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دور تا دور از سنگهای طبيعی پوشيده شده است و باال . آور یک غار است  یاد  صحنه(
و پائين هم سوراخی بشکل دهانه چاه در سقف وجود دارد که نوری که از آن به پایين 

  .می تابد ، کمی از نوری که بقيه صحنه را روشن می کند ، شدید تر و تندتر است 
 از نقاط مختلف سقف آویزان است که به – در حدود ده پانزده تا – نازکی زنجير های

انتهای هر کدام تابلویی که بر هر دو روی آن با حروف درشت و تهدید آميز نوشته  
مه ، در صحنه پراآنده است و بمقتضاي وضع ، آم و . آويزان است : -!   بايد-... شده 

هيچ وقت : مين وجود دارد ، تقريبًا غليظ است اي آه در روي ز" مه . " زياد مي شود 
  .آم نمي شود و زمين و پا ها را مي پوشاند 

آامًال پر مي شود ، در " مه " در هنگام ظاهر شدن هر فرد در صحنه ، ابتدا صحنه با 
بر گردن فرد فرد آدمها طناب ضخيمي است آه يك . آن ميان ، فرد ظاهر مي شود 
  .)رو رفته سرش در ميان مه زمين ، ف

  
  
  

  
  : )و در همين حال . پرده آه آنار مي رود، صحنه از مه پوشيده است ( 

  !زامنهوف ! زامنهوف .) به فرياد  : ( صداي خشاگي
شيگاخ سر بزانو و متفكر روي سنگي نشسته . مه تا بحد عادي فرو مي نشيند ( 

بهت زده . خشاگي در سمت چپ صحنه ايستاده است و بداخل مي نگرد . است 
  . )بنظر مي آيد 
ش را مرتب مي آند ، دستي به گره طناب تمثل اين آه دارد گره آراوا : ( خشاگي

من پي ...مي توانم صورتتان را ببينم ؟ مي دانيد .) به شيگاخ. گردنش مي آشد 
  .دنبال آسي مي گردم . آسي هستم 

مثل اين آه . ي حال با فريادي ب. بر مي خيزد رو به سوي ديوار مي آند  : ( شيگاخ
  چرا؟.) وادارش آرده باشند آه فرياد بكشد  

  .مهم نيست . مهم نيست . نه، نه : خشاگي
  چه آسي شروع آرد ؟.) آرام ( چرا ؟ .) هم چنان با فرياد  : ( شيگاخ
. گوئي با شخصي نامرئي صحبت مي آند . رو از شيگاخ بر مي گرداند : ( خشاگي

.) يك لكه نامرئي را از روي لباسش مي تكاند (  بشود ؟ شما گمان نمي آنيد آه دير
باور .  دست از سر مارآس بر داريد ههزار بار بهشان گفتم آ) . با مالمت . مي دانيد 

  . آنيد 
بدن سپيدش ، گيسوان بلندش ،... آه .ي شب بود چشمهايش آه به سياه : شيگاخ

چرا؟ چه .) قدرت فرياد مي زند با ( رانهاي پر وسينه هاي عاج گونه اش را هيچ گاه 
  .)سست مي شود و بي حال مي ايستد. آمي آرام مي شود ( آسي شروع آرد؟ 

  . باور آنيد . ) رو به شيگاخ : ( خشاگي
     من به جست و جوي پايان. ) با خستگي به خشاگي نگاه مي آند : ( شيگاخ
  آمده ام

  .من از ماوراي پايان مي آيم  : خشاگي
  .شما از مارآس حرف مي زديد. مارآس .) ي نشيند م : ( شيگاخ
  .مي بايست مي آمدم . من چاره اي نداشتم  : خشاگي
  آيا شما با باد نيامديد ؟ : شيگاخ
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  . تنها آمدم . خير  : خشاگي
  . من با خدنگ فرشتگان آمدم : شيگاخ
  سوار بر آن ؟ : خشاگي
  .محاط با آ ن: شيگاخ 
گفتم  راستي شما اين جا آمديد ، آسي را مي دانيد ، من بهشان  : خشاگي

 مي دانيد ، در حقيقت من نمي خواستم بيايم ، تقريبًا مجبور -نديديد؟ آسي نبود ؟ 
در تمامي مدتي آه آن جا بودم ، صدايي در مغزم مرا . آخر خيلي ناراحت بودم . شدم 

  .وسوسه مي آرد آه بيايم 
. دندانهايش را بياد مي آورم . رم خنده هايش را بياد دا.) در فكر  : ( شيگاخ

آخر زمان درازي است آه از .) به خشاگي  ( – دچشمانش را آه به سياهي شب بو
خشاگي  ( –چشمانش .  از وقتي آه به اين سو راه افتاده ام . او جدا هستم 

مثل اين آه بار سنگيني بر دوش داشته . انگشتهايش را در گوشهايش مي آند 
  .)و باقدمهاي بلند ، بلند راه مي افتد در وسط صحنهباشد، خم مي شود 

. اي ابرهاي ماتم ريز، بار سترگ اشكمهاتان را فرو ريزيد... آه .) باتمسخر : ( شيگاخ
باد است و توفان .) مي زند فرياد .( باد است و توفان است .باد است و توفان است 

  . غران باش و اي باران ببار اي تندر. ) برق صحنه را مي گيرد . صداي تندر . ( است 
  .)خشاگي همان طور انگشت بر گوش و دوال دوال بسمت چپ صحنه مي رود ( 

  .صبر آنيد . صبر آنيد  : شيگاخ
  .)خشاگي همچنان مي رود ( 

  .البته نديدمش .) مي دود و جلوي او را مي گيرد  : ( شيگاخ
. تفراغ آنم ممكن است اس. سرگيجه .) بحالت عادي مي ايستد : ( خشاگي

  .شاخهايتان 
  . زمان درازي در پيش داريم .بنشينيم و حرف بزنيم  : شيگاخ
  شما راه خروجي را بلديد ؟ : خشاگي
  .)مي نشيند .( شما هم بلديد.) با لبخند : ( شيگاخ 
  چه بگوييم ؟ : خشاگي
  .خب مثل همه آدمهاي ديگر حرف بزنيم  : شيگاخ
  .شروع آنيد  : خشاگي
شما . دانيد ، من حوصله يكي بدو آردن ندارم ، بنابراين شروع مي آنم مي  : شيگاخ

  اين جا چه مي خواهيد ؟
  شما چه مي خواهيد ؟  : خشاگي
  _ همان طور آه گفتم . بنابراين من بايد شروع آنم . آه اين طور  : شيگاخ
  _ مي دانيد .) حرف شيگاخ را مي برد  : ( خشاگي
در .  من با خدنگ آمدم ، اين عاقبت است -.)  رد حرف خشاگي را مي ب : ( شيگاخ

سينه ام را از آسمان مي انباشتم و برصحن . آغاز من همچون نباتات سبز بودم 
  .من تنها بودم . پرسخاي خاك مي لميدم 

  .همچو يزدان  : خشاگي
خشاگي انگشت نشانه دست راستش را به نشانه تهديد . ( همچو ابليس  : شيگاخ

  . )شيگاخ بي اعتنا ادامه مي دهد . تكان مي دهد 
بر بالهاي حريرش نسيم مي وزيد و . آن گاه ، آهوي دشتهاي بي آرانه آمد  : شيگاخ

  .انبوه موهايش در پهنه آسمان پراآنده بود 
  .نسيم بود و بيابان بود ومرد تنها بود و آهوي صحرا بود : خشاگي
  .در خود غوطه ور آردسياهي شگفت و ظلمت بي نهايت چشمها مرا  : شيگاخ
  ...نسيم بود.) بلند . جمله اش را نيمه تمام مي گذارد . با خود  : ( خشاگي
و در هوا قدم . من دشنه ام را در پر شالم آردم و تفنگم را بدوش انداختم  : شيگاخ

طره هاي زنجير سياه بر . من اسير تاري شدم  . دو دريغا آه ظلمت بو. گذاشتم 
دشنه ام را و تفنگم را ، و تنهايي . ر دالويز آغوش ، وجودم را انباشت عط. گردنم افتاد 

  . ام را و هر آن چه را آه بود ، رها آردم 
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  .و آهوي صحرا . ) ...بلند . جمله اش را تمام مي آند . باخود  :  ( خشاگي
! ... مرد بزرگ . عطر خام درختان ، خانه مان بود ونغمه بلبالن نشان گذر  : شيگاخ

. تنها آغوش را بياد مي آورم .ه در راهمچرا آه دير زماني است آ. وب بيادنمي آورم خ
.  را دندانهاي سپيد. چشمان سياه را . رانهاي پرو لغزنده را . سينه هاي عاج گونه را 

  .و بعد ، بيگانه اي را آه صاحب همه عاج ها و سپيدي هاست ... لبخند ها را 
انند همان تريلوژي هاي عشق و ازدواج و خيانت درست م. چه حكايتي  : خشاگي

  .را آم دارد " بغه آارد در زير نور خورشيد غرويبرق ت" فقط يك . است 
يك لكه نامريي را از روي لباس خشاگي پاك مي آند و به خشاگي آه  : ( شيگاخ

  .جامه تان آثيف شده بود ) :مستفهمانه او را مي نگرد ، با لبخند توضيح مي دهد 
  .شاخهايتان  : اگيخش

  .تو بگو  : شيگاخ
، من آرام و راستش را بخواهيد . من اسير وسوسه ناگفتني اي شدم  : خشاگي

  .چيز هايي را بياد مي آورم ، ولي آم . خوش بودم 
  مارآس ؟ : شيگاخ
آنها تمايل زيادي . اوه ، بله .) گويي چيز از ياد رفته اي را بياد آورده باشد  : ( خشاگي

مي دانيد ، من ، من نمي دانستم آه چه بايد بكنم و . خيلي زياد .  داشتند به او
  .)معترضه . ( قصه درازيست .مانده بودم برسر دو راهي. اصوًال چه آار مي توانم بكنم 

" قضيه .) ادامه مي دهد ( ؟ ...راستي شما گفتيد آه آسي را قبًال اين جا نديديد 
اين هم تقريبًا يك همچو قضيه اي ... ه ايد آه برناردشا را شنيد" شرآت شكستني 

. دارم " شرآت شكستني " خيال مي آردند آه من هم . ) استهزاء مي آند . ( بود 
به سمت در دو راهي انتخاب : ) محكم .دستهايش را به هم مي آوبد ( از اين رو 

 هاي پالن. با من ازتضاد ها سخن گفتند ! ملتفت هستيد ؟ آها ن. مارآس راندند
يك پالن از يك . يك پالن از يك جفت پاي عريان .مختلقي را جلوي رويم گذاشتند 

يك پالن از يك شكم خالي و پاك ، بپاآي قلب زاهدان ، يك پالن . اتومبيل با موتور جت 
دستهاي . خيلي چيز هاي ديگر . از ماي آروميني ژوپ، آه  ، و خيلي چيز هاي ديگر 

مي . نه، سخن آه نمي گفتند ، تهديد مي آردند . گونه آبره بسته و عمارات قصر 
را " برسر دو راهي " هيچ آن برنامه هاي راديويي . دانيد ، من بر سر دو راهي بودم 

و آه آقاي منوچهر مطيعي مي نوشتند، شنيده بوديد؟ من خيلي به آنها عالقه داشتم 
  چه مي گفتم ؟ له ،ب.برداشتندشانحيف آه بعدًا .هر چهار شنبه گوش مي آردمشان 

بعدًا مجبور شدم يكي از . بله ، منهم درست همانطور بر سر دو راهي مانده بودم ...
  مي دانيد ، . خشونت آردم آه آرامش آمد . دو راه تسليم يا خشونت را انتخاب آنم 

من تجربه آن پيرمرد دربند ضعيف .من مجبور بودم . ) با تاآيد . مي خواهد بقبوالند ( 
مين و مايوس ، در آن قلعه بلند آه غمن او را ، . يان احمد آبادي را بخاطر داشتم گر

باور آنيد حتي  . دچاره چه بو. بارويش سر به آسمان هفتم مي ساييد ، ديده بودم 
من خودم با آليد طاليي دروازه شهر را بازآردم . يك هفته هم فورس ماژور نداشتيم 

عكس هاي آن يارو . رشهاي زرين و گلين ، داخل شود تا آرامش ، قدم زنان بر سنگ ف
  -ازهمه جا بر داشتند  چانه داشت و مثال مغولها مي نمود،را هم آه ريش آوچكي زير

  ابدًا. اصًال . هيچ شباهتي به مغولها ندارد .) حرف خشاگي را مي برد : ( شيگاخ
 آينه روي گونه و همچنين تصاوير آن مردك.) بي اعتنا ادامه مي دهد  : ( خشاگي

مه بسرعت از هر . صداي ضربات بلند طبل . (  اتقاق افتاد نتا اين آه آ. سبيل دار را 
  : )و در همين حال . طرف صحنه را پر مي آند 

