عصر تگرگ
نویسنده :ترانه جوانبخت
شانامه از جلد دوم کتابم »ماراتن به توان فردا« است.
این انمای ن
شانامه در سال  ۱۳۹۱از وزارت ارشاد در تهران
مجوز انشر این انمای ن
صادر شده است.
شانامه به
هرگوانه استفاده کتبی یا غیر کتبی از این انمای ن
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
یباشد.
انویسنده آن محفوظ م ن
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پرده اول
خانه خلیل و پوران .یک بعدازظهر زمستانی.
صحنه :اتاق پذیرایی یک خانه قدیمی در خیابان بهارستان .پردهی سفید رنگی پنجججره را
پوشانده است .یک بخاری گازی قدیمی کنار دیوار و تعدادی کوسججن روی زمیججن دور تججا
دور اتاق است .روی طاقچه تعدادی عکس از خلیل و پوران و رضا قرار دارد .در بججاز اتججاق
سمت چپ صحنه است.
1
)خلیل  -حامد(
)خلیل وارد صحنه میشود .در اتاق راه میرود و با خودش حرف میزند(.
خلیل :ای روزگار! ما رو به تماشا نشستی و عاقبتمون رو نظاره کردی .لعنت به تو!
)خلیل به طرف طاقچه میرود .به عکسهای روی طاقچه نگاه میکند .یکججی از عکسهججا
را که تصویر خودش و پوران اسججت در دسججت میگیججرد و روی آن دسججت میکشججد .بعججد
عکس را روی طاقچه میگذارد .به عکس پسرش نگاه میکند و آن را در دست میگیرد(.
خلیل )با لبخند( :رضا چه جوان برومندی شدی.
)خلیل عکس را روی طاقچه میگذارد .کنججار دیججوار مینشججیند و بججه یججک کوسججن تکیججه
میدهد(.
خلیل :ای جوانی کجایی که یادت به خیر.
)خلیل قدری فکر میکند .همچنان که در حال فکر کردن اسججت بججه عکسهججای طججاقچه
خیره میشود .حامد برادر کوچکتر خلیل وارد صحنه میشود .به سججمت خلیججل میرود و
کنار او روی زمین مینشیند(.
خلیل :سند خونه رو آوردی؟
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حامد :نه.
خلیل :مگه نگفتم حتما بیار؟
حامد :چند شبانهروز بیوقفه تو بیمارستان کار کردم .فرصت نکردم پیججداش کنججم .ایججن
پرستارها هم که بدون دکتر نمیتونن تا صبح بیمارستان رو اداره کنن.
خلیل )با عصبانیت( :نتونستم یعنی چی؟ من برای فروش این خونه به سججند اون احتیججاج
دارم .بیبی هم که نخواس قبل از مرگش اونو بفروشه .حال که خودش رفته و این خججونه
مونده باید خودمون دستی بال بزنیم و اونو بفروشیم .وقتی برم خونهی دیگه مبل و اثججاث
میخرم.
حامد :تو که تو اداره دارایی کارمیکنی حتما میدونی مالیات فروش خونه چقججدره .فکججر
میکنی مالیات فروش این خونه زیاد باشه؟
)خلیل دست روی شانهی حامد میگذارد(.
خلیل )لبخندزنان( :نگران نباش .خودم درستش میکنم.
)خلیل از جایش بلند میشود و به طرف بخاری میرود .دستش را بالی آن گرم میکند.
بعد به طرف پنجره میرود .پرده را کنار میزند و به بیرون از خانه نگاه میکند(.
خلیل :عجب برفی اومده.
)خلیججل پججرده را روی پنجججره میانججدازد و بججه طججرف حامججد میرود .روی زمیججن کنججار او
مینشیند(.
حامد :خبر داری کارگرای نفت میخوان بازم اعتصاب کنن؟
خلیل )با تعجب( :نه .چطور؟
حامد :میخوان برای ملی شدن نفت اعتصاب کنن .تعدادی از نماینججدههای مجلججس هججم
حمایتشون میکنن.
خلیل :پس قضیه جدییه.
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حامد :معلومه که جدییه .از انحصار نفت توسط اجنبیها راحت میشیم.
)حامد از جایش بلند میشود(.
خلیل :کجا با این عجله؟
حامد :باید برم .ماهدخت منتظرمه.
)خلیل از جایش بلند میشود(.
خلیل :این سند رو هر چه زودتر پیدا کن که خونه رو بفروشیم.
حامد :باشه.
)خلیل و حامد از صحنه خارج میشوند(.
2
)خلیل  -پوران(
)خلیل وارد صحنه میشود و با آشفتگی و نگرانی در اتاق دنبال عکس پدر مارال
میگردد(.
خلیل )با عصبانیت( :رضا این عکس رو کجا گذاشته؟ خودم چند روز پیش تو دستش
دیدم.
)خلیل دوباره عکس را در اتاق جستجو میکند .بعد روی زمین به کوسنی تکیه
میدهد(.
خلیل :لعنت بر شیطون .به رضا نمیتونم بگم .چطوری مطمئن بشم که اون مرد کججه بججه
قتل رسیده پدر واقعی مارال نبوده؟ اگه این عکس رو پیدا نکنم تنها راه اینه کججه عکججس
گردنبند مارال رو ببینم.
)خلیل سرش را بین دو دستش میگیرد و فکر میکند(.
خلیل )نالهکنان( :چه کاری کردم .چرا جای مخفی شدن پدرش رو فاش کردم؟
)خلیل از جایش بلند میشود و به طرف پنجره میرود .پرده را کنار میزند و به بیرون از
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اتاق نگاه میکند(.
خلیل :اگه اون مرد پدرش باشه چی؟
)پوران همسر خلیل با سینی چای حاوی دو لیوان چای و قنجددان وارد صجحنه میشجود.
سینی را روی زمین میگذارد و به خلیل نگاه میکند(.
پوران :برات چای آوردم.
