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  پرده اول
 

 

اف به شکل پيرمرد  مجلس باشکوهی پيداست که ميان آن تخت جواهرنگاری گذاشته شده، روی آن خالق

 به متکای  عينک کلفت به چشم زده ولهيده با ریش بلند و موهای سفيد، لباس گشاد جواهردوزی پوشيده،

پهلوی او دختر سفيدپوستی باد . داشته یک نفر غالم سياه باالی سر او چتر نگه. جواهرنگاری یله داده است

  .زند اف را باد می بزن در دست دارد و خالق

: طرف چپ. افندی پاشا و ميکایيل جبرایيل: اف، دست راست دو طرف تخت، چهار پيشخدمت مقرب خالق

خود، چکمه تا سر زانو،  به شکل سربازهای رومی سپر، زره، کاله. بيگ مالعزرایيل و اسرافيل

فقط مالعزرایيل صورتش مثل کاسه سر . ها به پشتشان خوابيده های آن شمشيرهای بلند به کمر دارند و بال

  .لباس سياه به دوش انداخته و عوض شمشير هم داس بلندی در دست دارد. مرده است

ای حوری با چارقدهای قالبی وسمه کشيده مجلس  ها دسته پشت سر آن. اند ستادهها به حالت نظام ای همه آن

شيطان با قد بلند، کنار اتاق مسيو. کنند ها را برانداز می ها با نگاه خریداری آن کنند و غلمان را تماشا می

رد و با کاله بوقی، شنل سرخ به دوش انداخته و قّداره به کمرش بسته است، ریش بزی به زیر چانه دا

  .کند ابروهای باالجسته به مجلس نگاه می

  :خوانند زنند و می های نازک، سرنا و دنبک و دایره می ای حور و پری با لباس ميان مجلس دسته

  دل هوس الله و صحرا ندارد، ندارد  ... 

  ...    ميلی به گلگشت و تماشا، ندارد، ندارد

اف رفته زنگ خود  شود کج کج جلو خالق ساز که تمام می. آید یکی از پریان با شليته، آن ميان، قر کمر می

آورد و در زنگ او  اف هم دست کرده از کمر شالش پولی درمی خالق. دارد می را با غمزه جلو او نگه

مرتبه دست را بلند کرده امر  اف یک خواهند دوباره بنوازند خالق ها و رامشگران که می مطرب. اندازد می

 مهيار .شود تنه بلند می د و خودش نيمکن به خاموشی می

 

 همانا به درستی که چنين است و جز این :)خواند تکه کاغذی از بغل خود در آورده می(اف  خالق

دانيد که با   می).دهد آب دهان خود را فرو می(. خواهم شما را به مطلبی آگاه سازم نيست که می

روز اول روشنایی، بعد . ام  شدهوجود پيری و ناتوانی چند روز است که دست به کار



 اینک ).کند قدری تأمل می(... ها و غيره را درست کردم ها، کلوخ ها، سنگ ها، آب آسمان

از این رو مشيت و اراده . ای از خود بگذارم و قدرت نمایی بکنم خواهم یک یادگار پاینده می

انواده خورشيد من بر آن قرار گرفت تا روی این زمينی که در منظومه شمسی و در خ

ها  نام به صورت خودم درست کرده بر آن» آدم«است، یک دسته جانور بيافرینم و پادشاهی 

 نه تنها ) به و آفرین آفرین حضار به(. بگمارم، تا بر همه موجودات فرمانروایی داشته باشد

ن و ها و پریان و حورا خواهم همه مالیکه، جن پادشاهی روی زمين را داشته باشد بلکه می

  ...غلمانان بر وی تعظيم کرده، سر فرود بياورند و 

   پس من چکاره هستم؟ پس من کی هستم؟ :)آید به ميدان اف را بریده می حرف خالق(شيطان مسيو
  پچ پچ حضار

  .خفه شو. کنی؟ فضولی نکن  با من یه یه یکی به دو می:)توت شده رنگ شاه(اف  خالق

  .من از آتشم او از گل. کنم رگز به آدم کرنش نمیمن ه!  دکيسه:)با لبخند( شيطانمسيو

  . این مردکه را بيانداز بيرون:)پاشا به جبرایيل(اف  خالق

زنم، حاال  طور شد من هم بابا آدم را گول می  حاال که این:)کند کجی می دهن( شيطانمسيو

  ...! بينی می

 هياهوی حضار

شيطان  ونگ مسيواندازد و صدای ا از اتاق بيرون میپاشا یخه شيطان را کشيده با پس گردنی او ر جبرایيل

