
عصر تگرگ
نویسنده: ترانه جوانبخت

نشانامه از جلد دوم کتابم «ماراتن به توان فردا» است. این انمای
نشانامه در سال   از وزارت ارشاد در تهران۱۳۹۱مجوز انشر این انمای

 صادر شده است.
نشانامه به  هرگوانه استفاده کتبی یا غیر کتبی از این انمای

صورت چاپ و انشر یا اجرا روی صحنه بدون کسب اجازه کتبی از
 انویسنده این اثر ممنوع است. همه حقوق مادی و معنوی این اثر برای

نیباشد. انویسنده آن محفوظ م
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اولپرده

زمستانی.بعدازظهریکپوران.وخلیلخانه

راپنجججرهرنگیسفیدیپردهبهارستان.خیاباندرقدیمیخانهیکپذیراییاتاق:صحنه

تججادورزمیججنرویکوسججنتعدادیودیوارکنارقدیمیگازیبخارییکاست.پوشانده

اتججاقبججازدردارد.قراررضاوپورانوخلیلازعکستعدادیطاقچهرویاست.اتاقدور

است.صحنهچپسمت

1

حامد)-خلیل(

زند.)میحرفخودشباورودمیراهاتاقدرشود.میصحنهواردخلیل(

تو!بهلعنتکردی.نظارهروعاقبتمونونشستیتماشابهروماروزگار!ای:خلیل

هججاعکسازیکججیکند.مینگاهطاقچهرویهایعکسبهرود.میطاقچهطرفبهخلیل(

بعججدکشججد.میدسججتآنرویوگیججردمیدسججتدراسججتپورانوخودشتصویرکهرا

گیرد.)میدستدرراآنوکندمینگاهپسرشعکسبهگذارد.میطاقچهرویراعکس

شدی.برومندیجوانچهرضالبخند):(باخلیل

تکیججهکوسججنیججکبججهونشججیندمیدیججوارکنججارگذارد.میطاقچهرویراعکسخلیل(

دهد.)می

خیر.بهیادتکهکجاییجوانیای:خلیل

طججاقچههججایعکسبججهاسججتکردنفکرحالدرکههمچنانکند.میفکرقدریخلیل(

ورودمیخلیججلسججمتبهشود.میصحنهواردخلیلکوچکتربرادرحامدشود.میخیره

نشیند.)میزمینرویاوکنار

آوردی؟روخونهسند:خلیل
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نه.:حامد

بیار؟حتمانگفتممگه:خلیل

ایججنکنججم.پیججداشنکردمفرصتکردم.کاربیمارستانتووقفهبیروزشبانهچند:حامد

کنن.ادارهروبیمارستانصبحتاتونننمیدکتربدونکههمپرستارها

احتیججاجاونسججندبهخونهاینفروشبرایمنچی؟یعنینتونستمعصبانیت):(باخلیل

خججونهاینورفتهخودشکهحالبفروشه.اونومرگشازقبلنخواسکههمبیبیدارم.

اثججاثومبلدیگهیخونهبرموقتیبفروشیم.اونووبزنیمبالدستیخودمونبایدمونده

خرم.می

فکججرچقججدره.خونهفروشمالیاتدونیمیحتماکنیکارمیداراییادارهتوکهتو:حامد

باشه؟زیادخونهاینفروشمالیاتکنیمی

گذارد.)میحامدیشانهرویدستخلیل(

کنم.میدرستشخودمنباش.نگران(لبخندزنان):خلیل

کند.میگرمآنبالیرادستشرود.میبخاریطرفبهوشودمیبلندجایشازخلیل(

کند.)مینگاهخانهازبیرونبهوزندمیکنارراپردهرود.میپنجرهطرفبهبعد

اومده.برفیعجب:خلیل

اوکنججارزمیججنرویرود.میحامججدطججرفبججهوانججدازدمیپنجججرهرویراپججردهخلیججل(

نشیند.)می

کنن؟اعتصاببازمخوانمینفتکارگرایداریخبر:حامد

چطور؟نه.تعجب):(باخلیل

هججممجلججسهاینماینججدهازتعدادیکنن.اعتصابنفتشدنملیبرایخوانمی:حامد

کنن.میحمایتشون

یه.جدیقضیهپس:خلیل
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میشیم.راحتهااجنبیتوسطنفتانحصارازیه.جدیکهمعلومه:حامد

شود.)میبلندجایشازحامد(

عجله؟اینباکجا:خلیل

منتظرمه.دختماهبرم.باید:حامد

شود.)میبلندجایشازخلیل(

بفروشیم.روخونهکهکنپیدازودترچههرروسنداین:خلیل

باشه.:حامد

شوند.)میخارجصحنهازحامدوخلیل(

2

پوران)-خلیل(

مارالپدرعکسدنبالاتاقدرنگرانیوآشفتگیباوشودمیصحنهواردخلیل(

گردد.)می

دستشتوپیشروزچندخودمگذاشته؟کجاروعکساینرضاعصبانیت):(باخلیل

دیدم.

تکیهکوسنیبهزمینرویبعدکند.میجستجواتاقدرراعکسدوبارهخلیل(

دهد.)می

بججهکججهمرداونکهبشممطمئنچطوریبگم.تونمنمیرضابهشیطون.برلعنت:خلیل

عکججسکججهاینهراهتنهانکنمپیداروعکسایناگهنبوده؟مارالواقعیپدررسیدهقتل

ببینم.رومارالگردنبند

کند.)میفکروگیردمیدستشدوبینراسرشخلیل(

کردم؟فاشروپدرششدنمخفیجایچراکردم.کاریچهکنان):(نالهخلیل

ازبیرونبهوزندمیکنارراپردهرود.میپنجرهطرفبهوشودمیبلندجایشازخلیل(
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کند.)مینگاهاتاق