)خلیل پرده را روی پنجره میاندازد و به طرف پوران میرود .روی زمین مینشیند و هججر
دو قند از قنددان برمیدارند و در حالی که چای میخورند با هم حرف میزنند(.
پوران :امروز بازم یه زن تلفن کرد.
خلیل :چی میگفت؟
پوران )با عصبانیت( :مثل بقیهی زنها که مزاحم میشن .چرا با این زنهای صیغهایت
راحتم نمیذاری؟
)خلیل لیوان نیمهخالی چای را با عصبانیت روی سینی میگذارد و از جایش بلند
میشود(.
خلیل )فریادزنان( :من از روز اول هم بهت قول تک همسری نججدادم .میخواسججتی قبججول
نکنی زنم بشی.
)پوران لیوان چای را روی سینی میگذارد .از جایش بلنججد میشججود و بججه طججرف طججاقچه
میرود .عکس خودش و خلیل را از روی طاقچه در دستش میگیججرد و بججه خلیججل نشججان
میدهد(.
پوران )با عصبانیت( :اون موقع که جوون بودم قربون صدقهم میرفتی و منت میکشیدی
که زنت بشم .حال که دیگه جوون نیستم سراغ زنهای صیغهای رفججتی؟ کججی میخججوای
دست از این کارات برداری؟
خلیل :رضا کجاس؟
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پوران :چرا موضوع حرفو عوض میکنی؟ کی از دست این زنهای صیغهایت راحت
میشم؟
خلیل :نگفتی رضا کجاس؟
)پوران عصبانی از اتاق خارج میشود(.
)خلیل روی زمین مینشیند و چای میخورد .بعد دوباره شروع به جستجوی عکس پججدر
مججارال میکنججد .عکسهججای روی طججاقچه را از قابهایشججان بیججرون میآورد .چنججد تججا از
کوسنها را جابهجا میکند .پوران وارد اتاق میشود(.
پوران :دنبال چی میگردی؟
خلیل :رضا کی میاد؟
)پوران به طرف طاقچه میرود و عکسهایی که از قاب بیججرون ریختججه شججده در دسججتش
میگیرد(.
پوران :چرا عکسها رو از قاب درآوردی؟
خلیل :گفتم رضا کی میاد؟
پوران :رفته دنبال مارال.
خلیل )اخمکنان( :مگه بهش نگفتم این دختره رو ول کن .تو نصجیحتش کجن .شجاید اثجر
کنه.
)پوران عکسها را در قابهایشان میگذارد .بعد به طرف سینی چججای میرود .لیوانهججا و
قنددان را روی سینی میگذارد و به سمت در اتاق میرود .مکثی میکند و به خلیل نگاه
میکند(.
پوران :مارال دختر خوبییه .آرزومه عروسم بشه .انقدر واسهی رضا راه غلط نذار.
خلیل )اخمکنان( :من راه غلط براش میذارم یا تو؟ آخر سر ایججن دخججتر رضججا رو از راه به
درمیاره) ...مکث(  ...از همون اول که حامد اونو به دخترخوندگی قبول کججرد میدونسججتم
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بزرگ که بشه بین من و پسرم اختلف میندازه .بارها خواستم بججه حامججد بگججم کججه ایججن
دختر رو با خودش انقدر نیاره اینجا اما چون برادرمه سکوت کردم.
)پوران با نارضایتی سر تکان میدهد و از اتججاق خججارج میشججود .خلیججل تسججبیح از جیججب
شلوارش بیرون میآورد و زیر لب ذکر میگوید .بعد تسبیح را در جیبش میگججذارد و بججه
سمت بخاری میرود .دستهایش را بالی بخاری میگیرد(.
خلیل :این بخاری هم که دیگه قدیمی شده و خوب کار نمیکنه .باید امجروز یکجی دیگجه
جاش بخرم.
)بخاری را خاموش میکند و آن را از اتاق بیرون میبرد(.
3
) رضا  -مارال  -قاضی  -دادستان  -هیات منصفه  -شاکی  -خلیل(
)رضا وارد صحنه میشود .تعدادی بسته در دستش است .آنها را کنار در اتاق میگذارد و
همانجا میایستد(.
رضا :ای کاش به مارال نمیگفتم پدرم از دیدنش ناراحت میشه .اگه بهججش نگفتججه بججودم
مارال باهام میومد.
)رضا دستش را روی پیشانیاش میگججذارد و در حججالی کججه سججرش را از نججاراحتی تکججان
میدهد فکر میکند(.
)نور صحنه کم میشود .بخشی از اتاق تاریک میشود و گوشهای از اتاق کججه رضججا در آن
است روشن میماند(.
رضا :مارال ،من به تو دل بستم .از خودت میپرسی که چرا اینو بهججت نگفتججم .لبججد فکججر
میکنی که من بیاحساس و سردم ،مثل تگرگ .نمیدونی چقدر بهت علقه دارم اما فکر
میکنم که موقعیت ازدواج با تو رو ندارم.
)اتاق روشن میشود .رضا کابوس یک دادگاه را میبیند .مارال را به عنججوان متهججم ردیججف
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اول میبیند که با بیصبری به در دادگاه نگاه میکند و منتظر آمدن شریک جججرم اسججت.
قاضی از دادستان میخواهد موارد جرم را برای متهججم بججازگو کنججد .صججدای دادسججتان در
فضای دادگاه میپیچد(.
دادستان :فرار از واقعیتها و رفتن به دنیایی خیالی ،بردن شریک جرم به دنیایی خیججالی،
بیتوجهی به نصیحتهای دوستانه ،ادامه دادن جرمها و از همه بدتر بیاهمیججتی بججه رای
دادگاه.
)مارال لبخندی میزد و دوباره به در دادگاه نگاه میکند .فریجاد قاضجی هیجات منصجفه را
شوکه میکند(.
قاضججی :تبسججمکردنهایت هججم بججا رای هیججات منصججفه بججه جرمججت اضججافه شججد.
