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 کوه کندش   کی ایران که َتر بگو به توده 
 ظلم فقط آبدیده شمشیر است جواب  

 به ضّد جور و ستم، اّتحاد و تشکیالت
ش یگانه تدبیر استبرای صنف  ستم  ک 

 

 

 

 

 

  

 ی بزرگصحنه: قسمتی از یک کارخانه 

تنهمما در صممحنه  بمما اسممام  ممرخا کارخانممه« اسمممال  » 
 مشمملِ ا تیم ممرا باشممی از یممک دسممتااتا ل مم   اسمم  
یمممک هیسمممه ابمممزار در کنمممارا دارد ت بممما ابمممزارآ  ا 

 ماتلف در حا ا کار اس  

ممرخ «صممابر» 
 

، یکممی دیاممر از کممارارام بمما سمممام اسممام  
 شِد تارد می

 آقا؟ )کمی لوده و شوخ و شنگ( چطوری اسمال صابر

دهاااد( قربونااات باااه کااااره ادا اااه  ی بینااادم اّ ااااصاااابر را  ی) اسماعیل
 خوبی؟ تو چطوری؟ صابرجانم
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مااون دیگااه هاای  خیااری در  صابر خااوب کااه خااوبمم ولاای اد خااوب بودن 
 نمیاد

 دند( ای باباممم)لبخندی  ی اسماعیل

 کنی؟چه کار  ی صابر

 درگیر  اینم دیگه اسماعیل

 دهنمونو گاییدم  این دستگاهدیرود  صابر

دفعااه تااو یااه ، اینکنمغاام  خااور جانااام امن دارو دهنشااو وا  اای اسماعیل
 م خوبه؟بهش بدهحالی 

م هاام فایااده ناادارهم حااال  ایاان کااه دسااتگاهه، تااو دهاانش بشاَشاا صابر
 رو باید بگیرو « نتظری»اون دّیوث 

 چطور؟ اسماعیل

 دسااتگاه  دربنااد   ،گاایم آقاااهیّچاای بابااام چندوقتااه هاای بهااش  ی صابر
کاارد کااه  بااادا یااه ساااعت خااط  شااکل داره، گااوه نمی قااو ی

تااا قااو ی دو سااه تاااه تاااب اد هاار ده  کااه دیاارود بخوابااهم حااام
داشاات هاای اینژااا رفه  یرفاات و در در کااه آ ااار  ضااایعات و بر ی

 دو بزنن تو حسابتونم دّیوثمممدر  یارو  ی

کنن کااه یااه ا دیاااد  اایخوریاااینااا عااادت دارن دیگااهم اد ایاان گوه اسماعیل
 بهشون بماسه چیزی اد بام
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 بمممه ی خمممراا را ب مممرتم کشممم  ت تاسممممال   ق یمممه 
 دس صابر می

  بیام بگیره اسماعیل

 چه کاره کنم؟گیرد( )قطعه را  ی صابر

  گه نمیگی دهنتو سرویس کرده بود؟ کار  همینه دیگه اسماعیل

 یه ُچسه پی  ببین چند روده چی به رود ون آوردهم  صابر

ی یممم کی را بممماز ی کِچمممکا ق یمممهاسممممال   هیسمممه 
 شِد برای نصبا آمکن  ت آمادت میمی

 همون فلفلیه که  یگن نبین چه ریزهممماین  اسماعیل

کنم تااو کااون   نتظااری، دارو بااه وقااتش  اایاینااو نگااه  اایحااام  صابر
  یگم اد حسابم کم کنه یه وقت بدهکار  شرکت نباشم

خنممم د ت سمننمممام بمممه کمممارا مشممملِ  اسممممال   می 
 اس 

 ُپره ها صابر یدلت بدجور  اسماعیل

ااهممم  ان یااه کاونی اد ایان  صابر  الی یاااده پااره کاانم کاه خایاهُپار؟ ه 
 بره

