
1 ترانه جوانبخت جستجو

منامه در سال    از طرف وزارت ارشصصاد در تهصصران صصصادر۱۳۸۸مجوز نشر این فیل

 شده است. همه حقوق مادی و معنصصوی ایصصن اثصصر بصصرای نویسصصنده آن ترانصصه جصصوانبخت

منامه به صورت چصصاپ و  محفوظ است. هرگونه استفاده کتبی یا غیر کتبی از این فیل

نشر و یا اجرا در سینما بدون اجازه کتبی از نویسنده این اثر ممنوع است.

جستجو
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. روز. داخلیسالن پذیرایی یک خانه

بالخره برگشتی.مرد اول

هها رو بدون تو رفتم، اما نتونستممرد دوم  گفتم اگه برگردم. [با خنده] جاد

.شاید بهتر باشه

شتر بمونی؟مرد اول یخوای بی نم

یگفتن دو نفر هستن، اما من! شایدمرد دوم  راستی وقتی دیدمشون هنوز م

عاند: "بهشون گفتم مها در من جم هی آد ."کار خودتون برید پی. هم

کشیدمرد دوم هاش  کل به  شقیقه. دستی  کنار  از  موهایش  سفید   تارهای 

یکرد، اما هنوز شور و نشاط جوانی در نگاهش بود .خودنمایی م

.دیگه کهنه شده. کلهم رو باید عوض کنممرد دوم

.بده ببینممرد اول

تهای کله حصیری  لها از.  از هم باز شده بوداشبعضی قسم  معلصصوم بصصود کصصه سصصا

.آن استفاده کرده

هها تابلویی گذاشته بودن که وقتی از کنارش گذشتم منصصو بصصه تومرد دوم   یکی از جاد

.این شد که برگشتم. یاد تو آورد

یگشتی؟مرد اول یدیدی برنم یعنی اگه اون تابلو رو نم

.پیانو کشیدمرد دوم دستی بر 

 همیشه برای بازگشت علتی لزمه و تو این علت رو باید تو قلبمرد دوم

توجو کنی هام. من جس .خوشحالم که برگشت

نهای بالکن انداخت .مرد دوم نگاهی به گلدا

اونامرد دوم از  یکی  عاند،  جم من  تو  مها  آد هی  هم که  گفتم  بهشون   وقتی 

هی اون یکی زد و گفت یکنصصه مصصن و تصصو": دستی به شون  انگار به سرش زده فکصصر م

!"هم تو او جمع هستیم و خودمون خبر نداریم

چه جوابی بهش دادی؟مرد اول
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یکنممرد دوم م جمع  رو  مها  آد تابلوهام  تو  همیشه  من  که  گفتم   تازه. بهش 

شام همند شده بود تابلوهام رو ببینه، اما من از اونا جدا شدم. فهمید که نقا  فقصصط. علق

.بهشون گفتم که هر دوشون تو تابلوی بعدی من خواهند بود

.چرا گفتی؟ قرار نبود کسی راز من و تو رو بدونهمرد اول

یرسه. بذار این دو نفر بدوننمرد دوم .دنیا که به آخر نم

باشنمرد اول تو  با  همیشه  یشه  نم که  ترس  و  های. حسادت  تاز فکر   باید 

هگی من. بکنی .بازگشت تو یعنی یه معنای تازه تو زند

.زنگ در به صدا در آمد

.اونو هم که دعوت کردیمرد اول

هی قبل نیستمرد دوم  به من قول داده که بهتر از گذشته. این دفعه مث دفع

.باشه

.به طرف در می رودمرد دوم 

. روز. داخلیراهروی خانه

 . مرد سوم وارد خانه می شود. مرد دوم در را باز می کند

قرار بود تابلوی جدیدم رو نشونت بدم.  [خطاب به مرد دوم]مرد سوم

. مرد سوم همراه مرد دوم به طرف سالن پذیرایی می روند

. ادامهسالن پذیرایی خانه

نجاستمرد سوم ای  اتفاقا صحبت دوستان تو. [خطاب به مرد دوم] اونم که 

ا برخصصورد کصصردم. بود  از تابلوهصصای جدیصصدت بصصه اونصصا گفتصصم، امصصا اونصصا. در راه بصصه اونصص

