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 اول ی صحنه

 

 مسافر کارگر

 مسافر

 

 

 

نشسته  مکتین یشود. کارگر مسافر رو یم دهیاتوبوس در صحنه د ستگاهینوشته شده است ا شیکه باال مکتین کی تنها

کند. مسافر از سمت راست صحنه وارد  یبه ساعتش نگاه ماست. انگار که کالفه است و حوصله اش سر رفته چون مدام 

دور سر صورتش  یا هیکشد و چف یآن را پشِت سرش م یسختکه به  یبه تن دارد و چمدان بزرگ یشود. لباس کهنه ا یم

 .معلوم است شیبسته است و فقط چشم ها

گذارد که  یم شیدارد و کنار پا یرمب مکتین یرا از رو فشیکند و ک یمسافر متعجب و خوشحال به او نگاه م کارگر

 .شود یرفتن عجله دارد از او دور م یکشد و برا یچمدان را به دنبال خود م کهی. اما مسافر درحالندیآن بنش یمسافر رو

 .شود یمسافر بلند م کارگر

 

 !مگفتم سال ی( آهانیبلند تر و آهنگ یبلند به مسافر( سالم! ) بعد با صدا یبا صدا(مسافر:  کارگر

 

 .کند، انگار تازه متوجه اش شده ینگاهش م دهیگردد. متعجب و ترس یبرم دارد،یچمدان برم دنیدست از کش مسافر

 

 ؟یهست یظن( تو کء : )با سومسافر

 ؟یهست ی... خودت کهیکارگرم که منتظر اتوبوس بعد هیمسافر: من  کارگر

 : )باز هم مشکوک( اتوبوس قراره تو رو کجا ببره؟مسافر

را که  ی)سمت میریفاصله بگ زیچ هیاز  میخوا یبگم که هردومون م ینطوریسکوت( بزار ا یمسافر: )بعد از کم رِ کارگ

 ...دهد( از اون جا یمسافر از آن آمده بود نشان م

 ؟یترس ی( پس از مردن نمی: )بدون ترس کمترمسافر
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مثل ما به َهمون اندازه که  ییآدما یدون ی... مترسه یم یزیکنه از هر چ یرو شروع م یسفر هی یمسافر: آدم وقت کارگرِ 

 .ادهیبارشون سبکه ترس هاشون ز

 بلند( سالم یآمده با صدا ادشیو انگار تازه  ندینش یچمدانش م ی: )رومسافر

 !هاا یاتوبوس رو رد کرده بود ستگاهیمسافر: )خوش دالنه و متعجب( ا کارگر

 دهد( بله ی: )سر تکان ممسافر

 ؟یسوار اتوبوس بش یخواست ینم مسافر: پس کارگر

 دارن یکه بار سبک تر هییکسا ی: اتوبوس برامسافر

 ...مسافر: اما کارگر

خونه! مخصوصا  هیبا وجود  …نیسرزم هیشه، با وجود  یملت نم هیرسه اما با وجود  یدونم غلط به نظر م ی: ممسافر

 ...رنیگ یم ادهیپ یآدم با پا هیکشد( رد اتوبوس ها رو آسون تر از  یدنبالته، )آه م یکس یوقت

 (کند یو متعجب تکرار م نیآهنگ یمسافر: ) با صدا کارگر

 شه، یملت نم هیوجود  با

 ن،یسرزم هیوجود  با

 !خونه هیوجود  با

از دست اون فرار  یتون یم ادیپ یپا یکن ی( پس فکر مدهیو ترس ندینش یشه، )باز م ینم نایا یواقعا با وجود همه  درسته

 ؟یکن

 نیهم یبرسم که هم اونا همشون جمع هستن هم ما، و برا ییخوام از دست اون فرار کنم و به جا یخندد( م ی: )ممسافر

 ی... ولیاز دست اون فرار کن دیبه اونا اولش با دنیرس یکننده ست، اما برا نیتع ییجورا هی یکن یاونجا م یهر کار

 نه؟ ست،ین یادیز یش هست خواسته  نهیس یزخم باز رو هیکه  یآدم ینفس تازه کنم، برا یخوام کم یدرحال حاضر م

! ینیسنگ نیبار به ا هیگذارد و رو به مسافر( بله و با وجود سر و صورت بسته و  یم شیپا یرا رو فشیمسافر: )ک کارگر

 ...ها جا شده نیا یچمدان همه  هیکه تو  بهیعج یلیخ

 ...ممکنه یزیشه هر چ یچمدان م هی زتیکه همه چ ی: هوم ... درسته اما زمانمسافر

چمدان تو  یبه اندازه  دیمن نبا فی... هرچند کفهیک نیکه منم دارم هم یزیتموم چ دیدون یزده( م جانیمسافر: )ه کارگر

 .باشه نیسنگ

 ...باشه نیچمدان من و رفقام سنگ یکس به اندازه  چیچمدان ه ایکل دن ی: بله فکر نکنم تومسافر

 .هیبد تیوضع نهیحال بارش هم سنگ نینداره و در ع یزیآدم چ یتمسافر: وق کارگر

 ...دوشمونه یهست که رو یا ندهی... باِر آهینی: بله باِر سنگمسافر

 ...یعنیمسافر:  کارگر
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 ینیفلسط هیچمدان  دیبا یچمدان نی! همچ؟یدیهنوز نفهم یعنیشود(  یپشت صحنه: )داخل حرف کارگر مسافر م یصدا

 (نیآهنگ ی)با صدا هیزیچ نیباشه همچ یاگه روش نوشته اباشه واحتماال 

 

 من چمدان است وطن

 وطنم ،یچمدان و

 ندارم ییرو ادهیپ اما

 ندارم یوارید

 (خواند یپشت صحنه م یمسافر متاثر همراه صدا)

 1 ...رمیخواهم بم یندارم تا آن گونه که م میپا ریز ینیزم و

 

 چمداِن تو نوشته شده؟ یرو یزیچ نیواقعا همچ یعنیمسافر: )متعجب(  کارگر

 !(نیآهنگ یبا صدا(

 !رمیخواهم بم یندارم تا آنگونه که م میپا ریز ینیزم و

 

 .پاک شده باشه دیبا گهیهمه سال د نی... البته بعد از اشی: بله سالها پمسافر

 مگه نه؟ ،یخسته باش یلیخ دیهمه سال با نیمسافر: )دلسوزانه( با گذشت ا کارگر

 

 .کشد یپرد و چمدان را پشت سرش به وسط صحنه م یحرف مسافر از جا م نیا با

 

 یشه اما خسته بودن به معنا یخسته م یهمه سال هرکس نیکشد( معلومه بعد از ا ی: )همان طور که چمدان را ممسافر

  .ستیشدن ن میتسل

 

 .کند یبه چمدان نگاه م تیرسد نفس نفس زنان اما با رضا یوسط صحنه که م به

 

                                                           
1
 محمود درویش  
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 یم نی... و استهیا یکنارت م خمیتار یحد بر حق نیتا ا یده اما وقت ینم رییرو تغ یزیچ نیکنن ا ی: اونا فکر مسافرم