چی؟باشهپدرشمرداوناگه:خلیل

شجود.میصجحنهواردقنجددانوچایلیواندوحاویچایسینیباخلیلهمسرپوران(

کند.)مینگاهخلیلبهوگذاردمیزمینرویراسینی

آوردم.چایبرات:پوران

هججرونشیندمیزمینرویرود.میپورانطرفبهواندازدمیپنجرهرویراپردهخلیل(

زنند.)میحرفهمباخورندمیچایکهحالیدرودارندبرمیقنددانازقنددو

کرد.تلفنزنیهبازمامروز:پوران

گفت؟میچی:خلیل

تایصیغههایزناینباچرامیشن.مزاحمکههازنیبقیهمثلعصبانیت):(باپوران

نمیذاری؟راحتم

بلندجایشازوگذاردمیسینیرویعصبانیتباراچایخالینیمهلیوانخلیل(

شود.)می

قبججولخواسججتیمینججدادم.همسریتکقولبهتهماولروزازمن(فریادزنان):خلیل

بشی.زنمنکنی

طججاقچهطججرفبججهوشججودمیبلنججدجایشازگذارد.میسینیرویراچایلیوانپوران(

نشججانخلیججلبججهوگیججردمیدستشدرطاقچهرویازراخلیلوخودشعکسرود.می

دهد.)می

کشیدیمیمنتورفتیمیمصدقهقربونبودمجوونکهموقعاونعصبانیت):(باپوران

خججوایمیکججیرفججتی؟ایصیغههایزنسراغنیستمجووندیگهکهحالبشم.زنتکه

برداری؟کاراتاینازدست

کجاس؟رضا:خلیل
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راحتتایصیغههایزنایندستازکیکنی؟میعوضحرفوموضوعچرا:پوران

میشم؟

کجاس؟رضانگفتیخلیل:

شود.)میخارجاتاقازعصبانیپوران(

پججدرعکسجستجویبهشروعدوبارهبعدخورد.میچایونشیندمیزمینرویخلیل(

ازتججاچنججدآورد.میبیججرونهایشججانقابازراطججاقچهرویهججایعکسکنججد.میمججارال

شود.)میاتاقواردپورانکند.میجاجابهراهاکوسن

گردی؟میچیدنبال:پوران

میاد؟کیرضا:خلیل

دسججتشدرشججدهریختججهبیججرونقابازکههاییعکسورودمیطاقچهطرفبهپوران(

گیرد.)می

درآوردی؟قابازروهاعکسچرا:پوران

میاد؟کیرضاگفتم:خلیل

مارال.دنبالرفته:پوران

اثجرشجایدکجن.نصجیحتشتوکن.ولرودخترهایننگفتمبهشمگهکنان):(اخمخلیل

کنه.

وهججالیوانرود.میچججایسینیطرفبهبعدگذارد.میهایشانقابدرراهاعکسپوران(

نگاهخلیلبهوکندمیمکثیرود.میاتاقدرسمتبهوگذاردمیسینیرویراقنددان

کند.)می

نذار.غلطراهرضایواسهانقدربشه.عروسمآرزومهیه.خوبیدخترمارال:پوران

بهراهازرورضججادخججترایججنسرآخرتو؟یامیذارمبراشغلطراهمنکنان):(اخمخلیل

دونسججتممیکججردقبولدخترخوندگیبهاونوحامدکهاولهموناز...(مکث)میاره...در
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ایججنکججهبگججمحامججدبججهخواستمبارهامیندازه.اختلفپسرمومنبینبشهکهبزرگ

کردم.سکوتبرادرمهچونامااینجانیارهانقدرخودشبارودختر

جیججبازتسججبیحخلیججلشججود.میخججارجاتججاقازودهدمیتکانسرنارضایتیباپوران(

بججهوگججذاردمیجیبشدرراتسبیحبعدگوید.میذکرلبزیروآوردمیبیرونشلوارش

گیرد.)میبخاریبالیرادستهایشرود.میبخاریسمت

دیگجهیکجیامجروزبایدکنه.نمیکارخوبوشدهقدیمیدیگهکههمبخاریاین:خلیل

بخرم.جاش

برد.)میبیروناتاقازراآنوکندمیخاموشرابخاری(

3

خلیل)-شاکی-منصفههیات-دادستان-قاضی-مارال-رضا(

وگذاردمیاتاقدرکنارراآنهااست.دستشدربستهتعدادیشود.میصحنهواردرضا(

ایستد.)میجاهمان

بججودمنگفتججهبهججشاگهمیشه.ناراحتدیدنشازپدرمگفتمنمیمارالبهکاشای:رضا

میومد.باهاممارال

تکججاننججاراحتیازراسججرشکججهحججالیدروگججذاردمیاشپیشانیرویرادستشرضا(

کند.)میفکردهدمی

آندررضججاکججهاتاقازایگوشهوشودمیتاریکاتاقازبخشیشود.میکمصحنهنور(

ماند.)میروشناست

فکججرلبججدنگفتججم.بهججتاینوچراکهپرسیمیخودتازبستم.دلتوبهمنمارال،:رضا

فکرامادارمعلقهبهتچقدردونینمیتگرگ.مثلسردم،واحساسبیمنکهکنیمی

ندارم.روتوباازدواجموقعیتکهکنممی

ردیججفمتهججمعنججوانبهرامارالبیند.میرادادگاهیککابوسرضاشود.میروشناتاق(
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اسججت.جججرمشریکآمدنمنتظروکندمینگاهدادگاهدربهصبریبیباکهبیندمیاول

دردادسججتانصججدایکنججد.بججازگومتهججمبرایراجرممواردخواهدمیدادستانازقاضی

پیچد.)میدادگاهفضای

خیججالی،دنیاییبهجرمشریکبردنخیالی،دنیاییبهرفتنوهاواقعیتازفرار:دادستان

رایبججهاهمیججتیبیبدترهمهازوهاجرمدادنادامهدوستانه،هاینصیحتبهتوجهیبی

دادگاه.