فام رو باور نکردن های برات آوردم. حر .ببین چه هدی

ت مرد سوم یک تابلو است تاش کاغذهایی را که روی آن کشیده شده. در دس  با دس

های بود که در یک بصاغ میصز و صصندلی چیصده بودنصد و دو. بود، کنار زد  تصویر عد
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فهصصای غصصذا را بصصرای جمصصع  نفصصر کصصه یکصصی کلهصصی حصصصیری بصصه سصصر داشصصت، ظر

یآوردند نها بود. م .یک نفر دیگر هم بود که تابلو به دست منتظر آ

یکشی؟مرد اول تو این تابلو هم از تابلو دادن دست نم

یکشم مرد سوم یدونی من با اینها نفس م .چه کار کنم؟ خودت که م

یگذارممرد دوم هام رو به سر م هی بعد کله تاز یتونی منو. اودفع  ن وقت م

.با یه کله جدید نقاشی کنی

تنهاشمرد سوم روز  چند  از  بعد  بازم  یخوای  م یا  برگشتی  واقعا  تو   یعنی 

بگذاری؟

.اگه خودش بخواد این دفعه برای همیشه خواهم موندمرد دوم

هها رو برام نقاشی کنی.مرد اول یخوام. به شرطی که جاد البته که م

.پیچیده بودبوی غذا در سالن 

.غذا هم که آماده است. انگار خوب موقعی رسیدممرد سوم 

. روز. خارجیجلوی یک خانه ویلیی

.پیرمردی با یک پسر بچه جلوی خانه ایستاده

هی بعد. مسعود جان! حس گرسنگی منو به خودم آوردپیرمرد  تصمیم گرفتم از دفع

 . مصصی بینصصیکلهصصم رو هنصصوز دارم. حسادت و ترس رو از رنصصگ تابلوهصصام دور کنصصم

ههصصای آخریصصن تصصابلوم کشصصیده  موهام کمی سفید شده، اما نه به سفیدی برفی کصصه رو کو

ههایی که آخرین سفرم با اونا رو به یادگار تو دلش داشت.. بودم کو

بابا بزرگ! میشه واسم یه نقاشی بکشی؟مسعود

[با لبخند] باشه. صبر کن وسایل نقاشی رو بیارم.پیرمرد

.پیرمرد وارد خانه می شود و پسر بیرون از خانه منتظرش می ماند

. روز. داخلیسالن یک سینما
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 . در فیلم مرد دوم در حالی که وسایل نقاشصصی را بصصامردم مشغول تماشای فیلم هستند

 خودش آورده از خانه خارج می شود و به طرف پسر مصصی رود. دو مصصرد کنصصار هصصم

در بین تماشاگران فیلم در سالن سینما نشسته اند.

ساندویچ می خوری؟مرد اول

آره.مرد دوم

بهمرد اول را  ها  ساندویچ  از  یکی  آورد.  می  بیرون  کیفش  از  کیسه   یک 

مرد دوم می دهد و خودش ساندویچ دیگر را برمی دارد.

من نوشابه آوردم.مرد دوم

 . آنها را باز می کند. یکی را بصصه مصصردمرد دوم دو نوشابه از یک ساک درمی آورد

اول می دهد و یکی را در دست خودش می گیرد.

. روز. داخلییک ماشین پیکان

 . مهین رانندگی می کند. پرسصصتو کنصصار او و رویصصا عقصصبسه زن در ماشین نشسته اند

نشسته اند.

خوب شد امروز زدیم بیرون.مهین

آره. من گردش بیرون شهر رو خیلی دوست دارم.پرستو

کی می رسیم؟رویا

تا چند دقیقه دیگه می رسیم.مهین

.مهین فرمان را می چرخاند و ماشین از اتوبان وارد جاده می شود

. روز. خارجیجلوی خانه ویلیی

 پیرمرد روی یک صندلی بیرون خانه نشسصصته و مشصصغول نقاشصصی منظصصره روبرویصصش

 . در تابلویی که می کشد مدرسه ای دیصده مصی شصود. مسصعود کنصار پصدربزرگشاست

ایستاده و با دست به قسمتی از تابلو اشاره می کند.

پدر بزرگ! این چیه؟مسعود
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این یه زنگه. پیرمرد

[با تعجب] زنگ؟ زنگ واسه چی؟مسعود

. روز. خارجیحیاط یک مدرسه

 . چنصد تصا از آنهصا دنبصال هصم مصیپسر بچه ها در حیاط مدرسه مشصغول بصازی هسصتند

 دوند. ناظم مدرسه در حالی که چوب بلندی در دست دارد از پلصصه هصصای حیصصاط وارد

می شود.

