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 ۱از طرف وزارت ارشصصاد در تهصصران صصصادر
مجوز نشر این فیلمنامه در سال  ۳۸۸
شده است .همه حقوق مادی و معنصصوی ایصصن اثصصر بصصرای نویسصصنده آن ترانصصه جصصوانبخت
محفوظ است .هرگونه استفاده کتبی یا غیر کتبی از این فیلمنامه به صورت چصصاپ و
نشر و یا اجرا در سینما بدون اجازه کتبی از نویسنده این اثر ممنوع است.
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راهرویی باریک .روز .داخلی
یآورد و دسصصت زن
تاش را جلصصو م 
دو زن جوان در راهرو ایستادهاند .زن اول دس ص 
یگیرد.
دوم را م 
یهصصا قبصصل از تصصو
قهصصا را خیل 
یشصصویم .ایصصن اتا 
زن اول ]لبخند زنان[ از شش اتاق رد م 
تجربه کردند .اتاق هفتم را خودت باید کشف کنی .وقتی در هر اتاق را بصصاز كصصردم،
قهصصا
قها نباید بشصصویم .در اتا 
فقط سرت را خم كن و نگاهی به داخل بینداز .وارد اتا 
یبینصصم
نمان رد و بدل شود و جملهای که به مصصن گفصصتي" :م 
که باز شد ،نباید حرفی بی 
پس هستم "،یادت نرود .این سه شرط ماست.
از راهروی باریكی كه با نور لرزان چند چراغ كوچك روشن شده ،رد مصصی شصصوند.
یرسند که درش بسته است.
زن دوم چهرهای مضطرب دارد .به اتاقی م 
نهم اتاق اول!
زن اول ای 
زن اول در اتاق را باز می كند.
یکند و به داخصصل اتصصاق
یوزد .زن دوم سرش را خم م 
باد شدیدی به بیرون از اتاق م 
یکند.
نگاه م 
خیابانی در واتیکان .روز .خارجی
یخصصورد کصصه جمعیصصت زیصصادی در دو طصصرف
در داخل اتاق یک خیابان پهن به چشم م 
یآیند
بهای آراسته یورتمه م 
پیادهرو به نظاره ایستادهاند .چهار سرباز نشسته بر اس 
یرونصصد .زنصصی کنصصار
و از پشت سرشان سربازان بصصا حرکصصات منظصصم و فشصصرده رژه م 
یکنصصد .حصصالت چشصمها و بینصصی و خطصصوط
خیابان است که بصصه سصصربازان خیصصره نگصصاه م 
گونههصصا شبیه زن دوم است .خودش است که در واتیکصصان بصصه رژهی سصصربازان نگصصاه
یکند .سرش را به سمت کلیسایی کصصه آن طصصرف خیابصصان اسصصت برگردانصصد .کلیسصصای
م 
نهای بلنصصد اسصصت .هصصوا سصصرد اسصصت و بصصاد
ییر رم با نمای خیرهکننصصده و سصصتو 
سنت پ 
یشصصصود.
یرود و وارد آن م 
ییصصصر م 
یوزد .زن دوم بصصه سصصصمت کلیسصصای سصصصنت پ 
م 
لآنصصژ در کلیسصصا
یهای زیبصصایی از میک 
یدوزد .نقاشصص 
نگصصاهاش را بصصه سصصقف کلیسصصا م 
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یکند .محو تماشایشان می شود .یکهصصو صصصدای بسصصته شصصدن در اتصصاق زن
خودنمایی م 
دوم را به خود می آورد.
راهرو .ادامه
زن اول و زن دوم در راهرو جلوی در اتاق اول که بسته است ایستاده اند.
زن اول این اولین هدیهی من برای تو بود.
راهرو را ادامه می دهند .به اتاق دیگری می رسند که درش بسته است.
زن اول این اتاقی ست که هنوز پستی و بیشرفی در آن شکل نگرفته.
زن اول در اتاق را باز می کند و زن دوم به داخل اتاق نگاه می کند.
حیاط یک مدرسه .روز .خارجی
صدای بچههای مدرسه که در حیاط ازدحام کرده اند ،به گوش می رسصصد .مسصصابقهی
