
بیرون خبری نیست
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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اولپرده

بهاری.عصریککتابفروشی.یک

اتههاقدورتههادورگونههاگونهههایعنوانباکتابهایقفسهکتابفروشی.یکداخل:صحنه

چیهدهمختلههفههایکتابرویشهانکههمستطیلیبزرگمیزدوگرفته.قرارکتابفروشی

دراسههت.کتههابهایقفسهازیگیکنارمتحرکنردبامیکاست.کتابفروشیوسطشده

صههحنهچپسمتدرخروجیدرکنارصندوقوصحنهراستسمتکتابفروشیورودی

رسد.میبالیطبقهبهکهاستپلکانیکتابفروشیانتهایاست.

بابک)-فروشکتاب-رامین(

ازفروشکتههابکنههد.مینگههاهراهاکتابوایستادهکتابهایقفسهازیکیکناررامین(

آید.)میپایینهاپله

نیسته؟خبریبیرونکتاباسمگفتیدفروش:کتاب

همینه.اسمشبله.:رامین

کنین.صبردومشچاپواسهبایدشده.تموماولشچاپفروش:کتاب

کنههدمیاوبهنگاهیرامینشود.میکتابفروشیواردبابکوشودمیبازکتابفروشیدر(

طههرفبهههبابههکزنههد.میورقوداردبههرمیکتههابیههککنههد.مینگاهرادیگریقفسهو

رود.)میفروشکتاب

دارین؟روکارنگیدیلاثرزندگیآیین:بابک

کههارنگیکتهابدنبهالورودمیهاقفسههازیکههیطهرفبههدارمهش.آره.فروش:کتههاب

دهد.میبابکبهوآوردمیبیرونقفسهازراهاکتابازیکیگردد.می
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کند.)مینگاهآنجلدپشتازراکتابقیمتبابک(

داره؟همتخفیف:بابک

قیمته.زیر٪2۰هاکتابیهمهفروش:کتاب

گیرمش.می:بابک

بهههراکتههابورودمیصههندوقطههرفبهههبابههکرود.میصههندوقپشههتکتههابفروش(

درراکتههابوکندمیاسکنراکتابجلدپشتقیمتفروشکتابدهد.میفروشکتاب

گذارد.)مینایلونیک

تومن.هزار2فروش:کتاب

دهد.میفروشکتاببهوآوردمیبیرونشلوارشجیبازتومنیهزاراسکناسدوبابک(

دهههد.میبابکبهراکتابحاوینایلونوگذاردمیصندوقدرراهااسکناسفروشکتاب

کند.)میصدارااورامینرود.میفروشیکتابخروجیدرطرفبهبابک

محبی؟بابکآقای:رامین

کند.)مینگاهرامینبهبابک(

شما؟:بابک

دهد.)میدستاوباورودمیبابکطرفبهرامین(

یسالنهیجلسهتوپیشهفتهدوروشماحسینیان.رامینهستم.حسینیانمن:رامین

کنم.میکارشرقیروزنامهتوخبرنگارم.منمدیدم.خبرنگاران

دهد.)میتکانسربابک(

ورزشههیخبرنگههارایازیکههیبهکهنبودینشماجلسهآخراومد.یادمروشماحال:بابک

کردین؟اعتراضگزارشیاشتباهیکبابت

بودم.منچرا.لبخند):(بارامین

ایستند.)میوروندمیفروشیکتابخروجیدرسمتبهبابکورامین(
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ببینیم.بازروهمدیگهبذاریمقراریه:رامین

سههاختونبیههادیگهههیهفتهیدوشههنبهمیشههه.تمههومکههارم4ساعتبعدازظهرها:بابک

بلدی؟کهروآدرسشسالری.مردمیروزنامه

اومدم.باریهقبلاست.صادقیهتوآره.:رامین

دهد.)میتکانسرتاییدعلمتبهبابک(

اتههاقسههوم.یطبقهبعههدازظهر.4سههاعتدیگهیهفتهیدوشنبهشدماقرارپس:بابک

2۰۷.

میام.باشه.:رامین

شوند.)میخارجفروشیکتابازرامینوبابک(

دومپرده

1

بابک)-رامین(

بهاری.بعدازظهریکبعد.هفتهیکرامین.کاراتاق

میههزروبههرویدیگریومیزپشتیکیصندلیدواست.پنجرهکنارکامپیوترمیز:صحنه

است.دیوارکنارکتابازپرقفسهیکپوشانده.راپنجرهرویکرکرهدارد.قرار

اشههارهمیههزکنارصندلیبهدستبارامینشوند.میاتاقواردبابکاوسرپشتورامین(

کند.)می

بشین.بابک):به(خطابرامین

نشیند.)میمیزپشتصندلیرویرامیننشیند.میمیزکنارصندلیرویبابک(

نویسی؟میروزنامهواسهچیزهاییچهازنگفتیلبخند):(با(مکث)خب؟:رامین

اجتماعی.تاریخیموضوعات:بابک
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مثل؟:رامین

