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: صحنھ ی اول  
 

 صحنه را گل گالیول تمام.  و آهنگ غمگینی به گوش می رسدصحنه تاریک است(
در وسط صحنه جسد زنی که روي آن پارچه ي سفید است ، قرار . پرپرشده پر کرده است

نوري موضعی محل قرار گرفتن . در انتهاي صحنه سمت چپ گلدانی قرار دارد. دارد
نورموضعی هم زمان . مردي با دسته گل وارد صحنه می شود. جسد را روشن می کند
مرد به سمت زن می رود وبا رسیدن مرد به جسد زن فقط . داردروي مرد و جسد قرار 

)مرد زن را صدا می زند. قسمتی که مرد و جسد قرار دارند روشن  می شود  
 

گل رز را ( گلی که همیشه عاشقش بودي . مهتاب؟ مهتاب؟ پاشو ببین چی آوردم برات: ) بابغض(یاسر
مهتاب نمی خواستی بگی که من گالیول  )مکث(. ببین قرمزه ، رنگ مورد عالقت )به او نشان می دهد

تو هم . پاشو که ببینی که من رو قول موندم) مکث(. پاشو که از خاطراتمون براي هم بگیمدوست ندارم؟
قول داده بودي منو تنهام نذاري ولی زیر قولت . قول داده بودي که زنده بمونی) مکث(.رو قولت موندي

اومدم بهت بگم دوست . تو نباید اینجا بخوابی. مهتاب  اینجا نیستجاي تو )مکث و نگاه به زن(. زدي
ناامید به سمت گلدان رفته و گل ( .کاش میشد می موندي. کاش میشد بودي. کاش میشد باشی. دارم

  )به سمت جسد رفته و پشت جسد می نشیند. می گذارد را درون آن
   بلند  .مین تعجب می کندصحنه روشن می شود و مرد از گالیول هاي زیاد بر روي ز(

 تا دور صحنه را می چرخد و چند گالیل از روي زمین برمی دارد و بر رمی شود و دو
)جسد زن می ریزد و رو به خدا می کند  

. قرا ما این نبود که من بیام اینجا و گالیول براي کسی که دوسش دارم جمع کنم. قرار ما این نبود. خدا
 توقع داري تو سر و صورتم بزنم؟ تو قع داري االن به خودمو همه ي توقع داري گریه کنم؟) مکث(

ناراحتم . ناراحتم.تمام اشکامم ریختم. من گریه هامو کردم )مکث( کائنات بد و بیراه بگم که عشقم مرده؟
درس . تو هر کاري گفتی من کردم. منو بهتر از خودم میشناسی. ازتو که سر حرفت نموندي. از تو

عاشق شدم نه عاشق هر کسی، . رفتم چون خودت گفته بودي که برید و علم یاد بگیرینخوندم،مدرك گ
ینی نمی خوام که براي . االن نمی فهمم. هر کاري گفتی من کردم. عاشق کسی که واقعا دوسش دارم

من این حرفا حالیم نیست که تو می خواي ) حرفش را قطع می کند(چیزي که براش زحمت کشیدم
االنم من ازت یه خواسته دارم . من با بقیه فرق دارم هر کاري گفتی رو انجام دادم. رفات باشتو سر ح. یانه

پس .  می دونم هر کاري بخواي میشه.می دونم می تونی. می خوام که مهتاب رو به من برگردونی ازت
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 به سمت گلدان رفته و گل را از درون آن بر می دارد ومی رود و( مهتاب رو به من برگردون 
نمی دونم چه .  ندي جایی نمی رم  من همین جا میشینم تا وقتی که جوابم رو)سرجاي خود می نشیند

نگفتی که هرجا رو مگه نگفتی که از رگ گردن به من نزدیک تري؟ مگه . می خوام جوري ولی جواب
ال نمی تونم فک کن من یه آدم بی سوادم که اص  )مکث(. می بینم؟ االن می خوام ببینمتنگاه کنم تو رو 

میدي؟   مگه نگفتی که تو سواالي بی جوابو جواب  )مکث(.با تفسیر پدیده هات به جواب سواالم برسم
          به سومی فک وباید می رفتم مث خیلیاي دیگه همزمان با دوسه نفر بودم؟ عاشق دوتاشون می شدم

ه نمی کردم؟ با احساس ون موقع گنا ا)مکث(می کردم؟ یا اسم بچه مو با عشق چهارمم انتخاب می کردم؟ 
 سوال بی )مکث( بازي نمی کردم؟ االن که می خوام مث آدم با یه نفر باشم باید اینجوري بشه؟  بندت

چرا  با وجود عشق پاکی که من داشتم باید مهتاب رو از دست بدم؟ به یگانگی خودت . جواب منم اینه
.جواب منو بده. می کنم نه قبولت خواهم داشتقسم اگر جواب سوالم رو نگیرم دیگه نه عبادتت   

صدایی به . صحنه تاریک می شود و فقط نور موضعی روي مرد و جسد دیده می شود(
)می رسد گوش   

.  آتیش خیلی تندي داري:صدا  
  چی؟: یاسر
.  آتیش خیلی تندي داريمیگم :صدا  
 اصال حوصله ندارم از هرجا صداي ببین من )با عصبانیت(تو کی اي؟ حرفاي منو از کجا شنیدي؟ : یاسر

.حوصلتو ندارم. منو شنیدي یه خواب بد حسابشون کن بذار برو  
مگه نمی خواستی با خدا حرف بزنی؟. من که خواب نمی بینم :صدا  
پس خدایی؟. چرا: یاسر  
  باهات حرف بزنه؟ انسان هایی بودن که ذرهوند بزرگتو فک کردي این قدر بلندمرتبه اي که خدا: صدا

.اي خلل تو کارشون نبوده ولی با واسطه با خدا حرف می زدن  
  نشنیدي؟  کهتو فک کردي من بچم؟ می خواي بگی واسطه اي؟ صداي منم: یاسر
توي این مقبره اي که فقط تو و مهتاب ازش خبر داشتین کی می تونه . یه نگاهی به دورو برت بنداز: صدا
 بیاد؟
مهتاب رو از کجا میشناسی؟: یاسر  

  )صحنه روشن می شود(. همونجوري که تو رو میشناسم: داص
گفتم کی هستی؟ چرا داري بازي می کنی؟: یاسر  
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. خدا خیلی بهت عالقه مند بوده که گذاشته من بیام پیش تو. من به فرمان خداي همه ي عاشقا  اینجام: صدا  
  کجا باور کنم؟زا: یاسر
پخش یاسر صداي گالیه ي (خواي گوش کنی؟ می . از همونجایی که داشتی گله می کردي: صدا

).می شود  
چی داري میگی؟ می خواي بگی که خدا تو رو فرستاده؟: یاسر  
.ند بزرگ اینجامومن به امر و فرمان خدا. آره: صدا  
چرا اینجایی؟: یاسر  
 تنها چیزي که باعث شد خدا اجازه ي این رو بده که من و تو. تو انسان مقیدي بودي براي خدا :صدا

.بتونیم باهم حرف بزنیم عشق پاکت بود که به این دختر داشتی  
پس خداهم می دونه عشق چیه؟: یاسر  
  )مکث( .اگه نمی دونست که مادر رو نمی آفرید: صدا
  سوال منو جواب ندادي ، دلیل اینجا اومدنت چیه؟)مکث(.  جواب قانع کننده اي بود:یاسر
.براي کمک به تو: صدا  
 من احمقم؟ که بیاي و بگی از طرف خدا اومدي؟ پس کجایی؟ چرا نمی تونم تو فک کردي: یاسر

 ببینمت؟
می خواي کمکت کنم یا نه؟. این یه رازه دلیلی تداره بدونی: صدا  
مگه میشه آخه؟ یکی بیاد بگه از طرف خدا اومدم که بهت کمک کنم؟ ما االن داریم تو قرن بیست : یاسر

.و یک زندگی می کنیما  
.خواي می تونم کمکت نکنمنمی : صدا  
. من باورم نمیشه:یاسر  
. براي لطف و رحمت خداوند دنبال دلیل و برهان می گردین. شما انسان ها همیشه همینجوري هستین: صدا

