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  ي اول پرده
    

د و     شده، روي آن خالق اف به شكل پي  مجلس باشكوهي پيداست آه ميان آن تخت جواهر نگاري گذاشته          اریش بلن ده ب رمردي لهي
ه داده است                              اي جواهر نگاري یل ه متك ه چشم زده و ب ياه        . موهاي سفيد، لباس گشاد جواهر دوزي پوشيده، عينك آلفت ب ر غالم س یك نف

  .زند باالي سر او چتري نگهداشته، پهلوي او دختر سفيد پوستي بادبزن در دست دارد و خالق اف را باد مي
ار پي   دي دو طرف تخت چه ل افن ا و ميكائي ل پاش الق اف، دست راست جبرئي رب خ ل و  . شخدمت مق ال عزرائي طرف چپ م

ال                                   د و ب ه آمر دارن د ب شيرهاي بلن و، شم ا سر زان ه ت ه        اسرافيل بيك، به شكل سربازهاي رومي، سپر، زره، آاله خود، چكم ا ب هاي آنه
دي در          لباده. ي سر مرده است     فقط مال عزرائيل صورتش مثل آاسه     . پشتشان خوابيده  ي سياه به دوش انداخته و عوض شمشير هم داس بلن

  .دست دارد
ا مي           ها دسته   پشت سر آن  . اند  ي آنها به حالت نظام ایستاده       همه   د   اي حوري با چارقدهاي قالبي و وسمه آشيده، مجلس را تماش آنن
ه و          آنار اتاق مسي  . آنند  ها را برانداز مي     هاي خریداري آن    ها با نگاه    و غلمان  ه دوش انداخت وقي، شنل سرخ ب د و آاله ب د بلن ا ق و شيطان ب

  .آند قداره به آمرش است، ریشي بزي زیر چانه دارد و با ابروهاي باال جسته نگاه مي
  :خوانند زنند و مي هاي نازك، سرنا و دنبك و دایره مي اي حور و پري با لباس ميان مجلس دسته  
  دل هوس سبزه و صحرا ندارد، ندارد،  
  …ميلي به گلگشت و تماشا ندارد، ندارد  
زه           ساز آه تمام مي. آید یكي از پریان با آن شليته، آن ميان، قر آمر مي          ا غم ه، زنگ خود را ب و خالق اف رفت شود، آج آج جل

ي ه م و او نگ ولي در مي . دارد جل الش پ ِر ش رده، از پ م دست آ الق اف ه دازد آورد و در زنگ او مي خ ا و را مطرب. ان ه ه شگران آ م
  .شود آند و خودش نيمه تنه بلند مي خواهند دوباره بنوازند، خالق اف یك مرتبه دست را بلند آرده، امر به خاموشي مي مي

  
ه مي     ): خواند تكه آاغذي از بغلش درآورده، مي    (خالق اف      ن نيست آ ه     همانا به درستي آه چنين است و جز ای خواهم شما را ب

ار شده                  مي.) دهد  ن خود را فرو مي    آب ده . (مطلبي آگاه سازم   ه آ ه دست ب روز اول . ام دانيد آه با وجود پيري و ناتواني چند روز است آ
د  قدري تامل مي   (… ها و غيره را درست آردم ها، آلوخ ها، سنگ ها، آب ها، آسمان روشنایي، بعد زمين ار     اینك مي  .) آن خواهم یك یادگ

ایي           پاینده درت نم نم  اي از خود بگذارم و ق ن رو مشيت و اراده       .  بك ه                   از ای ه در منظوم ي آ ن زمين ا روي ای رار گرفت ت ر آن ق ي  ي من ب
افرینم و پادشاهي              شمسي و در خانواده    انور بي يد است، یك دسته ج ر آن        ” آدم“ي خورش رده، ب ه صورت خود از گل درست آ ام، ب ا   ن ه
ه ر هم ا ب ارم، ت د بگم ته باش انروایي داش ودات فرم ه و. (ي موج ه ب رین حضارب ه  )  آف د، بلك ته باش ين را داش اهي روي زم ا پادش ه تنه ن

    …ها و پریان و حوران و غلمانان بر وي تعظيم آرده، سر فرود بياورند و ي مالئكه، جن خواهم آه همه مي
  )پچ پچ حضار(پس من چه آاره هستم؟ پس من آي هستم؟ ): آید به ميدان حرف خالق اف را بریده، مي(مسيو شيطان   
  !آني؟ فضولي نكن، خفه شو بدو مي/با من یه یه یكي): رنٍگ شاه توت شده(خالق اف   



  .من از آتشم، اون از گل. آنم من هرگز به آدم آرنش نمي! دآيسه): با لبخند(مسيو شيطان   
  !این مردآه را بيانداز بيرون): به جبرئيل پاشا(خالق اف   
د  دهن آجي مي  (مسيو شيطان      ن    ): آن ه ای ا آدم را گول مي       حاال آ م باب م  طور شد، من ه ي  حاال مي  . زن اهوي حضار  ! (بين ) هي