رامنصجفههیجاتقاضجیفریجادکند.مینگاهدادگاهدربهدوبارهوزدمیلبخندیمارال(

کند.)میشوکه

شججد.اضججافهجرمججتبججهمنصججفههیججاترایبججاهججمهایتنکردتبسججم:قاضججی

بججهرااودسججتاشججارهبججاقاضججیاماکنداعتراضکهشودمیبلندمنصفههیاتاز(یکی

اصججلانگججاراسججت.خججودشخیججالتدنیججایدرهمچنانمارالاماکند.میوادارنشستن

کشد.)میدادسرششدهکلفهمتهمخیالیبیازکهشاکینشنیده.راقاضیصدای

ادامججهانقججدرچرانکردی؟گوشچرانفرست؟عاشقانههاینامهبهشگفتمچقدر:شاکی

رسید؟اینجابهکارتادادی

بججههمچنججانمارالکند.میسکوتبهمجبورراشاکیوکوبدمیجلویشمیزبهقاضی(

خیججرهدربججههججانگاهیهمهوشججودمیبازدادگاهدرناگهاناست.ماندهخیرهدادگاهدر

بججاوشججدهترمسجنکججهبینججدمیراخجودشایستادهاتاقیگوشههنوزکهرضاماند.می

شود.)میسالنواردگیرانگاهیوجوگندمیموهای

بججهچججرادرآوردیججم.دادگججاهازسججرکججهنکردیکههاچهمنباعشقایلب):(زیرمارال

دادی؟ادامهمعاشقانههاینامهخوندن

رضججاصججدایامابمانداماندررضانگاهازتاگرداندبرمیپنجرهطرفبهراسرشمارال(

لرزاند.)میراوجودشیهمه
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برابره.منسکوتلذتباتوعشقابراز:رضا

رود.)میمارالطرفبهرضا(

بستم.دلتوبهمنوجوونیدورانهمونازمارال.عاشقتممن:رضا

عشق؟ابرازمکانیادادگاههاینجا:شاکی

رود.)میشاکیطرفبهرضا(

نشدیم.مرتکبجرمیکهماکردی؟شکایتمنومارالازچرا(فریادزنان):رضا

بزرگججترینشججدهتججوفکججراسججیرونکججردهگوشمنحرفبهکههمین(عصبانی):شاکی

جرمشه.

شوند.)میخیرهاوبهساکتهمهکوبد.میروبرویشمیزبهچکشباقاضی(

ببینند.راهمدیگرندارندحقدیگرجرمشریکومتهمشود.میاعلمدادگاهرای:قاضی

کند.)میاعتراضورودمیقاضیمیزطرفبهرضا(

نداره.قبولهممارالندارم.قبولرورایاینمن:رضا

وگیردمیدستدوبینراسرشکندمینگاهدادگاهبهوایستادهاتاقیگوشهکهرضا(

کند.)میناله

نججه.(فریادزنان)رسیم.نمیهمدیگهبهمامارال.توئهومنسرنوشتاینکنان):(نالهرضا

نه.

آهنگاتمامازبعدشود.میهمراهرضاغمگینآوازباپیانوآهنگشود.میتاریکصحنه(

شود.)میصحنهواردایستادهاتاقیگوشهرضاکهحالیدرخلیلشود.میروشنصحنه

نگهنوهانتظاربهرومادرتومنوگیرینمیزنوکنیمیلجبازیعصبانیت):(باخلیل

داشتی.

رود.)میخلیلطرفبهرضا(

نمیذارین.شمابگیرمزنخواممی:رضا
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برد.)میبالراابروهایشخلیل(