مه تا همان حد عادي اش بر روي زمين ، فرو ! ( زامنهوف! زامنهوف  : صداي آخشيگ
مثل .  خميده بنظر مي آيد  يك آم. آخشيگ ايستاده است در يك گوشه . مي آيد 
  .)همچنان نشسته اند . شيگاخ و خشاگي . آه آماده جهيدن بر طعمه ايست  ببري

  تنها هستيد ؟ .) به آخشيگ  : ( خشاگي
  . بله .) خسته : ( آخشيگ
  .)آخشيگ مي نشيند. ( بنشينيد  : شيگاخ
  . مي گفتيد.) به خشاگي  : ( شيگاخ
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  . فتاد تا آن آه آن اتقاق ، ا : خشاگي
  .خسته ام . من چقدر خسته ام  : آخشيگ
نمی دانم جشن تولدی بود یا جشن تولدی یا جشن تولدی ، یا . روزی بود  : خشاگی

  .چيز دیگری 
خسته ام . با لباسهای پاره. خسته ام. چيز دیگری هم هست ؟ خسته ام : آخشيگ
  .خسته ام
زدحام زیاد بود که ماموران می دانيد ، آن روز آن قدر ا.) به هر دو  : ( خشاگی

  .بهيچوجه نمی توانستند مردم را کنترل کنند
   "–منم شاه شاهان ، شاه  : " شيگاخ
عزیزم ، عربهای مارمولک خوار و مغولهای . ) حرف شيگاخ را می برد  : (  خشاگی

بگذار یک لغت هم از جزیره . خونخوار که دیگر برای ما چيزی باقی نگذاشتند 
 سابق و مترسک سوسياليست یو آریستوکرات ها و امپریاليست هااليگارشی ها 

  .های حاال داشته باشيم 
  .آقایان ، هر وقت حرفتان تمام شد ، بنده یک سوال دارم  : آخشيگ
یک . فقط فيودور ميخایيلوویچ را کم داشتيم . بله ، هرج ومرج عجيبی بود : خشاگی

  .ند قدی بود جوان بل. دفعه یک نفر را روبروی خودم دیدم 
  خيلی بلند بود ؟  : شيگاخ
از . خونسرد و آرام بود .) ادامه می دهد . ( بله ، هفت هزار متر قد داشت  : خشاگی

نمی ...چه پرسيد ؟ چه پرسيد؟ .) با انگشت به پيشانی اش می زند  ( –من پرسيد 
  .بعد از جيبش هفت تيری در آورد و روی قلب من گذاشت و آتش کرد. دانم 
  واقعًا ؟. ) با خنده : ( يگاخش

  . بله ، واقعا : خشاگی
  .آتش کرد . ) با خنده : ( شيگاخ 
  .بله ، آتش کرد  : خشاگی
  و شما سوالش را هم جواب ندادید ، نه ؟.) با خنده  : ( شيگاخ
  .آخر آقای عزیز ، من اصًال نفهميدم چه گفت  : خشاگی
  .وبت من است نوبتی هم باشد ن. آقایان . آقایان  : آخشيگ

  .حق با اوست . حق با اوست  :  شيگاخ–خشاگی 
  شما از چه مقوله ایست؟ قصه : شيگاخ
  . من قصه ای ندارم  .) با تأکيد بر قصه  : (آخشيگ
  .دیر یا زود ، به آغاز یا به پایان. خواهيد گفت. برای ما خواهيد گفت : خشاگی
  .زمن کسی را این جا ندیده ایدآیا شما پيش ا.من از سراب حقيقت می آیم: آخشيگ 

  ."من قبًال هم این جا بوده ام : "من شنيده ام کسی بوده که گفته
  پی او هستيد؟. هنوز هم هست  : خشاگی
  .البته که نه : آخشيگ
  شما برای چه به این جا آمده اید ؟ : خشاگی
  .در ميان دانه های درشت و مدام برف. کسی نبود ؟ ما جنگ می کردیم  : آخشيگ
  برف ؟.) کشيده  : ( خشاگی
دانه های غمينی است . باران های یخزده .) توضيح می دهد. به خشاگی  :(شيگاخ

  . که از آسمان می ریزد
در ميان شالق سوز ، در ميان ابر های سياه و دژم ، در .) ادامه می دهد  : ( آخشيگ

من بودم و . گل والینه، نه، باز هم در ميان ... ميان آسمان بی خورشيد ، و بر روی 
و . انگشتهامان به ماشه تفنگ و مسلسل می چسبيد. لباسهایمان پاره بود . دیگران 

  .تنها صدا بود
  ."تنها صداست که می ماند : " خشاگی
صدای غرش جت ها ، توپهای . اینها صدا هایی است که تا ابد خواهد ماند  : آخشيگ

ضی ها باشند که اتحاد را باور نکنند ،  ميلی متری ، بازوکا ، مسلسل ، شاید بع١٠۵
دیدیم اتحاد این صدا ها را که مانع شد تا آن کبوتر . ولی ما باور کردیم ، چون دیدیم 
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. گمانم یک برگ زیتون هم در دهان داشت . کبوتر کوچکی بود: کوچک بر زمين بنشيند
ی گذاشت که حيران در آسمان سياه می گشت و نفير انفجار ها نم. سپيد و زیبا بود

شاید اگر آن برگ کوچک را در . شدبنظرم آمد که بسيار غمگين . بر زمين بنشيند 
راستش را بخواهيد ما خيلی جا . باالخره هم رفت . دهان نداشت ، گریه می کرد 

مرد .داشتيم تا آن کبوتر زیبا بنشيند ، ولی ولی آن جا یک رهبر ارکستر داشتيم 
 ، صورتش را هر روز صبح با صابون و آب گرم اصالح -یم  هيکلش را می گو–بزرگی بود 

او چوب بلندش را در . می کرد و مثل تمام آدمهای موفق ، هميشه لبخند می زد 
فراموش نکنيد که درهمان حال هم . دست می گرفت و ارکستر را رهبری می کرد 

الم س. ما رفتيم پيشش . نت ها پيوسته برایش فرستاده می شد. لبخند می زد 
یک جای کوچک و باصفایی برای آن کبوتر خسته : " نظامی دادیم و ایستادیم و گفتيم 

. کبوتری است زیبا ،خسته ،غمگين : " گفتيم " اجازه می دهيد که بنشيند؟ . هست 
آنهایی را که . او درجواب نت هایش را بما نشان داد" اجازه می دهيد که بنشيند؟ 

ما . می بایست بنوازد شت می نواخت، و انبوه بزرگی را که داآنهایی را که. نواخته بود
برگشتيم و دیدیم که آن کبوتر کوچک پایداریش را از دست داد و ترسان از ميان دسته 

  ...ارکستر ها گذشت 
  .باز هم شکر خدا که نمرد  : خشاگی
ا بسيار ممکن بود ، و شاید هم که ت. ممکن بود بميرد .بسيار ناتوان بود  : آخشيگ

  .بحال مرده باشد 
  برادر من ، آیا هنوز هم او می نوازد ؟ : شيگاخ
وقتی که صدای باندی را شنيد که برتر از . مسئله همين جاست. اوه ، نه  : آخشيگ

او می نواخت ، نشانه موفقيش را بدست باد هر جایی سپرد تا بدیار های دور دست 
آن ! نگاه کنيد! نگاه کنيد " : گفت یک روز بما . آب گرم نخواست و صابون هم . ببرد 

و با دست به آسمان که بزرگ بود وتيره، ! "گنجشک کوچک را روی هوا نگاه کيند 
آن کبوتر . در آسمان نه گنجشک بود و نه چيزدیگری. همه . ما نگاه کردیم . اشاره کرد 

را دیدیم البته بعد ها الشخور بزرگی . ناتوان را هم جست وجو کردیم ، ولی نيافتيمش 
ما بر گشتيم با از او نشان گنجشک را . که از آن سوی آسمان بسوی ما می آمد 

و بمن گفته اند که . من بدنبال او هستم و نشان او را می جویم .بخواهيم ، که نبود 
بر می خيزد و پشت به خشاگی و شيگاخ ، رو به تماشاگران می . ( به این جا بيایم 

با . سر به هوا . شمشير ویک دست بر غالف تپانچه یک دست بر غالف . ایستد 
  .)می نشيند .  این صدارا هيچ کس نمی شنود viva viva   )به فریاد . بغضی درگلو 

  .و بمن گفته اند که به این جا بيآیم 
  برای انتقام ؟.) به استهزاء  : ( خشاگی
  .برای عدالت  : شيگاخ
  .که با مارکس رفت  : خشاگی
زیز، تو حتی پس از مرگت هم عوض نشده ای و هنوز هم می مرد ع : شيگاخ

  .خواهی که حقایق را وارونه کنی 
  .شاید که شهریار را خوانده است .) به استهزاء  : ( آخشيگ

  .صدایی می شنوم  :  شيگاخ– خشاگی –آخشيگ 
  ...مه . مه از هر طرف صحنه را پر می کند . صدای طبل ( 

   ):آن گاه . و بازهم . وسکوت 
مه کم می شود و بهمان حد عادی اش می ! ( زامنهوف ! زامنهوف : صدای یخشاگ 

مثل کسی که در تاریکی مطلق . یخشاگ ایستاده است و سر به پيش دارد . رسد 
  .)بخواهد چيزی را یا کسی را یا جایی را جست و جو کند 

  . اوه ، یک زن  : آخشيگ
  .یک زن جست و جو گر : خشاگی
  "قبًال هم این جا بوده ای ؟ " آیا .چه صورت آشنایی برای من داری!ی زن آه ا: شيگاخ 
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؟ من مشخصات او را ی همهء شمایی که این جایيدآشما او را ندیدید؟  : یخشاگ
رادیوها ، تلویزیون ها ، سينماها ، کالنتری ها ، شهربانی ها، دژبانی . بهمه جا دادم 

  . ها ، آگاهی ها 
  .اومردی بود  : آخشيگ
  . یک مرد  : شيگاخ
  یک عاشق؟  : خشاگی
  یک عاشق؟.) به مسخره  : ( آخشيگ
  . یک سارق. نه ، نه : یخشاگ
  .طی طریقی بدین دشواری برای یک سارق . تا چه حدی مزخرف  : شيگاخ
  .شاید این یک سارق عادی نباشد . صبر کنيد  : خشاگی
  سارق غير عادی ؟  : شيگاخ
  . شاید : آخشيگ
  . بته ال : خشاگی
  یعنی چطور؟  : شيگاخ
هر کدام در رشته ای . بدیهی است که تمام سارقين مثل هم نيستند : خشاگی

  .تخصص دارند
  شما در چه رشته ای ؟.) به خشاگی: ( آخشيگ 
بمن توهين .) خشمگين . (ما تا بحال با هم خوب بوده ایم .) یه آخشيگ  : ( خشاگی

  .نکنيد 
  .شما یک سياستمدارید : آخشيگ
  . ونه یک دزد  : خشاگی
  . قرین اند : آخشيگ 
ولی می شود در بارهء جمله های مصالح هر چند که بمن مربوط نيست ، : شيگاخ 

  ملی و مصالح مملکتی توضيح بدهيد؟
  .شما در مقابل من دسته بندی می کنيد  : خشاگی

  .)یخشاگ بالتکليف می نشيند (
حرف مي زنيد؟ خب حرف بزنيد .ف نزنيدحر. حرف نزنيد: " شما مي گوييد : آخشيگ 

از ليدي چاترلي بگوييد آه پستانهاي نوك . دنيا پر از مطلب براي گفتن و شنيدن است 
تيز و برجسته اش چگونه باراني را آه از ميان شاخه هاي هراسان درختان فرومي 

ن بزنيد آه زمااز اوديسه حرف . ريزد و شوباي برگهاست ، عطشنااك پذيره مي شود 
از سياوش بگوييد آه فريب سودابه بنرماي پر . را همچون حريري نرم مي برد

رمبو را . وردي را گوش آنيد. از آتيال، از مارسيان . سياوشان با جانش مي آميخت 
ديگر چه مي خواهيد ؟ سالها مي توان تنها از همين ها . لوترك را ببينيد . بخوانيد 

به آآسيون .  و شيسد سخنان خوب استمصلحت ملك و ملت در گفت. سخن گفت 
. باور نمي آنيد ؟ از دآتر نبوي به پرسيد . ورزش خوبي است. احتياج داريد ؟ راه برويد 

چيزي ." مي آندمعده تان را خالي و رگهاي پاهاتان را نيرومند : " بشما خواهد گفت 
براي شماست آه در و . لواط آنيد.جماع آنيد . زيرپا بياندازيد و زير چراغها شكار آنيد

با . ( يونايتد آينگدام و بسياري از ممالك ديگر ، همو سكسواليته را آزادي قانوني 
وقتي . وخوش باشيد... آري .) ادامه مي دهد. (قانون معطوف به شوآران .) تأآيد

شخص محترمي چيزي براي آار بشماپيشنهاد مي آند ، رد نكنيد اين خالف ادب و 
زندگي انديشه است و اندبشه ، جامه اي از عمل دارد . ديگر پرنسيب است ، همين 

