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 «خانیایوب آقا»نویسنده:                        

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
                                                                                                     

 
                                                                                                          

 قسمت اول
                           

 خانه بهرام طلوعی...                                                  
 ملودی -طبقه باال–از کمی دورتر                                                   

 (به همراه bluesنرم بلوز)                                                  
 صدای خنده وزمزمه های گنگ                                                   

 فضا منتشر میشود... چند زن در                                                  
 صدای زمزمه ها و کلمات گاه در                                                  
 فضا برتری دارد اما به ناگاه با                                                   
 .خنده هایی به هم می ریزد..                                                  
  (کسیپایین)سرسرا-در شنیدگاه ما                                                  

 نیست...صدای زنگ در به گوش                                                   
 می رسد اما فضا نمیشکند...دوباره                                                    

 و دوباره حال صدای پاهای مژگان                                                   
 را داریم که از جمع مهمانی خارج                                                   

 میشود و احتماال چند پله پایین میاید                                                   
 گوشی اف اف را بر می دارد:                                                  

 
 

 شماییین؟بفرمایین تو! باز ردا( بله؟...اوه دکت)هنوز با ته خنده های کمرنگ در ص   مژگان
 شد؟...البته)میخندد(            

                                           
 گوشی را می گذارد و رو به باال به                                                             

 مهمانانش بلند میگوید:                                                            
 میام! کتر جوالیی اومده ...منتظر باشین...می بخشین ...داِ مریم!...   مژگان

 
 زحمت کنیم!ع م کم میخوایم رفولش ندیها!ما کمژگان جون ط   صدای زنی از باال



 
 بشین خودتو لوس نکن تازه اول شبه!)هنوز بلند(حاالکجا؟    مژگان

 
 صدای در سرسرا که باز میشودو                                                           

 شود.دکتر جوالیی وارد می                                                           
 )بسیار مزورانه(اوه...این چیه؟!واقعا"به نظر شما این چیه؟! سعادت؟!منم   جوالیی

 فکر میکنم!مینطوره 
 ) خنده(سالم دکتر!...چی رو میگین؟   مژگان

 
  در کنار تصویر  باالی خودم رو به پیشگاه شما کهاینکه بنده از اینجا سالم بلند    جوالیی

 اومانیست یونان می مونین پرتاب کنم! های مجسمه سازهایتون به شاهکارخود           
 اوه.....سالمتونو اگه پرتاب نکنین خیلی بهتره!    مژگان

                           
 از پله ها پایین میاید...در حال پایین                                                                 

 آمدن:                                                                
 فکر میکنم دیگه وقتشه که جای این تابلورم عوض کنم...انگار خیلی توذوق میزنه!           
 برای چنین تصویرینه نه...این کارو نکنین خانم! اوج سلیقه شما در انتخاب جا     جوالیی
 متبلوره!           
 اومدین دکتر!از دیدنتون تعجب کنم؟خوب...خوش     مژگان

 
 با تکخندی بلند(مگه من کم اینجا میام که شما تعجب کنین؟)   جوالیی

 
 خوب!بی دعوت هیچوقت این موقع شما رو ندیده بودم!    مژگان

 
 )با کنایه(فکر میکردم من همیشه اینجا دعوت دارم!   جوالیی

 
 همکارانم که االن در مطلقا"زنانه من و  البته دکتر!مخصوصا"اگه بخواین تودوره   گانژم

 شرکت کنین! طبقه باال داره آخرین دقایقش رو طی میکنه           
          
 هوم!یعنی که من مزاحم شدم!باید از ترنم موسیقی مورد    جوالیی

 س«!بلوز»عالقتون حدس می زدم!           
 

 نمی تونیم با آشنای سالیانکتر!یعنی ما )دلجویی میکند(شوخی منو به دل نگیرین د   مژگان
 دورمون شوخی بکنیم؟!          

 
 ی نکردم ....کردم؟ضچرا خانم؟چرا؟بنده اعترا   جوالیی

 
 خوب گفتم شاید شما..   مژگان

. 
 حرفشم نزنید!)کمی سکوت(ظاهرا" بهرام نیست!   جوالیی



 
 ...می دونید که...اهوزبله...تا اولهای شب معموال" نیست...مخصوصا"این ر   مژگان

           
 باز هم کتابخونه؟!   جوالیی
 شو تغییر بده!ه بله به نظر میرسه دیگه نمیخواد برنام   مژگان

 
 منظورتون چیه؟  جوالیی

 
 شروع کار بعدی می رفت اون معموال"وقتی که نوشتن کاری رو تموم میکرد تا    مژگان

 کتابخونه!اما االن...           
 

 رو شروع نکرده؟ یعنی حدود دو ماهه که هیچ کاری  ییجوال
 

 کرده ولی نمی تونه روش کار  روز پیش یه داستان بلند شروع 04چرا اتفاقا"حدود    مژگان
  نمی ذاره کنار ...می گه بوی پوسیدگی کاغذهاکار کنه...اصال"کتابخونه رو روش           

 توی کتابخونه ول می گرده....تا اون جایی که مندارم...میره اونجا و  رو دوست           
 هم که اونجا می خونه سعی می کنه از قدیمیترین موجودیهایمی دونم کتابهایی رو           

 کتابخونه باشه!               
          

 
 البته چون احتمال می دادم که  راستش من هم به خاطر بهرامه که مزاحمتون شدم   جوالیی

  ،توضیحات الزم رو توی کاغذ براتون نوشتم که ظاهرا با نبودخودش خونه باشه           
 ایشون به این هم نیازی نیست.....می تونم شفاهی به عرضتون برسونم!           

  
 بفرمائین!)بی تفاوت(   مژگان

 
 مکانباید تا حد اری بهتون بگم مژگان خانم!تصور میکنم  چه جو خوب نمیدونم   جوالیی

 به خصوص که این لگن رو بدجاییخالصه و سریع بگم...)با خنده قبا سوختگی(           
 پارک کردم...           

   
 گلویی تازه کنین؟راستی من فراموش کردم بپرسم...چیزی میل ندارین؟نمیخواین   مژگان

  
 )کمی دستپاچه(اوه نه... متشکرم!   جوالیی

 
 نمی شینید؟    مژگان

 
 همینجوری راحتم!ممنون!   ییجوال

 
 شوخی من رنجیدید...)چیزی کشف کرده(خوب پس من مطمئن شدم که شما از     مژگان

             



 
 اوه نه... نه...  جوالیی

 
 بمونین و گرنه... ن نمی دهد(و تاوان این رنجش اینه که حتما" شامو پیش ماا)ام    مژگان

  
 مطمئنا بعدها  ود وسوسه می شم مادموازل!)میخندد(حرفشم نزنید!من خیلی ز   جوالیی
 رو سرم حس کنم! نواسبتری پیدا میشه که سایه لطف توفرصت من            

  
 امیدوارم!   مژگان

 
 دکتر تیموری که  )نفسی عمیق می کشد(گفتنش آسون نیست!متاسفانه تشخیص   جوالیی

 جالب و خوشحال کننده نیست! زیاد ،من از بهرام خواسته بودم بره پیشش            
  

 )کنجکاو( خوب؟!    مژگان
 

 اون معتقده که بهرام بالقوه پارانوئیکه!   جوالیی
 

 یعنی چی؟    مژگان
 

 مسیری افتاده که به یکیعنی چه جوری بگم...اون االن از نظر روحی و روانی تو  جوالیی
  ش برای من که روانشناس نیستم کمی بیماری پارانوئید حاد منتهی می شه....توضیح         
 .. فرقی ن یرومیرسه که اون توجه بیشتری نیاز داره ... در خونه یا ببه نظرسخته          
 خصومت آمیز میشه...البته  هاد اگر مداوا نشن احساسشون با هم!این جور افرهنمیکن         
 شونه که با گسترش کانون توجه تدریجا"...احساس تنهایی وبی کسی مهمترین محرک         
  با     و گیرنمی بهبود هست...وگرنه اونها کم کم در برابر همه گارد مالبهشون احت         
 خودشونو تثبیت کنن!مدام دنبال  اطرافیانشون مدام تالش میکنن که وجود سوءظن به         
 ..  ...نتیجه همچین روندی میگردن و دنبال تسلط مطلقجانب  ق بهپوزیشن موجه ح         
  ،  افسردگی..مثال مطلقه و ممکنه فرد دچار انواع بیماریهای روانی بشه.استیصال          
 متوجه هستین خانم؟.ودحتی میل به نابودی دیگران و خوخصومت          

 
 اوهوم!  مژگان

 
 پس چرا ساکتین؟   جوالیی

 
 ........چی بگم؟    مژگان

 
 " روشنه؟! سوالی چیزی ندارین؟کامال   جوالیی

 
 خطرناکه؟!    مژگان

 



 )کمی با کنایه(برای خودش یا اطرافیانش؟  جوالیی
 

 فرقی هم میکنه؟   مژگان
 

 رانه مکثی میکند(بیشتر برای خودش!و)فک  جوالیی
 

 ...و برای اطرافیانش؟    مژگان
 

 خالی از خطر نیست!   جوالیی
 

 ادامه بدین دکتر!)تکانی به خود میدهد(    مژگان
 

 بگیره!جبرانشو به کار  مباید بهش فرصت ومیدان داد که مکانیز   جوالیی
             

 
 یعنی ؟   مژگان

 
 اهمیت بیشتری داره.....  یعنی بهش توجه بیشتری بشه..در هر زمینه ای که براش   جوالیی
 هش برسین!مهمن! شمام بیشتر بخونه یا حوزه نویسندگی اش!هر دو           

  
 

 )با کنایه(فکر میکردم این شمارو ناراحت می کنه!   مژگان
 

 ..........   جوالیی
 

 چیز دیگه ای نیست که بخواین اضافه کنین؟    مژگان
 

 چرا یک چیز بسیار مهم و حیاتی!   جوالیی
 
 خوب!     ژگانم
 
 
 وحی بدی قرار دارهر اون پارانوئیک نیست بلکه هر آن ممکنه بشه!توی شرایط   جوالیی 

 نمی دونم چرا؟            
 

  
 

 میخواین من حس کنجکاویتونو در این مورد ارضا کنم؟   مژگان
 

 اگه چیزی می دونید!   جوالیی



 
 تا اونجا که من میدونم هیچ مشکلی نداره!   مژگان

 
 توی خونه و کار؟   جوالیی

 
 فکر می کنم بله!    مژگان

 
 هر دو؟!  جوالیی

 
 حدسش خیلی مشکله؟   مژگان

 
 وضعییت  موردره خودش نویسنده شهیریه و درظاهرا" نه! اون به قوا     جوالیی
 اینه که...با داشتن زنی مثل شما ...من تصورم  خونوادگیش              

             
 

 حال باید گرفتاریهای کل درست نکنه موردی نیست...به هر)سریع(اگه خودش مش    مژگان
 شغلی منو در نظر بگیره!            
 

 کار تالیف اون واژه .ث خارج شود(راستی یادم رفته بود.)با خنده میخواهد از بح    جوالیی
 تون به کجا رسیده؟ه نام             

 
 هنوز توی گاف موندم !خیلی حجیمه!   مژگان

 
 ت کار...با این حساب پیشرف   جوالیی

 
 موضوعی با منابع ترجمه  یکشنریکند و طاقت فرساست!یک د ار)کامل میکند(بسی   مژگان
 کار روی چنین چیزی زیاد سخت نیست!شواری دشده محدود...تصور            

 
 دستیابی به دومین جایزه ای شما ده س!ولی امیدوارم نتیجه اش براوف!دیوانه کنن  جوالیی
 کاریتون باشه!          

  
 متشکرم!   مژگان  
 

 که منو خوشحال می کنه!  میدونین   جوالیی
 

 این از لطف شماست!    مژگان
 

 هکار قبلیتون شد رویاییب شاهنشاهی بهترین کتاب سال که نصیبه هر حال جایزه   جوالیی
توی هر لحظه عمرشون دارن ت ی از این قلم به دستهای ریزو درشکه خیل 

 !هزاران بار مرورش میکنن



 
 ین یکی که خیلی متفاوته!)با نیم خند(اما ا   مژگان

 
 با این وجود از مغز و قلم شما میاد بیرون!   جوالیی

 
 اینو گذاشتم به حساب تعارف!    مژگان

 
 اوه نه...اصال" این طور...   جوالیی

 
 مژگان!مژگان جون!   صدای زنی از باال

 
 )بلند(اومدم کتی!ببخشین!    مژگان

 
 من خیلی وقتتونو گرفتم!   جوالیی

 
 خواهش می کنم...لطف کردین تشریف آوردین!   انمژگ

 
 با این حال امیدوارم حال بهرام بهتر بشه!   جوالیی

 
 می شه!   مژگان

 
 )دستپاچه از نوع پاسخ مژگان(اوهوم...حاال باز هم اگر...فکر کردین که کمکی از   جوالی
 دست من برمیاد...           

 
 رف بودین دکتر!ص یشتر از یک کمک و دوست)محکم(شما همیشه برای من ب    مژگان

 
 من امیدوارم الیقش باشم......این ...این نهایت لطف شماست.)خنده دستپاچگی(اوه.   جوالیی

 
 هستین!    مژگان

 
 متشکرم!   جوالیی

 
 پس فردا شب چطوره؟    مژگان

 
 برای چه منظوری؟   جوالیی

 
 بکنه!وباشیم بلکه جبران امشب )با نیم خند(برای اینکه شام دور هم  ن   مژگا

 
 زیر دندونام  یمزه آخرین بیفتکتون با ساالد روس)با خوشحالی(فکر می کنم     جوالیی

 باشه!خوشحال میشم اگه تکراربشه!            



 
 )میخندد(پس دستورشم خودتون فرمودین!    مژگان

 
 دردسری نباشه؟   جوالیی

 
 پس فردا! .رنه اصال"...می بینمتون دکت    مژگان

 
 پس سالم به بهرام جان بمونه برای همون شب که خودم  تقدیمش کنم!   ییجوال

 
 فقط امیدوارم پرتاب نکنین!    مژگان

 
 سالمهای پرتابی مختص شرفیابی خدمت شماس!)قهقهه میزند(   جوالیی

 
 )آرام با خنده همراهی میکند(شما لطف دارین!    مژگان

 
 وش خانم!)دور میشود(خوب ....شب خ    جوالیی

 
 شب خوش!     مژگان

 
 )می ایستد وبرمیگردد(پس!بهرام احتیاج به توجه داره!   جوالیی

 
 )با خنده تصنعی(شما نگران نباشین دکتر!    مژگان

 
 بسیار خب !)آرامتر(شب خوش!   جوالیی

 
 خوش اومدین!    مژگان

 
 

 جوالیی میرود-صدای باز و بسته شدن در                                                    
 مژگان عصبانی است....                                                    

 
  بر بیام که آقا لک ه.پارانوئیک!البد باید آسه برم آس)زیر لب(بهرام)تکخند(هه..   مژگان

 ندارن...           
 