 ندینش یکه خودشون به بار آوردن بمونن... )م ییها یآوار خراب ریکه اونا قراره ز نیا یعنی)با افتخار(  ؟یچ یعنی یدون

جا  نی... )رو به کارگر مسافر( خوب شد من رو استیحرف ها ن نیاالن وقت اکه چمدان را باز کند( به هرحال ولش کن، 

 ...یمتوقف کرد

 

 دهیکش یصدا چد،یپ یدرخت در صحنه م کی یبه خش خش برگ ها هیشب ییکند، صدا یبه دور و برش نگاه م مسافر

 .کند یم دایادامه پ یهم مدت یشدن برگ ها رو

 

کند،  یخش خش برگ ها صحنه را پر م ی) باز صدا ؟ییشنو ی... مندازهیم م خونه ادیجا منو  نی: )مجذوب( امسافر

 تونیباغ بزرگ ز هیباغ بزرگ بود،  هیما  یها( درست پشِت خونه  یکشد و رو به تماشاچ یدست از باز کردن چمدان م

درندشتش  یها نیزم یاز خوِد ارباب رو شتریارباب ب یها هخندد( البته باغ ماِل ارباب بود. درسته شالِق نوچ ی)م

 میبود دهیچ دهیرس تونِ یو ز میبود ختهیزد اما چون پدربزرگم و پدرم و بعدش من سال ها روش عرق ر یباهامون حرف م

که  ییها ختتمام در یبه اندازه  ییبزرگ بود که به تنها یلیدرخت خ هیباغِ ما  یبود که باغ خودمون باشه، تو نیمثل ا

ش اونقدر بزرگ  هیکند( درسته سا یرا از هم باز م شیدست ها هینشان دادن سا ی)برا هیسا برگ داره و دمیبه عمرم د

زدن...  یها مثل ستاره ها بهت چشمک م تونیو ز یانگار وسط روز به شب خورد رشیز یرفت یکه م نیبود که هم

شه، پنج هزار ساله که  یخم نمکه  هیملت، اون درخت هیبه وسعت  شه،اندازه بزرگ با نیدرخت به ا هی دیفکرش رو بکن

برداشته، هر  اریما ش یکه تنه ش مثل دست ها هیشه! اون درخت ینم میشه، که تسل یکه اشغال نم هیخم نشده، اون درخت

 یاون از همه  ماا م،یدیبه خودمون د ایدن نیکه در ا یسخت یدر برابر روزها یادیفر ادند،یفر کی ارهایکدوم از ش

کتاب ها  یو تو هیدرخت مقاومت! من بعدش از زبون بق میگ یما بهش م نیبوده به خاطر هم سخت، سخت تر یروزها

( اونجا که بودم هر ندینش یها م یتماشاچ یدرخت پنج هزار ساله ست... )رو به رو هیما  یخوندم که درخت پشِت خونه 

 رشیرفتم ز ینبود م دایارباب پ یهاارباب و بچه  یو هروقت سر و کله  دمش یخسته م دیخورش یوقت از کار و گرما

 یملت رو هم فقط برا هی یدرخت به اندازه  هی ی هیسا یارباب و خانوادش حت دیدون ی. )با نفرت( آخه مدمیکش یدراز م

برنگشتن و احتماال  نشناسم سال هاست به خونه هاشو یکه م ییکسا شترِ ی! بمی( بگذرنیخواستن... )غمگ یخودشون م

 میداشته باش یشرویپ یبرا یشتریب یروین میخوا یوجود من و اونا هروقت م نیرو سوزوندن. با ا شونتونیز یدرخت ها

( بله هرچند یدرخِت مقاومت... )عصبان رِ یز م،یدیاون درخت دراز کش ریباز ز میکن یم الیو خ میبند یچشمامون رو م

مقاومت  دیما با نایا یه... اما حاال با وجود همه بفروش شتریدوزار ب یهاش رو برا نیزمشد  یما راض یِ اون ارباب عوض

 !میکن

 (نیآهنگ یباصدا)

 میکن یهم مقاومت م اریبس م،یکن یم مقاومت

 میآور یم ادیرا به  تونیسبز و درخشان ز یگاه که باغ ها آن

 ها کتمان خواهند کرد آن

 کند یفاش م خیتار اما

 



5 
 

 ؟یکن فیمن تعر یرو برا یشه از همون اول همه چ ی: مکارگرمسافر

 اومدم از اولش نبود ایمن به دن یوقت ی: ولمسافر

 مگه نه؟ ،یدیکه شن ییزایچ هی ی: خب ولکارگرمسافر

 !کردم ی: من باهاش زندگمسافر

خوب  یشنونده  هیکنه که  یخودش پرحرف یتونه اونقدر در مورد زندگ ینم چکسیداده ه ادی: سفر کردن بهم کارگرمسافر

 .بده یرو فرار

 هی دیجا پاشو، چون من با نیاز ا یدر خونه ت و بهت بگه آها یجلو ادیب یکیکه  نهیا یموضوع درباره  یدون ی: مافرمس

تونست تحمل کنه،  یشده بود، اون روزا پدرم جوون بود، اون نم یعصبان یلیموندن داشته باشم! پدربزرگم خ یبرا ییجا

گرفت با اونا بجنگه، دارم در مورد  می! پدرم تصمتونیدرخت ز هی ینداشتن و حت کیکوچ نیزم کهیت هیکه  نیبا ا

 (نیآهنگ یگفت )باصدا یم هیپدرم به بق دمیزنم، بعدشم که من شن یها حرف م یلیاسرائ

 میسنگ بردار هی دیایب

 زنند یبا زبان گلوله حرف م اگر

 !با زبان سنگ پاسخ بشنوند دیبا

 آورند یمرزها م نیا رونیها را از ب گلوله

 جا هستند نیسنگ ها هم اما

 شوند، یشوند اما سنگ ها تمام نم یها تمام م گلوله

 .شوند یها تمام نم سنگ

 

 یباش یدیکه مرِد ناام یهست یمرِد خوب یفقط وقت ینیفلسط یآها دیگو یم او

 !ینباش نیکه تو فلسط یهست یخوب یجا یفقط وقت ستیونیصه یآها مییگو یما م و

 زده است خی یزینه قلب شوم تو از چمتاسفا ستیونیصه یآها

 لرزد یم یزیتو تنها از چ مارِ یقلب ب متاسفانه

 ستیباشد اما ن بایخواهد ز یکه م ستیزیچ زیآن چ و

 تواند یخود اضافه کند اما نم ییبایخواهد همواره به ز یکه م ستیزیچ زیآن چ و

 !تواند ینم اما

 میسنگ بردار هی دیایب
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 زنند یبا زبان گلوله حرف م اگر

 با زبان سنگ هم پاسخ بشنوند، دیبا

 !هیو بق پدرم

 

 

 .گذارد یسرش م ریرا ز شیکشد و دست ها یدراز م مسافر

 

 

 !ایب ای... بنجایا ای)خطاب به کارگِر مسافر( ب ستیدرخت مقاومت ن ریز دنیمثل دراز کش یچی: همسافر

 

 

درخِت  ریکند )انگار واقعا ز یتعجب به اطرافش نگاه مرسد م یمسافر م کینزد یرود. وقت یمسافر دودل جلو م کارگر