شون می دستمالشونه داداهم خودتو خسته نکن اسماعیل  اینا نون 

ه، حااام تااو ر  کشاام َسااکنم  یایاان دفعااه ُشرتشااو دسااتمال  اای صابر
 وایستا و تماشا کن
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 خندد( ای بابا) ی اسماعیل

 کنی الکی گنده  یاو؟فکر  ی صابر

 کشد( چی بگم واّلهممم )نفسی عمیق همراه با آه  ی اسماعیل

 رود( اسماعیلممم)به فکر فرو  ی صابر

اون آچاااار )ساااره گااارو  کاااار اسااات( صاااابر داداه  مممجاااان؟ اسماعیل
 فرانسه رو اد جعبه ابزار بده 

تمو ااه؟ خااط راه شااو عااوی کناای ببناادی  اایگم امن ایاان قطعه صابر
  یفته؟

بایااد راه بیفتااه دیگااهم )در حااالی کااه دسااتش بااه دسااتگاه بنااد  اسماعیل
 است( آچار فرانسه رو  یدی به  ن؟ 

دهااد( کنااد و نمیبااادی  ی)آچااار فرانسااه را برداشااته اّ ااا بادی صابر
 بره؟چقدر کار  ی

 اگه آچار و بدی اینو ببندو ده دقیقه تا یه ربع دیگه تمو هم اسماعیل

م )و همچناااان اد دادن  آچاااار  ااایگم یاااه چیااازی اساااماعیلمم صابر
 چرخاند(کند و در هوا  یکند و با آن بادی  یا تناع  ی

 هووووممم بده آچارو دیگه دستم  عّطله اینژا  اسماعیل

ل کاان اون سگ صابر خااواو یااه چیاازی بهاات صاااحابو،  ییااه لحظااه و 
 بگم

 کنمتو حرفتو بزنم گوه  ی اسماعیل
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ه تاااا ُکفاااری نشااادوم دارو داداه بکاااش بیااارون اد ایااان دساااتگا صابر
 دنم جون  اسماعیلباهات حرف  ی

های کشاااد و باااا دساااتمالی دسااات)کالفاااه اد کاااار دسااات  ی اسماعیل
 کند( جان؟ بگوممماه را تمیز  یروغنی

امن چتااه؟ چااه خبرتااه همچااین ساافت پیچیاادی بااه َپاار و پااای  صابر
 این دستگاه؟

 داداه باید راه بیفته دیگه؟ اسماعیل

 د راه بیفته؟چرا بای صابر

تااا قااو ی دو سااه تاااه ُکسااُخلی؟  گااه نمیگاای دیاارود اد هاار ده اسماعیل
 رفت؟به فنا  ی

 آرهم ولی خب به ُتخَمم صابر

 َتکمونم تو حرفتو بزن؟ ُخب؟اون که به تخم  َتک اسماعیل

خااب نااداره دیگااهم  اان  اایگم امن چاارا چساابیدی بااه کااون   صابر
 دستگاه همین امن راه بندادیش؟

،  اان کااارو همینااه دیگااهم تعمیاار و نگهااداری و خااب م ّبااب اسماعیل
 چکاپ  دستگاهای کارخونه

 خب باشه صابر

کنممم  کمممه آچمممار را از صمممابر اسممممال   دسممم  دراز می 
 دس  با رد، که صابر باز س  آچار را نمی
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 غااز  شااماها  خااب باشااه؟ همااون  رتیکااه  نتظااری کااه دیاارود رو اسماعیل
گیاااار داده باااود همااااین امن وایسااااتا  رفااات دو  رفتناااایراه  ی

خاااواد، امنااام کاااه بهاااش گفاااتم قطعاااه  ی تعمیاااره کااان 
کاه شایش  صابر برساون  گیار  ساه پای  داد های انبار رفاتنمبّچه

م ناایم ساااعت بااار دنااگ ددهسااه اد صاابر تااو راه بااودو دو  خودتااوم
دهاان  ُگشادشااو  برسااه  یاااد،هاام خااوده چهاال دقیقااه دیگااه 

