
نامه و پرگار
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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پرگارونامه

ها:شخصیت

عماد

کامران

شقایق

ارشک

آندروگوراس

اولتیرداد

حمید

نوشین

رامین

پلیسماموران

هاهمسایه

درباریان

سربازان
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اولپرده

بهاری.بعدازظهریکعماد.خانه

پشصصتصصصندلییکاست.صحنهراستسمتدیوارکنارکامپیوترمیزعماد.اتاق:صحنه

عمصصادتخصصتاست.میزرویخودکاریکوکاغذچندومیزکناردیگرصندلییکومیز

راپنجصصرهسصصفیدیپصصردهاست.بازخیابانبهروپنجرهتختکناراست.مقابلدیوارکنار

وبصصالشیصکتخصصتمتکصصایرویدهصصد.میتکانراپردهاتاقبیرونازباداست.پوشانده

است.صحنهراستسمتاتاقبازدراست.شدهپوشاندهروتختیباملحفه

1

پلیس)ماموران-هاهمسایه-کامران-عماد(

است.)نوشتننامهمشغولونشستهاتاقشمیزپشتصندلیرویعماد(

دوسصصتامازخیلصصیبگیرم.فاصلهخودمقاتلازبایدبود.توباحقشقایق،لب):(زیرعماد

دوسصصتانازبصصودمگفتهبهتکههمونیکامران.آره.رسید.همکامرانبهنوبتکشت.رو

شصصده.کشتهنظرشونبهکهگفتنمیهمهمرد.همکامراندوستمبود.دبیرستانمدوران

کرد.پیداشخونهتویروجسدشپلیس

وسصصطدریصصکفقصصطعمصصاداتاقجایبهشود.میروشنصحنهشود.میتاریکصحنه(

اززنیکومرددواست.تختیکصحنهچپسمتدیوارکناردرپشتواستصحنه

اند.)ایستادهدرپشتحامدهایهمسایه

باشه.مردهنکنهمیاد.متعفنیبویچهاول:مرد

مرده.تنهاییغمازحتماارژنگآقایبیچاره:زن

کصرد.ترکصشکصهزنصشنداشصت.روکسصیهیصچکشصید.میسصیگارقطارمثهدوم:مرد

زندگیشون.خونهسررفتنکههمهاشبچه
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زدی؟زنگبهشونزن):به(خطابمیان؟کیپلیسماموراناینپساول:مرد

بشه.پیداشونبایددیگهکردم.خبرشونآره.:زن

روند.)میهاهمسایهطرفبهشوند.میصحنهواردپلیسمامورسه(

چیه؟اسمشگفتید:زن)به(خطابمرده.احتمالمیاد.جسدبویپلیس:ماموریک

ارژنگ.کامران:زن

میشد؟سالشچندپلیس:ماموردومین

کنند.)مینگاههمبهتردیدباهمسایهمرددو(

میشد.سالشپنجاهشایدنبود.مسننظربهاول:مرد

نداشت.بیشترسالچهاروپنجاهبود.گفتهمنبهرودقیقشسندوم:مرد

بشکنیم.رودربایدپلیس:اولمامور

صصصحنهچصصپسمتبهشوند.میکامرانآپارتمانواردوشکنندمیرادرپلیسماموران(

واردپلیصصسمصصامورانازبعصصدهاهمسصصایهیابند. میتخترویراکامرانجسدوروندمی

شوند.)میآپارتمان

جسصصدبردنواسهروآمبولنسزن):به(خطابمرده.کهمیشهروزدوپلیس:دوممامور

کنین.خبر

هاهمسصصایهشصصوند.میخصصارجصحنهازبعدوگردندمیراآپارتمانقدریپلیسماموران(

مانند.)میجسدکنار

باشه.کردهخودکشییاباشهشدهمسمومنکنمفکرنشده.کبوداصلصورتش:زن

مرده.طبیعیمرگبهکهکردمیتاییدپلیسوگرنهکشتنش.کنمفکراول:مرد

سصصمتشصوند.میخصارجصحنهازاولمردسرپشتودهندمیتکانسرزنودوممرد(

کصصهحصصالیدرعمصصادشصصود.میروشصصنصصصحنهراستسمتوشودمیتاریکصحنهچپ

نویسد.)مینامهنشسته،میزشپشتهمچنان
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کشصصتنبهروکامرانسیگارکنم.ترکروسیگاربایدشقایق.توئهباحقلب):(زیرعماد

نرم.طرفشدیگهکهمیدمقولبهتبکشم.سیگاردیگهنبایدداد.

