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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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خیابان اول .روز .خارجی
یگذرد .سرعتش را کصصم
یشود .از ایستگاه اتوبوس م 
رضا با شتاب سوار ماشینش م 
یکند تا به کسانی که منتظر اتوبوس هستند خوب نگصصاه کنصصد .چنصصد پسصصربچه آن جصصا
م 
دعوایشان شده.
پسر اول

نمرهات چند شده؟

پسر دوم

چی کار داری؟

پسر سوم باید بگی نمرهات چند شده وگرنه ...
پسر دوم

وگرنه چی؟

پسر اول

وگرنه وای به حالت.

پسر دوم

یخوام نتیجه امتحانم رو به شماها بگم.
نم 

یکننصصد .وضصصعیت عجیصصبی اسصصت .بچههصصای ایصصن دوره رضصصا را
پسرها کتک کصصاری م 
یگصصذارد و بصصه سصصرعت از ایسصصتگاه رد
یکننصصد .پصصا را روی گصصاز ماشصصین م 
متعجصصب م 
یکنصصد .صصصدای
یشصصود .هنصصوز خیلصصی مسصصیر را طصصی نکصصرده کنصصار خیابصصان توقصصف م 
م 
پسربچهای به گوشش می رسد:
پسر

یمعرفت باشی.
یکردم انقدر ب 
منو جا گذاشتی .فکر نم 

رضا

یرسونمت.
سوار شو .به مقصدت م 

پسر

ممنونم.

یخواهصصد بصصا رضصصا
یشود .دلش م 
یشود .چشمانش پر از اشک م 
پسر سوار ماشین م 
یکند .بعد از چند دقیقه
یبیند که رضا در فکر است سکوت م 
درددل کند اما وقتی م 
فترین چهارراه شهر است .مردم شهر آنجصصا جمصصع
یرسند که معرو 
به چهارراهی م 
شدهاند.
رضا

این آخر راه است.

یکنند و پیاده از چهارراه
یکند .هر دو به چهارراه نگاه م 
رضا ماشین را متوقف م 
یشوند.
رد م 
پسر

]با تعجب[ یه راه دیگه هم اینجاس.
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رضا

این راه همون راهیه که باید به آخرش برسیم .یعنی راه پنجم.

پسر

]با تعجب[ چطور ممکنه چهارراه به راه پنجم برسه؟

رضا

به جای پرسیدن از من به فکر ادامه دادن راه باش .خودت بعدا می فهمی.

فقط بدون که این چهارراه قبل طلسم شده بود ولصصی حصصال کصصه مصصا بهصصش رسصصیدیم ایصصن
طلسم شکسته شده و راه های دیگه ای که به چهارراه می رسن باز شدن.
پسر و رضا به یکی از راه ها نگاه می کنند.
اتاق یک خانه .روز .داخلی
مریم در یک اتاق پشت میزی چوبی نشسته و مشغول نوشتن متنی روی یک کاغصصذ
است .چهار مرد روبرویش روی صندلی هایی چوبی نشسته انصصد و بصصه او نگصصاه مصصی
کنند .مردها هر کدام کاغذی در دست دارد .مریم سرش را بلند می کند و به چهصصار
مردی که روبرویش نشسته اند نگاه می کند.
با رسیدن رضا به اینجا طلسم داستان شکسته می شود و راه دوم باز می

مریم

شود .شصما کصه داسصتان را مصی خوانیصد دسصتانتان را از هصم بصاز مصی کنیصد .مصدتی در
خودتان بودید .به بایدها و نبایدها فکر می کردید و این که فردا در کجا خواهید بود
و چه خواهید کرد .حال دسصتان شصما روی کاغصذهایی سصصت کصه ایصن متصصن روی آنهصا
نوشته شده .به خودتان می گویید که شما هصصم دلتصصان مصی خواهصصد راه پنجصم را ببینیصصد.
کسی نیست که مانع شما شصود .دیگصصر آن مصصرد نیسصصت کصصه سصصرگرمتان کنصصد .خودتصصان
هستید و خودتان.
خیابان دوم .روز .خارجی
چهصصار مصصرد مشصصغول پیصصاده روی در خیابصصان هسصصتند .صصصدایی از پشصصت سرشصصان مصصی
شنوند .سرشان را برمی گردانند .پسری را می بینند که به طرفشان می آید.
پسر

منو فراموش کردین.

مرد اول

تو کی هستی؟
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چطور منو به یاد نمیارین؟ من کلمه "من" هستم که چند بار تو این متن

جلوی چشماتون ظاهر شدم .هر بار کسی بودم متفاوت از دیگصصری و شصصما بصصا دیصصدن
من به خودتون فکر کردین .تو این مدت اسصصیر مصصن بصصودین .نمصصی خصصواین بصصا مصصن بصصه
چهارراه بیاین؟
مرد دوم

اشکالی نداره .می تونیم با هم بریم.

اتاق خانه .ادامه ]اکنون[
مریم

]خطاب به چهار مرد[ دیگه خودتون هستین که در قالب "من" به طرف

چهارراه میرین .هیچ کی بصصا شصصما نیصصس" .مصصن" بصصا شصصما ادغصصام شصصده و دیگصصه وجصصود
خارجی نداره .چشمتون رو به آخر راه دوختین و می خواین بصصدونین ایصصن چهصصارراه
چطور جاییه و چطور ممکنه که راه پنجمی ازش بگذره .حرارت آفتاب سرتون رو
داغ کرده و دیگه تحملتون رو از دست دادین .آرزو می کنین که هر چه زودتصصر بصه
چهارراه برسین .می ترسین که از شدت خستگی همیصصن جصصا بمصصونین و چهصصارراه رو
نبینین .رنج ترس عذابتون میده" .من" از درونتون به شما اعتراض می کنه.
مرد اول ]خطاب به مریم[ چطور ممکنه "من" از درون ما به ما اعتراض کنه؟
خیابان دوم .ادامه ]گذشته[
چهار مرد مشغول ادامه دادن راهشان هستند .مصصرد اول بصصا خصصودش حصصرف مصصی مصصی
زند .سه مرد دیگر با تعجب به او نگاه می کنند.
مرد اول

به من میگی؟

مرد دوم

]خطاب به مرد اول[ چی بهت میگه؟

مرد اول

میگه انتخاب خودم بود .می تونستم تو این راه قدم نذارم.

مرد سوم

داره به منم یه چیزایی میگه.

مرد چهارم ]خطاب به مرد سوم[ چی میگه؟
مرد سوم

میگه کسی که بهم اصرار نکرده بود بیام تو این راه.
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از دستش عصبانی ام.

مرد دوم و سوم و چهارم سرشان را به علمت تایید تکان می دهند.
مرد اول

می خوام ساکت بشی .چی گفتی؟

مرد دوم

]خطاب به مرد اول[ باز چی بهت میگه؟

مرد اول

میگه خب این سرنوشت من بود :سوختن زیر آفتاب اونم بدون

رسیدن به مقصد.
مرد سوم

منم داره مسخره می کنه.

مرد اول

از کجا می دونی به چهارراه نخواهم رسید؟ وقتی به چهارراه

رسیدم حسابت رو خواهم رسید .بازم چرت و پرت میگی؟
مرد سوم

]خطاب به مرد اول[ چی بهت میگه؟

مرد اول

میگه چطور شد؟ حال می خوام حساب اونو برسم؟

مرد دوم

]خطاب به مرد اول[ یه جواب دندون شکن بهش بده.

مرد اول

معلومه که حسابت رو می رسم .خواهی دید.

چهار مرد چشمان نیمه باز خود را به ادامه راه می اندازد.
دیدی گفتم موفق خواهم شد .بفرما اینم چهارراه.

مرد اول

چهار مرد به چهارراه می رسند اما با تعجب می بینند کصه راه پنجمصی هصم از آن رد
شده.
مرد سوم

داره بازم مسخره ام می کنه.

مرد چهارم ]خطاب به مرد دوم[ چی بهت میگه؟
مرد دوم

]با ناراحتی[ میگه می دونسته راه دیگه ای هم هست اما

مخصوصا بهم نگفته.
اتاق خانه .ادامه ]اکنون[
مریم

]خطاب به چهار مرد[ حال نوبت کلمه هاست .آنها هم می خوان از راه

سوم به چهارراه برن .همه کلمه های متن دور هم جمع میشن .بصصا هصصم مشصصورت مصصی
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کنن و تصمیم می گیرن که یکی از کلمه ها رو از جمع خودشون بیرون کنن .کلمصصه
داستان رو از میونشون طصصرد مصصی کنصصن .بعصصد وارد راه سصصوم میشصصن تصصا بصصه چهصصارراه
برسن .دو تا از کلمه ها با هم حرف می زنن.
خیابان سوم .روز .خارجی
چند زن و مرد در حال پیاده روی در خیابان هستند.
زن اول به نظرت هنوز خیلی مونده؟
زن دوم نمی دونم .خواهیم دید.
زن اول اگه رامون طولنی نباشه خوبه.
زن دوم منم امیدوارم این طور باشه.
زن اول خوب شد داستان رو بیرون کردیم.
زن دوم چاره دیگه ای نداشتیم.
اتاق خانه .ادامه ]اکنون[
مریم

]خطاب به چهار مرد[ کلمه ها به راشون ادامه میدن .از دور چهارراه

ظاهر میشه اما کلمه حس راه پنجم رو حس می کنه .ترجیح میده به کلمه های دیگصصه
چیزی نگه ولی وقتی به چهارراه میرسن همگی با تعجب متوجه میشن که چهصصارراه
به راه پنجمی می رسه که قبل پیش بینی اونو نکرده بودن.
مرد اول راه چهارم رو کی میره؟
مریم

وقتی نوشتن داستان به اینجا رسید دیدم که من باید از نوشتن متن دست

بکشم و راه چهصصارم رو انتخصصاب کنصصم .داسصصتان و خواننصصده هصصا و کلمصصه هصصا سصه راه رو
رفتن .بر من واجبه که راه چهارم رو در پیش بگیرم.
مرد دوم یعنی اون مرد که از خیابون اول به چهارراه رسید داستان بود؟
مریم

بله.

مرد سوم

راه چهارم رو چطوری می خواین برین؟

راه پنجم

مریم
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]با لبخند[ فکر کردم راه چهارم رو در پیش بگیرم ولی اونو در پیش گرفته

بودم!
مرد چهارم ]با تعجب[ در پیش گرفته بودین؟
مریم

بله .نوشتن این متن خودش راه چهارم بود و من نمی دونستم .دیدم حال که

می دونم تو این راهم خیالم راحته چون چند سطر رو نوشتم و بالخره بصصه چهصصارراه
خواهم رسید.
مرد اول پس شما به تنهایی راه چهارم رو رفتین.
مریم

بله .خیابون چهارم رو من به تنهایی رفتم.

مرد دوم به چهارراه چطور رسیدین؟
مریم

]با لبخند[ متوجه شدم که چهارراه همون کلمه چهارراه توی متن منه! اما

مث این که این چهارراه به راه پنجم می رسه.
مرد اول راه پنجم کدومه؟
مریم

راه پنجم همون حس درون آدمه و از این چهارراه به سوی آینده باز میشه.

مرد دوم یعنی؟
مریم

یعنی این که داستان و خواننده ها و کلمه ها هر کدوم با یه حس متفاوت از

دیگری به چهارراه رسیدن منم همین طور.
مرد سوم
مریم

حس شما چیه؟

حس من حس عشق به نوشتن بود که منو به اینجا رسوند و پی بردم که

حس در همه ما همون راه پنجم بوده و ما ناگزیر از رفتن تو این راه بودیم.
مرد چهارم لطفا ادامه بدین.
مریم

بدون حس نمیشه نفس کشید و اینو اینجا فهمیدیم.

مرد سوم بعدش چی شد؟
مریم

بعد اونا صدام کردن.

مرد اول ما؟

راه پنجم

مریم
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نه فقط شما بلکه علوه بر شما که خواننده های این متن هستین کلمه ها و

خود داستانم به چهارراه رسیده بودن .همگی منو صدا کردین.
خیابان پنجم .روز .خارجی
مریم و رضا و چهار مرد خواننصصده و کسصصانی کصصه کلمصصه هصصای متصصن هسصصتند در ابتصصدای
خیابان پنجم ایستاده اند.
رضا ]خطاب به مریم[ نمی خوای ادامه راه پنجم رو با هم بریم؟
یک خواننده ]خطاب به مریم[ تو که از اولم حس ات با ما فرق داشت!
مریم

خب اینم از راه پنجم .راستی کی می دونه انتهای این راه به کجا خواهد

رسید؟
رضا ]با لبخند[ من می دونم!
یکی از کلمه ها زود باش بگو!
رضا خودتون خواهید رفت و خواهید دید.
اتاق خانه .ادامه ]اکنون[
مریم و چهار مرد فکر می کنند.
مرد اول پس ما الن تو راه پنجمیم؟
مرد دوم مگه نوشته روی در رو ندیدی؟
مرد اول راست میگی .حال یادم اومد .خانوم قضیه این نوشته روی در چیه؟
مریم

منظورتون اون کاغذ روی دره؟

مرد سوم
مریم

بله .همون کاغذ.