کههههایینسلنوشتمزندخانکریمازبعدهاینسلیدربارهقبلکهایمقالهمثل:بابک

کردن.مهاجرتتهرانبهوموندنخانکریماز

هستن؟تهرانمقیمزندخانداناز:رامین

هّنهخانومیهیکیشآره.:بابک مادرمه.یهمسایهکهمس

رود.)میکتابهایقفسهطرفبهوشودمیبلندجایشازدهد.میتکانسررامین(

نوشتی؟کیاازدیگه:رامین

ازهنههوزاما(مکث)زند.خانلطفعلیازامیرکبیر.ازصباح.حسنازآدما.خیلیاز:بابک

ننوشتم.مقالهلنگتیمور

کند.)مینگاهبابکبهرامین(

لنگ؟تیمور:رامین

لنگ.تیمورآره.:بابک

راکتههابدوبههارهبعدآورد.میبیرونقفسهترینپایینازکتابیوزندمیچمباتمهرامین(

بابههکبهههراکتابوشودمیبلندآورد.درمیقفسهازدیگریکتابگذارد.میجایشسر

دهد.)مینشان

بخونی.بایدحتماکهکتابیاینم:رامین

نشیند.)میمیزشپشتصندلیرویدستبهکتابرامین(

دونی؟میچیتاتارهااز:رامین

دونم.نمیازشونزیادیچیز:بابک

رسههوموآدابیدربههارهبهههترهبنویسههیمقههالهلنگتیموریدربارهخوایمیاگه:رامین

اطلعههاتدهههد.)میتکههاندستشدررا(کتابکتاباینتوکنی.مطالعهتاتارهازندگی

خوری؟میچای(مکث)کنی.پیداتونیمیتاتارهایدربارهجالبی
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ممنون.باشه.:بابک

وزنههدمیورقراکتههابیبابههکشههود.میخارجاتاقازودهدمیبابکبهراکتابرامین(

خواند.)میراکتابسطرهایبعضی

وترکمنسهتانقرقیزسهتانازبکسهتاندرمیانهیآسیانههایترکتاتارهالب):(زیربابک

هستند.ساکنقزاقستان

خواند.)میتاتارهایدربارهکتابهایصفحهازیکیازدوبارهزند.میورقراکتاببابک(

وجههودبازیستند.میاسبباقدیمازهستند.صحرانشینمردمانیتاتارهالب):(زیربابک

خههودبهنوینشکلیکاملهااتومبیلآمدورفتباشهرهادرمدرنزندگیامروزهکهآن

ترجیههحشهههریزنههدگیبهههرااسههببههاصحرانشههینیوبههدویزنههدگیهنوزآنهاگرفته

دهند.می

مههیراکتاببابکشود.میاتاقواردقنددانیکوچایلیواندوحاویسینیبارامین(

گههذارد.میمیههزرویراقنههددانوچههایلیههواندورامینگذارد.میمیزیگوشهوبندد

دربابههکورامیههننشههیند.میاشصههندلیرویوگههذاردمیمیزدیگریگوشهراسینی

دهند.)میادامهگفتگوبهخورندمیچایکهحالی

کجایی؟اهل:رامین

کردم.زندگیتهرانتوروعمرمبیشترامااماصفهانیمن:بابک

کرد؟عامقتلاصفهانتورواجدادتلنگتیمورکهدونیمی:رامین

فکههرلنههگتیمههوربهههکههههههاوقتگاهی(مکث):بوده.سفاکخیلیدونم.میآره.:بابک

ببینم.دوراناونتوروخودمودوراناونبهبرگردمدارمدوستکنممی

طور.همینمنم:رامین

داریم.مشترکآرزوهایپسجالب.چه:بابک

بنویسه.آرزوهااینازباشهنفریهبایدبزرگ.آرزوهای(لبخندزنان):رامین
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کهههحههالیدربابکگذارد.میسینیرویراخالیلیوانرامینخندند.میبابکورامین(

دهد.)میادامهاوباگفتگوبهخوردمیچایهنوز

کجایی؟اهلتو:بابک

هههاترکماکهاینهواسهخوردم.روچاییمسریعچقدربینیمیتبریزم.متولدمن:رامین

داریم.عادتخوردنداغچایبه

اتهاقازراقنههددانوچهایحهاویسینیرامیندهد.میتکانسرتاییدعلمتبهبابک(

ازکتههابیورودمیهههاکتابیقفسهطرفبهشود.میصحنهوارددوبارهوبردمیبیرون

آورد.)میبیرونقفسه

یدربههارهتههاریخیکتابترینمهمدهد.)میتکاندستشدررا(کتابکتاباین:رامین

بری.میلذتخوندنشازحتماتاتارهاس.

میههزرویازبودگذاشتهمیزرویکهرااولکتاببابکدهد.میبابکبهراکتابرامین(

شود.)میبلندجایشازوداردبرمی

خونه.برمبایددیگهمن:بابک

بزن.بهمسریهدیگههفتهدو:رامین

حتما.باشه.:بابک

میام.باهاتساختمونخروجیدرتا:رامین

شوند.)میخارجاتاقازرامینوبابک(

2

عکاس)-بابک-رامین(

درجلویبابکاست.بازاتاقدرکند.میفکرونشستهمیزشپشتصندلیرویرامین(

بیند.)میرااووکندمیبلندسررامینایستد.میاتاق

سلم.:بابک
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رود.)میاوطرفبهوشودمیبلندجایشازرامین(