  .)شود اندازد و صداي ونگ مسيو شيطان از بيرون بلند مي ي شيطان را آشيده، با پس گردني او را از اتاق بيرون مي جبرئيل پاشا یخه(
  !اقي همه بيرون بروند، بروند پي آارشانب! شماها بمانيد): گوید برآشفته به چهار پيشخدمت مقرب خود مي(خالق اف   
  .)آمي سكوت. روند ي آویزان سر به زیر از مجلس بيرون مي ي حوریان و پریان با لوچه همه(  
شيدم،                   جبرئيل پاشا، تو چه مي    ):  آند  سرش را بلند مي   (خالق اف      رینش آ ه سر آف ي آ ه زحمت ن هم د از ای گویي؟ مثال امروز بع

  .ام  مسيو شيطان را من خيلي رو داده راستي این مردآه. بكنمآمدم یك خرده خستگي در 
  .بله قربان، گستاخي آرد: جبرئيل پاشا  
ا دیگر   . شوم  حاال آه همچين شد، از لج مسيو شيطان هم شده، همين فردا دست به آار مي             ): جود  سبيل خود را مي   (خالق اف      ام

  .ون بكننددهم او را از بهشت بير مي. نباید روي شيطان را ببينم
  .امر، امر مبارك است: جبرئيل پاشا  
  .تان را بپرسم خواستم پيش از این آه دست به آار بشوم، با شما مشورت بكنم و عقيده مي: خالق اف  
  .)آنند هر چهار نفر تعظيم مي(  
  ي من چطوریه؟ خوب بگو ببينم نقشه): به جبرئيل پاشا(خالق اف   
  آنند؟ آنيد، چطور زندگي مي ، اما این جانوران را آه از گل درست ميالبته خيلي خوب است: جبرئيل پاشا  
  .اندارم، تا همدیگر را بخورند ها را به جان هم مي آن. ام فكرش را آرده: خالق اف  
دار نمي                در این صورت نژاد آن    : جبرئيل پاشا    ز پای د؛ چو   ها پاینده نيست و به زودي از بين خواهند رفت و پادشاهي آدم ني ن مان

ده           و هم . ها فرمانروایي بكند    دیگر آسي از رعایاي او باقي نخواهد ماند، تا بر آن           امد، پاین د بخورد و بياش چنين آدم چون از گل است و بای
  .نخواهد بود
  راست گفتي، پس چه آار بكنم؟: خالق اف  
  .ي گندم صد برابر بشود ا مثل دانهه این جانوران را طوري بسازید آه توليد مثل بكنند و هر آدام از آن: جبرئيل پاشا  
  !چه خوب گفتي: خاق اف  
ا     ل پاش ين است؛ عده      : جبرئي ي دیگر در ب ك اشكال فن ا ی ا        ي آن ام رد و ی ين را بگي شود و روي زم اد ب ي زی ا ممكن است خيل ه

  .و مرج بشودخوراك بمانند و هرج  ها بي هایي آه توانا هستند، ناتوانان را بخورند، به طوري آه گروهي از آن آن
آني؟   چرا همچين مي  : گفتم. آرد  هاي هرزه را وجين مي      باغبان آنجا علف  . دیروز در بهشت بودم   . فكر خوبي یادم آمد   : خالق اف   
  .آنيم ما هم همين آار را مي. ها بماند براي این آه قوت زمين و خوراك براي گل: جواب داد
رود جان                    پس باید زندگي این جانوران را محد      : جبرئيل پاشا    ود بكنيم و یك نفر را بگماریم، تا هر آدام از این نژادها زیاد شد، ب

  .ها را بستاند، تا تعادل به هم نخورد یك دسته از آن
  !مال عزرائيل): به مال عزرائيل(خالق اف   
  !بله قربان: مال عزرائيل  
  تواني این آار را به عهده بگيري؟ تو مي: خالق اف  
  .از من این آار ساخته نيست. ه دامنتان، من پيرم، غلط آردمدستم ب: مال عزرائيل  
ن    . آنند  امروز همه نوآرهایم با من مخالفت مي      ! عجب حكایتي است  ): خشمناك(خاق اف      ل    آن مسيو شيطان، ای م مال عزرائي ! ه

  .حاال مزدم را آف دستم گذاشتند. من را بگو آه به چه آساني پشت گرمي داشتم
اما من آخر چه طور      ! جان جبرئيل پاشا مرا از بهشت بيرون نكنيد       . به روي چشم  . غلط آردم ): لرزد  يد مي مثل ب (مال عزرائيل     

  بدون مقدمه بروم جان بگيرم؟
  . دهم اش را دستت مي من بهانه! آارت نباشد: خالق اف  
  .)زند خالق اف لبخند مي. آند مال عزرائيل تعظيم مي(  
  !ئيل افنديميكا): به ميكائيل افندي(خالق اف   
  جان ميكائيل افندي؟: ميكائيل افندي  
م الزم است      . باید دفتر و دستك بگيري    . شود  داني آه آارمان خيلي زیاد مي       مي: خالق اف    ه  . چند نفر محاسب و منشي اضافه ه ب