 صدای کشیدن کبریت....سیگاری روشن میکند                                                    
 در سکوت صدای مداوم موسیقی و خنده های                                                    

 مالیم طبقه باال به گوش می رسدچند لحظه ای                                                    
 بعدتر:                                                    

 
 )زیر لب(آه...لعنت!....مهم نیست!    مژگان



 
                               

 صدای قدمهای او که از پله ها باال میرود و به                                                    
 مهمانی می پیوندد....                                                   

 صدای در که باز و بسته میشود و بهرام به                                                   
 خبرنگاری جوان وارد میشود. مراه ه                                                  

 
 بفرمائید خواهش میکنم...فرمودین اسمتون؟     بهرام

 
 مسعود شوری از روزنامه پگاه!  خبرنگار

 
 آه ...بله...من مرتب فراموش میکنم!      بهرام

 
 آرامی داشته باشه!ن ده خالقی مثل شما اصوال"نباید ذهزیاد تعجب نداره!نویسن   ر خبرنگا

 
 تعارفات رایج!       بهرام

 
 ابدا" !    خبرنگار

 
 جا چه خبره؟!وای باز هم!)بلند(شما زیر لب(این-)متوجه سر و صدای طبقه باال شده    مبهرا

 راحت باشین آقای پگاه!           
 

 شوری جناب طلوعی!از روزنامه پگاه!  خبرنگار
 

 دقیقه دیگه در  به هر حال راحت باشین !من تا چنداوه البته...باید منو ببخشید!      بهرام
 خدمتتون خواهم بود!            

 
 متشکرم!   خبرنگار

 
 )بلندتر(مژگان! مژگان!      بهرام

 
 

 با چند لحظه تأخیر صدای قدمهای او که بر                                                 
 باالی پله ها ظاهر میشود...                                                

 
 )بی حالت(اومدی؟  ن   مژگا

 
 قای .....)به دنبال اسم(...معرفی می کنم  آاِ آره....      بهرام

 
 )با خنده ای کمرنگ(مسعود شوری!  خبرنگار



 
 بله...از روزنامه پگاه!      بهرام

 
 تم آقا!وقخوش    مژگان

 
 تم خانم طلوعی!وقمنهم خوش  خبرنگار

 
 با کم حواسی خودم  یشون برای مصاحبه تشریف آوردن منبینی ای همونطور که م    بهرام

 خونه بشن!)میخندد(در حالیکه من باید پیش  دوادار کردم که همزمان وارشون رو ای          
 بودم! ایشون خونه از          

 
 اصل قضیه تفاوتی نکرده! حالخواهش میکنم خجالتم ندین!به هر   خبرنگار

 
 چرا یک اتفاق کوچیک!اینجا همسرم گویا جمع دوستانه ای تشکیل داده!     بهرام

 
 مزاحم شدم! در واقع    خبرنگار

 
 ابدا" آقا!)به مژگان(تا کی دوستات هستن عزیزم؟!      بهرام

 
 برای حفظ ظاهر(چه فرقی میکنه؟-تصنعی ه)با خند     مژگان

 
 )سعی دارد آرام صحبت کند(خوب من برای مصاحبه نیاز به فضای آرامتری دارم!    مبهرا

 
 تونستی منو در جریان بذاری! خوب می   مژگان

 
 این درسته....ولی خب حاال...      بهرام

 
 ادب هست که من  ازی شوری هم حتما"میدونن که دور آقا حال) قطع میکند(به هر    نمژگا

 مهمانان از پیش دعوت شده موراهی کنم تا این مصاحبه تشریفاتی صورت بگیره!           
 

 )کمی دستپاچه(البته خانم...   خبرنگار
 

 ار نداشته باشی که من آقای شوری رو....امیدوارم انتظ     بهرام
 

 )محکم با خنده ساختگی(چرا عزیزم!همین انتظار رو دارم!    مژگان
 

 )گیج(یعنی...      بهرام
 

 اوهوم!    مژگان
 



 های بلوری امر  ما با این بلوز فانتاستیک و خندها"دوره شاین خیلی مضحکه!مطمئن    بهرام
 اطرش مصاحبه من...که به خ مهمتری نیست          

 
 )بلند(چرا هست عزیزم!هست!این دفعه دوره مون کاریه بهرام! بچه ها آخرین    مژگان
 کاراشونو آوردن که بخونن!           

 
 )به زحمت خود را کنترل میکند(با ترنم دل انگیز یاردپارکر؟!!     بهرام

 
 با موسیقی بخونه! وه شعرهاشه میدونی...کتی عادت دار)خود را لوس میکند(تو ک    مژگان

 
 کدوم مصرعم نیست تووفوق العاده ظریف که معلالبته...به اضافه خنده های     بهرام

 مخفی کرده! شعرش  
 

 )جوش آورده ولی کنترل میکند(حتما"اینو ازش می پرسم!    مژگان
 

 ) او نیز همچنین(البته میتونم بیام و خودم ازش بپرسم!     بهرام
 

 خوشحال  آقای شوری ات می آرم!بعدا")به خبرنگار( خوبنه نه!من جوابشو بر    مژگان
 شدم!           

 
 اینطور.... معذرت میخوام که منهم همینطورخانم!من...البته.. باز هم  خبرنگار

 
 )با آرامش(مهم نیست آقا!پیش میاد! خداحافظ !     مژگان

 
 خداحافظ خانم!   رخبرنگا

 
 ژگان!صبرکن م      بهرام

 
 

  صدای قدمهای او که از پله ها باال میرود وبه                                                    
 آهستگی و از نزدیک با مژگان صحبت میکند                                                   

 
 )بی مالحظه(چیه؟!    مژگان

 
 حماقتها آنقدر اهمیت داره؟! این خدشه دار نکن اینطوری شخصییت منو)با حرص(    بهرام

 
 معلومه!   مژگان

 
 ا...من به این آدم قول داده بودم!    بهرام

 



 خوب باید منو در جریان میذاشتی!   مژگان
 

 بکنم باید از تو اجازه  خودم نیم ساعت یه غلطیبرای چی؟برای اینکه توی خونه      بهرام
 گرفتم؟ می           

 
 )بی طاقت(من نگفتم اجازه...گفتم...)ادامه نمی دهد(اه...حوصله جرو بحث ندارم    مژگان
 بهرام...            

 من حاال چی کار کنم؟!     بهرام
 

 بندازش فردا صبح!منم خونه نیستم!   مژگان
 

 اگه رفت و نیومد چی؟     بهرام
 

 ن؟)بی اعتنا(به درک!این جوجه خبرنگارا چه ارزشی دار  مژگان
 

 )بریده و بی طاقت(اتفاقا"ایندفعه برام خیلی مهمه!    بهرام
 

 از صد تا در خواست به  یدیروز که محل سگ بهشون نمیذاشت )پرخاشگر(چرا؟تا   مژگان
 دو تا جواب میدادی...           

 
 االن دیگه فرق داره...نمی فهمی؟    بهرام

 
 )قاطع(نه!    مژگان

 
 امروز برام چه اتفاقی افتاده!تو که نمیدونی!    بهرام

 
 چه اتفاقی افتاده؟   مژگان

 
 خوب ...توضیحش مفصله...فقط همینو بدون که ممکنه روزای سختی برسن!     بهرام

 
 سخته!ای میشود(زندگی با تو سرشار از روزدر حالیکه دور -بی اعتنا)   مژگان

 
 سعی دارد صدایش باالتر نرود(مژگان!-)عاصی    بهرام

 
 
 صدای قدمهای مژگان که بی اعتنا دور                                                            

 میشود...و صدای قدمهای بهرام که با                                                            
 یین اپهومی زیر لب از پله رولند نامفغ                                                           
 می آید...                                                            

 



 نمیخواست مشکل ایجاد کنم. ی دلم)با تته پته(من جدا"شرمنده ام جناب طلوع    خبرنگار
 

 منو ببخشید ودعوت منو  می میزند(مشکل جای دیگه س!امیدوار)آرام سگ نفس      بهرام
 برای فردا صبح رد نکنید!            

 
 اتفاقا"بهتر هم هست!شما امروز به نظر آشفته می رسین    خبرنگار

 
 همون باعث شده قرار  هیش اومده ...که ...کپ گرفتاری برامآه...بله...کمی..یه  خبرنگار   

 و مصاحبه با شمارو فراموش  کنم. مالقات              
 

 ده صبح خوبه؟ مهم نیست   خبرنگار
 

 انتخابو می ذارم به عهده شما که اینجوری شاید جبران مافات بشه!      بهرام
 

 تمنا میکنم استاد! من رأس ساعت ده خدمت میرسم!   خبرنگار
 

 هیچ مانعی وجود نداره!      بهرام
 

 پس شبتون بخیر!   خبرنگار
 

 شبتون بخیر جوان!      بهرام
 
 

 خبرنگار دور میشود...                                                              
 

 ا...راستی!     بهرام
 
 

 خبرنگار می ایستد و چند قدمی باز                                                              
 می گردد.                                                             

 
 آقای شوری!     بهرام  
 

 امری باشه!    خبرنگار
 

 فرمودین پگاه درسته؟       بهرام
 

 بله پگاه! روزنامه صبحه! اصال"باهاش آشنا نیستین؟    خبرنگار
 

 فقط در حد تیتر! .متأسفانه فرصت تورقش رو نکردم..  اوه... چرا... اما      بهرام



 
 اجتماعیه با چهار صفحه  -فرهنگی )توضیح بیشتری میدهد(خوب یه روزنامه   خبرنگار
 همون چهار صفحه ایم! یهنری )با نیشخند( ما تو            

 
 کیه؟ط می خواستم بدونم مسئول روزنامه البته ! مشخصه! فق      بهرام

 
 یتی داره؟!)متعجب(اهم   خبرنگار

 
 تو شرایط خاص فعلی برای من مهم وحیاتیه!       بهرام

 
 ط خاصی؟چه شرای   خبرنگار

 
 اوم...فعال"قابل ذکر نیست!       بهرام

 
 بسیار خب....آقای قوامی!    خبرنگار

 
 )زیر لب(قوامی...قوامی...       بهرام

 
 نمیشناسین؟   خبرنگار

 
 متأسفانه نه! عضو انجمن هستن؟     بهرام

 
 کدوم انجمن؟  خبرنگار

 
 انجمن ملی نگارش!     بهرام

 
 ونم )با خنده( اگه بگم نمی دکرار میکند(انجمن ملی نگارش...ت حقیقتش)زیر لب  خبرنگار
 باور می کنید؟            

 
 )آمیخته با خنده به نشانه شوخی(خوب ....به سختی!     بهرام

 
 کم لطفی میفرمایید!  خبرنگار

 
 اما من به هر حال فکر میکنم بتونم ازتون خواهش کنم که  فردا جواب این سوال منو   بهرام

 هم همراه خودتون بیارین!ممکنه؟       
 

 میگیرم و میپرسم!فقط  سالبته ! چرا که نه!به راحتی هم ممکنه!امشب با ایشون تما خبرنگار
 می خوام بدونم جواب مثبت یا منفی د رمصاحبه ما تأثیری داره؟           

 
 نین چون من به هر حالنک ردا صبح منتظرتونم....امیدوارم دیفعال"نمی دونم...من فر  بهرام



 گرفتاریهای دیگه ام دارم!       
 

 مطمئن باشین استاد!  خبرنگار
 

 شبتون بخیر!   بهرام 
 

 خدانگهدار  خبرنگار
 
 

 صدای قدمهای او که دور میشود و در که باز و                                                   
 بسته میشود...صدای مداوم موسیقی وخنده های                                                   
 زنان طبقه باال چند لحظه ای در سکوت فضا                                                  
 مجال یکه تازی می یابد بهرام سیگاری روشن                                                   

 میکند و عمیقا"پک میزند و دودش را با صدای                                                  
 ممتدی بیرون می دهد...زیر لب و با خود زمزمه                                                 
 می کند.                                                  

 
 اونا نمیتونن باها بازی  مندازه کافی شهرت و اعتبار داره امن ب...نمیذارم....هه...    بهرام
 حساب شده ..باید حساب شده عمل کنم... ..باید..ه کنن!جوجه تر از این حرفان....آر         

 احمقا!مرده شور  )ناگهانی و یکدفعه(اه...صدای موسیقی داره عاصی م میکنه ودقیق         
 کث( خدایا...اون احساساتتونو ببره!)م         

 
 
 

 صدای فرو رفتنکی دیگر ...ی پصدا                                                 
 بهرام روی مبل راحتی...                                                 

                                      
 نوای نرم و مداوم بلوز )یاردپارکر( کهو                                                 

 اوج می گیرد و فضا را تسخیر می کند..                                                
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 

 پایان قسمت اول                                                                               
 



 
 
 
 

 قسمت دوم
 
 
 

 خانه بهرام طلوعی....                                                                      
 در سکوت خانه تنها صدای                                                                      

 انگشتان بهرام بر روی میز                                                                      
 به گوش میرسد که با عصبیتی                                                                      
 هدخاص ادامه اش می د                                                                      
 لحظاتی چند به همین منوال...                                                                      

 صدای دری که باز میشود و                                                                       
 مژگان خارج میشود...                                                                      

 
 شده...دستکشهامو کجا ...من دیگه میرم!)مکث(هوا سرد تر)نسبتا"سریع(خوب    مژگان

 گذاشتم؟          
 

 )آرام و سنگین(دیدی بهت گفتم!    بهرام
 

 بی صدا بر جای میماند(...چی رو؟)   مژگان
 

 ساعت ده وربعه!    بهرام
 

 خوب ... که چی؟   مژگان
 
 قرار ما ساعت ده بود!سر ساعت ده!    هرامب

 
 کدوم قرار؟   مژگان

 
 )کمی بلنتر(با همون خبرنگار دیروزی دیگه!    بهرام

 
 یعنی دیر کرده؟   مژگان

 
 بهت گفتم ممکنه بره و دیگه نیاد!     بهرام

 
 )چند لحظه ای سکوت میکند(نمی فهمم...آخه برای چی ؟ )مکث(آهان دستکشام     گانمژ

 اینجان!           