شود.)میخاموشصحنهنور(

2

آندروگوراس)-سربازان-درباریان-ارشک-عماد(

راهبصصهشصصروعایسصصتاده.نمصصایشمخاطبصصانبهروصحنهوسطعماداست.روشنصحنه(

ونشصصیندمیمیصصزشپشصصتصصصندلیرویرودمیصصصحنهراستسمتبعدکندمیرفتن

کند.)مینوشتننامهبهشروع

بصصهبری.میدورادوربهمنوخوشحالمکهشقایقبگمبهتنامهتورفتیادمدیروز:عماد

کصصهاینازمیشه.زندهدلمتوتوبافقطکههاییزمانبهنبرده.منوکیهیچکهجاهایی

احساسکنیمیمیدهروتنوجوونیبهتکهمردیواسهکهکاریهایننوشتیتنامهتو

بصصوداونیمثهارشکدربارکرد.جذبمنوشتیاشکانیانازکهتنامهنمایشکنم.میغرور

میدمروتنوجوونیبهتمنبودم.توشخودممکهتفاوتاینبابودمخوندهکتاباتوکه

بری.میدوردورابهمنوتوولی

کشد.)میبلندینفسوبنددمیراهایشچشمعماد(

ببر.دورادوربهبازمنوچشمامه.جلویتنامهنمایششقایق،(لبخندزنان):عماد

ومانصصدمیتاریصصکنشسصصتهعمصصادکصصهجاییصحنهراستسمتشود.میتاریکصحنه(

صصصحنهراسصصتسصصمتاست.صحنهوسطبزرگیتختشود.میروشنصحنهچپسمت

صصصحنهوسطبلندتختبهکهداردقرارپلکانیعماداتاقوسایلجایبهشود.میروشن

ایستاده.)درباریانکنارصحنهوسطارشکرسد.می

یونصصانیساتراپایندانیمنمیهنوزاماگرفتیمپسراپارتوکردیمحملهکهما:ارشک

کند.اقرارخطایشبهمانزدبایدبداند؟خودآنازراماسرزمینکردجراتچطور
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وشصصودمیخمرود،میاوجلویسربازکند.میاشارهسربازانازیکیبهدستباارشک(

ایستد.)میوکندمیطولنیتعظیمی

بیاور.راآندروگوراس:ارشک

شود.)میخارجصحنهازوکندمیتعظیمدوبارهسرباز(

بصصاراکارامصصانیوهریصصوهمااند):ایستادهکنارشکهسرداریدوازیکیبه(خطابارشک

بپرورانند.سردرراپارتبهحملهفکرنتواننددیگریونانیانتاکردخواهیممتحدپارت

کاغذهابهارشکدهد.میارشکبهکاغذچندسربازانازیکیدهد.میتکانسرسردار(

ایسصصتادهصصصحنهیگوشصصهکصصهعمصصادبهزندمیورقراکاغذهاکهدرحالیوکندمینگاه

ارشصصکدارد.فاصصصلهارشصصکازهنصصوزایسصصتد،میورودمیجلوکمیعمادکند.میاشاره

دهد.)مینشانعمادبهراکاغذها

ازنویسصصندهچصصراامابدانندمایدربارهآیندگانبایدخواندیم.راپرگارونامهمتن:ارشک

نوشته؟چیزهمه

نوشت؟مینباید:عماد

نبایصصدکردیصصمکصصههاییشصصکنجهازنوشصصت.میپصصارتگیریبصصازپسازبایصصدفقط:ارشک

کند.حذفاشنوشتهازراآنبگواوبهماطرفازنوشت.می

پیصصشراآنصصدروگوراسدسصصتبصصهنیزهکهحالیدربودشدهخارجصحنهازکهسربازی(

طنصصاببصصاپشصصتازآنصصدروگوراسهایدستشود.میواردصحنهراستسمتازراندمی

نشاند.)میارشکجلویراآندروگوراسنیزهحرکتباسربازاست.شدهبسته

بدانی؟خودآنازراپارتکردیجراتچگونهبگوخشم):(باارشک

نیصصزهبصصاسصصربازکنصصد.میاشصصارهسصصربازبصصهچشمباارشککند.میسکوتآندروگوراس(

بصصازوزنصصدمیفریصصاددردازآنصصدروگوراسزند.میآندروگوراسپشتبهمحکمییضربه

هایضصصربهبصصاآندروگوراسسربازکند.میاشارهسربازبهدستباارشککند.میسکوت
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زخمیتنشود.میشنیدهصحنهدرآندروگوراسفریادهایصدایدهد.میشکنجهنیزه

افتد.)میزمینرویآندروگوراس

اقصصرارخطصصایشبصصهبایصصدبزند.حرفکهکنشکنجهآنقدر رااوسرباز):به(خطابارشک

کند.

صصصدایکنصصد.میخالیآندروگوراسسررویراآنوآوردمیآبیسطلسربازانازیکی(

راچشصصمانشوکنصصدمیحرکصصتیشصصود.میشصصنیدهآرامصصیبصصهآنصصدروگوراسهصصاینفس

فریادهصصایصصصدایزنصصد.میرااونیصصزهبصصادوبصصارهونشصصاندمیرااواولسصصربازکند.بازمی

شصصوند.میخصصارجصصصحنهازکنصصارشسصصرداردووارشکشود.میشنیدهبازآندروگوراس

شود.)میخاموشصحنه

دومپرده

تابستانی.عصریک

آمصصدهبیصصروننصصصفهطصصوربصصهآنازکاغصصذیکصصهحالیدربازشکلبهنامهپاکت:صحنه

شصصدهنوشصصتهینصصامهیصصکمتنشکلبهصحنهکفدهد.میتشکیلراصحنهدیوارهای

نمایشمخاطبانبرایکهاستدرشتکلماتبانامهمتنازصحنهکفهاینوشتهاست.