  شود؟ راستي حوض آوثر ترك خورده بود، درست آردي؟ مخارجش چقدر مي! عالوه به صورتحساب هم خوب رسيدگي بكن
  . هنوز صورتحسابش حاضر نشده. بله قربان دادم حوض آوثر را آهك و ساروج آردند: ميكائيل افندي  
ه   مي. آني ها را رو به راه مي ي اسباب   دهي آارگاه من را گردگيري بكنند و همه         مي: خالق اف    داني از آوري چشم شيطان هم آ

ه، صد آرور                     ر توبره دهي صد آرو    دستور مي . شده، فردا شروع به آار خواهم آرد       ي خاك رس، صد آرور سطل آب، صد آرور زنب
غلتان، صدر آرور تيشه، صد آرور اره، صد آرور سر تير، صد آرور دسته بيل، صد آرور             شنكش، صد آرور نردبام، صد آرور بام      

  !آلنگ، صد آرور ماله، صد آرور غربيل، همه را آماده آنند
  . آند ر زمرد تاقش چكه ميبله قربان، راستي قص: ميكائيل افندي  
  خواهي برایمان حساب بتراشي؟ باز مي: خالق اف  



  .غلط آردم: ميكائيل افندي  
شيمان شدم         مي: خالق اف    ه شكل خودم مي     فرشته . دهي بهشت را زود آب و جارو بكنند، چون حاال پ تم در   مي . سازم  اي ب فرس

  !تان باید به او سالم آنيد اما همه. انورانحيف است او را بفرستم روي زمين، ميان ج. بهشت آيف بكند
  !به چشم، به چشم: آنند هر چهار نفر تعظيم مي  
  گویي؟ اسرافيل بيك، تو چيزي نمي: خالق اف  
  بله قربان؟: اسرافيل  
نم   ي آقاي آدم مي     تو را هم لـله   : خالق اف    د           او را مي   . آ ا شيطان گولش نزن ایي، ت ا خطري متوجه      ! پ و،   هر ج وي  ي آدم شد، ت  ت
  !بوقت بدم
  .ي درگاه هميشه در خدمت حاضر است قربان، بنده: اسرافيل بيك  
  آني؟ بارك اهللا، تو خوب صحبت مي: خالق اف  
  .زادم من نمك پرورده هستم، من خانه: اسرافيل بيك  
  آیي؟ ي این آار برمي حاال از عهده: خالق اف  
زد،  ها الس مي  ها با یكي از حوري مگر پریروز آه یكي از غلمان    . نيددا  خدمتتان عرض بكنم آه خودتان بهتر مي      : اسرافيل بيك   

  ي جهنم فرستادید؟ ها را به آشپزخانه اطالع ندادم آه شما هر دوي آن
روي خودش مي       . شوید  ام؛ اما هيچكدام جبرئيل پاشا نمي       من از شماها راضي   : خالق اف    ویم   حاال روب ي دوست        . گ من او را خيل

ا لوس مي       ! (هي جواني، جواني     . یادش بخير . افسوس آه گذشت  . هایمان را با هم گذراندیم      وانيدارم، هي، هي، هي ج     ل پاش . شود   جبرئي
  .)زند ميكائيل افندي یك پاي خود را زیر بالش جمع آرده، چرت مي. آند هاي خودش را از هم باز مي بال

  !جبرئيل پاشا: خالق اف  
  !بله قربان: جبرئيل پاشا  
دي و           ! (ي آارهایم رسيدگي بكن، تو بمان       به همه .  تو خيلي پشتگرمي دارم    من به : خالق اف    ل افن اشاره به اسرافيل بيك و ميكائي

  !شماها بروید، جبرئيل پاشا بماند.) آند مال عزرائيل مي
  .) روند هاي دیگر افتان و خيزان بيرون مي ماند، آن جبرئيل پاشا مي(  
  !…بر پدر پيري لعنت! شقاب فرني بياربرو یك ب. حاال تنها ماندیم: خالق اف  
  .)دهد شود و از آن در بشقابي فرني ریخته، به دست خالق اف مي جبرئيل پاشا با یك دیگچه وارد مي(  
  . تو آه نبودي، استخاره آردم، خوب آمد): با لبخند(خالق اف   
  .ي خالق اف است اراده! چرا آه بد بياید؟: جبرئيل پاشا  
  .)آشد لف لف سر ميخالق اف فرني را (  
  !صبر آنيد غليز بندتان را بياورم: جبرئيل پاشا  
  .)آشد جبرئيل پاشا از زور خنده زوزه مي. ریزد روي ریشش آند و مي ها را پف مي خندد، فرني خالق اف مي(  
  !…آنيم چه آلكي روي زمين سوار مي: خالق اف  
  . خندیم م و ميخوری فرني مي. آنيم نشينيم، تماشا مي آن وقت با هم مي  

  
  .) شود بعد خاموش مي. از پشت پرده صداي خنده بلند است. افتد پرده مي(

  
  
  
  
  

