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: کاراکترها 

{ قرمز، پاک وساده واحساساتی}قلب .1

به شکل لوبیا چیتی رنگ قهوه ای که رنگ قرمز روی ان پاشیده شده هست ،شکمو با بوی }معده .2

{ بسیار گند 

{ ،متفکرکه براثر تصادؾ ضربه دیده وهنوز به این خیال هست که فرمانروا بدن است سفید} مؽز .3

{ سرفه کردن  همیشه درحالخاکستری متمایل به سبز ،به علت استفاده مکرر فرد ازسیگار } ریه .4

{ جیگری ، حسود ولی شجاع } کبد.5

{ سیاه رنگ ،زشت بابوی گند وبسیار کثیؾ } انگل بزرگ اسکاریس . 6

 {سیاه رنگ ،زشت بابوی گند وبسیار کثیؾ } انگل کوچک کدو .7

 

 

 

 

 

: خالصه نمایش نامه 

فردی به علت رعایت نکردن عالئم راهنمایی ورانندگی وسرعت بیش ازحد مجاز دریکی ازخیابان 

های شهر تصادؾ کرده وبه نظر میرسد ضربه مؽزی شده دراثر این تصادؾ بعضی از اعضا بدنش 

میایند واین اعضا بدن دوست ندارن با جسد دفن بشن وخواستار زندگی دوباره ازداخل شکمش بیرون 

های قبل داخل لوله گوارش فرد زندگی میکردن دردسرها سالاز هستن از این رو انگل هایی که 

برای بدن به وجود میارن وانگل بزرگ اسکاریس برای ضربه زدن به بدن دروؼکی ومزاحمت هایی 

که مؽز خود را فرمانروا بدن می دانند ودراثراین تصادؾ بسیار ضعیؾ عاشق قلب میشود درحال 

 ....اطاعت کنندباید ازاو  همه شده است معتقد است برای نجات از دست انگل ها
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:  توضیحات نمایش نامه 

سعی که نویسنده  این نمایش نامه به سبک سورئال می باشد ونمایش نامه فراتر از واقعیت می باشد

 ءموضوعاتی اجتماعی مهمی که در جامعه رخ می دهد بپردازد موضوعاتی مثل اهدا اعضاکرده به 

استفاده های بی رویه ازمشروبات الکی  بدن پس ازمرگ ،خرید وفروش کلیه درجامعه براثرفقر،

افراد  یعایت نکردن حقوق شهروندان وعالئم راهنمایی ورانندگی ،سالمتومصرؾ دخانیات ور

بهداشتی ،پرخوری افراد وعوامل بیماری های انگلی ازجمله انگل اسکاریس  ورعایت نکردن نکات

برای  اما چند نکته مهم...ازجمله ایران می باشد و وکه یکی از شایع ترین بیماری های درجهان 

اجرای این نمایش نامه کارگردانان محترم برای طراحی دکور هرچیزی که میدانند ضروری است 

باید ها اتاقک این که درب وجود دارد صحن پنج اتاقک به عنوان بدن فرد انجام دهند در انتها 

هرکدام ازاعضای الستیک نازک وسیاه بعد از مستقرشدن بازیگران وازابتدا نمایش پوشانده شود وباپ

پنج چراغ  ر بگیرند وبرای طراحی نوربهتراستبدن به ترتیب مؽز ،قلب ،کبد،ریه ،معده دران قرا

پارچه یاهم و خونینصب شود کؾ پالتو یاصحن رامیتوان با تیکه های رنگی قرمز دراین اتاقک ها 

رگ وسیاهرگ بدن از سقؾ اویزان به عنوان سرخکه ساطن قرمز پوشاند وطناب های سرخ وسیاه 

در طرؾ سمت راست صحن لوله ی بزرگی به عنوان لوله ی گوارش وجود دارد که دو انگل  شود

که می توان این لوله را با مقوا ساخت،بهتر  در آن زندگی می کنند که جای بسیار کثیؾ با بوی بد

 ....هر شخصیت با رنگ خود باشد مثال جگر به رنگ جگری و برای طراحی لباس وگریم است

اما بهتر .کرد اجرات نقش خانم یا هم هفت نقش اقا هم توان این نمایشنامه را با هؾمی : سخن آخر

 .نقش ها مرد باشند نقش قلب و کبد خانوم باشند و بقیه یبرای زیبایی کار است 
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: صحنه 

با ورود  چراغ های صحن خاموش می باشد صدای جیػ وحشیانه ی موسیقی شروع می شودهمه 

بانور فالشر  صحن موسیقی وحشیانه اوج می گیرد سمت چپ حالت سینه خیز از طرؾ  انگل ها با

انگل ها شروع به رقص می کنند،رقصی جنون آمیز و دیوانه وارکم کم نور فالشر قطع می شود و 

موسیقی نیز آرام آرام کم می شود و انگل ها در لوله ی گوارش مستقر می شوند حاال صدای تپش 

عد از چند لحظه صدای یک تصادؾ شدید،و همزمان با صدای تصادؾ و جیػ و ناله قلب می آید و ب

..... هر کدام از بازیگران از داخل اتاقک ها به بیرون پرتاب می شوند،نور کم کم می آید