است.صحنهراستسمتصندلییکومیزیکاست.خواندنقابل

1

رامین)-نوشین-عماد(

سصصمتازعمصصاداسصصت.متمرکزصندلیومیزرویفقطصحنهنورواستتاریکصحنه(

نشیند.)میمیزپشتصندلیرویوشودمیواردصحنهراست

توئه.باحقشقایق.میگیدرستتو:عماد

کصصهمیصصزیچصصپسصصمتدرنصصامهمتنرویصحنهنوروشودمیخاموشصحنهیهمه(
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نصصورخوانصصدمیراشصصقایقینصصامهمتنعمادکههمچنانافتد.مینشستهآنپشتعماد

آید.)میپاییننامهسطرهایازصحنه

نیسصتن.خودشصونمصالمردهصاشدن.عمومییعارضهیهدچارشهرمردمعماد:صدای

شصصوقوانگیزههیچهستن.بارگیزنفکربهشهمهشده.تقسیمهازنبینشونزندگی

زیبصصاییوآرایصصشفکصصربصصهفقصصطهصصازننصصدارن.کصصردنزنصصدگیبصصرایحسصصابیودرست

کشصصوندن.راهاینبههمرومردهااونه.واینکردنگریمکارشونوهستنشونظاهری

کنصصن.بصصازیرواونوایصصننقصصشبلصصدنفقطرفته.شونهمهیاداززندگیواقعیمعنای

چیصزایکنصننمیتلشبکشصن.نفصصسروخودشونوباشنخودشوننیسمهمبراشون

رخصصوتروزمرگیاینیه.یکیهمباشبشونوروزبدن.یاددیگرانبهوبگیرنیادجدید

ندارن.روازششدنرهاتوانکهآوردهوجودبهحصریوحدبی

رویصصصحنهنصصورخوانصصدمیراشقایقینامهیبقیهکهحالیدروکندمیسکوتعماد(

کند.)میحرکتنامهپایینسمتبهنمایشسالنکف

بنصصویس:مصصنبصصهبگیصصر.روعاشصصقانههاینامهاینشدننوشتهجلویعماد،عماد:صدای

باهصصاشکهکنفکرنوشینهمسرتبهعماد،نفرست.نامهبرامونکنفکرمنبهشقایق

کنی.میزندگی

رود.)میاوطرفبهوشودمیصحنهواردعماددومزننوشینشود.میروشنصحنه(

کنی.میزندگیباهامکهکنینمیفکرمنبهدلخوری):(بانوشین

افتاده؟اتفاقیتعجب):(باعماد

تولصصدامصصروزرفتهیادتاصلکهشدیغرقکیدونمنمیازخوندننامهتوانقدر:نوشین

منه.

شود.)میبلندجایشازعماد(

نبود.یادمتولدته.امروزدرسته.:عماد
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کند.)میاخمنوشین(

خواهرت.یخونهبریمبودقرار:عماد

اومد.یادترویکیاینعجبچه:نوشین

نصصامهطرفبهراسرشعمادماند.میعمادرویفقطصحنهنوروشودمیتاریکصحنه(

ومانصصدمیحالتهمینبهلحظهچندعمادگرداند.برمیپوشاندهرانمایشسالنکفکه

شود.)میروشنصحنهکند.مینگاهنوشینبهبعد

میام.النمنشو.آمادهبروتونخوندم.رونامهیهمههنوزدلخوری):(باعماد

دیگصصهنگصیبهصماگصصهنویسصه؟میبصراتکیروهانامهاینبدونمنبایدمنیعنی:نوشین

کنم.نمیزندگیباهات

بپاشه.هماززندگیمونخوامنمیکهمن:عماد

شود.)میخارجصحنهازکنانغرغرنوشین(

بیای.زندگیمتوکهشدمیکاشایشقایق،شده.دیرخیلیدیگهواقعدریعنی:عماد

عنصصوانبصصهکاغصصذیافتصصد.مینمصصایشسالنکفرویصحنهنورشود.میتاریکصحنه(

رویصصصحنهنصصورگیرد.میقرارصحنهکفقبلیینامهرویعمادبهشقایقدیگرینامه

خوانصصدهبصصازمصصانهمصحنهنوروخواندمیراجدیدینامهمتنعمادافتد.مینامهمتن

آید.)میپایینسطربهسطرنامهمتنازعمادتوسطنامهشدن

نصصامهبهصصتدیگصصهنمیگصصیبهصصمچصصراکنصصی؟نمصصیهامنامهازدلچراعماد،عماد:صدای

پصصرییصهیعاشصصقانهآوازهصایشصنیدنازدلبکن.منهاینامهخوندنازدلنفرستم؟

زندوهمصصونبصصهبمصصونم.تصصوبصصاقصصایقتتوینبایدبرگردم.دریابهبایدمنبکن.دریایی

گرفتیزندگیتتوکهمعمولیماهیدوهمونبهداری،وداشتیزندگیتتوکهمعمولی

میشی.دارنوهتووکنهمیازدواجزودیبهرامینکن.اکتفا

رود.)میعمادطرفبهوشودمیصحنهواردرامینشود.میروشنصحنه(
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کنم.میازدواجباهاشزودیبهبگمبهتخواستمشدم.آشناخانومییهباپدر،:رامین