و در ضمن . بخصلحت ملك و ملت نزديكتر استواين بسيار بسيار . ويكي هم از سخن 
از ابتداي . ديدن يانديدن ، مسئله در اين است . آمي هم گذشت داشته باشيد 

 خالي ، خلقت بسياري شكمها گرسنه ، بسياري پاها برهنه ، بسياري دستها
اين جزو زمان . بسياري چشمها منتظر و بسياري قلبها نگران بوده اند و هنوز هم 

همان گونه آه شب و روز از هم جدا نشدني اند ، اين ها . است و در آن ترآيت شده 
مانند بسيار ي از دشتها آه در آرزوي محصول در زير نور . هم با زمان وبا بشرند
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ديدن . ري نمي توانند آرد ، و اين چبر بر آنها جاري است خورشيد له له مي زنند و آا
  ."جماع و لواطتان را بكنيد . چشمهايتان را ببنديد. يا نديدن 
بر مي خيزد و شروع به قدم زدن مي آند و در تمامي مدت زمان گفتن  : ( خشاگي

  .ست فتنه آن جا ا.اي روح من... آه .) " اين جمله، با دست به آخشيگ اشاره مي آند
، مپسنديد بگويم آه چه آرده وشما اي ستارگان آزرمگين . همه را او موجب شده 

  .شما ديوانه ايد. اوه، بس است .) مي نشيند . " ( همه را او موجب شد . است 
دزد . من ديوانه نيستم ، شما دزديد.) با تأآيد بر من و شما ! ( زرشك  : آخشيگ

  . ، دزد آفش و گندم و پنبه نسيم هاي روحنواز ، دزد حرفهاي خوش
قد بلندي . آس ديگري بود . فكر نكنم او باشد.) به خشاگي نگاه مي آند : ( يخشاگ

  .دزد بود. خشن بو د . چهار شانه و درشت بود . داشت 
مه دامنتان را تر نكند ؟ تر . ) اشاره مي آند به دامنش . به يخشاگ  : ( آخشيگ

  .)لبخند مي زند ( دامن نشويد ؟ 
  .)سكوت (

  عجبا ، پس فكر مي آرديد آه منم ؟.) به يخشاگ : ( خشاگي 
  .من ، نه  : يحشاگ
بنشينيم و . ما داريم وقتمان را با اين صحبت هاي بيهوده تلف مي آنيم  : شيگاخ
  . اين مه غليظ ، آن ريسمان نازك را بيابيم ازميان 

  از زمان حرف مي زنيدآه بدين بينهايتي است ؟  : آخشيگ
  . رگيم و پي ايم . ولي نه براي ما آه پوستيم و گوشتيم . بينهايت : شيگاخ 
مي توانيم بقيه اش را آن سو ادامه . چه فرقي مي آند .) بي تفاوت  : ( آخشيگ

  .دهيم 
  . شايد آه گرم بود.) با لبخند  : ( خشاگي
  .آة ، شوقاژ سانترال .) با لبخند : ( آخشيگ
  . از او شروع آنيم .)  مي آندبه يخشاگ اشاره : ( شيگاخ
  . زن ، ما از تو هيچ نمي دانيم .) به يخشاگ  : ( خشاگي
  . مگر يك آم  : آخشيگ
  .همان طورآه ما همه براي يك ديگر گفته ايم . براي ما بگو  : شيگاخ
يك . آه مي دانيد . من در پي آسي هستم . من چيزي براي گفتن ندارم  : يخشاگ

  آيا آافي نيست ؟. آه مي دانيد . چهار شانه ، درشت و خشن بلند قد . دزد است 
  . نه : خشاگي
  . نه : آخشيگ
  . ما نيز هم از آغاز گفتيم . نه، از آغاز بگو  : شيگاخ
   " –در آغاز آالم بود و آالم با  : " يخشاگ
  .از آغاز خودت بگو ... آه .) حرف يخشاگ را مي برد  : ( خشاگي
يك صورت .يك چهره محو و گذرابودم . دم در زمره ميليارد ها من يك نمره بو : بخشاگ

از همانهايي . ) به آخشيگ نگاه مي آند . ( يك الراي ژيواگو . گم گشته در ميان مه 
ظلمتي آه از هر سو مرا . درآغاز من ظلمت را ديدم .  حرفشان را مي زديد هبودم آ

شكمم گرسنه و دستم . برف سرد پاهايم برهنه بر زمين داغ و بر . احاطه آرده بود 
آساني . تمامي دردها را شناختم و چشيدم  من. و آنان آه با من بودند نيزخالي ، 

درآنار آتش بخاري از سوز . هستند آه از دردها در عين بي دردي سخن مي گويند
سرما ، با ده ها جفت آفش از پاهاي برهنه و ترك بر داشته ، با لباس گرم از عريان 

در زمهرير ، و با طفيلي بودن و بي شرفي و پستي و خود فروشي و همه بودن 
 دردي را بر رولي من ، ه. فروشي ، از استقالل و شرافت و عزت و ناسيو ناليسم 

پاهاي برهنه ام را بر برفهاي سوزان و گران آشيدم . گاه بدن خودآزمايش آردم شآزماي
شالق باد را چون مسيح بر . دند و نگاه آردمشان آه سرخ شده بودندو درد مي آر

. دوش آشيدم و از ميان جميع مردمان خندان  تاج خار بر سر ، تا قلهء جلجتايم رفتم 
پاشنه " آن چه بود ، . دستهايم را پر آز به پيش بردم آه تا شايد سهمي داشته باشم 

و . ي بود ، بر آف دستم ، و خون رنگ باخته ام در آميخته با گل و ال" هاي آهنين 
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بهار ، بر پهناي صورتم عرق " عنقابچگان " من همچون .  گرسنه و قلب تپان مشك
له له زدم و سايهء درختي ، با ديوار . شور را در زير شكنجهء خورشيد ، روان آردم 

بوي بدنم را به دست نسيم . با ناخنهايم تاولهاي پاهايم را ترآاندم . خرابي را جستم 
شبها آه ستاره هاي تابان و . و ادامه دادم .  به الشخورها بگويد نا پايدار سپردم تاقصه

. و دانه هاي باران ، همه در آن استبل آوچك بوديم هواي تفته بود ، با ابرهاي دژم 
. همه تنگ در آغوش هم و آن جا اشتراك را تا ماوراي تعريف عادي رسانده بوديم 

ي زن را آه به صداي جفت گيري شبها صداي هن و هن مرد و زوزه هاي طويل و شهو
و آمي بعد . گربه ها در زير دانه هاي باران و فرياد باد مي مانست ، مي شنيدم 

  . خروخر ها و پشت بهم آردن ها را 
  . چه دراز  : آخشيگ
  . قصه ها همه درازند : يخشاگ
  . با زممان درازند  : شيگاخ
  . گويانيمي از آغاز بسر آمد : خشاگي
طبل ها را بكوبيد : ) به فرياد . دستها بر غالفها .  ايستد وسط صحنه مي : ( آخشيگ

اينك شب .) نرم . ( زن دزد زده است آه آغز سخن مي آند ! ها . و سنج ها را بزنيد 
  .)مي نشيند . ( قسمت دوم پردهء آامل . است آه به صبح نزديك مي شود 

  : )سپس . ، سكوت آامل  يك آم از آاپريچو سپانيول ، تا موزيك تمام نشده ٠
خورشيد . ديگر زمان ، زمان تغيير بود سوز سرما بدل به نسيم روحنواز شد : يخشاگ 

آفشها پاها را و جامه ها بدن را . برفها گرم بودند و دل انگيز . هر چه نرم تر تابيد 
  .دست پر شد و شكم هم . پوشاندند
رنج بردي و برهم .  بردي آشيدي و رنجتو زحمت . قصه ات را خواندم  : آخشيگ
  .  ، براي آن آه مي بايد مي برد انباشتي
  چرا مي بايد؟  : يخشاگ
  . بديهي است ، چون مقدر چنين بوده  : اخشيگ
من از لحظه ها .من به آن تف مي آنم . من اين تقدير شوم را قبول ندارم  : يخشاگ

. و به آفشها لبخند زدم دانه ها ي گندم را شمردم . استفاده آردم و برهم چيدمشان 
من اين تقدير پست و آثيف را آه به اين زودي آن زمان گران را از من مي ربايد ، قبول 

  . ندارم من راهنمايي شده ام 
  .مانيز : خشاگي
  . من دزد را مي جويم ، هر آه باشد  : يخشاگ
  . ما نيز :  خشاگي
  . آنيم حاال بياييد معما را حل. اين هم از اين قصه  : شيگاخ
  آدام معما را ؟  : آخشيگ
  .حوصله ام سر آمده  : خشاگي
گويي آه من بايد . با همهء دردي آه در دل دارم ، شما را ساآت مي بينم : شيگاخ

  . رهبري آنم 
  رهبري براي چه ؟  : خشاگي

  . ختماً  براي حل معما  : آخشيگ
  خب شما رهبر ، از آجا برويم ؟ .) به شيگاخ  : ( خشاگي

  آخر معما آدام است ؟ : شاگيخ
با . ( معما ، زن خوب ، زن دزد زده ، دز هدايتما آست .) به يخشاگ   : ( شيگاخ

اين جا يكي هست آه قاتلش را مي جويد ، يكي .) انگشت يكي يكي مي شمارد 
هست آه دزدش را مي جويد ، يكي هست آه دنبال فاسق وفسق است و يكي هم 

   -.هست 
  .  آه آن رهبر ارآستر را مي خواهد –.) گاخ را مي برد حرف شي : ( آخشيگ
به خشاگي اشاره مي ( گمان مي آنم بهتر باشد آه ايشان . شور آنيم  : شيگاخ

در آن سرا هم چنين آاري داشتن و به امور وارد . را به رهبري انتخاب آنيم . ) آند 
  .ترند 
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  . او مرد پستي است . مخالفم  : آخشيگ
  . ت بس اس : شيگاخ
  . سرا هم آاره اي نبودم ‹ آ. قبول نمي آنم  : خشاگي
  من ؟  : شيگاخ
  . خب ، بله  : آخشيگ
  .چرا آه نه : خشاگي
  .بديهي است  : يخشاگ
ببينيد .) بهمه نگاه مي آند . بلند مي شود و در وسط صحنه مي ايستد  : ( شيگاخ

  .چه آار هايي بدست آدم مي دهند 
ديگران بلند . يش را بهم مي آوبد و پا بر زمين مي زند دستها. شيگاخ مي خندد ( 

ناگهان صداي بسيار بلند طبل . مي شوند و بدورش با فاصله و منظم ، حلقه مي زنند 
فرياد . با يك آهنگ و حشي ، يك رقص ديوانه وار را شروع مي آنند . و سنج و شيپور 

 تكان مي دهند و تمام مي زنند و نعره مي آشند و بهوا مي پرند و دستهاشان را
سپس در همان حال مه شروع .  مي آند دارقص سي ثانيه اي ادامه پي. بدنشان را 

صحنه آه آامًال پر مي شود يك دفعه تمام صداها بريده . مي آند به پر آردن صحنه 
  :)آمي بعد ، در همان حال آه مه در صحنه پر است . مي شود 

  ! زامنهوف! رامنهوف : صداي يگشخا 
يگشخا ايستاده است در سويي .همه خسته افتاده اند روي زمين . مه مي نشيند ( 

حالت مرغي را دارد آه در ته النه اش گير افتاده در حالي آه گرگي دندان نشانش 
  .)سكوت . هيچ آسي باو نگاه نمي آند . مي دهد 
.  ام گرسنه و تشنه. من خسته و بي پناهم .) باصداي خسته و لرزان  : ( يگشخا

و ."  جاي آشوب آناني " من از راه دوري آمده ام ...آه . مردم را . مردم را مي خواهم 
تنها به اشتياق يافتن او ، به اميد او ، به اميد نوازش دستهاي بزرگ و خشنش ، به 

تمام شب بي ستاره خاموش سرد دراز را در سنگالخ ها و نخارها . اميد سايه اش 
مرا به اين جا راهبري .او را نديديد ؟بمن گفته اند آه او اين جاست آيا شما . پيموده ام 
نه نهنگي بود تادر شكمش آسوده باشم و نه براقي . همه راه را پياده آمدم . آرده اند 

همه راه را . مرا از ميان اثير ملكوت بگذراند ، ونه ابر بلندي تا بر دوشش سوار شوم آه 
 ظلمت قدم زدم با در درياي جوشان نور ه هاي پاپيتمامي مدت در چشم.  آمدم پياده

من تنها او را مي . به او بگوييد . من گناهش را مي بخشم آيا شما او را نديديد؟ . 
. با نوازش و همآغوشي و حشيانه اش . به او بگوييد . يا دستهاي خشنش . خواهم 

آخشيگ نيز . " ( ام مردم را گم آرده " من زرين آاله نيستم ، اما . با شالق سياهش 
بقيه همان طور خسته ، افتاده اند . خيزمي شود و به نقطه اي در هوا خيره مي گردد

" آيا سفر من بدل به حضر شده است ؟ آيا من به غار سررايدرهگارد و به ... آه . ) 
  رسيده ام ؟ " گنجينه سليمان 