 کم بود کیسه صفرام بیفته خدا را شکرزهرم نترکید وای{ نفس زنان  } –کبد 

 من اینجا دیگه کدوم جهنمه ای خدایو{ اطرافشو نگاه میکنه } -قلب

 شنیدید دوستان ..هیس -مؽز

 بازدوباره هنگ کردی مؽز ،ما که چیزی نشنیدیم  –معده 

 ...انفجارو،صدای جیػ یه نفر رواعصابمهب صدای خ-مؽز

 به جون خودم دوباره معده خراب کاری کرده { سرفه میکند }  –ریه 

 خفه شو ریه این صدا که ازمن نبوده–معده 

 یعنی میخوای بگی این صدای انفجار ازتو نبوده {سرفه کنان }  –ریه 

 برعهده بگیرم داخل شکم میشه مسئولیتشو من  خوب نه مگه قراره هر سروصدایی –معده 

 بلکه صدای یک تصادؾ شدید بود..این باد معده نبوده ..هیس -مؽز

افتاده لیزاتفاقی بچه ام دهواسه  نکنه  !روم سیاه تصادؾ وای  –قلب 

االن من چند ساله همسایه پایینی قلبم نمیدونستم ..قلب کی ازدواج کرده که ما خبر نداشتیم  -معده

شوهرداره 

ولی من میدونستم که قلب یه ازدواجی ناموفقی با بطن داشته { سرفه میکند}-ریه

 صاحابمون تصادؾ کردهفکرکنم  گیج میره ،دارم ازحال میرم سرم داره من  که  -مؽز

 …اون کیه اونجا افتاده { جیػ میزند وبا دست به گوشه ای اشاره میکند } -کبد

یه مقداری سنگ کلیه اونجا ریخته  من که چیزی نمیبینم فقط{ سمتی دیگری نگاه میکند } -معده

کله پوک احمق این طرفو میگه که یک جسد کنار موتورسیکلت افتاده { توسرمعده میزنه }  -ریه

 بمونهاخوب حتما جسد گندیده  صاح –معده 
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حتما این بوگنده اشم به خا طرخودته  –ریه 

میشه شما دوتا اینقد همدیگرو مسخره نکنید  -قلب

 ... خوب تقصیر ریه است-معده

 حاال چکارکنیم من که دارم تندتند میزنم بوم بوم بوم -قلب

هم اگر میخوایین هم خودمون وراه مونده ما داریم بی صاحاب میشیم ،فقط یه  که حاال -مؽز

صاحابمون نجات پیدا کنه به من کمک کنید 

این باوری  هنوز به با این ضربه که توخوردی  وای لوزالمعده سوخت واست نکنه }باتمسخر} –معده 

 که فرمانروا بدنی

 میخوای فرمانده ماباشی گرمی 150توهمه اش نیم  وجبی  میگم { سرفه میکند } –ریه 

 توحرؾ نزن ریه ازبس گردوخاک خوردی نمی تونی حرؾ بزنی  -مؽز

بمون بی پدر روزی چهار پاکت سیگار اداداش گردوخاک چیه این صاح{ سرفه کنان }  –ریه 

 مصرؾ میکرد خدا ازش نگذره که منو به این حال روز انداخته 

نمیدونم چرا امروز همه اش تند تند میزنم فکر کنم فشارم داره  میره باال  که دوباره وای من - قلب

 اتفاق بدی میخواد بیفته 

 اتفاق بده که افتاده ماهم بدبخت شدیم  ابجی خوب داری اشتباه میزنی –معده 

به همین راحتی بی صاحاب وای من که دارم دیونه میشم یعنی ما االن ازشکم اومدیم بیرون  –کبد 

شدیم 

.... این بیابون پیدا نمیشه صاحابمونه برسونه بیمارستانتازه هیشکی هم تو  -مؽز

اهای یکی بیاد ماراجمع کنه  { فریاد میزند } -معده

میگن بی را میشنوه به صاحابمون فحش میده  توسرت با این صدات هرکی صدای توای خاک -ریه

ادبه حاال این صدای گندتو ببر 

 …صدام نیستخب میگی چکارکنم وقتی هیچ استعدادی تو  -معده

یه بوی خاص حس { جلوی صحنه میاد روبه تماشگران باصدای بلند دماؼشو باال میکشه } -مؽز

 میکنم 

بیا اینم مونگول شده  -ریه

 راست میگه یه بوی تازه منم حسش میکنم  –قلب 

 بمونهاخب حتما بوی جسد صاح –کبد 
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 خب معلومه بوی گند معده هست  ،ای بابا شما چقد خل هستین{ سرفه کنان } –ریه 

.. تا اکسیژن کم بیاری  خفه ات کنم چه میگی ریه کاری نکن –معده 

اه شما دوتا چرا همه اش دعوا میکنید،یه لحضه صبر کنید یه بوی {دماؼشوبادست میکشه }  -قلب

 خاصی است یه بوی همیشگی

 قرارداریم وحشرات موذی درسته همه چهارچشمی حواستونو جمع کنید مادرخطرحمله انگل ها  -مؽز