 حاال می خواي کمکت کنم یا نه؟
.آره بتونی کاري کنی می خوام: یاسر  
ن رسیده درسته؟تو از خدا خواسته بودي که بگه چرا عمر مهتاب به پایا: صدا  
.آره: یاسر  
  نه هیچ کس دیگه اي به اون اندازه نرسیده که بخواین سر از کار  ،نه ذهن تو که درس خونده اي: صدا

سوال بعدیت؟.  حکمت خدا این بوده که اینجوري باشه.خدا دربیارین  
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.تاب زنده بشهمی خوام مه.وقتی خدا قبول کرده تو بیاي پس حتما عشق پاك من رو قبول داره : یاسر  
همه ي کار خدا بر اساس حکمته اگر این دختر زنده بشه به نظام قانونمند خدا خلل وارد . نمیشه: صدا
.داري یک چیز غیر ممکن می خواي. میشه  
.من حاضرم کل عمرم رو بدم تا یه دقیقه فقط یه دقیقه باز اون رو زنده ببینم: یاسر  
. این کار نشدنیه:صدا  
ی اومدي؟ تو مگه نمی گی  از  طرف خدا اومدي تا من رو به آروزم برسونی؟پس واسه چ: یاسر  
. چرا:صدا  
  این قدر ساده حرف می زنی؟ اصن چرا:یاسر
چه جوري؟: صدا  
. خیلی مصنوعی حرف می زنی انگار که تو آدمی: یاسر  
 از اینم ساده تره باور کردن خدا .  شماها عادت کردین همه چیز رو ماورایی ببینین تا باور کنین: صدا

جوري سخت گرفتین که توقع دارین خدا و ماها باهاتون فیلسوفانه حرف بزنیم درحالی که خدا 
. شما برخورد می کنه که دوس داریناهمونجوري ب  

 و ادعا کنه از طرف خدا اومده که مشکل من رو حل مگه میشه کسی بیاد.  این یه چیز غیر واقعیه:یاسر
؟ه طور ممکنهچ.  من نمی فهممکنه؟  
تو قبول داري عشقت پاك بوده یا نه؟: صدا  
.آره خیلی پاك تر از عشقایی که این روزا همه دم ازش می زنن: یاسر  
.من از طرف خدا اومدم خبر خوبی بهت بدم. خب: صدا  
چی خبري؟ قبول کرد؟: یاسر  
ونه که عشق تو به مهتاب خدا می د. گفتم که بهت کار خدا منطق داره نمیشه که کسی رو زنده کنه: صدا

.پاکه تصمیم گرفته که مهتاب رو ظاهر کنه  
پس ینی زنده میشه؟: یاسر  
یادت باشه اون . فقط تو. خدا قبول کرده که تو بتونی مهتاب رو ببینی.  گفتم ظاهر ،نگفتم حاضر: صدا

.زنده نیست فقط تو می تونی ببینیش قدر عشقتو بدون خیلی پاك بوده  
        . نمی دونم خوابم یا بیدار) :انسن رفته و با شادي رو به آسمان می کندبه سمت آویاسر (

موضعی روي جسد را نور(. ممنوم. ممنونم ازت. نمی دونم راسته یا دروغ ولی خیلی حس خوبیه
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 نگاه می کند و با روشن می کند و جسد آرام آرام بلند می شود با تعجب دور و بر خود را
چه اتفاقی افتاده؟:  )می گوید د ومی کن تعجبیاسردیدن   

…………………………………………………………………………… 
 

:صحنھ دوم  
 

.)نشسته استیاسرمهتاب با تعجب درمقابل . صحنه روشن است(  
 

دور و برش را با (؟ چرا کف زمین اینقدر گالیوله )مکث و ترس( این جا چرا اینجوریه؟: مهتاب
 یاسر )با ترس و التماس(ا تو مقبره چی می خوایم؟ من و تو اینج )ترس و به آهستگی نگاه می کند

؟ می خوایم ؟ با توام؟ میگم منو تو اینجا چییاسر )مات دیدن مهتاب استیاسر (چی شده؟  بگو

) به مهتاب نگاه می کند که مهتاب پارچه ي سفید را به طرفش پرت می کندیاسرهمچنان (  
. ز اون اتفاق کذایی هیچ وقت به فکر دیدنت نبودمبعد ا. هیچ وقت فک نمی کردم دوباره ببینمت: یاسر

.مهتاب خیلی دوست دارم  
معلوم هست چی داري میگی؟ می گم من و تو چی می خوایم اینجا؟ : مهتاب  

یادته بهت میگفتم خدا خیلی مهربونه و کارش درسته؟ بهت می گفتم یه جاهایی یه حالی به بنده : یاسر
را؟هاش می ده که خودشونم نمی دونن چ  

.معلوم هست چی می گی؟ جواب سوال منو بده: مهتاب  
. فقط و فقط نگات کنم.چی بگم؟ دوست دارم نگات کنم: یاسر  

می گم ما اینجا چی می خوایم؟: مهتاب  
ینی تو هیچی یادت نیست؟: یاسر  

؟چیو باید یادم باشه: مهتاب  

ت انداختن ، هیچ کدومو یادت  ، زجر کشیدنت ، این همه گالیول ، پارچه ي سفید روبیماریت: یاسر
 نمیاد؟

.چرا همه رو یادمه: مهتاب  
پس این سواال چیه می پرسی؟: یاسر  

  تو هم مردي؟)با ترس(. باید مرده باشی که بتونی االن اینجا باشی و منو ببینیتو هم . من مردم: مهتاب
.قضیه داره.  نه نمردم:یاسر  



 

 

7 

7 

.بگو تا بدونم: مهتاب  
وقتی . منم براي آخرین بار اومدم که باهات خداحافظی کنم. تو همین مقبره. ودياینجا خوابیده ب: یاسر

.  که خودم برات قبر بکنم ، اومدم اینجاسرطان امونت رو برید  
؟خب بعدش: مهتاب  

هیچ وقت فک نمی کردم تو این . داغون شدموقتی دیدمت که یه پارچه ي سفید انداختن روت : یاسر
 یادت .برات خریدم رو گذاشتم تو همون گلدونی که براي اینجا خریده بودیمگل رزي که .شرایط ببینمت

 میاد؟
ن؟وکدوم گلد: مهتاب  

.همونی که با هم عهد بستیم که تو این مقبره بذاریم تا گل هاي مورد عالقمون رو توش بذاریم: یاسر  
لدون به من جواب میدي؟ عجیب می پرسم بعد تو داري درباره گاتفاقمن دارم از تو درباره این : مهتاب  

گله .  رو کردم سمت خدا و شروع کردم گله کردنباهات درد و دل کردم ،یه ذره که گذشت و : یاسر
باورم نمی شد یکی اومد گفت که از طرف خداست بهم گفت خدا قبول کرده  )مکث( .کردن از رفتن تو

.ر نیستیضي ولی حاکه من تو رو ببینم ولی نمیشه که زنده باشی ینی تو براي من ظاهر  
داري شوخی می کنی؟ :مهتاب  

. من درباره ي تو با هیچکس شوخی ندارم:یاسر  
.یاسرتوقع داري من باور کنم؟ تو دیوونه اي  :مهتاب  
عزیز من خدا به خاطر عشق پاکی که بین من و تو بوده قبول کرده که من و  .اتفاقا االن کامال سالمم: یاسر

. مرگ تو با هم باشیمتو بتونیم همچنان و پس از  
آخه این همه آدم چرا باید خدا باید به تو این معجزه رو نشون بده؟ ازت خواهش می کنم منو : مهتاب

.احمق فرض نکن  
 هیچ دقت کردي که .تو فوت کرده بودي. اب دوتا عاشق هیچ وقت اینجوري حرف نمی زننتمه: یاسر

.اون ربان مشکی رو نگاه. کن که بغل گلدونهچرا اینجا باید بخوابی؟ اصال به قاب عکست نگاه   
  سوال من اینه تو زنده اي یا مرده؟. مردممن می دونم که:مهتاب