اون نوشته یعنی این که این اتاق همون راه پنجمه.

مرد دوم چرا روی در چسبوندینش؟
مریم

واسه این که هر کسی از این در ]با دست به در اتاق اشاره می کند[ میاد

تو بدونه که تو راه پنجمه.
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مرد دوم کسی غیر از ما تو این اتاق اومده دیدن شما؟
مریم

قبل بله و دوباره میان.

مرد چهارم ]با تعجب[ دوباره؟
مریم

بله.

مرد اول شما که گفتین تو راه پنجم با داستان و کلمه ها ملقات کردین.
مریم

درسته.

مرد اول
مریم

مگه این اتاق راه پنجم نیس؟

چرا.

مرد سوم

]با تعجب[ چطوری این اتاق همون راه پنجمه ولی کسی غیر از ما

اینجا نیس؟
مریم

چون یه اتفاق تو خیابون پنجم افتاد.

مرد اول

چه اتفاقی؟

خیابان پنجم .ادامه ]گذشته[
هنوز آن عابران چند قدم بیشتر نرفته اند که سر و صدایی به گوششان می رسد.
مریم

عجب تصادفی!

رضا چیزی نمونده ماشین دومی بیفته تو پیاده رو.
مرد اول یکی نیس به راننده ماشین اول بگه این چه طرز رانندگیه؟
همگی به صحنه تصادف می رسند .دو ماشین به هم خورده انصصد .سصصپر ماشصصین اولصصی
به در جلویی سمت چپ ماشین دومی خورده و ماشین دومی به سمت پیاده رو سمت
راست خیابان منحرف شده است.
مریم

]با اشاره دست به ماشین اول[ این مریم که تو ماشینه مث این که حالش

بده.
همه دور ماشین اول جمع می شوند.
رضا این خانوم که حامله است.

راه پنجم
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اگه بخواد اینجا زایمان کنه] ...مکث[ بهتره ببریمش بیمارستان.

رضا من یه بیمارستان این نزدیکی می شناسم.
یکی از کلمه ها پس شوهرش کی میاد؟
مریم

شاید رفته دنبال پلیس.

مرد دوم ]خطاب به رضا[ بیمارستان کجا هست؟
رضا یه کمی جلوتر به یه سه راه می رسیم .بیمارستان توی خیابونیه کصه از سصه راه
به سمت چپ میره .من با کلمه ها می بریمش بیمارستان .میرم ماشینم رو بیارم.
مریم

من با خواننده ها اینجا می مونیم.

رضا خیابان پنجم را به سمت چهارراه برمی گردد .وارد خیابان اول مصصی شصصود .بصصه
ماشینش می رسد .سصوییچش را درمصصی آورد .در ماشصصینش را بصاز مصصی کنصصد و سصصوار
ماشین می شود .آن را روشن می کند و حرکت می کند .از چهارراه رد می شصصود و
وارد خیابان پنجم می شود .بعد از طی کردن مسافتی به صحنه تصصصادف مصصی رسصصد.
کلمه ها در حالی که مریم حامله را از ماشین تصادف کرده بیرون می آورند همصصراه
او وارد ماشین رضا می شوند .راه می افتنصصد .مریصصم نویسصصنده و چهصصار مصصرد خواننصصده
همان جا می مانند.
اتاق خانه .ادامه ]اکنون[
مرد اول یعنی می خواین بگین این اتاق همون اتاق پنجمه؟
مریم

درسته.

مرد دوم پس اونام میان.
مریم

بله.

مرد سوم
مریم

کی؟

نمی دونم ولی میان.

مرد چهارم کاشکی می دونستیم کی میان.
کسی در می زند.
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رضا در را باز می کند و وارد اتاق می شود.
مریم

]با تعجب[ پس بقیه کجان؟

راهروی بیمارستان .روز .داخلی
عده ای منتظر ایستاده اند  .بعضی از آنها در راهرو قدم می زنن .یک مریم پرستار
در وسط راهرو را باز می کند .همه به طرفش می روند.
پرستار زایمان با موفقیت تموم شد.
یکی از حاضرین بچه پسره یا دختر؟
پرستار دختره.
یکی دیگر از حاضرین کی مرخص میشه؟
پرستار چهار روز باید اینجا بمونه .شما دیگه می تونین برین .ما شماره موبایل
شوهرش رو ازش می گیریم و خودمون بهش مریمگ می مریمیم.
پرستار در را می بندد .حاضران به انتهای راهرو می روند .سمت چپ به آسانسور
مصصی رسصصند .یکصصی از آنهصصا روی کلیصصد آسانسصصور مصصی زنصصد .کمصصی صصصبر مصصی کننصصد .در
آسانسور باز می شود .وارد آسانسور می شوند .رضا روی کلیصصد طبقصصه همکصصف مصصی
زند .در آسانسور بسته می شود.
آسانسور .روز .داخلی
رضا کاغذی از جیبش در می آورد و کاغذ را به بقیه نشان می دهد  .از روی آن با
صدای بلند می خواند.
رضا این دفعه تنها برمی گردم .دفعه بعد شماها هم با من میاین.
یکی از حاضرین یعنی ما بمونیم تو بیمارستان؟
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در آسانسور باز می شود و همگی از آن خارج می شصصوند .مصصردی بصصه طرفشصصان مصصی
آید.
یکی دیگر از حاضرین این که آقا مهدی خودمونه.
مهدی دختر خاله ام مریضه .اومدم عیادتش.
رضا من دیگه باید برم.
یکی از حاضرین ما بعدا میایم.
رضا باشه.
رضا به طرف در خروجی بیمارستان می رود.
اتاق خانه .ادامه ]اکنون[
مریم

پس اونا موندن تو بیمارستان.

رضا بله.
مرد اول بهتر نیس بریم تو خیابون پنجم ببینیم ادامه راه چطوره؟
مریم

]خطاب به رضا[ نظر شما چیه؟

رضا موافقم.
مریم

باشه.

خیابان پنجم .شب .ادامه ]اکنون[
مریم و رضصصا و بقیصه در وسصصط خیابصصان ماشصصین شصصهرداری را مصصی بیننصصد کصصه دو پسصصر
رفتگر در قسمت پشت ماشین به کناره آن تکیه داده اند .ماشین کنار خیابصصان متوقصصف
می شود و پسرها از آن بیرون می آیند.
رضا تا به حال شده از خودتون بپرسین ایصصن رفتگرهصصای شصصهرداری از جمصصع کصصردن
آشغال های خیابونا چه حسی دارن؟
یکی از حاضرین نه ولی جالبه بدونیم چه حسی دارن.
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پسرها به طرف کیسه آشغال های کنار خیابان مصصی رونصصد و آنهصصا را بصصا دسصصت برمصصی
دارند و در پشت ماشین مصصی اندازنصصد .همصصه کیسصصه هصصا را کصصه در ماشصصین مصصی اندازنصصد
دوباره سوار ماشین می شوند و ماشین راه می افتد.
یک اتاق .شب .داخلی
دو پسر رفتگر روی یک تخت نشسته اند .یک میز یک صصصندلی و یصصک اجصصاق کنصصار
تخت است .یکی از آنها دو لیوان روی دو نعلبکی روی میز کنصار تخصت مصی گصذارد
کتری را از روی اجاق برمی دارد و با کتری در دو لیوان چای می ریزد .یکصصی از
نعلبکی ها را به پسر دیگر می دهد و نعلبکی دوم را خودش در دست می گیرد.
پسر اول

خوب شد زود شاممون رو خوردیم.

پسر دوم

آره .فردا صبح باید بریم.

پسر اول

راهمون خیلی دوره؟

پسر دوم

نه .مدرسه اش نزدیکه.

پسر اول

خیلی خوشحالی دوباره می بینیش؟

پسر دوم

آره.

پسر اول

لبد دوس داری بدونی بعد از دیدنش چه نظری دارم.

پسر دوم

خیلی.

پسر اول

قند می خوای؟

پسر دوم

نه.

پسر اول چای ات رو بخور تا سرد نشده.
هر دو از لیوان ها در نعلبکصصی هایشصصان چصصای مصصی ریصصزد و سصصرمی کشصصند  .پسصصر اول
نعلبکی و لیوان پسر دوم و خودش را روی میز می گذارد.
پسر اول

دیگه باید بخوابیم.

پسر اول چراغ را خاموش می کند.
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یک کوچه .روز .خارجی
دو پسر رفتگر پشت یصصک ماشصصین روبصصروی مدرسصصه ای ایسصصتاده انصصد .جلصصوی مدرسصصه
دخترهای دانش آموزایستاده اند .چنصد دخصتر وارد مدرسصه مصی شصوند .صصدای زنصگ
مدرسه به گوش می رسد .بقیه دخترها وارد مدرسه می شوند.
پسر اول

چرا نیومد؟

پسر دوم

نمی دونم.

پسر اول

شاید مریضه.

پسر دوم

شاید.

پسر اول

می دونی خونه اش کجاس؟

پسر دوم

نه.

پسر اول

حیف شد وگرنه می تونستیم یه روز دیگه جلوی خونه اش پیداش

کنیم.
خیابان پنجم .ادامه ]اکنون[
رضا لبد فکر کردین پسرها همین جا ماجرا رو ول می کنن.
یکی از حاضرین فکر نکنم.
رضا و اما ادامه ماجرا ...
کوچه .روز .خارجی
دو پسصصر رفتگصصر پشصصت یصصک ماشصصین روبصصروی مدرسصصه ایسصصتاده انصصد .جلصصوی مدرسصصه
دخترهای دانش آموزایستاده اند .چند دختر وارد مدرسه می شوند.
پسر دوم

اوناهاش.

پسر اول

کدوم یکیه؟

پسر دوم

همونی که عینک زده.

پسر اول

چه سلیقه ای داری.
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پسر دوم

چطور؟

پسر اول

خوشگله.

پسر دوم

پس از سلیقه ام خوشت اومد؟

پسر اول

آره .خوش سلیقه ای.

پسر دوم

]با خنده[ به من میگن احمد نه برگ چغندر!

پسر اول

بله .نه برگ چغندر! حال چند بار دیدیش؟

پسر دوم

چهار بار.

پسر اول

فقط چهار بار؟

پسر دوم

آره .فقط چهار بار.

پسر اول

به خودش که چیزی نگفتی؟

پسر دوم

نه.

پسر اول

پس اصل کار مونده.

پسر دوم

آره .اما ...

پسر اول

اما چی؟

پسر دوم

اما راجع به کارم چی بگم؟

پسر اول

راستش رو بگو.

پسر دوم

یعنی بگم رفتگرم؟

پسر اول

خب آره.

پسر دوم

فکر می کنی قبولم کنه؟

پسر اول

نمی دونم.

پسر دوم

شاید بهتر باشه بهش راستش رو نگم.

پسر اول

به نظر من با دروغ زندگی ات رو شروع نکنی بهتره.

پسر دوم

حال از کجا معلوم قبولم کنه؟

پسر اول

خب نکنه .دختر که قحط نیس .یکی دیگه رو پیدا می کنی.

پسر دوم با ناراحتی فکر می کند.
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پسر دوم

نه.

پسر اول

یعنی هیچ کی دیگه به دلت نمیشینه؟

پسر دوم

هیچ کی به جز اون.

پسر اول

]با خنده[ پس حسابی دلت رو برده .در هر حال بهش دروغ نگی

بهتره.
اتاق .شب .داخلی
پسر اول روی صندلی و پسر دوم روی تخت نشسته انصصد .دو پسصصر در سصصکوت فکصصر
می کنند .پسر اول گاهی به پسر دوم نگاه می کند .پسصصر دوم در حصصالی کصصه عصصصبی
است انگشت سبابه اش را گاز می گیرد.
پسر اول

فکرش رو نکن.

پسر دوم

چطور فکرش رو نکنم؟ این همه دوستش داشتم.

پسر اول

داشتی دیگه نداری.

پسر دوم

چرا هنوز دارم.

پسر اول

با این حرفایی که بهت زده بازم دوستش داری؟

پسر دوم

آره.

پسر اول

من اگه جای تو بودم ...

پسر دوم

حال که نیستی.

پسر اول

بذار نظرم رو بگم.

پسر دوم

خب بگو.

پسر اول

من اگه جای تو بودم دیگه بهش فکر نمی کردم.

پسر دوم

می رفتی سراغ یکی دیگه؟

پسر اول

آره.

پسر دوم

من مث تو بی احساس نیستم.

پسر اول

منم یه موقع مث تو فکر می کردم ولی حال نظرم عوض شده.
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پسر دوم

چطور نظرت عوض شده؟

پسر اول

کسی که دوستش داشتم با یکی دیگه رفت.