اینجا کسی نمیتونه مارا ببینه ،هوای خیلی تاریکه دود همه جارا گرفته به ذهن  {سرفه میکنه } –ریه 

 هیچکس هم نمیاد که ما وسط این خیابون افتادیم 

 یکی که چیزی دیده نمیشه منم باحرؾ ریه موافقم تو این تار –معده 

 کدوم تاریکی این نور افتاب است چون همه اش داخل شکم بودیم به این نور عادت نداشتیم  -قلب

 دارم همین جا صبرمیکنیم تا خودش برگرده تکلیؾ ما را روشن کنه  ن یه فکرخیلی خوبیم -مؽز

کی برگرده جناب مؽز  -کبد

خب صاحابمون  -مؽز

{ همه تعجب میکنند}

 ..مثل این که جدی جدی ضربه خوردی مؽز ای وای  –کبد 

 خاک تومخت ،مثل این که حافظه اتو ازدست دادی مونگول -معده

اقای معده این چه طریقه صحبت کردنه االن مؽز به کمک ما نیاز داره اونوقت خجالت بکشید  -قلب

 تو مسخره اش میکنی 

 ..خواه داره نمیدونستم مؽز اینقد خاطر  وای چشم روشن، -کبد

بد بوهه که پایین معده باال شکمه وضعش مالیش بهتراز این معلومه چون مؽز خونه اشو  خب –ریه 

  ..شکم میشینه 

که راحت میشه گولت زد  پایین تنه دهاتی خوش باوری  ، توهم یه ریه کسی ازتو نظرنخواسته -قلب

.. 

 وای من نمیدونم چرا دیگه نمیتونم فکر کنم کم کم داریم تلؾ میشیم {دوبار توسرخود میزنه }  -مؽز

 …بدی دیدم خیلی من که دیشب خواب  -کبد

 .هم خطبه عقدشونومیخونه ریهعروسی میکنن  حتما خواب دیدی قلب ومؽزباهم –معده

افتادم نباتی پرازروؼن خواب دیدم داخل یه ماهی تابه ،حسود نیستم  همنخیر هم اقا من اینقد -کبد

 ودارم سرخ میشم 
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 وای چه خوب بدی دیدی یه پولی صدقه بنداز  –ریه 

 من که دارم زیر تابش گرما میپزم -قلب

 چندساله داخل شکم زندگی میکنم نمیدونم این لوله چیه { به لوله گوارش اشاره میکند } -معده

 ..انتقال گاز ازمسکو به انکارا هست  خط فکر کنم لوله-مؽز

 عزیزم حالت خوبه این لوله دستگاه گوارش هست چطوری یادت رفته مؽزجون  -قلب

 اخه چطوری میخوای با اون ضربه تصادفی که به سرش خورده این اتفاقاتو به یادبیاره  -کبد

 باید باهم همکاری کنیم تا مؽز حافظه بلند مدتشو به دست بیاره  -قلب

بمون هنوز اه بتونه ارومم کنه صدای جیػ صاحمن فقط یه قرص خواب اوری میخوام چیزی ک -مؽز

 …توگوشمه 

 اینجا بیرون ازشکم چقد باد میاد  –کبد 

 ..خوب معلومه این بادهای ازمعده خارج میشن { بعدخنده میکند  سرفه } –ریه 

 هر نخند چیه مثل بوزینه های قرن بیستم میخندی  تابه حال خودتو تو اینه دیدی هر  –معده 

 منومسخره میکنی یه نگاهی به خودت بنداز مثل لوبیا چیتی هستی  –ریه 

 قسمت مساوی خردت کنم ده ریه کاری نکن مثل ؼذا به  –معده 

خب راست میگه معده میخوای بگی این بادهای باران زا توفصل تابستان ازطرؾ دهلیزچپ  -مؽز

 هستن 

دست خودم نیست این خوب چکار کنم مؽز جان { سرشو به نشانه شرمساری پایین میندازه } -مؽز

دت خوراکش فقط تخم مرغ وسیب زمینی بوده ،تؾ توروح گندیده اش یه ذره ابرو ابمون این مصاح

 ..وحیثیت توشکم واسم نزاشته 

 پشت سرمرده حرؾ نزن خوبیت نداره –قلب 

 این که هنوز نمرده تو کما ست –کبد 

 پرخوری کنیه نیستی خوب اگر نمیسازت نخور مجبور ک –ریه 

 ریه مگه من میگم سیگاروقلیان نکش فکرنکنم به شما ربطی داشته باشه –معده 

 ..اصال به من چه بخور تا بترکی  –ریه 

 اه بس کنید االن موقع دعواست درحالی که ما معلوم نیست زنده بمونیم یانه  –قلب 

 حابمون تلؾ میشیم ایم با صرراست میگه یه کاری کنید دا –کبد 
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 ..فکر کنم زخم معده گرفتم  وای من که دارم کم کم گشنه ام میشه –معده 

 …یکی به من کمک کنه یه میله خیلی بزرگی توسرمه  -مؽز

 حتما لوله اگزوز موتور صاحابمونه –معده 

 ..مایع صفرام داره تموم میشه  وای-کبد

 صفرا میزنی باال میگم خیلی مشکوکی کبدجان چرا این قد مایع -قلب

رادفع کنم بعدشم من با این کاربه عمو ای بابا اگر مایع صفرا نخورم نمیتونم که مواد زاید -کبد