بیام.منتاکند.)میاشارهمیزروبرویصندلی(بهبشینسلم.:رامین

وارددسههتبهههمجلهههرامیننشیند.میصندلیرویبابکشود.میخارجاتاقازرامین(

شود.)میاتاق

خوندی؟رونیستخبریبیرونکتابنقدهیجان):(بارامین

چطور؟نه.:بابک

گیرد.)میبابکطرفبهراآنوزندمیورقرامجلهرامین(

شده.چاپنمایشیادبیاتیمجلهتوبخونش.:رامین

حال؟همین:بابک

بخون.آره.:رامین

گیرد.)میرامجلهبابک(

درنههامهنمایشدرنههامهنمایشواقههعدرنیسههتخههبریبیههرونمتههنلههب):(زیههربابههک

گورکانیانیدورهدرایرانتاریخوگرفتهجادیگرمتندودرکهمتنیاست.نامهنمایش

دهد.میارتباطآنامروزاجتماعیفرهنگیمشکلتبهرا

کند.)میتماشارااتاقبیرونزند.میکنارراپردهورودمیاتاقپنجرهطرفبهرامین(

بشنوم.منمبخونبلند:رامین

رااسههطورهوتاریههخدیگرشهاینامهنمایشبرخیدرکهنویسندهبلند):صدای(بابابک

عههادیوجهازبرگشتاینسازد.میاسطورهخبرنگاردوازمتنایندردادهپیوندهمبه

بهههکهههاسههتنویسندگانمیانمعمولعادتازوارونهرویکردیسازیاسطورهبهزندگی

نیسههتخبریبیرونمتندلیلهمینبهودارندتمایلعادیزندگیبهاسطورهازرفتن

است.اسطورهبهجدیدرویکردیشامل

گذارد.)میمیزرویرامجلهبابک(
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نباشیم؟خبرنگاردواونتوومنچراکردممیفکرداشتم:رامین

ما؟تعجب):(بابابک

رود.)میاوطرفبهرامین(

تیمههوریدورهبهههبههریداریدوسههتنگفههتیپیههشیدفعهمگه(مکث)معلومه.:رامین

لنگ؟

چرا.:بابک

شود.)میاتاقواردعکاس(

یواسهههازتعکستاچندآقااینروزنامه.یواسهکنممیضبطازتمصاحبهیه:رامین

گیره.میمصاحبه

روشههنراآنوآوردمیبیروندیجیتالیصوتضبطیکمیزرویدستیکیفازرامین(

کند.)می

کردی؟فکرصحنهروینمایشاجراییدربارهحالبهتا:رامین

کردم.همبازیقبلباردو:بابک

نگفتی؟بهمزودترچراپس:رامین

دوممه.یحرفهبازیگرییه.خبرنگاریماصلیشغل:بابک

بوده؟هانمایشکدوم:رامین

یدههبهههمربههوطدوهههرکهههای"شیشههه"سکوتوتعصب"و"غرورهاینمایش:بابک

هفتاده.

عکههساوازبازوایستدمیاتاقیگوشهدورترکمیبعدگیرد.میعکسبابکازعکاس(

گیرد.)می

نوشتی؟نامهنمایشحالبهتا:رامین

تا.چهارآره.:بابک
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بوده؟هایینامهنمایشنوعچه:رامین

بوده.اجتماعیرمانچندازاقتباسیهامنامهنمایش:بابک

بوده؟دورانیچهیدرباره:رامین

بابههکبهههمربههوطهههمشیکیمشههروطه.دورانونفههتصههنعتشدنملیدوران:بابک

بوده.خرمدین

گیرد.)میعکساوازوشودمینزدیکبابکبهعکاس(

چیه؟نویسینامهنمایشجدیدهایشیوهیدربارهنظرت:رامین

امههاخوبهبشهرعایتمتندرمتعادلطوربهنویسینامهنمایشنوینهایشیوهاگه:بابک

وپسندمنمیرودارنگرایشبهشهاجوونبعضیکهافراطییشیوهاینبهمعناگریزی

باشهههههههه.داشهههههههتهمحتهههههههوابایهههههههدنهههههههامهنمایشکههههههههمعتقهههههههدم

میشه.چیکنیمبازینیستخبریبیروننمایشتواگهکنفکررامین:

علقمندی؟بازیگریبههمتوپس:بابک

ندارم.بازیگرییسابقهولیخیلی.آره.:رامین

بابههکواوازوایسههتدمیرامیههنازدورتههروشودمیجاجابهعکاسکند.میفکربابک(

صوتضبطرامینگیرد.میعکسهردویشانازدوبارهوایستدمیدورترگیرد.میعکس

گذارد.)میمیزرویراکیفودهدمیقراراشدستیکیفدررادیجیتالی

میشه؟آمادهکیهاعکسعکاس):به(خطابرامین

میشه.آمادهساعتیهتابره.نمیوقتخیلیکردنشادیت:عکاس

شود.)میخارجاتاقازعکاسدهد.میتکانسرتاییدعلمتبهرامین(

کنیم.فکرلنگتیمورکناردرنقشایفایبهبهتره:رامین

کند.)میفکربابک(

کنی؟میفکرچیبه:رامین
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کنیم.فکرلنگتیمورکناردربودنبهبهتره:بابک

