
گریز
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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نسرین
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عماد

نگین

سیاوش

پرویز
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اولپرده

بهاری.روزیکتهران.

کفایستاده.اتاقبازپنجرهکنارروزبهحیاط.بهروایپنجرهبابزرگاتاقیکصحنه:

کناراست.پنجرهنزدیکدیوارکنارصندلیوکامپیوترمیزپوشانده.قالییکرااتاق

هایاندازهبهموقلمچنداست.آنرویبومونقاشیپایهسهیکپنجرهروبرویدیوار

کنارتوریپردهاست.پایهسهکنارکوچکمیزیکرویآکریلیکرنگچندومختلف

کرده.روشنکاملرااتاقهمهصحنهنورخورد.میتکانملیمینسیمباپنجره

1

نسرین)–مینا-روزبه(

...(مکث)...طوراینوباشهدیدهدورازفقطمنوممکنهچطورکنان):(زمزمهروزبه

کنه؟نقاشیطوراینمنوتونستچطورکند.)مینگاهراآنورودمیبومطرفبه(روزبه

رویورودمیکامپیوترمیزطرفبه(ام؟طوریاینمنواقعایعنیطور؟اینچرا

ضعیفصحنهنورکند.میفکراستپایینبهسرشکهحالیدرونشیندمیصندلی

تصویراست.روشنداردقرارآنپشتروزبهکهکامپیوترمیزمحوطهفقطوشودمی

اوسایهایستاده.روزبهروبرویلبخندزنانکهشودمیظاهراتاقدرجوانیزنهولوگرم

دیواررویسایهوآیدمینزدیکترجوانزنشود.میظاهرروزبهسرپشتدیوارروی

کند)میبلندسرروزبهگذرد.میلجظهچندشود.میبزرگتر

رود.میجوانزنسمتبهوشودمیبلندجایشازمینا؟توییاشتیاق):(باروزبه

ناپدیدزنهولوگرمتصویروکندمیتغییرصحنهنورامابردمیاوطرفبهرادستش
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شود.)می

خودتی.کهبگوبگو.ناراحتی):(باروزبه

شود.)میاتاقوارد(نسرین

خوبه؟حالتتعجب):(بانسرین

خودتی.کهبگوروزبه:

خودمم.کهمعلومهنسرین:

بالراابروهایشکهدرحالیوکندمیبازترراچشمانشنسرینصدایشنیدنبا(روزبه

شود)میاومتوجهتازهبرده

بریم.نسرین:

دیگه.روزیهبذارندارم.روخواهرتخونهرفتنحوصلهامروزمنروزبه:

دعوتکهروزیدرستکهتونیمنمینداری؟حوصلهچییعنیناراحتی):(بانسرین

بزنیم.همبهداریم

کند.)مینگاهاتاقازبیرونبهورودمیپنجرهطرفبهوشودمیبلندجایشاز(روزبه

نیست.خوبحالمشدم.مریضمنبگوبزنزنگروزبه:

بریم.بایدشدههرطورسیاوشه.نامزدیجشنامروزنسرین:

کهدرحالیبعدکند.میفکروکشدمیاشجوگندمیموهایبهدستناراحتیبا(روزبه

نشیند.)میصندلیرویگذاردمیاشپیشانیرویرادستش

کنه.میدردسرمروزبه:

میشه.خوبسردردتمیارمآسپرینبراتنسرین:

رود.)میبیروناتاقاز(نسرین

دارد)برمیاشپیشانیرویازدست(روزبه

طوریچهکند.)می(فکرگرفتنه؟نامزدیجشنوقتچهحالکنان):(زمزمهروزبه
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من.فکربهاوناون.فکربهمنبگم؟بهش

شود.)میهمراهپیانوآهنگباجوانیزنصدایرسد.میگوشبهآرامآرامپیانو(صدای

پنجرهقلبرویسپرندهمثلمنحسصدا:

آخرهشعرنگومینامیگن:هاژهوا

بگیرقفسازرودلممنبرزنآریو

گذرهمیسختیبهاینجاتوبدونهالحظه

اتاقواردنسرینرود.مینقاشیبومسمتبهدوبارهوشودمیبلندجایشاز(روزبه

معطلیبدونروزبهدهد.میروزبهبهگرفتهدستشدرکهقرصیوآبلیوانوشودمی

.دهد)مینسرینبهراخالیلیوانکشد.سرمیراآبلیوانوگذاردمیدهاندرراقرص

بخوابم.میرم:روزبه

چی؟سیاوشنامزدیجشنپسکنان):(اعتراضنسرین

حتممماسیاوشعروسیجشنواسهامابیایمتونیمنمیمریضم.منکهبگونگینبه:روزبه

ریم.می

وقممتهرخواهر؟شوهرمیگنهمتوبهآخهمیشه.ناراحتخواهرمدلخوری):(بانسرین

آوردی.نرفتنواسهبهوونهیکتوبگیرهخواستهجشنی

گذارد.)میاشپیشانیرویرادستشروزبه(

بخوابم.میرمکنه.میدردسرم:روزبه

شود.)میخارجاتاقازروزبه(

کند.)مینگاهاتاقازروزبهشدنخارجبهمبهوتنسرین(
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2