والیبال در حال انجام است و صدای تشویق بچهها حیصصاط را پصصر کصصرده .تصصوپ دسصصت
یکی از دخترهاست .زن دوم خودش را شبیه دختری می بیند که در گوشهی زمیصصن
منتظر صدای سوت معلم ورزش است .تصصا معلصصم سصصوت مصصی زنصصد دخصصتر تصصوپ را بصصا
تاش محکم زیر آن می زنصد .تصوپ
پاش به هوا می برد و با مچ دست راس 
دست چ 
ساش را بصصرای بصصردن در بصصازی تشصصویق
به هوا می رود و صدای بچهها که تیصصم کل 
یکنند ،به گوش می رسد .توپ سریع به زمین برمی گردد و قبصصل از برخصصورد بصصه
م 
زمین بین بچهها رد و بدل می شود .دختر که در ردیف عقب جا گرفته ،پصصاس آخصصر
یاش می دهد و او به هصصوا بلنصصد شصصده از بصصالی تصصور بصصا یصصک ضصصربهی
را به همکلس 
محکم توپ را به زمین تیم مقابل می زند .صدای تشویق بچههصصا بلنصصد مصصی شصصود .در
هیاهوی بچهها در اتاق محکم به هم می خورد.
راهرو .ادامه
زن اول و زن دوم در راهرو جلوی در اتاق دوم که بسته است ایستاده اند.
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زن اول این دفعه تو را به قرن ها پیش می برم وقتی نقشه ایران هنوز به شکل ایصصن
گربه کوچک نشده بود.
ساش را در سصصینه
راهرو را ادامه می دهند .به اتاق سوم کصصه مصصی رسصصند زن دوم نف 
حبس می کند و زن اول فورا در اتاق را باز می کند.
سالن قصری بزرگ .روز .داخلی
زن جوانی مشغول تاس انداختن با مردی سصصت .وقصصتی تصصاس را مصصی انصصدازد ،صصصدای
فبار مرد بلند می شود .صدای همهمهی
نالهی تأس 
حضار شنیده می شود.
حضار پاریزاتیس انتقام کورش را خواهد گرفت.
زن دوم که در بین حضار است به پاریزاتیس که به او شباهت دارد نگصصاه مصصی کنصصد.
فاش آمصده اشصصاره مصصی کنصصد و او بصه
پاریزاتیس با گوشهی چشم به جلد کصه بصه طصصر 
سمت مزاپات که در قتل کورش پسر پصاریزاتیس دسصت داشصت و در گوشصهی تصالر
ناش نیمهپاره است
دست و پا بسته است ،می رود .صورت مزاپات زخمی و پیراه 
یشصصود .وقصصتی جلد چصصاقویی را کصصه در دسصصت دارد
و نشانههای شکنجه بر او دیده م 
بال می برد ،نگصصاه زن دوم و همهی نصصاظران بصصه بصصرق چصصاقو خیصصره مصصی شصصود .جلد
کارش را شروع می کند .صدای ضجههای مزاپات تالر را پر کرده مصی کنصد ،امصا
ن مزاپصصات خیصصره شصصده.
پاریزاتیس با رضایت خاطر به صحنهی خونین زجصصر کشصصید 
عآور
بکننده و تهو 
سلخی پوست کندن مزاپات ادامه دارد .این صحنه به قدری منقل 
است که حضار و پاریزاتیس نمی تواننصصد بصصه نگصصاه کصصردن ادامصصه دهنصصد و سرشصصان را
برمی گردانند .در اتاق بسته می شود.
راهرو .ادامه
زن اول و زن دوم در راهرو جلوی در اتاق سوم که بسته است ایستاده اند.
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زن اول می بینی که تحمل دیدن آنچه خواستی آسان هصصم نیسصصت .نصصوبت اتصصاق چهصصارم
است.
دوباره راه می افتند .به اتاق چهارم که درش بسته است می رسند .زن اول در اتاق
را باز می کند ،زن دوم به داخل اتاق نگاه می کند.