 (.کند یوزد سالن را پر م یدرخت م یکه به برگ ها یباد یشود و صدا یپنج هزار ساله است، نور صحنه کم م تونیز

 

 

! تونیزده( چقدر ز رتیکشد، ح یتره... )کنار مسافر دراز م کیاز شبم تار یجا حت نیمسافر: حق با توئه ا کارگر

 !هستن؟ یشاخه ها نشستن ک یکند( اونا که رو یسرش اشاره م یپرد و به باال یم شیاز جا دهیزده و ترس جانیه کدفعهی)

راه جونشون رو دادن...  نیهستن که قبول نکردن از خاکشون جدا بشن و در ا ییکسا نایکه بلند شود( ا نی: )بدون امسافر

درخت مقاومت اونقدر سخاوتمنده  تون،یگرده و درخت ز یدرخت برم نیهم ی هیسا ریما ز یرفقا یروح همه  یدون یم

 !کنه یگم م شیکیتار یرو تو اشه و اون ه یم دهیهمشون کش یچهره  یکه مثل شب رو

 ؟یاز اون درخت باال بر یکه بتون نهیا یتنها راه برا یکه بجنگ نی... و ایکه جونت رو بد نیا یعنیمسافر:  کارگر

 (نیآهنگ یبا صداما گذاشتن... ) یکه جلو هیفقط تنها راه ستیراه ن: نه، تنها مسافر

 

 زبان مرده است؟ هیمتمدن  یکشورها یخشونت و زور و اسلحه تو یکن یفکر م تو

 !بنداز انهیبه خاورم ینگاه هی

 !فهمنش یکه اونا هم م میزن یحرف م یفقط به زبان ما
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 ندیگو یکه آن ها چه م نیبب

 کنند یکه آن ها چه م نیبب

 

 زبان مرده است؟ هیمتمدن  یکشورها یخشونت و زور و اسلحه و زندان و شکنجه تو یکن یفکر م تو

 خودت بشنو ایب پس

 است یتانک ها تنها زبان یلوله  که

 میفهم یکنند ما م یآن ها گمان م که

 !در زمان جنگ و چه در زمان صلح چه

 

 نه؟ ،یقبول کن راهت اومد رو یجلو یهرچ دیمسافر: اما نبا کارگر

 

و قبول  میهم ما قبول نکرد نیبه خاطر هم ،یراهت اومد رو قبول کن یجلو یهرچ دی( حق با توئه نباندینش ی: )ممسافر

برامون  دیمشت کل هیمون فقط  یبندازن و از اون خونه ها و از زندگ رونیعده ما رو از خونه هامون ب هیکرد که  مینخواه

 .بمونه

 

 

 یماند. تا زمان یم رهیخ ریشود، کارگر مسافر به تصاو یخراب شده نشان داده م یاز خانه ها یریاوسر آن ها تص پشت

 .شوند یهمچنان نشان داده م ریشود تصاو یکه شعر مسافر تمام م

 

 (و رو به تماشاگرها نیآهنگ یتوجه به کارگر مسافر با صدا ی: )بمسافر

 

 ستین یاثر گهیند درسو یکه ما رو به خونه هامون م ییراه ها از

  رو قطع کردن تونمونیز یها درخت

 !نیمشت خرابه مونده، هم هی میکن یاز دور که به خونه هامون نگاه م و

 

  هیسفر کردن کار آسون دیکن یفکر م 
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 برگشتن، یبرا یندار یجاده ا یوقت

 د؟یداد یبه سفر کردن ادامه م دیبود شما

 

 هیسفر نکردن کار آسون دیکن یم فکر

 موندن؟ یبرا یندار ییجا یوقت

 شد یخالفش هم م دیگ یکه م ییشماها

 د؟یکرد یم کاریچ دیمن بود یاگه جا دیبگ بهم

 

 م؟یکرد کاریما چ دیدون یم

 

 د؟یکرد کاری( چردیگ ی: ) نگاهش را از عکس ها مکارگرمسافر

 (نیآهنگ ی: )باصدامسافر

 میرو نگه داشت دهامونیکل ما

 انیست که اون ها از پس خراب کردنش برنم یا مقاومت جاده میدار مانیوا

 

 

 .آورد یم رونیب بشیاز ج یدیکل مسافر

 

 

نمرده... چون مقاومت نمرده! چون درخت مقاومت هنوز سرپاست  دیچون ام میندازیرو دور نم دامونی: درسته ما کلمسافر

را رو به  دیشود، کل یومت مردم نشان داده ماز مقا یریبار تصاو نی! )ااوردهیحد از ظلم رو تاب ن نیوقت ا چیه خیو تار

ملت  هی دیام کیکوچ دیکل نیشه اما هم یبچه هم جا م هی یکه تو دستا کهیوچاونقدر ک دیکل نیا دینیب ی( مردیگ یمردم م

ن جها نیدر برابر تمام ابتذال ا یخاک یکره  نینقطه از ا کیدر  شهیکه م ایدن نیا یهمه  دیرو در خودش جا داده و ام

 .میخودمون رو باز کن یو در خونه ها میبنداز دیکل میتون یروز ما م هیکرد و  یستادگیا

 

 .چدیپ یدرخت در سالن م یبرگ ها یصدا
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 (نیآهنگ یبا صدا: )مسافر

 

 :میکن یکه مقاومت نم هودهیب

 خواهند یم ییبایز اریبس یزندگ گرانید

 میخواه یرا م یتنها خود زندگ  ما

 

 :میکن یت نمکه مقاوم هودهیب

 خواهند یم ییبایز اریبس یخانه  گرانید

 میخواه یتنها خود خانه را م ما

 

 :میکن یکه مقاومت نم هودهیب

 خواهند یم زیشگفت انگ یزهایچ گرانید

 .میخواه یرا م تونمانیز یتنها درخت ها ما

 

 :میکن یکه مقاومت نم هودهیب

 جنگند یخود م یتنها برا گرانید

 .میجنگ یمهمه  یما برا اما

 

 :پشِت پرده همراه با مسافر یهمخوان

 میکن یکه مقاومت نم هودهیب

 میکن یکه مقاومت نم هودهیب

 .میکن یکه مقاومت نم هودهیب

 

 ن؟یخونه داشت هیخودتون  یروز برا هیمسافر: پس شما هم  کارگر

 ؟یخودت خونه داشت یبرا یروز هی یداشتم، تو چ نیسرزم هی: نه، اما مسافر
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 یخودش خونه داشت... اما االن خونه ا یبرا یروز هیپدرم چرا،  یزده( ول جانی( منم نه! )هدیمسافر: )با ترد کارگر

 !میدار نیسرزم هی... هه هرچند میندار

 !ستین نمونیب یادی: فرق زمسافر

 

 کند یرا باز م چمدان

 

 یبه من کمک کن دی: پس تو هم بامسافر

 

 

 .زند یصورتش کنار م یرا از رو هیکند چف یان نگاه مداخل چمد یطور که به محتوا همان

 

 (نیآهنگ یبا صدا: )مسافر

 ندارن نانیخودشون اطم یکه به فردا ییانسان ها ی همه

 باال بزنن و به ما کمک کنن نیآست دیها با اون

 