[فریاد زنان] وایسین ببینم.ناظم

.بچه ها به دویدن در حیاط ادامه می دهند

اگه بازم بدوین تنبیهتون می کنم.ناظم

. ناظم به آنها نزدیک می شود.بچه ها می ایستند و با ترس به ناظم نگاه می کنند

بازم که مهدی شماها رو دنبال خودش کشونده. ناظم

. ناظم به طرف یکی از بچه ها می رود

[با خشم] مهدی! دستتو بده ببینم.ناظم

[گریه کنان] آقا این دفعه رو ببخشین.مهدی

قول میدی دیگه ندوی؟ناظم

بله آقا. قول میدم.مهدی

. زنگ مدرسه به صدا در می آید

برین تو کلس.ناظم

.بچه ها به طرف پله های حیاط می روند تا وارد کلس شوند

. روز. خارجیجلوی خانه ویلیی

زنگ مدرسه همیشه منو از تنبیه ناظم نجات میداد.پیرمرد

بابا بزرگ! یعنی اگه زنگ به صدا در نمی اومد ناظم تنبیهت می کرد؟مسعود
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  آره. اون آدم بیرحمی بود. بچصصه هصصا رو خیلصصی مصصی زد. یکصصی از دوسصصتام کصصهپیرمرد

اسمش ناصر بود همیشه انگشتاش از چوب ناظم زخمی بود.

چرا مادر و پدرش اعتراض نمی کردن؟مسعود

 اونام از ناظم می ترسیدن.پیرمرد

چرا؟مسعود

 چون اونام وقتی کوچیک بودن تو مدرسه ما درس خونده بودن.پیرمرد

مگه مدرسه دیگه ای این حوالی نبود؟مسعود

وپیرمرد شد  زیاد  اینجا  جمعیت  بعدا  بود.  منطقه  این  مدرسه  تنها  ما  مدرسه   نه. 

مدرسه های دیگه ای هم ساختند.

. روز. داخلیجاده

.مهین ماشین را کنار جاده متوقف می کند

رسیدیم؟رویا

نه. لستیک پنچر شده. باید عوضش کنم.مهین

 . در را می بندد. کمی خصصممهین در ماشین را باز می کند و از ماشین پیاده می شود

می شود و به لستیک کناری نگاه می کند.

منم میام بیرون.رویا

.رویا هم از ماشین پیاده می شود و در را می بندد

. روز. داخلیکلس درس

 . بچه ها به او نگاه می کننصصد. دو پسصصرمعلم مشغول درس دادن کنار تخته سیاه است

که کنار هم در نیمکت ردیف آخر کلس نشسته اند با هم حرف می زنند.

ناصر! به نظرت قشنگ شده؟مهدی

.مهدی کاغذی که رویش نقاشی کرده به ناصر نشان می دهد

آره. خیلی خوب شده.ناصر
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می خوام با این نقاشی واسه مسابقه آخر سال شرکت کنم.مهدی

حتما برنده میشی.ناصر

اون ته چه خبره؟معلم

. معلم به آنها نزدیک می شود.مهدی و ناصر به معلم نگاه می کنند

[خطاب به مهدی] بده.معلم

. معلم کاغذ را پاره می کند.مهدی کاغذ نقاشی را به معلم می دهد

[اعتراض کنان] آقا چرا پاره اش کردین؟ مهدی

تا یاد بگیری وقتی من درس میدم نقاشی نکنی.معلم 

 . معلم و بچه هصصا بصصه نصصاظم نگصصاهناظم چوب به دست جلوی در کلس ظاهر می شود

می کند. ناظم وارد کلس می شود.

آقای پیکارجو! بازم نقاشی کرده؟ناظم

بله آقای صفایی.معلم

 ناظم به میز مهدی نزدیک می شود کنار مهدی می ایستد و با اخصصم بصصه او نگصصاه مصصی

.کند

[خشمگین] تو کی می خوای آدم بشی؟ناظم

 . زنصگ مدرسصه بصه صصدا در مصی آیصد. مهصدی وناظم چوبش را در هوا بلند می کنصد

دیگر بچه ها به سرعت از کلس بیرون می روند.