 
 رقت انگیز(تو حتی نمی پرسی دیروز چه اتفاقی افتاده!)     بهرام

 
 که بدخلقی می کنی...سب )سرد و خنثی(اوه...اصال" فراموش کرده بودم... از   مژگان

 
 )عصبی و خاص میخندد(من؟ من بدخلقی میکنم؟هه!    بهرام

 
 دارم نه وقتشو!شوکنی نه حوصلاگه میخوای جرو بحث  )سریع(ببین بهرام   مژگان

 
 )محکم(کجا داری می ری؟    بهرام

 
 کار دارم!   مژگان

 
 کجا؟بهرام     
 

 پیش مجلسی...   مژگان
 

 تو که هنوز کارتو تموم نکردی!دست خالی می ری انتشارات که چی بشه؟    بهرام
 

 چه کاری...خودمم نمیدونم  .ه داره...دیروز تماس گرفته بود..یه کار دیگ   مژگان
 

 نمیدونی و می ری!   بهرام
 

 )عصبی(خوب چی کار کنم؟  مژگان
 

 معذرت میخوام!وآرامتر(خوب بر-یکشد و بلند میشود)نفس عمیقی م   بهرام
 

 کنه... چه می دونم...با جایزه ای پ ب شاید میخواد بادها رو تجدید چا)آرام(....خو   مژگان
 داره حسابی نون میخوره! دادن مجلسی مکه به این کار          

 
 )زیرلب(چرا نیومد؟   بهرام

 
 میاد...هنوزآنقدرهام دیر نیست!  مژگان

 
 احتمالش کم نیست که نیاد!   بهرام

 
 چرا؟بهم نگفتی چی شده!  مژگان

 
 !عصبی(دیروز توی کتابخونه شاهینی رو دیدم-)قدم میزند  بهرام

 



 شاهینی؟  مژگان
 

 ی نگارش!آره...رئیس انجمن مل   بهرام
 

 توی کتابخونه؟!!!  مژگان
 

 منو ببینه...ولی تظاهر کرد که  آره...تعجبم داره...برنامه ریزی شده بود... اومده بود   بهرام
 اتفاقی دیده تم!        

 
 خوب؟  مژگان

 
 امضاء نکردم!وشروع کرد به گله و شکایت که چرا اعالمییه انجمن   بهرام

 
 یه؟کدوم اعالمی  مژگان

 
 سانسور شدید اداره نگارش تنظیم ون نوشته ای که علیه سختگیریها و)بی تاب(هم  رامبه

 کرده بودن...تقریبا"همشون امضا کردن جز من!         
 

 )خونسرد(خوب اینم یکی دیگه از کارهای ابلهانت!  مژگان
 

 مژگان!   بهرام
 

 خوب حرفتو بزن!  مژگان
 

 هر چی بهش توضیح دادم ! می داد ...فقط میگفتال حرف زدن نتقریبا"به من مج   بهرام
 کنی و از اینجور خزعبالت!شیرینی قبول نکرد...گفت میخوای برای دولت خود          

 
 )با کنایه(خوب کار تو چه معنی دیگه ای داره؟  مژگان

 
  )بلند(یه معنی کامال"مشخص!که من با اونها نیستم...تو این مشکل و حس نمیکنی   بهرام

 دارن درصد اونا گرایشات چپ74عضو رسمی انجمن نیستی...ولی مژگان  ونچ          
 عضوهای فعالشون که قرار بود امضای من کنار امضای اوناحداقل بیشترمیفهمی          

 خوش .... رقصی بکنه،اینطورین!          
 

 ور!تو هم میسانس زبی که نداده بودن...اعتراض علیهچه ربطی داره؟بیانیه ح  مژگان
 اداره نگارش موافقی! رستی امضاء کنی...مگه تو با سانسوتون          

 
 خودتم می دونی که نه!هنوزم داغ توی سانسور موندن نجوای آتش به دلمه! مگه   بهرام

 تونم موافق باشم؟ می          
 



 خوب پس خودتم قبول داری؟  مژگان
 

 همشون عضوهای  امضاءهارو دونه به دونه دیدمولی تو حرف منو نمیفهمی...من    بهرام
 فعال و دو آتیشه حزب بودن...اونوقت...         

 
 اسی اش میکنی!الکی داری سی  مژگان

 
 دلخورن! نه!اصال"به صراحت بهم گفت که بچه ها بدجوری از دستت   بهرام

 
 شاهینی؟  مژگان

 
 اونا فاصله می گیرم!آره...خودشون فهمیدن که من دارم اینجوری از    بهرام

 
 خوب؟  مژگان

 
 حس می کنم که  امضاءنکردنم چیزی بهش نگفتم ولی البته من درباره علت واقعی   بهرام

 میدونن...        
 

 حزبی ان پس چرا  )بی حوصله(اگه اینطوری که تومی گی بیشتر اعضای فعالشون   مژگان
 چند سال پیش یادت نیست چند نفربه ونهکسی باهاشون کاری نداره؟یعنی رژیم نمید          
  ی....ندان!داری خودتو بیخودی می ترسونرفتن زنفر  همین جرم اعدام شدن و چند          

 همینطور داری یه کاری می کنی که من دیرم بشه!          
 

 بهرام:)ناگهانی و بی دلیل صدایش را بلند میکند(اون مرتیکه مجلسی روولش کن!االن من 
 بهت احتیاج دارم!       
 

 )معترض(یعنی چی؟صداتو بیا پایین!مگه دیوونه شدی؟   مژگان
 

 )نفس عمیقی می کشد(نه!ولی دارم میشم!....دارم میشم....    بهرام
 

 می خواد بکن!منو باش  )راه می افتد(اصال"به من چه ارتباطی داره؟هر کاری دلت   مژگان
 روز بخیر جناب طلوعی!!  میذارم که دارم لی لی به ال الت          

 
 از پشت سر(اون تهدیدم کرده مژگان!-)بلند    بهرام

 
 )می ایستد...اما چیزی نمیگوید(.....   مژگان

 
 عالوه بر اینکه طردم ی گفت اگه بخوام ساز مخالف بزنم )آرامتر(یه جور مؤدبانه ا    بهرام
 کث(این می دونی یعنی چی ؟می کنن برام پرونده سازی می کنن... )م          

 



 )بی حالت و سرد(به خاطر یه امضای نا قابل!   مژگان
 

 فقط بحث امضاءنیست...اونها می خوان که من هم خطشون باشم    بهرام
 

 انجمن اون همه عضو داره...یه نفر به چشم نمیاد!  مژگان
 

 چون توی دهه آخر چرا!چرا!اگه اون یه نفر بهرام طلوعی باشه به چشم می آد!    بهرام
   امضاهای ریز و درشت که پای  ی بیرون داده و نسبتا"از همه اونکارهای موفق         

  انجمن به عنوان اعضای فعال میخوابن اسم و رسم و شهرت بیشترو  هایبیانیه          
 همداره... اونهابه همچین مهره های مهمی احتیاج دارن...توی بازیهای مبهتری          
  برگ برنده می خوان!         

 
 )نیش میزند(تو مطمئنی اینقدر مهمی؟!  مژگان

 
 !زیرلب(مژگان-)لحظه ای سکوت بهت آلودی می کند   بهرام

 
 سخت نگیر عزیزم!اونها می تونن کمک کنن!  مژگان

 
 اما هنوز نیش خورده و مبهوت(من نمی ذارم!-)محکم  بهرام

 
 )با تمسخر(چه جوری؟!  مژگان

 
 خودمو و مواضع )به خود می آید(امروز با اون خبرنگاره شوری مصاحبه می کنم   بهرام

 درست بشه! می گم....پیش از اینکه برا پاپوشصریحا"            
 

 )موذیانه( اگه بیاد!   مژگان
 

 )گویی چیزی به خاطر آورده(ساعت چنده؟    بهرام
 

 ده و سی و پنج دقیقه!   مژگان
 

 گران(خیلی دیر کرده!)ن    بهرام
 

 باهاشون کنار بیا!   مژگان
 

 )بلند(من مال هیچ حزب بی پدر و مادری نیستم...من خودمم!    بهرام
 

 نویس؟ )او نیز صدایش را بلندتر میکند(تو کی هستی ؟نویسنده؟ داستان   مژگان
 

 )محکم(آره!    بهرام



 
 می خوای بمونی یا نه؟  مژگان

 
 می مونم!   بهرام

 
 بهاش اینه که خودتو یه جایی بند کنی جناب طلوعی ! تنهایی بایه تخته شکسته غرق   انمژگ

 الکی خوش! می شی         
 

 تو هم انگار بدت نمیاد!   بهرام
 

 عزیز دلم من داستان نویس نیستم... من مثل جنابعالی با تفکر وشعار و فلسفه آش    مژگان
 کسی خواست جلومو بگیره بره تو بوق  مردم که اگهنمی کنم بدم به خورد درست           

   ای مسمومه! من محققم !کارم هیچ ضرری هم به هیچ تنابنده که آش این بابا کنه           
 می فهمی؟!اگه چیزی  همیشه تو هر جامعه ای براش جا هست!،نمی رسونه که هیچ         

 گم واسه خودته که می گم! می         
 

 لی به رمان جنابعالی جایزه شاهنشاهی اعطا شد!و   بهرام
 

 خوب آره...مسلمه...یکی دو بار اینکارو کردم ولی پا رو دم هیچ کس نذاشتم...بی   مژگان
 ضرر!این یعنی تکنیک و سیاست!این یعنی شرط اول بقا توی نوشتن!بر فرض اگرم          

 های تحقیق رد کردن اهمیتی نداشت نمی یا هیچ توجهی به کارم جلومو می گرفتن          
 همیشه به روم بازه!          

   
 

 هه!خوش به حالت!   بهرام
 

 )با خونسردی آزار دهنده(البته...البته که خوش به حالم! من بهت گفتم ... بیشتر   مژگان
 می دونی! تاین هم چیزی ندارم که بگم....خود         

 
 دارم؟می دونی چند نفر امنیت د کنم به این جماعت احمقفکر می کنی اگه خودمو بن   بهرام
 از کله گنده های همین تو ده ای ها از ترس اعدام و زندان در رفتن و دارن تو گوشه         

 شیپیشهای مغز گندیده شونو می جوون؟ کنار دنیا         
 

 ر شاخ نشو...یه س من نگفتم تو بیا سخنگو ودبیرحزب مخفی شو!فقط انقدر باهاشون  مژگان
 جوری کج دار مریز باهاشون سرکن!سخت نیست باور کن سخت نیست!         

 
 توده ای اونا طرف  یستن ...شاهینی که رئیسه و از یهنمی تونم! تازه ...فقط که اینا ن   بهرام

 ..نمیفهمم........ هم هستن...هه...اصال توی انجمن بیشتر رو اومدن...یه دسته دیگه         
 بابا منهم آدمم!واسه خودم عقیده ای  فکری دارم! تفکراتشون برام قابل قبول نیست         

 



 چون خودت خواستی! و بساز اگه کله پات کردن آخ نگو پس پا شو باایست !بسوز   مژگان
 

 من جلوشون می ایستم!   بهرام
 

 و قراری که باهات  ولع کردن! می بینی که!آقای خوش ق)با تمسخر(مثل اینکه شرو  مژگان
 وعده مصاحبه داشت نیومده!         

 
 )زیر لب(میاد! باید بیاد!  بهرام

 
 مصاحبه کنی! اگرم نیاد می تونی در غیاب من بشینی و با خودت......مهم نیست!   مژگان
 فقط بدون که فردا برای شام مهمون  در قبال همه چیز صریحا" بیان کن مواضعتم          

 داریم...هیچ قرار دیگه ای نذار!          
 

 کی؟   بهرام
 دکتر جوالیی!  مژگان

 
 برای چی؟  بهرام

 
 حتما" علت می خواد؟   مژگان

 
 .... من حالم خوبه!    بهرام

 
 دکتر تیموری در مورد  شام خوردن با معاینه پزشکی فرق داره عزیزم!....در ضمن  مژگان
 حالت باهات موافق نیست!         

 
 چطور مگه؟   بهرام

 
 می گه باید مواظب باشی!   مژگان

 
 که چی بشه؟    بهرام

 
 که مشکلی پیش نیاد! می گه وضعییت روانی خوبی نداری!  مژگان

 
 که بتونه درباره  )عصبی می شود(یعنی چه؟غلط کرده! مگه اون چی کار کرده   بهرام

 ال واحوال این خزعبالت و ح وضعییت روانی من حرفی بزنه! با خوش وبش        
 دستگیرش شده؟!        

 
 خودت هم که شده  بیخودی جوش نزن!...بخاطر سالمتی همون کافی بوده!پسالبد  مژگان
 هاشون راه بیا!با         

 



 بزنن زمین!چه تر از این حرفان که بتونن منو)با خود اما بلند(اونها خیلی ب  بهرام
 

 د!من دارم می رم!ممکنه یه خورده دیر بیام !)عصبی( دیدی... دیرم ش  مژگان
 

 )تند(برای چی؟   بهرام
 

 )یکباره(برای همه چیز ازم توضیح نخواه!  مژگان
 
 

 سکوت....                                                                                
 چند لحظه بعد تر!                                                                                

 
 چهارشنبه لباس مناسبی  مد! برای )آرامتر(با کتایون قرار دارم...باید بریم نمایشگاه  مژگان
 می خوام!         

 
 )آرام(مگه چهارشنبه چه خبره؟    بهرام

 
 ق در ادبیات این شد چهارمین بار! یه کنفرانس تشریفاتی درباره عرصه های تحقی   مژگان
 ملی!از این شوهای مسخره چند وقت یک بار.          

 
 برای همین شوی مسخره نگران پرستیژتی؟اینهمه لباس داری! همه هم مناسب.     بهرام

 
 تو انگار معنی شو رو نمی دونی! به هر حال الزمه.   مژگان

 
 تا خودی نشون بدی و  )آهی میکشد(بله...الزمه!مطمئنم که همه تالشتو می کنی    بهرام
 کنفرانس اکسپزه بکنی! نرلیان و سر آستین پوستتو توی سالگوشواره های ب          

 
 ارتباطی نداره! ومو بهم نزن! هیچ کدوم اینها به ت)تند( بس کن بهرام! حال   مژگان:

 
 )آتشی (ولی من شوهرتم!     بهرام

 
 ی نباشی!لحظه که دلت خواست می تون ر)ناگهانی(ه   مژگان

 
 )زیر لب و تکه پاره(مژگان     بهرام

 
 )با حرکاتی تند( من دیگه دیرم شد!    مژگان

 
 

 صدای پاهای او که به سرعت به                                                            
 م از پشتطرف در میرود...بهرا                                                           



 سر:                                                           
 

 )نه چندان بلند( مژگان ...تو نباید اینقدر با من نا مهربون باشی!    بهرام
 
 
 

 صدای پاهای مژگان که می ایستد...                                                                
 

 دارم...تو...یعنی  .همیشه به تو و حمایتت احتیاج..ه....من... تو این شرایط که نمن.   بهرام
 عوض هلحن حرف زدنت با من دیگ گم؟...)مکث( می دونی چند وقته کهطوری بچ         
 شده؟         

 سکوت.....                                                                               
 ؟!)مشتاق( چرا   بهرام

 
 ............مژگان   

 
 چرا بهم بگو!بهرام    

 
 

 صدای زنگ در سکوت صحنه را                                                                  
 میشکند... مژگان به سمت گوشی                                                                 

 اف اف میرود...                                                                 
 

 بله؟شما دیر کردین آقا! بفرمائید!مژگان  
 

 )سریع(خبرنگاره س؟!بهرام   
 

 اوهوم!من رفتم.مژگان  
 

 یشود...صدای پاهای او که دور م                                                                
 

 مژگان! بهرام   
 
 

 صدای باز و بسته شدن در...مژگان                                                                
 بی توجه میرود...                                                               

 
 آه .... خدای من!بهرام   

 
 وبستهچند لحظه بعدتر در مجددا" باز                                                              



 .....میشود و خبرنگار داخل میشود                                                              
 

 سالم و عرض معذرت جناب طلوعی!خبرنگار  
 

 )سعی دارد محکم باشد ومقتدر( چهل وچنج دقیقه!بهرام    
 

 نکنید...باور کنید من  ...میزان قصورمو یاد آوریم)به سرعت( می دونم....می دونخبرنگار 
 وجود خوش قولی ام!)میخندد(م           

 
 )به تمسخر( منهم به استناد عملتون اینطورفکر می کنم!بهرام    

 
 کم لطفی؟! دیروزو چی میگین؟خبرنگار  

 
 کارهای دگه ای هم دارم  تمه دهد(به هر حال چون منه را خا)سعی دارد تعارفات اولیبهرام 

 کمی مختصربرگزارش میکنیم.        
 