پسر دوم

رفت؟

پسر اول

آره .هنوز دو هفته از آشنایی ما نگذشته بود که با یکی دیگه

ازدواج کرد.
پسر دوم

لبد تو رو نپسندید.

پسر اول

نه اگه می پسندید که نمی رفت .می دونی چیه من تصمیم گرفتم

دیگه به کسی دل نبندم.
پسر دوم

میگی ولی وقتی پیش بیاد خود تو هم ...

پسر اول

نه واقعا تصمیم گرفتم.

پسر دوم

حتی خیلی مصمم هم باشی به نظر من ممکنه نظرت تغییر کنه.

پسر اول از روی صندلی بلنصصد مصصی شصصود و شصصروع بصصه راه رفتصصن در اتصصاق مصصی کنصصد .
نگاهی به اجاق گاز می اندازد و سرش را به طرف پسر دوم که به او نگاه می کنصصد
برمی گرداند.
پسر اول

می دونی اولین بار که سوار ماشین شهرداری شدم از بوی آشغال

ها چه احساسی بهم دست داد؟
پسر دوم

لبد حالت تهوع پیدا کردی.

پسر اول

نه .مگه نازک نارنجی ام؟

پسر دوم

من که بار اول حالت تهوع پیدا کردم .هنوز نیم ساعت نگذشته بود

که وقتی ماشین متوقف شد دیگه سوارش نشصدم و یصک ربصع تصو خیصابون قصدم زدم تصا
حالم بهتر شد .راننده اصرار داشت سوار بشم ولی بهش گفتم باید هوای آزاد بیاد تصصو
ریه هام وگرنه بال خواهم آورد.
پسر اول

من مث تو نیستم البته خوشبختانه نیستم چون اگه بودم منم مث تو

حالت تهوع پیدا می کردم.
پسر دوم

نگفتی چه حالتی بهت دست داد؟

راه پنجم
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احساس کردم تو حموم زباله در حالی که همه زباله ها به صورت

مایع رو صورتم می ریخت دارم کف بازی می کنم!
پسر دوم

حالت اصل بد نشد؟

پسر اول

نه.

پسر دوم جای تعجبه!
پسر اول آخه قبل از این پیش عموم توی کارخونه ذوب آهن کار می کردم.
پسر دوم اونجا که بوی زباله نمیاد.
پسر اول آره ولی بوی آهن مذاب شدیدتره.
پسر دوم پس به بوی تند عادت کردی.
پسراول آره.
پسر دوم چرا از کارخونه اومدی بیرون؟
پسر اول

بیرونم کردن.

پسر دوم

چرا؟

پسر اول

چون با کارفرمام دعوام شد.

پسر دوم

نمیشد اونجا بمونی؟

پسر اول

نه .نخواستنم.

پسر اول آه می کشد و کنار پسر دوم روی صندلی می نشیند.
خیابان پنجم .شب .ادامه ]اکنون[
رضا به نظر شما حال اونا چه حسی از کارشون دارن؟
یکی از حاضرین شاید دیگه از بوی زباله ها بدشون نیاد.
ماشین شهرداری کنار خیابان متوقف می شود .همان دو پسر رفتگر از ماشین پیصصاده
می شوند .پسرها کیسه های زباله را چنصصد تصصا چنصصد تصصا در پشصصت ماشصصین مصصی اندازنصصد.
کارشان که تمام می شود پسر دوم به سمت راننده می رود.
پسر دوم

کمی استراحت کنیم؟
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راننده فقط چند دقیقه.
پسر دوم

باشه.

پسر دوم به طرف پسر اول می رود.
پسر دوم

گفت چند دقیقه نفس تازه کنیم.

پسر اول من که دیگه نا ندارم.
پسر دوم

خیلی گشنمه.

پسر اول

منم همین طور.

پسر دوم

چقدر تا ساعت نه مونده؟

پسر اول

به ساعتش نگاه می کند و دوباره به پسر دوم نگاه می کند.

پسر اول

یه ربع.

پسر دوم

امشب خیلی زود گذشت.

پسر اول

آره .منم اصل گذشت زمان رو حس نکردم .نگفتی از بوی زباله

ها حال چه حسی داری؟
پسر دوم به تیر چراغ برق کنار خیابان تکیه می دهد.
پسر دوم

متنفرم.

پسر اول

یعنی هنوز عادت نکردی؟

پسر دوم

عادت کردم ولی بازم متنفرم.

پسر اول

چرا؟

پسر دوم

هر وقت که میرم اتاقم بوی زباله ها باهام میاد .همین بوی لعنتی

باعث شد اونی که دوست داشتم بهم جواب نه بده.
پسر اول

هنوز به اون فکر می کنی؟

پسر دوم

آره.

پسر اول

اون که به خاطر این بو ...

پسر دوم

چرا .به خاطر همین بوی لعنتی بهم نه گفت.

پسر اول

دیگه بهش فکر نکن.
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پسر دوم

نمی تونم.

پسر اول

شاید یه روز شغلت رو عوض کنی.

پسر دوم

معلوم نیس کی .از اول از این بوی لعنتی بدم میومد حالم که بهش

عادت کردم بازم ازش بدم میاد.
پسر اول

تو حس ات به این بو عوض نشده ولی حس من عوض شده.

پسر دوم

خوش به حالت .هر چند که تو کسی رو دوس نداری.

راننده سرش را از پنجره ماشین بیرون می آورد و به عقب ماشین نگاه می کند.
راننده ]با صدای بلند[ سوار شین.
پسر اول و دوم سوار ماشین می شوند و ماشین راه می افتد.
سالن یک سینما .شب .داخلی
مردم مشغول تماشصای یصک فیلصم هسصتند .در فیلصم راننصده ماشصین سصرش را از پنجصره
ماشین بیرون می آورد و به عقب ماشین نگاه می کند.
راننده ]با صدای بلند[ سوار شین.
پسر اول و دوم سوار ماشین می شوند و ماشین راه می افتصصد .در سصصالن سصصینما دو تصصا
از تماشاچیان با هم حرف می زنن.
تماشاچی اول راه پنجم تا حال همین اتاق توی فیلم و همین خیابون پنجم بوده.
تماشاچی دوم شاید منظور فیلم نامه نویس از راه پنجم راه دیگه ای هم باشه.
تماشاچی اول من که حس ام از اول دیدن فیلم تا حال تغییری نکرد.
تماشاچی دوم چطور؟
تماشاچی اول من از اول بدون این که تعجب کنم نشستم اینجا فیلصصم رو بصصبینم و حصصال
هم با دیدن این قسمت های فیلم تعجب نکردم.
تماشاچی دوم ولی حس من از اول دیدن فیلم تا حال عوض شده.
تماشاچی اول چطور؟
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تماشاچی دوم چون اول فکر می کردم راه پنجم فقط یه راهه ولی حال می بینم داره
بهش اضافه میشه.
در فیلم یک تصادف رانندگی در یک خیابان رخ داده که چنصصد عصصابر دور ماشصصین هصصا
ایستاده اند.
خیابان پنجم .ادامه ]اکنون[
عابر اول

پلیس کی میاد؟

عابر دوم

نمی دونم.

عابر سوم دیگه باید پیداش بشه.
راننده اول بیست دقیقه است وایسادیم ولی پلیس هنوز نیومده.
راننده دوم ]با ناراحتی[ من اینجا متضرر شدم تو منتظر پلیسی؟
راننده اول منم متضرر شدم.
عابر دوم کجا متضرر شده؟
عابر سوم ]با دست به صحنه تصادف اشاره می کند[ سپر ماشینش رفته تو.
عابر دوم تقصیر خودشه .می خواست سرعت رو رعایت کنه.
راننده دوم مقصر تویی که با سرعت زدی به ماشین من.
راننده اول من مقصرم؟
راننده دوم چه حاشا هم می کنی .توی تصادف همیشه راننده ماشین عقبی مقصره.
راننده اول پلیس معلوم می کنه.
پلیس با موتور می رسد.
پلیس ]خطاب به راننده اول[ شما مقصری.
راننده اول ]با ناراحتی[ من؟
پلیس :بله .چون از پشت زدی به ماشین این آقا ]با اشاره دست به راننده دوم[.
راننده دوم ]با اشاره به پشت ماشینش[ :سپر ماشینم خیلی رفته تو .کنار ماشین فصصرو
رفته .جریمه اش چقدر میشه؟

راه پنجم
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پلیس :ده هزار تومان.
راننده دوم :دیگه امروز با ده هزار تومان ماشین درست نمصصی کنصصن .بیشصصتر منظصصور
کنین.
پلیس ]خطاب بصصه راننصصده دوم[ :مصصن یصصه دوسصصت تعمیرکصصار دارم کصصه بصصه نصصرخ مناسصصب
براتون درستش می کنه.
راننده دوم :آدرسش؟
پلیس :دو خیابون پایین تر .شماره بیست و هفت.
راننده دوم :منظورتون خیابون نظام آباده؟
پلیس :بله.
راننده دوم :باشه .ماشین رو فردا صبح می برم تعمیرگاه.
پلیس :به آقای معتمدی که دوستمه بگین منو سرهنگ برزگر فرستاده.
راننده دوم :ممنونم جناب سرهنگ .کروکی چی؟
پلیس :نیازی به کروکی نیس] .خطاب به راننده اول[ تصدیقت رو بده.
راننده اول دست در جیب شلوارش می کند و کیف دستی کوچکی بیصصرون مصصی آورد.
آن را باز می کند و تصدیق اش را به پلیس می دهد .پلیس تصدیق را به راننصصده دوم
می دهد.
پلیس]خطاب به راننده دوم[ :این تصدیق پیش شما بمصصونه تصصا تعمیصصر ماشصصینتون تمصصوم
بشه .بعد هزینه اش رو از این آقا ]با اشاره دست به راننده اول[ بگیرید.
پلیس سوار موتورش می شود و می رود .دو راننده از هم جدا می شوند و هر کصصدام
سوار ماشین اش می شود و راه می افتد.

ماشین راه پنجم .روز .داخلی
راننده دوم بعد از راه انداختن ماشین اش صدایی از پشت سصصرش مصصی شصصنود .سصصرش
را به عقب برمی گرداند .رضا را می بیند.

راه پنجم
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رضا ]با خنده[ تعجب کردین!
راننده فکر نمی کردم هنوز تو ماشینم باشین.
رضا فکر کردین تو صحنه تصادف از ماشین پیاده شدم و رفتم؟
راننده آره .فکر نکردم هنوز تو ماشینم هستین.
رضا این کاغذ ]با اشاره دست به شیشه جلوی ماشین[ چیه؟
راننده منظورتون کاغذ روی شیشه جلوی ماشینه؟
رضا بله .روش چی نوشتین؟
راننده روش نوشتم :راه پنجم.
رضا منظورتون از نوشتن این کلمه ها روی این کاغذ چیه؟
راننده اسم ماشینمه.
رضا ]با تعجب[ اسم ماشین شما؟
راننده بله .چرا تعجب کردین؟
رضا تا حال نشنیده بودم که ماشینا اسم داشته باشن.
راننده من اسم ماشینم رو گذاشتم راه پنجم.
رضا این اسم چه مزیتی داره؟
راننده این اسم واسه هر کی سوار ماشین من میشه مشخص می کنه که توی راه
پنجم نشسته.
رضا بعد؟
راننده بعدش می تونه حدس بمریمه چی پیش میاد؟
رضا چطوری می تونه حدس بمریمه؟
راننده چون توی راه پنجم نشسته پس حس اش توی هر خیابونی که ماشین من بره
عوض می شه.
راننده فرمان را می چرخاند و ماشین وارد خیابان جدیدی می شود.
رضا ]با اشاره دست به خیابان جدید[ یعنی حس من تصصوی ایصصن خیصصابون بصصا حسصصی کصصه
توی خیابون قبلی داشتم فرق می کنه؟
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راننده بله.
رضا ولی خودم متوجه این تغییر نشدم.
راننده چرا .متوجه میشین.
رضا حالم بد شد.
راننده چطور؟
رضا حس می کنم از یه چیزی چندشم میشه.
راننده تو خیابون قبلی چه حسی داشتین؟
رضا حس خوبی داشتم.
راننده از چی؟
رضا از این که هنوز تو ماشین شما هستم.
راننده حال از چی چندشتون میشه؟
رضا انگار یه جسد اینجاس.
راننده ]با ترس[ جسد؟
رضا با دست به کنار خیابان اشاره می کند.
رضا نگاه کنین .یکی مرده.
راننده سرش را به طرف کنار خیابان برمی گرداند .چند مرد در حالی که یک جسد
کصه بصصا پصصارچه سصصفید آن را پوشصصانده انصصد روی دوششصصان اسصصت ایسصصتاده انصصد .دو مریصصم
کنارشان دیده می شوند.
راننده از جسد چندشتون شده؟
رضا نه .از یکی از آدما.
راننده ]با کنجکاوی[ کدوم یکی؟
رضا همونی که کله روی سرشه.
راننده از کدوم خونه اومدن بیرون؟
رضا با دست به یکی از خانه های دو طبقه اشاره می کند.
رضا فکر کنم از این یکی.
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خانه دو طبقه .روز .داخلی
یک پسر نوجوان روی یکصصی از پلصصه هصصای خصصانه کصصه بصصه طبقصصه دوم راه دارد ایسصصتاده.
دختر جوانی در لباس سیاه از پله ها پایین می آید و به پسر می رسد.
دختر

هنوز آماده نشدی؟

پسر

نه .انقدر از فوت عمو پرویز شوکه شدم که هنوز لباس عوض نکردم.