)مینا-روزبه(

طرفبهشده.خیرهاستپایهسهرویاتاقدرکهتابلوییبهوایستادهاتاقشدرروزبه(

رود.)میتابلو

پایهسممهسمممتبه(روزبهکشه!میمنونکشیدمروتابلواینمنبفهمهنسریناگه:روزبه

گیرد.)میدستدرراتابلوورودمی

نقاشممیبممهرومنببینیکهکجاییمیناکشیدم.خودمکنهفکربذارکنان):(تبسمروزبه

دلمممکهدونینمیهنوزمن.آریوبرزنمیگی:بهمکنان):(زمزمهکردی.علقمندکشیدن

باشم.توآریوبرزنکهخوادمیروهمین

دسممتدرمیممزرویازکاغممذچنممدنشممیند.میکممامپیوترمیزپشتصندلیرویروزبه(

کند.)مینگاهکاغذهابهوگیردمی

تمموازخونممدنعاشقانهنامههنوزدلمکهدونیمیخوبنوشتی.برامشعرهایچه:روزبه

دلممموقمتیکنمممذبمحرودلممتطموریچمهمنکن.ذبحرودلممیگیبهمخواد.میرو

کنم.ذبحروخودمدلبایداولکهکنمذبحبخواماگهببینمت.خوادمی

زنصممدایشممود.میصممداهماوبمماشممعردومبیتاززنیصدایوخواندمیشعرروزبه(

است.)پردهایناولبخشاززنهمانصدای

عشقموندگارجوونه،منبرزنآریو

اومدهکاملوتاریخهسبزقهرمان

عزیزاینبویوعطربهعاشقهکهمندل

اومدهعاقلچهشدهایپرندهببینتو

دلمحفظهخطبهخطعشقش،شعرهکتابیه



جوانبختترانه7گریز

اومدهکاملینسخهاززندهکتاباین

توپیشآوردهمنودلمدریایموج

اومدهساحلسمتبهشدههدیهکهشعره

کنم.تجسمروتوخواممی:روزبه

کند)میفکروبنددمیراهایشچشمروزبه(

شود.)میتاریکروزبهاتاقوشودمیضعیفکمکمصحنهنور

کتابشود.میظاهرصحنهدربودهمپردههمیناولبخشدرکهمیناهولوگرمتصویر

دارد.)دستدرقطوری

مینا؟تویی:روزبه

تصممویرروزبممهجممایبهوشودمیتاریکصحنههمهرود.میمیناتصویرسمتبهروزبه(

دارد.)قرارمیناتصویرکناردراوهلوگرم

عشقموندگارجوونه،منبرزنآریو:مینا

اومدهکاملوتاریخهسبزقهرمان

گیرد.)میروزبهطرفبهدارددستدرکهکتابیمینا(

بودی.منتظرشکهکتابیههموناینبگیر.:مینا

کند.)مینگاهمینابهبعدزند.میورقراآنوگیردمیراکتاباشتیاقباروزبه(

شدم.حفظازروهمهخوندمروشعرهاتکهبساز:روزبه

زند.)میورقراکتابدوبارهروزبه(

پیممداشزنممد.)میورقراکتممابهممم(بممازاست؟صفحهکدوم"گریز"نامهنمایش:روزبه

کردم.

کند.)میکتابخواندنبهشروعوکندمیصافراصدایشروزبه(

توآریوبرزنکهخوادمیروهمیندلمکهدونینمیهنوزمن.آریوبرزنمیگیبهم:روزبه
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باشم.

نشیند.میکامپیوترمیزپشتصندلیرویروزبه

شممعرهایچممهروزبممه:کند.مینگاهکاغذهابهوگیردمیدستدرمیزرویازکاغذچند

خوندنعاشقانهنامههنوزدلمکهدونیمیخوبنوشتی.برام

دلممموقتیکنمذبحرودلتطوریچهمنکن.ذبحرودلممیگیبهمخواد.میروتواز

خوادمی

کنم.ذبحروخودمدلبایداولکهکنمذبحبخواماگه.ببینمت

نبودم.اینجاالنکهبودیکردهذبحرودلماگر(لبخندزنان):مینا

مینممابممهوبنممددمیرا(کتابنبودیم.اینجاالنکهبودمکردهذبحرودلموناگه:روزبه

درروزبممهکمماراتمماقهولوگرمتصویرهایجایبهوکندمیتغییرصحنهنورکند.مینگاه

شود.میروشنصحنهکاملنور

دلمممدار.نگهخودترویایدررومنمینا.بدهادامهبسته):هایچشمبا(همچنانروزبه

بشم.جداتوهاینوشتهازخوادنمی

تممابلویبممهدوبممارهوکنممدبازمیراچشمممانشبعممدماندمیحالتهماندرقدریروزبه(

شود.)میخیرهپایهسهروینقاشی

ببینمت؟روزیهمیشهآیاببینمت؟میشهکی:روزبه

راتممابلوقدریکند.میآویزاندیواررویمیخبهوداردبرمیراآنرود.میتابلوطرفبه(

شود.)میتاریکصحنهنورشود.میآنتماشایمشغولایستادهوکندمیجاجابه

3

یوسف)–(روزبه

ازتعدادیرود.میکامپیوترمیزسمتبهوشودمیواردصحنهچپسمتازیوسف
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کند.میجابهجارامیزرویکاغذهای