. روز. داخلیجاده

.مهین ماشین را جلوی یک خانه متوقف می کند

رسیدیم.مهین

چه خونه بزرگی!رویا

پدربزرگم از سال ها پیش توی همین خونه زندگی می کنه.مهین

 مهین ماشین را خاموش می کند و در حالی که شیشه پنجره را بال مصصی بصصرد همصصراه

.رویا و پرستو از ماشین خارج می شود
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. روز. داخلیسالن سینما

 یکی از تماشاچیان که مصصرد جصصوانی سصصت از صصصندلی اش بلنصصد مصصی شصصود و از سصصالن

.سینما خارج می شود

. روز. داخلیاغذیه فروشی سینما

 . فروشصصندهمرد جوان پشت در سالن سینما که باز مانده به اغذیه فروشصصی مصصی رسصصد

 پشت پیشخان ایستاده. مرد جوان با دست به ردیف سصصاندویچ هصصای مصصرغ اشصصاره مصصی

کند.

تو ساندویچ های مرغ چه سسی ریختین؟مرد

مایونز.فروشنده

بدون مایونز ندارین؟مرد

نه.فروشنده

دو تا بدین.مرد

 با مایونز داریم.فروشنده

باشه. با مایونز بدین.مرد

 فروشنده دو ساندویچ مرغ بیرون می آورد در یک نصایلون فریصزر مصی گصذارد و بصه

.مرد می دهد

چقدر شد؟مرد

دو هزار تومان.فروشنده

 مرد دست در جیب شلوارش می کند و دو اسکناس هزار تومصصانی بصصه فروشصصنده مصصی

. فروشنده پول را در صندوق می گذارد.دهد

شما این فیلم رو دیدین؟مرد

سه بار دیدم.فروشنده

چطور سه بار؟مرد
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خوشم اومد. سه بار رفتم دیدم.فروشنده

به نقاشی علقه دارین؟مرد

از بچگی دوست داشتم ولی فرصت نشد بهش برسم.فروشنده

 مرد لبخند زنان سر تکان می دهد و ساندویچ بصه دسصت بصه طصرف سصالن سصینما مصی

.رود

. روز. داخلیسالن سینما

 . یکی از سصصاندویچمرد به ردیف صندلی خودش می رسد و روی صندلی می نشیند

 ها را به مردی که کنارش نشسته می دهد و هر دو در حالی که فیلم تماشا می کننصصد

 شروع به خوردن ساندویچ ها می کنند. در فیلم مهین در حالی کصصه کیسصصه ای حصصاوی

 سه لوله رنگ در دست دارد به پیرمصصردی کصصه در سصصالن روی یصصک صصصندلی نشسصصته

نزدیک می شود. رویا و پرستو کنار پیرمرد ایستاده اند.

[خطاب به پیرمرد] پدربزرگ! این سه رنگ رو دیروز واسه ات خریدم.مهین

کدوم رنگ ها؟پیرمرد

سبز و سفید و قرمز.مهین

تو همیشه به فکر تابلوهای منی. مهین جان ازت ممنونم.پیرمرد

[خطاب به پیرمرد] همین رنگ ها رو کم داشتین؟رویا

بله.پیرمرد

[با تعجب خطاب به مهین] از کجا فهمیدی همین رنگ ها کمه؟رویا

 [با لبخند] چون این سه رنگ رنگ های پرچم ایرانه و پدر بزرگم از پرچم مهین

ایران زیاد نقاشی می کشه.

می خواین براتون از وقتی بگم که نوه ام مسعود هنوز کوچیک بود؟پیرمرد

آره پدربزرگ. بگو.مهین

نقاشی میپیرمرد من  و  بودیم  همین خونه  بیرون  با مسعود  که  از روزایی   یکی 

کشیدم و اونم با کنجکاوی نگام می کرد ...
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. روز. خارجیجلوی خانه ویلیی

پدربزرگ! نگفتی اون دو نفر چه کسانی بودن؟مسعود

کدوم دو نفر؟پیرمرد

همون دو نفر که تابلو برات آوردن.مسعود

اون دو تا حس های درون من بودن.پیرمرد

. پیرمرد قلم مو را روی تابلو تکان می دهد و نقاشی می کند

[با تعجب] یعنی توی خود شما بودن؟مسعود

.پیرمرد دست از نقاشی می کشد

درونشپیرمرد های  با حس  گاهی  باید  من  مث  نقاش  یه  جان!  مسعود  خنده]   [با 

گفتگو کنه.

ولی شما که گفتین اونام مث شما نقاش بودن.مسعود

.پیرمرد سرفه می کند

آره. چون من این طور اونا رو توی ذهنم تصور می کردم.پیرمرد

اگه اونا رو تصور نمی کردین چه اتفاقی می افتاد؟مسعود

 ببین پسرم یه نقاش باید حسیات درونش رو تصور کنه و باهاشون ارتباطپیرمرد

برقرار کنه وگرنه نمی تونه نقاشی های خوبی بکشه.

