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 برخورد
 از مجموعه نمایشنامه های کارگرِ مسافر

روشن فرهاد  
1400انتشار اردیبهشت  تاریخ  

كمونيستي تدارك انتشارات  
كمونيستي تدارك انتشارات:  پردازي صفحه و ویرایش  
جلد:  كارگران در مسير بازگشت به خانه، اثر اتو گریبل تصویر  

 نمي به رسميت خود بازتكثير براي و چاپ براي اي ویژه ناشر هيچ حق
 شناسد.

 بازتكثيرو  چاپ در مي خواهيم كارگري ادبيات به عالقمندان همه از
كوتاهي نكنند. كتاب  
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:شخصیت ها

گر ردر این نمایشنامه و مجموعه نمایشنامه هاي بعدي كا)  کارگرِ مسافر

چيزهایي كه ما مي بينيم درواقع تجربه هاي او از سفري  مسافر حاضر است،

 .(است كه یاد آوري مي شوند

 کارگرِ جوان

 کارگرِ پیر
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تاریک و خالي است. یک صندلي كوچک گوشه اي از سالن و یک  صحنه
 نيمكت وسط صحنه است. كارگرِ مسافر با یک ساكِ بزرگ از سمت راستِ 

با تعجب  ،صحنه وارد مي شود. مثل كسي كه اولين بار است جایي را مي بيند
به اطرافش نگاه مي كند. چشمش به صندلي مي افتد. خوشحال به طرف 
 .صندلي مي رود و مي نشيند. انگار حاال كه نشسته خستگي اش در رفته است

)در حاليكه ساك را روي پاهایش گذاشته خطاب به تماشاچي كارگر مسافر: 
جا رسيدم و خيلي  اینرفتم تا به  راهمن از یه جاي خيلي دور اومدم. خيلي  (ها

مي دونيد خيلي وقت ها شروع چيزیه كه به سادگي تموم  ،و دیدن .چيزا دیدم

)با دست اطرافش را نشان مي دهد، صداي كشيده شدن ساقه هاي  !نمي شه
مي شنوید این صداي مزرعه هایي ست كه مثل یه  (.گندم در سالن مي پيچد

اونقدر زرد  طوریه... كال این تيكه طال زیر نور خورشيد مي درخشن، این جا

گاهي فرق این طرف جاده رو با اون  ()متعجب كه چشم آدم رو مي زنه

طرفش نمي فهمي، آدم فكر مي كنه همه ي این زمين ها باید مال یه نفر باشه، 

جا اصال نمي تونه مال هيچكي باشه آخه مثل یه كویر همه جا به  كه این یا این

 ، مي دونيد چرا؟ههم شبيه

خاطر باد و  ههمه این رو مي دونن ب ،صدایي از پشتِ صحنه: خيلي مسخرست)
 (...طور روش كار كردن خاطر اینه كه اینه ب ،بارون كه نيست كه

 .كارگر مسافر متعجب به دور و برش نگاه مي كند
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هركي هستي درستت  )درحاليكه به باالي سرش نگاه مي كند(كارگر مسافر: 

حرفاي خوبي مي زنه هرچند خيلتي وقتت هتا  تماشاچي ها()بعد رو به  .گفتي

و من فكتر متي كتنم آدمتا  بگذریم حق با اونه... انگار مي خواد مسخره كنه...

انگار جوانه اي هستن كه از دل زمين بيرون ميان و بعد از دل این جوانه یه آدم 

 ختاطر هميتنم همتونه یعني مي خوام بگم تا ایتن حتد شتبيه، بت زاده مي شه...

،هم شبيه هم مي كن  مي كنه انسان ها رو كه این زمين ها رو شبيه هم   چيزي  

   همين كار ...