 التونو با خودم بیارم دیر سؤ )جدی تر(حقیقتش چون اصرار کرده بودین که جوابخبرنگار  
 این دقیقه که در خدمتتون هستم آقای  شد.علیرغم تصوری که داشتم از دیشب تا             
 یک اتفاق ساده!صبح هم دوباره رفتم دفتر ومنتظر شدم.... قوامی رو پیدا نکردم!            

 چون بدون هماهنگی نیومده بودن کسی نمیدونست برای چی!            
 

 با این حساب شما نمدونین که عضو انجمن هستن یا نه!بهرام    
 

 متأسفانه بله!خبرنگار  
 

 مائید بنشینید!خبر زیاد خوبی نیست! بفربهرام    
 

                                       
 صدای قدمهای خبرنگار نزدیک                                                              
 میشود...در این حین بهرام                                                              

 سیگاری روشن میکند....                                                             
 

 متشکرم! با اجازه...)آرام و نجواگونه(سرما داره کم کم اذیت می کنه!خبرنگار  
 

 )پک عمیق به سیگار(خوب! به ناچار شروع می کنیمبهرام     
 

 را اعضا نیستید؟پس چ ی بخشید استاد مگه شما عضو انجمن)خوشحال میشود(مخبرنگار  
 دیگه رو نمیشناسین؟             

 
 افراد دیگه هم هستن  ی فعال رو میشناسم جوون! اما خیلی)خود نیز مینشیند(اعضابهرام    



 شده!اما هرگز ندیدمشون طبیعیه که م ریز و درشتشون به عنوان اعضا ثبتکه اس          
 !خاطر نداشته باشم اونهارو نشناسم یا بهمن           

 
 التونو بهتون میدم!به هر حال من دیر یا زود جواب سؤخبرنگار  

 
 حتما" این کار رو بکن آقای ....بهرام    

 
 شوری! )با خنده(خبرنگار  

 
 داشتم!ه پیش از ورودتون اسمتونو به خاطرمطمئن باشین که چند دقیقبهرام     

 
 مهم نیست! شروع کنیم؟خبرنگار  

 
 یا خدمتکار  نو بدونید که برخالف تصور خیلی ها من مستخدمبسیارخب!فقط ایبهرام   

 ندارم...اگه چیزی الزم دارین بگین خودم قبل از شروع براتون بیارم!         
 

 .نه ممنونم! نیازی نیستخبرنگار  
 

 ضبط همراهتون آوردین؟بهرام     
 

 نه!سرعت دستم برای هرنوع مصاحبه ای کفاف می ده!خبرنگار  
 

 خیلی خوب! شروع کنین    بهرام 
 

 خوب! آقای طلوعی بد نیست به عنوان مقدمه برای خوانندگان پگاه خودتونو خبرنگار   
 معرفی کنید!             

 
 )جدی( تصور من ازخوانندگان یک روزنامه چیز دیگریه آقای شوری!یک دید واقعی بهرام  

 تر سراغ صفحه ای از روزنامه می متخصص کم تر!خواننده هر قدر همتر و منطقی         
 اون مسئله مورد بحث براش نا شناخته باشه!منظورم اینکه بهرام طلوعی ره که توی         
 هم عالقه ای نشون نخواهد داد  اگه رو نشناسه به مصاحبه اون با خبرنگار روزنامه        
 !! قبول ندارین؟واگر بشناسه دیگه نیازی به معرفی نیست        

 
 البته! به این مسئله فکر نکرده بودم ...اما شما هم قبول کنین که کسی که بهرام خبرنگار   
 طلوعی داستان نویس رو می شناسه لزوما" نمی دونه که اون به عنوان یک فرد             
 حقیقی کیه!             

 
 ن بهرام طلوعی چهل و اوه...متوجه منظرتون هستم ! بسیارخب! توضیح می دم....مبهرام   

 کنم!کافیه؟!دگی میکه دست به قلم و محقق هست زن سه ساله بدون فرزند با همسری         
 



  ......موفقییتهای شایاناین! آقای طلوعی شما در دهه اخیراگه شما اینطور می خوخبرنگار  
 پگاه رو عالقمندمسئله باشه که روزنامه وردین و شاید همین توجهی رو به دست آ           
 شما  کرده باشه! حدود هشت سال پیش مجموعه داستانهای کوتاهبه مصاحبه با شما            
 کشور قلمداد شد...شما با  با عنوان آینه یک جهش مهم در عرصه ادبیات داستانی            

 دادید مضاف بر و نثر مورد توجه دوباره قرار  خورد نویسنده رو با زبانآینه بر            
 برخورد شما با جریانات اجتماعی و سیاسی اون سالها به شکل   اینکه شکل            
 داشت. یکی از داستانهای   تازگیو خوش فرم بسیار قابل توجه بود و  استعاری            
 گلیسی مینا نام داشت با فاصله سه ماه به ان  عه آینه که فکر میکنمکوتاه مجمو            
 موفقیت کوچکی محسوب نمیشه!  این تجربه و بدعت در فرم و ترجمه شد که             

 محتوا و در شکل و ساختار داستانی چیزی بود که شما در آثار بعدیتون هم             
 کردین و به عنوان سبک شخصی تون تثبیتش کردین؛درتنها، سایه های پیگیری             
 شب،قلمروی سکوت وهمینطور اثر آخرتون که در کمال پختگی و زیباییه یعنی            
 شیوه به کار گرفته شده! با این توضیح می خواستم خواهش  ترس و تسخیر همین            

 کنم کمی از دیدگاهتون نسبت به مقوله داستان و کار کرداون بگید!            
 

 دین مه پیش از ترس و تسخیرنوشته شده اما هنوز هم شما نجوای آتش رو فراموش کربهرام 
 پ نشده...همین بهانه ای شد که من و چا گرفتار سانسور بی منطق اداره نگارشه       
 نگارش بگم...متأسفانه گردانندگان  دیدگاه خودم رو در مورد  سانسور و ممیزی اداره        
 ر عقده ورزانه و بسیارحاد با مقوله برخوردومسئولین ذیربط اداره نگارش فعلی بسیا       
 می کنن...دادن شماره چلپ به بی عیب ترین آثار و کم ضززتزین اونها حداقل چند        

 مخالفم!اخیرا"انجمن رو گذاشتن کشیدن مو از ماست !من اینهفته طول می کشه...اسم        
 بودند که من بنا  تنظیم کردهگارش نگارش بیانییه ای علیه این شکل برخورد اداره ن       
 به دالیلی از امضای اون امتناع کردم اما اینجا و از طریق روزنامه شما اعالم می        
 همه نسبت به سیستم و نظام می شه ونگارش باعث بد بینی  کنم که خط مشی اداره       
 ه مند! خالقییت اگرعقد-باعث خلق چیزی می شه که من اسمش رو می ذارم ادبیاتو       
 دولتی تغییر شکل بده چیز حاصله مطلقا"قابل ارائه اینطور زیر منگنه وماشین قدرتمند       
 رو زیرسؤالنخواهد بوداین خط مشی مطمئن باشید که در رده های عمیقتر حکومت        

 می بره!       
  

 بنویسم یا نه؟ون کشیده( آقای طلوعی! من اینهار)گویی دست از نوشتخبرنگار  
 

 )عصبی( برای منظور دیگه ای اینجا اومدین؟بهرام     
 

 ولی... مگه نمی خواین چاپ بشه؟خبرنگار  
 

 چرا! این بار اصرار دارم که چاپ بشه!بهرام    
 

 پس خواهش می کنم کمی محتاطانه تر!خبرنگار  
 

 ون!)از خود بی خود شده(آقای...شوری! )مکث(مسعود)مکث(جوبهرام      



 
 )متحیر( آقای طلوعی!خبرنگار  

 
 من ...من باید حرفمو بزنم و تو باید چاپشون کنی !الزمه !کمکم کن!بهرام      

 
 )با نیم خند تعجب آمیز( ولی...آقای طلوعی روزنامه پگاه مال من نیست!یادتون  خبرنگار
 رفته؟ من یه خبرنگارم!            

 ی بکن الزمه!ر(.....هر کاری می تونبیخودانه ت )تند تر وبهرام      
 

 چشم...ولی شمام سعی کنین که...شما نویسنده این .... شکل گفتن حرفاتون می خبرنگار  
 تونه توجیه مون کنه!            

 
 هیستریک(خوب! ....سعی می کنم....سیگار؟-)عصبی و تندبهرام    

 
 نه ممنونم.خبرنگار  

 
 

 صدای کشیدن کبریت و پک عمیق بهرام                                                           
 

 طلوعی!شما زیاد سیگار می کشین آقای خبرنگار  
 

 مهم نیست کجا بودیم؟!بهرام     
 

 ره نگارش گفتین  اما به سؤال مناشما نظرتونو درباره سانسور و سیاستهای ادخبرنگار  
 جواب ندادین!            

 
 چه سؤالی؟     بهرام 

 
 دیدگاهتون نسبت به داستان و....خبرنگار  

 
 شیوه مبدل نویسی، کنایی نویسی ویا  آهان...آهان....و اما داستان؛)هنوز عصبی(بهرام   

  ظریف اما قدیمیه!تصور اینکه بشه از بخشیدن به طبیعت و اشیاء یک شیوهانسانیت         
 از ذهنه بنا براین برای تجسم بخشیدن به  ید،کمی دورون کار جدیدی بیرون کشدل ا         
 تنها راه نیست!  آرمان،توجه تازه به نثر، زبان و شکل اجتناب ناپذیره اما البته این        

 در اونها به اشیاءجان وشخصیت دادم  همونطور که می دونین نسبت داستانهایی که من       
 ه شخصیتها داشتم کمتره...! من معتقدم اگر مجالش به اونهایی که دیدی واقعی ترب       

 بهتر و اصولی تره که به جای انسان،انسان سخن بگه...با جرئت،باشه بسیار بسیار          
 شهامت و امید!          
 

 همینجا سؤالی به ذهنم رسید...چرا شخصیتهای آثار شما رو درطبقه خاصی می نگار  خبر



 طبقه متوسط و متوسط به باال! و در یک مورد طبقه اشراف !د؟شه سراغ کر            
 

 البته به طور مشخصی فکر شده نیست!اضافه می کنم که دارم روی یک رمان کوتاه بهرام   
 ساده س!کار می کنم که شخصیتش یک کارگر         

 
 )با ذوق(جدا"؟!خبرنگار  

 
 مونطور که گفتم فکرشده . طراحی شدهبله... اما اسم و رسمش بمونه برای بعد!هبهرام    

 نسیت!به محتوا و فرم انتخاب شده برای محتوابستگی داره...یعنی فرم و محتوا است          
 خودشونو به نویسنده پیشنهاد می ده! که شخصیتهای مورد نظر         

 
 ما بی صبرانه منتظر اثر جدیدتون می مونیم!خبرنگار  

 
 متشکرم!بهرام    

 
 شماآقای طلوعی! ما می تونیم با دید مو شکافانه و دقیق دیدگاهها وفلسفه فکری   نگارخبر

 رو از دل آثارتون بیرون بکشیم...عصیانی که در مینا در پایان داستان می کنه و            
 شخصیت داستان ترس و تسخیر توش گرفتاره برای این منظور که چنبره تیره ای            
 کمک کننده ان...            

 
 تا احتمال به خطا  )قطع می کند(بذارید خودم به صراحت در این مورد روشنتون کنمبهرام  

 یک دموکرات ایده آلیست هستم و من از ابتدا و همیشه   ! رفتن رو هم ازتون بگیرم         
 طالب یر طلبی می کنم خواهم ماند هرجایی که ال ایده الهای ذهنی ام منافاتی ببینم تغی         
 سمت آرمانهام هستم حتی اگر بعضی اوقات مثل نجوای آتش که اجازه چاپ حرکت به       

 ضمن با هر گونه قدرت نمایی فاشیستی و سلب در    ! چندان خوشایند نباشه نگرفت،        
 که له همین دلیی اشاره کنم؛دقیقا"بآزادیهای دموکراتیک مخالفم بذارین روشنتر به چیز        

 با تفکرات و ایده آلهای حزب ویرانگر توده مخالفم! بالکل        
 

 گفت که دیگه... نظام هم داره با ایادی حزب برخورد می کنه!یعنی عمال" میشهخبرنگار  
 

 اینجا بیان شد!من منه!و شاید به بی پرده ترین شکل  )سریع(این دیدگاه شخصی و مهمبهرام  
 ....احزاب وآرمانهای بی ریشه شونملکرد نظام ندارم؛من خودم با این به عکاری         
 مخالفم!        

 
 خوب خیلی متشکریم آقای طلوعی!امیدوارم که اثر جدیدتون باز هم براتونخبرنگار   

 موفقیتهای تازه ای به همراه داشته باشه!            
 

 ف....خسته نباشی!من هم متشکرم!......)مکث(.......اوبهرام     
 

 .......نه؟ا خیلی درو برداشتین)با خنده(ممنونم!شمام خسته نباشین...امخبرنگار 



 
 می کنم بدون تغییر  الزم بود!....آه.......الزم بود!...زودتر چاپش کن!ازت خواهشبهرام    
 کم و کاست،چاپش کن!و          

 
 حاال لطفا"بی حرکت....می خوام مکث(نسخه نهایی رو می آرم خودتون ببینین!)خبرنگار  
 عکس کوچک ازتون بگیرم یه           

 
                                                 

 صدای دوربین عکاسی.....                                                               
 

 )نجوا گونه(فقط عجله کن پسر!بهرام     
 

 رام و صمیمی(چی شده آقای طلوعی؟)آ  خبرنگار
 

 له شدن آن( تو....فقط چاپش کن!)پکی عمیق به سیگار و سپس صدای ظریفبهرام      
 

 یه سؤال..شخصی می تونم بپرسم؟خبرنگار  
 

 بپرس!بهرام    
 

 )با تته پته و تردید(حقیقتشو بخواین....البته می بخشینو....ولی....با تصویری کهخبرنگار  
 می کردم که....بازم معذرت می خوام توی زندگیاز کاراتون توی ذهنم داشتم،فکر           

 هم... شخصیتون            
 

 )قطع میکند(خوشبخت تر باشم؟بهرام     
 

 البته نه دقیقا" اینطوری....یه جوری رمانتیک تر،با همسرتون.خبرنگار  
  

 می نویسن،اما زندگی نمی کنن!من حالم  )آرام و در خود(نویسنده ها،اغلب،زندگی روبهرام  
 خوب نیست جوون...اگه ممکنه...        