روداروسججازشججیبانیعبججاسدخججترپیشنهادبهتنمیذارم؟کجامننمیذارم؟من:خلیل

دخجترنه.گفتیاونمبهکردممعرفیبهتروپیانیستپایندهحمیددخترنه.گفتیدادم

نکردی.قبولبازکردمپیشنهادبهترودارایییادارهتوهمکارامازریاحیمصطفا

رود.)میعقبوگذاردمیسرشرویرادستشرضا(

خوام.نمیرودخترهااینازکدومهیچمن:رضا

دهد.)میتکانهوادررادستشعصبانیتباورودمیرضاطرفبهخلیل(

بججهروزنججدگیمونخججوادمیکههمونیخوای؟میرودخترکدومپس(فریادزنان):خلیل

بکشه؟آتیش

طججرفبججهخلیلرود.میگذاشتهاتاقیگوشهکههاییبستهطرفبهوکشدمیآهرضا(

رود.)میرضا

داری؟برنمیدستدختراینازچرانمیدی؟جوابچرا:خلیل

کند.)مینگاهخلیلبهوداردبرمیزمینرویازراهابستهرضا(

نکردم.ازدواجباهاشکههممنکنم.ازدواجمارالبانمیدیرضایتکهشما:رضا

خججوببرگججردموقججتیتججاشیراز.برمماهدومدتبهبایدکاریماموریتبرایمن:خلیل

پیشججنهادبهججتکججهدخترهججاهمیججنازیکیباازدواجبرایمثبتجوابوبکنروفکرت

بده.بهمکردم

خججودشباورودمیراهاتاقدرغرغرکنانخلیلشود.میخارجصحنهازناراحتیبارضا(

زند.)میحرف

بججودکججهمججایدورهبججرن.نمیحسابپدراشونازهابچهدیگهشده.روزگاریچه:خلیل

زنیججممیکههمدادهامونبچهسرحالامابردیممیحسابمیومدغرهچشمیهپدرمون

کنن.میخودشونوکارسرآخرنداره.فایده



تگرگ جوانبختترانه12عصر

شود.)میخارجصحنهازخلیل(

دومپرده

بهاری.عصریکرازی.بیمارستانبعد.سالدو

تعججدادیاسججت.میججزپشججتصندلییکواتاقدربزرگمیزیکحامد.کاراتاق:صحنه

میزکنارصندلیدواست.میزرویتلفنیکودانقلمیکوپزشکییپروندهووکاغذ

کنججارطججاقچهرویسججرخگججلگلججدانیکواتاقیگوشهبزرگکشوییکگرفته.قرار

است.خیابانبهرویپنجره

1

منشی)-خلیل-حامد(

نگاهاستدستشدرکهپزشکییپروندهبهونشستهمیزپشتصندلیرویحامد(

رود.)میحامدطرفبهوشودمیصحنهواردخلیلکند.می

سلم.:حامد

کند.)میاخمودهدنمیسلمجوابخلیل(

روخججونهسججندکردی.فرداوامروزخواستمروخونهسندازتکهقبلسالدواز:خلیل

کردی؟پیدابالخره

شده.اعلمنظامیحکومتبعدازظهرازبیمارستان؟اومدیامروزچرا:حامد

حامججدرود.میپنجرهطرفبهخلیلرسد.میگوشبهبیمارستانبیرونازگلولهصدای(

کشد.)میکناربهرااو

بخوره.بهتگلولهممکنهخطرناکه.طرف.اینبیا:حامد

آوردی؟روسند:خلیل

آره.:حامد
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خلیججلبججهوآوردمیبیججرونراخججانهسججنداستپایشکنارمیززیرکهکیفشازحامد(

عکسافتد.میاستحامدمیزرویکهبیمارانازیکییپروندهبهخلیلچشمدهد.می

زند.)میورقراآنوداردبرمیراپروندهبیند.میپروندهرویرامارالپدر

اینجا؟آوردنکیرومریضاین:خلیل

پیش.هفتهدو:حامد

دیدیش؟خودتتو:خلیل

دیدمش.مرگشازقبلآره.:حامد

بود؟کاظمیمجتبیاسمش:خلیل

مگه؟چطورآره.:حامد

شود.)میاتاقواردحامدمنشی(

کنه.مینالهوآهخیلینشستهمنتظرراهروتویکههامریضاینازیکیدکتر:منشی

بزنه.بهشمسکنآمپولیهپرستاربگو:حامد

شود.)میشنیدهدوبارهگلولهصدایشود.میخارجاتاقازمنشی(

بخوری.تیربریبیرونترسممیاومدی.بدیروزچه:حامد

نمیشه.طوریمنباش.نگران:خلیل

حامدمیزرویراآنبعدزند.میورقرامارالپدرپزشکیپروندهدوبارهخلیل(

گذارد.)می

خوای؟میچیبرایروکاظمیمجتبییپروندهاطلعاتنگفتی:حامد

دهد.)نمیجوابخلیل(

کرده؟فوتکامبیزدوستتداریخبر:حامد

کرده؟فوتگفتی؟چیآشفتگی):(باخلیل

مرد.عفونیبیماریازآره.:حامد
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کند.)میبغضناراحتیازخلیل(

نرسید؟بهشچرادکتره.کهکامرانبرادرشعصبانیت):(باخلیل

میدی.مرگبویبودگفتهبهشکامران:حامد

نگججاهشحامججدرود.میاتججاقدرطرفبهکندمیگرهراهایشمشتکهحالیدرخلیل(

گردد.)برمیحامدطرفبهوکندمیمکثیخلیلکند.می

ساختمونه؟همینتوکامرانکاراتاق:خلیل

گفتم.بهتمنکهبهشنگی.312یشمارهاتاقآره.:حامد

روند.)میاتاقدرطرفبهحامدوخلیل(

خدافظ.نمیگم.نه.:خلیل

خدافظ.:حامد

شود.)میخارجاتاقازخلیل(

2

پرستار)-کامران-خلیل(

اتججاقیگوشججهمیججزکججهتفاوتاینبااستحامدکاراتاقشبیهکامران.کاراتاق:صحنه

اسججت.طججاقچهنزدیججکدیججوارکنججارفلزیکشوییکطاقچهرویگلدانجایبهواست

درکنجارجالباسجیرویکجامرانکتاست.کامرانمیزرویتقویموبیمارچندیپرونده

است.اتاق

شود.میاتاقواردکامرانماند.میمنتظرنیست.اتاقدرکسیشود.میاتاقواردخلیل(

برد.)میبالراابروهایشخلیلدیدنبا

کردی.منازیادیعجبچه:کامران

شدی؟کامبیزمرگباعثچراعصبانیت):(باخلیل

کردم.براشاومدبرمیدستمازکاریهرمن:کامران
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دهد.)میتکانرااووگیردمیمحکمراکامرانییقهرود.میکامرانطرفبهخلیل(