  ي دوم پرده
  

رازو،                       . شود  آارگاه بزرگي دیده مي      يميایي، ميكروسكوب، ت اق گذاشته شده، آالت فيزیكي و ش روي ميز باریكي آه به طول ات
ه و مرتب            ده شده              انماشين الكتریك، پرگار، گونيا، چوب و تخت ا آب رنگين چي زرگ ب ه سوزي روشن است           . هاي ب و  . سر بخاري پي جل

ي          . اند  آارگاه گل رس آب گرفته     ين ب ره روي زم ل، آلنگ و غي ه   ماله، سرند، غربي و        . ترتيب ریخت ه صندلي راحتي جل ز یك دان ار مي آن
  .ي بلندي گذاشته شده آئينه

دم مي               هایش را باال آرده، دامن قباي آبي          خالق اف آستين     ه آمر شالش زده، آهسته ق د  رنگ خود را ب ه     . زن ل ب ا بي ل پاش جبرئي
  .زند ها را به هم مي دست دارد و گل

  . آن تپه گل را بغلتان این ميان: خالق اف به جبرئيل پاشا  
تين،  . آند ميسراند و هن و هن    اند، به ميان اتاق مي      ي گل را آه به شكل استوانه لوله آرده          توده. (به چشم : جبرئيل پاشا    بعد با آس

  .)آند اش را پاك مي عرق روي پيشاني



  تو را خيلي خسته آردم؟: خالق اف  
  !چه قابلي دارد: جبرئيل پاشا  
ها را ساختم، روز پنجم  روز چهارم گياه. ميداني امروز ششمين روز است آه مشغول آار هستيم. ام من هم خسته شده: خالق اف   

ا    یك جانور گنده، سرش این. بسازم” فيل“روم   نخاله و زیادي ماند، مي     جانوران را، امروز با هر چه      ایش آنج ا، پ د  اشاره مي  . (ج از ): آن
نم  ي زیادي مانده، فيل درست مي  گفتم هر چه گل و شفته . ام براي ساختن آدم     هاي خوب آنار گذاشته     آن گل  ه    . آ ه نيم م آدم را آ د ه اره   بع آ

  . آنيم نشينيم و تماشا مي  ميآن وقت روز هفتم. آنم است، تمام مي
  .خواستم یك چيزي بگویم زبانم الل مي. تر است ها آسان انگاري آه ساختن این: جبرئيل پاشا  
  !بگو: خالق اف  
ي سخت                 یادتان هست آه ساختن ميكرب    : جبرئيل پاشا    د، خيل ه اول شروع آردی ا و حشرات آ ود     ه ر از ساختن آدم ب ا   . ت در ب چق

  . تر است ها دیگر آسان اما این. ها آار آردید  سر آن هبين و سيخ و سنب ذره
ادت دادم    هان، تقصير من است آه فوت و فن آاسه       : خالق اف    ري را خودم ی ه     . گي ه آارخان اطن ب راد    حاال آور ب ي خالق اف ای

شود ها را درست آردم، براي این بود آه دستم روا اگر من آن. برد گيري؟ پيداست تو هم عقلت پارسنگ مي        مي ه خيالت    . ن ب ساختن آدم ب
  ها را شبيه خودم درست آردم، تا براي ساختن آدم دستم روان بشود؟ ساعت پيش جلو آئينه، ميمون آار آساني است؟ مگر ندیدي یك

  فرمائيد چه آار بكنم؟ حاال مي: جبرئيل پاشا  
  ! ي اتاق بياور ي درخت را از گوشه برو آن چهار تا آنده: خالق اف  
  براي پاهاي فيل؟: پاشاجبرئيل   
  .آفرین، تو هم هوشت روان شده: خالق اف  
  .)مالد آورد و در گل مي هاي درخت را مي رود آنده جبرئيل پاشا مي(  
  .)دهد ي گل را نشان مي توده! (ي این گل حاال بيار فرو بكن در چهار گوشه: خالق اف  
  .)آند جبرئيل پاشا اطاعت مي! (بده) اشاره(ي گل را  هآن گلول! اش را هم بياور به گردنش بچسبان آله: خالق اف  
ه      آن لوله. جبرئيل پاشا فكر خوبي برایم آمد  ): خندد  مي(خالق اف      رو آن در آل اور ف م بي رم شده     ! اش ي بخاري را ه وا گ حاال ه

د            ته مي الب! اش  دو تا نان لواش هم از توي سفره بياور، بچسبان به دو طرف آله             . احتياجي به بخاري نداریم    انوران بای ه اعضاي ج ي آ دان
  !از روي قرینه باشد و هر عضوي آه تاق است، در ميان قرار بگيرد

ل و در   سر آن را مي. دارد رود از روي ميز یك ني هفت بند برمي  خالق اف مي  . (شود  اطاعت مي : جبرئيل پاشا    گذارد زیر دم في
خالق اف ني را برداشته، پس پس . آید ي گل به تكان مي ناگاه تمام توده. آند اشا ميجبرئيل پاشا هم دستش را به آمرش زده، تم   . دمد  آن مي 
فته، جلو خالق اف یك مشت یونجه در دست گر     . آشد  زند و خرناس شدیدي مي      از جا جست مي   . دهد  فيل خرطوم خود را تكان مي     . رود  مي