خیابانی پهن .شب .خارجی
نها در
زنی در تاریکی شب ،منتظصصر کنصصار پیصصادهروی خیابصصانی ایسصصتاده بصصود .ماشصصی 
چهارراه پشت چراغ قرمز هستند .وقتی چراغ سبز می شود ،به حرکت مصصی افتنصصد.
ماشینی جلوی زن ترمز می کند .مردی که داخل ماشین است ،شیشهی پنجصصرهی در
سمت راست را پایین می کشد.
مرد

سوار شو!

زن

یخواهم.
لام را م 
ایرج! من فقط پو 

مرد

حرف زیادی نزن ،سوار شو!

تاش را برمی گرداند .نور چراغ کنصصار خیابصصان روی
زن به عقب می رود و صور 
تاش می افتد و زن دوم صورت آن زن را می ببیند .آن زن خودش است! به
صور 
طرف پیادهرو که می رود ،مرد از ماشین به سرعت بیرون می پرد.
مرد

روسپی بدبخت! اگر من نبودم که تو حال زنده نبودي.

شاش می زند .زن جیصصغ
مرد به طرف زن هجوم می آورد و سیلی محکمی به بناگو 
می زند و از رهگذران کمک می خواهد.
زن

]ناله کنان[ کمک! کمک کنید.

مرد با دست ضربه ای به سر زن می زند .زن روی زمین مصی افتصد .صصدای بسصته
شدن در اتاق به گوش می رسد.
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راهرو .ادامه
زن اول و زن دوم در راهرو جلوی در اتاق چهارم که بسته است ایستاده اند.
یبینی حال و روز خودت را؟
زن اول م 
زن اول و دوم راهرو را ادامه می دهند و به اتصصاق پنجصصم کصصه درش بسصصته اسصصت مصصی
رسند.
یکنم.
زن دوم از این به بعد خودم درها را باز م 
زن اول باشه.
زن دوم در اتاق را باز می کند.

کوچه ای باریک .شب .خارجی
یکند:
زنی سرگردان در کوچه زیر لب با خودش نجوا م 
زن بچه ام الن کجاست؟ آیا کسی پیدایش کرده یا هنوز در گوشه ی پیصصاده روسصصت؟
نکند گربه ها کیسه را باز کنند؟ چه کاری کردم .آخر ،راه دیگری نداشتم.
زن با شروع به گریستن می کند .سرش را که بال مصصی گیصصرد ،زن دوم صصصورت آن
زن را می بیند .باز هم خودش است! زن دوم در اتاق را می بندد.
راهرو .ادامه
زن اول و زن دوم در راهرو جلوی در اتاق پنجم که بسته است ایستاده اند.
یخواستم ادامهی ماجرای این زن را
زن اول چرا در را به این سرعت بستي؟ من م 
ببیني.
تاش را که بال گرفت ،دیدم که من هستم! در را بسصصتم ،چصصون
زن دوم آن زن صور 
نخواستم بیش از این از دیدن این صحنه رنج بکشم.
آنها راهرو را ادامه می دهند .به اتاق ششم می رسند.
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لاش
زن اول بعد از این اتاق ،نوبت اتصصاق هفتصصم اسصصت .کجصصای ایصصن راهصصرو بایصصد دنبصصا 
بگردم؟
زن دوم وقتی در این اتاق را بستی ،دیگر من با تو نخواهم بود .تو خودت باید اتاق
هفتم را پیدا کني.
ساش را در سینه حبس می کند و در اتاق را بصصاز مصصی
زن دوم مثل دفعههای قبل نف 
کند.
اتاقی نیمه تاریک .شب .داخلی
زنصصی چصصاقویی خصصونین بصصه دسصصت جنصصازهی مصصردی را از روی خصصود بصصه یصصک طصصرف
یکشد .جنازه به زمین می افتد .صورت زن از ترس سفید شده.
م 
زن

یخواستی به من تجصصاوز کنصصي؟ خصصوب بصصه
]خطاب به جنازه[ پست فطرت! م 

تات رسیدم ،و گرنه مثل یک حیوان کثیف کار خودت را کرده بودي!
خدم 
تاش را بال می آورد و مستقیم به زن دوم خیره می شود .صصصدایش مصصی
زن صور 
کند.
زن

]خطاب به زن دوم[ مهناز!