شود.)میتاریکصحنهنور(

شوند.میاسطورهعادیهایآدمکنند.میتغییرهااسطوره:صدا

رود.میراهاتههاقدروکنههدمیصههافراصدایشرامینشود.میمتمرکزرامینروینور(

متمرکههزرامینرویدوبارهوگیردمیقراربابکرویرامینرفتنراهحیندرصحنهنور

شود.)می

شویم.میاسطورهماکنند.میتغییرهااسطوره:رامین

شود.)میخاموشصحنهنور(

سومپرده

تابستانی.ظهریکتجن.رودکنارآخال.دشت

اسههت.نمههایشمخاطبههانمقابههلصههحنهدیواربالییقسمترویآسمانتصویر:صحنه

صههحنهدراسههت.زیههادصههحنهنههوراست.صحنهچپسمتدیواررویتجنرودتصویر

بزرگترسایرینازچادرهاازیکیگرفته.قراریکدیگرازکمییفاصلهبهتاتارهاچادرهای

دارد.قرارآنهاچپسمتچادرهاخروجیوورودیبخشاست.

1

سربازان)-لنگتیمور(

چادرهههابیههندیگرسربازچهاردهند.میکشیکچادرترینبزرگبیرونتاتارسربازسه(

کند.)میرفتنراهبهشروعوآیدمیبیرونچادرازلنگتیموراند.ایستاده

بگیریم.راآنبایدشدهطورهرکنیم.تصرفرامسکوبایدلب):(زیرتیمور

تعظیههموشههودمینزدیههکتیمههوربهههسههربازکنههد.میاشههارهسربازانازیکیبهتیمور(

کند.)می
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رسیده؟هندوستانازپیک:تیمور

نرسیده.هنوز:سرباز

کند.)میفکرودهدمیتکانسرتیمور(

کن.خبرمانفورارسیدکهپیک:تیمور

قربان.بله:سرباز

بروی.توانیمی:تیمور

رود.)میچادرشطرفبهتیمورشود.میدوروکندمیتعظیمسرباز(

ومههردکهحیفحسرت)(باشد.میشادماجنگاوریازبودزندهتراغایپدرماگر:تیمور

ببیند.ماتوسطراهاسرزمینفتحنتوانست

ایستد.)میچادرجلویتیمور(

اورومههابهههوبفرسههتیدقصههرمانبهپیکیچادر):جلویسربازانازیکیبه(خطابتیمور

شود.حاضردرباردردیگریهفتهبگویید

قربان.بله:سرباز

رود.)میچادرشبهتیمورشود.میدوروکندمیتعظیمسرباز(

2

پیک)رامین--بابک-سربازان-لنگتیمور(

است.صحنهچپسمتچادرخروجیوورودیبخشتیمور.چادرداخل:صحنه

راآنهههادسههتبهههنیههزهسههربازدوکهحالیدربابکورامیننشسته.چادروسطتیمور(

چادردیواررویبابکشوند.میتیمورچادرداخلصحنهچپسمتازکنندمیهمراهی

بیند.)میرااسببرنشستهزنیتصویر

زیبایی.زنچهلب):(زیربابک

تیموره.یخواهرزادهاوروماس.اسمشلبخند):(بارامین
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تیمور؟یخواهرزادهتعجب):(بابابک

کنههدمیاشههارهبابکورامینبهنیزهحرکتباسربازهاازیکیدهد.میتکانسررامین(

پشهتبههنیهزهبهاسهربازهمانشوند.مینزدیکتیموربهآنهابروند.تیمورسمتبهکه

زند.)میرامین

کن.تعظیم:سرباز

بهههاکراهبابابککند.میاشارهبابکبهسربادومسربازکند.میتعظیمتیموربهرامین(

شود.)میچادرواردسربازیکند.میتعظیمتیمور

آمده.پیکتیمور):به(خطابسومسرباز

بماند.منتظربگو:تیمور

کند.)مینگاهبابکورامینبهدقتباتیمورشود.میخارجچادرازسومسرباز(

نیستید.تاتاربلند):صدای(باتیمور

نیستیم.نه.:رامین

ترنزدیکبابکورامینبهراهایشاننیزهسربازهاکند.میاشارهسربازدوبهسرباتیمور(

کنند.)می

کجایید؟اهل:تیمور

کنند.)میسکوتوکنندمینگاههمدیگربهبابکورامین(

کجایید؟اهلپرسیدیمخشم):(باتیمور

اصفهان.:بابک

جههزاصههفهانمههردمازکسههیهیههچکردیم.تارومارکهراآنجااصفهان؟خشم):(باتیمور

اید؟کردهفرارکهنکندنماند.زندهکودکان

نبودیم.آنجادرماشهرتسخیرزمان:بابک

دهد.)میتکانسربعدوشودمیدقیقبابکچشمانبهتیمور(
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ببینید؟راماخواستیدچهبرایبلند):صدای(باتیمور