دختر

چقدر کند هستی.

پسر

خودت رو بگو که هفته پیش واسه مراسم خواستگاری ات نمی دونستی چی

بپوشی] .با تمسخر[ دو ساعت لباس عوض می کردی.
دختر

این دلیل نمیشه که از من تقلید کنی .جنازه عمو رو کجا بردن؟

پسر

فکر کنم جنازه بیرونه.

دختر

بیرون؟

پسر

آره.

دختر

مامان کجاس؟

پسر

فکر کنم رفته بیرون.

دختر

زود باش آماده شو باید بریم.

پسر

باشه .همین الن.

پسر از پله ها به طرف اتاق طبقه دوم می رود و دختر از پله ها پایین می آید.
ماشین راه پنجم .روز .داخلی
رضا کتابی در دستش گرفته .راننده به رانندگی اش ادامه می دهد.
راننده نگفتین واسه چی از اون مرد که بیرون خونه بود بدتون اومد؟
رضا

چون اون باعث شد اون مرد بمیره.

راننده واقعا؟
رضا

بله .البته اون مرد از دست برادرش سکته کرد.
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راننده اون مرد که بیرون خونه بود پدر بچه ها بود؟
رضا درسته.
راننده سر چی با برادرش حرفش شد؟
رضا

سر ارث مادرشون.

راننده اصل جالب نیس که بعضی ها انقدر مادی هستن که حاضرن سر ارث با
برادر خواهراشون دعوا کنن.
رضا

منم همین طور فکر می کنم.

راننده حال میرم خیابون بعدی.
راننده فرمان ماشین را به سمت چپ می چرخاند و ماشین وارد خیابان دیگصصری مصی
شود.
رضا

بازم حس ام تغییر کرد.

راننده حال چه حسی دارین؟
رضا

تعجب کردم.

راننده از چی؟
رضا

از این که الن ...

یک ماشین به در سمت راست راننده می خورد .راننده توقف می کند .صصصدای بصصوق
چند ماشین به گوش می رسد.
راننده پس از تصادف تعجب کردین.
رضا
راننده

درسته.
من از روزی که این کاغذ ]با اشاره دست به شیشه جلوی ماشین[ رو به

شیشه ماشینم چسبوندم روزی دو سه بار بهم می رسن.
رضا

عجب!

راننده در ماشین را باز می کند و پیاده می شصود .رضصا از داخصل ماشصین بصه بیصرون
نگاه می کند .او می بیند که راننده با راننده دیگصصر کصصه بصصا ماشصصین اش تصصصادف کصصرده
بحث می کند.
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سالن سینما .شب .داخلی
یک زن و مرد روی دو صصصندلی کنصصار هصصم در بیصن تماشصصاگران فیلصم در سصالن سصصینما
هستند.
زن

معلوم نیس آخر راه پنجم به کجا می رسه.

مرد

شاید تا آخر فیلم هم معلوم نشه.

زن

فعل که راه پنجم هم اتاقه هم خیابونه هصصم ماشصصین .ممکنصصه چیصصزای دیگصصه هصصم

باشه؟
مرد

شاید.

زن

اون دو رفتگر به کجا رسیدن؟

مرد

فعل که داستانشون تموم نشده.

زن ساندویچی به مرد می دهد و خودش هم شروع به خوردن ساندویچ اش می کند.
خیابان پنجم .شب .ادامه ]گذشته[
دو پسر رفتگر مشغول جمع کردن زباله های کنار خیابان و ریختصصن آنهصصا در ماشصصین
شهرداری هستند .بعد از اتمام کار با هم حرف می زنند.
پسر اول

دیگه بهش فکر نمی کنی؟

پسر دوم

منظورت همون دختره؟

پسر اول

آره.

پسر دوم

گاهی.

پسر اول

این روزا کم حرف تر از قبل شدی.

پسر دوم

چند شب پیش یه خواب دیدم.

راننده ماشین شهرداری از پنجره سرش را بیرون مصصی آورد و بصصه پسصصرها نگصصاه مصصی
کند.
راننده

]با صدای بلند[ بریم.
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پسر دوم چند دقیقه دیگه راه بیفتیم.
پسر اول

چه خوابی دیدی؟

پسر دوم

تو خواب دیدم که ...

پارک ملت .روز .خارجی
پسر رفتگر روی یکی از نیمکت های پارک نشسته و به مجسصصمه هصصای پصصارک نگصصاه
می کند .مردی به او نزدیک می شود و کنارش روی نیمکت می نشیند.
پسر

شما ساعت دارین؟

مرد به ساعت مچی اش نگاه می کند.
مرد

ساعت پنج و بیست دقیقه است .فقط جمعه ها میای اینجا .درسته؟

پسر

شما از کجا می دونین؟

مرد

من خوابی هستم که داری می بینی.

پسر

]با تعجب[ خواب؟

مرد

آره .می دونی اسم من چیه؟

پسر

نه.

مرد

راه پنجم.

پسر

]با تعجب[ راه پنجم؟

مرد

درسته.

پسر

فکر نمی کردم اسم آدما راه باشه.

مرد

من که گفتم خوابی هستم که داری می بینی.

پسر

می تونین بگین آخر و عاقبت من با عشقی که تو قلبم مونده چی میشه؟

مرد

دوباره می بینیش.

پسر

]با هیجان[ جدی میگین؟

مرد

آره .جدی میگم.

پسر

کی؟
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توی خواب.

پسر

]با ناراحتی[ فقط توی خواب؟

مرد

نمی خوای الن اینجا ببینیش؟

پسر

چرا .خیلی.

مرد

چشماتو ببند.
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پسر چشمانش را می بندد .دختری به طرف آنها می آید و کنار نیمکت می ایستد.
مرد

]خطاب به پسر[ حال چشماتو باز کن.

پسصصر چشصصمانش را بصصاز مصصی کنصصد و دخصصتر را مصصی بینیصصد .پسصصر از خوشصصحالی از روی
نیمکت بلند می شود.
مرد

من دیگه باید برم.

مرد از روی نیمکت بلند می شود و می رود.
پسر

]خطاب به دختر[ از آخرین بار که دیدمتون منتظر شما بودم.

پسر به نیمکت اشاره می کند.
پسر

اینجا بنشینیم؟

دختر و پسر روی نیمکت می نشینند.
دختر

جواب منو که می دونین؟

پسر

نظرتون تغییر نکرده؟

دختر

نه.

پسر

]با ناراحتی[ پس واسه چی امروز اومدین؟

دختر

می خواین برم؟

پسر

شما که نظرتون عوض نشده واقعا واسه چی اومدین؟

دختر

این که الن می بینین فقط یه خوابه.

پسر

چرا دوباره اومدین تو ذهن من؟

دختر

چون خودتون خواستین.

مرد دوباره به طرف آنها می آید.
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]خطاب به دختر[ ساعتم رو میذارم پیش شما.

دختر

]با تعجب[ واسه چی؟

مرد

بمونه پیش شما بهتره.

30

مرد ساعتش را به دختر می دهد و دور می شود.
پسر

اگه اون مرد خواب منه حال که رفت پس دیگه تو خواب نیستم.

دختر

چرا هستین.

پسر

]با تعجب[ ولی اون که دیگه اینجا نیس.

دختر

خواب همینه.

پسر

چرا ساعتش رو پیش شما گذاشت؟

دختر

چون من ساعت  ۶باید برم خونه.

پسر

الن ساعت چنده؟

دختر

دو دقیقه مونده.

پسر

]با ناامیدی[ چه فایده که دو دقیقه هنوز مونده .نظر شما که عوض نمیشه.

دختر

می دونین چرا اسم اون راه پنجمه؟

پسر

نه.

دختر

چون پنجمین راهیه که با فکر من رفتین.

پسر

چطور شمردین؟

دختر

دفعه اول جلوی مدرسه ام بود .دفعه دوم وقتی واسه دوستتون تعریف می

کردین .سومین بار تو خیابون وقتی کار می کردین .چهارمین بار وقتی خصصاطراتتون
رو می نوشتین .بار پنجم هم همین الن توی خواب.
دختر به ساعت نگاه می کند.
دختر

من دیگه باید برم.

پسر

فکر می کنین راه پنجم راه آخر باشه؟

دختر

شاید نه.

دختر از جایش بلند می شود و می رود.
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خیابان پنجم .ادامه ]گذشته[
پسر اول

]با تعجب[ عجب خوابی!

پسر دوم

آخرش معلوم نشد راه پنجم راه آخره یا نه؟

پسر اول

معلومه که نه!

پسر دوم

چطور؟

پسر اول

]با خنده[ چون باز داری بهش فکر می کنی.

راننده صدایشان می کند.
راننده سوار شین.
پسرهای رفتگر سوار ماشین شهرداری می شوند و ماشین حرکت می کند.
اتاق خانه .ادامه ]اکنون[
مریم پشت میزش در حال نوشتن متنی ست .مردهصصا در حصصالی کصصه روی صصصندلی هصصا
نشسته اند به او نگاه می کنند.
مرد اول هر چی اینجا اتفاق میفته و حوادثی که تو خیابون پنجم اتفاق میفتن همه تو
زمان حاله؟
رضا درسته.
مرد دوم

چند تا راه پنجم داریم؟

مرد سوم

کی می دونه؟

مرد چهارم ]خطاب به مریم[ شما که این متن رو نوشتین حتما می دونین.
مریم

نه .منم نمی دونم.

مرد دوم ]با تعجب[ چطور نمی دونین؟
مریم

چون هر کدوم از مخاطبان من راه پنجم هستن.

مرد سوم
مریم

درسته.

یعنی هر کدوم از ما؟
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رضا البته نه فقط آدما.
مریم

بله .راه پنجم فقط آدما نیست.

مرد سوم

دیگه چی هست؟

مرد اول ]خطاب به مرد سوم[ به این زودی یادت رفت؟
مرد دوم من بگم؟
رضا بگین.
مرد دوم راه پنجم ماشین هم هست.
رضا دیگه؟
مرد اول خواب هم هست.
مرد چهارم ]خطاب به مریم[ نوشتن فیلم نامه تون به کجا رسید؟
مریم

به سالن سینما.

سالن سینما .روز .داخلی
مردم در سالن مشغول تماشا کردن فیلم هستند .پسری به مصصردی کصصه کنصصارش نشسصصته
نگاه می کند.
پسر

این فیلم رو تا به حال چند بار نشون دادن؟

مرد

نمی دونم اما فکر کنم تو چندین سینما باشه.

پسر و مرد به پرده سینما نگاه می کنند .در فیلم دو ماشین با هم تصصصادف کصصرده انصصد.
در فیلم چند عابر در صحنه تصادف حاضرند.
عابر اول

پلیس کی میاد؟

عابر دوم

نمی دونم.

عابر سوم دیگه باید پیداش بشه.
عابر اول

بهتره به جای پلیس به تصادف فکر کنیم.

عابر سوم به راننده ها چی؟
عابر دوم

به اونا فکر نکنیم بهتره.
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عابر سوم چرا؟
عابر دوم

]با خنده[ خودشون به فکر خودشون هستن دیگه!

عابر اول من دنبال راه پنجم بودم.
عابر دوم این تصادف راه پنجمه دیگه.
عابر سوم چطور ممکنه؟
عابر دوم چون پنجمین تصادف امروزه که دیدم!
عابر سوم عجب!
عابر اول ولی من فقط همین یه تصادف رو دیدم.
عابر دوم

بازم واسه شما این تصادف راه پنجمه.

عابر اول ]با تعجب[ چطور؟
عابر دوم

]با لبخند[ چون تو خیابون پنجم اتفاق افتاده!

عابر سوم خیابون پنجم؟
عابر دوم بله .پنجمین خیابونی که از اون چهارراه می گذره.
عابر اول کدوم چهارراه؟
عابر دوم به این زودی از یادتون رفت؟
خیابان پنجم .شب .خارجی
مریم و رضا در پیاده روی خیابان راه می روند  .از جلوی یک مغازه لباس فروشی
و یک اغذیه فروشی رد می شوند.
مریم

عجب راه طولنیه!

رضا شاید نصفش رو اومده باشیم.
مریم

شایدم یک دهم!

رضا من که می خوام آخر این خیابون رو هر چه زودتر ببینم.
مریم

بقیه رفتن شام بخورن من و شما سرمون کله رفت!