کجاس؟سوییچاینپسناراحتی):(بایوسف

صممدایبمماوگیردمیدستدرراکاغذافتد.میکاغذهاازیکیینوشتهبهیوسفچشم(

خواند.)میبلند

کهقشنگیهایلحظهاینخواستممیچونامابدمادامهروسکوتمنتونستممینا:یوسف

کاغذرویروجوابوکردمفکرتوبهعاشقانهسکوتدرنشهتمومهرگزساختیبرامتو

میشمموسوسمهکممترطموریاینبمونه.خودمدلتویفقطکهداشتمنگهشونوشتم

بخممونیآوازبلدیقشنگانقدرکهمنتوقناریبودی:نوشتهبهمبفرستم.بهتروجواب

(ازکنممن؟نوازشممتنیسممتنبلدکهباشهکودنوخنگهایزناینبرایآوازتبایدچرا

بودبلدتقبلیزننهخواند)میرانامهآلودخشموگرفتهصدایبایوسفبعدبهجااین

اخممم(یوسممفهستن.کودنوخنگبرتودوردیگههایزنواینهابلده.نسرینایننه

وبااسممتعدادوبمماهوشوعاشممقوخوشممگلجمموونزنیکبایدروعشقدرسکند)می

کممدومهیممچکممودنوخنگهایزناینبگی:بهممیادروزیهبده.یادمردیکبهپرکار

هممراگممهمینمما:بشممنورومنجوابحالندارن.منوعاشقباهوشخوشگلتودلصفای

ونگمموکممودنوخنممگمممنزنبممهکممهفرستادمیجواببهتفورابودمنجزبهمردی

زنازبممالخرهچونگفتمیبهتاینوداشتهمدوستتمرداوناگهحتینکن.توهین

بلکممهدارمدوسممتتفقممطنممهمممناممماکرده.زندگیباهاشوداشتهخاطراتیشزندگی

اسممتثناییزنیممکتمموکممهدونممممیوکممردمحسوجودمیهمهباروحرفهاتیهمه

ایممراندرتممومثمملزنکنم.مقایسهتوبابتونمکهندارهوجودزنیاصلتومثلوهستی

دردسممت.یممکانگشممتانتعممدادبهشایدباشه.کمخیلیخیلیدنیاکلدرشایدنیست

زنتدوهرازوکناعترافکردیکهاشتباهیبهروزبهبودی:نوشتهبهمتدیگهینامه

ایممننگوخوردم.کهمعجونیهچهایننگوکردم.پابهکهایهمعرکهچهایننگوکن.دفاع
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غلممطنکردم.دفاعسابقمزنازکردمغلطمنمینابگو:گرفته.نوشتنازنیروییچهمینا

ازنتممونمکممهنکممنعلقمنممدخممودتبممهانقممدرمنممونکردم.دفاعهمدومیاینازکردم

سممابقمزنازنهمنمیناکنم.دفاعغیرتمازواومدنمزندگیدرکههاییزنازمزندگی

حممدسروایممنهمخودتکهطورهمونتویه.پیشدلمچوننسرینازنهوکردمدفاع

اصمملکممهایممرانتمموینیسممت.دنیادرتوبااستعدادیوباهوشیوخوشگلیبهزنزدی.

طرفممیازهموخواممیروتوطرفیازهمکردیم.ازدواجتوومنکهکنمچهامانیست.

است.فاصلهمابینانقدر

بممالییکشممویکند.میکلیدگشتنبهشروعدوبارهوگذاردمیمیزرویراکاغذیوسف

شود)میاتاقواردروزبهکند.مینگاهراآنداخلوکندمیبازراکامپیوترمیز

کردی؟گمچیزی:روزبه

پدرششرکتماشینباصبحدیروزگردم.میحمیددوستمماشینسوییچدنبال:یوسف

بهممم.دادهروخممودشماشممینسمممنانرفتممههفتممهیکمدتبهکاریشماموریتواسه

گذاشتمش.کجارفتیادمکهبودمخستهانقدربرگشتمکارسرازکهدیشب

دهد.مییوسفبهوآورددرمیکامپیوترمیزپایینیکشویازراسوییچروزبه

بگیر.:روزبه

کندمیمکثیرود.میاتاقدرطرفبهوداردمینگهدستشدرراماشینسوییچیوسف

گردد.برمیروزبهطرفبهو

بهممشراجعداریتجربهتوچوندیدمبهترکردهپیدازنشبامشکلیحمیدپدر:یوسف

خمماطربممهنممدارمدوسممتومنممهخمموبدوستحمیدچونکنی.پیداحلیراهبگمبهت

بمونه.غصهتومادرشوپدراختلف

دارن؟مشکلیچه:روزبه

پممدرش.بممهنممامهتممویاونهمممگفتهبیراهوبدمادرشبهخانومییهمیگهحمید:یوسف
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قهرهمبعدکردهپدرشبامفصلیدعوایفهمیدهحمیدمادرنگفتهچیهیچهمپدرش