یلصصرزد.
زن دوم که منقلب شده در را به سرعت می بندد .چشمانش را مصصی بنصصدد .م 
نام را که باز می کند ،خصودش را در اتصصاقی
چند لحظهای در همان حال است .چشما 
می یابد.
اتاقی کوچک .روز .داخلی
زن دوم که اسمش مهناز است با برادرش مهران در اتاقی روی دو صصصندلی نشسصصته
اند .چند کاغذ حاوی نوشته و تعدادی کتاب روی میز است.
ن طور که گفته بود ناپدید شده و تنهام گذاشته بود.
مهناز مهران ،دوست من همو 
من اون شش اتاق رو در سکوت طی کرده بودم ،اما اتصصاق هفتصصم خصصودم بصصودم .دیصصدم
بهتره این خواب رو به تو که برادرم هستی تعریف کنم.
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مهران مهناز ،اتاق هشتم رو به زودی می بینی.
مهناز چطور؟
مهران ما یه ماموریت در پیش داریم.
مهناز چه ماموریتی؟
مهران از طرف دانشکده است.
مهناز بازم بررسی داخلی؟
مهران آره .خودت می دونی که خیلی مهمه .بیمار یه مرد  ۳۰ساله است .درد
معده داره .ممکنه توی معده اش زخم داشته باشه.
مهناز کی کار رو شروع می کنیم؟
مهران هفته آینده.
هفته بعد .اتاق ارتباط .روز .داخلی
مرد جوانی روبروی کامپیوتری نشسته و در حصصال چصصت کصصردن بصصا یصصک نفصصر اسصصت.
مکث می کند و کلمه های روی مونیتور را می خواند.
مهران چند روز دیگه باید اینجا بمونیم؟
سیاوش یه هفته.
مهران این کلمات را تایپ می کند.
مهران مهناز خسته شده .نمیشه برگرده؟
این جواب در مونیتور ظاهر می شود.
سیاوش نه .بهتره با خودت هفته دیگه برگرده اینجا.
مرد به چت کردن با دیگری ادامه می دهد.
مهران یه مورد یادم رفته.
سیاوش چی؟
مهران دفعه قبل گفتی ما چندمین بازرس ها هستیم؟
سیاوش هزار و بیست و پنجمی.
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مهران یعنی این همه آدم قبل از ما این مسیر رو رفتند و به نتیجه نرسیدند؟
سیاوش اونا تا حدی موفق شدند.
مهران موفقیتشون دلخواهت نبود؟
سیاوش نه صد در صد.
مرد شروع به تایپ کردن می کند.
مهران من دیگه باید برم .مهناز منتظرمه.
این جواب روی مونیتور از طرف فرد دیگر ظاهر می شود.
سیاوش باشه .موفق باشید.
مرد از جایش بلند می شود .یک دسصصته کلیصصد از جیبصصش بیصصرون مصصی آورد و از اتصصاق
بیرون می رود.
راهرو .روز .داخلی
مرد در اتاق را می بندد .روی در کلمات اتاق ارتباط به چشم می خورد .یک دسته
کلید از جیب شلوارش درمی آورد و در را قفل می کند .صدای زنی بصصه گصصوش مصصی
رسد.
مهناز بالخره سیاوش چی گفت؟
مرد سرش را به عقب برمی گرداند .زنی جوان به طرفش می آید.
مهناز چی گفت؟
مهران گفت باید هردومون یه هفته دیگه صبر کنیم.
مهناز بهش گفتی من خسته شدم؟
مهران آره ولی گفت باید صبر کنیم.
مهناز باید برم بازرسی معده.
مهران من کارم تموم شده.
مهناز روده رو بررسی کردی؟
مهران کامل دیدم .مشکلی نداره .واسه دیدن معده منم باهات بیام؟
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مهناز هضم غذاش تموم شده .بریم که زودتر باید کارم رو تموم کنم.
مهران و مهناز به انتهای راهرو می رونصد و از پلصه هصصای سصصمت راسصت پصایین مصی
روند.
سالنی بزرگ .روز .داخلی
روی کف سالن دیوارها و سقف موکت قرمز رنگی -که دیواره معده مریصصض یعنصصی
بهروز است -پهن شده .آدم ها – که همان مولکول های مواد غذایی هستند – رفصصت
و آمد می کنند .مهران و مهناز در سالن قدم می زنند و به موکت ها نگاه می کننصصد.
مهران نگاهش را به موکتی که زیر پایش روی زمین است می اندازد .در حین قدم
زدن چشمش به سوراخ بزرگی در موکت می افتد.
مهران مهناز!
مهناز چیه؟
مهران این موکت رو ببین.
مهناز سوراخ شده.
مهران آره .پیداش کردیم.
مردی پشت میزی ایستاده و به آنها نگاه می کند.
مهناز ]خطاب به مرد[ اینجای موکت کی سوراخ شده؟
مرد

سه روز پیش.