 باشه انیمنافع در م یپا یوقت دنیکه فهم ییانسان ها ی همه

 شه کشور هم گفت یپادگان م هی به

 به ما کمک کنن دیها با ونا

 

 ادیبدشون م سمیالیکه از امپر ییانسان ها ی همه

 !به ما کمک کنن دیها با اون

 

 ما رو خراب نکرده یفقط خونه ها سمیالیدونن امپر یکه م ییاون ها ی همه

 !کمک کنن دیهابا اون
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 (نیآهنگ یهستن؟ )با صدا یمسافر: پس با کلمات شعر نساز فقط بهم بگو اونا ک کارگر

 آدم ها ی همه

 ایدن ی همه

 همه

 همه

 ...بهت بگم یزیچ هی بزار

 

 

او  یوسط صحنه نشسته است و نور رو یصندل یشود کارگر مسافر رو یصحنه روشن م یشود و وقت یم کیتار صحنه

 .کند یگرفته شده است، مسافر همچنان کنار چمداِن بازش نشسته است و به کارگِر مسافر نگاه م

 

 

 ؟یدیشن یزیها( در مورد اسب تروا چ یمسافر: )خطاب به مسافر اما رو به تماشاچ رگرکا

 

 .دهد یسر تکان م دییبه عالمت تا مسافر

 

 یدشمن باز م یرو به رو نیسرزم هی یو از داخل درها ادیم رونیکه از ب هیاسب نیکه ا یبدون دیمسافر: پس با کارگر

 هیکه  ستین نیبحث ا گهیدرها باز شدن د یوقت یبدون دیپس با ه،یشدن شکست حتم درها باز یکه وقت یبدون دیکنه، پس با

 نیها ا یسر هیکه  نهیا یدرها باز شدن بحث اصل یبودن. وقت رضهع یب ایخواب موندن  ایوسط مقصرن،  نیها ا یسر

 خیکنم در تمام تار یکر مرو بهتون بگم من ف یزیچ هی دیرو بهت بگم. بزار یزیچ هیکار هستن. اما بزار  انتیوسط خ

 هیاسب نیباشه، ا ومدها رونیکه از ب ستین یاسب نیا دیوجود نداشته باشه، اشتباه نکن ییاسب تروا نینبوده که همچ یلحظه ا

گوشمونه  خیب نیکه هم هیاسب نیا م،یکه خودمون فربه ش کرد هیاسب م،یکرد زیپاش رو تم ریو ز میکه خودمون بزرگش کرد

از تجاوز و  یزیچ نیشرِف توئه... ا یکنه، اون همون ارباب ب یدرها رو باز م لیس خطر کنه با کماِل مو هروقت احسا

 ...هم هست ییاسب تروا میمهمه که بدون نمیاما ا کنهیبه بار آوردن کم نم اه بهیکه غر ییها یرانیو

 

شود، او  ینفر بلند م کیفر اشاره کرده است که کارگِر مسا یکند و در نقطه ا یتماشاگرها اشاره م انیمسافر به م کارگر

 .دارد یو سر و صورت اصالح کرده ا زیکت و شلوار تم
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 کند( سالم یتماشاگرها احساس افتخار م یزده است و انگار از حرف زدن جلو جانیه کهی: )درحالتماشاگر

 ؟یمسافر: سالم، چرا بلند شد کارگر

 !ی: ) دودل ( خودت به من اشاره کردتماشاگر

 ه؟یمسافر: )خطاب به مسافر( اون ک کارگر

 .هموطنمه یعنیشناسم، اونم آواره ست  ی: من اونو ممسافر

 !زنه یم نهیدار عرب که داره سنگ ملتش رو به س هیسرما هیکنان( درسته  شخندیمسافر: )ر کارگر

 ...بزنم نهیبه سحق دارم سنگ وطنم رو  یا بهیغر هیاز تو که  شتری: )برافروخته( درسته من بتماشاگر

 ینم نهیهم سنگ وطنتون رو به س یلیخ نیفروخت یها رو م نیاز شماها زم یبعض یوقت دمیمسافر: اما من شن کارگر

 یبا لباس ها نیچرا؟ )رو به مسافر( چون امثال ا یدون ی( مادیبار با فر نیچرا؟ )ا یدون یدرسته؟ چرا؟ م نیزد

باره رو  یکه از سر و روشون م یکه کثافت نهیا یراخشکلشون هم فقط ب یخشکلشون همون اسب تروا هستن! لباس ها

 ...بپوشونه

 جنگه یاون داره کنار ما م ی( ولی: )عصبانمسافر

 یبرا یروز بخوا هی... اگه یجنگ یکه به نفع اون باشه م یاون، تا زمان یکنار اون و برا یمسافر: نه تو دار کارگر

 .رشته هات رو پنبه کرده یاز داخل همه  اون اسب تروا ینیب یم یخودت بجنگ

که ذهنش را به خودش مشغول  ییزهایخواهد چ یدهد، انگار م یسر تکان م تیرود و در نها یبه فکر م ی: )کممسافر

به فکر نابود کردن اون  دیما فقط با میرو ندار زایچ نی( اما ما در حاِل حاضر وقِت فکر کردن به اندازدیکرده است دور ب

 .میباش

 ه؟یمسافر: اون ک کارگر

 (نیآهنگ ی: چندبار بگم )با صدامسافر

 !انهیخاورم یِ گن تنها دمکراس یم بهش

 

 : و؟کارگرمسافر

دارها و  نیخواستن در برابر زم یاونا م یزمان هیکه  کردیم فی( پدرم تعرشیدندان ها نی: )سرافکنده و از بمسافر

 .میهمه کنار هم بجنگ میگرفت میما حاال اونا عوض شدن و ما تصم( ادواری... )امستنیمثل اونم با ییبورژواها

 خطر شده؟ یب گهیاون اسب تروا د یکن یفکر م یعنیمسافر:  کارگر

 یزیتو چ یِ باز ستیبا کمون یتیوضع نیدر همچ یکن یخنده( واقعا فکر م ی! )صدانی! آفرنیپشت صحنه: آفر یصدا

 کنه؟ یم رییتغ
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دست به  انهیخاورم یکارگرا یهمه  یکنم تا وقت یکند( من فقط فکر م یه دورو برش نگاه مکه ب یمسافر: )درحال کارگر

کنم اگه اون  یکنه، من فقط فکر م یم دایدست هم ندن و اون اسب تروا رو از داخل خرد نکنن شکست ها همچنان ادامه پ

 !هیروزیامکان پ ادیم رونیکه از توش ب یزیچ میبکش شیرو به آت یاسِب لعنت

رو گلستان کنه؟  شیتونه آت یکنه واقعا م یکه فکر م یستیشنوم! کمون یم یچ نیکشد( بب یپشت صحنه: )قهقهه م یصدا

 !میسرو کار دار تیاما ما با واقع یتو دنبال معجزه ا

متحد  یبا کارگرها انهیخاورم هیما به  نیفلسط یآزاد یکه برا نیکنه ا یمسافر: )خطاب به مسافر( اون اشتباه م کارگر