  .شود از بيرون بلند می
. باقی همه بيرون بروند.  شماها بمانيد:)گوید برآشفته به چهار پيشخدمت مقرب خود می(اف  خالق

  . بروند پی کارشان
  .کمی سکوت. روند همه حوران و پریان با لوچه آویزان سر به زیر از مجلس بيرون می

 همه  گویی؟ مثًال امروز بعد از این تو چه می! پاشا جبرایيل: )کند سرش را بلند می(اف  خالق

راستی این مردکه ! ی در بکنمزحمتی که سر آفرینش کشيدم آمدم یک خورده خستگ

  .ام شيطان را من خيلی رو دادهمسيو

  .گستاخی کرد!  بله قربان:پاشا جبراييل



شيطان هم شده، همين فردا  که همچين شد، از لج مسيوحاال: ).جود سبيل خود را می(اف خالق

دهم او را از بهشت بيرون  می. اما دیگر نباید روی شيطان را ببينم. شوم دست به کار می

 .بکنند

  . امر مبارک است، امر:پاشا جبراييل

تان را   که دست به کار بشوم، با شما مشورت بکنم و عقيده خواستم پيش از این  می:اف خالق

  .رسمبپ
  .کنند هر چهار نفر تعظيم می

   خوب بگو ببينم نقشه من چطوریه؟:)پاشا به جبرایيل(اف  خالق

کنيد، چطور   البته خيلی خوبست اما این جانوران را که از گل درست می:پاشا جبراييل

  کنند؟ زندگی می

  .داندازم تا همدیگر را بخورن ها به جان یکدیگر می آن. ام  فکرش را کرده:اف خالق

ها پاینده نيست وبه زودی از بين خواهد رفت و   در این صورت نژاد آن:پاشا جبراييل

ها  چون دیگر کسی از رعایای او باقی نخواهد ماند تا بر آن. ماند پادشاهی آدم هم پایدار نمی

  .فرمانروایی بکند و همچنين آدم چون از گل است وباید بخورد و بياشامد پاینده نخواهد بود

  راست گفتی، پس چکار بکنم؟:اف خالق

ها مثل دانه   این جانوران را طوری بسازید که توليدمثل بکنند و هر کدام از آن:پاشا جبراييل

  .گندم صد برابر بشود

  ! چه خوب گفتی:اف خالق

ها ممکن است خيلی زیاد بشود  عده آن:  اما یک اشکال فنی دیگر در بين است:پاشا جبراييل 

هایی که توانا هستند ناتوانان را بخورند، به طوری که  گيرد و یا آنو روی زمين را ب

  .ها بی خوراک بمانند و هرج و مرج بشود گروهی از آن

های هرزه را وجين  جا علف دیروز در بهشت بودم باغبان آن!  فکر خوبی یادم آمد:اف خالق

 و خوراک برای برای این که قوت زمين: کنی؟ جواب داد چرا همچين می: گفتم. کرد می

  .کنيم ما هم همين کار را می. ها بماند گل



 پس باید زندگی این جانوران را محدود بکنيم و یک نفر را بگماریم تا هر :پاشا جبراييل 

  .ها را بستاند تا تعادل بهم نخورد کدام از این نژادها زیاد شد، برود جان یک دسته از آن

  ! مالعزرایيل:)به مال عزرایيل( اف خالق

   بله قربان؟:مالعزراييل

  توانی این کار را به عهده بگيری؟  تو می:اف خالق

  .از من این کار ساخته نيست.  دستم به دامنتان؛ من پيرم، غلط کردم:مالعزراييل

آن ! کنند امروز همه نوکرهایم با من مخالفت می!  عجب حکایتی است:)خشمناک( اف خالق

حاال مزدم .  را بگو که به چه کسانی پشت گرمی داشتممن! شيطان، این هم مالعزرایيلمسيو

  !را کف دستم گذاشتند

پاشا مرا از بهشت  جان جبرایيل. به روی چشم.  غلط کردم:)لرزد مثل بيد می( مالعزراييل

  اما من آخر چطور بدون مقدمه بروم جان بگيرم؟. بيرون نکنيد

  .دهم اش را دستت می من بهانه.  کارت نباشد:اف خالق
  .زند خالق اف لبخند می. کند العزرایيل تعظيم میم

  !افندی  ميکایيل:)افندی به ميکایيل( اف خالق

  افندی؟  جان ميکایيل:افندی ميکاييل

 نفر چند. باید دفتر و دستک بگيری. شود دانی که کارمان خيلی زیاد می  می:اف خالق

راستی . دگی بکنحساب هم خوب رسي بعالوه به صورت. محاسب و منشی هم الزم است

  شود؟ حوض کوثر ترک خورده بود درست کردی؟ مخارجش چقدر می

هنوز صورت . دادم حوض کوثر را آهک و ساروج کردند!  بله قربان:افندی ميکاييل

  .حسابش حاضر نشده

دانی  کنی می راه می ها را روبه دهی کارگاه من را گردگيری بکنند و همه اسباب  می:اف خالق