)یکی از هیات منصفه بلند میشود که اعتراض کند اما قاضججی بججا اشججاره دسججت او را بججه
نشستن وادار میکند .اما مارال همچنان در دنیججای خیججالت خججودش اسججت .انگججار اصججل
صدای قاضی را نشنیده .شاکی که از بیخیالی متهم کلفه شده سرش داد میکشد(.
شاکی :چقدر گفتم بهش نامههای عاشقانه نفرست؟ چرا گوش نکردی؟ چرا انقججدر ادامججه
دادی تا کار به اینجا رسید؟
)قاضی به میز جلویش میکوبد و شاکی را مجبور به سکوت میکند .مارال همچنججان بججه
در دادگاه خیره مانده است .ناگهان در دادگاه باز میشججود و همهی نگاههججا بججه در خیججره
میماند .رضا که هنوز گوشهی اتاق ایستاده خجودش را میبینججد کججه مسجنتر شججده و بججا
موهای جوگندمی و نگاهی گیرا وارد سالن میشود(.
مارال )زیر لب( :ای عشق با من چهها که نکردی کججه سججر از دادگججاه درآوردیججم .چججرا بججه
خوندن نامههای عاشقانهم ادامه دادی؟
)مارال سرش را به طرف پنجره برمیگرداند تا از نگاه رضا در امان بماند اما صججدای رضججا
همهی وجودش را میلرزاند(.
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رضا :ابراز عشق تو با لذت سکوت من برابره.
)رضا به طرف مارال میرود(.
رضا :من عاشقتم مارال .از همون دوران نوجوونیم به تو دل بستم.
شاکی :اینجا دادگاهه یا مکان ابراز عشق؟
)رضا به طرف شاکی میرود(.
رضا )فریادزنان( :چرا از مارال و من شکایت کردی؟ ما که جرمی مرتکب نشدیم.
شاکی )عصبانی( :همین که به حرف من گوش نکججرده و اسججیر فکججر تججو شججده بزرگججترین
جرمشه.
)قاضی با چکش به میز روبرویش میکوبد .همه ساکت به او خیره میشوند(.
قاضی :رای دادگاه اعلم میشود .متهم و شریک جرم دیگر حق ندارند همدیگر را ببینند.
)رضا به طرف میز قاضی میرود و اعتراض میکند(.
رضا :من این رای رو قبول ندارم .مارال هم قبول نداره.
)رضا که گوشهی اتاق ایستاده و به دادگاه نگاه میکند سرش را بین دو دست میگیرد و
ناله میکند(.
رضا )نالهکنان( :این سرنوشت من و توئه مارال .ما به همدیگه نمیرسیم) .فریادزنان( نججه.
نه.
)صحنه تاریک میشود .آهنگ پیانو با آواز غمگین رضا همراه میشود .بعد از اتمام آهنگ
صحنه روشن میشود .خلیل در حالی که رضا گوشهی اتاق ایستاده وارد صحنه میشود(.
خلیل )با عصبانیت( :لجبازی میکنی و زن نمیگیری و من و مادرت رو به انتظار نوه نگه
داشتی.
)رضا به طرف خلیل میرود(.
رضا :میخوام زن بگیرم شما نمیذارین.
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)خلیل ابروهایش را بال میبرد(.
خلیل :من نمیذارم؟ من کجا نمیذارم؟ بهت پیشنهاد دخججتر عبججاس شججیبانی داروسججاز رو
دادم گفتی نه .دختر حمید پاینده پیانیست رو بهت معرفی کردم به اونم گفتی نه .دخجتر
مصطفا ریاحی از همکارام تو ادارهی دارایی رو بهت پیشنهاد کردم باز قبول نکردی.
)رضا دستش را روی سرش میگذارد و عقب میرود(.
رضا :من هیچ کدوم از این دخترها رو نمیخوام.
)خلیل به طرف رضا میرود و با عصبانیت دستش را در هوا تکان میدهد(.
خلیل )فریادزنان( :پس کدوم دختر رو میخوای؟ همونی که میخججواد زنججدگیمون رو بججه
آتیش بکشه؟
)رضا آه میکشد و به طرف بستههایی که گوشهی اتاق گذاشته میرود .خلیل بججه طججرف
رضا میرود(.
خلیل :چرا جواب نمیدی؟ چرا از این دختر دست برنمیداری؟
)رضا بستهها را از روی زمین برمیدارد و به خلیل نگاه میکند(.
رضا :شما که رضایت نمیدی با مارال ازدواج کنم .من هم که باهاش ازدواج نکردم.
خلیل :من برای ماموریت کاری باید به مدت دو ماه برم شیراز .تججا وقججتی برگججردم خججوب
فکرت رو بکن و جواب مثبت برای ازدواج با یکی از همیججن دخترهججا کججه بهججت پیشججنهاد
کردم بهم بده.
)رضا با ناراحتی از صحنه خارج میشود .خلیل غرغرکنان در اتاق راه میرود و با خججودش
حرف میزند(.
خلیل :چه روزگاری شده .دیگه بچهها از پدراشون حساب نمیبججرن .دورهی مججا کججه بججود
پدرمون یه چشمغره میومد حساب میبردیم اما حال سر بچههامون داد هم که میزنیججم
فایده نداره .آخر سر کار خودشونو میکنن.
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)خلیل از صحنه خارج میشود(.
پرده دوم
دو سال بعد .بیمارستان رازی .یک عصر بهاری.
صحنه :اتاق کار حامد .یک میز بزرگ در اتاق و یک صندلی پشججت میججز اسججت .تعججدادی
کاغذ و و پروندهی پزشکی و یک قلمدان و یک تلفن روی میز است .دو صندلی کنار میز
قرار گرفته .یک کشوی بزرگ گوشهی اتاق و یک گلججدان گججل سججرخ روی طججاقچه کنججار
پنجرهی رو به خیابان است.