مرد؟شدچطوربگوعصبانیت):(باخلیل

دهد.)میتکانرااوترمحکمخلیلاماشودرهاخلیلدستازکندمیتقلکامران(

لعنتی.کشتیاونوچطوریبگو:خلیل

کشد.)میبلندینفسوکشدمیگلویشبهدستیکامرانکند.میرهاراکامرانخلیل(

کججارمگفججتنکججرد.قبججولبیمارسججتانبیججاگفتججمبهشداشت.تببودهفتهسه:کامران

نیسججتعادیعفونیبیمارییعنینیادپایینبیوتیکآنتیباتباگهگفتمبهشمونه.می

نکرد.گوشحرفمبهامابیمارستانبیا

دهد.)میتکانشمحکموگیردمیرااویشانهرود.میکامرانطرفبهخلیل(

نکردی.کاریبراشامامیرهمیکهدونستیمیتو:خلیل

بیمارستان.اومدمیبایددارهتجهیزاتبیمارستانبکنم.براشکاریتونستمنمی:کامران

همکججارامبججابودمتوجایاگهمننکردی.رحمبرادرتبهتولعنتی.عصبانیت):(باخلیل

تججوامججابیمارستانآوردمشمیزوربهیاشخونهبردممیروبیمارستانتجهیزاتهمین

بمیره.تاکردیولروکامبیز

خججارجاتججاقازوکنججدمیاوبججهآورینفججرتنگاهکند.میپرتزمینبهراکامرانخلیل(

دهججد.میتکیجهمیججزبجهراآرنجشنشیند.میمیزشپشتصندلیرویکامرانشود.می

لحظججهچنججدازبعججدبنججدد.میراهایشچشججموگججذاردمیاشپیشججانیرویرادسججتش

گججذارد.میجلججویشاستمیزرویکهتقویمیوکشدمیآهیکند.بازمیراهایشچشم

زند.)میورقراتقویمکاغذهای

بیمارستانه.پزشکانیجلسهدیگهیهفتهیشنبهلب):(زیرکامران

شججود.میاتاقواردبیمارستانپرستارزند.میورقراتقویمدوبارهنویسد.میتقویمروی(

دهد.)میپرستاربهوداردبرمیمیزرویازرابیمارانهایپروندهکامران
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کنن.بایگانیبدینکردم.مطالعهرواینها:کامران

میدین؟کیخواد.میروپزشکیگزارشبخشرئیس:پرستار

کنم.میشآمادههفتهآخرتاخونه.میرمم.خستهامروز:کامران

اتججاقازوداردبججرمیدرکنججارجالباسیازراکتشکامرانشود.میخارجاتاقازپرستار(

شود.)میخارج

سومپرده

تابستانی.بعدازظهریکدخت.ماهوحامدخانه

میججزدارد.قججرارایشیشججهمیججزیججکدورمبججلچهججارمبلججه.پججذیراییسالنیک:صحنه

میججزبججالیدیججواررویدیججواریساعتاست.دیوارکنارآندورهایصندلیونهارخوری

سججالنیپنجرهرنگیسفیدتورییپردهاست.سالنیگوشهپیانویکاست.نهارخوری

است.هامبلجلویایشیشهمیزرویخوریمیوهکاردوظرفچندپوشانده.را

1

مارال)(

ورقراکاغججذهانشججیند.میمبججلرویوشودمیصحنهوارددستبهقلموکاغذمارال(

کند.)میفکروزندمی

بذارم؟چیرواسمش:مارال

رسجججد.)میاولکاغجججذبجججهتجججازنجججدمیورقراکاغجججذهاکنجججد.میمکجججثمجججارال(

تگرگ.عصرمیذارم:رواسمشمارال:

نویسد.)میکاغذاولینرویکردهانتخابکهاسمی(

کنیججم.میمنعکججسهججمبهداریمرووجودمونسرمایکهشدیمهاییآینهمثهما:مارال

نقشجههمجدیگهواسجهنیججس.دیگجرونبججهکردنواقعیمحبتفکربهدورهاینتوکسی
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رواحساسشججونمیشججنکههمعلقمندهمدیگهبهزنن.میروهمدیگهزیرآبکشن.می

هم.بهتفاوتبیوسردتگرگ،مثهشدنهمهکنن.میپنهون

کند.)مینگاهساعتشبهوکندمیفکرقدریمارال(

میشه.دیردارهمنقاشیکلس:مارال

شود.)میخارجصحنهازدستبهکاغذوشودمیبلندجایشازمارال(

2

خلیل)-حامد-دختماه(

شجود.میشججنیدهصجحنهازبیجرونازخلیججلوحامدصداینشسته.مبلرویدختماه(

کند.)میاشارهمبلبهدستباحامدشوند.میصحنهواردخلیلسرشپشتوحامد

نشیند.)میکناریمبلرویحامدنشیند.میدختماهکنارمبلرویخلیل(

شده؟وزیرنخستالسلطنهقوامداده،استعفاوزیرینخستازمصدقداریخبر:خلیل

بمونه.نذاشتنمخالفاشلبدیه.دلسوزیمردمصدقشد.حیفنه.ناراحتی):(باحامد

نشججه.بهججتروضعکهمیشنمانعدلسوزآدمایجلویعدهیهطوره.همینهمیشه:خلیل

هنوزمردموگرنهگرفتهقرارمهریبیوسردیمورداطرافیانشازبعضیطرفازمصدق

درگیریحتماکنن.تظاهراتخوانمیامروزمردمکهشنیدمباشه.وزیرنخستخوانمی

شد.خواهد

شود.)میخارجصحنهازوشودمیبلندجایشازدختماه(

بایگججانیازمیشججهرودیججدمکججارتاتاقتواومدمکهپزشکییپروندهاونراستی:خلیل

بگیری؟مواسهبیمارستان

پرونده؟کدوم:حامد

دیدم.پیشتبیمارستاناومدمقبلیدفعهکهپروندههمون:خلیل

نمیاد.یادم:حامد
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بود.کاظمیمجتبیمریضاوناسمگفتی:خلیل