 ی  نبرا خواد باد کنهدوباره  ی

 کنم تو حلقشخب باد کنهم همین آچار و  ی صابر

خااوای بکناای بکاانم امن ش کااه  یآچااارو تااوی هاار سااوراخ اسماعیل
 ذاری  ن به کارو برسم؟حرف  حسابت چیه که نمی

  نتظری اد فّنی  دستگاه چیزی حالیشه؟این یارو  صابر

 یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ اسماعیل

 گه؟ فّنی حالیشه یا نه؟پرسم دیدارو یه سؤال  ی صابر

 دونی؟نه،  علو ه که حالیش نیستم یعنی تو نمی اسماعیل

دونم کااه اد فّناای و  کانیااک و باار  بااه دونمم دقیقااام  اایچاارا  اای صابر
 ی فرکانس  گود هم حالیش نیستانداده

 خوای بگی؟خب  نظور؟ حام چی  ی اسماعیل

خودتاااو ددی باااه تممم ُکساااُخلی یاااا جاااون  صاااابر، جاااون  بّچاااه صابر
 ُکسخلی؟
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خیااال صااابرجانم بااده ایاان آچااارو باابار بااه کااارو برساام )و بی اسماعیل
 کند تا آچار را اد صابر بگیرد(دست دراد  ی

خااوای دهااد( چیااه؟  یکنااد و نمی)آچااار را ُپشااتش پنهااان  ی صابر
 تو حالل کنی؟ ها؟افتادهحقو   نگرفته و عقب

 برو بابا دیوانه اسماعیل

 کنی؟و یا تو که خودتو داری هالک  این مشیا  ییوانه ن د صابر

اارت نگااو جااون  صااابر کااه اد شاایش  صاابر اینژااا دارو بااا  اسماعیل چاارت و پ 
 این َور  یرو اصالم حوصله نداروم 

کنن؟ تو نقاادی حساااب  ااایکاری)بااا  عنااه و  تلااک( اضااافه صابر
رساه کاه هشات  صابر باه هشات و نایم ها؟ یا شایتیل  یتیال  ی

ال بادی باره بارای ُپار کاردن ده بایاد قرقارهنرسی ی ناوار نّقالاه رو ق 
ر س؟  و پ 

کنااد( تااو شااود، اّ ااا خااود را کنتاارل  ی)اد ایاان حاارف دلخااور  ی اسماعیل
شااعر شناساای هاام ایناهااا روم پااس چاارا ُکسکااه هاام  نااو  ی

  یگی؟

 جدیاادام  دهااد( گفااتم شاااید)همچنااان بااه  تلااک گفااتن ادا ااه  ی صابر
کنن کااه روی دور یااه جااور دیگااه حساااب  اای ّناایهای فبااا بّچااه
 کنیبراشون دلبری  یافتادی 
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آسمممی شمممِد  از ایمممر حمممرح ناراحممم  میاسممممال    
آچمممارا دیامممری کمممه در دسممم  دارد درتما  کشممم  تمی

 نش ن می ان ازد ت رتی هیسههیسه ابزار می

اات گاارو صااابرجان اسماعیل ک ماقاال  ید اات گااروم م د   خااوای جیااز 
 کردی رفیقم نمیخواب   نتظری  ا رو بغل   و بسودونی، بدی

خواهاااد دلژاااویی کناااد( داه )شااار نده اد حرفااای کاااه دده  ی صابر
خااواو دنیاااه نباشااه  اانم اد و کااه  یاساامال، بااه جااون بّچااه

ساودوم کاه ایان جاکشاا اگاه وجادان داشاتن دسات تاو همین  ی
دادن کااردن، حااّق یااه نفاار کااه تااو باشاای رو  اایجیبشااون  ی

گفتم ناااد شسااتت داداه، نااوه جونااتم کااار یسااوختمم  اانمی
کنیم و راه بنااداد،  ااا هاام کااه پوسااتمون ُکُلفتااهممم ساار  ون و  اای