اب مي                      فيل خرناس دیگري مي   . رود  فيل مي  وا پرت ه ه ه، ب ا خرطوم خود گرفت د   آشد و یونجه را ب ده پس پس         . آن ا رنگ پری خالق اف ب
  .)رود مي

شود و     سوار فيل مي  . آید  فيلبان با آلنگ مي   ! (فيلبان را بگویيد بياید و فيل را در پالكي بگذارید و بفرستيد روي زمين             : خالق اف   
شيده، روي صندلي راحتي    . رود آارگاه بيرون مياز  د  مي  Rocking Chairخالق اف آهي آ سه  . افت د آي ون خود را درآورده،    بع ي توت

  .)آند آند و آبریت را با ته آفشش روشن مي چپق چاق مي
  !جبرئيل جان: خالق اف  
  !بله قربان: جبرئيل پاشا  
ري چه هوس    . سم ميانش باد بخورد و دستم پي آار نرود    تر  ام، اما مي    داني چقدر خسته شده     نمي: خالق اف    ه    سر پي ه آل ایي ب ام  ه

و رختخوابم مي        مي . بعد دیگر آسوده خواهم شد     . روم زودتر آدم را درست بكنم       باشد، مي ! زده تم   روم ت ا را مي    یكي از حوري    . اف ویم   ه گ
ن مگس        . خندیم   مي آنيم و   دهي و روي زمين را نگاه مي        تو به من فرني مي    ! پاهایم را بمالد   ا، ای ل پاش زن رد    همچين نيست؟ جبرئي ا را ب ه

  .اند عوض این آه مدح و ثنا و شكرگزاري خالق خودشان را بكنند، مرا آالفه آرده! ام چه جانورهاي سمجي خلق آرده! آن
وچ شده و مگس             : جبرئيل پاشا    ي ن بيلتان از فرن د، ریش و س ه صورتتان بزني وي   قربان، یك مشت آب ب ا ب نيده  ه د   شيریني ش . ان

  .)زند ها را مي دهد و مگس دارد، خاآش را تكان مي رود یك تكه مقوا برمي مي(
و بكش          : خالق اف    دي را جل ه ق ه روي لنگه           آن گل  ! حاال برو آین م آ ایي را ه رده      ه اور  در خيس آ ا مي   ! (ام، بي ل پاش رود  جبرئي

  .) دآور ي دري را آه رویش گل، به شكل آدم خمير شده، مي لنگه
  ):با تغير. آند آند و با تعجب نگاه مي خالق اف عينك خود را پاك مي(  
  ! جبرئيل  
  !بله قربان: جبرئيل پاشا  
  اي؟ به خيالت رسيده با من همچشمي بكني؟ بگو ببينم پایت را توي آفش من آرده: خالق اف  
  .ام بنده غلط آرده: جبرئيل پاشا  
  درست آرده؟این گل را پس آي به شكل من : خالق اف  
  ! چه عرض آنم: جبرئيل پاشا  
  !داني اي شيطان، راستش را بگو، وگرنه خودت مي: خالق اف  



ود      . آهان یادم آمد  ): آشد  دست به پيشاني خود مي    (جبرئيل پاشا      ي  . دیروز شما روي صندلي خوابتان برده ب اق    من وقت ه وارد ات آ
ه   . رفت آرد و با این گل ور مي       ي قدي نگاه مي      برداشته بود، خودش را در آینه      ماله را . شدم، دیدم ميمون تقليد شما را درآورده بود        را آ م

  .دید، گذاشت و در رفت
ار نباشد         اما براي این آه با من همسري نكند، دستش را ناقص مي           . عوضش آارمان جلو افتاد   . بد نشد : خالق اف    ل آ . آنم، تا قاب

  ).آند آشد و فوت مي شسته، سنباده ميي در ن خالق اف جلو لنگه! (حاال مشغول بشویم
  !خدا پدر ميمون را بيامرزد آه آارمان را آسان آرد: جبرئيل پاشا  
ا خودش               آورد، مي   دستمال ابریشمي خودش را درمي    !  (ني را بياور  ): خندد  مي(خالق اف      ر لب ب اندازد روي صورت آدم و زی

از مي       چشم . آدم تكاني مي خورد     . دهد  گيرد و به آدم مي      يآورد، خالق اف م     جبرئيل پاشا ني را مي    . خواند  ورد مي  ایش ب ه و  . شود   ه مالئك
  .)شود بلند مي” آفرین، آفرین“پریان همه جلو آارگاه ریخته، صداي 

  !آدم): زند با تكبر لبخند مي(خالق اف   
  .آشد بابا آدم از جایش جسته، زوزه مي  
  !آدم، بيا پهلوي من): رود جلو مي(خالق اف   
  .)زند روي شكمش هایش را مي دست! (گشنمه، گشنمه: ا آدمباب  
تم   هایت را شانه بزنند، بعد تو را مي       دهم دست و رویت را بشویند، زلف        اول مي ! بيا جلو، بيا پيش من سجده بكن      : خالق اف    فرس