رضا گرسنه هستین؟

راه پنجم
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خیلی.

رضا چرا وقتی اونا رفتن غذا بخورن نگفتین؟
مریم

اون موقع خیلی گرسنه نبودم .شما چطور؟

رضا من فکر کردم تا انتهای این خیابون دیگه نمونده .اما حال مصصی بینصصم اشصصتباه مصصی
کردم.
رضا جلوی یک میوه فروشی متوقف می شود .مریم هم می ایستد.
رضا بریم ساندویچ از اغذیه فروشی بگیریم.
آنها مسیری که آمده بودند برمی گردند و به اغصصذیه فروشصصی مصصی رسصصند .وارد اغصصذیه
فروشی می شوند.
اغذیه فروشی .شب .داخلی
مریم

]خطاب به رضا[ چی می خورین؟

رضا شما بگین براتون چی بگیرم؟
مریم

همبرگر .بدون نوشابه.

رضا ]خطاب به فروشنده[ یه همبرگر و یه مرغ بدون نوشابه.
فروشنده سس بریزم؟
رضا ]خطاب به مریم[ سس می خواین؟
مریم

با کت شاپ.

رضا کت شاپ بریز .چقدر شد؟
مریم

بذارین من حساب کنم.

رضا ]خطاب به مریم[ نه .من حساب می کنم.
فروشنده

هزار و هشت صد تومان.

رضا دستش را در جیب شلوارش می برد و دو اسکناس هزار تومانی درمصصی آورد.
آنها را به فروشنده می دهد .فروشنده پول را در صندوق مصصی گصصذارد و دو اسصصکناس
صد تومانی به رضا برمی گرداند.
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تا چند دقیقه آماده میشه.

فروشنده پشت پیشخان می رود تا ساندویچ ها را آماده کند.
مریم

]بااشاره دست به کاغذی که در پیشخان روی دیوار چسبانده اند[ این کاغذ

رو ببینین.
رضا روش نوشته :راه پنجم پایان نداره! اگصصه اشصصتباه از مصصا بصصود سصصاندویچ هصصاتون رو
پس بیارین!
رضا نگاهش را به طرف مریم برمی گرداند.
رضا راه پنجم چه ربطی به ساندویچ ها داره؟
مریم ابروهایش را بال می برد.
مریم

نمی دونم.

فروشنده با دو ساندویچ می آید و ساندویچ ها را به رضصصا مصصی دهصصد .رضصصا سصصاندویچ
مریم را به او می دهد و هر دو از اغذیه فروشی می روند.
کتاب فروشی .روز .داخلی
مریم و رضا وارد یک کتابفروشی می شوند .قفسه هصصای مختلصصف بصصا عنصصاوین شصصیمی
فیزیک پزشکی ادبیات و فلسفه دیصده مصصی شصصوند .کتصابفروش جصوانی مشصغول قصصرار
دادن چند کتاب در قفسه ای ست که بالی آن کلمه فلسفه دیده می شود.
مریم

شاید ”وجود و زمان“ هایدگر رو اینجا داشته باشن.

رضا ]خطاب به کتاب فروش[ ”وجود و زمان“ هایدگر رو دارین؟
کتابفروش بله .الن واسه تون میارم.
کتصصابفروش سصصه کتصصابی کصصه در دسصصتش اسصصت در قفسصصه هصصا مصصی گصصذارد و بصصه انتهصصای
کتابفروشی می رود .یکی از کتاب ها را از قفسه بیرون می آورد و به طرف مریصصم
و مرد برمی گردد .کتصاب را بصه طصرف مریصم مصی گیصرد .مریصم کتصاب را از او مصی
گیرد.
مریم

]خطاب به کتاب فروش[ لطفا یکی دیگه بیارین .این جلدش کثیفه.
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کتاب فروش کتاب را از مریم می گیرد و دوباره به انتهای کتصصاب فروشصصی مصصی رود
تا کتاب دیگری بیاورد .مریم نگاهش به کاغذی که روی دیوار مغازه است می افتد.
مریم ]خطاب به رضا[ عجیبه .رو این کاغذ نوشته :راه پنجم پایان نداره! اگه اشصصتباه
از ما بود کتاب هاتون رو پس بیارین!
رضا یادمون رفت دیشب از اون ساندویچ فروش بپرسیم چرا اون کاغصصذ رو گذاشصصته
بود توی مغازه اش.
مریم

بهتره از این کتابفروش درباره این کاغذ بپرسیم.

کتاب فروش با کتاب برمی گردد و کتاب را به مریم می دهصصد .رضصصا بصصه کتصصابفروش
نگاه می کند و با دست به کاغذی که روی دیوار است اشاره می کند.
رضا منظورتون از این کاغذ که رو دیوار گذاشتین چیه؟
کتابفروش خیلی ها تو این خیابون میان فکر مصصی کنصصن ایصصن خیصصابون انتهصصا داره ولصصی
نداره .ما هم که تو این خیابون کتابفروشصصی داریصصم ایصصن کاغصصذ رو گذاشصصتیم اینجصصا کصصه
حداقل کسانی که بهمون سرمی زنن اینو متوجه بشن.
مریم

این قضیه چه ربطی به کتابایی که می فروشین داره؟

کتابفروش کتابای ما راه پنجمه.
رضا ابروهایش را با تعجب بال می برد.
رضا ]خطاب به کتاب فروش[ کتابای شما؟
کتاب فروش بله .چرا تعجب کردین؟
رضا مثل کدوم کتاب؟
کتاب فروش با دست به کتابی که به مریم داده اشاره می کند.
کتاب فروش مثل همین کتابی که به این خانوم دادم .این کتاب هم مث بقیه کتابای ما
آخرش معلوم نیس.
مریم

اما کتاب هایدگر که مشخصه درباره متافیزیکه و تا آخر هم درباره

متافیزیکه.
کتاب فروش نه .آخر این کتاب همه اش تغییر می کنه.
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جای تعجبه چون من این کتاب رو قبل خوندم و آخرش مشخصه.

کتاب فروش منظور از این که آخر این کتاب همصه اش تغییصر مصی کنصه اینصه کصه هصر
دفعه که یکی این کتصاب رو مصی خصونه اسصتنباطی متفصاوت از خواننصده قبصل از کتصاب
داره.
رضا

منم گفتم که محتوای این کتاب ثابته.

کتاب فروش نه .محتوای این کتاب ثابت نیس.
مریم و رضا با تعجب به هم نگاه می کنند.
مریم

]خطاب به کتاب فروش[ قیمتش چنده؟

کتاب فروش دوازده هزار تومان.
رضا پول را از جیب شلوارش درمی آورد و به کتاب فروش می دهد.
مریم

]خطاب به رضا[ چرا شما حساب می کنین؟

رضا

بذارین من حساب کنم .می خوام تشویقتون کنم که کتابای فلسفه زیاد

بخونین.
مریم

]با لبخند[ باشه.

کتاب فروش پول را از رضا می گیرد .مریم و رضا از کتصصاب فروشصصی بیصصرون مصصی
روند.
سالن سینما .روز .داخلی
مردم مشغول دیدن فیلم در سالن سینما هستند .در فیلم مریم و رضا با هم در خیابصصان
پنجم حرف می زنند.
رضا

چطوره بریم پیش بقیه؟

مریم

فکر خوبیه.

رضا

بعضی ها یادشون رفته چهارراهی که ازش رد شدیم تا به این خیابون

رسیدیم چطور جایی بود.
مریم

بهتره بریم به اول فیلم.
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رضا و مریم خیابان را در جهت عکس مسیری که پیاده آمده اند برمی گردند.
خیابان اول .روز .خارجی
رضا و مریم سوار ماشین رضا می شصصوند .از ایسصصتگاه اتوبصصوس مصصی گذرنصصد .رضصصا
سرعت ماشینش را کم می کند تا به کسانی کصصه منتظصصر اتوبصصوس هسصصتند خصصوب نگصصاه
کند .چند پسر بچه آن جا دعوایشان شده.
پسر اول

نمره ات چند شده؟

پسر دوم

چی کار داری؟

پسر سوم باید بگی نمره ات چند شده وگرنه ...
پسر دوم

وگرنه چی؟

پسر اول

وگرنه وای به حالت.

پسر دوم

نمی خوام نتیجه امتحانم رو به شماها بگم.

پسرها کتک کاری می کنند .وضعیت عجیصصبی سصصت .بچصصه هصصای ایصصن دوره رضصصا را
متعجب می کنند .پا را روی گاز ماشین می گذارد و به سرعت از ایسصصتگاه رد مصصی
شود .هنوز خیلی مسیر را طی نکرده کنار خیابان توقف می کند .صدای پسصصر بچصصه
ای به گوشش می رسد:
پسر

منو جا گذاشتین .فکر نمی کردم انقدر بی معرفت باشین.

مریم

سوارش کنیم.

رضا

]خطاب به پسر[ سوار شو.

پسر

ممنونم.

پسر سوار ماشین می شود .چشمانش پصصر از اشصصک مصصی شصصود .دلصصش مصصی خواهصصد بصصا
رضا و مریم درددل کند اما وقتی می بیند که آنها در فکر هستند سصصکوت مصصی کنصصد.
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بعد از چند دقیقه به چهارراهی می رسند کصصه معصصروف تریصصن چهصصارراه شصصهر اسصصت.
مردم شهر آنجا جمع شده اند.
رضا

این آخر راه است.

رضا ماشین را متوقصف مصی کنصد .هصر سصه بصه چهصارراه نگصاه مصی کننصد و پیصاده از
چهارراه رد می شوند.
پسر

]با تعجب[ یه راه دیگه هم اینجاس.

رضا

این راه همون راهیه که باید به آخرش برسیم .یعنی خیابون پنجم.

پسر با دست به خیابان دیگری که به چهارراه می رسد اشاره می کند.
پسر

من باید برم به اون خیابون.

رضا

منتظرت هستیم .زیاد معطلمون نکن.

پسر

باشه .زود میام.

خیابان دوم .روز .خارجی
پسر از چهصصارراه بصصه خیابصصان دوم برمصصی گصصردد .چهصصار مصصرد مشصصغول پیصصاده روی در
انتهای خیابان هستند .پسر را روبرویشان می بینند که به طرفشان می آید.
پسر

منو فراموش کردین.

مرد اول
پسر

تو که دفعه قبل از پشت سرمون اومدی.

من کلمه "من" هستم که چند بار تو این متن جلوی چشماتون ظاهر شدم.

هر بار کسی بودم متفاوت از دیگری و شما با دیدن من به خودتون فکر کردین .تو
این مدت اسیر من بودین .من هربار از سصصمتی متفصصاوت از قبصصل میصصام پیشصصتون .نمصصی
خواین با من به چهارراه بیاین؟
مرد دوم

اشکالی نداره .می تونیم با هم بریم.

خیابان اول .ادامه
مریم و رضا به هم نگاه می کنند.
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مریم

این دفعه با کلمه ها چه کار کنیم؟

رضا

بی انصافی کردن ما رو جا گذاشتن.

مریم

ما که بیشتر از اونا تو خیابون پنجم بودیم .بهتر نیس بهشون پیشنهاد کنیم

بدون ما اون خیابون رو ادامه بدن؟ وقصصتی سصصورپریز شصصدن و دیصصدن کصصه اون خیصصابون
انتها نداره اون وقت دنبالمون میان.
رضا

چرا .فکر خوبیه.

خیابان دوم .ادامه
پسر و مردها پیاده راه می روند.
پسر

مریم و رضا تو خیابون اول منتظر شما هستن.

مردها می ایستند.
مرد اول چطور اونجا؟
پسر

اونا تو راه پنجم منتظر شما شدن .دیدن نیومدین رفتن اون خیابون.

مرد دوم عجیبه .نگفتن چرا صبر نکردن تا ما بریم سراغشون.
مرد سوم

تقصیر خودمونه .انقدر دیر کردیم که حوصله شون سر رفت.

پسر یه اغذیه فروشی تو خیابون پنجم هست.
مرد چهارم پس بعدش بریم اونجا.
پسر و مردها به راهشان ادامه می دهند .به چهارراه می رسند.
خیابان اول .ادامه
پسر همراه مردها از چهارراه به خیابان اول می روند .قصصدری راه مصصی رونصصد تصصا بصصه
مریم و رضا می رسند.
مرد اول ببخشید دیر شد.
مریم

ما خیابون پنجم رو تا انتها نرفتیم.

مرد سوم ]با تعجب[ تا آخرش نرفتین؟

راه پنجم
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نه .چون دیدیم بهتره برگردیم دنبال شما.

مرد چهارم من گرسنه ام.
رضا

یه ساندویچ فروشی تو خیابون پنجم هست.

مریم

می تونین برین اونجا.

مرد دوم خیلی تا اونجا راهه؟
مریم

نه .زود می رسین.

پسر

بریم که منم داره گشنه ام میشه.