میشه قلم مو رو بدین منم نقاشی کنم؟مسعود

دفعه دیگه که اومدی وسایل نقاشی برات می گیرم که با من نقاشی کنی.پیرمرد

[با خوشحالی] خیلی خوبه. این طوری منم می تونم مث شما نقاش بشم.مسعود

دوست داری نقاش بشی؟پیرمرد

آره بابا بزرگ. خیلی دوست دارم.مسعود

. ادامهسالن پذیرایی خانه
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. به جلو خم می شود و دوباره سرفه می کند.پیرمرد سرفه ای می کند

پدربزرگ! براتون آب بیارم.مهین

نه دخترم. تشنه ام نیس.پیرمرد

.پیرمرد دوباره سرفه می کند و در صندلی جا به جا می شود

تقصیرپیرمرد اون  مرگ  اینجا.  اومد  مسعود  که  افتادم  بار  آخرین  یاد  بغض]   ]با 

منه.

پدربزرگ! این حرف رو نزنین.مهین

[آه کشان] مرگ اون تقصیر منه.پیرمرد

این اتفاق چطور افتاد؟پرستو

از بچگی خودتون برامون تعریف کنین.رویا

.پیرمرد دستش را سر تکان می دهد و فکر می کند

. روز. داخلیکلس درس

.مهدی جلوی تخته سیاه کنار معلم ایستاده و کاغذ نقاشی اش را در دست دارد

پاره کردم چون به درس[معلم تو رو  نقاشی  قبل  دفعه   سر تکان می دهد] من 

گوش نمی دادی. اما این دفعه نقاشی تو رو واسه مسابقه آخر سال نگه می دارم.

با خوشحالی] واقعا آقا؟[مهدی

بله. معلم

.معلم با دست به بچه های کلس اشاره می کند

شماها هم سعی کنین مثل مهدی نقاشی خوبی واسه این مسابقه بکشین.معلم

[از ردیف آخر کلس] آقا میشه دو تا نقاشی واسه مسابقه بکشیم؟ناصر

نه. هر کسی فقط می تونه یه نقاشی واسه مسابقه بکشه.معلم

نم که مهدی برنده این مسابقه میشه.ئآقا من مطمناصر

نی؟ئ [خطاب به ناصر] از کجا انقدر مطمدانش آموز دیگر
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هممعلم شماها  اما  کشه  می  خوبی  های  نقاشی  مهدی  که  درسته  این  خنده]   [با 

 سعی کنین خوب نقاشی کنین. شاید مهدی شایدم یکی از شماها برنده بشین. امصصا مصصن

 چند تا از نقاشی های دانش آموزان کلس های دیگه رو هم دیدم. آثصصار خصصوبی بصصود.

امیدوارم یه نفر از کلس من تو این مسابقه برنده بشه. 

  آقا اگه اشکالی تو انتخاب رنگ یا طرح داشتیم مصی تصونیم ازتصونهمان دانش آموز

کمک بگیریم؟

 باشه. من برای رنگ ها نظرم رو بهتون میگم اما انتخاب طرح نقاشی بامعلم

خودتونه.

. ادامهسالن پذیرایی خانه

خطاب به پیرمرد چرا چیزی نمیگین؟رویا

یاد خاطرات دوران مدرسه افتادم.پیرمرد

.پیرمرد سرفه می کند

مهین! یه لیوان آب برام بیار.پیرمرد

. پیرمرد دستی به صورتش می کشد و فکر می کند. مهین از سالن خارج می شود

من به فکر اینم که درباره شما یه فیلم نامه بنویسم.رویا

درباره من؟با تعجبپیرمرد

بله. شما شخصیت جالبی برای فیلم نامه هستین.رویا

 . لیصصوان رامهین با یک سینی حاوی یک پارچ آب و یک لیوان وارد سالن می شصصود

 از آب پر می کند و به پیرمرد می دهد. او لیوان را سصصر مصی کشصد و بصه مهیصصن مصی

دهد. 