کیه؟بدونمنبایدمنکنان):(اخمعماد

ندیدم.زندگیمتواونمثهزنیخاص.آدمیه:رامین

شود.)میبلندجایشازعماد(

میگن.همینومیشنعاشقوقتیمردهایهمه:عماد

رود.)میطرفشبهوکندمینگاهاوبهرامینکند.میرفتنراهبهشروععماد(

کنه.میفرقهازنیبقیهباواقعااوناما:رامین

فرقی؟چهمثلکنجکاوی):(باعماد

همصصههصصاش،فعالیتکارهصصاش،زنصصدگی،بصصههاشدیدگاهکشیدن،نفسازهدفش:رامین

خاصه.زنیهاونکهمیدهنشون

شدی؟عاشقشچیزااینخاطربهتو:عماد

اینهمویهداشتنیدوستهمخوشگله،همچوندارمدوسشمننه.کهمعلومه:رامین

داره.بزرگیروحکه

شود.)میشنیدهصحنهبیرونازنوشینصدای(

بریم؟میایکیعماد،اتاق):بیرون(ازنوشینصدای

ت؟خالهیخونهبریممیایرامین،:عماد

برم.بایدنشدهدیرتادارم.قرارخانوماونبامننه.:رامین

شدی؟آشناباهاشکجانگفتی:عماد

بخره.ازمکامپیوترافزارنرمبوداومدهشرکت.تو:رامین

شود.)میشنیدهصحنهبیرونازنوشینصدای(

بریم؟ایآماهعماد،اتاق):بیرون(ازنوشینصدای

رود.)میاتاقدرطرفبهعجلهباعماد(
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کیه.اونکهبگیبهمبایدبعدا:عماد

شوند.)میخارجصحنهازرامینوعماددهد.میتکانسررامین(

2

سربازان)-اولتیرداد-عماد(

صصصدایشود.میتاریکصحنهنشسته.میزپشتصندلیرویعماداست.روشنصحنه(

شصصنیدهاسصصتشصصقایقینصصامهمتنکهنمایشسالنکفرویصحنهنورحرکتباعماد

شود.)می

شصاهحضصوردرکصصهنشصصدبصاورتاولدیصصدیکهروارشکبرادراولتیردادعماد:صدای

داره.واقعیتکهشدیمتوجهتازهکردصداتسربازهاازیکیوقتیاماهستیاشکانی

بصصهتیرداداند.ایستادهصحنهدرسربازانشازجمعیبااولتیردادشود.میروشنصحنه(

وشودمیبلندجایشازعمادرود.میعمادطرفبهسربازکند.میاشارهسربازانازیکی

ازسصصربازوکنصصدمیاشصصارهسربازبهدستباتیردادرود.میتیردادسمتبهسربازهمراه

شود.)میدورعمادکنار

نداده.تغییرراپرگارونامهمتننویسندههنوزرسیدهخبرمابه:تیرداد

دهد؟تغییربودقرارمگرتعجب):(باعماد

شود.)مینزدیکعمادبهوکندمیاخمتیرداد(

ازکصصهبگصصویینویسندهبهبودخواستهتوازارشکبرادرمکهکردیفراموشمگر:تیرداد

ننویسید؟یونانیانکردنشکنجه

کند.)میفکروگذاردمیاشچانهبهدستعماد(

بگویم.اوبهکهخواستمنازراهمیناست.درست:عماد

گفتی؟اوبه:تیرداد

دارد.خبربله.:عماد
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مصصایدربارهآیندگانگفتنبدیانیکبرایمانکهنیستیمارشکبرادرمانمثلما:تیرداد

باشد.داشتهاهمیت

ازسصصربازکنصصد.میاشصصارهسربازانازیکیبهدستباتیردادکشد.میراحتینفسعماد(

واردراندمیپیشراآنهانیزهباکهحالیدربستهدستنفردوباوشودمیخارجصحنه

روینشسصصتنبصصهوادارتیصصردادجلصصوینیزهحرکتبارامرددوآنسربازشود.میصحنه

کند.)میزمین

شوراندید؟ماعلیهراپارتساکنانچرا:تیرداد

بستهدسترامرددوآنکهسربازهمانبهچشمباتیردادکنند.میسکوتمرددوآن(

کصصهسربازانازدیگریکیازسرکهحاویایکیسهسربازکند.میاشارهکردهصحنهوارد

شود.)مینزدیکمرددوآنبهوگیردمیایستادهصحنهدر

بده.آبمابهآب.آب.زمان):همطور(بهمرددوآن

خواهید.میآبکهمرد):دوآنبه(خطابسرباز

دوآنفریصصادریزد.میمرددوآنتنهایزخموسررویراسرکهحاوییکیسهسرباز(

زنصصد.میلبخنصصدمرددوآنفریادهایشدنبلندباتیردادشود.میشنیدهصحنهدرمرد

زنند.میفریاددردازمرددوآنوریزدمیسرکهمرددوآنهایزخمرویهمبازسرباز

شود.)میخاموشصحنهنور

سومپرده

پاییزی.بعدازظهریک

اول.یپردهدرصحنههمانند:صحنه

1

شقایق)-عماد(
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میصصزپشصصتصصصندلیرویشود.میواردصحنهراستسمتازعماداست.روشنصحنه(

کند.)مینگاهشانوداردبرمیرامیزکاغذهاینشیند.می

انکصصارروهاتنامهخوندناشتیاقتونمنمیشقایق،(مکث)هایی.نامهچهلب):(زیرعماد

مصنخونم.میرواونهاومیرمتقبلیهاینامهسراغمیدیدیربهدیرنامهوقتهرکنم.