دهی صد کرور  دستور می. يطان هم شده فردا شروع به کار خواهم کرداز کوری چشم ش

کش، صد کرور  توبره خاک رس، صد کرور سطل آب، صد کرور زنبه، صد کرور شن

غلتان، صد کرور تيشه، صد کرور اره، صد کرور سرتير، صد  نردبان، صد کرور بام

  .، همه را آماده کنندکرور دسته بيل، صد کرور کلنگ، صد کرور ماله، صد کرور غربيل



  .کند راستی سقف زمرد سقفش چکه می!  بله قربان:افندی ميکاييل

  خواهی برایمان حساب بتراشی؟  باز می:اف خالق

  ! غلط کردم:افندی ميکاييل

ای را که  چون حاال پشيمان شدم فرشته. دهی بهشت را زود آب و جارو بکنند  می:اف خالق

حيف است او را بفرستم روی زمين، . در بهشت کيف بکندفرستم  سازم می به شکل خودم می

  .تان باید به او سالم بکنيد اما همه. ميان جانوران

  !چشم به !  به چشم:)کنند تعظيم می( هر چهار نفر

  گویی؟ بيک تو چيزی نمی  اسرافيل:اف خالق

  ! بله قربان:بيگ اسرافيل

هر جا خطری . ایی تا شيطان گولش نزندپ او را می. کنم آقای آدم میلله را هم و  ت:اف خالق

  .متوجه آدم شد تو توی بوقت بدم

  .بنده درگاه هميشه در خدمت حاضر است!  قربان:بيگ اسرافيل

  .کنی  بارک اهللا تو خوب صحبت می:اف خالق

  .زادم من خانه.  من نمک پرورده هستم:بيگ اسرافيل

  آیی؟  حاال از عهده این کار بر می:اف خالق

ها  مگر پریروز یکی از غلمان. دانيد  خدمتان عرض بکنم که خودتان بهتر می:يگب اسرافيل

ها را به آشپزخانه جهنم  زد اطالع ندادم و شما هر دوی آن ها الس می با یکی از حوری

  فرستادید؟

روی  حاال روبه. شوید پاشا نمی کدام جبرایيل اما هيچ.  من از همه شما راضيم:اف خالق

. هایمان را با هم گذراندیم جوانی...هی...هی...ن او را خيلی دوست دارمم. گویم خودش می

  ! جوانی...هی جوانی...یادش به خير! افسوس که گذشت
افندی یک پای خود را زیر بالش  ميکایيل. کند های خودش را از هم باز می بال. شود پاشا لوس می جبرایيل

  .زند جمع کرده چرت می
  !پاشا  جبرایيل:اف خالق

  ! بله قربان:پاشا براييل ج



اشاره به (. تو بمان. به همه کارهایم رسيدگی بکن.  من به تو خيلی پشت گرمی دارم:اف خالق

  .پاشا بماند  شماها بروید، جبرایيل.)کند افندی و مالعزرایيل می بيگ و ميکایيل اسرافيل
  .روند های دیگر افتان و خيزان بيرون می آن. ماند پاشا می جبرایيل

  !بر پدر پيری لعنت...برو برایم یک بشقاب فرنی بيار... حاال تنها ماندیم:اف القخ
های  گذارد و نوک انگشت چشمش را هم می. کند اف سرفه می خالق. رود پاشا از اتاق بيرون می جبرایيل

  .آورد سبابه دست راست و چپش را به طرف هم می

  .دهد اف می در بشقابی فرنی ریخته به دست خالقشود و از آن  پاشا با یک دیگچه وارد می جبرایيل
  .خوب آمد.  تو که نبودی استعاره کردم:)با لبخند( اف خالق

  .اف است  چرا که بد بياید؟ اراده اراده خالق:پاشا جبراييل 
  .کشد لف سر می ها را لف اف فرنی خالق

  . صبر کنيد غليزبندتان را بياورم:پاشا جبراييل 
  .کشد پاشا از زور خنده زوزه می جبرایيل. ریزد روی ریشش کند و می ها را پف می رنیف. خندد اف می خالق
کنيم، فرنی  نشينيم، تماشا می آن وقت با هم می! کنيم  چه کلکی روی زمين سوار می:اف خالق