. گفتم که بهت من در سالمت کاملم:یاسر  
تو می خواي کسی رو به دستش بیاري که مرده؟ مگه میشه آخه؟ :مهتاب  

 می تونیم یه  ، کنیم که تو رو ظاهر کنهوقتی عشق ما اینقدر پاك بوده که تونستیم خدارو متقاعد: یاسر
)صدا گوش می رسد(. کاري کنیم که بتونه تو تصمیمش براي مرگ تو استثنا قائل بشه  
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.، تو داري از عالقه ي خدا به عشق خودت سو استفاده می کنی یاسر: صدا  
م بود و همدیگرو سو استفاده چیه؟ من داشتم براي مهتاب توضیح می دادم که میشه این جوریم باه: یاسر

.دوست داشت  
  صداي کیه؟ :مهتاب

.  جواب بدمیاسرمهتاب من کسیم که از طرف خدا مامور شدم که به سواالي : صدا  
  حرفاي یاسر درسته؟؟پس اون شخص شمایی  :مهتاب

وقتی خدا دید که دل سوزي . تو مرده بودي روحت تماما توسط حضرت عزرائیل دریافت شده بود: صدا
از ته دلشه تصمیم گرفت روحت رو به تو برگردونه تا اون بتونه حرفایی رو که بهت نزده رو  ریاسو غم 

.بزنه  
  نمی فهمم مگه میشه خدا کسی رو که مرده رو زنده کنه؟ من: مهتاب

بعدشم خدا خواسته .  ولی زنده شدن ،تو اگه به گذشته نکاه کنی می بینی کسایی رو که مرده بودن :صدا
؟ براش دلیل پیدا کنینون بده چه اصراري دارینیه حالی بهت  

؟یاسرپس دروغ نگفته   با این وضعیت:مهتاب  
من همیشه . اگر تو راه عشقش دروغ می گفت که االن داشت لباس مشکی شو آماده می کرد یاسر :صدا
وجود من براي کمک به شماست و من کاري .  هر وقت بخواي می تونی رو کمک من حساب کنی.هستم

. کمک به شماها ندارمجز  
یه سوالی ازت بپرسم؟. االن تازه فهمیدمیاسر  :مهتاب  

.بپرس عزیزم: یاسر  
این همه آدم چرا عاشق اونا نشدي؟ ینی تو به غیر ازمن کس دیگه اي رو دوست نداري؟ :مهتاب  

.جواب این سوالو قبال بهت دادم: یاسر  
. ولی همیشه دلیلی براي عشقت نگفتی:مهتاب  

.دلیل براي عقله و عشق جایی براي عقل باقی نمی ذاره. شق دلیل نمیشناسه ع:یاسر  
بذار توي این مدتی که باهم هستیم از کنار . االن می خوام با عقلت دلیل عشقت به من رو بهم بگی: مهتاب

.هم بودن لذت ببریم  
من می تونم بارون . قوله ي دیگهمهتاب دوست داشتن یه مقوله ایه و عاشق شدن یه م) مکث(.باشه: یاسر

 ولی می تونم عاشق اونا  و از اونا خوش بیاد ؛ هر چیز دیگه اي رو دوست داشته باشم یاهر کس وطبیعت ،،
تو وقتی عاشق میشی احساسات طرف مقابلت  )مکث (.باشم؟ عاشق شدن حسیه که دست خودت نیست
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ازه ي هت می دن ، دوست داشته باشه اند بخنده دنیا رو ب ، راب میشهخنیاروسرت حت بشه داارزشمنده ، نار
            تلخی قهوه ها رو با هم تجربه. زیر بارون قدم زدن من با تو بود) مکث( .کل دنیا برات ارزشمنده

ن به صداي هم دیگه ، اپیدمی دعواهامون و دعادت کر )مکث(. گل رز پرپرکردن ما با هم بود. کردیممی 
   داشتنامون ، محک زدن همدیگه ، همه و همه رو بذار کنار هم منبعدش معذرت خواهیامون ، کل کل
 می تونم عاشق کس دیگه اي باشم؟

.تو دیوونه اي: مهتاب  
قانع کننده بود؟. سالم سالم. امال سالممک براي بار چندمه که میکم من :یاسر  

ولی یه سوال؟. آره: مهتاب  
.بپرس: یاسر  

نیم باهم باشیم؟ وقتی نه تو می تونی من رو به دست بیاري و نه االن که من مردم چه جوري می تو :مهتاب
.من تو رو چه اصراري هست که به این عشق پوشالی دامن بزنیم  

.عشق ما پوشالی نبوده ، چون اگر بود االن من و تو اینجا نبودیم: یاسر  
با هم بودن من و تو . لیاین عشق میشه پوشا. وقتی من و تو نمی تونیم با هم باشیم. ولی االن هست: مهتاب

.منطقی نیست  
چرا بهش منطقی نگاه کنیم؟: یاسر  

چیکار کنیم؟: مهتاب  
من بهش با احساسم نگاه می کنم ، چون احساس من و تو تا اینجاي کار رو پیش برده از اینجا به بعد : یاسر

.هم می تونه ما رو به خواسته هامون برسونه  
  تو دنبال چی هستی یاسر؟:مهتاب

چرا من و تو افسانه نباشیم؟ من میشم کسی که تو عشقش وفادار بود و  .دنبال به دست آوردن تو :ریاس
 تو هم میشی اون فرد خوشبختی که منی که وفادار  خدارو قانع کنه ؛تونست براي به دست آوردن عشقش

.بودم به پاش وایساد  
تو خودت داري میگی  ه عشقت برسی؟تو دنبال افسانه شدنی یا دنبال این که ب: )با عصبانیت(مهتاب

. نمی تونه واقعیت داشته باشه  پس،افسانه  
من دنبال اینم که به دستت بیارم حاال هرجور که شده تو می خواي با من بمونی یا نه؟: یاسر  

 ولی وقتی من و تو نمی تونیم به هم  ،این حرف واسه وقتیه که من و تو تو یه دنیا باشیم جفتمون: مهتاب
.شدنی نیست. م تالشمون مذبوحانستبرسی  
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  می خواي با من باشی یا نه؟ ،یک کلمه: یاسر
  حرفاي منو گوش نکردي نه؟:مهتاب

تو چی حرفاي منو گوش کردي؟ می گم تو می خواي با من باشی یا نه؟ هنوزم منو به اندازه قبل : یاسر
 دوست داري یا نه؟ یک کلمه آره یا نه؟

.آره:  )سئولیتکالفگی و رفع م با (مهتاب  
کجایی؟ گفتی هر وقت کارت داشتم صدات . دوست من : )به دور و بر خود نگاه می کند( یاسر
االنم کارت دارم کجایی؟. کنم  

  می خواي چیکارکنی؟:مهتاب
.منتظر باش.  عجله نکن:یاسر  
. دوست منه بوددوست منی که گفتی قشنگ بود تا حاال کسی بهم نگفت: صدا  
  خوشحال شدي؟ینی االن: یاسر
.من نه می تونم خوشحال بشم نه ناراحت: صدا  
چرا؟: یاسر  
.به خاطر همینم بود که بهتون گفتم قدر عشقتون رو بدونین. ما برعکس شما انسان ها احساس نداریم: صدا  
می تونی کمکم کنی؟. واقعا متاسفم: یاسر  
.من براي همین اینجام: صدا  
.بشه همون مهتابی که تو دنیا بود.  زندگی ده بهرمن می خوام مهتاب برگ: یاسر  
 خواسته ي تو قوانین تو دقت نکردي من بهت چی گفتم؟ نظام عادالنه ي خدا قانون منده نمیشه براي: صدا

.این که بخواي مهتاب برگرده یه امر غیر ممکنه. خدارو تغییر داد  
کن بگو یکی از بنده هات ازت تو مگه نمی گی براي کمک به من اینجایی؟ برو با خدا صحبت : یاسر

.درخواست داره خالصه راضیش کن  
تو می خواي بگی استغفراهللا از خدا بیشتر می دونی؟ وقتی خدا صالح دیده که اون نباید تو این برهه : صدا