 گوارش کمک میکنم

خدا ازش نگذره دارم خفه میشم  فس کم میارم تقصیر اقای گوارشهرچه من ن{ سرفه میکند }  –ریه 

 خدا کنه ذات الریه نگرفته باشم 

 سرطان گرفتم هرچه میخورم مثل تلمبه اب میارم باالمدتی احساس میکنم من که یه  –معده 

  ..کمتر الکل واب شنگولی بخور اقای محترمخب یه کم  -قلب

 ..حاب نداشتموبگو ااین حرؾ ها را چرا به من میزنی به این ص –معده 

 ''چرا همه اش تند تند میزنی تو میگم قلب  -مؽز

 ..دارم خون کثیفو به خون تمیز تبدیل میکنم  عزیزمخوب  –قلب 

 بوی لجن میده که ه این سرخرگ ها همیه بویی حس میکنم ،انگشتانم بوی خون مید...هیس  –کبد 

صدای جیػ وحشیانه همراه باصدای فید نویز شروع میشود نور میرود اعضای بدن هرکدام }} 

صدای تپش قلب نور فالشر لوله گوارش را روشن میکند در زیر دراتاقک خود پنهان میشوندهمراه با 

نور کم انگل های همراه باموسیقی وحشیانه با پای کوبیدن به زمین ودرادامه بارقصی جنون امیز 

{{ درزیرنورکم موضعی ...ودیوانه وار حالت تهاجمی به خود میگیرن 

 حالم ازبوی گند دهنم بهم میخوره –انگل بزرگ اسکاریس 

سرورم خوردی  حتما دوباره پیاز–گل کوچک کدو ان

کله پوک کودن پیاز کیلو پنج هزار ادم ها هم نمیتونن بخورن چه برسه به ما که انگلیم –انگل بزرگ 

.. 

 ..اینا برای چی به ما زل زدن ریئس { روبه سمت تماشاگران  } –انگل کوچک 

 …کجا کدو جان اینجا که کسی نیست  –انگل بزرگ 

 ..ولی من میترسم احساس میکنم کلی ادم اینجا هست  –انگل کوچک 

  بدخوابیدیتو شکم گاوحتما دیشب  –انگل بزرگ 
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 خودم لجن میارم باال من که دارم ازبوی گند–انگل کوچک 

 ..میشه اینقد حرؾ نزنی من بوی طعمه احساس میکنم  –انگل بزرگ 

 این لنجگاه چیه که اومدیم بیرون این نور داره اذیتم میکنه  –انگل کوچک 

 ..لنجگاهی بیرون ازشکم  اسم این لنجگاه زندگییه  -انگل بزرگ

فاضالب زندگی کنیم من که از این چاه خوب چرا اومدیم بیرون بهتر نبود همون تو –انگل کوچک 

 ..دنیا حالم بهم میخوره 

وماهمیشه سعی کردیم جاهای کثیؾ والوده ا یه جایی خیلی پاکیه که این دنی واسه این –انگل بزرگ 

 زندگی کنیم ،میگم کدو 

 جان کدو  –انگل کوچک 

عجیبی پارتی داشتیم درنبود ما اتفاقات  چاه فاضالبکه تو فکرکنم این چند روزی –انگل بزرگ 

 ..افتاده 

داخل لوله گوارش خوابم برد تاصبح فقط بوی سبزی  دیشب کهمن چه میدونم  –انگل کوچک 

 ونوشابه به دماؼم میخورد

  گردنت میشکنهپشتک بزن شکم کله پوک شب ها یه خرده کم تر تو-انگل بزرگ

ثیؾ وخونخوار ازجون ما چه باز شما ها امدید انگل های ک{ از داخل اتاقک شماره پنج }  –معده 

 میخواین

 یی ،معده هستی یا روده چه صدای اشنا –انگل بزرگ 

  چندروزیه توشکم  دیگه سروصدا نمیکنه به نظرم صدای معده هست رودهئس ری –انگل کوچک 

 ..ما بردارید  لکچست از سرشما کی میخوایید د –معده 

سروصدا نکن معده به جای این حرؾ های برو عفونتتو بدوز که بیشتر از این  –انگل کوچک 

 ..سوراخ نشی 

مربا هویج جفت بنازم به این اشتها معده چند ساعت پیش سه نان سنگک را با یه  –انگل بزرگ 

 ..قورت داد

 یمیس اجازه بدین تا هرچه سریع تر حمله را شروع کنئر –انگل کوچک 

نه کدو جان یک انگل عاقل هیچ وقت سعی در کشتن میزبان خود نمیکنه بلکه تالش  –انگل بزرگ 

 ...های بعدی به یادگار بگذارهی نسل خود را براDNAمیکنه 

 خواهش میکنم ازاینجا برین ،کم کم دارم تنفس کم میارم{ سرفه میکند _ } ریه 
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 توباز شلوار خودتو خیس کردی ریه  –انگل بزرگ 