  .دهم از بهشت بيرونت آنند ميرود توي هم،  اما مبادا گندم بخوري، اگر گندم خوردي، آالهمان مي. به بهشت، غذاهاي خوب بخوري
  .)آند زند و موهایش را چنگه چنگه مي هاي وردریده دو بامبي رو سرش مي ي ترسناك، تن پشمالود و چشم بابا آدم با قيافه(  
  !من گشنمه، من گشنمه: بابا آدم  
  .)دهد با انگشت شكمش را نشان مي(  

  
  .)بلند است” !من گشنمه“ فرياد ي بابا آدم و از پشت پرده صداي گريه. افتد پرده مي(  

  
  
  
  
  

  ي سوم پرده
  

ه از پشت آن صورتك درآورده، پيداست                               دورنماي زمين، جنگل      اه آ ياه روي آسمان و م ر س ه اب وه، یك تك . هاي دوردست، آ
د  ها نشان مي  تناسب خودشان را از الي درخت جانوران بزرگ بي. آید ي پرندگان و چرندگان مي     صداي جنجال خفه   ه شكل    . دهن ا آدم ب باب

ستاده   . حالت و موهایي ژوليده دارد  هایي بي   هاي بزرگ، پشمالو، سياه، شكم گنده، چشم        ميمون ه حوا ای . زیر درخت توت بزرگي پهلوي نن
س     ها سرخ، دهن گشاد، با پستان  قد آوتاه، آله گنده، لپ    . آشد  ننه حوا موهاي سرش بلند است و به زمين مي          ل برجسته، مات ای تاده ها و آپ

  .است
را درآورد؟     ): آند به بابا آدم رو مي(ننه حوا      دي، اداي م ه را دی ين مي  (خاك به سرم، ميمون ه      روي زم شيند و اوهو اوهو گری ن

  ).آند مي
ين مي  . دهد ي درخت توت را تكان مي    بابا آدم شاخه     د  چند دانه توت به زم ه حوا چشم   . افت وت   هاي خود را مي    نن د، ت ا را   ماالن ه
  .زند آند و لبخند مي بابا آدم نگاه خریداري به ننه حوا مي. خورد آند و دولپي مي جمع مي

  . توي بهشت از این ميوه نبود. چه خوشمزه است: ننه حوا  
  .بر پدر مسيو شيطان لعنت آه ما را گول زد. دیدي در بهشت چه آسوده بودیم: بابا آدم  
  .) جنباند د را ميسر خو. ننه حوا دهنش پر از توت خاك آلوده است(  
دویم  . آمد تو دهنمان شد، مي اش آنده مي  آردیم، ميوه   در بهشت به درخت گالبي اشاره مي      : بابا آدم    زي ب . این جا باید دنبال هر چي

  !بر شيطان لعنت. آنند جانوران دیگر هم با ما همسري مي
  .)شود در این بين شترمرغ آالني سالنه سالنه پيدا مي(  
  !این دیگه چيه؟ چه هيكلي داره! مرده شور): شود  ميبلند(ننه حوا   
  .این شترمرغ است: بابا آدم  
  .ترسم شترمرغ، شتر مرغ؟ من مي: ننه حوا  
  .)بلعد او هم سنگ را مي. آند دارد و به طرف شتر پرتاب مي آند، یك قلبه سنگ برمي بابا آدم دست مي(  
  !زودباش برویم باالي درخت. حاال ما را نخورد! فرستد ایي به جان ما ميتو دیدي سنگ را خورد؟ خالق اف چه باله: ننه حوا  
  .)روند زند و از درخت توت باال مي بابا آدم، ننه حوا را بغل مي(  



ل را صدا مي           : ننه حوا    ود؟ االن جبرئي ر ب م و از خالق اف عذرخواهي مي     نگفتم توي بهشت بهت ه       زن د ب ا را برگردان ا م نم، ت آ
يقم،       ! آنم در بهشت را به ما نشان بدهد آه از جبرئيل پاشا خواهش مي      بهشت، یا این   ا رف اپوچي آنج ا ق داد، من ب اگر هم خالق اف اجازه ن

  .شویم دزدآي وارد مي
  !جبرئيل هو، جبرئيل هو): زند گذارد و فریاد مي ها را بغل دهنش مي بابا آدم دست(  
  .)شوند ي جانوران ساآت مي همه(  
  . آیند آدم و حوا از درخت پائين مي. آند سالم مي. آید جلو آدم هاي باز مي بالجبرئيل پاشا با   
ي    ! دستم به دامنت، براي ما آاري بكن  . آقا جبرئيل خيلي ببخشيد، اگر به شما زحمت دادیم        : بابا آدم    از قول من از خالق اف خيل

گندم : مسيو شيطان مرا گول زد و گفت . واهللا تقصير من نبود   . تاحوالپرسي بكن و معذرت بخواه، به شرط این آه ما را برگرداند به بهش             
يم           ما نمي  . دانستم آه خالق اف از مسيو شيطان قهر آرده          دیگر نمي . من هم خوردم  ! بخور، خوشمزه است   دگي بكن ا زن ن ج وانيم ای حوا  . ت

