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ایدا و یعکوب

 چکیده تئاتر 

 یک

ایدا در باغچه نشسته و درفکر که، امروز را چه کار بکند. او تصمیم میگیرد که گنجی را پنهان کند.
 یعکوب هم دوست دارد که یک کار به خصوصی انجام دهد. او می خواهد گنجی را پیدا کند

 دو

ایدا به راه می افتد، تا بهترین مخفی گاه را برای گنجش پیدا کند. در این هنگام یعکوب هم برای خود یک
 نقشه گنج درست میکند و براه می افتد



 سه

ایدا کنار مزرعه ایی که کلغ ها نشسته بودند و اینطرف و آنطرف می پریدند ایستاد. کلغ ها فکر خوبی
برای ایدا دارند:  او می تواند گنجش را در گودال گود و عمیق در دل خاک پنهان کند. بعد از این که ایدا

یک گودال حفر کرد، متوجه شد که این مخفیگاه  برای گنجش خیلی تاریک، خیلی نم دار و خیلی سرد
 .هست. ایدا به راهش ادامه داد

 چهار

نقشه گنج یعکوب، او را به قبرستانی هدایت کرد، ازآنجا که یعکوب گنجی ندید، شروع به کندن یک گودال
روی چمن قبرستان کرد که در این هنگام باغبان قبرستان متوجه کندن گودال یعکوب شد. اول از دست

یعکوب به خاطر نامنظمی عصبانی شد، بعد از اینکه باغبان از ماجرای یافتن گنج یعکوب مطلع شد به او
پندی داد و گفت که شاید یعکوب نقشه گنجش را برعکس به دست گرفته است، چون من اینجا در نقشه تو

 .گنجی نمی بینم. یعکوب به جستجوی و راه خود ادامه داد



 پنج

ایدا با خود فکر کرد که، بجای پنهان کردن گنج در جایی بسیار گود در دل زمین، جایی دور دست پشت
ابرها پنهان کند و با خوشحالی رفت بالی کوه. تا رسید بالی کوه ابرها رفتند. بهمین خاطر کوه ها کلی

جک گفتند و مجبور به قهقهه و خنده بلند شدند که حتی سنگ بزرگی که ایدا رویش ایستاد بود شکست، کمی
نمانده بود که ایدا سقوط کند. به خاطر این حادثه ایدا  ترسید و فکر کرد که او به کوها فحش و بد و بیرا داد.

گوهها نمی خواستند بدجنسی کنند به او پیشنهاد کردند که او میتواند گنجش را یک جای بسیار بسیار دور
 !پنهان کند. عجب فکری

 ششم

یعکوب نقشه گنجش را درست در دست گرفت و ناگهان به یک باتلق و مرداب رسید. دستش را وارد آب
کرد، به غورباقه هایی که تا به حال در آنجا گنجی ندیده بوده اند، برخورد. غورباقه ها گفتند، ولی شاید

 .یعکوب نقشه گنجش را اشتباه خوانده است. شاید...، یعکوب به راهش ادامه داد



 هفتم

همین که ایدا از کوه پایین آمد ناگهان همه جا سفید شد. او وسط مه ایستاد. مه شروع کرد به صحبت کردن و
به ایدا پشنهاد کرد که او می تواند گنجش را پیشش پنهان کند. ایدا این پیشنهاد مه را قبول کرد و در جیبش

دنبال گنج گشت، ای وای، او گنجش رو فراموش کرد! ایدا بدونه اینکه چیزی بردارد دوید! مه می گوید البته
که داخل جیبش گنج هست، بعد مه خود هم محو شد

 هشت

ناگهان یعکوب هم وسط مه ایستاد. مه از یعکوب پرسید، که آیا خودت نقشه گنج را به تنهایی درست کرده
ای. به سوال مه، یعکوب با افتخارجواب بله داد و همزمان متوجه شد که هیچ گنجی نمی تواند پیدا کند، چون

نقشه گنج را از یک جوینده گنج دارد نه از یک پنهان کننده گنج... ولی مه مطمئن هست که یعکوب
مدتهاست گنجش را پیدا کرد



 نه

ایدا دست به جیب کتش کرد تا ببیند که آیا گنجش در جیبش هست یا نیست، چون او در جیبش گنجش را پیدا
نکرد، مطمئن شد که، بهترین مخفیگاه دنیا را برای گنجش پیدا کرد... بعد متوجه شد که چقدر خسته هست و

به خانه رفت

 ده

یعکوب نقشه گنجش را جمع کرد و به کنار گذاشت. شاید "نقشه" جوینده گنج دقیقا شبیه به "نقشه" پنهان
کننده گنج است، هوا به آرامی تاریک شد و یعکوب دیگر نمی تواند نقشه گنجش را در تاریکی ببیند، اینطور

 شد که یعکوب هم به خانه رفت



 یازده

دراین شب ایدا و یعکوب خیلی زود به خواب رفتند و خواب ماجراجویی های خودشان را دیدند... و در
 .تاریکی آسمان گنجی جرقه زد