ساكش را كنار دستش مي گذارد و ترسيده به تماشاچي ها  ،دست نگه ميدارد
 .نگاه مي كند. انگار مي خواهد عكس العمل آن ها را بعد از این حرف ببيند

ن مي گيد شبيه یه كمونيست حرف دارید با خودتو )ترسيده(كارگر مسافر: 

شبيه كسيه كه همه چي رو با چشم  ،اما این شبيه یه كمونيست نيست ،مي زنه

 .هاي خودش دیده

 مي خندد

شایدم شما حاال مثل پسر عموم كه هميشه به من مي گفت آدم كارگر مسافر: 

فقط ي مي خواد تمومش كنه و كِ ،ري هستم با خودتون مي گيدربَحوصله سَ

)باز مي خندد( اگه همچين فكري كردید متاسفم  .به سفر كردن ادامه بده
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جا تموم شده و مي تونم ده روز پشتِ سرِ هم براتون در  چون سفرِ من این

گندم هاي دو طرف جاده  )به حالت شاعرانه(مورد روزاي قبلش حرف بزنم 

ك نشست و به مثل من له مي شوند، باید روي پشته اي خا يزیر پاي مسافرهای

)صداي آن رود كه راهش را از بين سنگهاي دو طرفش باز ميكند نگاه كرد 
طور ساقه هاي له شده ي ه دیدي كه چ گذر رودخانه اي سالن را پر مي كند(

گندم در معرض آفتاب گرم تابستان كمر راست مي كنند؟ مي بيني كه هر 

تک ما باید جان چيزي براي نجات یافتن باید جان بكند؟ همه ي ما، تک 

)باز صداي كشيده شدن خوشه هاي گندم روي هم شنيده بكنيم. اما بذار ببينم
 ناهم ،وقت خودِ اون رود نيست مي بينيد! یه كاسه از یه رود هيچ مي شود(

نه به درد یه  .ه گندم زار به هيچ دردي نمي خورهطور كه یه خوشه از ی

( نه به درد همچين گرسنه اي، به خودش اشاره مي كندهمچين آواز زیبایي و)

هرچند كه بيشتر از هرچيزي توي دنيا به گندم هاي دیگه اي كه ازشون جدا 

بيشتر وقت ها آدم نباید درباره ي همچين چيزایي از خودش  شده شبيه باشه...

 ...سوال كنه

 (باصداي آهنگين)

 یه آدم عاقل از خودش نمي پرسه یه قطره توي یه دریا تنهاست یا نه؟

 یه قطره توي یه دریا تنها نيست،

 یه قطره توي یه دریا تنها نيست
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 .وقت تنها نيست یه قطره توي یه دریا هيچ

 كسي كه همچين سوالي مي پرسه

 ،یا عاقل نيست

 .یا اونقدر عاقله كه مي دونه فقط باید سوال هایي رو بپرسه كه به نفعشه

 حتي اگه این دیونگي باشه

 ي اینه كه جيب یه عده پر بشهو من مي گم اینا همش برا

 .حتي اگه بگيد داره مثل یه كمونيست حرف مي زنه

 .سكوت و صحنه كم كم تاریک مي شود

صحنه كه باز روشن مي شود كارگرِ مسافر همچنان روي صندلي نشسته است 
و به دو نفري كه از سمت چپ صحنه وارد مي شوند نگاه مي كند. یک 

وسایلش را به خانه ببرد.  تا ر كمک مي كندكارگر جوان به یک كارگر پي
كارگر پير آرام پشتِ سر كارگر جوان مي آید.)كارگرِ مسافر در تمام طول 
نمایش با حالت چهره وحركت هایش واكنش نشان مي دهد و چون كارگرِ 
مسافر با توجه به حرف هایي كه قبال زده است باید با كارگر پير همدل باشد 

 .(به این تنظيم مي شوند واكنش هایش با توجه

نمي دونم چرا هميشه  )ناراضي پيش خودش گالیه مي كند( كارگر جوان: 

 ...باید من همچين بدشانسي هایي بيارم
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 .ر مي زندغ  كارگر پير را بلند مي كند و باز كيسه هاي 

...)مي ایستد و به مفتي نكرده بودیم كه حاال كردیم فقط حماليِ كارگر جوان:
 ...هي پدر پيرمرد كه پشت سرش مي آید نگاه مي كند(

 .كارگر پير هم مي ایستد

 بلهكارگر پير: 

توي این كيسه ها چي  )به كيسه هاي دستش اشاره مي كند( كارگر جوان:

 هست؟

سيبم  )كمي سكوت مي كند(سيب زميني و پياز و  )ساده دالنه(كارگر پير: 