 نمیدونم دست خودم نیست هر وقت یه انگل میبینم شلوارمو خیس میکنم  –ریه 

 ؼذیه کنم واز گوشهاش بیام بیرون س اجازه بدین برم داخل ریه ترئی –انگل کوچک 

کدو جان الزم نیست این ریه کم کم داره از کار می افته، ماشاال صاحبش از بس که  -انگل بزرگ

. همین چند روز داخل ریه چادر میزنیم اسه تؽذیه به ما داده، اهل دم و دود بوده،این اجازه را و

 چرا خفه شدی جناب معده؟ –انگل کوچک 

. من زیاد بلد نیستم حرؾ بزنم،عادت دارم همش سر و صدا کنم بجای اینکه حرؾ برنمراستش  -معده

برید گم شید،گورتونو گم کنید، به ما نزدیک نشید که هرچه میکشیم از دست  {سرفه میکند} -ریه

. شماست

! گرفتاری آن دامنگیر ما انگل ها می شود دانم چرا هر خبری میشه  ینم -انگل بزرگ

ب مثانه کم میشه میگن تقصیر ماست، پوکی استخوان میشه میگن تقصیر ماست،ؼذا آ -انگل کوچک

 !داخل معده هضم نمیشه اونم تقصیر ماست

! آره واال،اینطور که معلومه تحریم صنعت دارو سازی کشور هم تقصیر ماست -انگل بزرگ

... کردین،بوی گندتون دنیا را برداشته تا بحال خودتونو بو.خفه شین انگل های کثیؾ -معده

راست میگه چه بوی گندی {یه کم هوا را بو میکنه}دیگ به دیگ میگه روت سیاه!بیا -انگل بزرگ

 میاد

 سرورم مگه یادت رفته ما انگلیم،میخوای بوی گالب بدیم؟ -انگل کوچک

 چی؟ گالب چیه؟_ انگل بزرگ

 ببخشید کتاب داشتم کتاب می خوندم،نه نهک قفسه یدونم،چند وقت پیش روی یخودمم نم -انگل کوچک

!!! کتاب دیدم نوشته بود بوی گالبیه کتاب می خوردم پاورقی 

 ..من دارم خفه میشم یکم اکسیژن بهم برسونید{ سرفه میکند} -ریه

 قلب،کبد،مؽز کجایین؟ شما چرا در برابر انگل ها واکنش نشون نمیدین؟ -معده

 ..به خاطر اینکه ما تمام راه های کمکو از طرؾ روده مسدود کردیم  –انگل بزرگ 

 هیچ کس صدایتان را نخواهند شنید شما دیگر در دنیای امنی که می شناختین نیستین  –انگل کوچک 

حابتون رو تخت بیمارستانه فقط کافیه قلب اشما در راه به روی تاالر جهنم گشودین ص –انگل بزرگ 

 00یه لحضه وایسه 

 مؽز هم که دیگه ضعیؾ شده همه چیزو فراموش کرده –انگل کوچک 
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 شما ها همیشه انگل بودین وانگل خواهید ماند هیچ چیز نمی تواند شما راعوض کند  –معده 

از وقتی که داخل چاه توالت زندگی می کردیم انسان ها همیشه از ما در ستوه بودن  –انگل بزرگ 

 وازما بدگویی میکردن 

ودشان می توانند بارعایت نکات همه چیزو گردن ما میندازن از سرنوشتی که خ –انگل کوچک 

 ..بهداشتی پیشگیری کنند 

 نمیدونستم انگل های هم عذاب وجدان میگیرن{ سرفه میکند }  –ریه 

،کدو جان میشه یه میخی واسم  تا حاال نخوردمیه خوردن عذاب وجدان دیگه چیه  –انگل بزرگ 

 ..بیاری 

 حتما میخوای معده راسوراخ کنی پدر سوخته  –انگل کوچک 

 ..همینطوره یه کم نمک وفلفل هم بیار میخوای رومعده بپاشم   –انگل بزرگ 

 ای به چشم کدو به فدایت ،بفرمایید –انگل کوچک 

م که معده هست میرن ودر زیر نور کم با میخ به معده میزنن هها به طرؾ اتاقک شماره پنج  انگل}}

{{ زمان صدای های جیػ وحشیانه وصدای های قهقه های شیطانی انگل ها 

درهمین }اهای کمک ،یکی به دادم برسه توراخدا بس کنید دارم سورخ میشم { با اه وناله }  –معده 

{ از کؾ اتاقک خون میاد بیرون  حال

 ..قربان داره خون میاد فکر کنم معده سوراخ شده  –انگل کوچک 

حابش همه اش ؼذاهای چرب وگوشت ابزار خون بیاد به ما چه مگه تقصیرماست ص –انگل بزرگ 

 قرمز میخورد 

 ..یا هم ادویه های تند وفلفل –انگل کوچک 

 ..یه کم فلفلشو بیشترکن  –انگل بزرگ 

بیشتر فلفل میپاشه ومعده بیشتر اه وناله میکنه وروی معده انگل کوچک دوباره به سمت اتاقک میره }