1
)حامد  -خلیل  -منشی(
)حامد روی صندلی پشت میز نشسته و به پروندهی پزشکی که در دستش است نگاه
میکند .خلیل وارد صحنه میشود و به طرف حامد میرود(.
حامد :سلم.
)خلیل جواب سلم نمیدهد و اخم میکند(.
خلیل :از دو سال قبل که ازت سند خونه رو خواستم امروز و فردا کردی .سججند خججونه رو
بالخره پیدا کردی؟
حامد :چرا امروز اومدی بیمارستان؟ از بعدازظهر حکومت نظامی اعلم شده.
)صدای گلوله از بیرون بیمارستان به گوش میرسد .خلیل به طرف پنجره میرود .حامججد
او را به کنار میکشد(.
حامد :بیا این طرف .خطرناکه .ممکنه گلوله بهت بخوره.
خلیل :سند رو آوردی؟
حامد :آره.
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)حامد از کیفش که زیر میز کنار پایش است سججند خججانه را بیججرون میآورد و بججه خلیججل
میدهد .چشم خلیل به پروندهی یکی از بیماران که روی میز حامد است میافتد .عکس
پدر مارال را روی پرونده میبیند .پرونده را برمیدارد و آن را ورق میزند(.
خلیل :این مریض رو کی آوردن اینجا؟
حامد :دو هفته پیش.
خلیل :تو خودت دیدیش؟
حامد :آره .قبل از مرگش دیدمش.
خلیل :اسمش مجتبی کاظمی بود؟
حامد :آره .چطور مگه؟
)منشی حامد وارد اتاق میشود(.
منشی :دکتر یکی از این مریضها که توی راهرو منتظر نشسته خیلی آه و ناله میکنه.
حامد :بگو پرستار یه آمپول مسکن بهش بزنه.
)منشی از اتاق خارج میشود .صدای گلوله دوباره شنیده میشود(.
حامد :چه روز بدی اومدی .میترسم بیرون بری تیر بخوری.
خلیل :نگران نباش .طوریم نمیشه.
)خلیل دوباره پرونده پزشکی پدر مارال را ورق میزند .بعد آن را روی میز حامد
میگذارد(.
حامد :نگفتی اطلعات پروندهی مجتبی کاظمی رو برای چی میخوای؟
)خلیل جواب نمیدهد(.
حامد :خبر داری دوستت کامبیز فوت کرده؟
خلیل )با آشفتگی( :چی گفتی؟ فوت کرده؟
حامد :آره .از بیماری عفونی مرد.
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)خلیل از ناراحتی بغض میکند(.
خلیل )با عصبانیت( :برادرش کامران که دکتره .چرا بهش نرسید؟
حامد :کامران بهش گفته بود بوی مرگ میدی.
)خلیل در حالی که مشتهایش را گره میکند به طرف در اتججاق میرود .حامججد نگججاهش
می کند .خلیل مکثی میکند و به طرف حامد برمیگردد(.
خلیل :اتاق کار کامران تو همین ساختمونه؟
حامد :آره .اتاق شمارهی  .312نگی بهش که من بهت گفتم.
)خلیل و حامد به طرف در اتاق میروند(.
خلیل :نه .نمیگم .خدافظ.
حامد :خدافظ.
)خلیل از اتاق خارج میشود(.
2
)خلیل  -کامران  -پرستار(
صحنه :اتاق کار کامران .شبیه اتاق کار حامد است با این تفاوت کججه میججز گوشججهی اتججاق
است و به جای گلدان روی طاقچه یک کشوی فلزی کنججار دیججوار نزدیججک طججاقچه اسججت.
پروندهی چند بیمار و تقویم روی میز کامران است .کت کجامران روی جالباسجی کنجار در
اتاق است.
)خلیل وارد اتاق میشود .کسی در اتاق نیست .منتظر میماند .کامران وارد اتاق میشود.
با دیدن خلیل ابروهایش را بال میبرد(.
کامران :چه عجب یادی از من کردی.
خلیل )با عصبانیت( :چرا باعث مرگ کامبیز شدی؟
کامران :من هر کاری از دستم برمیاومد براش کردم.

عصر تگرگ

15

ترانه جوانبخت

)خلیل به طرف کامران میرود .یقهی کامران را محکم میگیرد و او را تکان میدهد(.
خلیل )با عصبانیت( :بگو چطور شد مرد؟
)کامران تقل میکند از دست خلیل رها شود اما خلیل محکمتر او را تکان میدهد(.
خلیل :بگو چطوری اونو کشتی لعنتی.
)خلیل کامران را رها میکند .کامران دستی به گلویش میکشد و نفس بلندی میکشد(.
کامران :سه هفته بود تب داشت .بهش گفتججم بیججا بیمارسججتان قبججول نکججرد .گفججت کججارم
میمونه .بهش گفتم اگه تب با آنتیبیوتیک پایین نیاد یعنی بیماری عفونی عادی نیسججت
بیا بیمارستان اما به حرفم گوش نکرد.
)خلیل به طرف کامران میرود .شانهی او را میگیرد و محکم تکانش میدهد(.
خلیل :تو میدونستی که میمیره اما براش کاری نکردی.
کامران :نمیتونستم کاری براش بکنم .بیمارستان تجهیزات داره باید میاومد بیمارستان.
خلیل )با عصبانیت( :لعنتی .تو به برادرت رحم نکردی .من اگه جای تو بودم بججا همکججارام
همین تجهیزات بیمارستان رو میبردم خونهش یا به زور میآوردمش بیمارستان امججا تججو
کامبیز رو ول کردی تا بمیره.
)خلیل کامران را به زمین پرت میکند .نگاه نفججرتآوری بججه او میکنججد و از اتججاق خججارج
میشود .کامران روی صندلی پشت میزش مینشیند .آرنجش را بجه میججز تکیجه میدهججد.