 .اگه مي خواي یكي بردار .هست

جوان از خدا خواسته كيسه ها را زمين مي گذارد وسيبي بيرون مي  كارگر
 .آورد. سيب را با كاپشنش تميز مي كند و روي نيمكت مي نشيند

طور كه سيب را مي خورد سرِ حرف را با  كه همين )براي این كارگر جوان:
 شنيدي دیروز دو قطار با هم شاخ تو شاخ شدن؟ كارگرِ پير باز كند(

 هم این برخورد از كفر ابليسم .اصال همه شنيدن .بله كه شنيدمكارگر پير: 

وقتي اتفاق افتاد من توي خونه  .همين بيخ گوشمون بود مشهورتر شده...
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به گمانم برنامه اي رو نشون ميداد كه هيچ  جلوي تلویزیون نشسته بودم...

 نه؟ ،نهاما آدم وقتي بيكاره باالخره باید به یه چيزي نگاه ك .دوست نداشتم

وقتي آدم بيكاره مي تونه تا هزار شبكه رو عوض كنه و در  كارگر جوان:

 ...نهایت یه چيزي پيدا مي شه كه دوست داره

مثال مي شه خيلي راحت شبكه اي رو كه داره ميگه كارگرا راه كارگر پير: 

 .آهن رو خوب نساختن رد كرد

ه مسبب همه ي درسته آخه راه آهني كه خوب ساخته نشد كارگر جوان:

 ...بالهاست

 ...بله مسبب همه ي برخوردها هم همينهكارگر پير: 

درسته مخصوصا این روزا كه همه در مورد برخورد حرف مي   كارگر جوان:

 !بصره از مقصر حرف زدن چه فایده اي داره خرابيِاما بعد از  زنن...

 .كسایي كه بصره رو ساختن كه نمي تونن خرابشم بكننكارگر پير: 

 .كارگرِ جوان باقي مانده ي سيب را مي اندازد یک گوشه

اوهو چرا این روزا همه همچي مي كنن همه مي خوان بگن  كارگر جوان:

 ...هيچكي این وسط گناهكار نيست
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مخصوصا این روزا كه همه مي خوان این وسط یه مقصري پيدا كارگر پير: 

حتي كارگرایي كه راه  ه كنان()كارگر پير رو به تماشاچي ها و گالیكنن 

یه بنده خداي  آهن رو ساختن تقصير رو انداختن گردنِ یه بنده خداي دیگه...

 .بيچاره یه دهاتيِ  از همه جا بي خبر...

 .تو كه گفتي مقصر پيدا شده كارگر جوان:

)سيگار روشن مي كند و او هم لنگ لنگان تا نيمكت كه كمي كارگر پير: 
به گمانم همچين حرفي  د. روي نيمكت مي نشيند(آنطرف تر است مي رو

كس به تنهایي مقصر نيست و اوني كه  ولي این زندگي بهم یاد داده هيچ ،زدم

 .مقصره درواقع مقصر نبوده

و اوني كه مقصره  ،كس به تنهایي مقصر نيست هيچ )متعجب( كارگر جوان:

گفتن كي  كنه...یه چيزي در این باره منو اذیت مي  درواقع مقصر نبوده...

 مقصره اصليه؟

 .نمَ ن كنان(ن مِ)مِكارگر پير: 

 چرا باید تو رو مقصر بدونن؟ )از روي بد ذاتي(  كارگر جوان:

 ...آخه یه زماني مسئول تند كردن پيچ هاي ریل بودمكارگر پير: 

 ...خب خب )با اشتياق( كارگر جوان:
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حاال بيشتر شبيه این است كه  .جا مي پرد و رو به مردم مي ایستدكارگر پير از 
 .دارد با آن ها حرف مي زند

همش تقصير منه چون  بيست سالِ پيش وقتي مسئول تند كردن كارگر پير: 

و یه هفته ي بعدش نتونستم  ،پيچ هاي قطار بودم یه هفته نتونستم برم سرِ كار

 ...هفته هاي بعدش هم قشنگ خم بشم و پيچ ها رو تند كنم...