نقطه متحرآي را نيم خيز ، به آرامي در حالي آه همچنان آخشيگ بهمان حالت ( 
چه آليدان سنگيني بر ... آه . ) دنبال مي آند ، در وسط صحنه بحرآت در مي آيد 

  _آيا شما . بر شما غبار زمان و معما ريخته.زبان داريد
درميان صحنه بدنبال نقطه ! ( مگس ! مگس .) از ته دل فرياد مي آشد : ( آخشيگ 

  .)قيه يك دفعه از جا مي پرند ب. متحرآش به اين سو و آن سو ، بهوا مي پرد 
  مگس ؟ : خشاگي
  مگس ؟  : شيگاخ
  . اصحاب آهف را مي مانيد  : يگشخا
  مگس؟  : يخشاگ
  مگس ؟  : آخشيگ
يك سگ .) باخنده شرم آگينانه. ( اين مگس نيست .) تقريبًا به فرياد  : ( يگشخا
  .) وحشيانه مي نخندد.(است

  .) ا را مي بينند آه هست و يگشخ. همه هم . آخشيگ آرام مي شود ( 
  . اوه ، يك زن ديگر . ) به يگشخا نگاه مي آند  : ( شيگاخ



 ١٢

  . ) يگشخا ، دست بر آمر ، بنرمي و سرعت بدور خود مي چرخد ( 
  شما مانكن ايد؟.) به يگشخا . ( يك زن جست و جو گر  : شاگيخ

  . چه معماي درازي رهبر ما  : آخشيگ
  "قبًال هم اين جا بوده اي ؟" آيا .آشنايي براي من داريچه صورت ! آه اي زن  : شيگاخ
ما بايد زودتر آارما ن را تمام آنيم و آاروان دراز را به . دست بردار رهبر ما  : آخشيگ

  .راه بكشيم 
  .که اعتصاب حرکت کرده اند آن هم بااین شترهایی .) ن می دهدسر تکا : ( خشاگی
  واقعًا؟.) به خشاگی  : ( آخشيگ

با آخشيگ ، با . ( اعتصاب کرده اند و بهيچ وجه حرکت نمی کنند. واقعًا . بله ، آقا  :   
  .)هم سرتکان می دهند

  .شترها خسته اند و ساربان ها همه غمگين  : آخشيگ
چشمه های بيابان ها همه . آه ، این آخشيگ من راست می گوید  : خشاگی

نه بانگ نئی در گنبد آبی . گين شترها خسته اند و ساربان ها همه غم. خشکيده اند 
  .می پيچد و نه از پس ستيغ های بلند ، ابر آبستنی پيداست 

  . همه بيابان است و سنگهای تفته. آری  : یخشاگ
بنشين و حکایتت را . بنشين زن .)به یگشخا . ( برای معمامان. بنشينم  : خشاگی

آیا توهم می .  ایم ما همه حکایت خویش را برای هم باز گفته. برای ما سر کن 
  خواهی بدانی ؟

  چه چيزی را ؟ : یگشخا
  .بگو و زود تمامش کن , بگویی اگر می خواهی .) بيحوصله : ( آخشيگ
  .من مردم را می خواهم که ازمن گرخته .من که گفتم : یگشخا
  .چيزی نخواهم گفت  : خشاگی
  .شروع کنيد تا تمام کنيم  : شيگاخ
  .در آن ميان من زیبا ترین بودم  : یگشخا

  .دو باره شروع شد  : خشيگآ
  .بيابان خشک است و شتر ها در اعتصاب  : خشاگی
آیا . و حسرت که مردم در این جا نيز نيست . من نيز می بينم . آری . آری  : یگشخا

  من فریب یک سراب را خورده ام ؟
  .ما نيز: همه 

  زیباترین بودی ؟تو در کجا . بگو شاید که راه باشد . بگو ، زن  : خشاگی
  آیا شما از مردم خبری ندارید؟ : یگشخا
  . قصه ات  : شيگاخ

  چرا باید او بمن امر کند ؟.) با نظر به شيگاخ . به همه : ( یگشخا 
  .او رهبر ماست : آخشيگ
  چه کسی او را به رهبری بر گزیده؟ :  یگشخا
  .نکير عزیز ، ما  : آخشيگ
  همه؟ : یگشخا

  .)سکوت ( 
  .) سمت چپ و  آخشيگ به سمت راست صحنه می روند یگشخا به( 

  . من کسی هستم همچون شما و همچون دیگران: یگشخا 
  . چه دراز حوصله ای ، ای زن  : یخشاگ
  آیا بين تو و مردت کاغذی بود با نشان رسمی ؟  : خشاگی
  .نه : یگشخا
  نيست؟ . مردت زنی داشت ، و تو راهم  : شيگاخ
  .نه : یگشخا
  نيست ؟. ردت زنی ، داشت م : یخشاگ
  .نه  : یگشخا
  آیا تو فاحشه نيستی ؟ .) موذیانه  : ( آخشيگ
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  .) افسوسناک می گرید (چرا مردکه مادر قحبه .) با لبخند (  : یگشخا
  .)آخشيگ لبخند می زند . هم یکباره دست می زنند و هورا می کشند ( 

  .ما به بطالت می گذرد می بينی که زمان چگونه بر . پس شروع کن زن : خشاگی 
  .اگر این گونه باشيم ، به شب خواهيم رسيد ! ای همه  : شيگاخ
  .شب.) یک صدا  : ( همه

  . شروع می کند  :یخشاگ
  . قصه با یک مرد آغاز می شود  : یگشخا
  .همه می جستيم و همه به وراجی افتادیم . ما همه احمق هستيم : آخشيگ
  . این جبر زمانه است  : خشاگی

  از جستن ماندن و تحميق ؟ .) به خشاگی  : ( خشاگی
ما کسی نيستيم تا بتوانيم چيزی را . جستن و نجستنی در کار نيست  : خشاگی

     Che Sara , Sara. تنها می توانيم صبر کنيم تا هر آنچه که باید بشود ، بشود . بجویيم 
  باز هم حرف از تقدیر؟ : یخشاگ
یک پرولتر یا . یک مرد کار .  آغوش را همراه می آورد یک مرد که اولين لذت : آخشيگ

عابری که بی . بی پروا و ند . با بدن سخت . مردی با دستهای خشن .همچو کسی 
  نه ؟. واهمه غنچه ای را می چيند 

در آن شهر . او با ابرها آمد و با باران . یک مرد کار . یک مرد بيگانه . آری  : یگشخا
  .  که من بودم باران خيز و برنجزایی

.) توضيح می دهد ( آیا بدنبال او کسی را در هوا ندیدی؟ .) به تمسخر : (  یخشاگ
  . بدنی به لطافت هوا ، تيرو کمانی در دست ، و دو بال 

او ماند و شبی مرا از نبات سر سبز بهار چيد و در . قصه ها همه درازند  : یگشخا
  . چشمهء زالل لذت شست وشو داد 

  . ز آن گاه تو بودی و نقدس لحظه ها آ : خشاگی
  . نفس زدن ها  : یخشاگ
ترس . ناموس . کارد . ناموس . شالق خشم . اطالع . سوء ظن : و درد  : یگشخا

ترس از جدا شدن تبری که از آسمان آمده وبرقلب . ترس از شالق وکارد . ناموس .
  . قرار .نشسته ، از قلب 

  . قصه ترس ولذت  : شيگاخ
او از من روبرگرداند و مرا در ولی , بهر جا که او خواست .  آه ، من با او آمدم :یگشخا 

به مغازه ها نگاه کردم و . ميان نيابانهای بلند و شلوغ ، و چهار راه های بيگانه رها کرد 
. هرسورا جست و جو کردم تا بيابمش . نگاه های پر شهوت را برخود خریدم 
  .تم دستهایش را و خشونتش را می جس

  نيست ؟.گرسنگی . آن تجربه تلخ من بود, بعد  : یخشاگ
  . آن گاه به نگاه ها لبخند زدم . بعد گرسنگی  : یگشخا
  . پس تمام شد  : آخشيگ
  . تو راهت را انتخاب کردی  : خشاگی
  . من انتخاب نکردم ، انتخاب شدم .) پا بر زمين می کوبد : ( یگشخا 
  آیا او را می شناسی ؟.  کئس آآ می اندازد مرد تو مرا بياد!  زن  : شيگاخ
  کئس آآ ؟ : یگشخا
  .با چشمان زاغ و موی بور، که مرد . آری  : یخشاگ
  .نه :یگشخا
  به انتخابت تن دادی ؟  : خشاگی
تاکه باز او را . لبخند ها و لبها . گرمای بدنها ونفس ها . من بودم و مردان  : یگشخا

  . دیم دیدم و قصه را دو باره شروع کر
  .باالخره کسی را دیدیم که کسی را یافته : آخشيگ
خشونتش راکه از دست داده بود ، به من می بخشيد و . او بامن بود دیگر  : یگشخا

  .با من می آسود 
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او به یافتن کسی مشغول است که در کنارش . ببيندش .) به دیگران  : ( یخشاگ
  .است 
 و صدای پرنده و هوایتازه ، در پای نيمی یک روز صبح ، که نسيم بهار بود : یگشخا

  .یافتم .ازبسترم را درجاده دراز خاکی یافتم 
  تنها ؟  : یخشاگ
  . بایک روسپی دیگر  : یگشخا
زن خوب ، آخر چرا بلند شدی و راه بدین درازی را تا بدین جا کوبيدی ؟ آن  : خشاگی

  . همه مرد در راهت بود ، یکی دیگر 
واهم او را بيابم و بپرسم که چرا با یکی زیباتر از من نرفت ؟ من تنها می خ : ایگشخ

چرا با آن شلفيه ای رفت که زمان برش گذشته بود و بادهای سهمناک خزانی بهرسو 
  خمش ميکرد و هيچگاه تشنهء باران بهاری نبود و گرمایی را نمی جست ؟

  .چه سئوالی  : شيگاخ
  . چه سئوالی : خشاگی
  . چه سئوالی  : یخشاگ
  .چه سئوالی  : آخشيگ
  .)آخشيگ ویگشخا می نشينند .ی خيزد و در وسط صحنه می ایستدبر م : ( شيگاخ
بار ببندیم و . اینک راهمان . که تمام شد همه قصه ها و همه حرفها سپاس 

  .ما همه هدایت شدگانيم و راهبری شدگان . گمشدگان را بجویيم 
! ها رهبر .) دستها بر غالفها . شيگاخ آن سوتر و روبروی . برمی خيزد  : ( آخشيگ

راهمان نيز ، آن گونه که .زمان درازی استکه یاوه بهم می بافيم . بگذار دمی بياسایيم 
از . پراست از چاه های ژرف و دره های بيکرانه .پيداست ؛    راهی شگفت انگيز است 
 ونه گرمی نه سردی را تتحمل می توانيم کرد. خارهای کشنده و از سنگهای سخت 

  . دمی بياسایيم . را 
  .خوب است  : خشاگی
  . من نيز خسته ام  : یگشخا
  . بد نيست  : یخشاگ
پوستين هاتان را بر دوشتان و همهء تسوهارا درخواب باشيد . پس بياسایيد  : شيگاخ

. آسمان را نبينيد و هر آنچه را که از آسمان است. که خوشتر از آن نيست ، اینک 
  . نيد و هر آنچه را که از مردم استمردم را نبي

يزند و آرام شروع بحرکت می یخشاگ و یگشخا وخشاگی نيز ، به نرمی بر می خ( 
آدمها در عرض و . مه به آهستگی شروع می کند به پر کردن صحنه . کنند به اطراف 

طول صحنه ، آنقدر نرم و آهسته که گویی قوه جاذبه از بين رفته و هر آن در حال 
مه همه را از نظر پنهان . می روند جهيدنند ، درهم می لولند و به این سو وآن سو 

  : )وبعد . سکوت . سکوت در حدود ده ثانيه ، آن گاه صدای طبل وشيپور . ميکند 
  !زامنهوف ! زامنهوف :  یشاخگ –صدای گيشاخ 

  گيشاخ و یشاخگ، بازو در بازوی هم ، در کنار صحنه ایستاده اند ، . مه بکنار می رود ( 
.  بگيرد گویی منتظرند که عکاسی از آنها عکس یادگاری. بالبخندی خوش بخت بر لب 

خشاگی و یگشخا در یک سو ، آخشيگ در یک سو ، و روبرویش شيگاخ و یخشاگ 
بدون این که . همه متحير . پراکنده ، ایستاده اند و به گيشاخ ویشاخگ نگاه می کنند 

  : )کوچکترین حرکتی در کسی باشد ، این وضع چند ثانيه ادامه می یابد و سپس 
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ازراکوپسی سپس مقداری . صدای شيپور بلندی بنشانه ورود. هنوز پرده باال نرفته ( 

  :)مارش ،بدنبال آن صدای گامهای منظم بسيار ، آنگاه
  ! زامنهوف : صدای کارگردان

  !زامنهوف.) دسته جمعی و باهم. تکرار می کنند  : ( صدای دوازده کمک کارگردان
  ! زامنهوف  : صدای کارگردان