 
 همین االن آقای طلوعی ترکتون می کنم!بازم معذرت میخوام!خبرنگار   

 صدای در هم جمع کردن وسایل                                                                    
 خرده ریز توسط خبرنگار...بلند                                                                    

 می شود و صدای قدمهای او که                                                                     
 به سمت در میرود...                                                                    

 
 )با همان لحن(اما آقای شوری ،من اون حس رمانتیک و عاشقانه رو خیلی خوب بهرام      

 تجربه کردم...می دونی؟            
 



 )دستپاچه(من عذر خواهی کردم...خبرنگار 
 

 اون تصویر قدی رو می بینی توی پاگرد پله ها؟بهرام     
 

 شاهی که به خاطر رمان بادها البته ....تصویر همسرتون با جایزه شاهنخبرنگار  
 گرفتن.......            

 
 )هنوز آرام ودر خود(درست از همون سال رابطه ما بی علت مختل شد...بهرام     

 
 )زیرلب(سه سال پیش!خبرنگار  

 
 آره...دیگه از زندگی م راضی نیستم..فقط کار!کارمه که بهم امید  می ده...بهرام      

 
 ......خبرنگار   

 
 گویی تکان می خورد(اما اینهارو چرا به تو می گم؟ خومم  نمیدونم...هه!بهرام      )

 
 )دلسوزانه(بین خودمون می مونه آقای طلوعی!اعتماد کنین!خبرنگار  

 
 )از خود بیخود است(من...من جوون،دوست خیلی خوبی داشتم که االن فراریه!از  بهرام    

 ه احمق شد..بخاطر اینکه رفت توی حزب توده و توش غرق ایران رفته بخاطر اینک          
 حتی نزدیکترین دوستمو ازم گرفته...هه..اینهم یک  شد!بله!)آهی میکشد( این حزب          
 مخالفت....)با دردی درونی می خندد(اگه اون بود شاید...شاید این دلیل دیگه برای          
 ...مفصلتر!حرفامو ....به اون می گفتم          

 
 خیلی متأسفم! امیدوارم...که..منو دوست کوچک خودتون بدونید!خبرنگار   

 
 هستی ! هستی! یعنی امیدورام که باشی....مسعود!بهرام     

 
 اگه الیقش باشم!خبرنگار  

 
 اونهم نویسنده بود!یعنی ... شاعر بود! تلف شد!بهرام      

 
 ......خبرنگار    

 
 بیشتر در خود فرو میرود(روز بخیر مسعود!)بیشتر وبهرام     

 
 روزتون بخیر آقای طلوعی !خداحافظ! )در حالیکه میرود( انگار داره برف میاد.خبرنگار  

 
 



 صدای قدمهای او وباز و بسته                                                                   
 شدن در...                                                                   

 موسیقی...در تنهایی طلوعی                                                                   
 

                                                                  
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 پایان قسمت دوم                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سومقسمت 
 
 

 کتابخانه...                                                                
 صدای مالیم همهمه خفیف حاضران                                                               

 طلوعی پشت میزی نشسته...کتابی                                                                
 کهنه و پوسیده را ورق میزند...زیر                                                               

 لب زمزمه هایی دارد...                                                               
 

 )می خواند(...در این نوبت،تو را فلک یاوری کرد واقبال صاحب دولتی به تو رسید وبهرام 
 نادر افتد و بر نادر  کرد و چنین اتفاقجبربر تو ببخشاید وکسر حال تو را به تفقدی        

 د...زینهار حکم نتوان کر       
 هوشیار باش که:       
 صیاد نه هر بار شغالی ببرد             افتد که یکی روز پلنگش بدرد       

 
 تقصیر و تقاعدی  )تکرار میکند( افتد که یکی روز ...پلنگش بدرد...آه...)ورق میزند(     
 چیزی میشود( ها؟..اون دیگه  وجه)ناگهان قطع میکند...مت..   که در مواظب بارگاه...     
  -)گلویی صاف میکند( بهتره ادامه بدم...)ورق... .کیه؟یعنی دراه منو نگاه میکنه؟....     
 ... .شبیه مأمورای مخفی..عینکش نمی ذاره چشماشو ببینم....شبیه. یعنی چی؟میزند(     
 شدم...شایدم عضو یاالتیدولته...)تکخند(هه...خوب به من چه ربطی داره....انگار خ     
 )باز ورق میزند(   خدای من...داره میاد طرف     ..چه ایرادی داره؟..کتابخونه باشه.     

 من...آره ...داره میاد اینجا...     
 
 

 صدای قدمهای سنگینی که نزدیک                                                                
 میشود...                                                                

 
 کاری کردی که ه چی کار کنم؟حاال چی کار کنم؟ اه...خودتو چرا باختی بدبخت؟ مگ      
 انقدر می ترسی؟بزدل!احمق! قوی باش!      

 
 

 دیکتر میشود...صدای قدمها که نز                                                              
 طلوعی دستپاچه ودستپاچه تر...                                                              

 
 اوه...با این پالتو و عینک....اونم اینجوری...نه نباید عضو کتابخونه باشه..نمی تونه بهرام   
 عضو اینجا باشه... خدای من...        

          
 ناگهان و با عجله کتاب را می بندد و                                                               

 از پشت میز بلند میشود...صدای                                                                
 ی و قدمهای بهرامتکان شدید صندل                                                               



 که به سرعت به کتابدار نزدیک                                                                
 میشود...همزمان صدای قدمهای                                                                

 قطع میشود... سنگین پیشین                                                               
 

 )آهسته و محتاط(منصور جان...منصور!بهرام    
 

 بله جناب طلوعی؟عوضش کنم؟منصور  
 

 نه...نه..هنوز دارم می خونمش...پشت سرمنو نگاه کن!بهرام    
 

 )متعجب( پشت سرتونو؟!منصور  
 

 آره زود باش!بهرام    
 

 خوب؟   منصور
 

 میشناسی؟ اون مرده روبهرام     
 

 کدوم مرده رو؟!منصور   
 

 همونی که داره میاد طرف من!بهرام    
 

 کی داره میاد طرف شما؟منصور   
 

  هیس .....یواشتر....بهرام     
 

 آخه...منصور  
 

 عینک تیره داره و پالتوی بلند... دستهاش تو جیبشه!بهرام    
 

 )با مکث( آقای طلوعی...منصور   
 

 اچه(جواب منو بده منصور!)دستپبهرام     
 

   آخه به جان جفت بچه هام، نمی بینمش!منصور  
 

 ها؟! نمی بینیش؟!بهرام    
 

 باور بفرمائید نه!منصور  
 



 نمی فهمم!  )زیر لب(یعنی چی؟)می چرخد( ها؟ کجا رفت؟ کجا غیبش زد؟!بهرام    
 

 دیدین گفتم!ر  منصو
 

 د طرف من!ولی همینجا بود... داشت می اومبهرام     
 

 من حواسم به رفت و آمد اینجا هست، همچین کسی رو که گفتین من از صبح تا منصور  
 حاال ندیدم...          

 
 واظب من بود بعدشم دیدم داره تا همین چند لحظه پیش که نشسته بودم پشت میز،مبهرام    
 طرفم...  میاد         

 
 کتاب بوده...خسته  جائید و سرتون تو اینساعت شش ونیمه ...شما از صبح اینمنصور  
 این... شاید...          

 
 یعنی اشتباه می کنم؟بهرام   

 
 کسی رو ندیدم...  به هر حال من مطمئن نیستم ولی تا اونجایی که یادمه ،همچینمنصور  

 انقدر پیر نشدم که نتونم کنترل کنم...)میخندد(          
 
 

 بهرام ساکت است....کتابدار خنده اش                                                          
 را فرو می خورد...                                                         

 
 حاال عوضش کنم؟منصور  

 
 )به خود می آید( نه... نه... میرم خونه...شب مهمون دارم...بهرام   

 
 هر طور میلتونه!منصور  

 
 خسته نباشی! )با بهت(بهرام    

 
 به سالمت ! مواظب باشین که بیرون خیلی سرده...منصور  

 
 صدای قدمهای بهرام که دور                                                                      
 ...می شود.                                                                      

 
 گاف!   022خط تیره...الف... 18)زیر لب در حال بررسی کتاب( منصور  

 
 



 موسیقی.....                                                                      
 خانه طلوعی....                                                                      

 در زمینه یکی از آهنگهای                                                                       
 ویوالدی به گوش میرسد...                                                                      
 ان که صدای قدمهای مژگ                                                                      

 وارد می شود...                                                                      
 

 اوه...شما هنوز هم همونجا نشستید دکتر؟ بفرمائید خواهش می کنم...روی پله ها مژگان  
 چرا؟...براتون نوشیدنی آوردم...         

 
 نظیره...کار کیه؟ )آهی میکشد(این تصویر شما خانم ،بیجوالیی  

 
 هه....یه نقاش جوان که برای امرار معاش از این کارا می کرد از اون جوجه مژگان  
  تبدیل به کاسبهای کنار خیابونی  ه آلیست که بعدا"زیر منگنه زندگیهنرمندای اید         

 شن... می         
 

 بی نظیره!جوالیی  
 

 اینوتکرار کنید نه؟ و شما هر بار که می بینیدش بایدمژگان  
 

 مگه می شه نگفت؟جوالیی  
 

 می شه به موقع گفت!االن نوشیدنی!مژگان  
 

 مژگان خانم! پذیرایی  )بلند میشود و پیش میاید(من امروز حسابی شرمنده شما شدمجوالیی  
 بسیار دوست دارم...ی بدیل ،با آهنگی که شما میدونین ب           

 
 شما ،خاطر عالقه  که خودم ویوالدی رو زیاد نمی پسندم اما به )با خنده(هر چندمژگان   

 گذاشتمش..          
 

 این یعنی بزرگواری!جوالیی   
 

 این یعنی عالقه به راضی کردن یک دوست!مژگان   
 

 )بلند سر کیف میخندد(خیلی متشکرم خانم! متشکرم!جوالیی  
 

 خواهش می کنم! مژگان   
 

 می اندازه... تصویر شما،منو به یاد سه سال پیشیکشد(این )دوباره آهی مجوالیی   
 



 بسیار آماده(روزهای جدایی تون از بهاره!-)سریع تیزمژگان   
 

 دقیقا" ...دقیقا"جوالیی   
 

 بله ...تقریبا" همون موقعها بود که من این جایزه رو گرفتممژگان   
 

 و حاال سه سال میگذره!جوالیی  
 

 ین؟ازش خبری دارمژگان   
 

 از بهاره؟!یی  جوال
 

 اوهوم!مژگان   
 

 پایین و پیش مادرش تو اون محله نه به اون صورت...فقط می دونم که برگشته جوالیی  
 هنوز هم معلمه!          

 
 اون الیق شما نبود دکتر!مژگان  

 
 چی بگم؟جوالیی  

 
 شما زیاد و اصلشو با یین با خودش آورده بود،فافکار زنگ زده ای که از همون پا مژگان   

 زیاد تر می کرد...همون بهتر که تموم شد           
 

 )به زحمت میخندد(آره حق با شماست! اینجوری راحتترم!جوالیی   
 

 )کنایی( و من هم!مژگان   
 

 )جا می خورد(چی فرمودین؟!جوالیی   
 
 بهاره و هم شما و یک اشتباه بود ! هم ازدواجمی دونین دکتر،ازدواج هر دوی ما ژگان   م

 ازدواج من و بهرام!          
 

 شم ...یعنی شما... )دستپاچه(متوجه نمیجوالیی   
 

 همیشه برای پذیرش حقیقت فرصت هست...هر چند کمی سخت باشه می دونین من مژگان   
 لحظه به لحظه مشکالت شما رو با بهاره درک می کرم           

           
 

 ..یعنی.جوالیی     



 
 من حقو به شما می دادم!مژگان   

 
 با نوع... داشت که کامال"منطقی بود ولی من البته بهاره یه سری خواسته هاییجوالیی   

 
 پیش می کردید!ید دکتر!کاری که باید از سه سال )قطع میکند(بهاره رو فراموش کنمژگان   

 
 من تقریبا" همینکارو کردم...جوالیی   

 
 طوری هر دومون راحتتریم!خوبه! اینمژگان   

 
 

 دکتر جوالیی متعجب و رنگباخته دهان                                                          
 می گشاید تا چیزی بگوید اما صدای                                                           
 زنگ در مانع حرف زدن او میشود..                                                          

 
 باید بهرام باشه!مژگان  

 
 

 بلند میشود و به طرف گوشی اف اف                                                           
 می رود...                                                          

 
 له؟ )گوشی را میگذارد(گفتم که...بهرامه!)گوشی را بر میدارد(بمژگان   

 
 )همچنان دستپاچه( ا....چقدر خوب!جوالیی  

 
 راحت باشین دکتر!....اگه چیزی میل دارین بگید! مژگان  

 
 نه نه...فعال"هیچی...متشکرمجوالیی   

                                                 
 صدای در که باز میشود و بهرام وارد                                                            

 می شود....                                                             
 

 )کمی پریشان( سالم دکتر ! مشتاق دیدار!   بهرام
 

 سالم بر جناب مستطاب،استاد شهیر و قدر،جناب...جوالیی  
 

 زارت وخوب دکتر، قول می دم اگه کاره ای شدم شما رو درصدور )با خنده تعارفی(بهرام   
 بهداشت بنشونم!         

 



 بدون این وعده ها هم ما ارادت داریم آقای طلوعی!جوالیی  
 

 )جدی تر (خوش اومدین دکتر!بهرام    
 

 به لطف صاحبان این بارگاه!جوالیی  
 

 منو ببخشید دکتر... متعلق به خودتونه...خستگی و کمی پریشانیبهرام    
 

 مسئله ای پیش اومده؟جوالیی  
 

 می گذره...)به مژگان( خسته نباشی خانم..بهرام   
 

 )نه چندان گرم( مرسی!مژگان   
 

 کسی به من زنگ نزد؟بهرام   
 

 منتظر تلفن کسی هستی؟مژگان   
 

 گفتم شاید اون جوون، شوری ، زنگ زده باشه..بهرام    
 

 ا مکث( چاپ نشده؟هیچ کس!) بمژگان   
 
 هنوز نه!بهرام    
  

         
 تو تازه دیروز مصاحبه کردی...مژگان   

 
 خوب امروز باید چاپ می شد!بهرام   

 
 ای بابا...می بینم که بر خالف همیشه بهرام جان بی صبرانه منتظرچاپ مصاحبه جوالیی   
 شه!          