مهران فقط سه روزه؟
مرد

بله.

مهناز ]خطاب به مهران[ پس این نیس.
مهران نه .ولی به هر حال همین جای موکت رو هم باید درست کنیم.
مهناز پرزهاش رفته.
مهران انگار اسید روش پاشیده باشن.
مهناز ]خطاب به مرد[ چیزی روش ریخته؟

اتاق آخر
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اسید ریخته.

مهران درستش می کنیم.
مرد

کی؟

مهران فردا.
مرد

باشه .چه ساعتی؟

مهران فردا ساعت ده صبح.
مرد

فردا منتظرتون خواهم بود.

مهران ]خطاب به مهناز[ بریم.
مهران و مهناز به راهشان ادامه می دهند و از سالن خارج می شوند.
سالن پذیرایی یک خانه .روز .داخلی
دو مرد کنار هم روی دو صندلی نشسته اند و چای می خورند.
احمد

بهروز! حالت بهتر شده؟

بهروز کمی بهترم.
احمد

چه خوب شد اون دو نفر رو فرستادند سراغت.

بهروز آره احمد ولی مشکل فقط توی معده ام نبود .دو روز بعد مهران دوباره با
سیاوش تماس گرفت.
اتاق ارتباط .شب .داخلی
مهران روبروی کامپیوتر نشسته و با سیاوش چت می کنصد .مکصث مصصی کنصصد و کلمصه
های روی مونیتور را می خواند.
مهران پریروز رفتیم توی معده اش .اسید سوراخش کرده بود .درستش کردیم.
سیاوش میگه هنوز درد داره.
مهران این کلمات را تایپ می کند.
مهران پس دردش از معده نبوده .اگر هم درد معده داشته درد دوم بیشتر بوده.

اتاق آخر
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این جواب در مونیتور ظاهر می شود.
سیاوش هر چه زودتر عامل درد دوم رو پیدا کنین.
مهران به چت کردن با سیاوش ادامه می دهد.
مهران ما فقط پنج روز دیگه وقت داریم؟
سیاوش درسته.
مهران بعدش؟
سیاوش بعدش باید برگردین گزارش کامل رو کتبا بدین به رییس.
مهران امشب دیره .فردا بعد از ظهر گزارش روده و معده رو می نویسم.
سیاوش موفق باشی .فعل خداحافظ.
مهران تا فردا.
سیاوش تا فردا.
مهران روی صندلی اش جا به جا مصصی شصصود .دسصصتی بصصه پیشصصانی اش مصصی کشصصد و از
اتاق بیرون می رود.
سالن یک سینما .روز .داخلی
تماشاگران مشغول دیدن فیلم در سالن سینما هستند  .در فیلم عده ای در صندلی های
یک آمفی تئاتر نشسته اند و یصصک زن و مصصرد وارد آمفصصی تئاتصصر مصصی شصصوند و جلصصوی
آمفی تئاتر روبروی حضار می ایستند.
دکتر نظامی]با اشاره دسصصت بصصه زن[ امصصروز سصصخنران دانشصصکده خصصانوم دکصصتر سصصهیل
قیاسی هستند .ایشون درباره بررسی بیماری ها بصصه وسصصیله پزشصصکان نصصانوتکنولوژی
تحقیق کرده اند.
دکتر نظامی بفرمایید خانوم دکتر.
دکتر قیاسی کنار دکتر نظامی می ایستد.
دکتر قیاسی با تشکر از ًآقای دکتر نظامی کصصه امکصصان ایصصن سصصخنرانی رو بصصرای مصصن
فراهم کردند.