  .خندیم خوریم و می می
  .شود بعد خاموش می. از پشت پرده صدای خنده بلند است. افتد پرده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  پرده دوم

 
روی ميز باریکی که به طول اتاق گذاشته شده، آالت فيزیکی و شيميایی، . شود کارگاه بزگی دیده می

های بزرگ با آب رنگين چيده  ميکروسکپ، ترازو، ماشين الکتریک، پرگار، گونيا، چوب وتخته و مرتبان

ماله، سرند، غربيل، کلنگ و . ندا جلو کارگاه گل رس آب گرفته. سوزی روشن است سر بخاری پيه. شده

  .کنار ميز یک دانه صندلی راحتی جلو آینه بلندی گذاشته شده. ترتيب ریخته غيره روی زمين بی

. زند دامن قبای آبی خود را به کمر شالش زده، آهسته قدم می. هایش را باال کرده اف آستين خالق

  .دزن ها را به هم می پاشا بيل به دست دارد و گل جبرایيل
  

  .آن تپه گل را بغلطان این ميان :)پاشا به جبرایيل(  اف خالق
هن  سراند و هن اند به ميان اتاق می توده گل را که به شکل استوانه لوله کرده( .به چشم :پاشا جبراييل

  .)کند بعد با آستين عرق روی پيشانيش را پاک می. کند می
  .ام  تو را خيلی خسته کرده:اف خالق

   چه قابلی دارد؟:اپاش جبراييل

. دانی امروز ششمين روز است که مشغول کار هستيم می. ام  من هم خسته شده:اف خالق

روز پنجم جانوران را، امروز با هرچه گل نخاله و زیادی . ها را ساختم روز چهارم گياه

ز ا .)کند اشاره می( .جا جا، پایش آن یک جانور گنده، سرش این. بسازم» فيل«روم  مانده می

گفتم هرچه گل و شفته زیادی مانده فيل . ام برای ساختن آدم آن گلهای خوب کنار گذاشته

نشينيم  آن وقت روز هفتم می. کنم بعد هم آدم را که نيمه کاره است تمام می. کنم درست می

  .کنيم نگاه می

  ...خواستم چيزی بگویم زبانم الل می. تر است ها آسان  انگار ساختن این:پاشا جبراييل

   بگو:اف خالق

ها و حشرات که اول شروع کردید خيلی   یادتان هست ساختن ميکروب:پاشا جبراييل

های  ها کار کردید، اما این بين و سيخ و سنبه سر آن چقدر با ذره. تر از ساختن آدم بود سخت

  .تر است دیگر آسان



حاال . ادمتقصير من است که فوت و فند کاسه گری خودم را یادت د... هان:اف خالق

. دارد گيری؟ پيداست که تو هم عقلت پارسنگ بر می اف ایراد می کورباطن به کارخانه خالق

ساختن آدم به خيالت . ها را اول درست کردم برای این بود که دستم روان بشود اگر من آن

ها را شبيه خودم درست  کار آسانی است؟ مگر ندیدی یک ساعت پيش جلو آینه قدی ميمون

   ساختن آدم دستم روان بشود؟رایا بکردم ت

  فرمایيد چه بکنم؟  حاال می:پاشا جبراييل

  . برو آن چهارتا کنده درخت را از گوشه اتاق بياور:اف خالق

   برای پاهای فيل؟:پاشا جبراييل

  !تو هم هوشت روان شده!  آفرین:اف خالق
  .مالد آورد و در گل می های درخت را می رود کنده پاشا می جبرایيل

  .)دهد توده گل را نشان می( . حاال بيار فرو بکن در چهار گوشه این گل:اف خالق
  .بده )اشاره( آن گلوله گل را. اش را هم بياور به گردنش بچسبان  کله:اف خالق

  .کند پاشا اطاعت می جبرایيل
کن آن لوله بخاری را هم بياور فرو. پاشا فکر خوبی برایم آمد  جبرایيل:)خندد می( اف خالق

 دو تا نان لواش هم از توی سفره -حاال هوا گرم شده احتياجی به بخاری نداریم-اش  در کله

دانی که اعضای جانوران باید از روی قرینه  البته می. اش بياور بچسبان به دو طرف کله

  .باشد و هر عضوی که طاق است در ميان قرار بگيرد
  .شود  اطاعت می:پاشا جبراييل

گذارد زیر دم فيل و در آن  سر آن را می. دارد از روی ميز یک نی هفت بند برمیرود  اف می خالق

اف  خالق. آید ناگاه تمام توده گل به تکان می. کند پاشا هم دستش را به کمرش زده تماشا می جبرایيل.دمد می