خمممممممممممممممواهرش.یخمممممممممممممممونهرفتمممممممممممممممهکمممممممممممممممرده

کممهراخممودشینممامهگردانممد.برمممیکممامپیوترمیزکاغذهایطرفبهرانگاهشروزبه

کند.مینگاهیوسفبهدوبارهوکندمیپیداکاغذهایبقیهرویخواندهراآنیوسف

رونممامهوکممردیرووزیممرمنمموکاغممذهایبگوخببگی؟دروغمجبوریتومگه:روزبه

نری.منوسایلطرفدادمیادبهتبچگیازمنخوندی.

افتاد.نامهاونبهچشممگشتممیسوییچدنبال:یوسف

هممرهمممحممالفرسممتاد.مینامهبهتنبودسپیدهاونمگهببینمافتاد.چشمتکه:روزبه

تونم.نمیمیگیکنولشمیگیمبهتمادرتومنچی

دلیمملکممهشممدینجممداهمازکردی.زندگیسالچهاروبیستمادرمباتوآخه:یوسف

همممنممامهجممواببهممشکممهخممانمیایممنباشه.شدهاهمیتبیبراتانقدرمادرمنمیشه

بممدی؟روجمموابشنتممونیچطممورکممودنهوخنگاولتزنبگهبهتنفرستادیونوشتی

(یوسممفخممانماینکهجالبهکردی.سکوتتوبازاماگفتهروهمینهمنسرینبهراجع

است؟مینااسمشکند)میمکث

آره.:روزبه

ومممادرمازونکنممیسممکوتخواسممتهبمارچنممدازتشنممامهتویمیناکهجالبه:یوسف

نکردی.همروکاراینکنیدفاعنسرین

نشیندمیمیزپشتکند.میروشنسیگاروداردبرمیمیزرویازفندکیوسیگارروزبه

کند.میفکرو

بزنی؟نداریحرفی:یوسف

کند.میفکرودهدمیادامهکشیدنسیگاربهروزبه

بدی؟نداریجوابیگفتم:یوسف
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نیستن.اونمثلدیدمکههاییزنازکدومهیچکنه.میفرقدیگههایزنبااون:روزبه

کنی.سکوتتووکنهتوهیننسرینبهکنهتوهینمنمادربهنمیشهدلیلاین:یوسف

...همومنهعاشقهموبااستعدادوباهوشههمخوشگلههملب):(زیرروزبه

داری.دوستشتو:یوسف

کن.فکرخودتزندگیبهتو:روزبه

بممرامبگممهدوممواولزنیدربارههمچیهردارمدوستشبگوبگو.روواقعیت:یوسف

نیست.مهم

نگفته.کهدروغگفته.روواقعیت:روزبه

داری.دوستشپس:یوسف

خیلی.آره.بدونیخوایمیروواقعیتاگر:روزبه

اومدن.تزندگیتوینسریناینیامنمادرچراکهکنیمیفکرو:یوسف

برگردم.گذشتهبهکهتونمنمیاومدن.دیگه:روزبه

کند.میخاموشمیزرویجاسیگاریدرراسیگارروزبه

قبمملازکمممترخیلممیحرفشاینخاطربهمنکنم.ترکروسیگارگفتهبهممینا:روزبه

کنار.بذارمروسیگارکمکمکنممیسعیدارمکشم.میسیگار

تسمملمتیفکممربممهخودتکنی؟ترکروسیگارتوکهبگهمینابایدحتمایعنی:یوسف

نیستی؟

کند.میفکرونشیندمیمیزپشتروزبه

منتظره.سپیدهبرم.بایدمن:یوسف

صممحنهنممورکنممد.میفکممروکندمیمرتبراکاغذهاروزبهشود.میخارجاتاقازیوسف

شود.)میخاموش
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دومپرده

تابستانیعصریکبعد.سالیکعماد.ونگینخانه

شممده.چیممدهآناطرافهایصندلیوغذاخوریبزرگمیزیکپذیراییسالندر:صحنه

دیممدهآنپشتکوچکیصندلیبامشکیپیانوییکپوشانده.راسالنکفبزرگیفرش

یممکدارد.قممرارآنرویپنجممرهبلنممدپممردهاست.بستهغذاخوریسالنپنجرهشود.می

اسممت.هممامبلجلممویکوچممکمیممزدودارد.قممرارسممالندیگرگوشهمبلچهاروکاناپه

دارد.قرارسالنگوشهایشیشهمشکیمیزرویتلویزیون

1

سیاوش)–نسرین-نگین-عماد-(روزبه

دسممتشدرمردانهکوچکدستیکیفیکروزبهاند.نشستهکاناپهروینسرینوروزبه(

اسممت.پممایشکنممارزمینروینسریندستیکیفنشسته.کناریمبلرویعماداست.