  !زامنهوف.)  همان گونه  : (صدای دوازده کمک کارگردان
هفت آدم قبلی نمایش ، کنار هم و روبه سالن ، در ته صحنه . پرده ها باال می رود ( 

دوازده کمک کارگردان ، هر کدام مشعلی در دست ، همه منظم و . صف کشيده اند 
کارگردان در حالی که کتابی در . به ستون چهار ، در سمت چپ صحنه ایستاده اند 

  .)خشمگين جلوی صحنه قدم می زند بغل دارد ، 
. چقدر بگویم . آخر من چقدر بشما بگویم .) رو به آدمهای صف کشيده  : ( کارگردان

  .شما آبروی مرا در بادبادک کرده و بهوا فرستاده اید
  .بادکنک.) حرف کارگردان را تصحيح می کند : ( خشيگآ

ر این هم شد طرز بازی کردن؟ آخ... هر کوفت و زهرماری که بازی ، باشد  : کارگردان
یک .اگر پنج تا الت را از خيابان جمع می کردم، بهتر از شما نقش ها را بازی می کردند

جوليا جما برای دو چه تساری بيشتر از این . یک کم حرارت بخرج بدهيد . کم بجنبيد 
نصاف ا. آخر من هم پول و وقتم را صرف کرده ام . کار کرد که شما برای من می کنيد 

پرده اول که افتضاح بود ، اقًال . این چه مسخره بازیست که در آورده اید. داشته باشيد 
حاال محض خاطر من هم نباشد، محض خاطر این . سعی کنيد بقيه اش بهتر بشود 

یک مشت آدمی که پول داده اندو بليت خریده اند و روی این صندلی های چوبی 
مادرتان باشد و بخواهند شما را روی این صندلی اگر روز و ساعت مرگ . نشسته اند 

حاال ببينيد این بابا ها چقدر معرفت . های چوبی زهوار در رفته بنشانند ، نمی نشينيد 
  .بخرج می دهند 

  .ما که سعی خودمان را می کنيم  : خشاگی
. مکث ( کدام سعی ؟ کدام سعی ؟ .) به فریاد .سخت خشمگين  : ( کارگردان

ام مدت من از کنار صحنه نگاه می کردم ، همه تان مثل شير برنج وارفته تم.) آرامتر
. آخر مگر شما پول نمی گيرید ؟ پس الاقل به اندازه پولی که می گيرید کارکنيد. بودید

من قول همه . یادتان نرفته که چه قول وقرارهایی با هم گذاشتيم .) مصحانه . آرامتر( 
خانه ، اتومبيل ، اگر یک نجار باشد، یک .  خوب چيز بشما دادم فقط در ازای بازی

سيمکش باشد ، یک مکانيک و حتی اگر یک آب حوض کش هم باشد ، بهمان اندازه 
از روی استيصال سرش را ...( اما شما نمی دانم چرا. پولی که می گيرد ، کار می کند

  .درمانده شده ام . نمی دانم . نمی دانم .) تکان می دهد 
  ت واال، آخر شما چه عيبی در کار ما می بينيد؟حضر : یگشخا

اجاره تآتر عقب افتاده ، به این نمایش .) بدون این که گوش کرده باشد  : ( کارگردان
نامه نویس ریش بزی زبان نفهم هنوز بدهکارم ، بابت دکوراسيون چک بی محل 

نفر هم در کشيده ام ، آن وقت این هم طرز بازی ، از فردا دیگر شرط می بندم پنج 
  .سالن پيدا نشوند 

  . یک کم راهنمایی کنيد  : شيگاخ
  –وای .) با دو دست محکم بر سرش می زند  : ( کارگردان

 Hiel.) با هم و ا ز ته گلو  : ( دوازده کمک کارگردان
   وای ،–.) با دو دست محکم بر سرش می زند : کارگردان

 Hiel.) با هم و از ته گلو  : ( دوازده کمک کارگردان
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امشب اوریانا فاالچی هم این جاست ، اگر . وای ، اصًال یادم هم نبود  : کارگردان
  .پس فردا در نوشته اش یک نيش به نمایش بزند ، کار تمام است

  این مادر بخطا هم این جاست ؟ ! عجب  : گيشاخ
  آخر چکار کنيم ؟ : یخشاگ

  .ز جانب همه رفقا می گویم باور کنيد ما سعی خودمان را کردیم ، این را ا: آخشيگ 
شما که تازه وارد شده اید دیگر مثل .) و گيشاخ می کند  خگارو به یش : ( کارگردان

چکار .) بسمت راست صحنه می رود . ( بهتر کارکنيد . بهتر کار کنيد . این ها نشوید 
همان جا روی یک سنگ می . ( هيچ راهی هم ندارم . می ترسم آبرویم برود . کنم 
کتابش را می گذارد روی . بغضش می ترکد و شروع به گریستن می کند . ند نشي

  . )زانوانش 
صدای گریه کارگردان . آدمها مرددانه به هم نگاه می کنند ، نمی دانند چکار کنند ( 

گيشاخ آهسته از صف جدا می . سرش را ميان دو دست می گيرد . بلند تر می شود 
  .)دست به شانه او می زند . ود شود و بباالی سر کارگردان می ر

باور کنيد . من بچه ها را می شناسم . حضرت واال ناراحت نشوید .) آرام  : ( گيشاخ
  .تا آن جا که بتوانند خوب کار می کنند . هيچ کدام قصد بدی ندارند 

  .برو راحتم بگذار . برو ، آقا . ) گریان . تند : ( کارگردان 
باسر تعظيم کوتاهی می کند و بر می . ارگردان می کند گيشاخ رو به دوازده کمک ک( 

  .)گردد سر جایش 
 Heil.) همان گونه : ( دوازده کمک کارگردان

گریه اش را .  کارگردان دست در جيب می کند تا دستمالی بيابد ، که پيدا نمی کند (
  .)ادامه می دهد 

 از توی سينه اش .از صف جدا می شود و بباالی سر کارگردان می رود  : ( یشاخگ
گریه نکنيد حضرت .) دستمالی بيرون می آورد ، خم می شود و می دهد به کارگردان 

  .زیبنده شما نيست .واال 
عطرگل یاس . چه بوی خوشی .) همچنان گریان . دستمال را می بوید  : ( کارگردان
  است ؟
  .نه خير ، گالب قمصر کاشان است  :  یشاخگ
.  سرکنگبين و عرق بيدمشک هم بد نيست ، قربان .)بصدای بلند  : ( خشاگی

  .بدنيست ، قربان .) آهسته(
  شما حتی نمی گویيد که آهوی کار ما چيست ؟  : یشاخگ
  .برو راحتم بگذار . برو ، خانم .) گریه اش را از سر می گيرد :(کارگردان

یشاخگ رو بجانب کمک کارگردانها می کند ، با سر سالم می دهد و می رود ( 
  .)سرجایش می ایستد

 Heil.) همان گونه  : ( دوازده کمک کارگردان
کارگردان ناگهان از جا بر می .  کارگردان قدم پيش می گذارد که بياید بجانب : شيگاخ

کتابش را در دست می گيرد و رو به . دستمال را با عصبانيت در جيب می کند . خيزد 
انگشت اشاره اش را به نشانه تهدید . خم می شود بطرف آنها .جانب آدمها می کند 

  : )با فریاد .خشمگين . بسمت آنها می گيرد ،  سرتکان می دهد 
هرکاری می . حتی کاری هم بکارتان ندارم . دیگر ، دیگر هيچ نمی گویم : کارگردان 

. این تو بميری دیگر از آن تو بميری ها نيست . اما ، اما نه .) مکث( خواهيد بکنيد  
چه خيال کردید ؟ خيال کردید من فقط برای این ساخته شده ام . در می آورم پدرتان را

  که پول کيف و سور شما را بدهم و شما هم بریشم بخندید ؟ 
  ! حضرت واال  : خشاگی
  .یک پدری ازتان بسوزانم که تا ابد بيادتان بماند : کارگردان
  !حضرت واال : یگشخا

  !یااهللا ! یا اهللا. آن شوفاژ سانترال را بياورید ببينم   .)به کمک کارگردانها :     کارگردان
  . باور کنيد . حضرت واال ، حضرت واال ، ما تقصيری نداریم .) به التماس  : ( آخشيگ
  .به الت و عزی قسم  : خشاگی
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نگذارید که شوفاژ سانترال را . حق با اوست حضرت واال .) به التماس (  : شيگاخ
  .ما طاقتش را نداریم می دانيد که . بياورند
  .ای ابرهای سترگ یاریما کنيد  : یگشخا

 Heil! ِ )همان گونه : ( دوازده کمک کارگردان
ما تمام کوششمان را بکار . دست نگهدارید حضرت واال .) با التماس  : ( یخشاگ

  .خواهيم برد 
  .)کمک کارگردانها مشعل هاشان را پایين تر می گيرند( 

هميشه در دم آخر از زیر . نمی گذارید . نمی گذارید .)  شود نرم می : ( کارگردان
  -!می فهميد چه می گویم .ولی این بار دیگر دفعه آخر است . مجازات فرار می کنيد 

  .بله : همهء آدمها 
کمک کارگردانها مشعل هاشان راباال  . (  دفعه آخر –.) ادامه می دهد : ( کارگردان
  .)می گيرند 
من می روم و راحتتان .نيست؟ دیگر حسابی با هم نداریم .مام شد پس ت : کارگردان
  .)جلوی کمک کارگردانها می ایستد . می رود بسمت چپ صحنه . ( می گذارم 

 Heil.) ! همان گونه  : ( کمک کارگردان ها
شما هيچ کدامتان کتاب .) رو به جانب آدمها . با لبخندی موذیانه  : ( کارگردان

Savoury Bedtime Tales را خوانده اید ؟ گور باباتان.  
همهء افرادی که در . کارگردان مستقيم می ایستد و سرش را باال نگه می دارد ( 

. صحنه هستند ، یک باره خبردار می ایستند و خيره به جلویشان نگاه می کنند
  : )مه شروع به پر کردن صحنه می کند و در همين حال . سکوت 

  Heil Heil Heil Heil)! مدام. باهم و از ته گلو  (  :دوازده کمک کاردگردان
. مه فرو می نشيند. مه که صحنه را کامالً پر می کند ، صداها هم بریده می شود( 

. خشاگی قدم می زند . یشاخگ و گيشاخ تکيه داده اند به دیوارهء سمت چپ صحنه 
ی در آخشيگ ، خشاگ و شيگاخ نشسته اند و یگشخا ایستاده است در گوشه ا

  .) نيستندکارگردان و کمک کارگردانها . سمت راست 
هنوز قطرات زمان را ایاره . ما هنوز این جا هستيم .) سر بزیر. می ایستد : ( خشاگی
  .)براه رفتنش ادامه می دهد . ( می کنيم 
  .باید بنشينيم و دو قصهء تازه گوش کنيم . رهبر ما .) به شيگاخ  : ( یگشخا
یگشخا به او چشم غره       . ( پر های کالهتان کج است.) خابه یگش : ( آخشيگ
  .)می رود

من یک جست وجو . در من ظلمت شروع شده است. من خسته شده ام  : شيگاخ 
  .گرم من هنوز در اندیشهء آن سپيدیهای هيجان انگيز هستم 

  .ما نگه داشته شده ایم  : یخشاگ
م " خسته از بيرنگی تکرار"  که من. برما قصه ای غم انگيز می گذرد  : آخشيگ

ارکستر را می خواهم  که ظلمی بدان آن رهبر .همچنان می جویم و نمی یابم 
  .دردناکی بر آن پرندهء ناتوان کرد 

اینک ای زن ، ای راهبری شده بدین جا ، آن صندوقچهء .) به یشاخگ : ( شيگاخ
شب . با ما قصه گو ظریف و گلگون را بگشا و باهر ضربه ای که احساس می کنی ، 

. وشایدکه ظلمت بر ما چيره گردد ، همچون شب بر جهان . دراز است و راه بی پایان 
  پس 

زین ." هر چه می خواهد دل تنگت بگوی " تا ابر سياه و دژم دل باز نکرده است ، 
  .سپس توفان خواهد بود کوالک سنگها خواهد بود و آذرخش و تندر 

. من از شکا بی زارم .من تنهایی را می جویم . ارم من از مردمان بی ز: یشاخگ 
. من راهبری شده ام.زمانی را نمی یابم که خواسته باشم این راه  طویل را بپيمایم

درهمهء درازای هستی ام،خود بودم و آن گریخته از .من هرگز جماعتی را نخواستم
  .من

  .باز هم یک مرد  : یخشاگ
  یک مرد ؟.) یه یشاخگ  : ( یگشخا
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  .)براه می افتد. ( دگر باره قصهء هميشه یک مرد ، یک زن .) می ایستد : ( شاگیخ
  قصه ، قصهء هيچ مردی نيست ؟ : یشاخگ
  پس چيست ؟ : خشاگی
  .بگو : شيگاخ
  بجز مرد چه می تواند باشد ؟ : یگشخا
  قصهء مال است ؟ : یخشاگ