 .ههیبه معجزه شب شتریب میاریب رونیآزاد ب نیفلسط هی میهمه ارتجاع بتون نیکه از دل ا نیا ست،یمعجزه ن میدار اجیاحت

 

 .ندینشیشود و کنار مسافر م یبلند م یصندل یمسافر از رو کارگر

 

گرفتن که امروز به خاطر  ییدور تا دور شما را کشورها یکنم به من اعتماد کن وقت یخواهش م نیمسافر: بب کارگر

کنه به شما پشت کنن و  جابیکه ممکنه فردا منافعشون ا دیریرو هم در نظر بگ نیا دیمنافعشون پشِت سرتون هستن با

  چکمه هاشون له کنن. نه!؟ ریاصال خودشون شما رو ز

 م،یندار یاما چاره ا مینداشتخودمون  یها هیاز قتل عام شدن به دست همسا یکم ی: )با اکراه( درسته ما خاطره هامسافر

 .تنها راه مبارزه ست نیا

 ستیمسافر: نه تنها راه ن کارگر

من و  یکن، برا یو زار هی( برو، اتوبوست االنه که برسه! )تمسخر کنان( فقط بعد از مرگم برام گری: )عصبانمسافر

 .زهیر یه ازش مطور خون بچه ست که دار نیاومد اما هنوزم هم ایکه مرده به دن یدمکراس یبرا

 (نیآهنگ یو باصدا نیمسافر: )غمگ کارگر

 شده، دهیگذشته کش یزمان که رو یها یرگیکنم بعد از ت یفکر م نیهم یهستم، برا ینیآدم بدب من

 جستجو کردن داشته باشد، اقتیهست که ل یزیچ

 امروز را پوشانده، یها تیکه واقع یرگیت نیا ریز و

 هست که پنهان شده، یزیچ

 .شه آسونتر جلورفت یم دنشیکه با د یزیچ

 انسان زحمت کش بهتره، هی یکه برا یزیچ و

 !کارگر هی یبرا

 .داد رییرو تغ یزیشه چ یکه م هیطبقات یگم فقط با مبارزه  یم من

 !ادیبرم ایدن نیدادن ا رییست که از پس تغ گهیکارگر د هیکارگر فقط با  هیگم  یم من
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 (نیآهنگ ی: )باصدامسافر

 !کنار برو دیسف مه یا

 !از داخل قلعه درها رو براشون باز کرده باشه یهم ممکنه که کس نیا یآر

 !هنوز هم از پشت خنجر بزنند یممکنه کسان ،یگ یم راست

 ؟یشک دار یبه ک تو

 ده، یم ییکایدالرآمر یشک دارم که دست هاش بو ی! من به کسبله

 تره، نیطالش از وزن شرافتش سنگ یانگشترها و

 !تنها راه مبارزه ست نی. استین یچاره ا اما

 

 (نیآهنگ ی: )با صداکارگرمسافر

 

 شه؟ یبا شکست مواجه م شهیتنها راه مبارزه هم نیآخه چرا ا اما

 (مکث)

 (دهد یچرا؟ )خودش جواب م یدون یم

 !اجهیسوزوندن اون اسب تروا احت یکارگر برا یتو یبه دست ها چون

  (نیغمگ)

  میجنگ یامروز کنار اونا م یتوق میدیما هنوز نفهم و

 !میکن یتر م ییکنه رو قو یدر برابرمون قد علم م یروزیپ یکه فردا یدشمن میدار درواقع

 

و منتظر  ندینش یم مکتین یرود و باز پشت به مردم و رو یدهد و کارگر مسافر سالنه سالنه م ینم یجواب مسافر

 .شود یم رهیسرش خ یو به باال کشدیشود. مسافر باز دراز م یاتوبوس م

 

 یدرباره  یلیتو انگار خ یدون ی( مستین یعصبان شیپ ی قهیچند دق یبه اندازه  کهیسکوت و درحال ی: )بعد از کممسافر

 نه؟ یدون یما م
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 نیا یرو امیب نکهیخونده بودم اما درست قبل از ا زهایچ یلیاندازد( درسته قبال خ یرا باال م شیمسافر: )شانه ها کارگر

 یاضاف شنامهینما نیا یتو نکهیا یبرا یدون یخندد( آخه م یهم بهم گفتن... )م یا گهید یزایچ هی رونیاون ب نمیبش مکتین

 ...بدونم نارویا دینباشم با

 

 (نیآهنگ یپدرم انداخت ) باصدا ادیتو منو  ی: حرف هامسافر

 

 .میاز اول نگاه کن دیبگذار

 .بود نیفلسط یآزاد یخلق برا یعضو جبهه  پدرم

 .دیکش یمن دست م یموها یرو میکه بود بچه

 یرا م یزندگ یبرا ادیباروت و سنگ و فر یبو شیدست ها م،یخودمان باش یبرا یدنبال راه حل دیگفت پسرم ما با یم

 .داد

 گفت یم

 است، چارهیبدبخت ب یآدم ها یبرا منظورم

 ،ینه خانه ا میدار یما نه کار یناسالمت آخر

 میکارگرما  یناسالمت آخر

 .لیاسرائ ست؟یما ک یدشمِن  لحظه ا م،یها هم فکر کن نیبه ا دیگفت با یم پدرم

 داد، یم یآتش و هجران و دور یبو شیکرد، چشم ها یبه من نگاه م پدرم

 گفت یم

 مگه نه؟ میبه بعد از آن هم فکر کن دیپسرم با یول

 نگاه کنم بگذار

 گفت که یهم م پدرم

 بودند یگریها چه کسان د یلیرائاس نیاز ا ریغ نمیبب دیبا

  میدوباره نگاه کن دیبگذار

 مرد شیسال ها پ پدرم

 داشتند مرده اند ییسوال ها نیکه همچ ییمردها

 میخور یشکست م میدار یما پشت سرهم ه و
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 مگه نه؟ دیآ یگرو گذاشتن به دست نم شیکه با ر یروزیپ آخر

 م؟یکن یرزه ممبا یبا ک میکه دار میدست کم بدان دیما نبا مگر

 م؟یخور یشکست م یچرا ه که

 .مینگاه کن روزیبه د دیبگذار

 

 یساده ست اون ها فقط برا یلیخ یدون یشکست خوردن، م یه یول دنی: پدرم و پدربزرگم تمام عمرشون رو جنگمسافر

 !میجنگ یروز بهتر م هی یبرا میطور که ما االن دار نیهم دنیجنگ یروز بهتر م هی

 (نیگآهن یبا صدا)

 :که یروز یبرا

 ییو با خودت بگو یداشته باش یآسمان

 از آن من است فردا

 نیقی یبلکه از رو شک  یاز رو نه

 

 ییبا خودت بگو و یداشته باش یکار

 شود یکارخانه متوقف نم فردا

  سوزد و ینم تونیباغ ز و

 روم یسِر کار م باز

 نیقی یبلکه از رو  شک یاز رو نه

 

 :ییبا خودت بگو و یداشته باش یا بچه

 بزرگ خواهد شد فردا

 ندیبچ تونیخودش ز یکه بتواند با دست ها آنقدر

 !نیقی یشک بلکه از رو یاز رو نه

 