گذارد.)میکاناپهکنارکوچکمیزرویرادستیکیفروزبه

گذشت.زودچهماهیکاینکرد.عروسیگیتیباهمسیاوشبالخره:روزبه

عروسمیکمهامسممالکنممم.میعروسیکیگفتمیشهمهبودننامزدکهپارسال:عماد

دیگممهبممود.عجولطورهمینبچگیازسیاوشاینمیاره.بچهبرامگیتیکیمیگهکرده

نیومد؟یوسفچراراستیباشیم.شدندارنوهفکربهبایدکمکمنگینومن

بممهتممامونممدخونهمیکنه.آمادهگرافیکلیسانسفوقکنکوربرایروخودشداره:روزبه

برسه.هاشدرس

وارداسممتقنممددانیممکوچممایلیمموانیکوفنجانسهرویشکهسینییکبانگین(

گذارد.)میکاناپهکنارمیزرویراسینیشود.میصحنه

خبر؟چهجدیدتهاینمایشازروزبه):به(خطابعماد
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قیممامیپرویممزرودومیممشخممودمهنوشتهیکیشدارم.دیگههفتهواسهاجراتادو:روزبه

نوشته.

شد؟فجرجشنوارهمنتخببازیگرپارسالکهقیامیهمون:نگین

بازیگر.همواستنویسندههمآره.:روزبه

خورند.)میقندباچاینسرینوعماد(

بشه.سردچاییتنذارروزبه):به(خطابعماد

خورد.)میقندبدونلیوانیچایروزبه(

بره.نمیخوابمفرداتابخورملیوانیچایمنعماد:

خوابم.میراحتشبهمقهوهبامنروزبه:

نیستم.خورچایتومثلخیلیمنداره.عادتبدنتعماد:

بیارم؟قهوهروزبه):به(خطابنگین

خوبه.همینمرسی.نه.روزبه:

شود.)میخارجصحنهاز(نگین

چیزعجبکردی.ترکروسیگاراینکهشدخوبچهروزبه):به(خطابعماد

مزخرفیه.

سیگارسالهمهاینچراپشیمونمخودممنرفتم.طرفشاصلدیگهپارسالاز:روزبه

سیگاراینجایبهروکردننقاشیمثلمثبتفعالیتیککهفکرماینبهکشیدم.

کنم.شروعکشیدن

راسممتینسممرین):بممه(خطمماببشممه.همممنقاشخوادمیماباجناقپسخوب.چه:عماد

شد؟چیگرفتیپیشهفتهازمکههاییعکسینتیجه

مجلممهواسممهروهمماعکسازتمماسممهدیممد.امرییسروهاعکسعماد):به(خطابنسرین

خواد.می
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اینچقدرنگفتبشه.پیدامشتریهاعکساینواسهزودکردممیفکرلبخند):(باعماد

میده؟هاعکسبابتدفعه

میده.پولقبلدفعهازبیشترگفت:نسرین

نمیدم.تومنهزاربیستازکمترروکدومهرمن:عماد

میده.قبلدفعهبرابردوگفت:نسرین

دهد.)میتکانسرعماد(

میدم.تخفیفبهشکهآخرهیدفعهدفعهاینبگوبهشامانیستحرفیعماد:

نمیشه.راضینکنهسرکیسهمجلهاینواسهروهنرمندهاتاکههماولیاییاینروزبه:

کاناپهجلویمیزرویراهمهشود.میصحنهواردکاردوخوریمیوهظرفچندبا(نگین

خورد.)میقندباچایونشیندمیکاناپهکنارمبلروینگینگذارد.می

مونین؟میشامامشبعماد:

کهفرستادندشهرتئاترواسهاجرادرخواستجووننویسندهتاچندبریم.بایدنه.روزبه:

بخونم.باید

نداره.تمومیکههماداریهایگرفتاریاینعماد:

اونازتاچندراستینمیشه.اداریمراحلبدوننمایشکارنیست.ایچارهروزبه:

خوام.میروگرفتیشیرازارمپارکازگفتیبهمقبلکههاییعکس

ها؟کدومعماد:

های"بچهجدیدمنمایشواسهگرفتی.فالگیرپسرتاچندازگفتیکههاییهمونروزبه:

خوام.میکار"

میارم.براتالنکردم.ظاهرروهاعکسعماد:

شود.)میخارجصحنهاز(عماد

بخورین.میوهلاقلبمونین.خوایننمیکهشامواسهنگین:
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بهشروعوگذاردمیخوریمیوههایظرفازیکیرویوداردبرمیپرتقالیک(روزبه

کند.)مینگاهدیواریساعتبهنگینخورد.میموزنسرینکند.میپرتقالپوستکندن

بشه.پیداشبایددیگهسیاوشنگین:

نشیند.میکاناپهکنارمبلرویشود.میصحنهوارددستدرعکسچندبا(عماد

جداراهاعکسازتادوکند.مینگاهراهاعکسروزبهدهد.میروزبهبهراهاعکس

دهد.)مینشانعمادبهراعکسدوازیکیگذارد.میجلویشمیزرویرابقیهکند.می

نافذه.خیلیپسراینغمگیننگاهبهتره.یکیاینروزبه:

پاکهمماشینشیشهمردمواسهگرفتنفالازغیرگفتمیبهمیکیاینعماد:

بگیرم.عکسازشحتمابایدکردمفکربود.کشیدهرنجخیلیاشقیافهکنه.می

ببینم.نگین:

عکسروزبهکنند.مینگاهراعکسنسرینونگینودهدمینگینبهراعکس(روزبه

گیرد.).میعمادطرفبهرادوم

خوام.میجشنوارهدرنامهنمایشپوستریواسهرویکیاینروزبه:

کنی.استفادهازشکهخوشحالمباشه.:عماد

بازرادردهد.میفشارراآیفونشاسیورودمیدرطرفبهنگینآید.میآیفون(صدای

یکرویوکندمیسلمهمهبهشود.میصحنهواردسیاوشلحظهچندازبعدکند.می

نشیند.)میدیگرمبلرویهماووبنددمیرادرنگیننشیند.میمبل

نیاوری؟خودتباچراروگیتیپسسیاوش):به(خطابروزبه

خبر؟چهشهرتئاتراز:سیاوش

بممرایکممردنآمممادهکارگرفتارکههممنتماشاچیه.ازپرهانمایشهمیشهمثل:روزبه

هستم.هاجشنواره

شود.)میبلندجایشازسیاوش(
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بممه(نگمماهیکردم.درستشزحمتبهشد.خرابماشینمموتوربعدازظهرامروز:سیاوش

بشورم.روهامدستبرمکند)میدستهایش

عکسیوداردبرمیمیزرویازرااشدستیکیفروزبهشود.میخارجصحنهازسیاوش(

گیرد.)میعمادونگینطرفبهراعکسچندآورد.درمیآناز

جشمنشخمونهتمودوسمتامازیکیحمیدمدیریتسالگیدوواسهپیشیهفته:روزبه

گرفتیم.

کنند.)مینگاهراآنهانگینباوگیردمیراهاعکسعماد(

مدیره؟کجا:نگین

مولوی.تالر:روزبه

رودریمماییمممرغنمممایشرفممتیمبممودمولویتالرهمینپارسالنگین):به(خطابعماد

دیدیم؟

کیه؟اثردریاییمرغروزبه):به(خطابآره.:نگین

چخوف.:روزبه

نشیند.)میهامبلازیکیرویوشودمیصحنهواردسیاوش(

شناسی.میخوبروهانویسندهاینآثارماشااللهکههمتوروزبه):به(خطابعماد

خونه.مینامهنمایشدایمروزبه:نسرین

سممالچنممدکهروچخوفهاینامهنمایشمجموعهکتاباونروزبه):به(خطابسیاوش

نوشته.جالبخیلیخونم.میگاهیهنوزدادیبهمپیش

نویسی؟نمیخودتچراپسداریعلقهنامهنمایشبهکهتو:روزبه

نمیشه.وقتولیبنویسمدارمدوست:سیاوش

نکنی.کاروداریعلقهحیفهبذار.شواسهوقتجورییه:روزبه

کند.)مینگاهدیواریساعتبهروزبه(
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خونه.بریمکمکمدیگهنسرین):به(خطابروزبه

شوند.)میبلندجایشانازنسرینوروزبه(

بمونین.شامواسه:عماد

دارم.کارخیلیفرداواسهبریم.بایدنه:روزبه

وروندمیسالنچپسمتطرفبهشوند.میبلندجایشانازسیاوشوعمادونگین(

کنند.)میبدرقهرانسرینوروزبه

منتظرمه.گیتیخونه.برگردمباید:سیاوش

خاموشصحنهشود.میخارجصحنهوکندمیخداحافظیعمادونگینازسیاوش(

شود.)می

2

نگین)–عماد(

مبمملرویعممماداست.پلووریکبافتنمشغولنشستهمبلیکرویکهدرحالینگین(

خواند.)میروزنامهکناری

فتوشاپیه.هاشعکسکههمروزنامهاین:عماد

ورقراروزنممامهعممماددهممد.میادامهپلووربافتنبهدوبارهوکندمینگاهعمادبهنگین(

زند.)می

کنه.میبمبارانرولبنانحسابیدارهکههماسراییل:عماد

شایدداشتیم.عراقباجنگتویماکهدارنرووضعیهمونالنهالبنانیبیچاره:نگین

بشه.طولنیهمجنگاین

بکشه.طولزیادجنگایننکنمفکرخانم.نه:عماد

بیارم.چایبرم:نگین

دیگممرروزنممامهیممکوگذاردمیمیزرویراروزنامهعمادشود.میخارجصحنهازنگین(
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خانهازبیرونورودمیپنجرهطرفبهوگذاردمیمیزرویهمرادومروزنامهدارد.برمی