 هفته هاي بعدش هم نتونستي؟ كارگر جوان:

معلومه با یه پاي شكسته نمي شه مثل یه آدم سالم  پام شكسته بود...كارگر پير: 

 ...كار كرد

اونوقت مي گي كسي كه مقصره در واقع مقصر نيست؟ دست  كارگر جوان:

كس مقصر  بردار خودت اشتباه كردي حاال مي خواي بگي توي این دنيا هيچ

مي دوني  كسم سزاوار نيست... كس مقصر نباشه پس هيچ اگه هيچ نيست...

كه یه نفر  من مي گم این )بلند مي شود و رو به مردم( من چي فكر مي كنم...

و  از اون جهت كه اون انسانه... استرو مقصر بدونيم درواقع احترام به انسان 

 ،كنم اگه فردا پس فردا براي من همچين اتفاقي افتاد من با كمال ميل قبول مي

چون من یه انسانم و قبول نمي كنم هيچ كس انسان بودن من رو زیر سوال 

وقت هم كاري نمي كنم كه كسي بتونه همچين چيزي رو از من  ببره و هيچ

 .بگيره
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كاري نمي  )مثل اینكه دارد با یک آدم ساده لوح حرف مي زند(كارگر پير: 

 كني كه چي رو ازت بگيرن؟

تو هم خيلي راحت هركاري كردي رو گردن  ...م روا آزادي كارگر جوان:

دیگه دوره ي این معركه ها كه همه با هم و از این دست مزخرفات به  بگير...

باید هرچيزي رو به تنهایي گردن  امروز فقط خودتي و خودت... سر اومده...

 اما این یعني عدالت... ،نظر ظالمانه بياده درسته شاید ب)مالیم تر(.بگيري

شاید پير شده باشي ولي درست  .كم كتاب بخونيه طوره یه اینا چ گذشته از

 ...باید بتوني مثل آدم از خودت دفاع كني .نيست خرفت بشي

 .اما آدم هميشه مجبوره توضيح بده .این جا یه دادگاه نيستكارگر پير:  

كم بيشتر ه م باید یه من ،خاطر همينه ب هميشه مجبوره از خودش دفاع كنه...

كار یه چک راه آهن كار مي كنه و تازه پيمانوقتي آدم روي یه  بدم...توضيح 

 متونن زودمي  ،تازه یک ماهه ست... مقرار دادها ،سفيد امضا هم دستشه، تازه

)به حالت اگه پات بشكنه و نياز باشه سه ماه خونه نشين بشي... ،بكنن اخراجت
دارم در  مي زنم... بي مواجب حرف دارم در مورد سه ماه خونه نشينيِ تضرع( 

وقتي شش بچه ي قد و  ،بي نونِ شب حرف مي زنم مورد سه ماه خونه نشيني

پام زماني شكست كه مي خواستم پيچ رو تا مي تونم تند  نيم قد خونه داري...

 كنم و یه دفعه نمي دونم چي شد مثل یه گوني از روي تپه سر خوردم پایين...

جاي ه اونم به شرطي كه ب .ه خونه موندمبا وجود همه ي اینا من فقط یه هفت
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پيدا كردن یه نفر وقتي همه دارن مي دون  ...سر كار خودم یه نفر رو بفرستم

ولي من اینكارو  ،كه الي بدبختي هاي خودشون رو درز بگيرن مكافاتيه

)روي ران خودش مي زند( . یه هفته خونه نشيني برگشتم و فقط بعدِ كردم...
حتي با وجود همه ي اینا  ا هيچوقت اون پاي سابق نشد...خاطر همين این په ب

رو ببوسم و همراه  اخراجم كردن و من مجبور شدم فاميل و آشنا مدو ماه بعد

كس رو مقصر نمي  خاطر این پا هيچه من ب )ناراحت( .م برم شهرازن و بچه 

چرا باید این زندگي بعد از بيست سال من رو مقصر بدونه؟  ، پسدونم

ولي حتي تو هم فقط منو مسخره مي  ،كه این خيلي مسخره ست درحالي

و فردا همين ها من رو به دادگاه مي كشونن چون انسان انسانه و اگر  كني...