شدیدی زند و خرناس  از جا جست می. دهد فيل خرطوم خود را تکان می. رود نی را برداشته پس پس می

کشد و یونجه  فيل خرناس دیگری می. رود اف یک مشت یونجه در دست گرفته جلو فيل می خالق. کشد می

  .رود اف با رنگ پریده پس پس می خالق. کند را با خرطوم خود گرفته به هوا پرتاب می
  .بان را بگویيد بياید و فيل را در پالکی بگذارید و بفرستيد روی زمين  فيل:اف خالق



اف آهی کشيده روی صندلی  خالق. روند شود و از کارگاه بيرون می سوار فيل می. آید بان با کلنگ می فيل

کند و کبریت را با ته  افتد بعد کيسه توتون خود را در آورده چپق چاق می می Rocking Chairراحتی 

  .کند کفشش روشن می
   جبرایيل جان؟:اف خالق

  ! بله قربان:پاشا جبراييل

. ترسم ميانش باد بخورد و دستم پی کار نرود اما می. ام دانی چقدر خسته شده نمی :اف خالق

بعد دیگر . روم زودتر آدم را درست بکنم می...باشد! ام زده سر پيری چه هوسهایی به کله

گویم پاهایم را  ها را می یکی از حوری. افتم روم توی رختخوابم می می. آسوده خواهم شد

  همچين نيست؟...خندیم کنيم و می  روی زمين را تماشا می،دهی ی می تو به من فرن،بمالد

  . بله قربان:پاشا جبراييل
که مدح  عوض این! ام چه جانورهای سمجی خلق کرده. ها را بزن رد کن  این مگس:اف خالق

  !اند  مرا کالفه کرده،و ثنا و شکرگذاری خالق خودشان را بکنند

 .ریش و سبيلتان از فرنی نوچ شده.  صورتتان بزنيد قربان یک مشت آب به:پاشا جبراييل

ها  دهد و مگس خاکش را تکان می. دارد رود یک تکه مقوا بر می می( .اند مگسها بوی شيرینی شنيده

  .)زند را می
ام  هایی را هم که روی لنگه در خيس کرده آن گل.  حاال برو آینه قدی را جلو بکش:اف خالق

  .بياور
  .آورد د لنگه دری که رویش گل به شکل آدم خمير شده میرو پاشا می جبرایيل
  ! جبرایيل:)با تغّير. کند کند و با تعجب نگاه می عينک خود را پاک می( اف خالق

  ! بله قربان:پاشا جبراييل

  چشمی بکنی؟ ای؟ به خيالت رسيده با من هم  بگو ببينم پایت را توی کفش من کرده:اف خالق

  .ام کرده بنده غلط :پاشا جبراييل

   پس این گل را کی به شکل من درست کرده؟:اف خالق

   چه عرض کنم؟:پاشا جبراييل
  !...دانی  ای شيطان راستش را بگو و گر نه خودت می:اف خالق



دیروز که شما روی صندلی . یادم آمد.  آهان:)کشد دست به پيشانی خود می( پاشا جبراييل

ماله را . شدم دیدم ميمون تقليد شما را درآورده بودمن وقتی که وارد اتاق . خوابتان برده بود

مرا که دید . رفت کرد و با این گل ور می خودش را در آینه قدی نگاه می. برداشته بود

  .گذاشت و در رفت
که با من همسری نکند دستش را  اما برای این. عوضش کارمان جلو افتاد.  بد نشد:اف خالق

  .حاال مشغول بشویم. کنم تا قابل کار نباشد ناقص می

  ! خدا پدر ميمون را بيامرزد که کارمان را آسان کرد:پاشا جبراييل
اندازد روی صورت  آورد، می دستمال ابریشمی خودش را در می(. نی را بياور:)خندد می( اف خالق

  .)خواند آدم و زیر لب با خودش ورد می
هایش باز  خورد، چشم آدم تکانی می. دمد یگيرد و به آدم م اف می خالق. آورد پاشا نی را می جبرایيل

  .شود بلند می» آفرین، آفرین«مالیکه و پریان همه جلو در کارگاه ریخته صدای . شود می
  ! آدم:)زند با تکبر لبخند می( اف خالق

  .کشد بابا آدم از جایش جسته زوزه می
  .بيا پهلوی من!  آدم:)رود جلو می( اف خالق
  .)زند روی شکمش هایش را می دست(...گشنمه... گشنمه:باباآدم
هایت  زلف. دهم دست و رویت را بشویند اول می. بيا پيش من سجده بکن.  بيا جلو:اف خالق