ت را بصدا در نمی چرا شيپور حرک! هوی ، ننه سگ .) موذیانه.به شيگاخ : ( آخشيگ 
  آوری ؟
  .ما با هم آمدیم : گيشاخ
  . بگذارید بگوید : شيگاخ
  که ؟ : یگشخا
  .زن  : شيگاخ
اگرتو نيز . این رهبر ما شگفت صبور ومساوات نگر است.) به یشاخگ  : ( آخشيگ

ما زمانی دراز است که . چون ما کسی را جست وجو می کنی ، پس حکایت سرکن 
ما خاکستر گرم این . تونيز بگو . سخن های درازگفته ایم . ميم در این جا ، و گرد ه

تو نيز اگر می خواهی که . قافله دراز را خواهيم یافت و بدنبالش ره خواهيم سپرد 
  . مانيز همه گفته ایم . عصا در مشت ، بر این راه پا بکوبی ، قصه ات را بگو 

آیا نمی بينی که کوله . مده ما دیگر حوصله مان بسر آ. بگو ! آری ، زن  : خشاگی
  . بارهامان را پيش رو داریم تا رو براه آوریم 

 ای همهء شمایی که پيش از من در این جا بوده اید ، ای راهبری –آیا  : یشاخگ
شدگان آیا اميدی هست ؟ آیا که ما چنگ در هوا نمی زنيم ؟ آیا هيچ گاه صبح کاذبی 

  برایمان خواهد بود؟ ای همهء شما ؟ 
این جا نيست . ما نيز نمی دانيم ، ما نيز چون تو جست وجو گرانيم ! زن : گاخ شي

  .مگر مستراحی از برای طی طریقی دراز 
  .باهم آمدیم  : گيشاخ
  .حقيقت این جا نيست : یخشاگ
  .آن جاستمن می بينمش ،.) ف اشاره می کند با دست به سوراخ سق : ( خشاگی
آن نور ، نوری . را نگاه نکن که کور خواهی شد آن جا ! سياستمدار ! هی  : آخشيگ

نور تلخی است که مغز چشم را کباب . نيست که کسی تاب تحملش را داشته باشد 
  . می کند ، مثل این که چشم را ازکاسه اش در آورند و در کباب پز برقی بگذارند

  .چه دردناک است ، آخشيگ : خشاگی
    :هبری بر گزیده اند و اینک بتو می گویم دیگران مرا به ر.) به یشاخگ  : ( شيگاخ

  . بگو. بگو . بگو 
  .زنی بود تنها ، با سگی . قصه ای نيست  : یشاخگ
  یک سگ ؟  : یگشخا
  . چه غریب  : یخشاگ
  .سگ  : خشاگی
. الغر شده بود . چشمهایش توان خویش را از دست داد بودند. او بيمار بود  : یشاخگ

هيچ .  ای می نشست و به مجهوالت نگاه می کرد در گوشه. هميشه غمين بود 
چشمهایش را در .دیگر دمی برای من تکان نمی داد . ماده ای را بو نمی کشيد 

پيش از آن . چشمخانه نمی گرداند ، گویی که روحش در ماوراء الطبيعه سير می کرد 
  به چشمهایش.آمد و نشست . حکيمی را خواندم . ، چشمهای درشت  و زرد داشت 

دست به پيشانی گرمش . شکمش را لمس کرد . به دهانش نگاه کرد . نگاه کرد 
دستم را گرفت ، به آشپزخانه رفتيم و سطلی بر . آنگاه به من لبخند زد . کشيد 
آیا فکر نمی کنيد که . سگم لبخند زنان به ما نگاه می کرد . سطل ذغال بود. داشتم 

رژیل گئورگيو فکر می کرده ؟ گوشهای بلندش   آقای ویKeep Smillingدر آن هنگام به 
دست بر سرش کشيدم و گفتم . را نوازش کردم و به قلب تپانش گوش هوش سپردم 

اگر دلش . اگر گرسنه اش شد ، غذا در یخچال هست گفتم . منتظر بماندتا برگردم 
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بتهوفن و موتسارت و برآمس و اشتراوس و خالصه ، . تنگ شد ، بسراغ گرام برود 
و آن . لبخند می زد . گفتم که راه رفتن زاد برابش خوب نست . یی نرود تا برگردم جا

از ستاره ها که . ، از ميان توده های بزرگ ابر ، گذشتيم " سوار بر سطل ذغال " گاه ، 
از ماه که نيمه . در آن دور دستها ، بی خيال و آرام باهم نجوا می کردند ، گذشتيم 

حکيم ، همان گونه که لبخند نسيم بر ردای بلندش می . خدایی بود ، گذشتيم 
نشست ، بر ریش سپيدش گالب ریخت و دندانهای سپيدش را به ماه گذرنده نشان 

تا به پایان ، . هفت زمان در راه بودیم . داد خنورشيد دورتر رفت تا ما را گزندی نرساند 
ومن این بار . ید ، داد حکيم به من آنچه را که می با. به سرزمين شگفتی ها رسيدیم 

نه در کنار صفحه ها ، نه در کنار یخچال و نه در هيچ جای دیگر ، او . ، تنها باز گشتم 
تنها قطرات خونی از او بر جای بود که بر زمين خونسرد ، بدنبال هم ردیف شده . نبود 
  . پشت خم کردم و قطره ها را جستم و نگاه کردم . بود 

  .یدندبارها را بب: شيگاخ 
هنوز . ما تازه از راه رسيده ایم .من تازه از راه رسيده ام . چه زود ای رهبر : گيشاخ 

. ( خسته ام . خسته ام . من خسته ام .) خسته. ( گرد راه بر جسممان خفته است 
دیگر هيچ آغوشی برای من کتابی ناگشوده .) خشاگی و یگشخا درهم می نشينند 

دیگر خطوط . که حرکتش قلبم را به تپش بياندازد دیگر هيچ پستانی نيست . نيست 
. انگشتانم پير و خسته اند . شکستهء هيچ بدنی درمن لرزهء شوق نمی انگيزد 

چشمهایم کنگره . انگشتانم تاب نگهداری کمند را ندارند . چشمهایم پير و خسته اند 
م که به چابکی از دیگر نمی توان. بلند قصرها را که با ظلمت در آشتی اند ، نمی بينند 

دیگر چشمان درشت و سياهی که از . فراز دیوار ها بجهم و در دل حرمسراها فرو روم 
پشت روبنده های حریر ، قلب ها را دیوانه می کنند وعقل ها را به وادی جنون می 

. من خسته ام .حتی لوليتای نابوکوف هم مرده است . کشانند ، درمن اثری ندارند 
   .ام خسته . خسته ام 
آیا تو هيچ کس را جست ! ای مرد ...ولی .)به گيشاخ . ( قصه ها تمامند : شيگاخ

  وجو نمی کنی ؟ آیا تو کسی را نمی خواهی ؟ 
  . چطور نه ؟ من نيز جست و جو گرم .) می خندد  : ( گيشاخ
  چه کسی را ؟  : خشاگی
  . را تاب انگشتانم و نور چشمانم . قوهء باءام را . جوانی را  : گيشاخ
خصبت الثلعب وتخم . آیا نمی دانی چاره ات را ؟ موز بخور . دریغا ، مرد  : یگشخا

  .شلغم و هستهء رطب و مغز پنبه دانه و خشخاش بخور 
  چه تجربه داری ؟ : یشاخگ
می آید . ( خواهيم رفت . ) بر می خيزد . ( خواهيم رفت .) به بانگ بلند  : ( شيگاخ

در زیر نور سوراخ .  به اطراف و به جانب باال می گشاید هر دو دستش را. وسط صحنه 
  . خواهيم رفت .) سقف می ایستد 

  . )خميازه می کشند . زمين را و اطراف را می نگرند . همه بر می خيزند ( 
  : همه ، درهم و بر هم 

  . خواهيم رفت 
  . بفرجام آغاز شد 

  اینک راهمان 
  .خواهيم رفت 

  . راه درازست و زمان نيز
  . شاید که گرما باشد 

  . خواهيم رفت 
  ."وباقی سکوت است" 

  .ظلمت قيرگون را باش 
  :)کمی همين طور ، آن گاه ( 

  . راه بنمای .) به شيگاخ  : ( آخشيگ
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. یکی را کشته ام .) آرام ( من ، .) صدای بلند طبل(  من –من . ) به فریاد  : ( شيگاخ
شيگاخ ، سر . ه ای بدور شيگاخ می زنند همه ساکت می شوند و به آرامی نيم دایر( 

من ، یکی را  .)  رو به تماشاگران می ایستد. بزیر، بی اراده بدور خود می گردد 
  .کشته ام 
  که را ؟  : خشاگی
  که را ؟  : یگشخا
  که را ؟  : یشاخگ

مه . همه با دست به شيگاخ اشاره ميکنند . مه شروع می کند به پر کردن صحنه ( 
همه در هم . مه پراکنده می شود تا بحد عادی اش می رسد .  می کند صحنه را پر

  .)شيگاخ نيست . ایستاده اند 
  ؟ آیا من نيز کسی را نکشته ام .) مردد : ( آخشيگ
  یک رهبر ارکستر را ؟ .) به آخشيگ  : ( خشاگی
  آیا من نيز کسی را نکشته ام ؟.) مردد : ( یگشخا
  ا ؟ یک مرد ر.) به یگشخا  : ( خشاگی

  .) سکوت ( 
  .یک رهبر دیگر  : یشاخگ
  .یک رهبر دیگر  : گيشاخ
  . سر در را می کوبد . آری  : خشاگی
  .رهبر  : یخشاگ
  . سفر : یگشخا
  .شور، شور . رهبر .سفر  : آخشيگ

  .شور. شور.شور . شور.شور. شور: همه 
ودر . حظهچند ل. همه می نشينند دور هم روی زمين ، مه صحنه را پر می    کند ( 

  .) همين حال 
  !رامنهوف! زامنهوف  : صدای خگاشی

همه همان طور نشسته اند ، ولی به خگاشی نگاه می کنند . مه پراکنده می شود ( 
  .)که ایستاده است در سمت چپ صحنه 

  تو دیگر که هستی؟. ای بابا : آخشيگ 
  . من ازميان امواج بلند می آیم  : خگاشی
  . شاید که شاعری  : آخشيگ
  . آری  : خگاشی
  تو همان نيستی که از پشت جنگ قادسيه المثنایت پيدا نشده؟ : آخشيگ
  .من برای خودم آدمم .چرا عذابم می دهيد؟ من روح حساسی دارم  : خگاشی
هر چند که دیر آمده ای ، ولی بيا و در شورما شرکت کن تا سفر ! بيا ،مرد : خشاگی

  .بيا.را باربندیم 
نفر به نفر را با . به جمع نزدیک می شود . نه به همه نگاه می کند غریبا : ( خگاشی

  شما او را ندیده اید ؟.) دقت می نگرد و بو می کشد 
  .مردهء که را می جویی؟ باد در راه است  : خشاگی
شما او را ندیده اید ؟ شيخنا راندیده اید ؟ مراد مرا ندیده .) بو می کشد  : ( خگاشی

من او را بو می کشم ، ولی نمی .) جهد بگوشه راست صحنهناگهان می ( اید ؟ 
شما . شما عطر او را دزدیده اید . اال یا ایها السارقين . در شما رازی هست. یابمش 

  .نسيم مغروری را که آکنده از عطر وجود او بوده است ، دزدیده اید
  .ما سخت بيحوصله ایم.چه می گویی ، مرد  : آخشيگ
  و جو می کنی ؟ آیا تو کسی را جست . ا بسته ایم ما بارها ر : خشاگی
  . تو سخت بيگانه وشی : گيشاخ 
  زنی را جست و جو می کنی ؟ : یخشاگ
  .چه دردناک می نمایی ، مرد  : یشاخگ
  . گویی ماه هاست که گرمای بستر زنی را بخود پذیرا نشده ای  : یگشخا
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ک نی بسيار بلند که سرش آخشيگ ی. مه ، ناگهان صحنه را پر و خالی می کند ( 
بزمين می رسد ، در دست دارد، سر دیگر نی را هر وقت هاله نمی گوید ، در دهان 

یخشاگ هم یک ویلن سل خيلی بزرگ و همچنين ، خشاگی هم یک طبل بسيار . دارد
بزرگ در جلوی رویش دارد که آن را روی زمين گذاشته و تا جلوی سينه اش می رسد 

بترتيب طرف راست ، وسط ، و سمت چپ صحنه ، با این .  اندهر سه در ته صحنه. 
. آالت موسيقی ، با موسيقی ای غریب در خواندن سروادها همراهی می کنند 

  .)هرسه لبخند های کامًال زورکی بر لب دارند 
.)  دو دستش را به اطراف باز می کند و سرش را باال می گيرد . باشور  : ( خگاشی

  .، چرا از ما گریزانی اال ای نقش روحانی 
  .تو خود از خانه آخر ، زحال بنده می دانی 