شدم.هانامهاینمعتاد

دستشدررانامهکهحالیدروگذاردمیمیزرویهانامهازیکیجزبهراکاغذهاعماد(

شود.)میضعیفصحنهنورکند.میاتاقدرزدنقدمبهشروعگرفته

روزدستباروسپیدهاینپرگارکشیدی:عماد

دایرهیهزدیآسمونقشنگتنرو

فلصصزییمیلهدوکصصهطورهمانشود.میظاهراتاقدیواررویبزرگپرگاریکیسایه(

وکنصصدمیدورانصصیحرکتبهشروعدیگریماندمیثابتیکیوشودمیجداهمازپرگار

اّوارصورتبهصحنهدیوار،رویپرگاریسایهحرکتبازمانهم حرکتبهشروعآهستهد

کند.)می

مهدلبستگییلحظهاونینقطهاولین:عماد

شاعره:کلمهمیناونآخرینقطه

مونمنمیمهربونعماداینبدونمن

بایرهزمینمثلتوبدونمندل

اشچصصانهبصصهدسصصتیعمصصادشود.میتمامصحنهدورانیحرکتشود.میزیادصحنهنور(

بصصهشصصروعدوبارهوایستدمینمایشمخاطبانبهروصحنهوسطکند.میفکروکشدمی

ایستد.)میصحنهراستسمتدیوارکناربعدکند.میرفتنراه

کصصردیمیفکصصردیدیمیتلویزیونتویمنووبودیبچهکهموقعکهاونشقایق،:عماد

کردی.نمیفکرواقعانه.کنی؟خودتمجذوبمنوهاتنامهباوببندیدلمنبهروزیه
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روشصصنصصصحنهچپسمتوشودمیتاریکایستادهعمادکهجاییصحنهراستسمت(

استروشنتلویزیوناست.تلویزیونمیزمقابلکاناپهیکصحنهچپسمتدرماند.می

سصالهپصانزدهنوجصوانیکصهشقایقاست.تلویزیونازهابرنامهاعلمحالدرجوانعمادو

کند.)مینگاهمجریبهونشستهکاناپهرویاست

سیما.اولیشبکهازشب8ساعتجراحانقرنسریال:عماد

بلنصصدجصصایشازشصصقایقشصصود.میروشصصنایسصصتادهعمصصادکهجاییصحنهراستسمت(

کند.)میخاموشراتلویزیونوشودمی

بینم.میروسریالاینوگردمبرمیکنم،حلرومریاضیتمرینایلب):(زیرشقایق

صحنهخاموشیدرعمادصدایشود.میخاموشصحنهشود.میخارجصحنهازشقایق(

شود.)میشنیده

...حالاماشقایق،نبودیعاشقمموقعاون:عماد

نشسصصتهمیصصزشپشصصتعماداست.اشقبلیوضعیتباعماداتاقشود.میروشنصحنه(

گذارد.)میمیزرویرانامهاست.

هصصرمصصاخوندنشصصون.بصصهمصصنهصصموبستیدلهانامهایننوشتنبهتوهمحالاما:عماد

من.نهوبکنیدلهانامهاینازتونیمیتونهشدیم.هانامهاینمعتاددومون

دارد.)کلفتصدایدوممردشود.میشنیدهاتاقبیرونازمرددوصدای(

نگو؟بهشنگفتممگهاول:مردصدای

شده؟چیمگهگفتم.کهگفتمدوم:مردصدای

سرم.آخبرسید.دادمبهاول:مردصدای

کند.)مینگاهاتاقازبیرونبهودودمیپنجرهطرفبهعماد(

داری؟کارشچیکن.ولش(فریادزنان):عماد

برد.)میبیرونپنجرهازراسرشعماد(
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کن.ولشکشتیش.(فریادزنان):عماد

اسصصتبصصازکصصهاتصصاقدرطصصرفبصصهعجلهباوکندمیاتاقداخلپنجرهازراسرشعماد(

شود.)میخارجصحنهازودودمی

2

رامین)-نوشین-حمید-عماد(

بصصهشصصود.میصحنهواردعمادنشسته.میزکنارصندلیرویعمادکوچکتربرادرحمید(

دهد.)مینشانحمیدبهوداردبرمیمیزرویازکاغذچندرود.میمیزطرف

فورانویسممیبراشنامهوقتهرننوشتم.هنوزامابنویسمبایدکهیههایینامهاینا:عماد

کنم.فکرشواسهجدیدهایموضوعبهبتونمکهفرستممی

فرستی؟مینامهکیبه:حمید

نفر.یهبه:عماد

بنویسی؟نامهخوایمیکیبهبگیخواینمی:حمید

نگصاهاتصاقازبیصرونبصهرود.میپنجصرهطصرفبصهوگذاردمیمیزرویراکاغذهاعماد(

دستشورودمیعمادطرفبهشود.میبلندجایشازدهد.میتکانسرحمیدکند.می

گذارد.)میاویشانهرویرا

نکن.پنهونبرادرتاز:حمید

راسصصرشدوبارهوکندمینگاهاوچشماندرگرداند.برمیحمیدطرفبهراسرشعماد(

گرداند.)برمیپنجرهازبیرونبه

زدهرویکصصیاونکصصهرومرداونبیرونرفتیاتاقتازروزاونوقتینگفتیراستی:عماد

بود؟کردهفراریادیدیبود

نبود.کاردرمردی:عماد

ندیدی؟روکدومشونهیچیعنیتعجب):(باحمید
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حصصرفبصصدونوکنصصدمینگاهاوبهعماددارد.برمیعمادیشانهرویازرادستشحمید(