اما مبادا گندم . فرستم به بهشت غذاهای خوب، خوب بخوری بعد تو را می. را شانه بزنند

  .ونت بکننددهم از بهشت بير می. رود توی هم اگر گندم خوردی کالهمان می. بخوری
زند و موهایش را چنگه،  های ور دریده دو بامبی رو سرش می بابا آدم با قيافه ترسناک، تن پشمالود و چشم

  .کند چنگه می
  .)دهد با انگشت شکمش را نشان می(...من گشنمه... من گشنمه:باباآدم
  افتد پرده می

  .بلند است» !من گشنمه«از پشت پرده صدای گریه باباآدم و فریاد 
 

 

 



 

  پرده سوم
  

های دوردست، کوه، یک تکه ابر سياه روی آسمان و ماه که از پشت آن صورتک  دورنمای زمين، جنگل

تناسب خودشان را از  جانوران بزرگ بی. آید صدای جنجال خفه پرندگان و چرندگان می. درآورده پيداست

های  لو، سياه، شکم گنده، چشمهای بزرگ، پشما باباآدم به شکل ميمون. دهند ها نشان می الی درخت

حوا موهای سرش بلند است و  ننه. حوا ایستاده حالت، موهای ژوليده دارد، زیر درخت توتی پهلوی ننه بی

ها و کپل برجسته مات ایستاده  های سرخ، دهن گشاد با پستان قد کوتاه، کله گنده، لپ. کشد به زمين می

  .است

  

روی زمين (ميمونه را دیدی نوای مرا درآورد؟ ! ک به سرم خا:)کند به باباآدم رو می( حوا ننه

  .)کند اهو، اهو گریه می. نشيند می
های خود را  حوا چشم ننه. افتد چند دانه توت به زمين می. دهد باباآدم شاخه درخت توت را تکان می

  .لبخند ميزند. کند ا میحو باباآدم نگاه خریداری به ننه. خورد کند و دو لپی می ها را جمع می ماالند، توت می
  .توی بهشت از این ميوه نبود.  چه خوشمزه است:حوا ننه

  . دیدی در بهشت چه آسوده بودیم؟ بر پدر مسيوشيطان لعنت که ما را گول زد:باباآدم
  .جنباند سر خود را می. آلود است حوا دهانش پر از توت خاک ننه

آمد توی  شد، می اش کنده می  ميوه.کردیم  در بهشت به درخت گالبی اشاره می:باباآدم

بر . کنند جانوران دیگر هم با ما همسری می. جا باید دنبال هر چيزی بدویم این. دهنمان

  !شيطان لعنت
  .شود در این بين شترمرغ کالنی سالنه، سالنه پيدا می

  !این دیگه چيه؟ چه هيکلی داره!  مردهشور:)شود بلند می( حوا ننه

  .است این شترمرغ :باباآدم

  !ترسم من می...شترمرغ... شترمرغ:حوا ننه
  .بلعد او هم سنگ را می. کند دارد و به طرف شترمرغ پرتاب می کند یک قلبه سنگ برمی باباآدم دست می

حاال ما را ! فرستد اف چه بالهایی به جان ما می خالق!  تو دیدی؟ سنگ را خورد:حوا ننه

  .زود باش برویم باالی درخت. نخورد



 .روند زند از درخت توت باال می حوا را بغل می دم ننهباباآ

  .دیشب هيچ خوابم نبرد. ترسم  من می:حوا ننه

اف عذرخواهی  زنم و از خالق  نگفتم توی بهشت بهتر بود؟ االن جبرایيل را صدا می:باباآدم

را به کنم در بهشت  پاشا خواهش می که از جبرایيل کنم تا ما را برگرداند به بهشت یا این می

  .شویم جا رفيقم دزدکی وارد می اف اجازه نداد، من با قاپوچی آن اگر هم خالق. ما نشان بدهد

  ...جبرایيل هو... جبرایيل هو: )زند گذارد و فریاد می ها را بغل می دست(باباآدم 

  .شوند همه جانوران ساکت می
  .آیند و حوا از درخت پایين میآدم . کند آید جلو آدم، سالم می های باز می پاشا با بال جبرایيل

برای ما کاری . دستم به دامنت.  آقا جبرایيل خيلی ببخشيد اگر به شما زحمت دادیم:باباآدم

که ما را  به شرط این. پرسی بکن و معذرت بخواه اف خيلی احوال از قول من از خالق. بکن

گندم بخور : تگف. زد مسيوشيطان مرا گول. وهللا تقصير من نبود. برگرداند به بهشت

ما . اف از مسيوشيطان قهر کرده دانستم که خالق دیگر نمی. من هم خوردم. خوشمزه است

آخر ! شود که وضع نمی این. حوا خانم دیشب خوابش نبرده. جا زندگی بکنيم توانيم این نمی