کنند.)مینگاهتیموربهبعدویکدیگربهبابکورامین(

ببینیم.راشمالشگرکشیخواستیممی:رامین

اندازد.)میغبغببهبادغرورازتیمور(

ما؟لشگرکشیبلندتر):صدای(باتیمور

ایستد.)میدیگرسربازدوکناروشودمیچادروارددوبارهسومسرباز(

سههراغبگیریههمکهرامسکونیست.مرزیوحدماهایلشگرکشیبراینخوت):(باتیمور

رفت.خواهیمایروان

شود.واردپیککهبگوسوم):سربازبه(خطابتیمور

شهود.مهیخیهرهچهادردیهواررویاورومهاتصویربهبابکرود.میبیرونچادرازسرباز(

تیمهورسهمتبههپیکشود.میچادرواردپیکهمراهسربازکند.مینگاهبابکبهتیمور

کند.)میتعظیمورودمی

ای؟آوردهخبرچهبرایمانهندوستاناز:تیمور

نیست.قشونکردنآمادهازاثریاند.پراکندههندوستاندرسربازان:پیک

شههود.میخههارجچههادرازپیههککنههد.میاشارهپیکبهسرباودهدمیتکانسرتیمور(

کند.)مینگاهاوروماتصویربههمچنانبابک

گرفته.راچشمتمانخواهرزادهتصویرگوییلبخند):(باتیمور

بابههکطههرفبهههوشههودمیبلنههدجههایشازتیمورکند.مینگاهتیموربهدلهرهبابابک(

رود.)می

شود.میمانصیبزودیبه(نجواکنان):تیمور

نگههاهرامیههنبهههبعههدانههدازد.میپههایینراسههرشناراحتیبابابکخندد.میبلندتیمور(

کشد.)میدستاوروماتصویربهتیمورکندمی
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وسمرقنددخترانحتینیستنداورومازیباییبهمازنانازیکهیچ(لبخندزنان):تیمور

گرفتیم.زنیبهکهنیشابور

مههاهمراهخواهیممیرویم.میقصرمانبهدیگریهفتهبابک):ورامینبه(خطابتیمور

بیایید.

خههارجچههادرازبابههکورامیههنهمههراهسههربازهاکند.میاشارهسربازدوبهسرباتیمور(

شوند.)می

چهارمپرده

تابستانی.بعدازظهریکبعد.هفتهیکلنگ.تیمورقصرتالر

زمیههنرویزرینهایپارچهرویراغذابساطتالروسطتیمور.قصرتالرداخل:صحنه

مخملازبلندهایپردهشده.نصبتیمورازتصویریروبرویشاندیواررویاند.کردهپهن

سههمتقصههرتههالرخروجیوورودیدرپوشانده.راقصرتالرهایپنجرهرویرنگقرمز

است.صحنهراست

1

سربازان)-کنیزان-غلمان-تیموروزیر-لنگتیمور(

دووغلمدواند.نشسههتهغههذایسههفرهکنههاروزیرشوتیموراست.روشنکاملصحنه(

دسههتبهههنیههزهتههالرورودیدرجلههویسههربازدواند.ایسههتادهفاصههلهباکنارشانکنیز

یکههیبهتیمورآید.میترنزدیکغلموکندمیاشارهغلمانازیکیبهتیموراند.ایستاده

تیمههورلحظهچندازبعدخورد.میظرفآنازغذاغلمکند.میاشارهغذاهایظرفاز

کهههحههالیدرتیمههورریزد.میتیمورظرفدرظرفهمانازغذاغلمدهد.میتکانسر

زند.)میحرفوزیرشباخوردمیغذا

هستیم.مسکوبهحملهفکربه:تیمور
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وزیههرریزد.میغذاوزیربرایغلمکند.میاشارهغلمهمانبهودهدمیتکانسروزیر(

خورد.)میغذا

دارید؟نظریچهمسکوبهحملههایراهیدربارهوزیر:تیمور

وزیههروتیمههوربههرایکنیزکند.میاشارهایستادهدیوارکنارکهکنیزانازیکیبهتیمور(

دهندمیادامهخوردنغذابهونوشندمیشرابکهدرحالیوزیروتیمورریزد.میشراب

زنند.)میحرف

است.مناسبببریممسکوسمتبهشیروانازراقشونماننظرمبه:وزیر

بلنههدجایشههانازغههذاصههرفاتمههامازبعههداووزیههروتیمههوردهههد.میتکانسرتیمور(

شوند.)می

حملهبرایراقشونکهبگوییدآنهابهماطرفازوکنیدمشورتسپاهسردارانبا:تیمور

کنند.آمادهآیندهسالبهاربرایمسکوبه

است.بزرگتیمورامرامر:وزیر

شوند.)میخارجصحنهازوزیرشوتیمور(

2

جلد)-رامین-بابک-سربازان-اوروما-تیموروزیر-لنگتیمور(

ایسههتادهاوکنههاروزیههرشونشسههتهشههاهیسریررویتیموراست.روشنکاملصحنه(

صهحنهوارداورومههااند.ایسههتادهدسههتبههنیهزهتهالرورودیدرجلههویسربازدواست.