 :دیگو یخود م ی باشد که به معشوقه یجوان یصدا و
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  باشد تو یاگر چشم ها مقاومت

 من است توان

 به بار خواهند نشست ییها تونیتو فردا هم ز یاز چشم ها و

 !نیقی یشک بلکه از رو یرو از نه

 

 

 .به سمت مسافر برگردد نکهیمسافر بدون ا کارگر

 

 

 !باشه دهیها رس یکینزد نیبه ا دیبا گهیاون د ؟یکن یمسافر: چرا فرار نم کارگر

 !خونه بسازم هیخوام  یشود( من تازه م یراحت مشغول باز کردن چمدانش م الی: )با خمسافر

 خونه ساخت؟ هیشه باهاش  یکه م هیاون چمدان چ مسافر: )کنجکاو( داخل کارگر
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 دوم ی صحنه

 

 

 

 مسافر کارگر

 مسافر

 یلیاسرائ سرباز

 

 

 

شود کارگر مسافر همچنان پشت به مردم نشسته است. چمدان مسافر باز است. چمدان پر از خاک  یکه روشن م صحنه

 .بسازد یا خاک خانه نیکند از ا یاست. مسافر تالش م

 

 ؟یشد پنجره هاش رو ساخت یبرگردد( چ نکهی: )بدون اکارگرمسافر

 .دهد( آره یکند، سر تکان م یکشد و تل خاک را نگاه م یدست از کار م ی: )کممسافر

دوس داشتم  شهی... من همیقشنگ درست کن اطیح هینره براش  ادتیتمومه... آها  گهی( پس دیمسافر: )با خوشحال کارگر

 .داشته باشم اطیح هینه با خو هی

 .درست کردم اطمی: من براش حمسافر

 

 سکوت یکم

 

 !: پس تمومهکارگرمسافر

 .وقت مطمئن نباشم چیداده ه ادیمقاومت به من  یکردن تو یسال ها زندگ نیا ی: همه مسافر

 !تموم شد ینیب ی: خودت که مکارگرمسافر

 !بپره روش نینشه و با پوت دایپ یکی: آره به گمانم، اگه مسافر
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هزار  یتون یو م یدار یا یقو یتو دست ها یتو رو خراب کنه ول یتونه هزار بار هزار خونه  ی: اون مکارگرمسافر

 .ستین یکم زیچند ساعت چ یخونه تو هیساختن  ،یبساز گهید یاز نو هزار خونه  گهیبار د

 ؟یگ ی: راست ممسافر

 !گم ی: بله راست مکارگرمسافر

 یکنن برا یم یکه هر روز سع یآواره ن درحال نیفلسط تیاز جمع یمین یدون یمن؟ م یحاال شد خونه  نی: پس امسافر

 ...دارن دیجد یهاشون خونه ها یسکوت( البته بعض یبسازن... )کم دیجد یخونه  هیخودشون 

 

 (کردن آن استهم تلمبار  یآوردن خاک از چمدان و رو رونیهنوز مشغول مشت مشت ب کهیدرحال نیآهنگ یباصدا)

 

 :گفت یم پدرم

 میمشت خاک برداشته بود هیاز خونه مون چند جفت کفش و  ما

 نگاه کردم ستادمیا م،یراه رو که رفت نصف

 رفتن راه بود، یعمر برا کی یاندازه  به

 !خواستم یم یشتریب یها کفش

 «!خوام یم یدونم چ یاز االن به بعد م:»گفتم

 «!یخوا یم یچ یدون یم» گفت: اون

 «!شتریب یکفش ها:» گفتم

 پاش بود  نو نیجفت پوت هی خودش

 دور اومده بود یلیشهر خ هیما نبود از  یمحله  اهل

 میبود زیچ یو هردومون ب میاندازه آواره بود هیهردومون به  اما

 !کارگر الزم داشته باشن ییجا هیبود که  نیا آرزومون

 «.میکار کن دیبا:» گفت

 «م؟یفرار کن دیاالن که با یول:» گفتم

 «...میو هم بجنگ میو هم فرار کن میهم کار کن دیاالن با:» گفت

کار کنن، هم فرار کنن،  دیهستن که هم با ینطوریهمه هم یروز نیتو همچ الیخیب یآها»نگفتم، اون باز گفت: یزیچ من

 «!هم بجنگن
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 «ن؟ییپا ادیطور سرعتمون م نیا یکن یفکر نم یآره، ول:» گفتم

 «!کنن یها همش دارن فرار م ینگاه کن بعض یول»گفت، من باز گفتم:ن یزیچ اون

 دنیکردن و جنگ یزندگ نیطور که ب نیوجود نداره! هم یکار کردن و پول داشتن تفاوت نیب» من گفت: یبه گوش ها اون

 «.ستین یتفاوت

 «.ادیخوشم نم ناتیاز پوت:»گفتم

مادرم  یگلو یفرش هامون بپره و پا رو یتونست رو ینم گهید مرده بود و یسرباز گرفتم، وقت هیرو از  نایا:»گفت

 «.بزاره

 اومد، حاال مادرش مرده بود، یبدش م دنیپر یفرش م یکه با کفش رو ییاون از کسا مادر

 .اومد یخوشش م یاومد و از چ یبدش م یکرد بهم بگه مادرش از چ یم یسع یاون ه یول

 اومد، یخوشش م رگاوهایر از شپ یمادرم از نگاه کردن به پستان ها:»گفت

 !فرش ها نه یرو دنیپر یکه با کفش م ییاز کسا یول

 «!کردن چون پول داشتن نه یکه کار نم ییاز کسا یول

 

 

 .ادیپرن رو فرش بدشون م یکه با کفش م ییمادرها از اون ها ی: همه کارگرمسافر

 !یبا کفش بخواب دیبا یریگ یم ادی یآواره ا یبه بعد وقت ییجا هیمادرها... از  ی: نه همه مسافر

 ه؟ی: اون چجور آدمکارگرمسافر

 ؟ی: کمسافر

 گفت؟ یم یجا بود چ نی: همون که دنبالته... اون اگه االن اکارگرمسافر

 

 :گفت یاون م (نیآهنگ ی: )باصدامسافر

 

  عرب یِ مرِد آواره  یآها

 بوسمت یبا عشق م یریم یکه دار حاال

 :بهت بگم یزیچ هیخوام  یم

 «خداحافظ»
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 عرب یمرِد آواره  یآها

 بانم دهید هیمن  نجام،ینکن که من ا فراموش

 :بهت بگم یزیچ هیخوام  یم و

 «راحت التیخ نمیب یتورو م من»

 

 عرب یِ مرِد آواره  یآها

 !چاه بلغزونم هیام که قراره شما رو به سمت  یدارم، من کس فهیوظ هی من

 :بهت بگم یزیچ هیخواهم  یم

 !انهیخاورم ی نهیس یم، رو اهچالهیس هی من»

 حرفش رو نزن یکس شیتو پ اما

 «بودنش اعتراف کنه اهچالهیبه س دینبا ادیگل بنظر ب هیکه قراره مثل  یکس

 