دهد.)میتکانسروکندمیفکرحامد(

خوای؟میروشپروندهچیواسهنگفتیاومد.یادمآره.:حامد

دوحججاویسینییکبادختماهدهد.نمیجوابوکندمینگاهحامدبهتردیدباخلیل(

راهججالیوانگججذارد.میهامبلجلویمیزرویراسینیشود.میصحنهواردشربتلیوان

بلنججدجججایشازحامججدخورنججد.میشججربتخلیلوحامدگذارد.میخلیلوحامدجلوی

شود.)می

بججراتبججرممججنخلیججل):به(خطاببزن.پیانوخلیلیواسهدخت):ماهبه(خطابحامد

بیارم.روخونهوراثتانحصارکاغذای

ایججنتججووقججتاونکردنتظاهراتمردمزدنه؟پیانووقتچهالنکنان):(اعتراضخلیل

خبره.چهببینیمبریمبهترهراحتی.خودتواسهطور

اوخجروجازمجانعوگیجردمیرااودسججتحامجدولجیرودمیاتجاقدرطجرفبجهخلیل(

شود.)می

بیججارم.رووراثججتانحصججارکاغذایبرممنبشینبدی؟کشتنبهخودتوخوایمی:حامد

بیام.تابزنآهنگیهبراشدخت):ماهبه(خطاب

نشیند.)میمبلرویخلیل(

کجاس؟مارالدخت):ماهبه(خطابخلیل

داره.نقاشیکلسبعدازظهرامروزدخت:ماه

آهنگججیبججهمربوطنتکاغذهاینشیند.میپیانوپشتورودمیپیانوطرفبهدختماه(

کنججد.میپیانونواختنبهشروعآرامیبهودهدمیقرارپیانورویرابنوازدخواهدمیکه

راهایشچشججمخلیججلشججود.میتندپیانوآهنگتدریجبهشود.میخارجصحنهازحامد

دارددسججتدرکاغججذچندکهدرحالیحامددهد.میتکانسرآهنگباهمراهوبنددمی
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زند.)میلبخندحامدبهوکندمیبازراهایشچشمخلیلشود.میصحنهوارد

بدون.قدرشوداری.هنرمندیزنچهخلیل):به(خطابحامد

گیرد.)میخلیلطرفبهراکاغذهاحامد(

باشه.کسروکمچیزینکنمفکردیگهبگیر.:خلیل

کنم.میخبرتبرهپیشکهخونهفروشکارای(لبخندزنان):خلیل

شود.)میبلندجایشازخلیلدهد.میتکانسرحامد(

عجله؟اینباکجا:حامد

منتظره.پورانبرمباید:خلیل

نری.تظاهراتوخونهبرگردیفرعیکوچههمینازبدهقول:حامد

تظاهرات.رمنمیباشه.:خلیل

خججارجصججحنهازوکنندمیبدرقهرااودختماهوحامدرود.میاتاقدرطرفبهخلیل(

شوند.)می

3

دخت)ماه-حامد(

یپججارچهدارددسججتدرکججهنایلونیازدختماهشوند.میصحنهواردحامدودختماه(

کشد.میپیانورویراپارچهوگذاردمیزمینرویرانایلونآورد.میبیرونرنگیسفید

انججدازهراآنعججرضوطولتارودمیپنجرهطرفبهدارددستبهمترکهدرحالیحامد

بگیرد.)

میندازمش.رختشوییماشینتوخوبه.شاندازهدخت:ماه

نججایلوندروداردبججرمیپیججانورویازراپججارچهدختماهکند.میپارچهبهنگاهیحامد(

پنججرهجلجویوداردبجرمیصجندلییجکگججذاردمیپنججرهکناررامترحامدگذارد.می

طججولرود.میصندلیرویداردبرمیزمینرویازرامترزند.میکنارراپردهگذارد.می
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آخجرکلیججدهایورودمیپیججانوطرفبهدختماهگیرد.میاندازهمترباراپنجرهعرضو

فشارکلیدهارویبارچنددختماهشود.میشنیدهپیانوبمصدایدهد.میفشارراپیانو

دهد.)می

کنن.درستشبیانبگمبایدشده.شلپیانوکوکدخت:ماه

متر.نیمویکدرمتردوپنجره):بهدستیاشاره(باحامد

گذارد.)مینهارخوریمیزکنارراآنوآیدمیپایینصندلیرویازحامد(

خجواممیبلنججده.پنجججرهایججنواسججهخیلیپردهاینپنجره):یپردهبهاشاره(بادختماه

نخریم؟نویپردهنیسبهترنظرتبهکنم.کوتاهش

بذاریم.جاشبخرمدیگهیکیبذارفعلکن.کوتاهشفرصتسر:حامد

بججادختمججاهکند.میفکرونشیندمیمبلرویحامدشود.میخارجصحنهازدختماه(

کند.)میتمیزراپذیراییاتاقوکندمیروشنراآنشودمیصحنهواردجاروبرقییک

مشکوکم.خلیلرفتاربهبلند):صدای(باحامد

کند.)میخاموشراجاروبرقیدختماه(

نشنیدم.گفتی؟چیدخت:ماه

مشکوکم.خلیلرفتاربهگفتم:حامد

چطور؟تعجب):(بادختماه

ازمروخججونهسججندتابیمارستانتوکارماتاقبوداومدهخلیلکهپیشوقتچند:حامد

وجججودبججادیدمش؟کهپرسیدازمدید.روکردهفوتکههامریضازیکییپروندهبگیره

پرونججدهگفتججمبهشپرسید.ازمرواسمشبازمولیخوندپروندهرویرواسمشکهاین

پرسججید.ازمرواسججمشبازاومدپیشمونکههماینجانگفت.بهمخوایمیچیواسهرو

خواد.میچیواسهرواونویپروندهاطلعاتدونمنمیشناسدش.میانگار

برد.)میبالراابروهایشدختماه(
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کرد.نمیپنهونازتروچیزیمعمولخلیلعجیبه.دخت:ماه

خارجصحنهازحامدکند.میتمیزرااتاقوکندمیروشنراجاروبرقیدوبارهدختماه(

شود.)می

کند.مینگاهدیواریساعتبهدختماه

میججاددیججرانقججدرچرانقاشیکلسازدخترایننیسمعلومکرد.دیرمارالبازدخت:ماه

خونه.