 }

 ل بخورین دریچه ریفلکسم باز شدهبابا کافیه توراخدا کم تر فلؾ –معده 

 بس کنید شما مگه خونه وزندگی ندارین { سرفه میکند }  –ریه 

 مثل این که ریه هم داره واکنش نشون میده بهتراینوهم ازپا دربیاریم  –انگل کوچک 

شنیدی کدو جان ،بهش بگو ماهمه جا هستیم زیر ناخن ها،داخل چاه فاضالب ،داخل  –انگل بزرگ 

 سبزیجات 
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 الی میوه ها ،توی پارک ها ،حتی همراه گوشت نپخته گاو  –انگل کوچک 

کدو گفتی گاو ،صبح که داشتم میومدم چندتا گاو چاق دیدم تومزرعه داشتن یونجه  –انگل بزرگ 

 ..اونجا تا میتونی داخل روده بزرگ گاو تخم گذاری کن   میخوردن بگیر این حکمو برو

 میرم  ولی قربان این ماموریتم هنوز تموم نشده اجازه بده ریه راهم ازکار بندازیم بعد –انگل کوچک 

الزم نکرده خودم ازپسشون برمیام ریه هم خودش داره ازکار میفته هرچه سریع تر  –انگل بزرگ 

 گوارش یه دوشی بگیرمم داخل لوله برو تا منم بر

گوش خراش  انگل کوچک ازصحنه خارج میشود وانگل بزرگ باصدای نویز}  ای به چشم–انگل 

 {دوباره داخل لوله گوارش میرود 

 من نمیتونم کرم ها دارن ازداخل گوشم میان بیرون معده صدامو میشنوی {سرفه میکند }–ریه 

{  صدای تپش قلب }

 ریه میتونی نفس بکشی  –قلب 

 ..تویی قلب چرا دربرابر انگل ها واکنش نشون ندادی { به سختی نفس میکشد وسرفه }  –ریه 

 ..متاسفانه انگل ها راه کمکی را ازداخل روده مسدود کردن  –کبد 

 ..شما نتونستین مؽز چرا واکنش نشون نداد{ سرفه میکند }  –ریه 

 ،معده زنده ای کردنمخ به مخچه راهم مسدود متاسفانه انگل های محور  -مؽز

ریختن رو سرش انگل  نار معده بودم تمام سنگ کلیه ها مثل اوارمن که ک{ سرفه میکند }  –ریه 

 ..های هم با فلفل سوراخش کردن 

 ه حابمون سنگ کلیه هم داشتاای تؾ توروح ص -قلب

 .دو هم ازبی پولی فروخته بوتازه فکر کنم کلیه سمت چپش –کبد 

خدا ذلیلش کنه به خشکه این شانس بین این قد ادم داخل شکم کی افتادیم  ای { سرفه شدید }  –ریه 

 همه مارا بدبخت کرده دارم تنفس کم میارم فک کنم دارم با زن نشسته میشم 

 ..بازنشسته عزیزم  -کبد

  ..حاال همینی که کبدی میگه –ریه 

 ..کبدی وزهرمار کبدخانم  -کبد

 من که دارم دوباره تند تند میزنم بوم بوم بوم  –قلب 

 اینقد سنگ کلیه ننداز رو سر ما  ابجی  خوب داری اشتباه میزنی{ سرفه میکند }  –ریه 
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 ''خوب نمیتونم ریه جان فقط کافیه یه لحضه وایسم هممون از کار میفتیم  –قلب 

 ..احساس میکنم هوشمو دارم کم کم به دست میارم  –مؽز 

 میشن  هم خوشحال  بموناخداراشکر خیلی خوشحالم فک کنم فامیالی صاح –قلب 

 کبدی میگم  –مؽز 

 ..کبدی و زهر  -کبد

 ..چقد پروتئین و ویتامین ذخیره داری  –مؽز 

 بمون اصال ؼذا پروتئین دار نخورده اتقریبا یه میلی ،چون این مدت صاح-کبد

 حابمون اای سگ تو روح ص –قلب 

  ..کلسیمی ،فسفری ،اهنی چیزی وردستت نی برای دفاع ازخودمون..خیلی کمه  –مؽز 

.. حابمون روؼن جیگر ماهی خورده اصاین مدت ماشاهلل تادلت بخواد م چرا اهن دار –کبد 

 ''اره بنده خدا تا جایی که یادمه ماهیگیر بوده یه بار کنار اسکه با زیرشلواری هم عاشق شد  –قلب 

.. داده نکنه اطالعات از من میدزدی  این اطالعاتو کی بهت -مؽز

 حابمون خبردارم اواقعا که خیلی بی مخی ،خب من قلب هستم از احساسات ص -قلب

 ریه چرا حرؾ نمیزنی  –کبد 

از کار افتادن فقط میتونم اه بکشم نمیتونم عفونتم بیشتر شده نایژهام  {به سختی سرفه میکند } –ریه 

 …دود قلیان مثل کنه بهم چسبیده هیچ راهی برای تنفس واسم نزاشته 

 ..اخه طفلی ریه –قلب 

{ باصدای نویز وموسیقی وحشیانه نور میرود }

 ..پاتک دارن  فک کنم دوباره انگل  –قلب 

 اماده باشین برای دفاع -کبد

 سه باتمام نیرو به جلو یک ،دو ، –مؽز 

{ مؽز ،قلب،کبد ازداخل اتاقک های به بیرون پرتاب میشن نور می اید}

 ریه ومعده کجارفتن  –قلب 

  ..حتما ازسرویس شکم جاموندن -کبد

.. معده وریه از کار افتادن  –مؽز 
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 حاال چکار کنیم اینجوری که پیش بره ماهم تلؾ میشیم  –قلب 