  .هاله . هاله .) با هم به بانگ بلند  ( - : یگشخا_ آخشيگ 
  .) همان گونه : ( خگاشی

  بحق اشک گرم من ، بحق روی زرد من 
  .به پيوندی که با تستم ، ورای طور انسانی 

  .هاله . هاله ) به بانگ بلند . باهم  : (  یشاخگ–خشاگی 
  .) همان گونه : ( خگاشی

  اگر عالم بود خندان ، مرا بی تو بود زندان 
  .)همه نرم نرمک رو به بر خاستن از زمين می گذارند ( 

  .بس است آخر بکن رحمی ، بر این محروم زندانی 
  .)همه در عقب صحنه خگاشی ، کم کمک می آید جلو ، و وسط صحنه( 

  .هاله. هاله .) م به بانگ بلندباه ( - :  یخشاگ–گيشاخ 
همه ، بجز آخشيگ ، یخشاگ و خشاگی  ، که سعی می کنند خودشان را بهمراه ( 

آالت موسيقی شان بهمراه دیگران به پيش بکشانند ، ولی چون نمی توانند ، ازخيرش 
شروع می کنند به درست کردن یک نيم دایره که .) می گذرندو همان جا می مانند 

  .) رميان می گيرد، و نيمه بازش رو به سالن استخگاشی را د
  .)سر به سوی روزنه سقف. دست بر سينه . همان گونه  : ( خگاشی

  .اگر با جمله خویشانم ، چو تو دوری پریشانم
  .مبادا ای خدا کس را ، بدین غایت پریشانی 

  .)همه می ایستند. نيم دایره کامل می شود ( 
  .هاله . هاله .) بلند  : ( همه

  .)همان گونه : (خگاشی
  بر تازی ، بسوزی هفت دریا را،و راز نه چرخ 

  بدرم چرخ و دریا را ، به عشق صبر و پيشانی 
  . هاله لویا. هاله لویا .) بلند  : ( همه

  .) همان گونه  : ( خگاشی
  وگرچون آفتابی هم ،  روی بر طارم چارم ، 
  .چو سایه در رکاب تو ، همی آیم به پنهانی 

هاله :) دایره کامل می شود و بدور خگاشی، بی اراده بچرخش در می آید : (  همه
  .هاله لویا. هاله لویا . هاله لویا . لویا 

  . )سکوت. سکوت(
درهم و برهم و پر شتاب دست بسوی . ناگهان ، حرکت. دایره در هم می شود (

  :)و. ی سکوتول. یک نوع رقص وحشيانه . آسمان دراز می کنند،  به اطراف می جهد 
  ...هر آن چشمی که گریانست ، .) نفس زنان  : ( گيشاخ

  ...بشار ت آیدش روزی .) ... نفس زنان : ( یشاخگ 
  .ز وصل او به پيغامی . ) ...نفس زنان  : (یخشاگ

دو باره یک دایره کامل بدور خگاشی تشکيل . بعد آرامش . حرکات کمتر می شود ( 
  .)کت می کند و تنگ تر می شود می شود که به نرمی بدور او حر

  .تو می دانی . تو می دانی : یک صدا 
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  چه می دانم ؟ : خگاشی
  .)خگاشی در وسط دایره ایستاده است . همه می نشينند ( 

  .تو آن راز را می دانی . تو می دانی  : آخشيگ
  بما بر گو از آن قصه که می دانی  : خشاگی
  .از آن قصه که می دانی  : یگشخا
  تو انگشتی   جوان را می شناسی ، مرد ؟ کمندی سالخورده ؟  : خگيشا

  .تو می دانی پی چشمان زردپای سنگين را . تومی دانی  : یشاخگ
از آن افسانه دور ، از آن غار مطال ، از آن بر باد رفته . و نيزت آگهی هست : یخشاگ

  .آرزوها 
  تو می دانی ؟ : آخشيگ
تو ای بانوی . تو می دانی که می دانم !ر ستاره بلند اخت.) به تمسخر  : ( خگاشی
تو ای مرد نگون طالع ، تو ای گم گشته دردریای . تو می دانی که می دانم ! مه پيکرد 

  .ظلمت ها ، تو ای دیده دو صد آغوش را ، تو می دانی که می دانم 
ن جا قصه را بگو ا راه بلندمان به کوتاهی بگراید و بال پروازمان در همي : خشاگی

  .آسودگی یابد
  .من شيخم را می جویم  : خگاشی
  . تو حقيقت را می دانی  : آخشيگ
  .بگذار تا نوار زمان را ببریم و کوتاهش کنيم : گيشاخ
  . شيخم را  : خگاشی
  آیا تو در آن سو رهبر نبوده ای ؟ :  یخشاگ
  . بگذار تا انتظارها بسر آید  : یشاخگ
  . تو ميدانی : یگشخا
. من شيخم را می جویم که بود و نيست . ن نيامده ام تا رازی را بگویم م  : خگاشی

زمان را در تأمل و تدقق و تفکر می گذراندیم و . ما بودیم و دیگران . من بودم و او بود 
 قصه ها را همه او آغاز می .راهمان یکی بود او بود و ما بودیم یم گفت و می شيندیم 

. ما همه بودیم .و از شبها به دل روز ها فرو می شدیم ازظلمت به نور می آمدیم .کرد 
  .ما نبودیم مگر شيفتگان حقيقت . و تمامی قصه اه را او آغاز می کرد . ما بودیم و او 

  .که دانستيد : یشاخگ 
تا روزی ه با مه بلند رفت . و زمان گذرا بود و هستی لرزان و وجود نا پایدار  : خگاشی

اینک همه . راف سر گرفت و چشم بر بالهای نرم دوخت حلقه های سپيد را در اط
ومن او را می جویم سئوال ها همه بی پاسخند و راه ها همه . تن ها ، تنها . مایيم 

  . همه سرگردانی است وحيرت . همه چاه است و ویل . بن بست 
   – که می دانی –از حقيقت بگو  : آخشيگ
  . بگو . حيرت ها را پایان ده  : خشاگی

  . راستی را  : يشاخ گ
  . نمی دانم . ) آرام (  : خگاشی

بعد ف به آرامی از جای بر می خيزند و بدور خگاشی حلقه .سکوت . سکوت ( 
مه کم کم صحنه . بر می خيزد . " ها . هو . هی : " صداهای مختلفی به فریاد، مانند 

. م نيستندآالت موسيقی هيچ کدا. سپس سکوت کامل مه می نشيند. را پر می کند 
موومان اول ژوپبتر صحنه را پر می کند ، بنرمی شروع می شود و رفته رفته او ج می 

همه بجز آخشيگ و خگاشی به کناره های . گيرد و فعًال تنها صدای صحنه است 
. خگاشی ، کميخميده و ترسان ، در سمت راست ایستاده . صحنه تکيه داده اند

 کاله شاپو بر سر ، ردای بلندی بر دوش ، آخشيگ ، هم چنان باطناب گردن ، یک
درست گوئيدوی . آیينکی شيشه آیينه ای بر چشم ، در سمت چپ ایستاده است 

دو قهرمان کشتی را می مانند که تازه . هر دو متوجه هم دیگرند . فلينی را می ماند 
شيگ  آخ. وارد ریگ شده اند و دور ریگ می گردند و آماده اند تا بر هم یورش ببرند 

  بحرکت در می آید و در محيط یک بيضی ، بجانب خگاشی می رود ، همچنان خميده ،
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خگاشی هم بيضی را شروع می کند . گویی هم اال ن است که بپرد بسوی خگاشی 
آخشيگ ، چند بار پشت سر هم شالق را بر زمين می کوبد . و هم چنان آمادهء دفاع 

  . ) می آید پيش از هر سخن ، موزیک ناگهان پایين . 
آخشيگ ، ناگهان شالق را حوالهء . ( هاله ، ها .    ها . هاله .) بلند  : ( همه

خگاشی می خواهد فرار کند ، باد در عبای سياهش می پيچد و . خگاشی می کند 
پيش از آن که . با دستهایش که به پيش دراز شده ، گویی می خواهد پرواز کند 

. ه او می رسد و بدور بدنش حلقه می زند خگاشی بتواند دور شود ، شالق ب
خگاشی دور خنود می چرخد وخویشتن را از حلقه آزاد می کند و وحشتزده چند قدم 

  .)دو باره بيضی ها را ادامه می دهند. به عقب می رود 
  . راز را .) به خگاشی  : ( خشاگی

  .)خگاشی سر تکان می دهد ( 
بگذار تا از ظلمات آسوده . ری بودنایم ما مسافران صبو. ) به خگاشی  : ( یشاخگ

  . شویم 
  . باد خواهد آمد . ) با هيجان . همچنان در حرکت  : ( آخشيگ

آخشيگ شالق را بر زمين می کوبد و یک باره حوالهء . گيشاخ به قهقهه می خندد ( 
  .)خگاشی بعقب می جهد و شالق هوا را می برد . خگاشی می کند 

  . من ، من نمی دانم  ) .باصدایی خسته : ( خگاشی
  .می دانی : یخشاگ

  .) یگشخا و بعد گيشاخ ، به قهقهه می خندند ( 
مگذار که این راه ناشناخته را به جست و جویشناخته ! باما باش ، مرد  : یگشخا
    .برویم

  .تنها تومی دانی  : خشاگی
  .)آخشيگ ، در فاصله های منظم شالق را بر زمين می کوبد ( 

  صود چيست که نمی گویی؟ آیا هرکس باید سوا قدم در راه بگذارد ؟ مق : یشاخگ
آیا تو از این راه نگذشته ای ؟ آیا نمی دانی که نيست مگر . برما رحمت آور  : گيشاخ

  فالکت وحيرت؟
  چرا می خواهی که ما راه پيموده را بپيمایيم ؟  : یخشاگ
خگاشی ، در هما . د شالق دو باره بدو ر بدن خگاشی حلقه می خور : ( خگاشی

  .نمی دانم : ) حال که می چرخد تا خود را آزاد کند ، به فریاد 
موزیک قطع . خگاشی از شالق آزاد می شود ، ولی بی  طاقت می افتد بر زمين ( 

  .)آخشيگ می رود با الی سرش ، دیگران هم بدور ایشان حلقه می زنند. می شود
  . ید راه گفته شده را پيش گيریم با. هيچ کس نيست که کمکی بکند: خشاگی 

آخشيگ . دیگران از دور آخشيگ و خگاشی دور می شوند و به ته صحنه می روند ( 
و مثل مردار خواری که به الشه ای مينگرد ، با شالق باالی سر خگاشی می ایستد 

سکوت . در همين حال ، مه شروع می کند به پر کردن صحنه . او را نگاه می کند 
همه پراکنده و در . ه به آهستتگی کم می شود تا بحد عادی اش می رسد م. کامل 

و آخشيگ بدن کاله و ردا . آخشيگ وخگاشی هم در زمرهء دیگران . هم نشسته اند 
  . )وشالق 
  .تنها . هميشه همين ها . هميشه همين طور  : خشاگی
  .چاره ای نيست ، باید رفت  : آخشيگ
  . وش داریم گویيا باری گران بر د : یشاخگ
  .رخش مرا ، نهنگ مرا ، براق مرا ، ميغ مرا باز دهيد  : یگشخا
  .زود ، زود  : خشاگی
  .آه ، واترلو : خگاشی
  .هيچ کس نمی داند : یگشخا
  .همهء ما خستگان  : گيشاخ
آه از تو ، که عمری را ميان رانهای سپيدو سرین های کوه .) به گيشاخ  : ( آخشيگ

  .اینک چنين دم از خستگی می زنی پيکر بسر برده ای و 
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  .این ، حاصل آن همه است.) به آخشيگ  : ( گيشاخ
  . گفتارت نبوده مگر ترفند . تو فریبکاری  : آخشيگ
  –چشمها و انگشتانم . دست ازمن بدار .من خسته ام  : گيشاخ
  .حدیث کهنه ایست : آخشيگ
  .نبرخيزیم و شتاب در کار آوریم ، ای همهء دیوانگا : یخشاگ
  . دست بدارید دیوانگان ، قصه راه و رهرو را بگویيد  : خگاشی
  . تو نيز فریبکاری .) به خگاشی  : ( آخشيگ
  . دیوانه  : خگاشی
  . تونيز مارا فریب دادی  : آخشيگ
  . فریبی درکار نبود  : خگاشی
  . آهسته باش .) به خگاشی  : ( گيشاخ
  . دست از او بدار .) به خگاشی  : ( یخشاگ

  ی تو La Doles Vitaبا چروگ صورت و لرزش انگشتان . ) به گيشاخ  : ( خشيگآ
  . اینک سراپا کذبی . تمام شد 
  . من خسته ام : گيشاخ
  چرا باید که قصه های کهنه را نو کنيم ؟ : خگاشی
  . این جبر است هر کهنه ای نو خواهد شد و هر ابر آبستنی خنواهد بارید  : آخشيگ
  می گویيد ؟ شما چه  : یگشخا
  .این که رهبر ارکستر را می جوید ، ژاژخایی می کند . ) به یگشخا  : ( خگاشی
در ميان هاله ای . نه ژاژ، که من صورت شما را همپایه سيرتتان می کنم  : آخشيگ