کند.)میخارجپذیراییاتاقازراجاروبرقیدختماه(

4

مارال)-دختماه(

مبججلرویشججود،میصججحنهوارداسججتبافتنیوکاموادستشدرکهحالیدردختماه(

مبججلرویوشججودمیصججحنهواردمججارالکند.میگردنشالبافتنبهشروعونشیندمی

نشیند.)میدختماهدستکنار

خونه؟اومدیدیرانقدرچراکنان):(اخمدختماه

ورنججیبودموندهقبلازتابلوهامازتاسهزدیم.میورنیتابلوهامونرویبایدامروز:مارال

کشید.طولکشیدنشون

خونه.اومدیدیرکلستازکههمقبلیهفتهدخت:ماه

باستان.ایرانموزهبردمنودنبالم.اومدرضاپیشیهفتهگفتمکهبهت:مارال

شججوهروقججتبکججش؟خججطروپسججرایندورنگفتمبهتمنمگهعصبانیت):(بادختماه

کنم.میپیدابراتخوبشوهریهخودمبشهکهکردنت

گیرد.)میدستدرراآنیگوشهوکندمیدختماهبافتنیبهنگاهیدلخورمارال(

بندازه.گردنشدوربیادکهزمستونبافممیدارمحامدیواسه(لبخندزنان):دختماه

کنی؟میتمومشکیشده.قشنگ:مارال
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کنم.میتمومشفرداپستادخت:ماه

کنم.استراحتاتاقمتومیرممن:مارال

مارالرفتنغرهچشمبادختماهشود.میخارجصحنهازوشودمیبلندجایشازمارال(

کند.)مینگاهرا

شوهرفکربهبایدکنه.میتمومهمرودبیرستاندارهدیگهدختراینلب):(زیردختماه

کنه.دربهراهازروحامدممکنهوگرنهباشمدادنش

بعججدگیرد.میاندازهدستباوکندمیبازراگردنشالبافد.میبافتنیدوبارهدختماه(

شود.)میخارجصحنهازدستبهبافتنیوکندمیکاموادررابافتنیهایمیل

چهارمپرده

خلیل.یخانهبعد.ماهچهار

انتهایشکهاستصحنهراستسمتباریکراهروییکخلیل.یخانهزیرزمین:صحنه

دریچهدارد.قججرارصحنهچپسمتدرکوچکیاتاقهاپلهپایینرسد.میپلهتعدادیبه

یجکوبجزرگصججندوقچندوگونیتعدادیاتاقداخلاست.بستهآندیواربالیهوای

صججحنهاست.بازاتاقدراست.کهنهصندلییکوکلنگوبیلتعدادیوسیمانکیسه

افتد.میآندیوارهایرویراهرودرحرکتهنگامهاآدمیسایهواستروشن

1

مارال)-رضا-خلیل(

سمتازشود.میشنیدهصحنهبیرونازمارالورضاصدایایستاده.راهرووسطخلیل(

سججرشخلیلماند.بازمیصحنهراستسمتدرراهرودربشوند.میواردصحنهراست

کند.)مینظارهرازیرزمینراهرویداخلبهآنهاشدنواردوگرداندبرمیعقببهرا

اینجا؟بیایمارالباگفتمچرانپرسیدیخودتازرضا:خلیل
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یه.شوخیکاراتیبقیهمثهاینملبدکردمفکرخودمپیشنه.خونسردی):(بارضا

گیری.میشوخیتونیس.شوخیمنکارایازکدومهیچعصبانیت):(باخلیل

دسججتشبججارامججارالگردنبنججدرود.میمججارالطججرفبججهوبنددمیراراهرودربخلیل(

مججارالطججرفبججهدوبججارهخلیججلرود.میعقججببججهوکشدمیراگردنبندمارالگیرد.می

رود.)می

داری؟کارچهمنزنباکنان):(اعتراضرضا

ببینم.روگردنبندشعکسخواممیآلود):(غضبخلیل

داری؟کارچیعکساونباعصبانیت):(بارضا

بره.بدیطلقشبایدکردیعقدرودختراینمنیاجازهبی:خلیل

رود.)میخلیلطرفبهرضارود.میعقبمارالکند.میاشارهمارالبهدستبارضا(

کنی؟میکارچیندمطلقش(فریادزنان):رضا

رود.)میمارالطرفبهوزندمیپسرارضادستباخلیل(

مرده؟پدرتکهدونیمی:خلیل

دونی؟میکجاازمرده؟کنان):(بغضمارال

کند.)میسکوتخلیل(

میگی.دروغ(فریادزنان):مارال

آندررامججارالپججدرعکججسوکنججدبازمیرااوگردنبنججدورودمیمارالطرفبهخلیل(

رود.)میعقبناراحتیازبیند.می

مرده.پدرتمارال:خلیل

کند.)میگریهبلندصدایبامارال(

نداره.حقیقتکهبگو:مارال

راخلیججلبججازویرضججامانججد.میثججابتمقابلدیوارروینگاهشوکندمیسکوتخلیل(
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دهد.)میتکانمحکم

نداره.حقیقتکهبگوبزن.حرفباشزودعصبانیت):(بارضا

صججدایفقججطوگججذردمیلحظججهچندکند.مینگاهدیواربهثابتنگاهباهمچنانخلیل(

شود.)میشنیدهمارالیگریه

بود.منتقصیرگلو):درصدای(باخلیل

اندازد.)میزمینرویراخودشزانودورویخلیل(

شد؟کشتهچطوربگو(فریادزنان):رضا

ورضججاشود.میاتاقواردورودمیپایینراهروهایپلهازشود.میبلندجایشازخلیل(

شوند.)میاتاقواردسرشپشتکندمیگریههمچنانکهحالیدرمارال

بججوداومججدهدیججدمش.فججرشبججازارتججوبججاریهبودم.دیدهباردوقبلرومارالپدر:خلیل

داریمدوستمومنکهدیدتاوکردهافرشبهنگاهیشدکهمغازهوارددوستم.یمغازه

آلیسججتایدهخیلیبود.مصدقطرفدارشد.مابحثواردزنیممیحرفانتخاباتبهراجع

کججهایججنوجججامعهوضججعیتشججدنبهترازگفت.میهاشآلایدهازهیجانوشوربابود.

صفتوبارایندیدمشدوبارهبعدیهفتهدوکنن.میپیدامصدقبابیشتریرفاهمردم

بججودزدهدوسججتمیمغججازهتججوکججهحرفججایییاددیدمشتامشهد.قطارواسهبلیطخرید

مجاهدوواسججهکجهکجردتعریفبرامگفت.زندگیشوخودشازشناخت.منواونمافتادم.