 
 )با شوخی( روزگارو چه دیدی دکتر؟بهرام    

  
 )جدی( جدا" برام جالبه!جوالیی  

 
 استثنأ" این برام مهم و ضروریه!بهرام    

 
 امیدوارم زودتر حل بشهجوالیی   

 



 آخ ...شما همینجوری سر پا موندین که چی؟ بفرمائین خواهش می کنم ...بفرمائین                                                   بهرام    
 

 . هر وقت میل داشتین بفرمائین شامو سرو کنم...دکتر..مژگان   
 

 مشتاق( یعنی آماده است؟)جوالیی   
 

 البته! مژگان   
 

 عالیه! شاید تا نیم ساعت دیگه بد نباشهجوالیی   
 

 بسیار خب! هر جور میلتونه! مژگان   
 

 ممنون.جوالیی  
 

 می رود...مژگان                                                      
 

 جانب تیموری ازکجا انقدر   ا ،خوب آقای دکتر بفرمائید ببینم این دکتر عالیقدر شم  بهرام  
  با مراجعین،می تونن  ردن که با خوش وبش کردن و گپ زدنو دانش کسب کتبحر          
 در صد ناراحتی شو نو تعیین کنن؟          

 
 ا...نمی فهمم! جوالیی  

 
 !ایشون تشخیص دادن که من وضعیت روانی خوبی ندارم گویابهرام    

 
 )با خنده قبا سوختگی(نه...خدا نکنه...به هر حال روانکاوی علم عجیب و غریبه جوالیی  
 بذارید اینطور بگم :همون قدر که پیچیده س به همون اندازه ساده س!           

 
 یم؟یعنی ما باور کنیم که اوضاع به سامانی نداربهرام     

 
 حکم اخطار فته های دکتر تیموری بیشت ای بابا ...شما چقدر سخت می گیری؟گ جوالیی  
 رو داره...ضرری نداره اگه جدیش بگیرید!           

 
 یعنی چی کار کنم؟بهرام    

 
 به خودتون فشار نیارید!کمی از درگیریهای عصبیتون کم کنیدالبته من توصیه های جوالیی   

 ن خانم  هم کردم..ازم رو به مژگال           
 

 دلم می خواد حرف تیموری رو برام باز کنید..یعنی چی که وضعیت روانی خوبی بهرام   
 نداری؟          

 ؟این گفته دکتر تیموریهجوالیی  



 
 مژگان می گه!بهرام    

 
 )متعجب وآرام( اینجوری به شما گفته؟جوالیی  

 
 اوهوم! چطور؟بهرام   

 
 ر به شما بگم...یچی!...یعنی...نمی دونم چطوهجوالیی  

 
 

 مژگان دوباره وارد می شود...                                                        
 

 خوبی نداری!توضیحی بهتر از این وجود نداره بهرام...یعنی تو وضعییت روانی    مژگان
            

 
 میشنوید دکتر ؟بهرام     

 
 ا..مژگان خانم!... جوالیی  

 
 )محکم و بی رحم(به عبارتی هر آن ممکنه به هم بریزی!مژگان    

 
                                                        

 نزدیک می شود...                                                         
 

 شحالی مژگان!با ناراحتی( احساسم اینه که تو خو-)مکثبهرام    
 

 )تلخ( جدی؟مژگان   
 

  اوهومبهرام    
 

 )به دکتر(قهوه داغ دکتر...می دونم که خیلی دوست دارین!مژگان   
 

 )برمی دارد( مت...مت... متشکرم!جوالیی  
 

 خب چی می گین دکتر؟    بهرام
 

 می تونی از من بپرسی بهرام!مژگان   
 

 مژگان! بعدا" از تو هم می پرسم!)با عصبانیت فرو خورده( بعدا" بهرام    
 



 ببخشید... )با دستپاچگی( من.. من راستش گیج شدم...جوالیی   
 

  روزهای  ..شما شاهد نمونه ای از......حت باشین.)با کنایه( راحت باشین دکتر ...رابهرام  
 دهزندگی سه سال اخیر من هستید...مدام در تب وتاب دریافت یک حقیقت!)بلند وشمر        
 داره یا نه؟اینکه آیا همسرم هنوز هم منو دوست وعصبی(        

 
 خوب... این چه حرفیه؟ ...البته البته که....جوالیی   

 
 کنی! )دور  یقتی رو که درپی اون هستی دریافت)قطع میکند(امکیدوارم روزی حقمژگان   

 می شود(           
 

 با یک جواب صریح! )بلند(تو کمکم کن که بفهمم عزیزم!بهرام    
 

 آه...خدای من...االن حضور من اینجا کمی...جوالیی  
 

 نگیز،زیادی،ضروری یا چی؟ا)سخت وخشن( کمی چی دکتر؟دل     بهرام
 

 )بلند میشود( شاید بهتر باشه من رفع زحمت کنم!جوالیی  
 

 د یا نباشید من هرباشی ابدا"دکتر ...این ارتباطی به شما نداره...حرفموباور کنید...شمابهرام  
 ( وناگهانی )بلندارم با ذلت دنبال عشق از دست رفته خودم دست و پا می زنم!روز د        

 موندم دکتر تنها!تنها  اون با من دشمن شده دکتر! سخت و عمیق! دیگه دوستم نداره!       
 .)مینشیند(       

 
 صحیح نیست! ی! قضاوتاو نیز دوباره می نشیند( شما االن عصبانی هست  (جوالی

 
 من خودمو گول نمی زنم! هیچوقت!بهرام    

 
 با عجله تصمیم نگیرجوالیی   

 
 من تصمیمی نگرفتم!بهرام     

 
 منظورم اینه که...جوالیی   

 
 
 

 صدای زنگ در کشیده و بلند....                                                               
 کالم در دهان جوالیی می ماند...                                                               

 
 )بلند( مژگان!بهرام   



 
 
 

 صدای قدمهای مژگان که وارد سرسرا                                                            
 شده، می ایستد....                                                            

 
 چیه؟مژگان  

 
 مهمون دیگه ای هم داریم که من نمی دونم؟بهرام  

 
 نه!مژگان  

 
 برو ببین کیه؟بهرام  

 
 مژگان دور می شود...گوشی                                                          
 اف را بر می دارد.اف                                                          

 
 بله؟....همینجاست!...جنابعالی....لطفا"منتظر بمونید!مژگان   

 
 گوشی را می گذارد...                                                           

 
 )به بهرام(با تو کار دارن....میگن چند لحظه،بری بیرون!         

 
 )متعجب(کی؟بهرام   

 
 م...گفت چند لحظه بیشتر وقتتو نمی گیرن!نمیدون مژگان  

 
 )ترسیده(نمیفهمم...یعنی..نکنه...بهرام    

 
 چیزی شده؟جوالیی   

 
 نمیدونم...امروز توی کتابخونه یه مرد مشکوکی مواظب من بود...شبیه مأمورای بهرام   

 م بجنبم غیبشتا خواستم به خود  مخفی بود...یا شاید چه میدونم...اصال"نفهمیدم....         
 زده بود...         

 
 مگه اتفاقی افتاده که بخوان دنبالت باشن؟جوالیی   

 
 نه...نه..هیچی! هیچی!بهرام     

 
 پس برای چی می ترسی؟مژگان   



 
 بهت که گفتم اونا ممکنه بخوان هر جوری که شده... بهرام   

 
 

 صدای دوباره زنگ در...                                                                    
 

 با الخره می خوای بری یا نه؟مژگان   
 

 )مکثی میکند(آره.... نمی دونم... باید برم...بهرام   
 

 می خوای منم بیام؟جوالیی  
 

 اوه نه ....نه...شایدم به قول منصور اشتباه کردم...خیاالتی شدم!بهرام    
 

 منصور کیه؟جوالیی  
 

 ابدار کتابخونه!کتمژگان  
 

 بهرام بلند میشود و بی کالم به طرف در                                                            
 می رود لحظه ای می ایستد...                                                            

 
 سریع برسون  یش اومده...خودتوین که مشکلی پاگه.. . اگه دوباره زنگو زدم بدونبهرام    

 دکتر!          
 

 اش می   –)با تمسخر(اوف...چه خبره مگه؟یکی اومده دم در دنبالت!خیلی پلیسی مژگان   
 کنی!          

 
 )بی تفاوت به حرف مژگان(شنیدین چی گفتم دکتر؟بهرام     

 
 آه...بله...بله...چشم!جوالیی  

 
 صدای در که باز و بسته میشود و بهرام                                                        

 مترصد   اخارج میشود...جوالیی که گوی                                                        
 فرصت بوده،سریع شروع می کند...                                                        

 کار دارین می کنین مژگان خانم؟ شما چیجوالیی  
 

 همون مژگان بگین کافیه!مژگان  
 

 های من م...ولی شما دارین عکس همه توصیه )گیج( من...من خیلی ازتون ممنونجوالیی  
 عمل میکنید...اینجوری حال بهرام وخیم تر می شه...          



 
 )خشک( اونوقت چی می شه؟مژگان  

 
 بشه... می  اونصورت باید به عین بیمارهای روانی بستری در اونصورت ....درجوالیی  

 دونین؟تو تیمارستان...شاید برای همیشه! تصور کنین!          
 

 گفتید همیشه؟مژگان    
 

 البته!جوالیی   
 

 فرصت خوبیه!اینطور نیست؟مژگان    
 

 )مبهوت( چی؟جوالیی  
 

 من که گفتم ازدواج ما یک اشتباه بود!مژگان  
 

 خوب...جدایی راه بهتری نیست؟همه اون فرصتهایی که دنبالشین برای تجدید یی  جوال
 ت هم به دست میاد!زندگی،در اونصور          

 
 چرا بهتر هست ولی بهرام هرگز تن نمی ده ! می شناسمش!مژگان  

 
 خوب بخاطر اینکه...جوالیی  

 
 انگیزه کارهای منودرک کنین و برام مهم نسیت بخاطر چی دکتر!امیدوار بودم شما مژگان   

 قدردانی کنین!          
 

 آه....جوالیی  
 

 با صراحت بیشتری توضیح بدم!مژگان  
 

 همیشه به شما ...شما خودتون هم می دونین که من نه...من خیلی ازتون متشکرمجوالیی  
 یعنی، چطور بگم؟......          

 
 می دونم !عالقه مند بودین! نه؟  مژگان:

 
 بله...البته!جوالیی  

 
 خوب ممنونم!پس بگذارید همه چی روال عادی خودشو طی بکنه!مژگان  

 
 عالئمی که دکتر  زرگیه یعنی خودتون که دیدین انگارولی بهرام حیفه....نویسنده بجوالیی  



 داره خیاالتی و پارانوئ.... د داره بروز می کنه... اون واقعاتیموری گفته بو          
 

 )ندامتگر( دکتر!ن   مژگا
 

 هرجور خودتون بخواین...جوالیی  
 

 فقط باید بدونم که شما چطور فکر می کنید؟مژگان   
 

 نمی فهمم!جوالیی  
 

  یعنی از عالقتون مطمئن بشم!مژگان  
 

 )بسیار آرام( شما خانم، همیشه...جوالیی  
 

 مژگان!مژگان  
 

 ن!شما مژگان، همیشه در آرزوهای من بودیجوالیی  
 

 بسیار خوب...قهوتون سرد شد!مژگان   
 
 

 میشود...صدای موسیقی مالیم ویوالدی قطع                                                    
                                                     

 و نوار دل انگیزتون هم تموم شد!جوالیی   
 
 

 هردو می خندند...صدای باز شدن در                                                           
 و ورود بهرام و شاهینی...                                                           

 
 اومده خواهش می کنم بفرمائید تو! تو چطور متوجه نشدی مژگان؟!آقای شاهینیبهرام   
 دم در... بودن         

 
 )با لبخند( واقعا" معذرت می خوام ولی شما خودتونو معرفی نکردین خیلی خوش مژگان   

 اومدین!          
 

   کردین )خشک و سرد( ممنون خانم...کوتاهی از راننده بود...شما با اون صحبتشاهینی   
 که....کردن  رآقای طلوعی اصرا مضاف بر این،نمی خواستم مزاحمتون بشم           
            

 
 به هر حال خوش آمدید...شاممون هم آماده س!مژگان   



 
 نه نه خانم..ابدا" من زود رفع زحمت می کنم...شاهینی  

 
 کم لطفی می کنید آقای شاهینی..حاال یک بار بعد از این همه وقت...بهرام    

 
 قطع میکند( اگه الزم نبود ،باز هم نمی اومدم!شاهینی  )

 
 آقای شاهینی  ه مژگان(مژگان لطفا"یه قهوه برایلتش چیه؟ )بچقدر عصبانی! عبهرام   

 از آشنایان قدیمی ما  .ایشان دکتر جوالیی..بیار...آخ یادم رفت جناب شاهینی..         
 ملی نگارشن!، ایشون آقای شاهینی رئیس انجمن  هستند...دکتر         

 
 خیلی خیلی از زیارتتون خوشوقت شدم!جوالیی   

 
 )همچنان سرد( منهم همینطور!  شاهینی 

 
 نمی نشینید؟بهرام     

 
 نیازی نمی بینم!شاهینی   

 
 )متعجب( اصال" نمیفهمم...چی شده؟بهرام    

 
 معنی اش اینه که شما نمی دونید؟ نه؟ شاهینی  

 
 آخه چی رو؟بهرام    

 
 تا اونجایی که یادمه یه گپ کوتاهی پریروز توی کتابخونه داشتیم!شاهینی   
 درسته؟           

 
 البته!بهرام     

 
 من چیزهایی به شما گفتم که الزم بود عمیقا"بهشون توجه نشون بدینشاهینی   
 این خواست من و اعضای انجمن بود!           
 خوب... البته...بهرام     

 
 )با فریاد( پس این چیه؟! ها؟ چیه؟شاهینی   

 
 صدای قدمهای مژگان که با عجله                                                            

 وارد می شود...                                                            
 

 چی شده؟مژگان   



 
 

 صدای چند برگ کاغذ که بهرام از                                                           
 شاهینی می گیرد...                                                           

 
 )آرام و محتاط( براتون قهوه آوردم آقای شاهینی!مژگان   

 
 )پرخاشگر( نمی خورم خانم!شاهینی   

 
 شما فراموش کردین اینجا خون منه؟!بهرام     

 
 جواب منو بدین آقا! این چیه؟شاهینی  

 
 ین سقف صداتونو برای همسرم یا خودم بلند کنین!حق ندارین زیر ا بهرام    

 
 من اصرار نداشتم بیام اینجا!شاهینی   

 
 )بلندتر( ولی االن اینجائید!بهرام     

 
 حاشیه و طفره، وقتش نیست! فکر کردین چی کار دارین می کنین؟مبارزه؟ هه... شاهینی   

 تمرین ندارین! زه کافیشما جناب داستان نویس، برای اینکار به اندا            
 .............بهرام      

 
 دست من؟.....ولی برسه او به واو مصاحبتچیه؟ ساکت شدی؟! فکر نمی کردی وشاهینی   

 صریح وویرانگر توده خیلی روشن ورسید! آقای طلوعی! نظراتتوننم درباره حزب           
 ه برای اقامات احتمالی ما پیشاپیش پادگیرا بیان کردین! و همه سعی تونو کردین ک           

   بود... زهر بسازین! درباره علت امضاء نکردن اعالمییه و باقی قضایا!خیلی خوب          
 تحت تأثیر قرار گرفتم!           