هر كس مقصر كارهاي خودش باشه اونوقت به عنوان انسان بهش احترام 

 ...گذاشته شده

 ...درسته تو و پيمانكار مقصرین عنه(ط)دمغ و به حالت  كارگر جوان:

 ...درست نيستكارگر پير: 

 .كارگر جوان باز روي نيمكت مي نشيند

 تو  جزه همه مي تونن مقصر باشن ب ،فهميدم فهميدم كارگر جوان:

وقتي جوون بودم دنبال باال بردن دستمزدها  )نااميد مي نشيند(كارگر پير:  

مجاني براي  رایگان و دفتر مشقِ ا درمونِو بيمه درست حسابي و دو بودم...
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مي خواستم چيزي رو كه از همه ي ما مي گيرن فقط یه قسمتش رو  پسرم...

  ...اما بعدش فهميدم حتي اونا هم نمي تونن خودِ اونا بهمون پس بدن...

ببين خودت داري مي گي اونا )حرف پيرمرد را قطع مي كند(  كارگر جوان:

 مي دوني چرا؟ ،هم نمي تونن

 چرا؟)بي اعتنا و بدون كنجكاویي( كارگر پير: 

یه عده  معناي كار اجباريِ چون این چيزي كه تو مي گي به  كارگر جوان:

 .براي بچه هاي توئه

 !من نمي فهمم تو چي مي گي )متعجب(كارگر پير: 

 !منم نمي فهمم تو چي مي گي كارگر جوان:

 .شدت خنده شكمش را مي گيرد كارگر جوان مي زند زیر خنده و از 

 .تا بوده همين بوده پيرمرد پس از این زندگي چي یاد گرفتي... كارگر جوان:

فقط وقتي مقصره كه ضرر  ،بزرگه پيمانكاركسي كه یه كارخونه دار یا یه 

كسم نمياد چيزایي رو  هيچ كه پاي یه نفر این وسط بشكنه... نه این .كرده باشه

كرده به تو بده كه چي؟ كه تو بچه هات رو مجاني  كه با هزار زحمت جمع

كس  اگه به حرفاي امثال تو گوش بدن دو روز دیگه هيچ بفرستي مدرسه...

 .حاضر نيست قواعد بازي رو رعایت كنه

 .اما این زندگي بازي نيست )ریشخند كنان(كارگر پير: 
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سر بلند مي كند و  ،مجذوب ،صداي گندم زار در صحنه مي پيچد و پيرمرد
 .نگاه مي كند

 !گوش كن ،گوش كنارگر پير: ك

كارگر جوان بلند مي شود. و به دور و برش نگاه مي كند، بيشتر شبيه این 
 كه گوش كند. است كه مي خواهد صداي گندم ها را ببيند تا این

 .كارگرِ مسافر  همچنان نشسته است 

 ،از اول بگوببين هرچي شنيدي رو كارگر مسافر: 

 ،توداري با یه ليبرال حرف مي زني

 كسي كه فكر مي كنه وقتي یه نفر نمي تونه مقصر باشه یه جاي كار مي لنگه

)پيرمرد و كارگر جوان هر دو متعجب به كارگرِ مسافر كه تا آن موقع متوجه 
 .(اش نشده بودند نگاه مي كنند

 تو داري با یه ليبرال حرف مي زني ،ببين هرچي شنيدي رو از اول بگو

 ،و اون فكر مي كنه قطارهایي كه با هم شاخ تو شاخ مي شن

 حتي بيشتر از ميمون ها با اون دستاشون

 .به انسان ها شبيه ن
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 ،ولي فایده نداره ،ببين هرچي شنيدي رو از اول بگو

 ،چون تو داري با یه ليبرال حرف مي زني

 و اون فكر مي كنه

 ،مثل قطارها با هم شاخ تو شاخ مي شنانسان ها 

 ،و اونكه جلو ميره باید حق داشته باشه تا ابد جلو بره

 .ه شرط اینكه بتونه هركي جلوي راهش سبز بشه رو له كنهب

 ،ولي فایده نداره ،ببين هرچي شنيدي رو از اول بگو

 ،چون تو داري با یه ليبرال حرف مي زني

 ،و اون فكر مي كنه

 ،ونه هزار پا از این دنيا بخوادیه قطار مي ت

 ،اما هزار پا نمي تونن یه قطار داشته باشن

 .كار كردن رو فراموش مي كنن ،چون پاهاي تنبل

 ،ولي فایده نداره ،ببين هرچي شنيدي رو از اول بگو

 ،چون تو داري با یه ليبرال حرف مي زني

 ،و اون فكر مي كنه
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 ،حتي براي یه قطار نباید ریل ساخت