 دوما بخواین  ،از زمان تو دنیا باشه چه تو و چه بزرگت از تو هیچ وقت نخواهید توانست اوال بدونین چرا
.یه رو عوض کنیناین قض  

یادت نرفته که ما اشرف . تو مسئولیت داري به من کمک کنی پس باید به من کمک کنی: یاسر
.پس باید به حرف ما گوش کنی. مخلوقاتیم  
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چرا تا وقتی که زنده بود سعی نکردي موانع رسیدن بهشو از سر راهت برداري که االن بخواي : صدا
مانع رو برداري؟بزرگترین و به نوعی غیر ممکن ترین   

. خواهش می کنم کمکم کن.کمکم کن.  جلوي ضررو از هرجا بگیري منفعته.حاال که نشده: یاسر  
االن می فهمم که چرا خدا نذاشت . با این که می دونم کار نشدنیه ولی تمام سعی خودم رو می کنم: صدا

.این احساس در درون ما وجود داشته باشه  
.می تونی برام بکن به خدا دوسش دارم مهتابوهر کاري . ممنونم ازت: یاسر  
.تمام تالشم رو می کنم.  باشه:صدا  

. مهتاب من کاري می کنم دوباره با هم بتونیم زندگی کنیم) :پس از مکث طوالنییاسر(  
.  امیدوارم خدا قبول کنه:مهتاب  

.م جلوتر بریمل کرده تا این مرحله برسیم حتما می تونیم از اینقبوقبول می کنه وقتی : یاسر  
. امیدوارم:مهتاب  

........................................................................................................................... 

:صحنھ سوم  
  
 از مقبره و مهتاب در گوشه ي دیگري از مقبره  اي در گوشهیاسرروشن شدن صحنه  با( 

).ر کنار گلدون صندوقچه اي قرار دارد د.قرار دارد  
.برعکس همه از بارون بدمون میومد. من و تو با همه ي عاشقا فرق داشتیم. آره چه روزایی بود: یاسر  

.بی تفاوت بودیم نسبت بهش. بدمون نمیومد: مهتاب  
.برعکس همه با راه رفتن میونه ي خوبی نداشتیم: یاسر  

.به خاطر تنبلی تو بود دیگه: مهتاب  
محل ندادناي ) مکث(.  قهر کردناي تو ، منت کشیدناي من.چه قدر خوب بود. عاشقی ما خاص بود: یاسر

.یادش به خیر) حسرتبا( . تو بعدشم عصبانی شدناي من  
فالفالیی که می خوردیمو یادته؟: مهتاب  

د نوع ترشی از مگه میشه یادم بره؟ فالفالي سلف سرویس و انتخاب گوجه و خیارشور و کاهو و چن: یاسر
. زخم معدمو به کلی از یادم می برد ، بین اون ظرفا  

.زخم معده ي تو هم که خوب شدنی نیست: مهتاب  
.همچنان درگیرشم.  نه بابا:یاسر  
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نرفتی دکتر؟: مهتاب  
خوب بشه بهونه اي براي . کل خاطرات من با تو یه نقطه مشترك داره اونم این زخم معدست: یاسر  

.مون ندارمیادآوري خاطرات  
  آخرین باري که زخم معدت اذیتت کرد و من باهات بودم کی بود؟:مهتاب

.روزي بود که داشتیم دفتر خاطرات می خریدم براي من): با کمی صبر و فکر کردن( یاسر  
.بعدشم اینقدر داشت اذیتت می کرد که مجبور شدي تو کف اتوبوس دراز بکشی: مهتاب  

.ن درومده بود که این روانیه ، معتاده ، غشیه و هزار تا درد دیگه داره همه هم صداشو):می خندد(یاسر  
جالب تر از همه اون کسی بود که گفت هموفیلی داره باید ببریدش بیرون اتوبوس وگرنه همه     : مهتاب

یکی نبود بگه آخه اوال از کجا فهمیدي بیماري هموفیلیه ، دوما اصن هموفیلی واگیر داره؟. می گیرن  
تهش که من رو انداختن بیرون و مجبور شدم کل راه رو پیاده پشت اتوبوس ) : بلند می خندد(ریاس

.بدوئم  
  چرا؟:مهتاب

به خاطر اینکه نه راهو بلد بودم نه پول داشتم چون تمام پولم مونده بود تو کولم که تو اتوبوس جا : یاسر
)مهتاب می خندد(.موند  

هنوز اون دفتر رو داري؟: مهتاب  
دفترچه ي کوچکی از جیبش در  ( اگر نداشتم خاطرات فالفل خوردنو کجا باید می نوشتم؟ : یاسر

) می آورد  
؟نگو که این همون دفتره: مهتاب  

 امروز که براي فالفل خوردن رفته بودیم ):یاسر دفتر را باز می کند و شروع به خواندن می کند(
.  با من بهتر برخورد می کرد.یگه اون مهتاب قبلی نبودمهتاب خیلی بهتر شده بود ، د  ،همون فالفلی معروف

 هم اون داشتیم از کنار هم بودن لذت می بردیم که دستش  ،خالصه هم من. احساس امنیت بیشتري داشت
.خورد به نوشابه و ریخت تمام سر و صورت من  

  خاطره ي دیگه اي نبود؟:مهتاب
از یه طرف عصبانی بودم ، از یه طرف عشق . بیخیال شمنمی دونستم  بلندشم برم یا  .گوش کن حاال :یاسر

تا اینکه وقتی سعی داشت با شیرین بازیاش از دل من دربیاره ، .  نمی ذاشت که چیزي بهش بگمببه مهتا
.رنه از دستش می دادمگفهمیدم کار خوبی کردم که چیزي بهش نگفتم و  

تو واقعا اینارو نوشتی؟: مهتاب  
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نیست؟. یگه اینا همش خاطرش د:یاسر  
.همین دیوونگیات رو دوست داشتم دیوونه. واقعا که دیوونه اي: مهتاب  

تو گشنت نیست؟.  حرف از فالفل شد گشنم شد:یاسر  
.بعدشم این جا چیزي براي خوردن نیست که. من ظاهرم حاظر نیستم. فراموش کردیا: مهتاب  

.عه درست کردیم همه چی هستما اینجا براي خودمون یه جام.  یادت رفته ها مث اینکه:یاسر  
صندوقچه ي اسرار؟: مهتاب  

یادته چرا بهش می گفتیم صندوقچه ي اسرار؟. صندوقچه ي اسرار: یاسر  
کجا بود؟. به خاطر اینکه این خوراکی ها هرکدوم نماد خصوصیات ماست: مهتاب  

.دقیقا بغل گلدون: یاسر  
جا؟چرا گذاشته بودیم اون. آفرین دقیقا بغل گلدون: مهتاب  

.گل رزي بود که اولین نماد آشناییمون بودبراي اینکه نقطه مشترك من و تو : یاسر  
)مهتاب به سمت صتدوقجه رفته و آن را برمی دارد و به یاسر می دهد(   

  بازش کن ببین چی می تونی بخوري؟:مهتاب
.بدون تو اینجا هیچ وقت چیزي نخوردم: یاسر  

. االن بخور:مهتاب  
. هبی معرفتی: یاسر  

من دارم میگم بهت در اون صندوقچه رو باز کن ببینیم چی داره توش حداقل؟: مهتاب  
مهتاب اینو ببین ! واي ) و کیکی ازآن بیرون می آورددر صندوقچه را باز می کند ( باشه:یاسر

.هنوز اینجاست. یادته؟ این همون کیکه که روز آخر درست کردن این جا خریدیم  
.تو اون تگرگ یک کیلومتر رفتیم تا اینو پیدا کنیم. م کشیدیم واسه خریدنشچه مصیبتی. آره :مهتاب  

.تهشم که مریض شدیم و مجبور شدیم همین جا بخوابیم ، با اون وضیعت نصفه نیمه اي که داشت: یاسر  
)یاسر حرفش را می خورد( خیلی با احتیاط تو اینور مقبره و من اونور مقبره ؛ نکنه یه وقت البته:مهتاب  