ا        آخر مگر خالق اف بيكار بود، ما را در      . شود  این آه وضع نمي   . خانم دیشب خوابش نبرده    ودیم، ی ه او دستور داده ب ا ب رد؟ مگر م ست آ
  از او خواهش آرده بودیم ما را بيافریند؟ حاال آه آرده، چرا ما را فرستاده روي زمين؟

رده     ! آسوده باشيد : جبرئيل پاشا    شيمان شده   خود خالق اف هم از آ ه مي       . اش پ وي من هاي هاي گری رد  دیشب پهل م   . آ امروز ه
ه من داد        . آند جلوش برود    آسي جرات نمي  . زهرمار غضب آرده  مثل برج   . اوقاتش تلخ است   ه اش تقصير     . صبحي دو آرور فحش ب هم

  !اگر گندم نخورده بودید، این طور نمي شد. شماست
وا   ه ح ار   : نن كاف آن غ وي ش يم ت ا آدم رفت ا باب ا ب شب م ل، دی ا جبرئي ي(آق اره م د اش ي) آن انوران زوزه م ن ج ن  ای شيدند و م آ

يم     مثل این ميمون  : روز به بابا آدم گفتم    ام. ترسيدم  مي ه خالق اف بگو   ! ها باالي درخت نارگيل براي خودمان النه درست بكن یك قصر   : ب
  ! هایي آه تو بهشت است از آن. فيروزه برایمان بسازد

  من به درك، حوا خانم را چه آار آنم؟. باالي غيرتت، نوآرتيم، یك آاري بكن: بابا آدم به جبرئيل پاشا  
  .از دستم آاري ساخته نيست: جبرئيل پاشا  
د   ما آه از او خواهش نكرده بودیم ما را بيافریند و قدرت        . پس به خالق اف بگو ما را برگرداند به حال اولمان          : بابا آدم    ایي آن . نم

  !حاال آه آرده، چشمش آور بشود، باید جورمان را بكشد
ه ا       مي: جبرئيل پاشا    ه جك و جانورهاي             دانيد؟ خالق اف حرفش یك آلم ردا هم د، ف ه حرف شما گوش بده ست؛ وانگهي اگر ب

  .آیند زمين به صدا درمي
ي ): آند گيرد و چپ چپ به آدم نگاه مي   زبانش را گاز مي   (ننه حوا      د      !باز هم آفر گفت ه خالق اف بگویي ادا ب ل مب ا جبرئي آدم . ؟ آق
  .غلط آرد
  . شده، آن روزي آه شروع به آفرینش آرد، پيه فحش را به تنش ماليدها پر به، خالق اف گوشش از این حرف: جبرئيل پاشا  
نم     . اي هستيد   آقا جبرئيل، شما خيلي خوب آدمي هستيد، نه، خيلي خوب فرشته          : ننه حوا    ا   . برایتان یك چيزي نقل بك االن من و باب

  .یك قلبه سنگ به چه گندگي را خورد. آدم ایستاده بودیم، یك شتر مرغ آمد و رد شد
  !ي ناشكر خالق اف باشيد باز هم بنده: جبرئيل پاشا  
  راستي حاال آه خودمانيم، بگو ببينم خالق اف براي چه این جانوران را به قول خودش آفرید؟: بابا آدم  
م نمي             ): گذارد  انگشتش را به لب مي    (جبرئيل پاشا      ان باشد، خودش ه د   به آسي نگو، ميان خودم م شده     . دان شيمان ه ي    مي . پ دان

  .ها را آفریده تا بنشيند و فرني بخورد، تماشا آند و بخندد ینا
و بهشت         به، ما نمي   . به حرف آدم گوش نكنيد؛ مخصوصا خيلي هم خوب است         : ننه حوا    ردیم ت ودیم     . خواهيم برگ ا آسوده نب . آنج

وق مي   زدیم، ش   تا ما با هم حرف مي     . شد  هميشه اسرافيل بيك با آن دك و پوز بدترآيبش موي دماغ ما مي             ردیم، ب شيد  وخي باردي مي آ . آ
  همچين نيست، آدم؟. گذاشت با هم خوش باشيم نمي

د   پيداست آه آم آم دارید عادت مي       : جبرئيل پاشا    د          . آني م راضي نبودی ن . شماها در بهشت ه ستيد         ای م راضي ني ا ه هيچوقت  . ج
  . راضي نخواهيد بود

  .ي دلخوشي من همين حواست همه: بابا آدم  
  .هم تو را دوست دارم وضش منع: ننه حوا  
چيند  رود یك برگ از درخت توت مي آشد، مي حوا مثل این آه خجالت مي. آند ي حوا نگاه مي جبرئيل پاشا به سر تا پاي برهنه(  