 .مسيرش از قبل معلوم نباشهكه 

 ،اون مي دونه همچين چيزي ممكن نيستچون اما 

خاطر همين كارگرها باید قبل از حركتِ قطار و قبل از هركاري ریل ه بپس 

 .ها رو بسازن

 ،ولي فایده نداره ،ببين هرچي شنيدي رو از اول بگو

 ،چون تو داري با یه ليبرال حرف ميزني

  باید تا یه سال دیگه ،گفته با یه كارگر كه عشقش بهش

 ،یه خونه داشته باشي

 .و یه ماشين

  ،توي حسابتم باید پول باشه

 ،و اگه نشد تا ده سال دیگه

 .نشد براي بيست سال دیگه مو اگه باز

 ،مي تونه كه اون فكر مي كنه

 ،و خونه و ماشين انتظارش رو مي كشن
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 هرچند كه دور باشن

 ،ولي فایده نداره ،بگوببينن هرچي شنيدي رو از اول 

 ،چون تو داري با یه ليبرال حرف مي زني

 ،و اون فكر مي كنه

 ،هرفایده ندا

 ،هرفایده ندا

 ،همه چي عوض مي شه

 ،همه چي مي تونه عوض بشه

 .جز یه چيزه ب

 ،و اونم اینه كه یه روز یه خونه خواهد داشت

 و یه ماشين

 .و یه پس انداز حسابي

پير و كارگر جوان نسبت به او  كارگر،به محض ساكت شدن كارگر مسافر 
 .بي تفاوت مي شوند و كارگر جوان روي نيمكت مي نشيند
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)در حاليكه خبري از اعتماد به نفس چند دقيقه ي قبل در او  كارگر جوان:
به كارگر پير اشاره ) آدم نباید به حرفاي هر بي سرو پایي گوش بده...نيست(
تو درك نمي كني چون   .( نمي خوام بيشتر از این با تو هم بحث كنمدمي كن

چرا وقتي جوون بودي این دنيا مقصر  .پير شدي و حاال دنبال مقصر مي گردي

 نبود؟

)نوري . تو درست مي گي من مقصرم پيچ ها رو خوب تند نكردمكارگر پير: 
)مثل حاال كه نمي خواي بيشتر از این با من بحث كني روي او گرفته مي شود(

كسي بنظر مي رسد كه مي خواهد هر طور شده نظر مثبت یک نفر را جلب 
تقصير منه كه پيچ  ،درسته فقط مي خوام به عنوان آخرین حرف بگم... كند(

خاطر اشكال ریل از جا در ه ولي نامسلمون قطار كه ب .ها خوب تند نشده

مي فهمي این كه ربطي به من و  ،وش اومدهه رر دیگه از رو بیه قطا ،نرفته

ولي این وسط یا یه عده كارگر ساده یا  در مورد دو قطاره... امثال من نداره...

 ...یه پيچ تند كن باید تقاص پس بدن

 .كارگر جوان مي خندد و خنده كنان دور پير مرد مي چرخد

ولي تا بوده  به تماشاچي ها( )مي ایستد و روآفرین ،آفرین كارگر جوان:

طوره كيسه هات رو برسونيم ه چ ،پيچ تند كنِ سابق ،همين بوده، نه؟ بگذریم

 خونه؟
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كارگر جوان بلند مي شود و كيسه هاي كارگرِ پير را برميدارد. كارگرِ پير نا 
 .اميد و متعجب به او نگاه مي كند و پشت سرش به راه مي افتد

 .نور روي كارگرِ مسافر گرفته مي شودصحنه تاریک مي شود و 

  كارگر مسافر:

 ،پيرمرد آن وقت هایي كه تازه از روستا آمده بود

 از آن آدم هایي بود كه كم حرف مي زنند و

 .هر جمعي مي شوند كم قاطيِ

 ،او مي توانست یک فردگراي حسابي باشد

 ،اما باید به دنبال نان مي گشت

 .رسيدو به همين خاطر به كارخانه 

  به همين دليل مجبور شد فردیتش را دور بيندازد و

 .تكه اي از بدنه كارخانه بشود

 تا بوده همين بوده نه؟

 ،وقتي هرچيزي كه به دست او مي رسيد

 ،دستِ یک نفر دیگر بيرون آمده بود از زیرِ
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 ،و به دست یک نفر دیگر مي رسيد

ي به همه ي آن ها و وقتي آن چيزي كه از كارخانه بيرون مي رفت بستگ

 ،داشت

 پيرمرد دیگر نتوانست هرگز آن آدم سابق باشد،

 .آدمي كه فكر مي كند مي تواند به تنهایي زندگي كند

 تا بوده همين بوده نه؟

 ،یه بار كه یكي از دستگاه هاي كارخونه خراب شد

 ،پيرمرد و بيست كارگرِ بخشِ او یک هفته بيكار بودند

 من و همه ي آن بيست كارگر و زن هاي آن كارگرها ،پيرمرد مي گوید

 و فرزندانشان

 (به خودش اشاره مي كند)

 كه من و اون كارگرِ جوان

 ،یكي از اونا بودیم

 ،براي اون دستگاه سوگواري كردیم

 !همه ي ما
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 و تا بوده همين بوده، نه؟

 ،وهمين پيرمرد در كارخانه با كارگرهایي آشنا شد كه

،مي گفتبه آن ها رفيق   

 .وقتي براي یک رفيق گفتن سر یک نفر باالي دار مي رفت

  اما اون مي گفت چون چند سالِ پيش پاش شكسته بود و

 همين پاي شكسته

 .به او یاد داده بود اگر نتواند كار كند مي ميرد

 ،اما خيلي ها كار نمي كنند

 ،رده انداما خيلي ها تا به حال حتي یک بار ریل قطار را از نزدیک لمس نك

 .اما از همين هاست كه نان مي خورند

 تا بوده همين بوده نه؟

 ،اما همين پاي شكسته و خيلي چيزهاي دیگر

 ،به او یاد داده بود

 ،فردا نمي توان قایق راند ،یا با باد ،بدون باد

 ،هرچند یک جا ماندن آدم را خسته كند
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 هرچند یک جا ماندن آدم را كالفه كند،

 .فردا نمي توان قایق راند ،یا با باد ،اما بدون باد

 تا بوده همين بوده نه؟

 ،همين پاي شكسته به او یاد داد اگر باد مخالف را نادیده بگيرم

 .گردیم كه مي خواستيم از آن دور شویم به جایي برمي

 تا بوده همين بوده نه؟

 كارگر مسافر: صداي همخواني پشتِ پرده همراه با خواندن 

 ،به یک جوي نمي رود و آب هميشه

 ،و آب هميشه به یک جوي نمي رود

 ،و آب هميشه به یک جوي نمي رود

 تا بوده همين بوده نه؟

 .كارگرِ مسافر بلند مي شود و وسط صحنه مي ایستد

 كارگر مسافر: 

 ،یه قطره از یه دریا كه و باید قبول كرد

 .مجبوره همراه دریا حركت كنه
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 ،خاطر همينه ب

 ،سفرِ من ،شاید

 ،یعني ما رفقا

 .بيشتر از اون چيزي كه انتظارش رو داشتيم طوالني بشه

 .(به تماشاچي ها خيره شده است ،به گذشته اش نگاه مي كند كه انگار)

 این همه توقف، این همه نفس گرفتن،

 .كارگریه این رویاي هر

 ،نيست بزرگي آرزوي

 .جلو بره هركي دوست داره وقتي یه مسافرت رو شروع مي كنه

 ،ولي گاهي هم باید ایستاد

 .حتي اگه دیوونگي باشه

  :نباید یادمون بره

 !این یه دریاست كه داره حركت مي كنه نه یه قطره
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