پسر و مردها از مریم و رضا جدا مصصی شصصوند و از خیابصصان اول بصصه طصصرف چهصصارراه
برمی گردند.
مریم

من باید برگردم اتاقم.

رضا

می رسونمتون.

مریم و رضا به طرف ماشین رضا می روند و سوار ماشین می شوند .رضا ماشین
را روشن می کند و حرکت می کنند.
خانه دو طبقه .روز .داخلی
مریم کلید در را می چرخاند در خانه را باز می کند و همراه رضا وارد خصصانه مصصی
شود .در را می بندد و قفل می کند .هر دو در راهرو می ایستند.
مریم

مادرم امروز خونه است .اون شما رو نمی بینه .خودتون می دونین که ...

رضا

درسته .چون من فقط واسه مردم تو خیابون قابل رویتم چون متن شما

هستم.
مریم سر تکان می دهد.
رضا

چطور شد شادی خانوم امروز خونه مونده؟

مریم

برادر کوچیکم دیروز تب داشت .امروز مادرم مرخصی گرفته مونده خونه

پیشش .بریم طبقه بال.
شادی مادر مریم وارد راهرو می شود.

ترانه جوانبخت
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شادی نیم ساعت دیر کردی مریم.
مریم

ببخش مادر دیر شد .حال مهدی چطوره؟

شادی حالش بهتره .خوب شد امروز خونه موندم بهش رسیدم.
سالن سینما .شب .داخلی
مردم در سالن مشغول تماشای تبلیغات قبل از شروع فیلم هستند  .یک زن میانسال و
یک دختر نوجوان در بین تماشاگران فیلصصم هسصصتند کصصه کنصصار هصصم نشسصصته انصصد و بصصا هصصم
حرف می زنند.
زن

گفتی این فیلم رو هم کلس ات هم دیده؟

دختر

آره .نسرین هم کلسی ام می گفت این فیلم با فیلمهای دیگه فرق می کنه.

زن

از چه نظر؟

دختر

از این نظر که توی این فیلم سه نوع بازی داریم :توی این فیلم فقط داستان

روایت نمیشه بلکه متن همراه داستان اجرا میشه و بازیگرها نه فقط نقش شخصصصیت
های متن رو اجرا می کنن بلکه با خود نویسنده در متن فیلم نامه اش هستن .سومین
نوع اجرای فیلم اینه که در فیلم به نمصصایش در اومصصدنش در سصصینما رو هصصم مصصی بینیصصم.
ضمنا فیلم دو تا پایان داره.
زن

چطور دو تا پایان داره؟

دختر

نسرین گفت که این فیلم دو تا پایان داره که یکی اش در فیلم هست و

دیگری در بیرون از فیلم در سینمایی که مردم این فیلم رو تماشا می کنن.
زن

منظورت اینه که بخشی از این فیلم رو خود تماشصصاگرها بعصصد از تمصصوم شصصدن

فیلم اجرا می کنن؟
دختر

فکر کنم نسرین همین رو می خواست بگه.

تبلیغات روی پرده سینما تمام می شود و فیلم شروع می شود .در فیلم مریم و رضصصا
در اتاق مریم مشغول گفتگو درباره فیلم نصصامه اش هسصصتند .مریصصم در حصصالی کصصه پشصصت
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میزش نشسته به یکی از صندلی های جلوی میزش اشاره می کنصصد و رضصصا روی آن
صندلی می نشیند.
مریم

مدتی ست به اون پسر رفتگر فکر می کنم.

رضا

کدوم یکی؟

مریم

همونی که از اون دختر دبیرستانی خواستگاری کرد و ازش جواب منفی

شنید .من هنوز نوشتن متن فیلم نامه ام رو تموم نکردم ولصی هصر چصی بصه ایصن دو تصا
فکر می کنم می بینم آخر سر هم به هم نمی رسن.
رضا

چه عاقبتی پیدا می کنن؟

مریم

امشب می خوام نوشتن فیلم نامه ام رو ادامه بدم.

رضا

چه خوب.

مریم

به نظرم اون پسر رفتگر شغلش رو عوض کنه بهتره.

رضا

مثل چه شغلی پیدا کنه؟

مریم

من تغییر شغلش رو توی فیلم نامه ام نوشتم.

خیابان پنجم .شب .خارجی
پسر همراه آن چهار مرد در خیابان مشغول پیاده روی هستند .به اغذیه فروشی مصصی
رسند.
اغذیه فروشی .شب .داخلی
اغذیه فروش پشت پیشخان ایستاده.
مرد چهارم ]خطاب به بقیه[ چی می خورین براتون بگیرم؟
مرد سوم

من حساب می کنم.

مرد چهارم فعل بگین چی می خورین؟

ترانه جوانبخت
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من همبرگر.

مرد چهارم ]خطاب به پسر[ تو چی؟
پسر

من مرغ.

مرد اول منم همبرگر.
مرد دوم من سوسیس.
مرد چهارم منم مرغ می گیرم .پس شد دو تا همبرگر دو تا مرغ یه سوسیس.
فروشنده روی یک کاغذ کوچک یادداشت می کند.
مرد چهارم ]خطاب به فروشصصنده[ دو تصصا سصصاندویچ همصصبرگر دو تصصا مصصرغ یصصه سوسصصیس
لطفا.
فروشنده نوشابه چی می خورین؟
مرد چهارم ]خطاب به بقیه[ نوشابه چی بگیرم؟
مرد اول پپسی.
مرد دوم دوغ.
مرد چهارم ]خطاب به پسر[ چی بگیرم؟
پسر

منم دوغ.

مرد سوم

پپسی.

مرد چهارم منم پپسی می گیرم] .خطاب به فروشنده[ سه تا پپسی دو تا دوغ.
فروشنده روی یک کاغذ کوچک یادداشت می کند.
مرد چهارم ]خطاب به فروشنده[ چقدر شد؟
فروشنده

شش هزار تومان.

مرد چهارم دسصتش را در جیصب شصصلوارش مصصی بصرد و شصش اسصصکناس هصزار تومصصانی
درمی آورد .آنها را به فروشنده می دهد .فروشنده پول را در صندوق می گذارد.
فروشنده

تا چند دقیقه آماده میشه.

فروشنده از پشت پیشخان می رود تا ساندویچ ها را آماده کند.
مرد دوم کجا بخوریم؟
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مرد چهارم تو راه می خوریم.
مرد سوم تو راه؟
مرد چهارم بهتره عجله کنیم چون اون دو تا منتظرمونن.
یک زن از ساندویچ فروشی خارج می شود.
مرد اول نگاهش به کاغذی که در پیشخان روی دیوار چسبانده اند می افتد.
مرد اول ]خطاب به بقیه[ این کاغذ رو نگاه کنین.
مرد دوم کدوم کاغذ؟
مرد اول با دست به کاغذ اشاره می کند .همه به کاغذ نگاه می کنند .مرد اول نوشته
روی کاغذ را زیر لب زمزمه می کند.
مرد اول راه پنجم پایان نداره! اگه اشتباه از ما بود ساندویچ هاتون رو پس بیارین!
مرد چهارم منظورشون چیه که راه پنجم پایان نداره؟
سایرین با تعجب به او نگاه می کنند.
مرد اول اگه این خیابون انتها نداشته باشه که ادامه دادنش بی فایده است .بهتره
برگردیم.
مرد سوم

از کجا معلوم که راستش رو نوشته باشن؟

مرد دوم منم میگم ادامه بدیم.
مرد چهارم ]خطاب به پسر[ نظر تو چیه؟
پسر کمی فکر می کند.
پسر

باشه .ادامه بدیم.

فروشنده ساندویچ ها و نوشابه هصصا را مصصی آورد .مصصرد چهصصارم همصصه را در دو نصصایلون
تحویل می گیرد .از اغذیه فروشی خارج می شوند.
خیابان پنجم .ادامه
هنوز پسر و مردها مدت زیادی در خیابان راه نرفته اند که می ایستند ساندویچ ها و
نوشابه ها را باز می کنند و مشغول خوردن می شوند.
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مرد اول فکری به نظرم رسید.
مرد سوم

چه فکری؟

مرد اول برگردیم اغذیه فروشی.
پسر

واسه چی؟

مرد اول به نظرم اون پسر ساندویچ فروش بتونه درباره این خیابون بهمون بگه.
مرد دوم عجله نکن بذار ساندویچ هامون رو تموم کنیم.
مرد چهارم عجب گرسنه ام بود.
پسر آخرین بخش ساندویچ اش را گاز می زند.
پسر

من که زودتر از شماها تموم کردم.

بقیه هم ساندویچ هایشان را تمام می کنند .نوشابه ها را تا آخر سر می کشند .راهصصی
که آمده اند را به سمت اغذیه فروشی برمی گردند و به اغذیه فروشی می رسند.
اغذیه فروشی .ادامه
فروشنده پشت پیشخان نیسصصت .پسصصر و مردهصا وارد اغصذیه فروشصصی شصده انصصد .جلصوی
پیشخان می ایستند و منتظر فروشنده می شوند .از فروشنده خبری نمی شود.
پسر

فروشنده نیس.

مرد اول بهتره صداش کنیم.
فروشنده قبل از این که آنها او را صدا کنند پشت پیشخان می آید.
فروشنده
پسر

بله؟

آقا این خیابون انتها داره؟

فروشنده

نه .انتها نداره.

مرد دوم چطور انتها نداره؟
فروشنده

]با بی حوصلگی[ نداره دیگه.

مرد سوم

اون آقایی که چند دقیقه پیش اینجا بود نیس؟

فروشنده

همکارم رو می گین؟
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بله.

فروشنده

کار داشت رفت من جاش کار می کنم.

مرد سوم

اینجا شبا تا چه ساعتی بازه؟

فروشنده

تا ساعت ده شب بازه.
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مرد چهارم شما خیلی وقته اینجا کار می کنین؟
فروشنده

مدت یه هفته است شبا میام .دو ساعت آخر شب رو کار می کنم.

مرد دوم مث این که تازه اغذیه فروش شدین؟
فروشنده

بله .قبل شغل دیگه ای داشتم.

مرد اول میشه بپرسم چطور شد اغذیه فروش شدین؟
فروشنده

از شغل قبلی ام بدم میومد .خیلی وقت بود می خواستم شغل دیگه

ای انتخاب کنم .اینجا فروشنده می خواستن اومدم اینجا کار کنم.
مرد دوم مگه چه شغلی داشتین؟
فروشنده

رفتگر بودم.

اتاق .شب .داخلی
پسر اغذیه فروش با دوستش که رفتگر است روی زمین سفره انداخته اند در بشقاب
هایشان نان و ماست و سبزی است .بشقاب ها لیصوان هصا و پصارچ آب را روی سصفره
گذاشته اند و شام می خورند .در حال خوردن با هم حرف می زنند.
پسر اول

از کار جدیدت راضی هستی؟

پسر دوم

آره .ساندویچ درست کردن کار راحتیه .ولی ساعتای کارم کمه

می خوام یه کار دیگه رو هم شروع کنم.
پسر اول

چه کاری؟

پسر دوم

دو شب پیش یه نفر بهم یه پیشنهاد داد.

پسر اول

]با خوشحالی[ جدی میگی؟

پسر دوم

آره.
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پسر اول

خب چی هست؟

پسر دوم

بهم پیشنهاد کرد که توی شرکتش کارمند بشم.

پسر اول

]با تعجب[ کارمند؟

پسر دوم

آره.

پسر اول

اما تو که تحصیلتی نداری .تازه النم داری شبونه درس می

خونی.
پسر دوم

وضعیتم رو می دونه .گفت تو قسمت بایگانی کار کنم و مدارک

شرکت رو مرتب کنم.
پسر اول

به نظر کار سختی نمیاد.

پسر دوم

نه .گفت واسه این که کارمند قسمت بایگانی بشم احتیاجی به

تحصیلت بال نیس.
پسر اول

از کی شروع می کنی؟

پسر دوم

گفت از شنبه هفته دیگه برم شرکت.

پسر اول

چه ساعت هایی کار می کنی؟

پسر دوم

از نه صبح تا دوازده ظهر.

پسر اول

می خوای درس ات رو هم ادامه بدی؟

پسر دوم

آره .بعد از ظهرها از ساعت چهار تا هفت میرم مدرسه.

پسر اول

خیلی کارت زیاد میشه.

پسر دوم

می خوام تا سه سال دیگه دیپلم دبیرستان رو بگیرم و برم دانشگاه.

پسر اول

]با تعجب[ دانشگاه؟

پسر دوم

آره .اگه دانشجو بشم فکر کنم اون واسه ازدواج قبولم کنه.

پسر اول

هنوز بهش فکر می کنی؟

پسر دوم

معلومه .من فقط اونو واسه زندگیم می خوام.