ترانه جوانبخت
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در فیلم دکتر نظامی روی یکی از صندلی های ردیف اول در آمفی تئاتر می نشیند.
در سالن سینما دو مرد با هم حرف می زنند و صدای دکتر قیاسی از فیلم شنیده می
شود.
مرد اول

درباره پزشکان نانوتکنولوژی تا به حال چند تا مقاله توی مجله

دانشکده چاپ شده؟
مرد دوم

فکر کنم فقط دو تا.

دکتر قیاسی پزشصصکان نصصانوتکنولوژی ردیصصاب هصصایی هسصصتند کصصه در پزشصصکی کصصاربرد
دارن .این ردیاب ها از طریق جریان خون بیمار به بخشی از بدن بیمصصار کصصه دچصصار
نقص هست میرن و اون رو ترمیم می کنن.
مرد اول به پرده سینما نگاه می کند .مرد دوم به صورت مرد اول نگصاه مصصی کنصد و
به پرده سینما خیره می شود.
دکسستر قیاسسسی مصصن روی ردیصصاب هصصای سصصرطان در مصصری کصصار کصصرده ام .ده سصصال از
بررسی اولین ردیاب برای این نوع سرطان می گذره اما چصصون هنصصوز کصصارکرد اون
در مری در حد مطلوب نیست تحقیقات در این زمینه ادامه داره.
سالن پذیرایی یک خانه .روز .داخلی
بهروز لیوان چای اش را روی میز می گذارد و به چصصای خصصوردن احمصصد نگصصاه مصصی
کند.
بهروز فردای اون شب مهناز مشکل مری من رو پیدا کرد و شب همراه مهران به
سیاوش گزارش داد.
اتاق ارتباط .شب .داخلی
مهران و مهناز روی دو صندلی روبصصروی کصصامپیوتر نشسصصته انصصد .مهصصران بصصا
سیاوش چت می کند.
مهران مری مریض رو دیدیم.

اتاق آخر

ترانه جوانبخت

سیاوش خب؟
مهران سرطان داره.
سیاوش ]با ناراحتی[ سرطان؟
مهران آره .مهناز دقیقا بررسی اش کرد.
سیاوش مهناز الن اونجا توی اتاقه؟
مهران آره.
سیاوش بگو بهش چت کنه.
مهران ]خطاب به مهناز[ ازت نتیجه مری رو می خواد.
مهناز صندلی اش را جلوتر می آورد .روی مونیتور این جمله ظاهر می شود.
سیاوش خوش خیمه یا بد خیم؟
مهناز تایپ می کند و می فرستد.
مهناز فکر نکنم متاستاز داده باشه.
سیاوش اندازه اش چقدره؟
مهناز سه سانتی متر در سه سانتی متر.
مهران ]خطاب به مهناز[ بهتره بقیه گزارش رو بذاریم واسه بعد.
مهناز تایپ می کند و می فرستد.
مهناز گزارش مری رو مفصل تهیه خواهیم کرد.
این جمله در مونیتور ظاهر می شود.
سیاوش باشه .کار شما دیگه تموم شده می تونین برگردین اینجا.
مهران تایپ می کند.
مهران کاری دیگه با من نداری؟
سیاوش نه.
مهران ما گزارش رو می نویسیم و خودمون رو واسه برگشت آماده می کنیم.
سیاوش من و بقیه گروه منتظرتون هستیم.
مهران فعل خداحافظ.
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سیاوش خداحافظ.
مهران و مهناز از جایشان بلند می شوند و از اتصصاق خصصارج مصصی شصصوند .صصصدای قفصصل
کردن در اتاق شنیده می شود.
سالن پذیرایی یک خانه .شب .داخلی
زنی جوان که اسمش رویاست روی مبلی نشسته و چای مصصی خصصورد .مصصادرش وارد
سالن پذیرایی می شود.
رویا

چای می خوری مادر؟

مادرش نه مادر .مرسی.
رویا

امشب باید نوشتن فیلم نامه ام رو تموم کنم.

مادرش اسمش رو چی گذاشتی؟
رویا

اتاق آخر.

مادرش دفعه قبل که برام از فیلم نامه ات تعریف کردی چند صفحه اش مونده بود؟
رویا

ده صفحه مونده بود اما دیشب سه صفحه نوشتم.