دسججتش را روی پیشججانیاش میگججذارد و چشججمهایش را میبنججدد .بعججد از چنججد لحظججه
چشمهایش را بازمیکند .آهی میکشد و تقویمی که روی میز است جلججویش میگججذارد.
کاغذهای تقویم را ورق میزند(.
کامران )زیر لب( :شنبهی هفتهی دیگه جلسهی پزشکان بیمارستانه.
)روی تقویم مینویسد .دوباره تقویم را ورق میزند .پرستار بیمارستان وارد اتاق میشججود.
کامران پروندههای بیماران را از روی میز برمیدارد و به پرستار میدهد(.
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کامران :اینها رو مطالعه کردم .بدین بایگانی کنن.
پرستار :رئیس بخش گزارش پزشکی رو میخواد .کی میدین؟
کامران :امروز خستهم .میرم خونه .تا آخر هفته آمادهش میکنم.
)پرستار از اتاق خارج میشود .کامران کتش را از جالباسی کنججار در بججرمیدارد و از اتججاق
خارج میشود(.
پرده سوم
خانه حامد و ماهدخت .یک بعدازظهر تابستانی.
صحنه :یک سالن پججذیرایی مبلججه .چهججار مبججل دور یججک میججز شیشججهای قججرار دارد .میججز
نهارخوری و صندلیهای دور آن کنار دیوار است .ساعت دیججواری روی دیججوار بججالی میججز
نهارخوری است .یک پیانو گوشهی سالن است .پردهی توری سفید رنگی پنجرهی سججالن
را پوشانده .چند ظرف و کارد میوهخوری روی میز شیشهای جلوی مبلها است.
1
)مارال(
)مارال کاغذ و قلم به دست وارد صحنه میشود و روی مبججل مینشججیند .کاغججذها را ورق
میزند و فکر میکند(.
مارال :اسمش رو چی بذارم؟
)مجججارال مکجججث میکنجججد .کاغجججذها را ورق میزنجججد تجججا بجججه کاغجججذ اول میرسجججد(.
مارال :اسمش رو میذارم :عصر تگرگ.
)اسمی که انتخاب کرده روی اولین کاغذ مینویسد(.
مارال :ما مثه آینههایی شدیم که سرمای وجودمون رو داریم به هججم منعکججس میکنیججم.
کسی تو این دوره به فکر محبت واقعی کردن بججه دیگجرون نیججس .واسجه همجدیگه نقشجه
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میکشن .زیرآب همدیگه رو میزنن .به همدیگه علقمند هم که میشججن احساسشججون رو
پنهون میکنن .همه شدن مثه تگرگ ،سرد و بیتفاوت به هم.
)مارال قدری فکر میکند و به ساعتش نگاه میکند(.
مارال :کلس نقاشیم داره دیر میشه.
)مارال از جایش بلند میشود و کاغذ به دست از صحنه خارج میشود(.
2
)ماهدخت  -حامد  -خلیل(
)ماهدخت روی مبل نشسته .صدای حامد و خلیججل از بیجرون از صجحنه شججنیده میشجود.
حامد و پشت سرش خلیل وارد صحنه میشوند .حامد با دست به مبل اشاره میکند(.
)خلیل روی مبل کنار ماهدخت مینشیند .حامد روی مبل کناری مینشیند(.
خلیل :خبر داری مصدق از نخستوزیری استعفا داده ،قوامالسلطنه نخستوزیر شده؟
حامد )با ناراحتی( :نه .حیف شد .مصدق مرد دلسوزییه .لبد مخالفاش نذاشتن بمونه.
خلیل :همیشه همینطوره .یه عده جلوی آدمای دلسوز مانع میشن که وضع بهججتر نشججه.
مصدق از طرف بعضی از اطرافیانش مورد سردی و بیمهری قرار گرفته وگرنه مردم هنوز
میخوان نخستوزیر باشه .شنیدم که مردم امروز میخوان تظاهرات کنن .حتما درگیری
خواهد شد.
)ماهدخت از جایش بلند میشود و از صحنه خارج میشود(.
خلیل :راستی اون پروندهی پزشکی که اومدم تو اتاق کججارت دیججدم رو میشججه از بایگججانی
بیمارستان واسهم بگیری؟
حامد :کدوم پرونده؟
خلیل :همون پرونده که دفعهی قبل اومدم بیمارستان پیشت دیدم.
حامد :یادم نمیاد.

عصر تگرگ

18

ترانه جوانبخت

خلیل :گفتی اسم اون مریض مجتبی کاظمی بود.
)حامد فکر میکند و سر تکان میدهد(.
حامد :آره .یادم اومد .نگفتی واسه چی پروندهش رو میخوای؟
)خلیل با تردید به حامد نگاه میکند و جواب نمیدهد .ماهدخت با یک سینی حججاوی دو
لیوان شربت وارد صحنه میشود .سینی را روی میز جلوی مبلها میگججذارد .لیوانهججا را
جلوی حامد و خلیل میگذارد .حامد و خلیل شججربت میخورنججد .حامججد از جججایش بلنججد
میشود(.
حامد )خطاب به ماهدخت( :واسهی خلیل پیانو بزن) .خطاب به خلیججل( :مججن بججرم بججرات
کاغذای انحصار وراثت خونه رو بیارم.
خلیل )اعتراضکنان( :الن چه وقت پیانو زدنه؟ مردم تظاهرات کردن اون وقججت تججو ایججن
طور واسه خودت راحتی .بهتره بریم ببینیم چه خبره.
)خلیل بجه طجرف در اتجاق میرود ولجی حامجد دسججت او را میگیجرد و مجانع از خجروج او
میشود(.
حامد :میخوای خودتو به کشتن بدی؟ بشین من برم کاغذای انحصججار وراثججت رو بیججارم.
)خطاب به ماهدخت( :براش یه آهنگ بزن تا بیام.
)خلیل روی مبل مینشیند(.