پسر اول

فکر کنم اگه بری دانشگاه قبولت کنه .توی شرکت هم کار پیدا

کردی دیگه مشکلی نداری.
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امیدوارم قبولم کنه .تو می خوای چه کار کنی؟

پسر اول

من به وضع ام راضی ام .می خوام رفتگر بمونم.
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پسرها غذا خوردنشان تمام می شود و بشقاب ها و لیوان ها و پصصارچ آب را از روی
سفره جمع می کنند.
پسر اول

من ظرف ها رو می شورم.

پسر دوم

چای می خوای؟

پسر اول

آره.

پسر اول در ظرفشویی مشغول ظرف شستن مصصی شصصود و پسصصر دوم در کصصتری چصصای
می گذارد .پسر دوم پس از چای دم کردن کنار پسر اول می ایستد.
پسر دوم

]با لبخند[ راستی اگه یکی پیدا بشه شرح زندگی مون رو بنویسه

چی میشه!
پسر اول

فکر می کنی کسی به فکر ما هست؟

پسر دوم

آره .چرا نه؟ حتما کسی هست از ما تو کتابش بنویسه.

سالن سینما .شب .داخلی ]ادامه[
مردم در سالن مشغول تماشای فیلم هستند .در فیلصصم مریصصم و رضصصا بصصه صحبتشصصان در
اتاق مریم ادامه می دهند.
مریم

دیگه به انتهای فیلم نامه ام چیزی نمونده.

رضا

]با لبخند[ وضعیت اون چهار نفر بهتره یا من؟

مریم

منظورتون خواننده های متن فیلم نامه منه؟

رضا

بله.

مریم

اونا که مث شما نیستن.

رضا

آره .اگه مث من بودن انقدر اصرار به ادامه دادن اون خیابون نمی کردن.

مریم

اون چهار نفر تصمیم گرفتن تو ابتدای متن برن.
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یعنی به خیابون اول برگردن؟

مریم

بله.

رضا

پس به خیابون اول برگشتند؟

مریم

چند لحظه صبر کنین.
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مریم نگاهش را روی کاغذی که روی میزش اسصت مصی انصدازد .بعصد خودکصار روی
میزش را برمی دارد و شروع به نوشتن روی کاغذ می کند .بعد سرش را بلنصصد مصصی
کند و به رضا نگاه می کند.
مریم

اونا به خیابون اول برگشتن ولی قبل از این که به خیابون اول برگردن یه

اتفاق دیگه هم تو خیابون پنجم افتاد.
رضا

چه اتفاقی؟

مریم

همین اتفاقی که الن روی کاغذ نوشتم.

خیابان پنجم .ادامه
چهار مرد با پسر در پیاده رو مشغول پیاده روی هستند.
پسر

من دیگه باید برم خونه.

مرد اول از ما جدا میشی؟
پسر

آره.

مرد دوم خداحافظ.
پسر

خدا نگهدارتون.

مرد سوم
پسر

بی خبرمون نذاری.

باشه .هر وقت نویسنده متن جدیدش رو شروع کنه دوباره میام پیشتون.

پسر از آنها جدا می شود و وارد کوچه سمت راست خیابان می شود  .مردها به پیاده
روی در خیابان ادامه می دهند.
مرد چهارم این پسر اگه با ما نبود معلوم نبود بتونیم این خیابون رو درست بریم.
مرد دوم این خیابون که سرراسته.
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مرد اول باشه .اون پسر هر کدوم از ماست .من درونی ما که هر لحظه صدامون
می کنه.
مرد سوم

ولی از این به بعد فقط صدای اونو تو خودمون می شنویم.

مرد چهارم عیبی نداره .بازم میاد پیشمون.
مرد اول آره .وقتی نویسنده دوباره نوشتن یه متن دیگه رو شروع کنه.
مرد دوم نگاهش به کتاب فروشی چند متر جلوتر می افتد.
مرد دوم من یه کتاب می خوام بخرم.
مرد سوم

چه کتابی؟

مرد دوم کتاب خشم و هیاهو.
مرد اول منظورت رمان نوشته ویلیام فاکنره؟
مرد دوم آره.
مرد چهارم به کتاب فروشی که از دور می بیند با دست اشاره می کند.
مرد چهارم بریم به اون کتاب فروشی.
آنها به کتاب فروشی می رسند .وارد کتاب فروشی می شوند.
کتاب فروشی .شب .داخلی
کتاب فروش کنار یکی از قفسه های کتاب ایسصصتاده و مشصصغول راهنمصصایی یصصک دخصصتر
نوجوان است .دختر کارت کتاب فروشی را در دستش دارد .چهار مرد به آنها نگصصاه
می کنند.
کتاب فروش چاپ دومش تموم شده.
دختر

کی میارین؟

کتاب فروش هفته دیگه سر بزنین.
دختر

چه روزی؟

کتاب فروش وسط هفته یه زنگ بزنین.
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دختر به کارت کتاب فروشی که در دستش است نگاه می کند و دوباره سرش را بصصه
طرف کتاب فروش برمی گرداند.
دختر

باشه .حتما.

دختر از کتاب فروشی بیصصرون مصصی رود .کتصصاب فصصروش سصصرش را بصصه طصصرف مردهصصا
برمی گرداند.
کتاب فروش بله؟
مرد اول کتاب خشم و هیاهو رو دارین؟
کتاب فروش نه .تموم شده.
مرد دوم کی میارین؟
کتاب فروش فکر نکنم فعل بیاریم.
مرد سوم

تا کی صبر کنیم؟

کتاب فروش چاپ سومش تموم شده .به کتاب فروشی های دیگه سر بزنین.
نگاه مرد اول بصصه کاغصصذی کصصه روی دیصصوار کتصصاب فروشصصی اسصصت مصصی افتصصد .مصصرد اول
دستش را به شانه مرد دوم می زند.
مرد اول ]خطاب به مرد دوم[ رو این کاغذم عین همون کاغذ اغصذیه فروشصی نوشصته
شده.
مرد دوم به کاغذ روی دیوار نگاه می کند.
مرد دوم آره.
مرد سوم چشمش به کتابی که در قفسه کنارش است می افتد.
مرد سوم ]خطاب به مرد اول[ اینو ببین.
مرد اول به قفسه نزدیک می شود و به کتاب نگاه می کند.
مرد اول ]خطاب به کتاب فروش[ این کتاب چنده؟
کتاب فروش کدوم؟
مرد اول کتاب مجموعه فیلم نامه ها.
کتاب فروش سه هزار تومان.
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مرد اول کتاب را از قفسه بیرون می آورد و آن را ورق می زند .چشمش بصصه وسصصط
کتاب می افتد و چند سطر می خواند .با حیرت به دیگران نگاه می کند.
مرد چهارم ]با کنجکاوی[ توش چی نوشته؟
مرد اول نوشته که دختری که اون پسر اغذیه فروش دوستش داشت با ماشین
تصادف کرد.
مرد سوم

]با حیرت[ راست میگی؟

مرد اول با دست به صفحه باز کتاب اشاره می کند.
مرد اول باور کن .اینجا نوشته.
مرد دوم کجا تصادف کرد؟
مرد اول تو خیابون اول.
خیابان اول .شب .خارجی
دو ماشین با هم تصادف کرده اند .ماشین اول از خیابان به طرف پیصصاده روی سصصمت
راست منحرف شده و به دیصوار کنصصار یصک مغصصازه لسصصتیک فروشصصی اصصصابت کصصرده.
ماشین دوم که از پشت به ماشین اول اصابت کرده کمی جلوتر وسصصط خیابصصان اسصصت.
عصابران دور ماشصصین هصصا جمصع شصصده انصد .آمبصولنس و پلیصس هصصم در صصحنه تصصصادف
حاضرند .چهار مرد به صحنه تصادف می رسند.
مرد اول معلومه سرعت هر دو ماشین زیاد بوده.
مرد دوم آره وگرنه ماشین اول تو پیاده رو نمی رفت.
مرد سوم

راننده ماشین دوم کجاس؟

مرد اول به نظرم در رفته.
مرد چهارم آره .تو ماشینش نیس.
یک عابر

]خطاب به مرد چهارم[ نمی دونین راننده ماشین دوم کجا رفته؟

مرد چهارم متاسفانه منم دیر به صصصحنه تصصصادف رسصصیدم .بصصه نظصصر میصصاد فصصرار کصصرده
باشه.
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دو مرد از آمبولنس بیرون می آیند .در عقب آمبولنس را باز می کننصصد یصصک دخصصتر
جوان را از پشت فرمان ماشین اول بیرون می آورند و در
عقب آمبولنس می گذارند و در آمبولنس را می بندنصصد .خودشصصان جلصصوی آمبصصولنس
می نشینند و ماشین آمبولنس راه می افتد .افراد پلیس با دو عابر حرف می زنند.
یک عابر

راننده ماشین دوم فرار کرده.

پلیس اول از کدوم طرف رفت؟
عابر دیگر متاسفانه من ندیدمش.
پلیس دوم پیداش می کنیم.
افراد پلیس سوار ماشینشان می شوند و راه می افتند.
اتاق مریم .روز .داخلی
شادی مادر مریم در آستانه در اتاق ظاهر می شود و وارد اتاق می شود.
شادی عصرونه حاضره.
مریم

الن میام.

شادی از اتاق خارج می شود .مریم و رضا می بینند که او از پله های بیصصرون اتصصاق
پایین می رود.
رضا

من دیگه باید برم.

مریم از جایش بلند می شود و از پشت میز خارج می شود.
رضا

نه .زحمت نکشید .خودم تا پایین میرم.

مریم

سعی می کنم امشب چند صفحه دیگه از فیلم نامه ام رو بنویسم.

رضا

خیلی پشت کار دارین و این خیلی خوبه.

رضا از اتاق خارج می شود .مریم می بیند کصه او از پلصصه هصصا پصصایین مصصی رود .مریصصم
دوباره پشت میزش می نشیند و چند سطر می نویسد .بعد از اتاق بیرون می رود.
یک خیابان .روز .خارجی
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پسری که در اغذیه فروشی کار می کند و دوستش پسر رفتگر همدیگر را می بیننصصد
و به طرف هم می روند .جلوی یک سینما می ایستند.
پسر اول

سه ماهه که همدیگه رو ندیدیم.

پسر دوم

آره .خوب شد قرار گذاشتیم.

پسر اول

از اتاق جدیدت راضی هستی؟

پسر دوم

آره .بزرگ تر از اتاقیه که با هم داشتیم.

پسر اول

جمعه ها چی کار می کنی؟

پسر دوم

به دوستام سر می زنم.

پسر اول

پس واسه این امروز اومدی.

پسر دوم

آره .از خودت بگو.

دو مرد و یک پسر بچه از کنارشان رد می شوند.
پسر اول

من که همون کار سابق رو دارم.

پسر دوم

بریم آب میوه بخوریم؟

پسر اول

یه آب میوه فروشی تو این کوچه ]با اشاره دست به کوچه بالی

سینما[ است.
پسر دوم

باشه .بریم اونجا.

هر دو به طرف کوچه بالی سینما می روند و وارد آن می شوند.
کوچه بالی سینما .روز .خارجی
دو پسر در کوچه کمی پیاده می روند تصصا بصصه آب میصصوه فروشصصی مصصی رسصصند .وارد آب
میوه فروشی می شوند.
آب میوه فروشی .روز .داخلی
پسرها روی دو صندلی پشت میزی می نشینند.
آب میوه فروش چی میل دارین؟
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پسر اول ]خطاب به پسر دوم[ چی برات بگیرم؟
پسر دوم بذار من بگیرم.
پسر اول

نه .بگو چی می خوری.

پسر دوم

آب طالبی.

پسر اول از جایش بلند می شود و به طرف پیشخان می رود.
پسر اول ]خطاب به آب میوه فروش[ یه آب طالبی یه شیر موز.
آب میوه فروش شیرموز نداریم.
پسر اول

پس دو تا آب طالبی.

فروشصصنده در دو لیصصوان آب طصصالبی مصصی ریصصزد و در یصصک سصصینی بصصا دو دسصصتمال روی
پیشخان می گذارد.
پسر اول

چقدر میشه؟

آب میوه فروش هزار و دویست تومان.
پسر دو اسکناس هزار تومانی از جیب شلوارش درمی آورد و به فروشنده می دهد.
هشت اسکناس صد تومانی از او می گیرد و در جیب شلوارش می گذارد .فروشصصنده
پول را در صندوق مصصی گصصذارد .پسصصر از لیصصوان کنصصارش دو تصصا نصصی برمصصی دارد و در
لیوان ها می گذارد .سینی آب طالبی ها را برمی دارد و روی میز می گصصذارد .یصصک
زن و یک مرد وارد می شوند.
مرد

]خطاب به زن[ چی می خوری؟

زن

چای واسم بگیر.

زن پشت میزی می نشیند و مرد به سمت پیشخان می رود.
مرد

]خطاب به آب میوه فروش[ دو لیوان چای لطفا.