واردرامیههنوبابههکبههاهمههراهسربازیکند.میتعظیمورودمیتیمورطرفبهشود.می

ورامیههنبمانههد.منتظههررامیههنوبابکباکهکندمیاشارهسربازبهتیمورشود.میتالر

هستند.)اوروماباوزیرشوتیمورگفتنسخنشاهدبابک

یدربههارهتههابیههاییقصههربهههمههاحضههوربهههگفتیماوروما):بهخطاب(لبخندزنانتیمور

گوییم.سخناتآینده
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کند.)میاشارهوزیرشبهسرباتیمور(

است.پسندیدههمسریبهراتوبزرگپادشاهتیمور:وزیر

بابههکرود.میقصرتالرخروجیدرطرفبهبعدکند،مینگاهوزیربهناراحتیبااوروما(

بابهکبههترطهولنینگهاهیورامیهنبههنگهاهیاوروماکند.مینگاهشاندوهوعشقبا

کند.)می

نرسیده.پایانبهسخنمروی؟میکجاکنان):(اعتراضوزیر

جههایشازتیمههورکنههد.مینگاهتیموربهبعدگرداند.برمیوزیرطرفبهراسرشاوروما(

رود.)میاوطرفبهوشودمیبلند

داری؟جوابیچه:تیمور

دارید؟انتظارمنازجوابیچه:اوروما

خههواهرمخاطربهنبود.برایتمرگجزپاسخینبودیامخواهرزادهاگرخشم):(باتیمور

بروی.توانیمیگذرم.میاتگستاخیایناز

شود.)میخارجقصرتالرازکندمینگاهبابکبهکهحالیدراوروما(

ندارد.سرنوشتشدرتاثیریباشدچههراوپاسخوزیرش):بهخطابخنده(باتیمور

خندد.)میودهدمیتکانسروزیر(

است.بزرگتیمورهمسرییبرازندهزیبازناینکهراستیبه:وزیر

گردانههد.برمیرامینوبابکطرفبهراسرشبعدوکندمینگاهوزیرشبهلبخندتیمور(

کند.)مینگاهبابکبهخشمبا

جلد.(فریادزنان):تیمور

کند.)میتعظیمورودمیتیمورطرفبهشود.میصحنهواردجلد(

برسان.سزایشبهراخطابهمادراینبابک):بهدستیاشاره(باتیمور

رود.)میبابکطرفبهوکندمیخمسرزند.میلبخندجلد(
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نمیرد.شکنجهبدون:تیمور

ازراخنجههرشوکنههدمیپرتزمینبهرابابکحرکتیکباودهدمیتکانسرجلد(

کند.)میبلندهوادرراخنجرآورد.میبیرونکمر

مستحقکهنکردهخلفیبابکباد.سلمتتیمورتیمور):بهخطابکنان(التماسرامین

باشد.مرگ

تیمههورامههابیههاوردپایینراآنکهبردمیبالترراخنجرشکند.مینگاهتیموربهجلد(

رامیههنطههرفبهههتیمههورکند.صبرکهدهدمیعلمتجلدبهوکندمیبلندرادستش

رود.)می

دارد.نظرسوءمنیآیندهزنبهتودوست:تیمور

سههرزمینایههندرومسههافریممههانیههزکنههد.جسههارتیچنیههنبابککنمنمیفکر:رامین

مانیم.نمی

گرداند.)برمیوزیرشطرفبهراسرشکند.میفکروکشدمیریششبهدستیتیمور(

چیست؟تونظروزیر،:تیمور

کند.)میفکرقدریایستد.میتیمورکناروآیدمیجلووزیر(

ومسههافرندبرسههد.شههماخاندانبهضررینفردواینازکنمنمیفکرگردمقربانت:وزیر

روند.می

بگذریم؟خطایشانازکهگوییمیمانندنمیچون:تیمور

آری.:وزیر

خههارجصههحنهازوگههذاردمیکمردرراخنجرجلدکند.میاشارهجلدبهسرباتیمور(

رامیههنوبابههکبهههسههرباوکندمیتالرورودیدرکنارسربازبهنگاهیتیمورشود.می

زمیههنازشههدنبلنههدبهههواداررابابههکنیزهحرکتباوآیدمیجلوسربازکند.میاشاره

شود.)میخارجقصرتالرازرامینواوهمراهوکندمی
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3

اوروما)-(بابک

شود.میدیدهقصرهایستونصحنهدیواررویتیمور.قصرتالرخارج:صحنه

اورومههامنتظههرقصههرهایسههتونازیکههیکنههارمضههطرببابکاست.ضعیفصحنهنور(

کهههجلهوترشهود.مینزدیههکاوبههایسهایهافتاده.صحنهدیواررویاویسایهایستاده.

دارد.)دستدرکاغذیاوروماشناسد.میرااوبابکرسدمی

رسید.دستتبهامنامهپساست.)اورومادستدرکهکاغذیبهاشاره(بابابک

فهیدم.امروزتازهرواسمتلبخند):(بااوروما

دارم.زیادتوباناگفتههایحرف:بابک

بریم.قصراززودترچههرباید:اوروما

اوطههرفبهههاورومههاایسههتد.میبابههکرونههد.میصههحنهچههپسههمتبهههاوروماوبابک(

کنند.)مینگاهشنگرانوگرددبرمی

وایسادی؟چرا:اوروما

داری.تیموریدربارهنظریچهبگو:بابک

میاد.بدمازشکنان):(اخماوروما

کند.)مینگاهاورومابهپرسشگرنگاهیبابابک(

متنفرم.شبیرحمیوسفاکیاز:اوروما

کرد.عامقتلرواصفهانمردمکهداریخبرحتما:بابک

دارم.خبر:اوروما

اصفهانم.متولدمن:بابک

اصفهان؟متولدتعجب):(بااوروما

دهد.)میتکانسرتاییدعلمتبهبابک(
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نبودم.اصفهانتوهامشهریهمعامقتلموقع:بابک