کند.)مینگاهرا

مبلکنارکوچکمیزرویراچایلیواندوشود.میواردقنددانوچایسینیبانگین(

شممروعونشیندمیکناریمبلرویهمعمادنشیند.میهامبلازیکیرویوگذاردمی

خورد.)میچایبعدوبافدمیبافتنیکمینگینکند.میخوردنچایبه

ازشرفممتیممادمکنممه.جممایگزینسیگارجایبهرونقاشیخوادمیگفتمیروزبه:عماد

افتاد؟فکراینبهشدطورچهبپرسم

باشه.گفتهبهشیکیشاید:نگین

اسمممشنقاشممه.کممهزدمیحرفجوونزنیکازبودیمرفتهشخونهکهپارسال:عماد

بود؟چی

شدی؟خیالتیزن؟کدوماز:نگین

کند)میفکر(قدریکنم.فکربذارگفت.مینقاشزنیکازمیگم.راستکنباور:عماد

است.مینااسمشگفتمی

کرده.تشویقشکردننقاشیبرایخانوماونشایدپس:نگین

شاید.:عماد

پخممشفوتبمالکانممالیمککنممد.میعموضراهاکانالکند.میروشنراتلویزیونعماد(

کند.)میخاموشراتلویزیوناست.تلویزیونیمصاحبهدیگرکانالوشودمی

کنم.کارجدیدهایعکسرواتاقتومیزم:عماد

صممحنهدهممد.میادامممهپلممووربممافتنبممههمچنمماننگینشود.میخارجصحنهازعماد(

شود.)میخاموش

سومپرده
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بهاری.عصریکروزبه.اتاق

تممابلودیگممریتعممداداولپردهدرصحنهتابلویبرعلوهاول.پردهصحنههمانندصحنه

است.اتاقدیوارهایروی

1

پرویز)–روزبه(

است.)نشستهاوکنارصندلییکرویقیامیپرویزوکامپیوترمیزپشتروزبه(

شد.برگزارپارسالجشنوارهازبهترنظرمبهامسال.فجرجشنوارهازهماین:روزبه

شد.تمومزودکهحیف:روزبه

میشی.بازیکنبهترینجایزهبرندههمیشهکهتو:روزبه

هممرکممهپیممشسالسهازنداره.فرقیبرامخیلیشدنشتمومدیریازودراستش:پرویز

ممدامنممایشهمایکارگردانشده.بهترزندگیمشدمجشنوارهبازیگربهترینبرندهسال

میدن.بازیپیشنهادبهم

کنی.کارمنبادادیترجیحاما:روزبه

دوستیم.همباچونمعلومه.:پرویز

زندمیپرویزدستمچبهدستمچباروزبهوکندمیبلندهوارویرادستشمچپرویز(

شممربتپرویممزوروزبممهشممود.میاتمماقواردشربتلیواندوبانسرینخندند.میدوهرو

کند.)مینگاهاتاقتابلوهایبهپرویززنند.میحرفوخورندمی

کشیدی.قشنگیتابلوهایچه:پرویز

کردم.انتخابکشیدنسیگارجایبهرونقاشی:روزبه

تممومثمملهمماآدمهمهکاشکیبده.خیلیبشهوابستهخودشقاتلبهآدمکهاین:پرویز

بودن.

ضممررچقممدردخانیمماتدارهایکارخونهاینبشهکمهاسیگاریتعداداگهکنفکر:روزبه
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کنن.میمالی

نیس.مهممردمجونکهبراشونسیگارن.تولیدفکربهفقطهاپدرسوخته:پرویز

اشممارهآنبممهدسممتبمماورودمیتابلوهمماازیکممیطممرفبهشودمیبلندازجایشپرویز(

کند.)می

کشیدی؟کیروتابلواین:پرویز

کممههاییلحظهبهترهدیدمبودم.پاریسبهسفرمیادکشیدم.پیشماهدورواین:روزبه

بکشم.تابلوتویگذروندمپاریسدر

کند.)میاشارهدیگریتابلویبهپرویز(

کشیدی؟خودتهمرویکیاین:پرویز

کشیدم.نفریهفکرباآره.:روزبه

گذارد.)میمیزرویراشربتخالیلیوانوخوردمیشربتپرویز(

کی؟:پرویز

سمیگاربمهدیگمهکمهبمبینهدارمدوسمتکمرد.تشویقمسیگارترکبهکهنفریه:روزبه

نیستم.وابسته

دادی؟نشونبهش:پرویز

ندیدمش.هنوزنه.:روزبه

گذارد.)میمیزرویراخالیلیوانروزبه(

ندیدیش؟هنوزچطور:پرویز

نیومده.ایرانهنوز:روزبه

اینطور.که:پرویز

خممارجاتمماقازوداردبممرمیمیزرویازراخالیهایلیوانوشودمیصحنهواردنسرین(

شود.)می
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بممهکردم.فکربودیدادهکارهایبچهبرایاعانهآوریجمعبرایکهپیشنهادیبه:پرویز