خلیل )خطاب به ماهدخت( :مارال کجاس؟
ماهدخت :امروز بعدازظهر کلس نقاشی داره.
)ماهدخت به طرف پیانو میرود و پشت پیانو مینشیند .کاغذهای نت مربوط بججه آهنگججی
که میخواهد بنوازد را روی پیانو قرار میدهد و به آرامی شروع به نواختن پیانو میکنججد.
حامد از صحنه خارج میشود .به تدریج آهنگ پیانو تند میشججود .خلیججل چشججمهایش را
میبندد و همراه با آهنگ سر تکان میدهد .حامد درحالی که چند کاغججذ در دسججت دارد
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وارد صحنه میشود .خلیل چشمهایش را باز میکند و به حامد لبخند میزند(.
حامد )خطاب به خلیل( :چه زن هنرمندی داری .قدرشو بدون.
)حامد کاغذها را به طرف خلیل میگیرد(.
خلیل :بگیر .دیگه فکر نکنم چیزی کم و کسر باشه.
خلیل )لبخندزنان( :کارای فروش خونه که پیش بره خبرت میکنم.
)حامد سر تکان میدهد .خلیل از جایش بلند میشود(.
حامد :کجا با این عجله؟
خلیل :باید برم پوران منتظره.
حامد :قول بده از همین کوچه فرعی برگردی خونه و تظاهرات نری.
خلیل :باشه .نمیرم تظاهرات.
)خلیل به طرف در اتاق میرود .حامد و ماهدخت او را بدرقه میکنند و از صججحنه خججارج
میشوند(.
3
)حامد  -ماهدخت(
)ماهدخت و حامد وارد صحنه میشوند .ماهدخت از نایلونی کججه در دسججت دارد پججارچهی
سفید رنگی بیرون میآورد .نایلون را روی زمین میگذارد و پارچه را روی پیانو میکشد.
حامد درحالی که متر به دست دارد به طرف پنجره میرود تا طول و عججرض آن را انججدازه
بگیرد(.
ماهدخت :اندازهش خوبه .تو ماشین رختشویی میندازمش.
)حامد نگاهی به پارچه میکند .ماهدخت پججارچه را از روی پیججانو بججرمیدارد و در نججایلون
میگذارد .حامد متر را کنار پنججره میگججذارد یجک صجندلی بجرمیدارد و جلجوی پنججره
میگذارد .پرده را کنار میزند .متر را از روی زمین برمی دارد روی صندلی میرود .طججول
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و عرض پنجره را با متر اندازه میگیرد .ماهدخت به طرف پیججانو میرود و کلیججدهای آخجر
پیانو را فشار میدهد .صدای بم پیانو شنیده میشود .ماهدخت چند بار روی کلیدها فشار
میدهد(.
ماهدخت :کوک پیانو شل شده .باید بگم بیان درستش کنن.
حامد )با اشارهی دست به پنجره( :دو متر در یک و نیم متر.
)حامد از روی صندلی پایین میآید و آن را کنار میز نهارخوری میگذارد(.
ماهدخت )با اشاره به پردهی پنجره( :این پرده خیلی واسججه ایججن پنجججره بلنججده .میخجوام
کوتاهش کنم .به نظرت بهتر نیس پردهی نو نخریم؟
حامد :سر فرصت کوتاهش کن .فعل بذار یکی دیگه بخرم جاش بذاریم.
)ماهدخت از صحنه خارج میشود .حامد روی مبل مینشیند و فکر میکند .مججاهدخت بججا
یک جاروبرقی وارد صحنه میشود آن را روشن میکند و اتاق پذیرایی را تمیز میکند(.
حامد )با صدای بلند( :به رفتار خلیل مشکوکم.
)ماهدخت جاروبرقی را خاموش میکند(.
ماهدخت :چی گفتی؟ نشنیدم.
حامد :گفتم به رفتار خلیل مشکوکم.
ماهدخت )با تعجب( :چطور؟
حامد :چند وقت پیش که خلیل اومده بود اتاق کارم تو بیمارستان تا سججند خججونه رو ازم
بگیره پروندهی یکی از مریضها که فوت کرده رو دید .ازم پرسید که دیدمش؟ بججا وجججود
این که اسمش رو روی پرونده خوند ولی بازم اسمش رو ازم پرسید .بهش گفتججم پرونججده
رو واسه چی میخوای بهم نگفت .اینجا هم که پیشمون اومد باز اسججمش رو ازم پرسججید.
انگار میشناسدش .نمیدونم اطلعات پروندهی اونو رو واسه چی میخواد.
)ماهدخت ابروهایش را بال میبرد(.
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ماهدخت :عجیبه .خلیل معمول چیزی رو ازت پنهون نمیکرد.
)ماهدخت دوباره جاروبرقی را روشن میکند و اتاق را تمیز میکند .حامد از صحنه خارج
میشود(.
ماهدخت به ساعت دیواری نگاه میکند.
ماهدخت :باز مارال دیر کرد .معلوم نیس این دختر از کلس نقاشی چرا انقججدر دیججر میججاد
خونه.
)ماهدخت جاروبرقی را از اتاق پذیرایی خارج میکند(.
4
)ماهدخت  -مارال(
)ماهدخت در حالی که در دستش کاموا و بافتنی اسججت وارد صججحنه میشججود ،روی مبججل
مینشیند و شروع به بافتن شالگردن میکند .مججارال وارد صججحنه میشججود و روی مبججل
کنار دست ماهدخت مینشیند(.
ماهدخت )اخمکنان( :چرا انقدر دیر اومدی خونه؟
مارال :امروز باید روی تابلوهامون ورنی میزدیم .سه تا از تابلوهام از قبل مونده بود ورنججی
کشیدنشون طول کشید.
ماهدخت :هفتهی قبل هم که از کلست دیر اومدی خونه.
مارال :بهت که گفتم هفتهی پیش رضا اومد دنبالم .منو برد موزه ایران باستان.