تااو هفاات سااومخمون و  یااریم پااای کااار، حاارف  اضااافه هاام 
 دنیمنمی

 دس  صابر آچار  رانسه را به اسمال   می 

 اح اتی سکِ  

 خوای کارو بخوابونم؟ ی اسماعیل

اد دیاارود اعبااابم خااورد بااود، یااه ولااش کاان اسااماعیل جااانم  صابر
 چیزی گفتم رو هوا

 خوای کارو بخوابونم؟چقدر  یتایم بده، عدد بدهم  اسماعیل
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گفاتم بیخیاال دیگاهم الکای هام اد کاار اناداختمت هام دلخااورت  صابر
 کردو

مم  دسممتش را صممابر می  ِاسمم  بممرتد کممه اسمممال   م  خ
ت خممِدا سمم  کشمم  ا ممرد ت بممه سممم ا خممِدا میمی

 شِد بلن  می

 چقدر؟ چند ساعت؟ چند رود؟ اسماعیل

ل کن دیگهم داستان درست  یشه صابر  و 

هاای  داسااتانی درساات نمیشااه رفیااقم تااو فقااط بگااو چقاادر کااار  اسماعیل
 بخوابه دلت خنک  یشه؟

)کالفاااه( آقاااا  ااان گاااوه خاااوردوم راه بناااداد باااریم باااه کاااار ون  صابر
 اده بیفتاااهم امن  یااااد ها هماااه  نتظااارن خاااط رابرسااایم، بّچاااه

ی برسااه بااه سرچشاامهبیاااد کنااه تااا دو  در لیچااار بااار  ی همااون
 خّط خواب

اات نباشااه، گااوه خااوردهم  ی اسماعیل خااوای جلااوی چشاامای جااواب  حرف 
ی خااوده همچااین گااود  دسااتگاه  دربنااد و باادودو بااه شااقیقه

 اه بساایب بشاان کااه اد  اادار  باار  کااه کااّل هی اات  اادیره شاایش
 ارن؟ ها؟آلمان قطعه بی

خااوای کونمااو لخاات کاانم شاایش بااار وسااط  کارخونااه باازنم  ی صابر
ل کن دیگهد ین و هی بگم گوه خ  وردو که بکشی بیرون؟ و 
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خااورو  و قساام  یتو قساام خااوردی،  اانم جااون  بّچااهجااون  بّچااه اسماعیل
دونمم ُکساااخلیهم ده رود بااارات صاااابرم شااایش  ااااه دیااااده؟  ااای

و خوباااه؟ باااه جاااون  بّچاااهخوباااه؟ یاااک هفتاااه خوباااه؟ ساااه رود 
دونای اونقادر حاالیم هسات کاه یاه جاوری خاّط و کنمم تاو  ی ی

بخوابااونم کااه هاای  داسااتانی بااراو درساات نشااه، ُتخماااو هاام 
 تونمدونی که  ینتونن بخورنم  ی

 دونممدونم بابام دیدو ادت که  ی ی صابر

ش بدو، درسته یا نه؟چون  ی اسماعیل  دونستی ادو خواستی کارو ک 

 اوهووووممم  ابرص

 به نظرت چرا قبول نکردو؟ اسماعیل

 ی  ن که نباید بری توی چاهبا  ناب  پوسیده صابر

چاااه و  ناااب  پوساایده  ااال  وقتیااه کااه بخااواد داسااتان درساات  اسماعیل
خواباااونمم داساااتان  یبشاااه، ولااای بخاااواو کاااارو بخواباااونم بی

  و قسم خوردومهمین امن جون  بّچه

 کار کنم؟خب؟ حام چه  صابر

تااو بااه کااار بناادادی ببیناای چاارا همچاای کاااری  ی اسماعیل خااواو اون  غز 
 کنم؟نمی

 کنه خدا شاهدهم  ن اصالم  غزو دیگه کار نمی صابر

 خواو فکر کنی جواب بدیکار بندادم  ی اسماعیل
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 گیر دادی ها صابر