کردی؟فرار:اوروما

گفت.خواهمبعدابراتنه.:بابک

کند.)مینگاهقصرهایستوناطرافبهنگرانیبابابک(

بریم.زودتر:بابک

شوند.)میخارجصحنهازاوروماوبابک(

پنجمپرده

درجلوترکمی.استصحنهدیوارراستبخشدرخواجهکوهتصویر.خواجهکوه:صحنه

صحنهدیوارچپسمتدرشدهخشکدیگرکههاموندریاچهیگذشتهبسترکوهکنار

.شودمیدیده

1

اوروما)-رامین-بابک(

درریههواسیشاخهدوبابک.شوندمیواردصحنهراستسمتازرامینواوروماوبابک(

.)دارددست

شد؟خشکهامونیدریاچهکهشدچی:رامین

هههایقاچاقچیهایماشینتردد.نبودهشدنشخشکعاملفقطهواوآبخشکی:بابک

.شدهعلتبرمزیدهمسوخت

ها؟چیقاچاق):تعجب(بااوروما

زوربهههازشرووسایلشببیننراهشونسرروکسیاگه.بیرحمنخیلیاوناآره.:رامین

.کشنمیاونووگیرنمی

.)روندمیراهصحنهرویهامونخشکبستردررامینواوروماوبابک(
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شده.خشکمادروندرکهکنممیفکرهامونهایدریاچهبهدارم:بابک

ما؟دروندرتعجب):(بارامین

داشتیمکههاییشوقوشورچه.نپرداختیمبهشونوداشتیمکههاانگیزهچهآره.:بابک

کنارشونازاهمیتبیودادمابهزندگیکهمثبتیهایانرژیچه.کردیمفراموششونو

بههادرونمههونهایدریاچهاینیهمهازما.هامونیدریاچههمینمثهدرستشدیم،رد

.گذشتیماعتناییبی

.میشهههناشیمادرونهایدریاچهشدنخشکازهادریاچهشدنخشکدرسته.:رامین

یدریاچهشدنخشکجلویافغانستانازهیرمندرودآبورودباتونستیممیمامکث)(

.برسههمارومیهیدریاچهشدنخشکبهنوبتشایدمکث)(.بگیریمروهامون

بهههدسههتبههااورومهها.ایستندمیورسندمیصحنهچپسمتبهرامینواوروماوبابک(

.)کندمیاشارهاستهامونخشکبسترکهصحنهدیواررویتصویر

.بودکردهسفرکشتیباهامونیدریاچهرویقبلتیمور:اوروما

بود؟خودشکشتیسوار:رامین

.بودسیستانامیرمهموننه.:اوروما

.کردهفرقخیلیدورهاونبامایدورهاوروما،):تلخی(بهبابک

بههاارتباطکههستیمماخوداین.دیگرانهبهرسوندنفایدهکشیدننفسازهدف:اوروما

.مههاسخههوددروندرارتبههاطاینیسرچشمه.کنیممیتعریفوجودموندررودیگران

خههوداگههه.داشههتخههواهیمهههمدیگههرانبههاباشیمداشتهخوبیرابطهخودمونبااگه

زنههدگیواقعههیمعنههای.کنیههممیپیههداهههمرودیگرانبهعشقکنیمپیدارومونواقعی

.دیگرونهبهخوشبختیرسوندنوفکریتعادلداشتن

.)دهندمیتکانسربابکورامین(

آبیواسههههیرمنههدرودآبازکهههکنیههمراضههیروهههاافغانکنیههمتلشبایههد:اوروما
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.بدیمنجاترودریاچهاینبایدما.کننکمکمونهامونبهرسوندن

وکنههدمههیرازمیههن.گههذاردمیهههامونخشههکزمینرویراریواسیشاخهدوبابک(

.)دهدجامیآندرراهاریواس

.شدخواهیمموفقحتماما.امیدهوتلشینشونهریواسدواین:بابک

.)شوندمیخارجصحنهازرامینواوروماوبابک(

2

)پلیسماموران-قاچاقچیان-اوروما-رامین-بابک(

صههحنهوسطاوروما.زنندمیحرفهمباواندایستادهصحنهراستسمتبابکورامین(

.)ایستادهدیوارکنار

مکث)(...چوناما.بشههمراهماباتاتارجوانزناینکردمنمیفکر:رامین

چی؟چوناما:بابک

.)استهامونخشکبستردررفتنراهحالدراوروما.کندمینگاهاورومابهرامین(

.اومدماباتوئهعاشقچوناما:رامین

.)شودمیخیرههامونخشکبستربهوایستدمیاوروما.کندمینگاهاورومابهبابک(

بههااوروماعشقخاطربهبودممجبوروگرنهاومدماباکهآوردمشانس(لبخندزنان):بابک

!بمونمتیمور

همههدیگربههاکهههمههردچندصدای.شودمیشنیدهصحنهبیرونازماشینتوقفصدای(

صههحنهواردچههپسههمتازمسههلحمههردسههه.آیههدمیصههحنهازبیروناززنندمیحرف

بهمردها.روندمیطرفشانبهنگرانیبارامینوبابک.روندمیاوروماطرفبهوشوندمی

برانههدازرااورومههاپههایتههاسههرتمسههخربهههمردهاازیکی.ایستندمیرسندمیکهاوروما

.)کندمی

.باشهاینجااهلرسهنمینظربه):همراهشدوبه(خطابمرد
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.مغولهمیگناشکشیدهچشمای:کنارشمرد