نشیند.)میمیزشپشتصندلیروی

بود.عقلمزدرواولیحسابیکههمیکیاونبود.دلمخوردکتککهمرداون:عماد

نگصصاهشاخصصمبصصاعمصصادکنصصد.میخندیدنبهشروعبعدبرد.میبالراابروهایشحمید(

کند.)می

داره؟خندهکجاش:عماد

نشیند.)میاوکنارصندلیرویرود.میعمادطرفبهحمید(

برسه!اینجابهداستانآخرکردمنمیفکر:حمید

خندد.)میدوبارهحمید(

شود.)میبلندجایشازعصبانیتباعماد(

برم.بایدمنبده.ادامهخندیدنتبهتوناراحتی):(باعماد

کن.تمومروداستانتعجله؟اینباکجا:حمید

زندگیمه.واقعیتنیس.داستانکهاین:عماد

شود.)میبلندجایشازحمیدرود.میاتاقدرطرفبهعماد(

بگو.روشبقیهنروکنان):(التماسحمید

رود.)میاتاقدرطرفبهدارد.برمیراکاغذهاورودمیمیزطرفبهعماد(

نگیرم.شوخیبهدیگهمیدمقول:حمید

لیصصواندوحصصاویسینیبانوشینکند.میفکرونشیندمیمیزپشتصندلیرویعماد(

گذارد.)میمیزرویراهالیوانشود.میاتاقواردشربت

گفته؟براتروداستانشعمادنوشین):به(خطابحمید

نیس.داستانیهاینکهگفتمدلخوری):(باعماد

کند.)مینگاهحمیدبهبعدکند.مینگاهعمادبهتعجببانوشین(



و پرگار جوانبختترانه17نامه

داستانه؟کدوممنظورت:نوشین

وخیصصابونبصصهکشوندنروعمادوکردنمیکاریکتکاتاقبیرونکهمرددواون:حمید

گرفت.بالدعواشون

کی؟تعجب):(بانوشین

کی.نگفتهعماد:حمید

رود.)میپنجرهطرفبهوشودمیبلندجایشازعماد(

خب؟:نوشین

بادستبهسینینوشینکند.مینگاهاتاقازبیرونبهپنجرهازودهدنمیجوابیعماد(

شود.)میخارجاتاقازدلخوری

آب!رونریزمنویپتهنوشینجلویگفتمبهتدفعهسیصد:عماد

روزیصصهاگصصهنیصصسخیالمعینکهمنبری.میحسابزنتازچقدر(لبخندزنان):حمید

نیستخیالمعینندارمزنکههمحالبفهمه.روزیهرومعاشقانهاسرارزنمکنمازدواج

بدونن.رومعاشقانهاسراردیگران

ایستد.)میاوکنارورودمیحمیدطرفبهعماد(

عاشقی؟همتوپس:عماد

خندد.)میبلندحمید(

هستی!شدمعلومکهعاشقیتوببینمخواستممینه.کهمعلومه:حمید

کند.)مینگاهحمیدبهبعدرود.میپنجرهطرفبهدوبارهدلخوریباعماد(

بخور.روشربتت:عماد

میصصزرویازراشصصربتدوملیصصوانعمصصاددارد.بصصرمیمیزرویازشربتلیوانیکحمید(

هصصایلیوانبعصصدخورنصصد.میشصصربتزننصصدمیحرفهمباکهحالیدردوهروداردبرمی

گذارند.)میمیزرویراخالی
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هست؟کیحالخببرادر.نباشدلخورمناز(لبخندزنان):حمید