خطاب به پیرمرد بازم آب می خواین؟مهین

نه. ممنونم دخترم.پیرمرد

.مهین با سینی حاوی پارچ آب و لیوان از سالن خارج می شود

خطاب به پیرمرد موافق هستین؟رویا
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مخالفتی ندارم اما بهتره بدونم از چی می خواین بنویسین؟پیرمرد

از خاطراتتون.رویا

دوباره یاد مسعود افتادم.پیرمرد

. مهین وارد سالن می شود و کنار پیرمرد می ایستد

نگفتین مسعود چطور فوت کرد؟رویا

.پیرمرد به صندلی هایی که کنار صندلی اوست اشاره می کند

بشینین واسه تون تعریف کنم.پیرمرد

.مهین و رویا و پرستو روی سه صندلی کنار پیرمرد می نشینند

. از وقتی دخترم فوت کردپیرمرد  سه ماه میشد که مادر مسعود فوت کرده بود 

 مسعود گوشه گیر و کم حرف شد. با دوستای سابقش می رفت بیرون. یه روز اومد

 اینجا. روی پیشونیش زخم بود. ازش علت رو پرسیدم. گفت کصصه بصصا دوسصصتاش کتصصک

کاری کرده ...

. روز.خارجییک خیابان

 مسعود در خیابان  با دو جوان دیگر که کنار یصصک موتورسصصیکلت ایسصصتاده انصصد دعصصوا

. می کند

 [با تمسخر خطاب به مسعود] تو که بدون پدربزرگت هیچ کاره ای.جوان اول

 راست میگه.جوان دوم

منو باش که با شماها دوست شدم. اگه می دونستم انقدر بیشعور هستین ...مسعود

 ما بیشعوریم؟جوان اول

آره دیگه. می بینم از وقتی مادرم فوت کرده شماها پررو شدین.مسعود

  [خطاب به مسعود] بیخود شلوغش نکن. تو از اول همین طور بی لیصاقتجوان دوم

بودی.

من نمی تونم اون خونه رو از پدربزرگم بگیرم. مسعود

 یه هفته که چیزی نیس.جوان اول
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[به تمسخر خطاب به مسعود] مادرت هم مثل خودت بی لیاقت بود.جوان دوم 

 [با عصبانیت] به مادرم توهین نکن.مسعود

 مادرتم مثل تو بی لیاقت بود وگرنه به پدربزرگت تکیه نمی کرد.جوان اول

.مسعود جوان اول را هل می دهد

دهنت رو ببند.مسعود

 . بعصد یقصه اوجوان دوم یقه پیراهن مسعود را می گیرد و او را به جلو هل مصی دهصد

 را ول می کند و دوباره او را محکصصم هصصل مصصی دهصصد. مسصصعود روی زمیصصن مصصی افتصصد.

جوان اول به آنها نزدیکتر می شود و به مسعود لگد می زند.

 این واسه احمق بودنت.جوان اول

.یک لگد دیگر هم به او می زند

 اینم واسه پررو بودنت.جوان اول

.پیرمردی عصا به دست از دور ظاهر می شود

 [فریاد زنان] ولش کنین.پیرمرد

.دو جوان به سرعت سوار موتور سیکلت می شوند و می روند

.پیرمرد به مسعود که از روی زمین بلند می شود نزدیک می شود

! حالت خوبه؟پیرمرد پسرم

. پیشانی مسعود زخمی شده.مسعود صورتش را به طرف پیرمرد برمی گرداند

چیزی نیس.مسعود

.مسعود دستی به پیشانی اش می کشد و قطرات خون را روی دستش می بیند

. ادامهسالن پذیرایی خانه

وقتی مسعود اومد اینجا دعواش کردم.پیرمرد
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. روز. داخلیسالن پذیرایی خانه

.مسعود و پدر بزرگش در سالن ایستاده اند

 [اخم کنان] چقدر بهت گفتم از این تن لش ها فاصله بگیر. به حرفم گوشپیرمرد

نکردی.

فکر نمی کردم این طور باشن.مسعود

[با ناراحتی] فکر نمی کردم. فکر نمی کردم. اینم شد جواب؟پیرمرد

حال میگین چی کار کنم؟مسعود

تو از اولم مثل مادرت بودی.پیرمرد

[با اخم] منظورتون چیه؟مسعود

مادرتم مثل تو حرف منو گوش نمی کرد. خودسر و یه دنده بود.پیرمرد

[با تمسخر] به خودتون رفتیم!مسعود

تو هم مثل دوستات تن لش شدی.پیرمرد

به من توهین نکنین وگرنه دیگه پامو اینجا نمیذارم.مسعود

خوب نذار. [با عصبانیت] برو به همون جهنمی که اومدی.پیرمرد

.مسعود با ناراحتی از سالن خارج می شود

. ادامهسالن پذیرایی خانه

 دیگه از اون موقع نیومد اینجا تا چهار ماه بعد. پیرمرد به صندلی خودشپیرمرد

اشاره می کند.