رویا با لیوان نیمه پر چای در دست از جایش بلند می شود.
مادرش رویا ،چای ات رو بخور.
رویا

لیوان رو می برم تو اتاق.

مادرش واسه شام صدات می کنم.
رویا از سالن خارج می شود و وارد اتاق کناری می شود.
اتاق رویا .شب .داخلی
رویا پشت میز چوبی اش روی یک صندلی چوبی می نشیند .چنصصد تصصا از کاغصصذهایی
که روی میز اسصصت را ورق مصصی زنصصد .یکصصی از آنهصصا را جصصدا مصصی کنصصد و شصصروع بصصه
نوشتن روی آن می کند.

اتاق آخر
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آمفی تئاتر دانشکده پزشکی .روز .داخلی
دکتر قیاسی در حالی که دسته ترانزپرنت هصصایش را مرتصصب مصصی کنصصد پروژکتصصور را
خاموش می کند.
دکتر قیاسی سئوالی ندارین؟
یک دانشجوی دختر روی ردیاب های با سرعت بالتر از این کار نکردین؟
دکتر قیاسی ردیاب هایی که من روشون تحقیصصق کصصردم سصصریع تریصصن نصصوع موجصصوده.
حتما در آینده انواع سریع تر رو پیدا خواهند کرد ولی در حال حاضر همین هصصا رو
داریم.
یک دانشجوی پسر اطلع دارین غیر از دانشکده خودمون و دو دانشصصگاهی کصصه در
رفرنس آوردین آیا توی شهر دیگه ای هصصم ایصصن ردیصصاب هصصا رو مصصورد اسصصتفاده قصصرار
میدن یا نه؟
دکتر قیاسی فعل تو همین سه شهر از این ردیاب ها استفاده شده.
همان دانشجو این ردیاب ها مشابه هم دارن؟
دکتر قیاسی ردیاب هایی که مصن اسصتفاده کصردم نصه ولصی ردیصاب هصای دیگصه ای هصم
داریم که مشابه دارن .البته از اونا کمتر استفاده میشصصه چصصون سصصرعت عمصصل کمصصتری
دارن.
حضار سکوت می کنند.
دکتر نظامی از جایش بلند می شود و به طرف دکتر قیاسی می رود.
دکتر نظامی ]خطاب به حضار[ دیگه سئوالی ندارین؟
سکوت در آمفی تئاتر برقرار است.
دکتر نظامی با تشکر از خانوم دکتر قیاسی که زحمت این سمینار رو کشیدن.
دکتر نظامی و حضار دست می زنند.
خیابانی پهن .شب .خارجی
احمد و دوستش سیروس در پیاده رو راه می روند.
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سیروس حال بهروز چطوره؟
احمد و سیروس می ایستند.
احمد

خیلی بهتره.

سیروس پس این روش درمانی موثر بوده.
احمد

آره .پزشکها گفتند اگه از این روش استفاده نمی کردن احتمال زیاد داشت

که سرطانش متاستاز بده.
سیروس
احمد

خطر رفع شده؟

آره .غده رو از مری اش در آوردند .پزشکها گفتند دیگه مشکلی نداره.

سیروس ]با لبخند[ خیالم راحت شد.
دوباره به پیاده روی ادامه می دهند.
احمد

یاد دوران دانشگاه بخیر.

سیروس کاشکی اون روزا بود.
احمد

یادته سه تایی چقدر با استادها سر نمره چونه می زدیم؟

سیروس

آره .یادمه .آخر سر هم هیچ چی به نمره مون اضافه نمی کردن.

البته تو و احمد که نیازی به نمره گرفتن از استادها نداشتین اما من با اون وضعیت
خراب درس نخوندنم چرا.
احمد

خوبه حال دیگه کار می کنیم .راستی از کارت راضی هستی؟

سیروس
احمد

به فکرم رسیده یه شرکت باز کنم؟

سیروس
احمد

آره .حقوق شرکت بد نیس.
جدی؟

آره .اگه تو و بهروز هم بخواین می تونین با من شریک بشین.

سیروس فکر خوبیه .سه تایی اداره اش می کنیم .کار کامپیوتر دیگه؟
احمد

آره.

سیروس
احمد

چقدر باید پول بذاریم؟

سرمایه از من .شما دو تا نظارت پروژه های فروش رو به عهده بگیرین.
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فعل نه.