من و تو فقط همو دوست داشتیم ولی این دوست داشتن نباید . دلیلی نداشت. درستشم همینه آخه: یاسر
.خط قرمزاي مارو رد می کرد  

. دوست نداشتیم عاشق هم بودیم:مهتاب  
.عاشق هم بودیم. راست می گی: یاسر  
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تا کی می خواي اینجوري تو دستت بگیري؟. باز کن بخور اون کیکو: مهتاب  
.نمی تونم. خوردن این کیک سنگینی عجیبی برام داره. از گلوم پایین نمی ره آخه : یاسر  

 بخورم حتما می خوردم بخور نوش مشک نکن می تونست. منو که می دونی چه قدر شکمواَم: مهتاب
 دهد و یاسر کیک را از یاسر می گیرد و بعد از باز کردن آن کیک را به یاسر می(. جونت

  ) و مهتاب محو یاسر می شودگازي از آن می زند
  چرا اینجوري نگاه می کنی؟:یاسر

.خوردنت رو دوست داشتم جوري می خوري که اشتهاي آدم باز میشها همیشه غذ:مهتاب  
      لدان گبلندمی شود و کیک را به درون( . گفتم بهت نمی خورم خودت اصرار کردي: یاسر
)اندازدمی   

  چرا این کار رو کردي؟:مهتاب
.نمی تونم ببینم که تو داري نگاه می کنی و من دارم می خورم.  زهر مار بخورم بهتره:ریاس  

.بابا من بخوام هم نمی تونم بخورم: مهتاب  
.خب. حاال هرچی بی معرفتیه دیگه هم ادامه نده: یاسر  

  . باشه:مهتاب
اینو نگاه  آخ ):کند و با تعجب می گویدیاسر با نگاه کردن به درون صندوقچه  تعجب می (

اینارو یادته؟! این همه میخ! کن  
.نه یادم نمیاد: مهتاب  

.همونایی که زدیم به دیوار و بعدشم کندیمشون.  این میخاي من و توئه دیگه:یاسر  
میخاي درست کردن عقاید؟: مهتاب  

.میخاي درست کردن عقاید.  دقیقا:یاسر  
دته؟فلسفشو یا.  برمی گرده به اولین روزاي آشناییمون:مهتاب  

قرار شده بود من و تو به هرکسی که بدي می کنیم توي طول هفته یادداشت کنیم ، آخر هفته بیام : یاسر
.اینجا  

 به تعداد بدي هاي هفتگیمون به هرکس یه میخ بزنیم به دیوار تا یادمون باشه که به اونا بدي :مهتاب
.کردیم  

خواهی ما یکی از این میخا رو از رودیوار            با هر عذر. بعدشم بریم و از اونا عذرخواهی کنیم: یاسر
.تا رسیدیم به جایی که هیچ میخی روي دیوار نمونده بود. می کندیم  
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.ولی جاي اون میخا هنوز رو دیواره: مهتاب  
به خاطر همونم تصمیم گرفتیم که کاري نکنیم که بعدش قرار باشه عذر خواهی کنیم ، چون شاید : یاسر

عذرخواهی از یاد طرف مقابل بره ولی آثار اون که میشه همین جاي میخا رو دیوار توي قلب بدي ما با یه 
.اون باقی می مونه  

.خیلی خوب بود. تا یه مدت احساس انسان بودن می کردم. چه قدر تاثیر داشت این ایده: تابهم  
. ولی حیف شد که خوبیامون رو ثبت نکردیم:یاسر  

.صال همون بهتر که ثبتشون نکردیما. به نظر من حیف نشد: مهتاب  
براي چی؟: یاسر  

وقتی تو خوبیاي خودت رو ثبت می کنی ، شاید انگیزه اي براي انجام دادن مجددش داشته باشی : مهتاب
.ولی به خودت مغرور میشی و همه رو از باال نگاه می کنی چون به نوعی همه رو بدهکار خودت می دونی  

. نگاه نکرده بودمآره از این زاویه بهش: یاسر  
!منو تو چه قدر کاراي عجیب کردیم باهم: مهتاب  

. آره هیچ عاشقی مثل من و تو نبوده:یاسر  
چرا اینو میگی؟: مهتاب  

  کدوم عاشق رو دیدي که بیان براي هم مقبره بسازن قبل ازدواجشون؟:یاسر
. به خاطر این بوده که من و تو همدیگرو خیلی دوس داشتیم:مهتاب  

تو هنوزم من ودوست داري؟ :یاسر  
چرا اینو می پرسی؟: مهتاب  

تو هنوزم منو دوست داري یا نه؟. سوال منو با سوال جواب نده: یاسر  
.معلومه که دوست دارم: مهتاب  

از کجا بفهمم دوسم داري؟: یاسر  
این چه سوالیه می پرسی تو نمی دونی من دوست دارم؟: مهتاب  

.م داريمی خوام مطمئن بشم که دوست: یاسر  
.من نمی فهمم مگه مطمئن نبودي که تا اینجا اومدي :)با جدیت و تعجب( مهتاب   

. مهتاب منظورم اینه تو به من بگو دوسم داري ، من مطمئن بشم کاري می کنم که خدا زندت کنه: یاسر
.دوباره باهم باشیم  
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من تاحاال هزار دفعه بهت گفتم دوست دارم تو هنوز نفهمیدي؟: مهتاب  
.می خوام بهم ثابت کنی: ریاس  

تنها چیزي که براي اثبات عشقم : ) نگاه می کنندیاسرمهتاب ناگهان بلند می شود و به صورت ( 
.بهت دارم عصمتمه که می تونم در اختیارت قرار بدم  

چی می گی؟: یاسر  
داشتن       من به زبون ، به قلب ، با اطمینان بهت گفتم دوست دارم وقتی از من ضمانت دوست : مهتاب

باالترین چیزیه که می تونم به وسیله ي . می خواي چیزي به جز این عصمتم ندارم که در اختیارت قرار بدم
)می نشیند (کافیه برات؟. اون عشقم رو بهت ثابت کنم  

 ...معلومه چی داري میگی؟ تو درباره من چه فکري کردي؟ فکر کردي من این حرفارو بهت زدم که: یاسر
؛که من می خوام بدونم اگر عشقت واقعا مثل قبله من براي زنده کردنت هر کاري بکنم) کندمکث می (

.دیگه ام این بحثو ادامه نده. کرديجدي تربا این حرفی که زدي من رو تو تصمیمم   
  وقتی بهم اعتماد نداري من باید حقانیت عشقم رو بهت ثابت کنم یا نه؟:مهتاب

. دارم یه حسی گفت بپرسم ازت منم پرسیدمعتقاددارم بلکه خیلی هم بهت ا من بهت نه تنها اعتماد :یاسر  
.معلوم میشه که تمام حرفایی که بهم زدي یه مشت دروغ عاشقانه بوده: مهتاب  

من ده دفعه ، . اصال پرسیدم که بعدش بتونم ازت عذرخواهی کنم. بهت گفتم تمومش کن دیگه: یاسر
؟ذر می خوام خوب شدهزار دفعه ، میلیون ها دفعه ازت ع  

. هیچ موقع کاري نکن که بعدش مجبور به عذرخواهی بشی:مهتاب  
تو قضیه ات با همه فرق داره حاالبخشیدي منو؟. چشم: یاسر  

.به خدا که دیوونه اي.  تو دیوونه اي:مهتاب  
ي خودت تویی که منو دیوونه . من در سالمت عقلم که کنار توام. براي بار چندمه که داري میگی: یاسر

.کردي  
نه؟. دیگه هندیش نکنیم : مهتاب  

. مهتاب بیا یه قولی بهم بدیم.آره باهات موافقم: یاسر  
چه قولی؟: مهتاب  

. بجنگیمزندگی با  بودناینکه براي با هم: یاسر  
. قبال این قول رو دادیم:مهتاب  

؟باشه. می خوام تجدید پیمان کنیم با هم: یاسر  
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. که براي تو با بودن با زندگی بجنگمبهت قول می دم. باشه: مهتاب  
منم بهت قول می دم که براي با تو بودن نه تنها با زندگی بجنگم بلکه کاري کنم که خدا راضی بشه : یاسر