تنها . سياستمداری بود . دور ، از گذر زمان ، چهره ای را همسان شما بياد می آورم 
آن چنان که تومارا به .) به خگاشی . ( فرد فرد پرولتر ها بو کارش راندن و فریفتن 

و آن گونه که .) به گيشاخ ( سرابی واهی کشاندی ، بهوای چشمه ای از آب زالل ، 
و بدانسان که تو جوانه های .) به خشاگی ( تو فریبت را بر بسياری کسان راندی ، 

  . ندی شاد و جوان را از دشت اميد بر کندی و تخم سرشک افشا
هيچ همسری را . نبوده است – هيچ گاه –درمن فریب . قصه را روشن کنم : گيشاخ 

ا جفتش در خفا از ببا هيچ مردی سخن از دوستی و . به ترفند از دامان شویش نربودم 
سرشت ، از لذت به آن سيمين تنان حوری . هرچه بود راستی بود . بستر ، نراندم 

از جست و جوی بزهکارانه دستها ، .  گرمای چشمها ازنوازش دستها و. گناه گفتم 
   .از بوسه های آتشين بر لبهای شهوتناک . ازنفس های تند . بدنها را 
  دور از فریب است این ؟ : آخشيگ
  .چه رویای دوری  : یخشاگ
  .آه ، ای ابواليقطان ،چه شيرین سخن و گناه انگيزی تو .) به گيشاخ  : ( یگشخا
دست راستش را بنرمی روی . زد و جلوی یگشخا می ایستد برمی خي : ( گيشاخ

سينه اش می برد و در همان حال ، دست چپش را بنرمی تاب می دهد و به پشتش 
. گویی که خاطراتی درش زنده شده باشد . می برد و خم ميشود و تعظيم می کند 

 غنچه ها را زمان آنقدر بيرحم و سریع است که به آنی. اویی مادام :) نرم ، افسرده 
  .)دلزده می نشيند . ( بر زمين می زند ، خشک 

در نبرد بين دنيا و خودت ، تو : " تو سخت غمگينی بياندیش .) به گيشاخ : ( خگاشی 
 از مادر زاده شد و ١٨٨٣سخن مردی است که در سنه ."ک کن مهميشه بدنيا ک

  .اليه راجعون اناهللا و انا! بياندیش .  ، دار فانی را وداع گفت ١٩٢۴بسال 
    .١٩٢۴ : آخشيگ
  .گمان کنم که مشاجره بسر آمده  : گيشاخ
 جامه گرداندند ، ١٩٢۴تو می دانی در زمره کسانی که در . ) به گيشاخ  : ( آخشيگ

  دیگر چه کسی بود ؟ 
  . مقصودت را می دانم  : گيشاخ
  تو می دانی ؟ .) به خشاگی  : ( آخشيگ
  .آن گجسته منفور ، آن پير و پليد .) ناراحت (  . ١٩٢۴.) به تمسخر  : ( خشاگی
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  .تو هنوز زنده ای ! سياستمدار ! سياستمدار .)  به تمسخر  : ( آخشيگ
   –من .) گيج  : ( خشاگی
  تو می دانی ؟ .) به یگشخا  : (آخشيگ
  .می دانم  : یگشخا
  ؟ تو می دانی .) به یشاخگ  : ( آخشيگ
  .می دانم  : یگشخا
  تو می دانی ؟.) خگ به یشا : ( آخشيگ
  .می دانم  : یگشخا
  تو می دانی ؟ .) به یخشاگ  : ( آخشيگ
می . به همه نگاه می کند . مکث( چه می گویی ؟ .) بخود می آید  : ( یخشاگ

  آه ، آن رهبر را ؟ آن مرد سترگ را ؟. ) فهمد
  .ای درمانده ترین و پرگزافه ترین . و تو .) به خگاشی  : ( آخشيگ
  . ن هيچ نمی دانم م : خگاشی
  . که نمی دانی .) سریع.( هوم م م م م م م .) به تسخر  : ( آخشيگ
  .من نيز.) انگشت اشاره دست راستش را بلند می کند  : ( یشاخگ
   –تو که گفتی  : آخشيگ
  . آن مرد ریشو را می گوید . تمام کنيم  : یشاخگ
  .مودب باش ، مرد  : یخشاگ
  .به او احترام بگذار .) نخشمگي.به گيشاخ  : ( آخشيگ
  .مرا هيچ گاه با او سر و کاری نبوده است تا احترامی برایش بگذارم   : گيشاخ
  که چه ؟ : خگاشی
  .ما باید راه را شروع کنيم . چه یاوه هایی  : یگشخا
  .آه ، راست می گوید  : آخشيگ
  .رکاب راه را بگيریم  : خشاگی
  .ه در پيش است و زمان ، کوشای گذر را. چه فسانه های بيهوده ای  : گيشاخ
  .بارها را ، اگر سخنی نيست ،   ببندیم  : یشاخگ
  .مرا به جای مردت بپذیر .) به یگشخا . ناگهانی  : ( گيشاخ
  .آه  : یگشخا
  .کاخهای رؤیاگونه ترا به ماخوليا کشانده  : آخشيگ
  .  بارها را ، اگر سخنی نيست ، ببندیم  : یشاخگ
  تمام شد ؟. ) ی به راحتی می کشد نفس : ( یخشاگ
  مگر تو بيش از یک روسپی هستی ؟.) آرام.به یگشخا  : ( گيشاخ
. آری ، آری . ) بنشانهء تصدیق ، به نقطه ای در فضا سرتکان می دهد  : ( خگاشی

آری ، . در سپيدیها می زید . با ابر ها رفته است . من مرشدم را و مرادم را می جویم 
هنر دیگر ؟ آری ، آری ، اگر الزم باشد جوانی است با . نيز می داند رهبری ارکستر 

می . ( بازهم؟ اوه البته، سارق خوبی نيز هست. چشمان نافذ که ترور هم می کند 
  .)می خندد. ( یک بار نيز به صورت یک دام دیدمش ، با چشمهای غمين و زرد .) خندد 

  . باید رفت  : آخشيگ
  . م بارها را ببندی : گيشاخ
راه درازست و تار و پود ها از هم . کفش ها و جامه ها ر . لباسها رانيز  : یشاخگ
  .گسل

  . دیگر بس است . بر خيزیم : یخشاگ
بعد ، بدنبال . نفس عميق می کشند . رفع خستگی می کنند . همه بر می خيزند( 

  .)هم وبا فاصله صف می کشند 
من سخت . من احتياج دارم .) نه می رود به ته صح. از صف بيرون می آید  : ( گيشاخ

در . من سخت محتاجم .هنوز نفس من گرم است و انگشتانم توان دارند . محتاجم 
  .آغاز سفر، من یک جوانهء شاد را می جویم 

  . بس است ، مرد: یگشخا 
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  .بيا این جا ، آن که چشم غمين و زرد دارد ، مرا انتظار می کشد : یشاخگ
  .  بيم در دل من ، چون راهزن بر ردای فاخر ، چنگ می اندازد !دور مشو : خشاگی 
.) آرام. مکث.(خشن ، قوی. که می دانيد . بلندقد و چهار شانه .) درخود  : ( یخشاگ

  . که می دانيد 
تو هنوز روبنده های حریر را در .) به گيشاخ. ( کثيف تر از این ممکن نيست  : آخشيگ

  . بيا . وهم خود داری 
  .)خ شانه باال می اندازد گيشا( 

  .همه خسته اند ، بيا : خگاشی 
بقيه نيز به آهستگی ، و در خالل حرفهای . از صف خارج می شود  : ( آخشيگ

آغاز آه ، اینک کهما راهی سفریم ، اینک که . ) آخشيگ ، هرکدام بسویی می روند 
 پایين داریم ، اینک می کنيم پایان را ، اینک که چون برگی سيلی پایيز خورده ، سر به

که همه در راهمان تاریکی است و ظلمت ، اینک که همه سرگشتگی است و حيرت، 
   ای همه ، آیا نباید که هم دیگر را بسناسيم ؟... اینک که چنگ بر هوا می زنيم ، آه 

  .تو راست می گویی ، هر چند که بار دیگر زمان را می گذاریم  : یگشخا
   .پس شروع کنيم  : خگاشی
  آیا باید دو باره آغاز کنيم ؟  : یخشاگ
  من که احتياج دارم ؟ : گيشاخ
  ازکه شروع کنيم ؟  : یشاخگ

   –در این حلقهء مسدود .) حرفش را ناتمام می گذارد : ( خشاگی 
  .نيز رهبری نيست  : یگشخا
  . بحک قرعه : خگاشی
  . در ميان این تودهء پست–.) جمله اش را تمام می کند  : ( خشاگی
  من که احتياج دارم ؟ : گيشاخ
  ؟"قرعه برای مرگ  : " یشاخگ
  .من ازنادانسته می ترسم .قرعه نه : یگشخا 
  .من از این گوی گردان بی خيال در هراسم .) ازحرف زدن ابا دارد  : ( خشاگی
  . طوری دیگر ، کاری دیگر . نه : یخشاگ
  .صف خواهيم بست  : آخشيگ

  .) به گيشاخ نگاه می کند (  ایستاد ؟ چه کسی سر صف خواهد: خگاشی 
  من ؟ : گيشاخ
  چه فرقی می کند ؟ : یشاخگ
  مگر فرقی می کند ؟ : خشاگی
  واقعًا هم چه فرقی می کند ؟  : یگشخا
  .تو اول صف .بيا جلو .) به خگاشی . می آید جلوی صحنه . ( شروع کنيم  : آخشيگ
  چرا تو نه؟ .) به آخشيگ  : ( خگاشی
  . مگر فرقی هست آخر : یگشخا
  . پس تو .)به یگشخا  : ( خگاشی
  چرا من ؟ : یگشخا
  پس که ؟  : آخشيگ
  .)به قهقهه می خندد .( او .) اشاره می کند به گيشاخ  : ( یگشخا
  .تو .) به گيشاخ  : ( آخشيگ
  چرا من ؟.) به آخشيگ  : ( گيشاخ
  پس که ؟  : آخشيگ
  .) به قهقهه با یگشخا می خندد.(او . ) به خگاشی اشاره می کند : ( گيشاخ
  .تو .) به خگاشی  : ( آخشيگ
  چرا من ؟  : خگاشی
  پس که؟ : آخشيگ

  .)نورصحنه ضعيف تر می شود ( 
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به قهقهه بایگشخا و گيشاخ ، می . ( او .) به یشاخگ اشاره می کند  : ( خگاشی
  .)خندد

  .تو .) به یشاخگ  : ( آخشيگ
  چرا من ؟.) به آخشيگ : ( یشاخگ 

  پس که ؟ : شيگآخ
به قهقهه با یگشخا و گيشاخ و . ( او .) به خشاگی اشاره می کند  : ( یشاخگ

   .)خگاشی ، می خندد
  .تو .) به خشاگی  : ( آخشيگ
  چرا من ؟.) به آخشيگ  : ( خشاگی
  پس که ؟  : آخشيگ
به قهقهه با یگشخا و گيشاخ و .( او .) به یخشاگ اشاره می کند : ( خشاگی

  .)اخگ ، می خنددخگاشی و یش
  .تو : به یخشاگ  : آخشيگ
  چرا من ؟.) به آخشيگ  : ( یخشاگ
  پس که ؟ : آخشيگ
  تو . ) به آخشيگ اشاره می کند  : ( یخشاگ
  من ؟ : آخشيگ
  چرا نه؟ : یشاخگ

  . ) به یگشخا اشاره ميکندآخشيگ(
  چرا نه؟  : خگاشی

  .)یگشخا به خگاشی اشاره می کند(
  چرا نه؟ : گيشاخ

  .)ی به گيشاخ اشاره می کند خگاش(
   چرا نه ؟ : یشاخگ
  چرا نه؟ : همه

از هم فاصله " چرا نه؟ چرا نه؟ چرا نه؟ : " درهم و برهم ، همه می گویند . همهمه( 
نورصحنه ، باستثای نوری که از سوراخ سقف می تابد ، باز هم ضعيف تر . می گيرند 
  .)می شود 
  !چرا نه! چرا نه! چرا نه! نهچرا .) به فریاد . ميخندد : ( آخشيگ

صدایی مأیوسانه ، . قهقهه می زنند.حرکات دیوانه وار می کنند . درهم می شوند ( 
طبل بلند . صدای توفان ! " رامنهوف ! زامنهوف: " بفض کرده ، ناالن ، فریاد می زند

ن جورنيو ، همراه با اوجي. دانوب آبی ، یاهر چيز دیگر ... یک والس ، مثًال . و رود شيپور.
نور صحنه بسيار کن . و بازهم موومان اول سنفنی ژوپيتر ، هم در یک حد صدا ، وبلند 

می شود ، تنها ، نوری که از سوراخ سقف می تابد وضوح دارد و کسانی که در حين 
چرخيدن و این سو و آن سو رفتن ، بميان آن می افتند ، بخوبی، و مشخص دیده می 

  .)شوند
                                                                                   

  
  

   پرده                                                                            
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