یججهتجوهردوشججونویهتججبریزیزنججشکججهگفججتداد.بهمهمروشنشونیتهران.اومده

شده.تظاهراتدرگیرتهرانتوخودشاماکننمیکارتبریزتوشرکت

برمججیدیججوارکنججارازراصندلیرود.میاتاقیدریچهطرفبهبعدکند.میمکثخلیل(

هججایدانهکنججد.بازمیرادریچججهوایسججتدمیصندلیرویگذارد.میدریچهپایینودارد

افتججد.میاتججاقداخججلتگججرگیدانهچنججدشججود.میدیدهدریچهپشتازتگرگدرشت

شود.)میشنیدهاتاقبیرونازبادصدای
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نگفت؟مارالازکنجکاوی):(بارضا

کند.)مینگاهرضابهوآیدمیپایینصندلیازخلیل(

گفت.چرا.:خلیل

گفت؟چی:رضا

دهد.)نمیجوابخلیل(

گفت؟چیبهتمارالاز(عصبانی):رضا

بهخلیلشوند.میراهروواردسرشپشتمارالورضاشود.میراهرووارداتاقازخلیل(

گرداند.)برمیرضاطرفبهراسرشوکندمیمکثیرود.میهاپلهطرف

شد.گمپارکتویکهداشتهمارالاسمبهسالهپنجدختریهکهگفت:خلیل

پوشاند.)میدستدوباراصورتشخلیل(

شمعرفیپلیسبهمنکردشرکتتظاهراتتومارالپدروقتیگرفته):صدای(باخلیل

...هماونها...(مکث)...هماونهاگفتم.روکردمیزندگیکهجایینشونیوکردم

چی؟هماونهاعصبانیت):(بارضا

بندم.میرودریچهشد.عوضزیرزمینهوایمیاد.سوز:خلیل

کرد؟کارچیباهاشپلیسنکن.عوضروموضوع:رضا

ایسججتند.میراهججرودرهمچنججانرضاومارالشود.میاتاقواردودهدنمیجوابخلیل(

اتججاقازآیججد.میپججایینصججندلیازوبنددمیراهوایدریچهرود،میصندلیرویخلیل

راهججروانتهججایطرفبهوکندمینگاهمارالصورتبهبندد.میراآندروآیدمیبیرون

رود.)می

کردن؟کارچیباهاش(فریادزنان):رضا

ایستد.)میوگرداندبرمیرضاطرفبهراسرشخلیل(

کرد.فوتاونجابیمارستان.بردنشمجروحوزدنشحسابیظاهرا:خلیل
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رود.)میخلیلطرفبهرضاکند.میگریهآرامصدایبامارال(

ولججیکشججهمیآتیشبهروزندگیمونمنزنگفتیشدی.مارالپدرمرگباعثتو:رضا

پسججرمنججوخججوامنمیدیگججهبججبینمت.خوامنمیدیگهکشیدی.آتیشبهرومازندگیتو

بریم.مارال)به(خطاببدونی.خودت

مججارالورضاکند.مینگاهآنهابهخلیلشوند.میخارجزیرزمینراهرویازمارالورضا(

شود.)میخیرهمقابلشدیواربهوایستدمیراهرودرخلیلروند.میبیرونصحنهاز

منججواوندادم.دسججتازروپسججرمکشججیدم.آتیججشبهروزندگیممن(فریادزنان):خلیل

بخشید.نخواهد

کند.)مینالهوافتدمیزمینبهزانودورویخلیل(

2

حامد)-خلیل(

راهججرویبججهصججحنهراسججتسججمتازشججوند.میصحنهواردحامدسرشپشتوخلیل(

ایستند.)میاتاقیبستهدرجلویآیند.میپایینهاپلهازوروندمیزیرزمین

گفتی.رضاومارالبهروماجرایهمهپس:حامد

کججهگفتبهشمارالاماببخشهمنوخواستنمیبود.عصبانیخیلیازمرضاآره.:خلیل

نمججیدیگججهبججودگفتهبهمکهاینوجودباهمرضاوببینهرومادرشتبریزبرهخوادمی

دادم.رومارالمادرنشونیبهشونبزنه.زنگبهمشدمجبورباشهپسرمخواد

شود.)میاتاقواردسرشپشتخلیلشود.میآنواردوکندبازمیرااتاقدرحامد(

ببخشن؟منوکنیمیفکر:خلیل

بره.میزمان:حامد

بینم؟میروعروسموپسردوبارهیعنی:خلیل

رود.)میاتاقهایگونیطرفبه(حامدآره.باشیصبوراگه:حامد
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نفروختی؟هنوزروخونهاین:حامد

هنوز.نه:خلیل

دروآیججدمیبیججروناتاقازسرشپشتخلیلآید.میبیروناتاقازکند.میفکرحامد(

بندد.)میرااتاق

هججممججارالوکنججنزنججدگیتهرانمارالورضاکهاینبرایرسید.نظرمبهفکری:حامد

کنه.زندگیاینجاتهرانبیادکنیپیشنهادمادرشبهبهترهباشهمادرشپیش

خونه؟اینتوتعجب):(باخلیل

بشه.مرتبوتمیزوکننرنگمیدیمرواینجاآره.:حامد

کنه.قبولنکنمفکر:خلیل

باش.امیدوارزندگیبهنداره.ضرریامتحانش:حامد

صجججحنهدرمارالصدایشوند.میخارجراهروازحامدوخلیلدهد.میتکانسرخلیل(

شود.)میشنیده

کنیم.جستجودوبارهراخودمانبایدها.خیانتوهافاصلهعصرتگرگ.عصرماعصر:صدا

توانججدمیامججانیامججدههنججوزکهایآیندهوشدطیمامیانسردیبهکههاییگذشتهدر

نباشد.تگرگعصر

شود.)میخاموشصحنهنور(