ماهدخت )با عصبانیت( :مگه من بهت نگفتم دور این پسججر رو خججط بکججش؟ وقججت شججوهر
کردنت که بشه خودم یه شوهر خوب برات پیدا میکنم.
)مارال دلخور نگاهی به بافتنی ماهدخت میکند و گوشهی آن را در دست میگیرد(.
ماهدخت )لبخندزنان( :واسهی حامد دارم میبافم زمستون که بیاد دور گردنش بندازه.
مارال :قشنگ شده .کی تمومش میکنی؟
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ماهدخت :تا پسفردا تمومش میکنم.
مارال :من میرم تو اتاقم استراحت کنم.
)مارال از جایش بلند میشود و از صحنه خارج میشود .ماهدخت با چشمغره رفتن مارال
را نگاه میکند(.
ماهدخت )زیر لب( :این دختر دیگه داره دبیرستان رو هم تموم میکنه .باید به فکر شوهر
دادنش باشم وگرنه ممکنه حامد رو از راه به در کنه.
)ماهدخت دوباره بافتنی میبافد .شال گردن را باز میکند و با دست اندازه میگیرد .بعججد
میلهای بافتنی را در کاموا میکند و بافتنی به دست از صحنه خارج میشود(.
پرده چهارم
چهار ماه بعد .خانهی خلیل.
صحنه :زیرزمین خانهی خلیل .یک راهروی باریک سمت راست صحنه است که انتهایش
به تعدادی پله میرسد .پایین پلهها اتاق کوچکی در سمت چپ صحنه قججرار دارد .دریچه
هوای بالی دیوار آن بسته است .داخل اتاق تعدادی گونی و چند صججندوق بجزرگ و یجک
کیسه سیمان و تعدادی بیل و کلنگ و یک صندلی کهنه است .در اتاق باز است .صججحنه
روشن است و سایهی آدمها هنگام حرکت در راهرو روی دیوارهای آن میافتد.
1
)خلیل  -رضا  -مارال(
)خلیل وسط راهرو ایستاده .صدای رضا و مارال از بیرون صحنه شنیده میشود .از سمت
راست صحنه وارد می شوند .درب راهرو در سمت راست صحنه بازمیماند .خلیل سججرش
را به عقب برمیگرداند و وارد شدن آنها به داخل راهروی زیرزمین را نظاره میکند(.
خلیل :رضا از خودت نپرسیدی چرا گفتم با مارال بیای اینجا؟
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رضا )با خونسردی( :نه .پیش خودم فکر کردم لبد اینم مثه بقیهی کارات شوخییه.
خلیل )با عصبانیت( :هیچ کدوم از کارای من شوخی نیس .تو شوخی میگیری.
)خلیل درب راهرو را میبندد و بججه طججرف مججارال میرود .گردنبنججد مججارال را بججا دسججتش
میگیرد .مارال گردنبند را میکشد و بججه عقججب میرود .خلیججل دوبججاره بججه طججرف مججارال
میرود(.
رضا )اعتراضکنان( :با زن من چه کار داری؟
خلیل )غضبآلود( :میخوام عکس گردنبندش رو ببینم.
رضا )با عصبانیت( :با اون عکس چی کار داری؟
خلیل :بیاجازهی من این دختر رو عقد کردی باید طلقش بدی بره.
)رضا با دست به مارال اشاره میکند .مارال عقب میرود .رضا به طرف خلیل میرود(.
رضا )فریادزنان( :طلقش ندم چی کار میکنی؟
)خلیل با دست رضا را پس میزند و به طرف مارال میرود(.
خلیل :میدونی که پدرت مرده؟
مارال )بغضکنان( :مرده؟ از کجا میدونی؟
)خلیل سکوت میکند(.
مارال )فریادزنان( :دروغ میگی.
)خلیل به طرف مارال میرود و گردنبنججد او را بازمیکنججد و عکججس پججدر مججارال را در آن
میبیند .از ناراحتی عقب میرود(.
خلیل :مارال پدرت مرده.
)مارال با صدای بلند گریه میکند(.
مارال :بگو که حقیقت نداره.
)خلیل سکوت میکند و نگاهش روی دیوار مقابل ثججابت میمانججد .رضججا بججازوی خلیججل را
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محکم تکان میدهد(.
رضا )با عصبانیت( :زود باش حرف بزن .بگو که حقیقت نداره.
)خلیل همچنان با نگاه ثابت به دیوار نگاه میکند .چند لحظججه میگججذرد و فقججط صججدای
گریهی مارال شنیده میشود(.
خلیل )با صدای در گلو( :تقصیر من بود.
)خلیل روی دو زانو خودش را روی زمین میاندازد(.
رضا )فریادزنان( :بگو چطور کشته شد؟
)خلیل از جایش بلند میشود .از پلههای راهرو پایین میرود و وارد اتاق میشود .رضججا و
مارال در حالی که همچنان گریه میکند پشت سرش وارد اتاق میشوند(.
خلیل :پدر مارال رو قبل دو بار دیده بودم .یه بججار تججو بججازار فججرش دیججدمش .اومججده بججود
مغازهی دوستم .وارد مغازه که شد نگاهی به فرشها کرد و تا دید که من و دوستم داریم
راجع به انتخابات حرف میزنیم وارد بحث ما شد .طرفدار مصدق بود .خیلی ایدهآلیسججت
بود .با شور و هیجان از ایدهآلهاش میگفت .از بهتر شججدن وضججعیت جججامعه و ایججن کججه
مردم رفاه بیشتری با مصدق پیدا میکنن .دو هفتهی بعد دوباره دیدمش این بار تو صف
خرید بلیط واسه قطار مشهد .تا دیدمش یاد حرفججایی کججه تججو مغججازهی دوسججتم زده بججود
افتادم .اونم منو شناخت .از خودش و زندگیش گفت .برام تعریف کجرد کجه واسججه دو مجاه
اومده تهران .نشونیش رو هم بهم داد .گفججت کججه زنججش تججبریزییه و هردوشججون تجو یججه
شرکت تو تبریز کار میکنن اما خودش تو تهران درگیر تظاهرات شده.