.که من و تو دوباره تو دنیا با هم باشیم و فک کنیم اینا همش یه خواب بوده  
.تا ته ته تهش. هاتمتا ته هرجایی که بري با: مهتاب  

.....................................................................................................................................  
:صحنھ چھارم  

 
پارچه ي سفیدهم  روي دوش یاسر . کت یاسر روي آن قرار دارد ومهتاب خوابیده است(

)می دهد ی لرزد به حرف هاي نماینده گوشیاسر درحالی که از سرما به خود م. است  
. همیشه برام این حرکتاي شما آدما عجیب بوده:صدا  
  چه حرکاتی؟:یاسر
مثال همین االن داري از سرما می لرزي ولی کت خودت رو . همین به اصطالح عاشقیتون دیگه: صدا

.انداختی رو مهتاب تا اون نلرزه  
.بهت می دم تو این چیزا رو متوجه نمیشیمن حق . این حرفا چیه؟ دلت نلرزه: یاسر  
چطور؟: صدا  
.احساس نداري دیگه. خودت گفتی: یاسر  
آخه اینا همش تظاهره نیست؟ :صدا  
نه واسه چی باید تظاهر باشه تو وقتی کسی رو از ته قلب دوست داشته باشی حاضري هر کاري بکنی : یاسر

.تا اون رو به دست بیاري  
عاشق هم میشن ، به هم نمی رسن ، بعد از اینکه نمی تونن باهم باشن ،       . من مثل تو خیلی دیدم: صدا

.واقعا عشق اینه. اسم اونم می ذارن عشق. می رن با یه نفر دیگه  
. بچه بازیه ،نه این عشق نیست: یاسر  
 با منم همینو دارم میگم وقتی با کسی هستی که از صمیم قلب اونو دوستش داري دلیلت براي رفتن: صدا

کسی به غیر از اون چی می تونه باشه؟ وقتی اینقدر می فهمی که طرف مقابلت احساس داره چه لزومی 
 داره شعور اون رو به سخره بگیري؟

.خوبه تو این یه مورد با هم هم عقیده ایم: یاسر  
.مهتاب رو بیدار کن: صدا  
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  چرا؟:یاسر
؟می خوام بدونم اونم با ما هم عقیدست: صدا  

. خیلی باید سنگدل باشم که بیدارش کنم. نگاه کن چه شیرین خوابیده.  این کارو نمی کنم اصال:یاسر  
واقعا دوسش داري؟: صدا  
.دوسش ندارم عاشقشم: یاسر  
.من االن خودم بیدارش می کنم. خوبه که اینقدر دوسش داري که عاشقشی: صدا  
)بیدار می شودمهتاب (. داریم با هم حرف می زنیم دیگه.  بذا ر بخوابه:یاسر  

چند ساعته خوابیدم؟: مهتاب  
. تازه خوابیده بودي:یاسر  

چرا پارچه سفیده رو دوش توئه؟: مهتاب  
. به خاطر اینکه باالپوش من رو توئه:یاسر  

بارون و برفم میومد براي من . این چه کاري بود کردي؟ یادت رفته ها من مشکلی برام پیش نمیاد: مهتاب
.فرقی نمی کرد  

.یادم نبود! اس میگیر: یاسر  
.میگم دیوونه اي باور نمی کنی.  بیا بپوش سردت نشه):کت را به یاسر می دهد(مهتاب  

راستی چه جوري یه دفعه بیدار شدي؟) مکث(. گفتم بهت که دیونه ي توئم دیگه: یاسر  
.نمی دونم فک کنم همونجوري که خوابیدم همونجوریم بیدارشدم: مهتاب  

ینی چی؟: یاسر  
نمی دونم اصال خواب بودم ، نبودم ، من فقط تو رو می تونم ببینم وقتی هم تو رو نمی بینم هیچ  :مهتاب

.چیزي رو نمی بینم  
. عجبیه یادم باشه از نماینده بپرسم:یاسر  

.بیا اسمش رو نذاریم نماینده: مهتاب  
چی بذایم؟: یاسر  

.مردگییادگار روزهاي : مهتاب  
طوالنی نیست؟: یاسر  

.ولی کامله .چرا:مهتاب  
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  یادگار جان؟ کجایی؟)مکث(باشه یادگار روزهاي مردگی؟ .  قبول دارم کامله:یاسر
یادگار جانو از کجا آوردي؟: مهتاب  

قشنگ بود؟. قافیه داشت: یاسر  
.تو اگه شاعر نبودي که نمی تونستی عاشق بشی: مهتاب  

.شاعري که عاشق نباشه انگار یه حس نداره عزیز من: یاسر  
  صدا زدي؟منو: صدا
کجا رفتی یه دفعه؟: یاسر  
؟وبامن بودي یادگار: صدا  
.یادگار روزهاي مردگی. آره اسم جدیدته: یاسر  
خواب خوب بود مهتاب خانم؟. ممنونم از اینکه برام اسم گذاشتین :صدا  

آره ولی یه چیزي؟: مهتاب  
چی؟: صدا  

. یاسر رو ببینمولی من فقط می تونم آدم وقتی می خوابه خواب می بینه ،: مهتاب  
.خب داري کابوس می بینی دیگه: صدا  
داشتیم یادگار؟: یاسر  
کسی خواب می بینه که زندست و روحش به جریان در میاد ولی شما که االن خودت روحی که  : صدا

.نمی تونی چیزي رو ببینی  
.نفهمدیم من یادگار: یاسر  
    فک نکن چون به دلیل یه حسی که داشتی یه بار بهت گفتم . تا همینجاش هم نباید می فهمیدي: صدا

.قرار نیست تو بدونی.  رموز خداوند بزرگ سر در بیاري رمز ومی تونی از تمام  
چه خبر؟ تونستی کاري بکنی؟. شاکی نشو.  من عذر می خوام:یاسر  
.خبراي خوبی ندارم براتون: صدا  

.چطور؟ چی شد؟ نشد کاري بکنین: مهتاب  
.نه متاسفانه: صدا  

.از اولم گفتم تالش بی ثمریه. می دونستم نمیشه: ابمهت  
ینی چی نه؟: یاسر  
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.راستش من خودم مستقیما با خداي بزرگ حرف نزدم: صدا  
ینی چی حرف نزدي؟ مگه قرار نبود حرف بزنی؟: یاسر  
ما فرشتگانم مث شما انسان ها درجه بندي داریم ، هنوزم که هنوزه من نمی دونم پیام هاي خداي : صدا

زرگ از چه طریقی به من می رسه من با یکی از فرشتگان که نسبت به من به خدا مقرب تره حرف        ب
.می زنم ، اونم درخواست هاي من رو به به طریق خودش به خدا ابالغ می کنه  

پس داستان این ظاهر شدن من چی میشه؟: مهتاب  
.ي دیدن مهتاب رو به پایانهبا توجه به اون چیزي که به من گفتن ، مهلت یاسر برا: صدا  
پس داستان زنده شدن مهتاب چی میشه؟: یاسر  
.اصال قراري بر زنده موندن مهتاب نبوده.  داستانی نبوده:صدا  
.چرا بوده: یاسر  
تو دیشب دیروقت اومدي به این مقبره ، وقتی مهتاب رو دیدي .  کنیممروربذار یه بار دیگه ماجرا رو : صدا

خدا چیکار کرد؟. سمت خدا ازش گله کردي ، گفتی قرار ما این نبود و این حرفا رو کردي  ،که مرده  
چیکار کرد؟: مهتاب  

قبول .  البته وظیفت بود.به خاطر عشق پاکی که داشتی. اومد کاري رو کرد که حتی باور نکردي: صدا
که تقدس اون عشق چیز مقدسیه و کسی چون از نظر خداوند بزرگ .  بیشتر با عشقت باشیکرد چندساعت

به نظرت از زنده شدن مهتاب حرفی زده شده؟. رو حفظ می کنه الیق تشکره  
. ولی تو قول دادي که سعیت رو بکنی:یاسر  
.من سعیم رو کردم ولی من هم تا یه جایی می تونستم کمکت کنم: صدا  

.یاسر  داره منطقی و درست میگهریادگا :مهتاب  
ز این بوده که فقط من رو سر دوئوندي؟تو چه کمکی به من کردي؟ غیر ا: یاسر  
.من اگر نبودم شما هیچ وقت از ظاهر شدن مهتاب سر در نمی آوردي: صدا  

.این یه ذره ي باقی مونده رو بیا از کنار هم بودن لذت ببریم.  میگم االن وقت این حرفا نیست:مهتاب  
  پس االن تکلیف چی میشه؟:یاسر
.عادیت بر می گرديبه زندگی . شما تکلیفت مشخصه: صدا  

..................................................................................................................................... 