 اذیتم میکنهداره احابمون ص جیػمن که دوباره صدای  -مؽز

 قلب توداری میلرزی ،نکنه ترسیدی  -کبد

 من هرچه باشم مثل تو نیستم که همیشه زهرت میترکه  –قلب 

من که دارم خون باال میارم دلم واسه ؼده هیپوفیز {  درحالی که از سر وگوشش خون میاد}  -مؽز

 تنگ شده 

وای چشم روشن درباره ؼده به من چیزی نگفتی این مدت زن داشتی وپیشنهاد ازدواج به من  –قلب 

 میدادی 

 .این حرفا چیه عزیزم ؼده هیپوفیز ابجیمه با مخ ومخچه روز تصادؾ ازبین رفتن  -مؽز

 بهت تسلیت میگم مؽزی ایشاهلل ؼم اخرت باشه  -کبد

موسیقی وحشیانه شروع میشود وبعدصدای تپش قلب نورفالشر برروی لوله گوارش انگل  صدای} 

بزرگ باحالت سینه خیز درحالی که گردنش باال هست ازداخل لوله گوارش بیرون میاد ومؽز 

{ ،قلب،کبد حالت تدافعی میگیرن 

ب تو چقد زیبایی وای قل{ صحبت میکند  درحالی که سرشوباالمیارهدرحالت سینه خیز} –انگل بزرگ 

 ای کاش این دست های کثیفمو توی دست های تمیزت میزاشتم 

 کثافط اسکاریس باز که اومدی-کبد

 ..قصدمزاحمت ندارم واسه یه امرخیری اومدم -انگل بزرگ

 ..چی تخلص میکنی شاعرجانبزرگ میبینم که شاعر هم شدی جان  به به انگل –مؽز 

همانا انسان راز که میگن بیخود نیست کنم ،نمیدونستم هنوز کار میکنی جیش تخلص می–انگل بزرگ 

 ..عجیب افرینش اما مؽز ازانسان عجیب تر ومرموزتر 

شما انگل ها جز بیشعورترین جانورهای کره خاکی هستین ان قدر هم شعور ندارین که بفهمین  –قلب 

 ..از چه چیزی خوشتون میاد

ن ،شکر ازچه رژلبی وای قلب میگم شما ماشااله چقد قرمز هستی{ به قلب زل میزنه }  –انگل بزرگ 

عزیزم  استفاده میکنی

 میشه این نفس گندتونو اون  ور بگیری حالم از هرچه انگله بهم میخوره { بدش میاد} -کب

نکنید کبدی کیسه صفرات میترکه ،من فقط دلم واسه کبد میسوزه که تا شما خودتونو ناراحت –انگل 

باید مجرد بمونه اخر عمرش 

برو گم شو انگل کثیؾ به توچه ربطی داره توزندگی همه دخالت میکنی  -کبد
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 ببخشید شما به خوتون نگیرین ،مؽزچراحرؾ نمیزنی نکنه افسرده شدی –انگل بزگ 

 فکرکردی یه قلب بشکنه  به این تابه حال هیچ -مؽز

ماکه مؽز نداریم که فکر کنیم ،حاال چرا میخواد بشکنه ،نکنه بشکن بشکنه  –انگل بزرگ 

 ماخبرنداریم 

.. یه انگل کثیفی مثل تو عاشقش شده چون –مؽز 

 ..بزارین میخوام دردبکشم تا وایسم شاید ساکت بشم  –قلب 

 اخه این چه کاریه اینجوری سکته میکنی قلب  –انگل بزرگ 

 مکاری بین من وقلب هست یه راز فوق العاده که توهم نمیتونی بفهمی ببین جناب انگل یه ه -مؽز

 ..منو مؽز باهم یکی میشیم  –قلب 

 یخوای بایه اسیب دیده مونگول ازدواج کنی م بمولی قل –انگل بزرگ 

؟ شما که عاشق شدین اصل ونسب هم دارین جون  انگل  میگم { باحالت مهربانی }  -کبد

خواستگاری میکنی  وای تو روز روشن داری ازیه انگل اسکاریس  -بزرگ انگل

 پیش خودت چه فکری کردی بی اصل ونسببرو نکبت،اشؽال -کبد

مردان  قشر از طایفه بزرگ بندپایان هست همه میدونن اسکاریس فرهنگی ترین –انگل بزرگ 

 مچون ساس ،کنه،کک ازطایفه ماهستنبزرگی ه

 هبه درازبودن اگربزرگی...حتما کنه با اون شکم گنده اش واون دماغ درازش بزرگ طایفه اتونه -مؽز

زرافه سلطان جنگله 

ومعیوب بیش ترازاین انتظاره نمیره  ازیه مؽزبیشعور -انگل بزرگ

جواب انگل احمقی مثل توخاموشیه  -مؽز

هروقت  بیشعورها هستن نه احمق هاما معه درسته ما انگل ها احمقیم ولی مشکل جا –انگل بزرگ 