سیروس
احمد
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کی می خوای بهش بگی؟

ظرف چند روز آینده خبرش می کنم.

سیروس

بریم که خانومم شب دیر برم دعوا می کنه.

سیروس و احمد به راهشان ادامه می دهند.
اتاق رویا .ادامه
مادر رویا وارد اتاق می شود .رویصصا مشصصغول نوشصصتن اسصصت .مصصادرش بصصه میصصز رویصصا
نزدیک می شود .رویا سرش را از روی کاغذ بلند می کند و به مصصادرش نگصصاه مصصی
کند.
رویا

دارم دو صفحه آخر رو می نویسم.

مادرش شام حاضره.
رویا

باشه.

مادرش کی میای؟
رویا

تا ده دقیقه.

مادرش از اتاق خصارج مصی شصود .رویصا دوبصاره نگصاهش را بصه کاغصذ مصی انصدازد و
شروع به نوشتن می کند.
سالن یک سینما .روز .داخلی
تماشاگران مشغول دیدن فیلم در سالن سصصینما هسصصتند .در فیلصصم رویصصا در حصصال نوشصصتن
آخر فیلم نامه اش است .یک لحظه از نوشتن دست می کشد .دستی به صورتش می
کشد و فکر می کند .بعد دوباره به نوشتن ادامه می دهد.

ترانه جوانبخت

اتاق آخر

19

ماشین سیروس .شب .داخلی
سیروس در حال رانندگی ست و احمد کنارش نشسته.
احمد

خانومت تعجب نکنه منو داری با خودت می بری خونه ات؟

سیروس
احمد

آخه قبل بهش نگفتی.

سیروس
احمد

نه .واسه چی تعجب کنه؟
]با لبخند[ اون به اخلق من عادت داره.

یه فیلم تو سینما اومده به اسم اتاق آخر .هفته دیگه چه روزی وقت داری

بریم ببینیم؟
سیروس

سه شنبه عصر وقتم آزاده.

احمد نگاهی به در کناری اش می اندازد .در به سمت داخل ماشین فرو رفته.
احمد

تصادف کردی؟

سیروس
احمد

آره .دو هفته پیش یه مینی بوس زد بهم.

خیلی خرج ماشینت میشه؟

سیروس

فکر کنم سی تومنی خرج داره .رسیدیم.

سیروس ترمز می کند و ماشین متوقف می شود.
اتاق رویا .ادامه
پسر بچه ای که برادر رویاست وارد اتاق می شود .رویا سرش را از روی نوشصصته
اش بلند می کند و به او نگاه می کند.
مهدی رویا فیلم نامه ات تموم شد؟
رویا

واسه چی می پرسی مهدی؟

مهدی خواهر جون می دونی که من به خوندن نوشته هات علقه دارم.
رویا

صفحه آخر رو دارم می نویسم.

مهدی ]با خوشحالی[ پس داره تموم میشه؟
رویا

آره.
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مهدی بعدا بده بخونمش.
رویا

باشه.

مهدی اتاق آخر رو توی فیلم نامه ات چی گذاشتی؟
رویا

]با لبخند[ همین اتاق که توش هستیم!

مهدی ]با تعجب[ اینجا؟
رویا

آره.

مهدی که این طور.
رویا

البته فیلم به اتاق ما هم تموم نمیشه.

مهدی ]با تعجب[ چطور؟
رویا

چون یه عده از تماشاگران فیلمی که ما رو می بینن بعدا توی اتاق

خودشون فیلم نامه منو می خونن .واسه هر کدومشون اتاق آخر با دیگری فرق مصصی
کنه.
سالن سینما .ادامه
یک نفر که کنار در خروجی سصصینما ایسصصتاده بصه تماشصصاگران موقصصع خصصروج از سصصینما
کاغذهایی می دهد.
یکی از تماشاگران فیلم ]خطاب به دوسصصتش کصصه کاغصصذی از متصصصدی سصصینما گرفتصصه[
روی این کاغذ چی نوشته؟
دوستش نوشته روی کاغذ را می خواند.
دوستش نوشته :اتاق آخر بعد از این فیلم است .اتاق آخر را خودتان پیدا کنید!