شود.)میشنیدهشقایقصدایشود.میتاریکصحنهدهد.نمیجوابعماد(

شد.نخواهیمهممالهرگزتوومناماعاشقتممنعماد،شقایق:صدای

ایبصصودی.دومصصمواولزنجصصایبهتوکاشایشقایق.خوادمیروتودلمعماد:صدای

باشم.داشتهزندگیمتوروتووبرگردمگذشتهبهتونستممیکاش

رود.)میحمیدوعمادطرفبهوشودمیصحنهواردرامینشود.میروشنصحنهنور(

...اما(مکث)اماکنه.ازدواجمنباکهشدراضیبالخره:رامین

اندازد.)میپایینراسرشناراحتیبارامین(

چی؟اما:عماد

نوشته.عاشقانههاینامهبهشودارهدوسرونفریهکهگفتبهماما:رامین

عاشقانه؟هاینامهتعجب):(باعماد

رود.)میعقبناراحتیباعماددهد.میتکانسرتاییدعلمتبهرامین(

...اونکصصهنکنصصه...(مکصصث)...شصصدهعاشقشپسرمکهخانومیاوننکنهلب):(زیرعماد

کنی؟ازدواجخوایمیکیبابدونمنبایدمنچیه؟خانوماوناسمرامین):به(خطاب

شقایقه.اسمش:رامین

رود.)میعقبوگذاردمیسرشرویرادستشناراحتیازعماد(

نداره.حقیقتکنم.باورتونمنمینه.نه.:عماد

شود.)میخاموشصحنهنورکنند.مینگاهعمادبهتعجبباحمیدورامین(

3

نوشین)-رامین-شقایق-حمید-عماد(

است.ایستادهاتاقدیوارکناردورترکمیرامیناند.ایستادهعمادمیزکنارحمیدوعماد(

عمصصادبصصهشقایقکند.مینگاهشناراحتیبااودیدنباعمادشود.میصحنهواردشقایق
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زند.)میلبخند

تو؟شقایق):بهخطابتعجب(باعماد

نیستی.خوشحالمندیدنازانگاردلخوری):(باشقایق

رود.)میشقایقطرفبهخوشحالیبارامین(

ازدواجباهصصاشخصصواممیکصصهیهخصصانومیهمصصونخانوماینپدر،عماد):به(خطابرامین

کنم.

رود.)میشقایقطرفبهعماد(

نوشتی؟میبهمکهبودچیهانامهاون...(مکث)...هانامهاونپسکنان):(اعتراضعماد

لصصرزدمیصدایشعصبانیتازکهحالیدربعدکند.مینگاهشقایقبهناراحتیازرامین(

زند).میفریاد

منه؟پدرنوشتیمینامهبهشکهمردیکهکنیپنهونمنازتونستیچطور:رامین

توئه؟پدرمرداونکهدونستممیبایدکجاازمن:شقایق

بصصههمچنصصانکردیازدواجباردوکهحالیدرچراعماد):بهخطابکنان(اعتراضرامین

چرا؟دادی؟ادامهشقایقیعاشقانههاینامهخوندن

رویکاغصصذهایازیکصصینشصصیند.میمیزپشتصندلیرویورودمیمیزطرفبهعماد(

کند.)میخواندنشبهشروعوداردبرمیرامیز

شصصقایقینصصامهرویاز(عمادنوشتیمنبهتنامهتویتوولیشقایق):به(خطابعماد

تبستگیدلخاطربهرامینپسرتوبشیعاشقمتوکهاینمعاشقمنعماد،خواند)می

کنه.اعتراضبهتهامنامهبه

دهد.)میتکانهوادررانامهکاغذعماد(

نه؟یانوشتیتورونامهاینعصبانیت):(باعماد

دونستم؟میبایدکجاازمیافته.اتفاقواقعامورداینکهدونستمنمیمناما:شقایق
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رود.)میشقایقطرفبهحمید(

بصصاازدواجبصصرایمناسبیکاندیدایوکردهازدواجباردوکهمنبرادر(لبخندزنان):حمید

بصصرایدوشصصونهرازمنداره.متعصبذهنهانامهاینمورددرکههمرامیننیس.شما

ترم!مناسبشما

رود.)میعقبوکندمینگاهحمیدبهاکراهباشقایق(

دیگصصهخصانومدارم.کصههماجتماعیموقعیتهستم.کهپزشکهستم.کهجوون:حمید

خواین؟میچی

رود.)میحمیدطرفبهعصبانیتبارامین(

نکن.شقایقباازدواجکاندیدخودتوبیخودتوکنان):(اعتراضرامین

رود.)میشقایقطرفبهوشودمیبلندمیزپشتازعماد(

نفره؟سهماازیکیکدومبادلتبگو.روحقیقتشقایق):به(خطابعماد

اصصصلتصصوبهکهمعلومهشناخت.نمیروتواصلقبلکهشقایقحمید):به(خطابرامین

نداره.احساسی

نگیر.تصمیماونجایبهتوکنان):(اخمحمید

رود.)میشقایقطرفبهحمید(

شه!تمومزودترقضیهاینتادارینتمایلمنبهکهبگینخانوم،خبلبخند):(باحمید

رامیصصنبصصهپرسشگرینگاهبعدوشقایقبهنگاهیتعجبباشود.میصحنهواردنوشین(

رود.)میعمادطرفبهوکندمی

یپصصروژهبصصهراجصصعباهصصاتخصصوادمیزده.زنصصگریصصاحیآقصصایهمکصصارتعمصصاد،:نوشین

بزنه.حرفجدیدهاینمایش

بزنه.زنگبعدابگوبهشحوصلگی):بی(باعماد

بودی.اونکردنتلفنمنتظرشهمهمیشهروزدوکهتوتعجب):(بانوشین
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زنم.میزنگبهشبعداخودمبره.کنردشجورییهاعتنایی):بی(باعماد