 عرب یمرد آواره  یآها

 نباشه اهچالهیگرفته اگه خودش س ادیآدمم، که  هی من

 فتهیچاله ب اهیاون س یتو دیکه با هیکس پس

 :هت بگمب یزیچ هیخوام  یم

 «بودن رو انتخاب کردم اهچالهیس من»

 

پرند، کارگر همچنان پشت به  یاز جا م دهی. مسافر و کارگر هر دو ترسدیچیپ یدر صحنه م یو نور سرخ ریآژ یصدا

 .است ستادهیصحنه ا

 

 .( اون اومدادی)با فر مسافر
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اندازد و با دست  یخشکش زده م شیکه سرجابه کارگر مسافر  یشود. نگاه یوارد م زاتیو تجه یبا لباس نظام یسرباز

 شی. کارگر مسافر همچنان پشت به صحنه دست هاردیبگ شیگوش ها یرا رو شی. و دست هاندیفهماند که بنش یبه او م

 .گذارد یگوشش م یرا رو

 

 آره؟ یساز یخونه م ی( و باز دارخنددیسِگ پست! )م یجا بود نی( پس تو اادیافتد با فر ی: )چشمش به مسافر مسرباز

 

 .است ستادهیمسافر پشت به تماشاگرها ا کارگر

 

 گفتم؟ یچ یدی( نشنادی: )با فرسرباز

 .یدیخونه پرس ی: درباره مسافر

 خونه ست؟ هی نیکه ا ی: پس خودتم قبول دارسرباز

 !ما مونده یکه برا یچمدان از خاک ما، از خاک هی: )با غرور( بله و مسافر

 !؟دیخونه نساز میگفت( مگه ما نی: )عصبانسرباز

ما  یست برا بهیشما غر یخاک برا نیچون به همون اندازه که ا میساز یما حتما خونه م یکنان( ول شخندی: )رمسافر

 ن؟یگول نزن نیاز ا شتریآشناست! چطوره خودتون رو ب

 

پخش  شیها نیرا با پوتشود و آن  یبه سمت تل خاک حمله ور م تیاز عصبان دیداند چه بگو ینم گریکه د یدرحال سرباز

 .پاشد یرا به سمت او م شیدست ها نیمشت از خاک ب کیشود و  یکند. مسافر به سمت او حمله ور م یم

 

 هیمثل  شهیاما اون هم ومدمیجنگ ن یمن برا دیدیرا گرفته است( خودتون که د شیکه چشم ها یزنان درحال ادی: )فرسرباز

 ...کنه، دنبال جنگه یسگ هار حمله م

 (نیآهنگ یبا صدا)

 

 دم یمنم بهت جنگ م یخوا یکه جنگ م حاال

 خراب یخونه ها و

 سوخته یها تونیز و

  خندد اما یم شانیکه لب ها ییبچه ها و



23 
 

 مرده است شانیها چشم

 (خندد یبلند م ی! )با صدایخواه یجنگ م یتوست وقت ریها تقص نیا یهمه  و

 

انجام  یکه سرباز کار نیاز ا شیدارد و پ یبرم شیگوش ها یت از روتواند تحمل کند دس ینم گریمسافر که د کارگر

سرباز  تیشوند و در نها یم ریکارگر مسافر و مسافر با سرباز درگ رد،یگ یپرد و از پشت گردنش را م یاو م یبدهد رو

 .افتد یم نیبه زم

 

شسته است و کارگر مسافر و شود سرباز دست و پا بسته وسط صحنه ن یباز روشن م یشود و وقت یم کیتار صحنه

 .هستند. هر سه رو به تماشاگرها دارند ششیمسافر هم پ

 

 :مسافر

 (نیآهنگ یرو به تماشاگرها با صدا)

 :دیقضاوت کن خودتون

 ومدمیجنگ ن یگه برا یم

 دهیپوش یلباس نظام یول

 !کنه یکه عذرخواه نیا بدون

 

 ومدمیجنگ ن یگه برا یم

 خودش شهرک بسازه یما روش ساخته شده برا یخونه هاکه  ینیزم یرو ادیبدش نم یول

 !کنه یعذرخواه نکهیا بدون

  ومدمیجنگ ن یگه برا یم

 فرش خونه هامون یپره رو یبا کفش م یول

 !کنه یعذرخواه نکهیا بدون

 

 ومدمیجنگ ن یگه برا یم

  یاگه آواز بخون یول
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 اریب نییگه صدات رو پا یبهت م اون

 !کنه یعذرخواه نکهیا بدون

 

 ومدمیجنگ ن یگه برا یم

  یسیشعر بنو هیاگه  یول

 گه اومدم قلم ت رو بشکنم و یبهت م اون

 ببرم یکاغذ تو خونه دار یهرچ

 !کنه یعذرخواه نکهیا بدون

 

 ومدمیجنگ ن یگه برا یم

 ینامه داشته باش هیاگه  یول

 رسونه ینامه ت ظاهرا برادرت بهت سالم م نمیگه بفرما ا یبهت م اون

 چرا؟ دیدرک کن دوارمیخوره ام ینم یدرد چیباز شده به ه یها نامه

 کنه یاون نامه ها رو باز م و

 !کنه یعذرخواه نکهیا بدون

 

 ومدمیجنگ ن یگه برا یم

 دمیکش رونیآوار ب ریکوچولو رو از ز یبچه  هیجسد  روزید نیمن هم یول

 دستم یگه تو خودت تفنگ رو داد یاون م و

 !تفنگم یجلو یچه ت رو گرفتگه تو خودت ب یاون م و

 !کنه یعذرخواه نکهیا بدون

 

کنه که بخواد اون خونه رو پس بده مگه  یم یعذرخواه یفقط وقت رهیگ یرو م گهید یکی یکه خونه  ی: کسکارگرمسافر

 نه؟

 ینم یاضر چوقتیخونه رو گرفته ه هیکه  یهرچند کس میخوا یما اون خونه مون رو م ی( بله... ولی: )با ناراحتمسافر

 !شه پسش بده
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 !کنند یرا سکوت م یشود، هر دو مدت یبلند م یانفجار یصدا

 

 ... مگه نه؟ننیب یرو م نیدارن ا ایدن ی: همه کارگرمسافر

 

 شهیش ی چهیغلط رو هزار بار از هزار در زِ یچ هیکنن اگه  یفکر م شترشونیرو بهت بگم... اونا ب یراز هی: بزار مسافر

رو  گهید یکینفر حق داره خونه  هیشه گفت که  یراحت م یلیو بعدش خ قته،یحق نیغلط ع زِ یچبهشون بگن اون  یا

به نظر  ییزایچ ی جهینت هیو کشتار و گر یاست که اِشغال گر موقعداخلش و بچه ها و زن ها، و اون لیخراب کنه، با وسا

 نه؟ ،یردتو به من کمک ک یهستن! ول قتیچون حق ستیازشون ن یرسن که راه فرار یم

 : بلهکارگرمسافر

 : چرا؟مسافر

به هم  میگم چرا من و تو مجبور یگذارد( من که تمام مدت دارم بهت م یمسافر م یشانه  یمسافر: )دست رو کارگر

فکر  یخوش لباس و با نزاکت هم هست چ یتروا یاسب ها نتونیکند( شماها که ب ی... )به تماشاگرها اشاره ممیکمک کن