: صحنھ پنجم  
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مهتاب و یاسر رو در روي یکدیگر نشسته اند و تمام وسایل صحنه در سر جاي خود قرار (
.)دارند  
.تو االن عصبی اي :مهتاب  

خودتو بذار جاي من پا میشی کردي می رقصی؟. معلومه که عصبیم عزیزمن: یاسر  
.نه کردي نمی رقصم ولی با قضیه منطقی برخورد می کنم: مهتاب  

چه جوري می تونم منطقی برخورد کنم؟ چه جوري می تونم ببینم کسی که یه عمر باهاش بودم و : یاسر
.داشتن اون بوده ، االن داره جلوي من این حرفا رو می زنهم دوست نسقف دوست داشت  

چه حرفایی؟: مهتاب  
      رفتم بیرون قدم زدم اومدم االن داري این جوري  من یه دقیقه.همین حرفایی که می زنی دیگه: یاسر

 می گی؟
راي با من بودن وقتی شنیدم ب. یاسر وقتی تونستم دوباره ببینمت انگار دیگه هیچ چیز نمی خواستم: مهتاب

چه کارا کردي احساس غرور کردم که عمرم رو با کسی گذروندم که عشق رو فقط یه کلمه نمی بینه ، 
.حسش می کنه ، درکش می کنه ، تو پوست و استخونش رسوخ کرده  

پس چرا االن داري اینجوري میگی؟: یاسر  
وقتی گفتی که .  که کاري نشدنیهولی وقتی گفتی می خوام کاري کنم که زنده بشی ،می دونستم: مهتاب

دیدي که من اگرم . هیمی خوام ما هم افسانه بشیم فهمیدم که نشدنیه ، نه اینکه نخواي ، نه ، کار غیر ممکن
.شدم فقط و فقط معجزه خدا بودهظاهر  
.ر شده که براي من معجزه کنه پس می تونسته تو رو دوباره زنده کنهضوقتی خدا حا: یاسر  

پاك و بزرگ و بلند مرتبه اي که خدا واست معجزه کرده؟ نه عزیز  قعا فک کردي این قدرتو وا: مهتاب
عشقی که شده . من چرا نمیاي به این فک کنی که خدا خواسته با این کارش ارزش عشق رو نشون بده

  چرا این جوري بهش نگاه نمی کنی؟.مضحکه ي دست عام و خاص
ین حقانیت عشق رو ثابت کنه؟ حتما یه چیزي تو من دیده بوده چرا نیمده از طریق کس دیگه اي ا: یاسر

 دیگه نه؟
بعدشم نباید ناراحت باشیم . من و تو وسیله بودیم تو این راه. آفرین دقیقا جواب خودت رو دادي: مهتاب

.االنم فک می کنیم اینا همش خواب بوده و داشتیم خواب می دیدیم. که این موهبت نصیب من و تو شده  
.یادگار روزهاي مردگی) با تمسخر(فک کنم خواب بوده که تو بري با): باعصبانیت(یاسر  

  چرا  نمی خواي با عقلت با این موضوع کنار بیاي؟:مهتاب
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.  با هم جمع نمیشن. هیچ وقت عقل و عشق با هم نمی تونن باشن:یاسر  
.یاسرجان ، عزیز من ، من درکت می کنم: مهتاب  

.ا که درك نمی کنی وگرنه نمیومدي جلوي من از پیشنهاد اون بگیبه اون خد. نمی کنی: یاسر  
          نه که نخوام. دیگه حتی اگر بخوامم نمی تونم با تو باشم. من مردم یاسر می فهمی؟ مردم: مهتاب

اونم تو این دنیا ، تو دنیایی که به . خب تو این گیر و دار یکی اومده میگه که عاشق من شده. نمی تونم
ولی تو نمی تونی با من باشی؟. من می تونم با اون باشم ، اونم می تونه با من باشه.  براي من مجازیهنوعی  
  اگه بمیرم چی؟ بازم نمی تونم باتو باشم؟:یاسر

م تو مردي ، از کجا معلوم بتونیم با هم باشیم؟ریاصال گی: مهتاب  
کمک کردن به ما میاد و خودش رو چه جوري میشه یه کسی که براي . من هنوزم گنگم مهتاب: یاسر

مگه نگفت من احساس ندارم؟. نماینده معرفی می کنه عاشق همون کسی بشه که داشته کمکش می کرده  
. وقتی عشق من و تو رو می بینه از خدا می خواد که بهش احساس بده:مهتاب  

خب؟: یاسر  
 شکل رو ازش می گیره و قبول خداهم در قبال احساسی که بهش می ده نزدیکی به خودش به این:مهتاب

. می کنه که مثل من ظاهر باشه تا بتونه کنار من باشه  
  پس خدا گروکشی کرده؟:یاسر

بنا به دالیلی که نه من می دونم نه تو و نه هیچ کس دیگه اي نمی تونسته هم . گروکشی نکرده: مهتاب
.شتر می تونه به خدا نزدیک باشهبه نظر اینجوري خیلی بی. احساس داشته باشه هم فرشته ي خدا باشه  

.اون چه طور می تونه با احساسش بشه نماینده خدا: یاسر  
فقط این رو می دونم ارش عشق اینقدر باال . تو هم نخواهی دونست. این رو دیگه من نمی دونم: مهتاب

. دست بیارهبوده که یکی از نزدیکان به خدا به خاطرش قبول کرده که تقرب به خدارو بده تا اون رو به  
  مهتاب تو االن داري کفر میگی نه؟:یاسر

خود منم نفهمیدم که چطوري . کدوم کفر عزیز من؟ دارم موضوعی رو می گم که اتفاق افتاده: مهتاب
.عجیب بود. یادگار حاضر شده این کار رو بکنه؟ تقرب به خدا در قبال به دست آوردن احساس  

تمام خاطراتی که باهم داشتیم رو از یادت ببري و بیاي جلوي من منم نفهمیدم تو چطور حاضر شدي : یاسر
.وایسی و از کسی بگی که قراره در آینده با اون باشی  

  تو فقط داري حرفاي خودت رو می زنی:مهتاب
تو نبودي که می گفتی براي با تو بودن با زندگی می جنگم؟: یاسر  
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.من بودم.  چرا:مهتاب  
پس چی شد؟ جا زدي؟: یاسر  

.رو قولمم هستم. من دیگه زنده نیستم.  من براي با تو بودن با زندگیم جنگیدم یاسر:تابمه  
.شاید من باید ازت یه جور دیگه قول می گرفتم ف یا شایدم من نباید باورت می کردم: یاسر  

می دونی مشکل من و تو چیه؟: مهتاب  
  چیه؟:یاسر

تفاده سطقم برخورد می کنم ولی تو داري از احساست ااینه که من دارم با این موضوع با عقل و من: مهتاب
.می کنی  

. عشق چیزي نیست که بشه با عقل باهاش برخورد کرد:یاسر  
حاال می خواي چیکار کنی؟: مهتاب  

افسانه که نشدیم حداقل عبرت .  تلخولی با کلی تجربه ي عشقی.  بر می گردم به زندگی عادیم:یاسر
  .آیندگان بشیم

  می تونی فراموش کنی؟پس منو: مهتاب
.آدما اشتباهات گذشتشون رو خیلی سریع فراموش می کنن: یاسر  