 
 منظور؟بهرام     

 
 در واقع روی منظورهای شما، جای بحث وتأمل هست!شاهینی  

 
 رشت این ور اون ور داری؟ که که بگی چقدر ریز و د برای چی اومدی اینجا؟بهرام   
 نمایی کنی؟ قدرت         

 
 ه بهت بگم پا رو دم شیر گذاشتی طلوعی! انقدر محافظه کارو انقدر ترسو؟ چقدر ک شاهینی  

 به زنت جایزه شاهنشاهی دادن؟ البد می خوای برای نظام خود شیرینی کنی؟ چون           
 م یکی دلت می خواد؟ نه؟یکه و تنها اومدی مقابل یه حزب ایستادی؟ اونهم خودت ه           

 به یه تلنگر بنده تایشو ،که اری پگاه و یه جوون الکی خوش شیپز با روزنامه پنج          



 کله پا بشه؟ آره؟ انقدر کوته فکر و بچه؟!          
 

 بودم ....بی نیاز  شجاع و شیر دلهه...البد اگه می شدم عضو فعال و دو آتیشه حزب بهرام  
 و وارسته بودم.... دارای افکار متعالی و عالیه!        

 
 برام مهم نیست چی فکر میکنی وچه غلطی می کنی ! یادت نره که مصاحبه چاپ شاهینی  
 ازت  یعنی نذاشتیم که چاپ بشه...دستت به هیچ جا بند نیست....دوستانه ....نشده.          

 حاال پای    ! ونو فریب بدیکمک خواستیم؛ اما تو قصد داشتی نارو بزنی و همه م          
 بشین جناب داستان نویس شهر!تو دیگه مردی جناب! در واقع خودت همه چیزش           
 می فهمی؟ کشتی...خودتو          

 
 با رمی که دارین.شما آقایون محت...نه نمی فهمم...قرار نیست هیچوقت هم بفهمم..بهرام   

 ن که حاال بخواین بندازین دولت قایم موشک بازی می کنین منو به عرصه نرسوندی        
 خونی  هاتون فروکش کنه و دنبال یه  لغزشما ها کافیه لو برین تا همه این   ! بیرون        
 موش بگردین که قایم بشین...دارین کیو می ترسونین؟ سوراخ        

 
 .یک کدوم از .....ا تو رو به عرصه نرسوندیم ولی بهت میدون دادیم که بمونی ..مشاهینی  

 کارات بدون این میدون ما ،نمی تونست به دست مردم برسه...می فهمی؟ در ضمن           
 ..نگران ...ما همونجوری که تا به حال موندیم بازم می مونیم .تو نگران ما نباش...          
 که تو ازش باش که به زودی ساقط بشی! اونهم به دست همین دولت و نظام  خودت         

 می ترسی!         
 

 )بلند( من از هیچ دولت و نظامی نمی ترسم!بهرام    
 

 )به تمسخر( معلومه!شاهینی  
 

 من طرفدار یا ضد هیچ کس نیستم آقای عزیز! من فقط می خوام خودم  باشم با  بهرام   
 .نمی خوام کسی تفکر و خط مشی برام تعیین ....فکر و ایده آلهای خودم ..طرز          
 زیر سایه یه پرچم رنگی... انگ بزنه بهم و هویت منو ببره  م کسی..نمیخواکنه.          
 اگه می فهمیدی مدام حرف چاپلوسی و  که نمی فهمی .. می فهمی؟د ..این تویی          
 س رو نمی زدی....محافظه کاری و تر         

 
 شعار می دی احمق!شاهینی   

 
 تو توی خونه منی ! ساکت باش!بهرام     

 
 عصبانی می شود( یه بار دیگه بهت می گم...تو فاتحه ت خونده س! بیا  -ترد)بلن   شاهینی

 و گورتو گم کن!پایین            
 

 او که به سرعت صدای قدمهای                                                                



 دور میشود صدای باز و بسته                                                                
 شدن در...                                                               

  فاشیست لنگ در هوا این!یه مشت  زادهم)بلند( شما احمقها یه مشت فاشیست حروبهرام   
 نمی دونین چه جوری خرتونواز گل بکشین بیرون دوره شما سر اومده...شماها          

 پایین و گورتونو گم کنین کثافتها!بیایین          
 

 صدای دور استارت و حرکت یک                                                                
  اتومبیل...                                                               

 
 )به نفس نفس افتاده( کثافتها... کثافتها....بهرام   

 
 حالت خوبه بهرام؟جوالیی  

 
 )روی مبل می افتد( کثافتها...بهرام    

 
  بهت گفتم که باهاشون راه بیا...گفتم!مژگان   

 
 پست فطرتا...بهرام   

 
 جواب منو بده! بهرامجوالیی  

 
 طوریش نیست دکتر... عصبانیه ؛ همین!مژگان   

 
 پست فطرتا....بهرام     

 
 بس کن دیگه بهرام ...اون رفته....دیگه ورد نخون!مژگان   

 
 اون جوون... گولم زد!بهرام    

 
 کیو می گه؟جوالیی  

 
 اومدی... خبرنگار پگاه رو! )رو به بهرام( بهت گفتم فقط باید کوتاه میمژگان  

 
 من.....من.....بهرام   

 
 چی می خوای بگی؟جوالیی  

 
 من..... نمیذارم غلطی بکنن....نمی ذارمبهرام   

 
 هه! مژگان 



 
 سعی کن خونسرد باشی ! برات خوب نیست !)به مژگان( لطفا"اون کیف منو بیار جوالیی  

 اینجا... بهتره معاینه بشه!          
 

 (..........پست فطرتا.......)زیرلب و کشیدهبهرام  
 
 
 
 

 در این کشاکش ،موسیقی اوج                                                              
 می گیرد...                                                             

 
 

                                                
                                                                      

 
 

 پایان قسمت سوم                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 



 قسمت چهارم
 

 خیابان.....                                                         
 صدای شلوغی و رفت وآمد ماشینها و                                                         

 قدمهای پراکنده عابران پیاده رو....                                                         
 طلوعی با صدای قدمهای کندش،                                                         

 میکروفون را به همراه دارد...                                                         
 صدای قدمهایش با دیدن روزنامه ای                                                         
 در دکه مطبوعاتی متوقف می شود..                                                         

 
 )می ایستد( ها؟... این... این... این عکس منه! یعنی چی؟)روزنامه را به دست هرام   ب

 شهرت و وجه ملی )بلند( بهرام طلوعی؛ خیانت زیر بیرق »ه؟ میگیرد( چی نوشت         
 چه چرندیاتیه؟...این و کدوم احمقی  نوشته؟! این         

 
 آقا چه خبرته؟...یا پولشو بده یا بذار سر جاش!  دکه دار

 
 روزنامه( کدوم کثافتی نوشته؟)صدای ورق زدنتکرار میکند( اینو -)در خودبهرام    

 
 می شه! اد درست حسابی ندارم...چونزده زارمن چه میدونم؟من که سودکه دار  

 
 ش....چی؟....)با روی صفحه ای می ایستد(ایناها-)صدای ورق زدن متوقف میشودبهرام    
 انجمن اینجا چاپ شده!کار..   ازطرف«! انجمن ملی نگارش»بهت و نجوا میخواند(           

 خودشونوکردن ....کثافتا!          
 

 آقا پونزده زار!دکه دار  
 

 )فریاد میکشد وسکه ای را پرتاب میکند( بیا! بیا دست از سرم برداردیگه خفه شو!بهرام    
 

ی..قیمتشه..)دکه دار   ِِ ِِ ِِ  آشکارا ترسیده( ا...آقا ... من... من که چیزی نگفتم...قــِ
 
  

 صدای قدمهای کند و سنگینی که پیشتر                                                          
 نیز شنیده بودیم نزدیک میشود...                                                          

 نزدیک بهرام می ایستد...                                                          
 

 کند و کشدار و با طنین(آقای طلوعی!)مرد   
 

 ها؟... آه...خدای من ....شما....بهرام  
 

 این عکس شماست نه؟مرد   



 
 چی می خواین؟.....چی می خواین؟...نه...دورغه!همه ش دروغه!بهرام   

 
 بعدا معلوم می شه!   د مر
 

 )فریاد میکشد و دوان دور میشود( نه!بهرام  
 
 

 صدای بوق ماشینها وقدمهای عجول                                                           
 بهرام که میان آنها گم میشود...                                                            

 
 )با خود( خدا شفاش بده!با کی داشت حرف میزد؟....ای داد بیداد...شکرت خدا؛اگه   دکه دار
 تنمون سالم نیست الاقل یه مغز سالم بهمون دادی!           

 
 موسیقی........                                                             
 در فروکش موسیقی خانه طلوعی را                                                             
 داریم....در باز میشود و بهرام وارد                                                             

 می شود...آشفته!                                                             
 ؟!ان کجایی)بلند(مژگان......مژگان!....مژگبهرام  

 
 

 جوابی نیست........                                                              
 

 باز معلوم نیست کدوم گوری رفته.....مژگان!بهرام  
 
 

 روزنامه را روی میز پرت می کند...                                                              
 

 )تغییر لحن میدهد( اینا  همه ش .......نه و ملتمس( آخه باز کجا رفتی؟....)مظلومابهرام   
 اما.....اما اون مرده  گول نمی خورم...با یه مقاله هیچ بالیی سر من نمیاد..شوئه..         

 ....ایندفعه می خواست بازداشتم کنه......یعنی  ممکنه بیان خونه؟....یعنی اینجا امن         
 اه....این مژگان.... نیست؟!)دستپاچه( چی کار کنم        

 
 صدای زنگ در....        
    

        
 .درو باز نمی کنم!آره بازش نمیکنم آخ....چراغا...   )ترسیده(یعنی کیه؟..نکنه اومدن..        

 چراغارو خاموش کنم...          
 

 صدای قدمهای بهرام....و زدن کلیدها..                                                           



        
 اینجوری بهتره.....آره....        

 
 صدای زنگ در .....دوباره!                                                           

 
 دست بردار نیست! گورتو گم کن دیگه...نیستم! اه...       
 
 

 صدای زنگ در .......کشیده تر!                                                           
 
 مأمور بود  خدای من...چیکار کنم؟....چیکار کنم؟....یعنی باز کنم؟ ...اگه ...اگه      
 کجا بردنم....   چی؟...حتی ممکنه مژگان نفهمه چه بالیی سرم اومد! ....      
 

 صدای زنگ در.....                                                          
 

 )بلند(اه....خیلی خوب! دیوونه م کردی....       
 
 

 صدای قدمهای بهرام که به طرف گوشی                                                         
 صاف میکند واف اف میرود...گلویی                                                         
 گوشی را بر می دارد....                                                        

 
 بعله؟ .....جنابعالی؟.........)با عصبانیت تغییر لحن میدهد( گم شو!      

 
 

 گوشی را می گذارد....                                                          
 

 منو بزنه؟ !بی حیا! خجالت نمی کشه...چه جور می تونه دوباره زنگ خونهپررو       
 

 صدای زنگ در....لجباز و سمج! بهرام                                                      
 به سرعت گوشی را بر می دارد وفریاد                                                      

 
 می کشد...                                                                           

 
 می تونی اون  واد آدم هچین کاری رو بکنه؟! چطورد بهت گفتم گم شو!چقدر می خ       
 هیچ  )مکث(  !  ! برو برو ه من؟و بذاری رو زنگ در خونتو انگشت پایین وایستی      

 چی؟ دیگه چطور باید باشه؟ از اعتماد .همه چی روشنه!برایالزم نیست.. توضیحی      
 پای تو به این خونه برسه باید سر تا ته گفتم نمی خوام  استفاده...نخیر...نخیرسوءمن       
 گم شو!خون رو آب کشید...این       

 



 وشی را می گذارد...گ                                                                               
 

 آه....خدای من! همه دست به دست هم دادن که....         
 
   

 صدای دوباره زنگ در کالمش را نا تمام                                                          
 یدارد....می گذارد...او گوشی را بر م                                                          

 
 بهت گفتم از اینجا ....)ساکت میشود...گویی فرد پشت در توضیحاتی رابلند و سریع          
 می دهد...چند لحظه ای به همین منوال(...حاال منظور؟...این هیچی رو عوض نمی          
  ام.... کنه...به من چه که وجدان تو راحت میکنه..  تو فکر کردی من اینجا چیکاره         
 )با خود( آه...چی بگم؟...)بلند(باز شد؟         

 
 

 گوشی را می گذارد....                                                           
 

 آخرش اومدی تو....باشه! باشه!            
 
 

 به طرف یکی از صدای قدمهای بهرام که                                                       
 مبلها می رود و خود را پریشان روی یکی                                                       

 از آنها می اندازد...                                                       
 بسته شدن در وصدای متعاقبا صدای باز و                                                       
 قدمهای مسعود شوری به گوش می رسد که                                                       
 داخل می شود....                                                       

 
 )آرام و محتاط( سالم استاد!خبرنگار  

 
 ...........بهرام      

 
 ید که مزاحمتون شدم....یعنی بی موقع و......ببخشخبرنگار   

 
 .........بهرام    

 
 نیستم....... جناب طلوعی باور کنید من شایسته این همه کم لطفی و عتاب  خبرنگار

 
 .............بهرام     

 
 شما نمی خواین چیزی بگین؟خبرنگار  

 



 فات همینا)سنگین( تو قرار بود حرف بزنی....توضیح بدی...حربهرام    
 بود؟          

 
 اوه....نه نه باید بهم مهلت بدین...خبرنگار  

 
 ده سال خوبه؟بهرام      

 
 چی دارین می گین؟خبرنگار   

 
 من وقت زیادی ندارم بچه!بهرام      

 
 االن عرض می کنم!خبرنگار  

 
 زودتر!بهرام     

 
 باشه....چشم!خبرنگار  

 
 )امان نمی دهد( خوب؟بهرام    

 
 )سعی دارد بر خود مساط شود( من جناب طلوعی،سعی خودموکردم... تا اونجایی خبرنگار  
 که ممکن بود مبارزه کردم...            