فروشنده در دو لیوان چای می ریزد.
مرد

چقدر شد؟

آب میوه فروش چهار صد تومان.
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مرد چهار اسکناس صد تومانی از جیب شصصلوارش در مصصی آورد و بصصه فروشصصنده مصصی
دهد .فروشنده پول را در صندوق می گذارد دو لیوان چای را روی یصصک سصصینی مصصی
گذارد .روی یک نعلبکی چند تکه قند می گذارد و سینی را بصصه مصصرد مصصی دهصصد .مصصرد
سینی را روی میزی که زن پشتش نشسته می گذارد .دو پسر نگاهی بصصه زن و مصصرد
می کنند و بعد سرشان را به طرف میز خودشان برمی گردانند.
پسر اول

خوب دیگه تعریف کن.

پسر دوم از چی بگم؟
پسر اول ]با اشاره دست به لیوان های آب طالبی[ بخور.
پسر دوم یک لیوان آب طالبی برمی دارد و از نی شروع به خصصوردن مصصی کنصصد .بعصصد
لیوانش را روی میز می گذارد.
پسر دوم

اون دختر فوت کرد.

پسر اول

]با حیرت[ چی؟ فوت کرد؟

پسر دوم

]با ناراحتی[ آره.

پسر اول

چطور؟

پسر دوم

با ماشین تصادف کرد.

پسر اول

تسلیت میگم.

پسر دوم

]بغض کنان[ چقدر می خواستم باهاش زندگی کنم اما نشد.

پسر اول

واقعا حیف شد.

پسر دوم آه می کشد.
پسر دوم

آره .زندگی همینه.

پسر اول

از کجا فهمیدی؟

پسر دوم

دیدم چند روز نیومد مدرسه .از دوستش که جلوی مدرسه دیدم

پرسیدم بهم گفت.
پسر اول سر تکان می دهد.
پسر اول

پدر و مادرش چی کشیدن.

ترانه جوانبخت

راه پنجم

پسر دوم

آره .خیلی سخته آدم بچه بزرگ کنه بعد از دست بده.

پسر اول

آب میوه ات رو بخور.
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پسر دوم از وقتی از اون حادثه خبردار شدم اشتهام کم شده.
پسر اول

آره .می فهمم سخته.

پسر دوم به زن و مرد کنارشان نگاه می کند .زن و مرد چای شان را می خورنصصد و
از آب میوه فروشی خارج مصصی شصصوند .پسصصر اول آب طصصالبی اش را مصصی خصصورد .بعصصد
لیوانش را روی سینی می گذارد.
پسر اول

بخور.

پسر دوم آب طالبی اش را می خورد و لیوان را روی سینی می گذارد.
پسر اول

درس ات چطور پیش میره؟

پسر دوم

این روزا حوصله درس خوندن ندارم.

پسر اول

می خوای ول کنی؟

پسر دوم

نه .ادامه میدم .چند روز بگذره حال ام بهتر بشه دوباره می خونم.

تو چی؟
پسر اول

نه .من اصل حوصله درس خوندن ندارم .راستی حقوق ام بیشتر

شده.
پسر دوم

چه خوب.

پسر اول

خیلی نیس .اما از مقدار سابق بیشتره.

پسر دوم

چقدر اضافه کردن؟

پسر اول

ماهی هزار تومان.

پسر دوم

بازم خوبه.

پسر اول

کارت تو شرکت به کجا رسید؟

پسر دوم

صبح ها میرم.

پسر اول

راضی هستی؟

پسر دوم

آره .خیلی.
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پسر اول

کارمندای شرکت رفتارشون باهات چطوره؟

پسر دوم

خوبه.

پسر اول

من دیگه باید برگردم اتاقم.

پسر دوم

بریم.

هر دو از آب میوه فروشی خارج می شوند.
کوچه بالی سینما .روز .خارجی
دو پسر وارد خیابانی می شوند و جلوی یک سینما می ایستند.
پسر اول

فکر می کنی کی دیگه همدیگه رو ببینیم.

پسر دوم

جمعه ها وقتم آزاده .می تونیم همدیگه رو ببینیم.

پسر اول

راستی یادم رفت بگم.

پسر دوم

چی رو؟

پسر اول چند تا دوست تازه پیدا کردم.
پسر دوم کجا؟ کی؟
چند عابر از کنارشان رد می شوند.
پسر اول

هفته پیش .تو یه مهمونی.

پسر دوم

کجا دعوت بودی؟

پسر اول

پسر خاله ام جمعه پیش مهمونی داده بود.

پسر دوم

چی کاره هستن؟

پسر اول

دیپلمه.

دو زن و یک مرد از کنارشان رد می شوند.
پسر دوم

خوش گذشت؟

پسر اول

آره .بد نبود .می خواستم تو رو هم با خودم ببرم.

پسر دوم

دفعه دیگه با هم میریم.

پسر اول

من دیگه باید برم.
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پسر دوم خداحافظ.
پسر اول

خدا به همرات.

از هم جدا می شوند  .پسر اول پیاده روی خیابان ولیعصر را رو به پایین می رود و
پسر دوم به سمت بال می رود.
اتاق خانه .روز .داخلی
مریم پشت میصزش روی صصندلی نشسصته و چهصار مصرد روبرویصش روی صصندلی هصا
نشسته اند.
مرد اول خوب شد اومدیم اینجا.
مرد دوم از رضا ناراضی هستیم.
مریم

]با تعجب[ از رضا؟

مرد سوم
مریم

بله.

مگه چی کار کرده؟

مرد چهارم ]با ناراحتی[ خودش رو واسه ما می گیره.
مریم

]ابروهایش را بال می برد[ جدی؟

مرد اول باهاش دعوامون شد.
مریم

سر چی؟

مرد اول بهش گفتیم آخر راه پنجم رو به ما بگو نگفت.
مریم

این که دعوا نداره.

مرد سوم

چی میگی مریم خانوم؟

مرد چهارم میشه مریم خانوم شما طرف اونو نگیرین؟
مریم

من ازش دفاع نمی کنم بلکه نظر خودم رو میگم.

مرد دوم رضا آخر راه پنجم رو می دونه ولی به ما نمیگه.
مریم

از کجا می دونین که می دونه؟

مرد اول می دونه دیگه .از قیافه اش معلومه.
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]با خنده[ عجب دلیلی!

مرد دوم ما می دونیم که شما هم مثل ما آخر راه پنجم رو نمی دونین.
مریم

از کجا می دونین؟

مرد اول چون نویسنده خودش از آخر ماجرا خبر نداره بلکه متن از آخر ماجرا خبر
داره.
و چون رضا متن منه پس اون می دونه.

مریم

مرد دوم بله.
مریم

من فکر می کنم اونم نمی دونه.

مرد سوم
مریم

پس چطور باید آخر راه پنجم رو پیدا کنیم؟

پیدا کردن نداره!

مرد چهارم ]با حیرت[ نداره؟
مریم

نه.

مرد اول

ما فکر کردیم شما ما رو واسه این فرستادی تو راه پنجم که آخرش

رو پیدا کنیم.
مرد دوم دست شما درد نکنه مریم خانوم .پس ما رو دنبال نخود سیاه فرستادی؟
مریم

این حرفا چیه؟

مرد اول پس چی؟
مریم

من واقعا فکر می کنم که اونم نمی دونه.

مرد سوم
مریم

پس حال باید چه کار کنیم؟

کاوش.

مرد دوم کاوش؟
مریم

بله .کاوش.

مرد سوم
مریم

درباره؟

درباره خودتون.

مرد چهارم خودمون؟
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بله .چون هر کدوم از شما راه پنجم هستین.

مرد اول ولی راه پنجم انتها نداره درحالی که مرگ پایان زندگی ماست.
مریم

این رو شما میگین.

مرد اول شما چطور؟
مریم

من به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارم.

مرد دوم منم همین طور.
مرد سوم

ولی من نه.

مرد چهارم منم نه.
مرد اول درباره کسانی که اعتقادی به دنیای بعد از مرگ ندارن چی؟
مریم

حتی واسه اونا هم دلیل قانع کننده هست.

مرد دوم چه دلیلی؟
مریم

هر نویسنده یا هنرمند که اثری رو می نویسه یا به صورت غیر نوشته از

خودش باقی می گذاره فکر و حس اش ادامه داره و در دیگران اثر می کنه.
مرد دوم پس واسه این شما میگین آدما راه بی انتها هستن؟
مریم

بله.

سر و صدا از بیرون از اتاق می آید .مرد اول از جایش بلند مصصی شصصود و بصصه طصصرف
پنجره می رود.
مرد اول ]خطاب به مریم[ میشه پنجره رو باز کنم؟
مریم

باشه.

مرد اول پنجره را باز می کند و سرش را از پنجره بیرون می آورد و به بیصصرون از
اتاق نگاه می کند.
مرد اول چقدر آدم تو کوچه جمع شده.
مرد دوم چه کسانی هستن؟
مرد اول کلمه ها.
مرد دوم ]ابروهایش را بال می برد[ کلمه ها؟
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مرد اول آره.
مرد سوم واسه چی جمع شدن؟
مرد اول تو دست چند تاشون پلکارد هست.
مرد دوم روش چی نوشته؟
مرد اول نوشته :ما رو فراموش نکنین .درود به نمایندگان ما.
مرد چهارم منظورشون ماهاییم؟
مرد سوم

آره دیگه .مگه یادت رفته ما به نمایندگی از اونا اومدیم اینجا؟

مرد دوم ما که اونا رو فراموش نکردیم.
مرد چهارم من فراموششون کرده بودم.
مرد دوم راست میگی؟
مرد چهارم ]با خنده[ آره .انقدر فکرم مشغول راه پنجم بود که به کلی از یصصادم رفصصت
واسه چی اومدم اینجا!
مرد اول سرش را از پنجره به داخل اتاق مصصی آورد و بصصه سصه مصرد دیگصصر نگصصاه مصی
کند.
مرد اول باید بریم.
مرد دوم آره .اونا منتظرمونن.
سینما .روز .داخلی
تماشاگران در سالن سینما به فیلم نگاه می کنند .در فیلم مرد اول از کنصصار پنجصصره بصصه
سمت سه مرد دیگر می رود و روبروی میصصز مریصصم مصصی ایسصصتند .سصصه مصصرد دیگصصر از
جایشان بلند می شوند .مریم هم از جایش بلند می شصصود .زنصی بصا دوربیصصن وارد اتصصاق
می شود.
زن

آماده این؟

مریم

همین الن می خواین فیلم بگیرین؟

زن

بله.
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]خطاب به چهار مرد[ آماده این؟

مرد اول نگاهی به بقیه می کند.
مرد اول بله.
مریم از پشت میزش بیرون می آید و کنار آنها می ایستد.
مریم

منم آماده ام.

زن دوربینش را به سمت مریم می برد.
مریم

]خطاب به تماشاگران سینما[ هر کدوم از شما راه پنجم هستین.

مرد اول ]خطاب به تماشاگران سینما[ هر کدوم از شما که این فیلم رو می بینین.
مرد دوم ]خطاب به تماشاگران سینما[ هر کدوم از شما که هنرمند هستین و از
خودتون اثر هنری واسه دیگران به جا می گذارین.
مرد سوم

]خطاب به تماشاگران سینما[ هر کدوم از شما که ادامه راه پنجم

رو بعد از این فیلم دنبال می کنین.
مرد چهارم ]خطاب به تماشاگران سینما[ هر کدوم از شما که ...
رضا وارد اتاق می شود.
رضا

]با خنده[ منو فراموش کردین.

دو پسر رفتگر هم وارد اتاق می شوند.
پسر اول

منو که یادتونه؟

پسر دوم

منو چی؟

مرد چهارم ]خطاب به تماشاگران سینما[ هر کدوم از شما که یکی از ماها هستین.
فیلم تمام می شود.
تماشاگران از سالن سینما خارج می شوند .دو مرد روی صندلی هایشان نشسصصته انصصد
و به خارج شدن مردم نگاه می کنند.
مرد اول ازدحام زیاده .وقتی بریم بیرون که همه از سالن خارج شده باشن.
مرد دوم باشه.
مرد اول فکر می کنم دیگه وقتشه.
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مرد دوم بریم.
دو مرد از جایشان بلند می شوند و به طرف در خروجی سینما می روند.
طبقه همکف سینما .روز .داخلی
دو مردی که بعد از همه از سالن سینما بیرون آمده اند در طبقه همکف سینما جلوی
ساندویچ فروشی ایستاده اند.
مرد اول تو به دنیای بعد از مرگ اعتقاد داری؟
مرد دوم آره .تو چطور؟
مرد اول من نه.
مرد دوم در هر صورت راه پنجم انتها نداره.
مرد اول به ساندویچ فروشصصی نگصصاه مصصی کنصصد و چشصصمش بصصه کاغصصذی مصصی افتصصد کصصه در
ساندویچ فروشی چسبانده اند :راه پنجم پایان نصصداره! اگصصه اشصصتباه از مصصا بصصود سصصاندویچ
هاتون رو پس بیارین!

راه پنجم

ترانه جوانبخت

66