  .)گيرد و جلو خودش مي
  . خواهد به شما بچه بدهد براي این آه به زندگي دلخوشي پيدا بكنيد، خالق اف مي: جبرئيل پاشا  
  بچه، بچه، بچه چيه؟:  حواننه  
و            : جبرئيل پاشا    زرگ مي     . یك موجودي است مانند خودتان، یك حوا آوچولو یا یك آدم آوچول د ب راي او             بع شود و هر دو شما ب
  .آنيد آشيد و او را دوست دارید و براي او به زندگي دلبستگي پيدا مي زحمت مي
ا چه         خواهد یك دسته   ا آفرید، بس نبود، ميخالق اف همين ما ر ! باز هم یك آلك دیگر    : بابا آدم    د؟ مگر م دبخت بكن ي دیگر را ب

  ایم؟ گناهي آرده
انيد       . گویيد آقا جبرئيل شما راست مي. داند خالق اف بهتر از تو مي     : ننه حوا    ي سالم برس ه خاق اف خيل ول من ب خالق اف  . از ق
د     ردههنوز خيلي وقت نيست آه ما را از بهشت بيرون آ           . گوید  راست مي  ه آدم    (ان را مي     ) اشاره ب و م ذاري، مي   ت ن طرف و آن    گ روي ای



ه نمي   . خواهم آه پهلویم باشد و او را دوست داشته باشم     آخر من یك آسي را مي    . مانم  طرف، من تنها مي    ا من حرف      شترمرغ آ د ب توان
  . من آه او را دوست ندارم. بزند

  .رفتيخوب شد تو امروز اسم شتر مرغ را یاد گ: بابا آدم  
  !…جبرئيل هو، جبرئيل هو، هو: آید در این بين از باالي آسمان ندا مي  
ا مي   اش سر رفته، یا فرني مي بار دیگر خالق اف حوصله  : جبرئيل پاشا    ا من هسته     خواهد و ی د ب د و جر      خواه ازي بكن و ب ي هل

رده          . بزند دا آ اقبتي پي م   چه آخر و ع دارتان باشد       ! ای دا نگه ا خ د     هر وقت ب   ! عجالت تيد، صدایم بكني ار داش وره مي   ! (ا من آ د تن آشد و   بع
  .)رود مي

نم، نگذاشتي                ! چقدر پرچانگي آردي   : بابا آدم به ننه حوا       ا را درست بك تم آاره رایم         . هر چه من خواس دمي خالق اف ب چه هم
  .ي چپم درست آرد، تا من تنها نباشم مثال تو را از دنده! آفریده

نم  حاال آه مرا دوست نداري، این دفعه به جبرئيل پاشا چغلي مي      . هم باور آردم    و گفتي و من   ت! ها  وا، چه دروغ  : ننه حوا    اگر  . آ
ده     . آشيدم خالق اف به من بچه داده بود، دیگر منت تو را نمي      ه من سرآوفت دن ده     ي چپت را مي   حاال ب ي؟ آاشكي خالق اف دن ات را  زن

  .)آند سرش را مابين دو دست گرفته، گریه مي. اندازد روي زمين تف مي! (تفتف، ! تف به این زندگي. انداخته بود جلو شتر مرغ
  !اي هان، تو هم به یك چيزهایي پي برده): آشد دست روي سر او مي(بابا آدم   
ه . زني اش به من تودهني مي همه. بينم آه گول خورده بودم من به خيالم تو مرا دوست داري، حاال مي        : ننه حوا    ن آ   به بهان ه ي ای

اك    با پشت دست اشك. (ترسم من تنها هستم، از این جانورها مي. گریزي ي بهشت را پيدا آني، از من مي     سوراخ و سنبه   هاي چشمش را پ
  .)آند مي

  . ترآيدم جونم، تو خوشگلي، تو را دوست دارم، بهت نگفتم؟ اگر تو نبودي، من از غصه مي. من شوخي آردم: بابا آدم  
د   شود و از یك طرف آسمان باال مي          ماه با صورتك ترسناك خود روشن مي      . آند  خورشيد غروب مي  (   ي از پشت شاخه      . آی ا    فيل ه

  .)اندازد تو بغل بابا آدم روند و ننه حوا خودش را مي آدم و حوا از درخت توت باال مي. آشد سرش را درآورده، خرناس مي
زه     جا پر از دونگي و زد و خورد ا اگر چه زندگي این   : بابا آدم    دگي یكنواخت و بيم ا از زن ر است    ست، ام من در  . ي بهشت بهت

  !اند؟ ها چطوري در بهشت مانده دانم این فرشته نمي. آند زندگي تنبلي بخور و بخواب، زودتر خسته مي. شدم بهشت داشتم خفه مي
  . و آسوده با هم خوش هستيمچي نداریم اقال اینجا آشيك. مخصوصا خيلي خوب شد آه ما را از بهشت بيرون آردند: ننه حوا  
  . لبهایت را بيار نزدیك، مقصود آفرینش همين است: بابا آدم  

و خود مي    ننه حوا هم دست انداخته، شاخه. آند برد، ماچ محكمي از ننه حوا مي بابا آدم سر خود را جلو مي     ( آشد و پشت    ي درخت را جل
  .)شود ها پنهان مي برگ

  
 .)شود ي جانوران آم آم خاموش مي اي نعره و زوزهاز پشت پرده صد. افتد پرده مي(
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