)خلیل مکث میکند .بعد به طرف دریچهی اتاق میرود .صندلی را از کنججار دیججوار برمججی
دارد و پایین دریچه میگذارد .روی صندلی میایسججتد و دریچججه را بازمیکنججد .دانههججای
درشت تگرگ از پشت دریچه دیده میشججود .چنججد دانهی تگججرگ داخججل اتججاق میافتججد.
صدای باد از بیرون اتاق شنیده میشود(.

عصر تگرگ

25

ترانه جوانبخت

رضا )با کنجکاوی( :از مارال نگفت؟
)خلیل از صندلی پایین میآید و به رضا نگاه میکند(.
خلیل :چرا .گفت.
رضا :چی گفت؟
)خلیل جواب نمیدهد(.
رضا )عصبانی( :از مارال بهت چی گفت؟
)خلیل از اتاق وارد راهرو میشود .رضا و مارال پشت سرش وارد راهرو میشوند .خلیل به
طرف پلهها میرود .مکثی میکند و سرش را به طرف رضا برمیگرداند(.
خلیل :گفت که یه دختر پنج ساله به اسم مارال داشته که توی پارک گم شد.
)خلیل صورتش را با دو دست میپوشاند(.
خلیل )با صدای گرفته( :وقتی پدر مارال تو تظاهرات شرکت کرد من به پلیس معرفیش
کردم و نشونی جایی که زندگی میکرد رو گفتم .اونها هم ) ...مکث(  ...اونها هم ...
رضا )با عصبانیت( :اونها هم چی؟
خلیل :سوز میاد .هوای زیرزمین عوض شد .دریچه رو میبندم.
رضا :موضوع رو عوض نکن .پلیس باهاش چی کار کرد؟
)خلیل جواب نمیدهد و وارد اتاق میشود .مارال و رضا همچنججان در راهججرو میایسججتند.
خلیل روی صندلی میرود ،دریچهی هوا را میبندد و از صججندلی پججایین میآیججد .از اتججاق
بیرون میآید و در آن را میبندد .به صورت مارال نگاه میکند و به طرف انتهججای راهججرو
میرود(.
رضا )فریادزنان( :باهاش چی کار کردن؟
)خلیل سرش را به طرف رضا برمیگرداند و میایستد(.
خلیل :ظاهرا حسابی زدنش و مجروح بردنش بیمارستان .اونجا فوت کرد.
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)مارال با صدای آرام گریه میکند .رضا به طرف خلیل میرود(.
رضا :تو باعث مرگ پدر مارال شدی .گفتی زن من زندگیمون رو به آتیش میکشججه ولججی
تو زندگی ما رو به آتیش کشیدی .دیگه نمیخوام بججبینمت .دیگججه نمیخججوام منججو پسججر
خودت بدونی) .خطاب به مارال( بریم.
)رضا و مارال از راهروی زیرزمین خارج میشوند .خلیل به آنها نگاه میکند .رضا و مججارال
از صحنه بیرون میروند .خلیل در راهرو میایستد و به دیوار مقابلش خیره میشود(.
خلیل )فریادزنان( :من زندگیم رو به آتیججش کشججیدم .پسججرم رو از دسججت دادم .اون منججو
نخواهد بخشید.
)خلیل روی دو زانو به زمین میافتد و ناله میکند(.
2
)خلیل  -حامد(
)خلیل و پشت سرش حامد وارد صحنه میشججوند .از سججمت راسججت صججحنه بججه راهججروی
زیرزمین میروند و از پلهها پایین میآیند .جلوی در بستهی اتاق میایستند(.
حامد :پس همهی ماجرا رو به مارال و رضا گفتی.
خلیل :آره .رضا ازم خیلی عصبانی بود .نمیخواست منو ببخشه اما مارال بهش گفت کججه
میخواد بره تبریز مادرش رو ببینه و رضا هم با وجود این که بهم گفته بججود دیگججه نمججی
خواد پسرم باشه مجبور شد بهم زنگ بزنه .بهشون نشونی مادر مارال رو دادم.
)حامد در اتاق را بازمیکند و وارد آن میشود .خلیل پشت سرش وارد اتاق میشود(.
خلیل :فکر میکنی منو ببخشن؟
حامد :زمان میبره.
خلیل :یعنی دوباره پسر و عروسم رو میبینم؟
حامد :اگه صبور باشی آره) .حامد به طرف گونیهای اتاق میرود(.
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حامد :این خونه رو هنوز نفروختی؟
خلیل :نه هنوز.
)حامد فکر میکند .از اتاق بیرون میآید .خلیل پشت سرش از اتاق بیججرون میآیججد و در
اتاق را میبندد(.
حامد :فکری به نظرم رسید .برای این که رضا و مارال تهران زنججدگی کنججن و مججارال هججم
پیش مادرش باشه بهتره به مادرش پیشنهاد کنی بیاد تهران اینجا زندگی کنه.
خلیل )با تعجب( :تو این خونه؟
حامد :آره .اینجا رو میدیم رنگ کنن و تمیز و مرتب بشه.
خلیل :فکر نکنم قبول کنه.
حامد :امتحانش ضرری نداره .به زندگی امیدوار باش.
)خلیل سر تکان میدهد .خلیل و حامد از راهرو خارج میشوند .صدای مارال در صجججحنه
شنیده میشود(.
صدا :عصر ما عصر تگرگ .عصر فاصلهها و خیانتها .باید خودمان را دوباره جستجو کنیم.
در گذشتههایی که به سردی میان ما طی شد و آیندهای که هنججوز نیامججده امججا میتوانججد
عصر تگرگ نباشد.
)نور صحنه خاموش میشود(.