چااارا؟ باااه نظااارت چااارا ایااان دساااتگاه  ُتخمااای رو دارو تعمیااار  اسماعیل
 کنم،  ی

دونم، چااون دسااتگاه بخوابااه  اان و تااو پنژاااه تااا کااارگر  چااه  اای صابر
 دیگه هم باید بریم بخوابیمم بعد اد کژا بیاریم بخوریم؟

خااوریم؟ امن چنااد وقتااه حقوقااا  گااه امن داریاام اد کژااا  ی اسماعیل
 خوریم؟د کژا  یاعقب افتاده؟ ها؟ 

 خورومدونم، ولی  ن که نسیه  یتو رو نمی صابر

 ایمم غیر  اینه؟نسیه دنده ا ون بهمه لاسماعی

 نه صابر

کنیم و قساااطی گفتیم قساااطی دنااادگی  اااییاااه د اااانی  ااای اسماعیل
 تااونیم باادیم و افتااادیم بااهم نمیایمم امن همااون قسااطا وندنااده
 خوریم وجدانام غیر اد اینه؟نسیه

ی حضاارت  شاامر و  لبکااار هحااام کااه چاای اّول  صاابر روضاا صابر
خااوردن کااه انااداختیمون کاام نیساات؟ اشااک  گوهخااونی؟ بااه  ی

خیااال نمیشاای؟ هاای بایااد ساای  لااب   شااکم  لااب داری؟ بی
 بزنی؟

دنم کااه هاار چاای غاای  و کینااه اد اینااا بااه دل  اای ساای آره،  اسماعیل
 داری َلمَبر بخوره 
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کنااه جااز خود ونااو؟ حااام ایاان لمباار  کینااه کژااا رو خاایس  ی صابر
ن نسااایه و قساااطای ایاااه دیگاااه تاااو ساااوله دارپنژااااه تاااا کینه

افتادشاااااون و  یشاااااامرنم راه بناااااداد دسااااااتک  ایاااااان عقب
 صاحابومسگ

تیااز تاار  یشااه  صاااحاب  ایاان دسااتک و سااوله هاار رود دناادوناه اسماعیل
داداهم بعااد  نااو تااو و پنژاااه تااا نساایه شاامار  دیگااه دلمااون بنااد  
خااراب شاادن  چهااار تیّکااه آهنااه کااه  ااکالم خااوه باشاایم کااار 

 خوابیدهم 

 تونیم بخوریمهم خود ون که هی  گوهی نمیهمینه دیگ صابر

صااااحاب راه کاااار  ایااان کارخوناااه رو  گاااه ایااان دساااتگاه  سگ اسماعیل
 بره؟ ی

دونمم تااو نباشاای، یکاای دیگااهم  اان نباشاام یااه کااارگر  چااه  اای صابر
دیگااهم فقااط یکاای بایااد پااای ایاان دسااتگاه وایسااته اده کااار 

 بکشه

فهمااای همیناااه دیگاااهم یکااای یکااای حسااااب چیااازی کاااه نمی اسماعیل
کناایم  اان نباشاام یکاای دیگااه، تااو نباشاای یکاای دیگااهم اون  ی

 نباشه یکی دیگهم 

  گه غیر اد اینه؟ صابر

اینژااوری اگااه حساااب کناای بلااهم پااول تااو جیبشااونه، خاار هاام تااو  اسماعیل
هاار چنااد بناادن،  یااارن جاااه  ی دیگااه بااادارهم یکاای بااره یکاای

  یریزن توی آخورهم  اه هم یه چیزی 
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 )دیر لب( ماله امالهممم  صابر

 ون بااا هاام جفتااک بناادادیم و سااوله رو خااالی حااام اگااه همااه اسماعیل
 کنیم چی  یشه؟

هیچاای نمیشااه، بااه قااول  خااودت پااول تااو جیبشااونه، خاار هاام تااو  صابر
 بادار