  پس من شدم اشتباه گذشته؟:مهتاب
 احساس می کنم موندن من اینجا به جز اینکه اعصاب خوردکنی براي )مکث (.می تونستی نباشی: یاسر

تونم آخرین حرفی که بین ما ردوبدل میشه هر دوي ما داشته باشه چیزي نداره باید برم ولی قبل از رفتن می 
؟رو بهت بگم  

.بگو تا شاید بهترین بشی.  گاهی اوقات آخرینا بهترین بودن:مهتاب  
 این )مکث( این که کسی رو دوست داشته باشی دلیل براین نیست که اونم تو رو دوست داشته باشه :یاسر

اینکه با کسی  )مکث(  می کنه و باکسی نیستکه با کسی باشی دلیل بر این نیست که اون فقط به تو فکر
براي این که از این سردرگمی در بیاي بهترین راه . نیستی دلیل براین نیست که دیگه نمی تونی باهاش باشی

.و داشته باشهتاینه که با کسی باشی که لیاقت داشتن  
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:صحنھ ششم  
 

 در انتهاي صحنه سمت .دي روي زمین قرار داردباروشن شدن صحنه نمایش جسد فر(
صداي صحبت هاي مهتاب و . روي آن نشسته استراست صندلی قرار دارد و پیرمردي 

یاسر  جسد. ن یافتن نریشن جسد می نشیندبا پایا. یاسر به صورت نریشن به گوش می رسد
.)است که در مقابل پیرمرد قرار دارد  

  من کجام؟):باترس و تعجب(یاسر
. تو که باید اینجارو خوب بلد باشی:پیرمرد  

.مقبره ي من و مهتاب.  مقبرست):نگاهی به دور و اطراف می اندازد(یاسر  
.آره مقبره ي تو و مهتابه: پیرمرد  

کجاست؟  پس مهتاب :یاسر  
  می خواي قدم به قدم بریم جلو؟:پیرمرد

.آره: یاسر  
.بیا همدیگرو بشناسیم: پیرمرد  

شما کی هستی؟.  من یاسرم:یاسر  
.من قاضی ارواحم. میشناسمت: پیرمرد  

  من واسه چی اینجام؟؟ قاضی ارواح؟ من رو از کجا میشناسی:یاسر
. میگم بهت.عجله نکن: پیرمرد  

؟امبگو من چرا اینج: یاسر  
        تو االن دو روزه که مردي و تا وقتی که سواالیی که بی جواب مونده برات به جواباش نرسی: پیرمرد

.تو هم یکیش هستی.  این مرحله براي همه بوده.برسی ، که باید  دنیایینمی تونی به  
.همه رو خوب یادمه. می دونم چرا مردم: یاسر  

  پس چرا می گفتی من چرا اینجام؟:پیرمرد
.ره سواالي من جوابش پیدا بشه نه شما قرا:یاسر  

. بدم جوابسواالت بی جوابت رو بپرس تا بهش: پیرمرد  
.جسد من االن اینجاست ولی من جسد اون رو نمی بینم.  این مقبره براي من و مهتاب بوده:یاسر  
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.خیلی واضحه خانوادش اجازه ندادن اون توي این مقبره دفن بشه: پیرمرد  
؟ جسدش اینجا بودپس چرا اون شب: یاسر  

. این مقبره بذارنتوبه خاطر اینکه توي وصیت نامش نوشته شده بود که یک شب جسدش رو : پیرمرد  
مگه یه دختر جوون وصیت نامه داره؟: یاسر  

.یت نامه می نویسیصوقتی تو هم سرطان بگیري و هر روز مرگ رو جلوي چشمت ببینی تو هم و: پیرمرد  
ی شد که مهتاب رو تونستم ببینم و بعدش رفت با یادگار؟من می خوام بدونم چ: یاسر  

عشق تو و مهتاب به هم خیلی صادقانه و پاك بود و . سوالت رو اینجوري جواب بدم بهش: پیرمرد
.خداوند شما رو الیق این موهبتش دونست  

  پس چی شد که اون رفت با یادگار؟:یاسر
اوال .  به همه ي شما آدما قدرت اختیار عطا کردهخداوند بزرگ. ههر کسی مسئول اعمال خودش: پیرمرد

      مهتاب حرکتی کرد که خیلی منطقی بود ، دوما اون با اختیار خودش این کار رو کرد و تنها کسی که
. باشه خود شخص مهتابهپاسخگومی تونه در این باره   

ت داشتن مهتاب همش پس سرنوشت من چی میشه؟ این همه بد بختی که من کشیدم؟ این همه دوس: یاسر
 هیچی؟ سوخت؟

  .جوري گرفتی که خودت هم فکرش رو نمی کردي. تو پاداش دوست داشتنت رو گرفتی: پیرمرد
.ولی پاداش من موندن با مهتاب بود: یاسر  

. از نظر تو شاید این پاداش تو بود ولی از نظر خداوند این براي تو پاداش نبود: پیرمرد  

.حق من بوداون . مهتاب نیمه ي گمشده ي من بود :یاسر  
. گمشده اگر نیمه بود که گم نمیشدنیمه ي :پیرمرد  

 که من فک ه می گفتن ، همون خداییبعد از این فک می کنم که خدا دیگه همون خدایی نیست که :ریاس
.می کنم  
طان داره حفاظت کنی؟ این اطمینان رو به خودت داشتی که بعد از تو می تونستی از کسی که سر :پیرمرد

یه مدتی اون رو با کس دیگه اي عوض نکنی؟ می تونستی به خودت قول بدي که بعد از اینکه اون رو به 
 دستش آوردي با مرگش کنار بیاي؟

. عشق من به مهتاب ثابت شده بود:یاسر  
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ن اتفاقی که براي تو و مهتاب افتاد ، براي دیگران هم بیوفته یکی از دالیلی که خداوند نذاشت ای: پیرمرد
 عشقت به حدي رسیده بود که داشتی کم کم براي خدا هم توغرور تو . همین غروري هستش که دارین

.خط و نشون می کشیدي  
. من براي خدا خط و نشون نکشیدم داشتم سعیم رو می کردم خدارو متقاعد کنم:یاسر  

داي خودت رو به خوبی نمیشناسی بعد می خواي با عقل ناقص خودت خدا رو متقاعد تو هنوز خ: پیرمرد
  چی فکر کردي درباره خودت؟ تو اینجوري مطمئن بودي  با مهتاب می مونی؟؟کنی
.مطمئن بودم که می توسنتم باهاش بمونم: یاسر  

تا بدتر از االن دلتنگش حکمت خداوند در این بوده که تو اون رو در کنار خودت نداشته باشی : پیرمرد
. حکمتی که نه من و نه تو هیچ وقت ازش سر در نمیاریم. نباشی  
تو چه قدر شبیه مهتاب حرف می زنی؟: یاسر  

. حرفاي حق و درست یکین ولی طرز گفتنشون فرق می کنه:پیرمرد  
مهتاب کجاست االن؟: یاسر  

.االن با یادگار داره روزگار خوبی رو می گذرونه: پیرمرد  
  یادگار چی شد؟ تونست برگرده به تقرب خداوند؟:اسری

. این سوال مربوط به خودت نیست :پیرمرد  
. مهمترین سوال من رو جواب ندادي که:یاسر  

سوال بعدي؟. جلوتر بري بیشتر می فهمی :پیرمرد  
.سوالی ندارم: یاسر  

 نمی دونم به خاطر کدوم .اون میخی که رو دیواره رو همون شب که رفتی مهتاب زد به دیوار: پیرمرد
بهم گفتن که ) مکث( .  ولی در محضر خداوند قول داده که درصدد جبرانش بر بیاد. نگفتن بهم.اشتباهشه

.بهت بگم آخرین جمله اي که به مهتاب گفتی بهترین جمله بوده  
کدوم جمله؟: یاسر  

     داره دهن به دهن ما است خداوند تو عشق رو توصیف می کنه و االنوهمون جمله اي که خ: پیرمرد
.می چرخه  

یادم نمیاد کدوم جمله؟: یاسر  
.بهترین راه اینه که با کسی باشی که لیاقت داشتنتو داشته باشه: پیرمرد  

 پایان