 د؟یکن یم

 

 شود یکارگِر مسافر گرفته م یشود و نور رو یم کیتار صحنه

 

 یکم پرحرف باش هیو اگه  یکن یبرخورد م یادیز یبا آدم ها ،ینیب یم یادیز یزایچ یکن یسفر م یمسافر: وقت کارگر

م از هر کدو یبه زندگ یشتریبا دقت ب یتون یم یکم کنجکاو باش هیو اگه  یسِر صحبت رو باز کن شترشونیبا ب یتون یم

 یزندگ نینفر در برابر ا هی یاست از مقاومت، وقت یتیاز ما روا دومهر ک یزندگ ینیب یو اون وقته که م یاونا نگاه کن

 نیکنه و هم یفردا تالش م دیاما همچنان به ام ستین یخوب یزندگ یزندگ نیکنه ا ینفر فکر م هی یسپر کرده، وقت نهیس

 یوقت ،یکن نگاهو  ینیطور بش نیدرسته هم یکن یکنه، اون وقت فکر م یم است که رفتن رو براش سخت انهیطور تاز

شه به  یم ایآ ،یکن یبده؟ فکر م رییرو تغ یزیتونه چ یزدن تو م ادیاگه فر ینزن ادیدرسته فر اد؟یاز دستت بر م یکار

 ...خودم شک نکنمکنه آدم گفت؟ من بهت کمک کردم که به آدم بودن  یها سکوت م نیا یکه در برابر همه  یآدم

 

 .کند یسالن را پرم یگریانفجار د یصدا

 

 

 .چدیپ یسربازها در سالن م یپا یچسباند، صدا یم نیرا به زم شیگوش ها مسافر



26 
 

 

 !رسن ی: اون ها دارن ممسافر

 

 .شود یسربازها قطع م یپا یصدا

 

شدن  دهیهم کش یرو یصدا در صدا نیاکند. اما  یسربازها باز سالن را پر م یپا یکند، صدا یمسافر هم گوش م کارگر

 .شود یدرخت گم م یبرگ ها

 

 یهمون شکل یگردم همه چ یبه خونه برم یو وقت نمیروز باز بتونم درخت پنج هزار ساله مون رو بب هی دوارمی: اممسافر

 !باشه که بوده

که تا  یزیهمه سال از چ نیونه ات یآدم چه طور م هیاست(  ستادهیا مکتیکه هنوز کنار ن یمسافر: )متعجب درحال کارگر

 حد دوستش داره دور بمونه؟ نیا

 ایدن هیپشتشون به  کهیدرحال انیکه اونا با توپ و تفنگ م هینطوریکه داشته ا ییزایچ ینفر از همه  هی: دل کندن مسافر

 !ستین چکسیو پشت سرمون ه هیما خال یگرمه و دستا

پس گرفتن اون  یبه اندازه  زیچ هیاز دست دادن  یست. حت گهیجوِر د هی یدون یم یکه دنبال پس گرفتن باش نیا یول

 ...ستیسخت ن یاریب لیگرفتن دوباره اش دل یبرا دیکه با یوقت

شود(  یم دهیکشند شن یم ادیکه فر ینامفهوم جمع ی)صدا ؟یشنو یدهد( م یتکان م شیرو یرا جلو شی)دست ها میبگذر

 .رنیاز دست دادن دوباره پس بگ رو که یتونن هرچ یاونا مطمئنند که م

 

 هی یعنی یریپس بگ یازت گرفته بتون ایدن هیرو که  یزیچ یزند( وقت یمسافر: )انگار که دارد با خودش حرف م کارگرِ 

 یلیخ یای( درسته که وضعمون بدتر شده اما دنی)با خوشحال ست؟یمثل اون موقع ن ییزایچ هی یعنیکرده نه؟  رییتغ ییزایچ

 نه؟ زه،یر ینفوذ اونا هم داره فرو م قابلریقشنگ و غ

 

 : آرهمسافر

 

 ؟یندار ینظر نمیخونه بسازم... بب هیفرصت  نیخوام تو ا ی: من ممسافر

 

 درخت هم بکار، هی: کارگرمسافر
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 میخوا یهم م یگرید یزهاینره که ما چ ادتی یول

 !داس کی

 دیکوب وزرید یایکه بتوان با آن بر سر دن یزیچکش و هرچ کیدشنه،  کی

 د،یکش رونیآن ب یقواره  یب یامروز را از سنگ ها یایکه با آن بتوان دن یزیهرچ و

 :ندیگو یآن ها که به ضررشان است م احتماال

 داس و دشنه و زور چکش را گرفته، یزمان برندگ یِ دیاس یها باران»

 «.دها فکر کر نیبه ا دینبا گریامروز د 

 

 و من جواب خواهم داد که 

 کرد میخواه زیت مانیها را با قلب ها داس ما

 میکن یچکش ها را در آتش خشممان گداخته م و

 میکن یدشنه ها را در گندمزارها باز با نور آفتاب زنده م و

 خواهد کرد؟ یما داور یکه برکارها انیم نیا در

 کند؟ یرا وزن م یزیچ چه

 د؟یا دهیرا که نچ ییها تونیز

 دارد؟ یعمر از دست رفته وزن نیا ایآ

 دارد؟ یرانده شدن وزن رونیب ایآ ،یدور ایآ

 توان وزن کرد؟ یفروخورده را م یها هیهق هق گر یصدا ایآ

 ذوب کن مانیها نهیو ترس را در س ایآفتاب ب ا،یآفتاب ب پس

 راه را روشن کن یواقع یها قیو صورت رف ایآفتاب ب پس

 !داس کی

 !دیکوب روزید یایر سر دنکه بتوان با آن ب یزیچکش و هرچ کیدشنه و  کی

 فردا را ساخت یایدن و

 رها از بند یانینیآزاد با فلسط ینیفلسط و
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  به شانه، دوش به دوش و دست در دست شانه

 بر آن نهاده اند انهیکه نام م یخاور یهزاره ها گریمردمان د با

 تونیدرخت ز کی و

 !یمدخل هر خانه ا بر

 

 د،یام بدون

 گرید یا انهیچشم انداز خاورم بدون

 .ستینجات ما ممکن ن یبدون اتحاد زحمتکشان در برابر بورژواز و

 نیفلسط یآزاد یبرا

 !تونیدرخت ز کی و

 

 

 !نداره یمعن ینیفلسط هی یخونه  تونیبدون درخت ز تون،یدرخت ز هیخندد(  ی: )ممسافر

 

 .کند به ساختن خانه یمسافر شروع م و

 

 ست؟یم نالز یا گهید زیمسافر: به نظرت چ کارگر

 نکهیاز ا ریغ ستیالزم ن یزیداخل دسِت کارگر مسافر( چ زدیر یمشت از خاک را م کیهست... ) یزیچ هی: مسافر

 .میدست به دست هم بد دیشه با یکه خراب نم یساختن خونه ا یبرا

 

 

 !دیهمه کشورها متحد شو کارگران

 

 نشر تدارک کمونیستی

 اسرائیل-طرح: اورسوال بهر، غزه