نااه داداه، بااه ایاان راحتاای هاام نیسااتم اون  وقااع ر اایس و  اسماعیل
هاشاااون بایاااد  کااال  ساااگ  هی ااات  ااادیره و  ااادیرعا ل و توله

پاسااوخته اد ایاان بااادار بااه اون بااادار دوده بکشاان کااه کااارگر جمااع 
 کننم 

 کننم دو رود دیرترجمع  ی صابر

فراخااااوان  کااااارگر داده بااااود؟  تاااااب یادتااااه؟ی جهانکارخوناااه اسماعیل
 خواست برهم یادته؟ت  یپسرخاله

 خب؟ صابر

شاااو ددیم اسمشاااون باااه بااادپولی در رفتاااه باااود، خاااودت ر ی   اسماعیل
 درسته یا نه؟

 اوهووووممم صابر

کنن اینااا بااا تماااو  َعااّر و گااودی کااه باارای  اان و تااوی کااارگر  اای اسماعیل
 خواد اسم و اعتبارشون به گا برهمدلشون نمی

 اوهووووممم صابر
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ّ تولیااد بااه و کوفااتم حااام فهمیاادی چاارا نمیاوهااوووو  اسماعیل
خااواو خااط 

 خا ر  خرابی  دستگاه بخوابه؟ ها؟ 

 اوهووووممم آره صابر

دساااتگاه و تژهیااازات  کارخوناااه اگاااه اد کاااار بیفتاااه چیااازی اد  اسماعیل
 کنهمکم نمی و باقی  کارگرای  ن و تو کینه

ن راساات  یگاای، کااون  کارفر ااا وقتاای پاااره  یشااه کااه  ااا خود ااو صابر
 خّط و بخوابونیمم ولی بدبختی اینه که کسی پایه نیستم 

 تو خودت پایه هستی یا نه؟ اسماعیل

ممم باادو یکای یکای  یشاه کاهم هماه بایاد ُپشات   ن هساتم، ولای صابر
 هم باشنم ولی همه که ُتخمشو ندارن

  گه ُتخم  همه رو دیدی؟تو )با لبخند(  اسماعیل

هاشااون م بعضیکننرو نماایخناادد( اگااه داشااته باشاان هاام ) ی صابر
  هم انقدر ترسو و احمقن که بگودی  یرن  یگن

دونااای داری و  یبهشاااون اعتمااااد  اوناااایی کاااهاّول  ممآروو آرووم اسماعیل
جمااع کاانم ساار  ناهااار و عباار  کننرو  اایباارات  تخمشااونوکااه 

دنیمم چنااد نفاار کااه شاادیم  وقااع  تعطیلاای باهاشااون حاارف  اای
کااام بقیاااه هااام اضاااافه ذاریمم کمبیااارون اد کارخوناااه قااارار  ااای

  یشنم 

  کشهاینژوری که شیش  اه  ول  ی صابر
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 نتظاااری و هااام دل نباشااان یاااک ااگاااه عژلاااه کنااایم و کاااارگر  اسماعیل
ت بیادکشنم ک یآقابامسراه ُتخما ونو   ه فکر نکنم خوش 

 اوووهوووووممم  صابر

کنمم تااو بااا کاای  اان بااا سااید حسااین و  ژتباای صااحبت  اای اسماعیل
 تری و بهش اعتماد داری؟راحت

 ژتباای خوبااهم بّچااه  حّلمااون هاام هسااتم بااا کمااال و  حساان  صابر
 هم راحتمم 

 دنیمم پس سر  ناهار با هم حرف  ی اسماعیل

 ردیفه داه اسمال صابر

 فقط یادت باشه، آروو آرووممم اسماعیل

 خوای؟( کمک  یدندحّلهممم )چشمکی  ی صابر

 اگه حالشو داری اسماعیل

ِا ت صمممممابر آچمممممار  رانسمممممه را برممممممی  دارد، در سممممم
 دس  چرخان  ت به اسمال   میمی
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