اف بيکار بود ما را درست کرد؟ مگر به او دستور داده بودیم یا از او خواهش  مگر خالق

  ه بودیم که ما را بيافریند؟ حاال که کرده، چرا ما را فرستاده روی زمين؟کرد

اش پشيمان شده، دیشب پهلوی من های  اف هم از کرده  آسوده باشيد، خود خالق:پاشا جبراييل

مثل برج زهرمار غضب کرده، کسی جرأت . های گریه کرد، امروز هم اوقاتش تلخ است

اگر گندم . اش تقصير شماست همه. ر فحش به من دادصبحی دو کرو. کند جلویش برود نمی

  .شد طور نمی نخورده بودید این

 این جانوران .)کند اشاره می( آقا جبرایيل دیشب ما با باباآدم رفتيم توی شکاف آن غار :حوا ننه

ها باالی درخت  امروز به باباآدم گفتم مثل این ميمون. ترسيدم من می. کشيدند زوزه می

. اف بگو یک قصر فيروزه برایمان بسازد به خالق.  خودمان النه درست بکنيمنارگيل برای

  .ها که تو بهشت است از آن

من به درک، حوا خانم را .  باالی غيرتت، نوکرتيم، یک کاری بکن:)پاشا به جبرایيل( باباآدم

  چکار بکنم؟



  . از دستش کاری ساخته نيست:پاشا جبراييل

ما که از او خواهش نکرده . ما را برگرداند به حال اولماناف بگو   پس به خالق:باباآدم

حاال که کرده، چشمش کور بشود باید جورمان را . نمایی بکند بودیم تا ما را بيافریند و قدرت

  .بکشد

وانگهی اگر به حرف شما گوش . اف حرفش یک کلمه است ميدانيد؟ خالق: پاشا جبراييل

  .آیند ين به صدا در میبدهد، فردا همه جک و جانورهای روی زم

 باز هم کفر گفتی؟ آقا جبرایيل :)کند گيرد، چپ چپ به آدم نگاه می زبانش را گاز می( حوا ننه

  .آدم غلط کرد. اف بگویيد دخيلتانم مبادا به خالق

آن روزی که شروع به آفرینش . ها پر شده اف گوشش از این حرف خالق!  به:پاشا جبراييل

  .ش ماليدکرد، پيه فحش را به تن

برایتان . ای هستيد خيلی خوب فرشته! نه.  آقا جبرایيل، شما خيلی خوب آدمی هستيد:حوا ننه

یک قلبه سنگ . االن من و باباآدم ایستاده بودیم یک شترمرغ آمد رد شد. یک چيزی نقل بکنم

  !به چه گندگی را خورد

  !اف باشيد باز هم بنده ناشکر خالق: پاشا جبرایيل

اف برای چه این جانوران را به قول خودش  تی حاال که خودمانيم بگو ببينم خالق راس:باباآدم

  آفرید؟

خودش هم . ميان خودمان باشد.  به کسی نگو:)گذارد انگشتش را به لب می( پاشا جبراييل

  .ها آفریده تا بنشيند فرنی بخورد، تماشا بکند و بخندد دانی این می. پشيمان هم شده. داند نمی

خواهيم  به، ما نمی. مخصوصًا خيلی هم خوب است.  به حرف آدم گوش نکنيد:حوا ننه

بيگ با آن دک و پوز بدترکيبش موی  هميشه اسرافيل. جا آسوده نبودیم آن. برگردیم تو بهشت

گذاشت  نمی. کشيد کردیم، بوق می زدیم، شوخی باردی می تا با هم حرف می. شد دماغ ما می

  نيست آدم؟همچين . ما با هم خوش باشيم

. شماها در بهشت هم راضی نبودید. کنيد  پيداست که کم کم دارید عادت می:پاشا جبراييل

  .وقت راضی نخواهيد بود هيچ. جا هم راضی نيستيد این

  . همه دلخوشی من همين حوا است:باباآدم



  . عوضش من هم تو را دوست دارم:حوا ننه
رود یک برگ از درخت  می. کشد که خجالت می حوا مثل این. ندک حوا نگاه می پاشا به سر تا پای ننه جبرایيل

  .گيرد چيند جلو خودش می توت می
خواهد به شما بچه  اف می که به زندگی دلخوشی پيدا بکنيد، خالق  برای این:پاشا جبراييل