مؽزهایی بی شعوری مثل تواصالح بشن جامعه هم اصالح میشه پس مشکل جامعه هیچ وقت احمق 

 ها نیستن

 خب تحصیالتتون چیه ؟افرین  –کبد 

 تممن دربزرگ ترین چاه فاضالب درجه فوق لیسانس گرؾ–انگل بزرگ 

 خوب االن کارتون چیه ؟ -کبد

... اوداری هست کارم گ –انگل بزرگ 

 چی –قلب 
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 ..توشکم گاو کارمیکنیم چندساله   مدرک دکتراست دارهبادوستم کرم کدو که  –انگل بزرگ 

  ..احسنت خوب چرا تو شکم همون گاو زن نگرفتی -مؽز

 ..شکر...شکر خوب گاو ،قلبش سیاه هست مثل این که قرمز وخوشکل نیست  –انگل بزرگ 

... میگم تا به حال عاشق شدی از عشق چه میدونی { قلب تحت تاثیرقرارمیگیره }  –قلب 

اولین باری که عاشق شدم داخل چاه فاضالب بود عاشق یه سوسک اره یادش بخیر –انگل بزرگ 

ولی بعداز اون روز دیگه اون سوسکو ندیدم تااین که چند وقت پیش در روزنامه صدای شکم شدم 

{ بادست اشکاشو پاک میکنه }...ه اشپزخونه کنار یک دمپا پیدا کردن خوندم جسدشو داخل ی

.. واقعا متاسفم داغ سنگینی بود  -کبد

.. ممنونم کبدی جان  –انگل بزرگ 

 ..کبدی وزهرمار ،بچه پرروح کاری نکن پادزهر ترشح کنم  -کبد

داره از کار  یبینینم مؽزوقراربگیری مگه ی بیای در اؼوش شوهرت قلب جان نمیخوا–انگل بزرگ 

 ..میفته قول میدم خوشبختت کنم بزرگ ترین خونه را تو لوله گوارش واست بسازم 

داره کلک ..گولشو نخورین{ به سختی حرؾ میزند درحالی که ازسروصورتش خون میاد }  -مؽز

میزنه 

الیک میفتن توبؽلت اشتباه  کورخوندی خیال کردی منم ازاین قلب هایی هستم که تا گفتی –قلب 

  ..گرفتی اقا ازاین جا هم دور شو بوی جوراب هات داره خفه ام میکنه

مؽز مانند یک سم در شکم هست ازش دوری کن میخوای بایه بی ...اشتباه نکن  –انگل بزرگ 

مؽز دیگه نمیتونه به زندگی برگرده االن بیست روزه صاحابتون مصرؾ به درد نخور همکاری کنی 

 وکما هستت

 ..دکی هستین منو به حال خودم بزاری سرم داره گیج میخوره شما ها { زنه فریادمی} –مؽز 

 ...کبد باگلبول سفید واهن بهش حمله کن ارم میلرزم فشارم داره باال میرهد { بافریاد}  –قلب 

صدای تپش ..سکوت ...نورمیرود ..کبد با اهنی که دردست دارد به طرؾ انگل حمله ور میشود }

{ صحنه افتاده هست رو  ید انگل ومؽز درصحنه نیستن قلب نورمیا..قلب 

 حالت خوبه پاشو قلب  –کبد 

 ..مؽز کجارفته اره خداراشکر بهترم یه کم فشارم بهترشده ما کجاییم  –قلب 

 تاشدن چون فقط ما دو فوت شده ریه ومعده هم با اون دفن  حابمون همامؽز از کارافتاده ص –کبد 

.. سالم بودیم ازبدن اون جداشدیم

 تنها زنده موندیم یعنی ما  –قلب 
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.. حابمون میخواد ما رو اهدا کنه ااره خانواده ص -کبد

 ..،میشه واضح ترصحبت کنینفهمیدم یعنی چی کبد منظورتو –قلب 

 دارننیاز  ی پیدا کردیم خیلی ها هستن که برای زندگی دوباره به ماحاب جدیدایعنی ما ص -کبد

 حاب جدیدمونو کجا پیدا کنیم اخوب االن صواقعا وای خدا باورم نمیشه { بلند میشود خوشحال } –قلب 

ازهم به بعد خوب منتظریم اقای دکتر بیاد مارا پیوند بده ،من باید کم کم برم فکر کنم باید اینجا  –کبد 

 …جداشیم 

 کبد کجا میخوای بری  –قلب 

صاحاب جدیدمونو پیداکنم برم میخوام برم اتاق عمل که ندارم  جایی  –کبد 

 خوب صبر کن منم باهات بیام –قلب 

 باشه عزیزم –کبد 

میزارن وباخوشحالی صحنه راترک میکنند نور میرود صدای جیػ هم قلب وکبد دست دردست } 

صحنه ....وحشیانه موسیقی شروع میشود حاال صدای تپش قلب وبعد صدای یک تصادؾ شدید 

{ ش میشودخامو

 

 پایان 

 نویسنده حسن ساالرمنش 

 1396پاییز
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