خوبیه.فکرنظرم

هممایبچهیواسهبذاریمروپولشوببریمصحنهروینمایشتاچندموافقیپس:روزبه

کار؟

بکنیم.روکاراینحتماآره.:پرویز

بگممذاریم.اعانهآوریجمعبرایاجراتاچندکهمیگمهمکیوانوشکوفهونادربه:روزبه

بده.خبرخودتبقیهبه

باشه.:پرویز

شود.)میصحنهواردنسرین(

گردین.برمیکیمنتظره.اومده.حمید:نسرین

گردیم.برمیشامازقبل:روزبه

شوند.)میخارجصحنهازپرویزوروزبهونگین(

2

نسرین)–روزبه(

دهد.)مینشاننسرینبهکامپیوترازتصویریروزبهواندایستادهنسرینوروزبه(

چطوره؟نظرتبهکرده.طراحیدوستامازیکیرواین:روزبه

خوای؟مینمایشپوستربرایجالبه.:نسرین

منتشممرجشممنوارهبرگزیدههاینامهنمایشکتابرویخودشاسمبهخواممینه.:روزبه

بشه.

مهمه؟نباشههمخودشاسمحالمگه:نسرین

حتممماکتممابجلدرویطراحاسمبایدنیس.منازکهطرحاینمهمه.کهمعلومه:روزبه

بشه.درج
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نسممرینبهوآورددرمیکشوازکاغذیوکندمیبازراکامپیوترمیزبالییکشویروزبه(

دهد.)مینشان

کنار.گذاشتمپوستریواسهرویکیاین:روزبه

سیگاره.بهراجعنامهنمایش:نسرین

سیگاره.ترکبهراجعواقعدر:روزبه

بندد.)میراکشووگذاردمیکامپیوترمیزبالییکشویدردوبارهراکاغذروزبه(

نگین.یخونهبریم:نسرین

بریم.:روزبه

نه.نگفتیباراینعجبچه:نسرین

شود.)میخارجصحنهازنسرینباوزندمیلبخندروزبه(

3

مینا)–روزبه(

خواند.)میشعرلبزیرکند.میفکرونشستهکامپیوترمیزپشتاتاقشدرروزبه(

ندارهسایهکهاسمیسبزهرازیهتواسم:روزبه

پارهپارهابرپشتشعرتنگاهازخورشید

راهنبهمنتظرهمهدرختاسبزبرگای

زارهشکوفهاینتوقصهازشکفتنماعشق

دهممد.)میادامممهشعرخواندنبهوکندمینگاهآنهابهگرداندبرمیراهایشدستروزبه(

شعرتنرویبذاربازروعشقدستایتادواین

یارههمیشهدلتبامندلاینکهبدونتو

بعممدکنممد.مینگمماهآنهابهورودمیاتاقتابلوهایطرفبهشودمیبلندجایشازروزبه(

خواند)میشعروبنددمیراچشمانش
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نابیجرقهحاویهاقطره:روزبه

سلمدستمهمانهمگی

ایزمزمهلیوانشدنپردرلحظهنگاهو

باریدمیهاواژه

رادلشباختمیعشق

سبزیسراسیمهعصیاندر

سکوتنازکپوستبربردممیرانوازشآراممنو

کند.)مینگاههایشدستبهدوبارهوکندبازمیراچشمانشروزبه(

اینامابودتوشعرایخوندنیواسهکردنسکوتاینمینا.کنمنمیسکوتدیگه:روزبه

من.درختتوبرایبشهتبرمنسکوتخوامنمیزد.خواهمحرفبار

هلوگرمتصویرطرفبهروزبهشود.میظاهرمیناهلوگرمتصویروشودمیتاریکصحنه(

بممهدسممتبمماروزبهگیرد.میقرارمیناهلوگرمتصویرکناردراوهلوگرمتصویرورودمی

کند.)میاشارهاتاقتابلوهای

کشیدم.تابلوچقدرببین:روزبه

بممهوشممودمینزدیممکاوبممهروزبهرود.میتابلوهاازیکیطرفبهوزندمیلبخندمینا(

کند.)مینگاهتابلو

کردم.ترکروسیگارکهکشیدموقتیرویکیاین:روزبه

داد.نتیجهحرفمکهخوشحالم:مینا

دوستبراتخواممیمنمدوستی.بهترینمواسهتوکردم.میترکروسیگارباید:روزبه

باشم.خوبی

میزپشتصندلیرویروزبهشود.میناپدیدهلوگرمتصویرهایوشودمیروشنصحنه(

نشیند.)میکامپیوتر
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ترجمموونمنوسیگارترککرده.اثرمنروهاتحرفوفکرهاتمنیباتووقتیاز:روزبه

تممویونکممردمسممکوتنگریز.منازتواماگریختمسیگارازمنببینمت.خواممیکرده.

بمونه.همبرایماصدایتااومدمهاتنوشته

شود.)میادغامپیانوآهنگبامیناصدایشود.میشنیدهصحنهازپیانوآهنگ(

استدگرگونیمعنایعشق:مینا

سکوتبیداریچهرهبر

تکرارهایهمهمهاینازاستگریزو

بیتابیدردغدغهیکهاینفسبا

شود.)میخاموشصحنهرسد.میپایانبهوکندمیپیداادامهپیانوآهنگ(