  .بدهد

  بچه چيه؟...بچه!  بچه:حوا ننه

بعد . و یا یک آدم کوچولویک حوا کوچول.  یک موجودی است مانند خودتان:پاشا جبراييل

کشيد و او را دوست دارید و برای او به  شود و هر دو شما برای او زحمت می بزرگ می

  .کنيد زندگی دلبستگی پيدا می

خواهد یک دسته  اف همين ما را آفرید بس نبود، می خالق! باز هم یک کلک دیگر: باباآدم

  م؟ای دیگر را  هم بدبخت بکند؟ مگر ما چه گناهی کرده

از قول من به . گویيد آقا جبرایيل شما راست می. داند اف بهتر از تو می  خالق:حوا ننه

هنوز خيلی وقت نيست که ما را از . گوید اف راست می خالق. اف خيلی سالم برسانيد خالق

من . روی این طرف آن طرف گذاری، می  تو مرا می)اشاره به آدم(. اند بهشت بيرون کرده

. خواهم که پهلویم باشد و او را دوست داشته باشم  آخر من یک کسی را می.مانم تنها می

  .من که او را دوست ندارم. تواند با من حرف بزند شترمرغ که نمی

  . خوب شد تو امروز اسم شترمرغ را یاد گرفتی:باباآدم
  »...جبرایيل هو... جبرایيل هو«: آید در این بين از باالی آسمان ندا می

خواهد با من  خواهد یا می یا فرنی می. اش سر رفته اف حوصله  بار دیگر خالق:اپاش جبراييل

. دارتان باشد عجالتًا خدا نگه! چه آخر و عاقبتی پيدا کردیم. هسته هلو بازی بکند و جر بزند

  .)رود کشد و می بعد تنوره می(. هر وقت با من کار داشتيد صدایم بکنيد

هرچه من خواستم کارها را درست بکنم، ! انگی کردی چقدر پرچ:)حوا به ننه( باباآدم

مثًال تو را از دنده چپم درست کرد تا من تنها ! اف برایم آفریده چه همدمی خالق. نگذاشتی

  !نباشم



حاال که مرا دوست نداری این دفعه ! تو گفتی، من هم باور کردم! ها چه دروغ... وا:حوا ننه

. کشيدم اف به من بچه داده بود دیگر منت تو را نمی لقاگر خا. کنم پاشا چقلی می به جبرایيل

ات را انداخته بود جلو  اف دنده زنی؟ کاشکی خالق حاال به من سرکوفت دنده چپت را می

اندازد سرش را مابين دو دست گرفته  روی زمين تف می(... تف...تف. تف به این زندگی. شترمرغ

  .)کند گریه می

  !ای  هان، تو هم به یک چيزهایی پی برده:.)شدک دست روی سر او می( باباآدم

اش به من  همه. بينم که گول خورده بودم حاال می.  من بخيالم تو مرا دوست داری:حوا ننه

من تنها . گریزی که سوراخ سنبه بهشت را پيدا کنی از من می به بهانه این. زنی تودهنی می

  .)کند ی چشمش را پاک میها با پشت دست اشک(. ترسم از این جانورها می. هستم

  .تو را دوست دارم! جونم تو چه خوشگلی.  من شوخی کردم:باباآدم

پاشا بهت نگفتم؟ اگر تو  مگر یک مرتبه جلو جبرایيل.  من هم تو را دوست دارم:حوا ننه

  .ترکيدم نبودی من از غصه می
. آید  آسمان باال میشود و از یک طرف ماه با صورتک ترسناک خود روشن می. کند خورشيد غروب می

حوا  روند و ننه آدم و حوا از درخت توت باال می. کشد ها سرش را درآورده خرناس می فيلی از پشت شاخه

  .اندازد در بغل باباآدم خودش را می

اما از زندگی یکنواخت و . جا پر از دوندگی و زد و خورد است  اگر چه زندگی این:باباآدم

زندگی تنبلی بخور و بخواب . شدم ر بهشت داشتم خفه میمن د. مزه بهشت بهتر است بی

  .اند ها چطور در بهشت مانده دانم این فرشته نمی. کند زودتر خسته می

چی  جا کشيک اقًال این. مخصوصًا خيلی خوب شد که ما را از بهشت بيرون کردند: حوا ننه

  .نداریم و آسوده با هم خوش هستيم

  .ک، مقصود آفرینش همين استهایت را بيار نزدی  لب:باباآدم
حوا هم دست انداخته شاخه درخت را  ننه. کند حوا می برد، ماچ محکمی از ننه باباآدم سر خود را جلو می

  .شوند ها پنهان می کشد و پشت برگ جلو خود می

  .افتد پرده می

  .شود از پشت پرده صدای نعره و زوزه جانوران کم کم خاموش می
 ١٣٠٩ فروردين ١٨پاريس 