 روی همین صندلی نشسته بودم که زنگ به صدا در اومد. رفتم و در روپیرمرد

 باز کردم. مسعود بود. یه بارونی تنش بود. حسابی خیس شصصده بصصود. اومصصد تصصو. چنصصد

 دقیقه اینجا نشست. بعد بلند شد که بره. اصرار کرد که چند تا قلم مو توی یه مغصصازه

 دیده و می خواست همون شب واسم بخره. بهش گفتم نره بیصصرون صصبر کنصصه بصصارون

بند بیاد اما اون حرفم رو گوش نکرد. سوار ماشینش شد و رفت. دیگه ندیمش.

چه اتفاقی براش افتاد؟پرستو
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بهمپیرمرد پلیس  کرد.  تصادف  اومد  می  روبرو  از  به سرعت  که  کامیون  یه   با 

گفت که در جا مرد.

مگه شما نرفتین صحنه تصادف؟پرستو

نه. ما این اتفاق رو چند ماه از پدربزرگم پنهان کردیم. مهین

[با ناراحتی خطاب به مهین] کار خوبی نکردین به من نگفتین. پیرمرد

نمی خواستیم ناراحتی شما رو بیشتر کنیم.مهین

من پدربزرگش بودم. باید بهم می گفتین. پیرمرد

.پیرمرد به تابلویی که روی دیوار است اشاره می کند

این تابلو آخرین تابلوییه که کشیدم.پیرمرد

تصویر کیه؟رویا

تصویر برادرم مسعوده.مهین

 همون شب که مسعود اومد اینجا بهش این تابلو رو نشون دادم و گفتم کهپیرمرد

 واسه اون کشیدم. خوشحال شد. می خواستم این تابلو رو یادگار از من داشته باشصصه.

 اما قسمت این بود که اون شب تصادف کنه. از اون موقع تا حال دیگه دست به بوم

نبردم. 

.پیرمرد آه می کشد

 بعد از این تابلو دیگه قلبم واسه کشیدن هیچ تابلویی نتپیده. من نقاشی روپیرمرد

واسه همیشه کنار گذاشتم. 

[با تاسف] چه حیف.رویا

[خطاب به مهین] مهین! عصای منو از اتاق بیار.پیرمرد

.مهین از سالن خارج می شود

تو این تابلو رو پیشونی مسعود زخمه. نخواستین بدون این زخم بکشین؟پرستو

 نه. من صورتش رو مثل همون شب آخر که دیدمش کشیدم. می خواستمپیرمرد

 یادم بمونه که به خاطر کتک کاری که بصا دوسصتاش کصرد دعصواش کصردم. خصودم رو



18 ترانه جوانبخت جستجو

 بابت این موضوع خیلی سرزنش کصصردم امصصا دیگصصه نصوه ام زنصصده نیصصس پشصصیمونی منصصو

ببینه.

 . پیرمردمهین با یک عصای چوبی وارد سالن می شود و آن را به پیرمرد می دهد

با تکیه به عصا از روی صندلی بلند می شود و به طرف تابلو می رود.

.مهین و پرستو و رویا هم به طرف تابلو می روند

 پیراهن مسعود تو این تابلو یه تفاوت با پیراهنی که اون شب تنش کرده بودپیرمرد

داره.

چه تفاوتی؟مهین

تابلوپیرمرد این  تو  من  که  بود  قرمز  ریز  های  راه  راه  سیاه مسعود  پیراهن   رو 

نکشیدم.

خواستین غم انگیزتر جلوه کنه؟رویا

 [سر تکان می دهد] بله. چند ماه بعد دو نفر از دوستای قدیمی ام که گالریپیرمرد

 نقاشی داشتن اومد اینجا. بصصه محصصض دیصصدن تصصابلو روش قیمصصت بصصالیی گذاشصصتن و ازم

خواستن که بهشون بفروشم اما من مخالفت کردم.

  [خطاب به مهین] من از پدربزرگت اجازه گرفتم که تو یه فیلم نامه دربارهرویا

اش بنویسم.