کیه؟کند.)میاشارهشقایقبهچشم(باخانوماینرامین):بهخطابتعجب(بانوشین

کنیم.ازدواجهمباخوایممینامزدمه.:رامین

شود.)میخارجصحنهازودهدمیتکانسرزنانلبخندنوشین(

نفره.سهماازیکیکدومبادلتکهنگفتیشقایق):به(خطابعماد

دیصدهاندایسصتادههمصدیگرروبصرویکصهشصقایقوعمصادفقصطشصود.میتاریکصحنه(

بصدونعمصادوشصقایقصدایماند.میخیرهیکدیگربههایشاننگاهمدتیبرایشوند.می

شود.)میشنیدهصحنهدربزنندحرفیکهآن

پرسی؟میازماینوچراعاشقتم،مندونیمیکهتوعماد،شقایق:صدای

بگو.روحقیقتبهشگی؟نمیپسرمبهاینوچرامنیعاشقکهتومن،قلبعماد:صدای

نداری.دوسروکسیمنجزکهبگو

مالد.)میهمبهراهایشدستتابیبیباحمیدشود.میروشنصحنهنور(

ایصصنبهمنوکهبگینصراحتبهگرفتینتصمیمبالخرهخانوم،خب(لبخندزنان):حمید

میدین؟ترجیحپسروپدر

طرفبهرامینرود.میعماداتاقدرطرفبهوکندمیرامینبهباریتاسفنگاهشقایق(

رود.)میاو

داری؟دوسمکهبگیبهشونخواینمی:رامین

کنم.ازدواجباهاتتونمنمیمن:شقایق

کنی؟ازدواجمنباتونینمیگفتی؟چیناراحتی):(بارامین

دنبصصالشرامیصصنشصصود.میخصصارجصصصحنهازودهصصدمیتکصصانسرنفیعلمتبهشقایق(

شود.)میشنیدهاتاقازبیرونازرامینصدایرود.می

ازدواجمصصنباخواینمیچرابدیتوضیحبرامبایدکن.صبرعصبانیت):(بارامینصدای
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کنی.

شود.)میشنیدهاتاقازبیرونازرامینوشقایقصدای(

نداره.دادنتوضیحشقایق:صدای

بیرون.بریخونهاینازنمیذارمنگیاگهبگی.بهمباید(فریادزنان):رامینصدای

اتصصاقبیصصرونازآپارتماندرشدنبازصدایکنند.مینگاههمبهنگرانیباحمیدوعماد(

شود.)میشنیدهآپارتماندرشدنبستهمحکمصدایشود.میشنیده

پدرمی.عاشقکهبگوبگو.راس(فریادزنان):رامینصدای

عاشقشم.آره.بدونیخوایمیروحقیقتاگهشقایق:صدای

زنی؟میدادچراشده؟چینوشین:صدای

نباش.نگراننوشین.نیسچیهیچرامین:صدای

صصصحنهواردنوشینبعدلحظهچندشود.میشنیدهآپارتماندرشدنبستهوبازصدای(

شود.)می

نمیگصصیپسصصرتبهچراعماد):بهکنان(اعتراضخبره؟چهاینجاهسمعلومهیچ:نوشین

نکشه؟خونهاینبهروشعشقیماجرای

اندازد.)میاتاقسقفبهنگاهیناراحتیازعماد(

که.واقعا:نوشین

شود.)میخارجصحنهازدلخوریبانوشین(

کصصهدونصصهنمیریصصزهنمیهمبهخودشزندگیکهخوشهدلشخانومتمسخر):(باحمید

برم.بایدمندیگهخب(مکث)آتشفشانه!تودلتوی

رود.)میحمیدطرفبهعماد(

بذاری؟تنهاخوایمیبلبشوراینتومنو:عماد

(بصصابشه.توزنتونهنمیکنه.ازدواجرامینباخوادنمیکهشقایقنیس.بلبشوری:حمید
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نکرد.قبولکهمنمدلخوری)

رود.)میاتاقدرطرفبهحمید(

خدافظ.:حمید

خدافظ.:عماد

بصصهدسصصتنشصصیند.میمیصصزشپشصصتصندلیرویعمادشود.میخارجصحنهازحمید(

شصصنیدهشصصقایقوعمصصادصصصدایشصصود.میتاریکصحنهکند.میفکروکشدمیاشچانه

شود.)می

همیم.مالهانامهاینتویفقطمامن،عشقعماد:صدای

همیم.مالهانامهاینتویفقطماکهدونممیشقایق:صدای

دومثصصهماوکشیدههردومونواسهروعشقیدایرهپرگاره.یهمثهزندگیعماد:صدای

رسیم.نمیهمبهوزنیممیدوردائمدایره،اینروینقطه

دارد.)کلفتصدایدوممردشود.میشنیدهاتاقبازیپنجرهازمرددوصدای(

نگو؟بهشنگفتممگهاول:مردصدای

شده؟چیمگهگفتم.کهگفتمدوم:مردصدای

سرم.آخبرسید.دادمبهاول:مردصدای

کند.)مینگاهاتاقازبیرونبهودودمیپنجرهطرفبهعماد(

داری؟کارشچیکن.ولش(فریادزنان):عماد

برد.)میبیرونپنجرهازراسرشعماد(

کن.ولشکشتیش.(فریادزنان):عماد

استبازکهاتاقدرطرفبهعجلهباوکندمیاتاقداخلپنجرهازراسرشعماد(

.)شودمیتاریکصحنه.شودمیخارجصحنهازودودمی