.)خنددمیقاهقاهسوممرد(

.مغولدختریه):کنان(خندهسوممرد

اورومهابههاولمهرد.کنههدمینگاهشهاناکهراهونفهرتبااوروما.خندندمیمردسههر(

.)شودمینزدیکتر

چیه؟اسمتخوشگلهخب:اولمرد

.)رودمیعقباوروما(

.طرفیمنباکهجلوبیا(فریادزنان):بابک

.)ایستدمیبابککنارورودمیجلورامین.کنندمینگاهبابکورامینبهمردها(

.زیادیهایغلطچهگفتی؟چی(غصبناک):اولمرد

جنابعالی؟)بابکبهخطابتمسخر(بهدوممرد

.)خندندمیمردها(

.نفرسهبهنفردو:دوممرد

.)خندندمیهمبازمردها(

اینجههااززودنشدینگرفتارونیومدنپلیسمامورایتا.هستینقاچاقچیشماها:رامین

.برین

بیههرونکمههرازراهایشههاناسلحهآنههها.کنههدمیاشههارهدیگههرمرددوبهسرباسوممرد(

.)رساندمیدوآنجلویراخودشاوروما.گیرندمینشانهرامینوبابکبهوآورندمی

.داریملزمتکناربیاجیگر):اورومابهخطابتمسخر(باسوممرد

.)ایستدمیرامینکناروکشدمیکناررااورومابابک.خندندمیبلندمردها(

مرددوبهخطاب(.بیادکنینرددارینپولچیهر):رامینوبابکبه(خطابسوممرد

.دربیارینلباساشونو):دیگر
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یسینهبهراتفنگشاولمرد.شوندمینزدیکرامینوبابکبهدستبهاسلحهمرددو(

.)آورددرمیرابلوزشاجباربهرامین.زندمیرامین

.بجنبیالله):بابکبه(خطابدوممرد

.رسههدمیگوشبهصحنهازبیرونازماشینتوقفصدای.آورددرمیرابلوزشهمبابک(

.)آیدمیصحنهازبیرونازمردچندزدنفریادصدای

ایست.ایست.:صداها

شههنیدهتیرانههدازیصههدای.کننههدمینگههاهصههحنهچههپسمتبههراسباهاقاچاقچی(

.)شودمی

.کنینفرار.پلیسههابچه):دیگرمرددوبه(خطابسوممرد

شههنیدههمبازتیراندازیصدای.کنندمیصحنهراستسمتبهدویدنبهشروعمردها(

بهههدونههدمیهمچنههانکهههدرحههالیدیگرمرددو.افتدمیزمینرویسوممرد.شودمی

واردصههحنهچههپسههمتازپلیههسمههامورسههه.کننههدمینگاهاوجسدبهسرشانپشت

.)دوندمیفرارندحالدرکهقاچاقچیدوطرفبهوشوندمی

.کنممیشلیکوگرنهایست.:پلیسمامورانازیکی

ماموران.گیرندمیسرشانبالیراهایشاندستوایستندمیهراسباقاچاقچیمرددو(

رییههسجسدطرفبهپلیسمامورانازیکی.زنندمیدستبندمرددوآندستبهپلیس

.)رودمیهاقاچاقچی

مرده.):همکارشدوبه(خطابپلیسمامور

دربعد.دهندمیتکانسرتاییدعلمتبهوکنندمینگاهجسدبهپلیسدیگرماموردو(

دیگههرپلیههسدووکشههدمیزمیههنرویرامههردجسههدپلیههسافههرادازیکههیکهههحالی

اورومههاورامیههنوبابههکبهههصههحنهچپسمتدروآورندمیخودشانباراهاقاچاقچی

.)رسندمی
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چنگههمبهههاگهههتهدیههدکنان)(.تههوئهتقصیرشهمه):اورومابهخطابنفرت(بااولمرد

.نیفتی

.)دهدمیهلجلوبهراقاچاقچیمردپلیسمردانازیکی(

.کنتمومش:پلیسمرد

مههاکهههآوردیههنشههانس):اوروماورامینوبابکبه(خطابپلیسمامورانازدیگریکی

.رسیدیم

.بودگوشتونتونبزرگهتیکهوگرنه:اولقاچاقچیمرد

.)کشدمیجلوبهرااووگیردمیرااولقاچاقچیمردییقهپلیسمرد(

.دیگهبسه:پلیسمرد

موتههورشههدنروشههنصههدای.شههوندمیخارجصحنهازهاقاچاقچیهمراهپلیسمردان(

وماشههینافتادنراهصدایلحظهچندازبعد.رسدمیگوشبهصحنهازخارجازماشین

.)شودمیشنیدهشدنشدور

شههدنخشکجلوینتونستننیسبیخود.یهجاییعجباینجا):اورومابه(خطابرامین

.بگیرنروهامون

.کنیمکوتاهیماکهنمیشهدلیلاینولی(مصمم):اوروما

.)دهدمیتکانسرتاییدعلمتبهبابک(

یعنیزندگی.بخوایمکمکهامونبههیرمندرودرسوندنبرایباید.میگهدرست:بابک

.تلشواراده

.)دهدمیتکانسرموافقتینشانهبهرامین(

بریم.:رامین

.)شوندمیخارجصحنهازاوروماوبابکورامین(