چه جالب!مهین

.پیرمرد سرفه می کند

البته من باید متن فیلم نامه رو بخونم.پیرمرد

حتما.رویا

بهتره دیگه ما رفع زحمت کنیم.پرستو

پدربزرگ چیزی نمی خوای برات بگیرم؟مهین

نه دخترم. خواهرت مهسا پریروز کلی واسه ام خرید کرد.پیرمرد

پس با اجازه تون ما دیگه میریم.مهین

بازم دوستات رو بیار اینجا.پیرمرد
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[با خوشحالی] باشه.مهین

 خداحافظ.رویا و پرستو

خدا نگهدارتون.پیرمرد

 .مهین و رویا و پرسصتو از سصصالن خصارج مصی شصوند و بصه طصرف راهصصرو مصصی رونصد

 پیرمرد آنها را نگاه می کند. مهین در را باز می کند و هر سه از خصصانه خصصارج مصصی

شوند. مهین در را می بندد.

. روز. داخلییک گالری نقاشی

 . در تابلو تصصصویر مصصردی جلصصوی یصصکدر گالری دو مرد جلوی یک تابلو ایستاده اند

خانه دیده می شود.

این تابلو رو کی نقاشی کردین؟مشتری

سه ماه پیش.نقاش

چقدر طول کشید تا تمومش کنین؟مشتری

یه ماه.نقاش

قیمتش چنده؟مشتری

فروشی نیس.نقاش

چرا؟مشتری

چون خاطرات یکی از دوستام رو برام زنده می کنه.نقاش

.پسری سینی چای به دست به طرف نقاش می رود

[خطاب به پسر] بذارش رو میز.نقاش

 پسر به طرف میزی که در انتهای گالری است می رود و لیوان چای را روی میصصز

. بعد از پله های انتهای گالری به طبقه دوم می رود.می گذارد

دوستتون فوت کرده؟مشتری

بله.نقاش

نمیشه بفروشین؟مشتری
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نه. به هیچ عنوان.نقاش

میشه شبیه این تابلو سفارش بدم برام بکشین؟مشتری

.نقاش سر تکان می دهد

باشه. اما دارم دو تا تابلوی دیگه می کشم. نقاش

چقدر طول می کشه؟مشتری

دو ماه طول می کشه تموم بشن. کار شما رو یه ماهه تموم می کنم.نقاش

 باشه. دوباره بهتون سرمی زنم.مشتری

.مشتری به تابلو خیره می شود

تو تابلو دوستتون داره جلوی خونه نقاشی می کنه. نقاش بود؟مشتری

بله. اون منو به نقاشی تشویق کرد.نقاش

پس شغلتون رو مدیون دوستتون هستین.مشتری

همین طوره.نقاش

دوباره بهتون سرمی زنم.مشتری

 مشتری از گالری بیرون مصصی رود و نقصصاش د رحصصالی کصصه دسصصتش را زیصصر چصصانه اش

.گذاشته به تابلو نگاه می کند

 

. روز. داخلیسالن سینما

 . روی تصصابلوتماشاگران در فیلم می بیننصصد کصه تصصابلویی روی یصصک دیصصوار نصصصب شصصده

 نوشته شده: اگر شما که این فیلم را می بینید به نقاشی علقه دارید موقصصع خصصروج از

سینما از مردی که کنار در خروجی سینما ایستاده یک مداد رنگی بگیرید.

. روز. خارجییک خیابان

 .  موقصع  خصروج  از  سصینما بعضصی  ازتماشاگران فیلم از سصینما خصارج مصی شصوند

 تماشاگران از مردی که کنصصار در خروجصصی سصصینما ایسصصتاده مصصداد رنگصصی مصصی گیرنصصد.

 تعدادی از آنها در پیصاده رو پصایین تصر از سصینما بصه یصک گصالری نقاشصی مصی رسصند.
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 مردی جلوی گالری می ایستد و از بیرون مغازه به تابلوهای نقاشی نگصصاه مصصی کنصصد.

نقاش از گالری اش بیرون می آید و در پیاده رو کنار مرد می ایستد.

چه تابلوهای قشنگی دارین؟مرد

من از پنج سالگیم تابلو می کشم.نقاش

چقدر هنرمند هستین.مرد

اولین تابلوم رو تو دوازده سالگی ام فروختم.نقاش

چه جالب. مرد

.مرد با دست به یکی از تابلوها اشاره می کند

اون تابلو رو می خوام.مرد

کدوم یکی؟نقاش

همونی که نقش یه خونه رو داره.مرد

.نقاش و مرد وارد مغازه می شوند