 
  خوب؟بهرام     

 
 انقدر منو دستپاچه نکنید...دارم سعی می کنم که بهتون بگم!خبرنگار  

 
 متنی که دست  ی؟که من اونچی رو؟که تو چقدر انسان شریف و خوبی هست )تند(بهرام   

 شاهینی دیدم یه خواب بوده؟که توی تاکسی متنو  ازکیفت زدن و بردن دادن به اون؟          
 شرافت و مظلومییتی؟...بیرون آقا! وقت من انقدر کم  آره؟!! که تو تجسم بال  منازع         
 کنم!که بخوام برای شنیدن یک مشت چرندیات تلفش  ارزش نیست         

 
 )او هم بلندتر ادامه میدهد( خواهش میکنم چند لحظه صبرکنید..من مثل همیشهخبرنگار  
 بردم متنو دادم تا حروفچینی و ویرایش بشه...همه چیز قرار بود روال عادی             
 خودش رو طی بکنه...من ازکجا باید میفهمیدم که وسط راه متن گم و گور شده؟             

 کس اما دست هیچحه ها پیداش نکردم رفتم دنبالش وقتی که الی صف تازه فرداش            
 اصال همچین چیزی  نبود...انگار نه انگار که خودم تحویلش داده بودم!...می گفتن            
 ندیدن!!! می فهمین؟! هیچی به هیچی!اعتراض نوشتم و کتبی دادم؛ هر کاری می             
 و تعهدم نسبت به شما عمل بکنم...ولی نشد...نشد! تونستم کردم که بتونم به قولم            
 ت خبرنگار توی یک نظام مطبوعاتی کوچیکم آقای طلوعی...اهمی من مهره خیلی            

 چقدر باشه ها؟ شما باید درک کنین...من حتی تصورنمی کردم که فکر می کنین            



 دیره...ولی )مکث(می دونم   وزنامه ما تا این اندازه دست داشته باشند...توی ر            
 قوامی عضو انجمن ملی نگارشه! جواب سؤالتونو بهتون می دم:            

 
 هه! خیلی دیره جوون! خیلی دیره!بهرام    

 
 م که می دونم...من اون موقع نتونستم بفهمم...اگه یادتون باشه اصال پیداش نکردخبرنگار  
 ازش بپرسم عضواونجا هست یا نه!.......حاالمی فهمم که جواب این سؤال چه            
 تأثیری می تونست داشته باشه!           

 
 )آهی می کشد(خوب؟م   بهرا

 
 منو ببخشید!خبرنگار  

 
 همین؟بهرام  

 
 من خیلی شرمنده ام... دیگه نمی دونم چی بگم!خبرنگار  

 
 مشکل رو حل می کنه؟این بهرام      

 
 )بلند( می دونم که نه!خبرنگار  

 
 پس برای چی اومدی اینجا؟بهرام      

 
 عذاب وجدان آقا!خبرنگار  

 
 )زیر لب تکرار می کند( وجدان ...وجدان... آه...بهرام     

 
 من به شما قول داده بودم... ولی نشد! اما بخاطر این موضوع خیلی ناراحتم باور خبرنگار  

 کنید! ....خیلی!            
 

 تو منو نابود کردی! می فهمی؟بهرام     
 

 بازم می گم من تالش خودمو کردم...درسته که مطلب گم شد و افتاد دست اونایی خبرنگار   
 نشستم و تایپش کردم... دوباره!شما نمی خواستین ولی من خودم ...که             

 
 که چی بشه؟ بهرام     

 
 و توی دکه های  بعد دادم از روش صد نسخه کپی کردن...این نسخه هارو بردم   خبرنگار
 الی چند تا روزنامه ...بیشتر سعی  روزنامه فروشی که باهاشون آشنا بودم گذاشتم            
 کردم روزنامه خودمون باشه.....پگاه!            



 
 صد تا؟بهرام     

 
 بله! خبرنگار 

 
 دد(....صد تا!)بلندتر می خندد(...صد نسخه!جوون می دونی  تیراژ یه)می خنبهرام     

 روزنامه حداقل چند شماره است؟           
 

 چقدر حقیره و  خودم می دونم که صد نسخه نسبت به تیراژ روزنامه خود ما خبرنگار 
 ه!من فکر می کنم این مهم کردمی حداقلش اینه که من سعی خودموناچیزه ول            

 
 )مکثی میکند( چیزی می خوری؟بهرام     

 
 اوه....نه....ممنونم!خبرنگار    

 
 باشه! باشه! ....صدتام به هر حال صد تاست! بهرام      

 
 )کمی ذوق زده( یعنی شما تصور می کنید تأثیری داشته باشه؟  خبرنگار 

 
 نه!)روزنامه را به طرفش میگیرد( اینو ندیدی؟ بهرام      

 
 چیه؟ )می گیرد( ار   خبرنگ

 
 تیترش به اندازه کافی خواناست! بهرام      

 
 بهرام سیگاری روشن میکند...                                                                     

 
 ...این...این...چیه؟ نت زیر بیرق شهرت و وجهه ملیی خیا)زیرلب( بهرام طلوع خبرنگار  
 کی نوشته؟ نویسنده ش کیه؟             

 
 به جای اسم نویسنده نوشته انجمن ملی نگارش! بهرام      

 
 یعنی تا این حد؟! خبرنگار   

 
 رئیس انجمن   یبود مصاحبه چاپ بشه و نشد،شاهین )پکی می زند( اونروز قرار   بهرام

  یز! من فهمیدم تایپ شده وتم  اینجا!مصاحبه من و جنابعالی دست ایشون بود اومد         
 چه وضعییتی ممکنه پیش بیاد! که         

 
 اومده بودن اینجا؟خبرنگار   

 



 اوهوم! بهرام      
 

 که چی بشه؟ خبرنگار  
 

 که من بفهمم چقدر قدرت دارن و بفهمم که از انجمن طرد شدم..... و تهدید بشم! بهرام     
 

 به چی؟ خبرنگار  
 

 ل پرونده! به یک متهم خائن سیاسی تبدیل شدن اینهم نمونش! به سقوط! به تشکی بهرام    
 دستته! بخونش!          

 
 )در حال ورق زدن( خودتون خوندین؟ خبرنگار  

 
 اوهوم! تا اندازه ای که تونستم تحمل کنم! تو بلند بخون! بهرام       

 
 ...عرصه ملی )زیرلب به طور نامفهومی می خواند(....که ....تا آن هنگامخبرنگار   

 ریشه های...آنچه فساد و...درسایه...              
 

 بلندتر! بهرام       
 

 ین حال و در )مکثی می کند( و مگر بار اول است گه چنین چهره های معاند خبرنگار  
 یک روشنگر،ایده آلهای یک ملتهنر دلسوزی و تفکردر نقش قابموجهی با ن             
 آنچه مطرح می شود ووجود و معنی پیدا می کند، سخره گرفته اند ؛آنچه  رابه            
 به در هر قالبی که باشد،اگر از ریشه متعهد و مقید  آنچه ... حضور میابد،هر            

 حفظ ارزشها و تفکرات ملی و قومی یک جامعه نباشد در  جایی ونقطه ای از             
 خم زمان،چهره واقعی خود   را عیان خواهد کرد...مگر کدام مسیر پر پیچ و             
 است که تمام لحظات عمرخود را بازی کند و کدام نقابی است که تمام بازیگری             
 عمر،چهره ای را بپوشاند  )مکث می کند( چرا این کارو کردن؟           

 
 چون گفتم باهاشون نیستم! بهرام    

 
 بل از مصاحبه ازتون خواسته بودن که با اونا باشین؟یعنی قخبرنگار  

 
 خیلی جدی تر از این...تو داره ساده برخورد می کنی..این شکلی که نه...آه ...نمی      بهرام

 ظرافتهای اونو درک کنی!  ی این مناسبات باشی تادونم چی بگم؟ باید تو          
 

 آنانکه پیگیر ی آشناست؛ به خصوص برایعی چهره اطلو مبهرا )ادامه می دهد(خبرنگار  
 با ترفندهایی که زیر و بم  کوششها و اتفاقات عرصه ادبند.این نویسنده معلوم الحال           
 است؛کجاست چهره شهیر دهه اخیر شد هایش را تنها خود می داند و خود،تبدیل به           

 ه های فریب و نیرنگ را بدرد و تار و آن شمشیری که پرده های ریا  و تزویر،پرد          



 ؟ او که عمیقا" در پی چنین شهرت و  خائنین را از هم بگسلد پود هستی مکرآلود          
 حقیقتاعتباری بود،به تدریج چهره واقعی خود را عیان ساخت و آگاهان را با این           
 .محبوبیت در انتظار ..شهرت و...تلخ آشنا کرد که گاه دشمن می تواند پشت نقاب           

 اواین   اثر این نویسنده خود باخته بود « نجوای آتش»لحظه ای مناسب کمین کند           
 که در آن مخالفتهای بنیادی خود با.. ارزشهای متداول اجتماعی مطرح کرد و هر           
 برای آنانکه دسترسی دارند اما مرور دوباره این کار، چند اثر اجازه چاپ نگرفت          
 را  حقیقت مورد بحث   افست شده و جعلی از آن را به دست آورده اند، ویا نسخه          

 خواننده راه می س از مطالعه این اثر به تفکر .....آشکار خواهد ساخت.ظنی که پ          
 ر بی ضرر نویسنده رگه او را رهنمون می کند تا در آثار پیشین و به  ظاه  یابد،          
 نین کاوشی با تحمل و تأمل صورت کار ویرانگر پنهان بگردد  واگر چهای این اف          

 )روزنامه را به کناری نگاه کنیم که.نیزاثری  قابل بحث خواهد بود؛« مینا»بگیرد،          
 پرت می کند(من دیگه نمی تونم ادامه بدم! ولش کنید!          

 
 جالبه نه؟    بهرام 

 
 چی بگم؟ خبرنگار 

 
 پایانش بی نظیره!بهرام    

 
 چطور؟خبرنگار  

 
 آخرش منو متهم کردن به اینکه افکار حزب  توده رو   خیانتهای منو که روکردن،بهرام    
 ..و این افکار رفته رفته در آثار ...به تدریج و کم کم..در آثارم ترویج می کنم.. دارم         

   رنگتر می شه! حتی از توی کارام مثال آوردن  فاکتهای مهمی رو خیلی دقیق  پر  من        
 بیرون . علیه من استفاده کردن! کشیدن         

 
 حزب توده؟!! خبرنگار 

 
 بله! یعنی در واقع من رو لو دادن! به اطالع مردم و مسئوالن رسوندن   که من  بهرام   

  چرا اینکارو کردن؟ چون نخواستم عضوتوده باشم!!! عضو توده ای م! حاال         
 یخورده بخندیم!)بلند( خدایا!         

 
 من....من گیج شدم! خبرنگار  

 
 گیج تر هم می شی! بهرام     

 
 یعنی به نظرتون این مقاله مؤثره!خبرنگار  

 
 ویسنده مهم ن بچه! کافیه دولت بفهمه که یه ) با خشمی فرو خورده( سخت و عمیق بهرام  
 ین گرایشاتی داره...تا سه شماره محو می شی!نچآثار پر فروش،          



 
 یعنی باور می کنن؟! خبرنگار  

 
 و انجمن ملی  پایان مقاله نوشتن، این مقاله از سر لسوزی و تعهده که نوشته میشه بهرام  
 اظهار ارهست خودش دنگارش از اینکه چنین فرد فاسد و خیانت پیشه ای راد رلی          
 ندامت و تأسف می کنه و در نتیجه منومعرفی کردن که نظر مثبت به خودشون           

 کنن!جلب          
 

 خوب؟ خبرنگار 
 

 دارن مقاله ! االن هزاران نفر در گوشه و کنارهیچ بعید نیست که جدی گرفته بشه  بهرام  
 استار عکس العملهای شدیددولت باشنخوممکنه بعضی ها عمیقا می خونن و رو          
 به نفع دولت نیست که ساکت بشینه!زیاد          

 
 برای ی و مضحک ئه که بعید می دونم ثمرانقدر ابتدای اینجور دسیسه ها خبرنگار 
 طراحاش داشته باشه!             

 
 هه!  بهرام       

 
 ؟چیه  خبرنگار 

 
 خواهیم دید!بهرام      

 
 یعنی شما می گید اتفاقی می افته؟  خبرنگار 

 
 من امروزاز جلوی دکه بخاطر اینکه دستگیر نشم فرار کردم! بهرام     

 
 دستگیر نشین؟!   خبرنگار

 
 توسط یه مأمور! بهرام     

 
 یعنی مأموری که می خواد شما رو دستگیر کنه ، آدرس شما رونمی دونه؟! خبرنگار  

 
 نه!چرا؟ حتما می دو بهرام      

 
 یعنی میان اینجا؟! خبرنگار   

 
 بعید نیست!بهرام       

 
 وشما راحت نشستین؟! خبرنگار  



 
 چه کار کنم؟  بهرام    

 
 اگه اطمینان دارین فرار کنید! خبرنگار 

 
 که به همه مندرجات اون مقاله مبتذل ، صحه بگذارم؟! بهرام     

 
 دونین ممکنه دیگه هیچ کس اسمتونو پس چی؟ می خواین باهاشون برین؟ می  خبرنگار  
 نشنوه!             

 
 !اوهوم     بهرام

 
 در اونصورت میزان شرافت شما رو مطبوعات و رسانه ها هستن  که رقم می  خبرنگار  

 اونهاست!ه قدم اول زنن، نه خودتون! کما اینکه می بینید...این مقال            
 

 زه، همسرم از چیزی خبر نداره و االن هم خونه  نیست!چاره دیگه ای نیست !تابهرام     
 

 خواین هیچ کاری بکنین؟! ییعنی نمنگار  خبر
 

 ) درنگی می کند( از اینجا برو! بهرام    
 

 کجا؟ خبرنگار  
 

 از من می پرسی؟ بهرام     
 

 برای چی؟خبرنگار  
 

 بمونی؟ چی باید اینجابرای اینکه حرفاتو گفتی و عذرتو خواستی...دیگه برای  بهرام    
 

 یعنی هیچ کمکی از دست من بر نمیاد؟! خبرنگار  
 

 نه! بهرام     
 

 شما می تونید بیاید خونه من! تا وقتی که آبها ا زآسیاب بیفته!خبرنگار  
 

 هه! ...می بینی که چقدر جوونی؟بهرام     
 

 حرف مضحکی می زنم؟ خبرنگار 
 

 .تنها کمکی که می تونی به من بکنی اینه که تا اونجایی تا حدودی!...برو جوون.. بهرام     



 می تونی نذاری توی پگاه علیه من چیزی بنویسن که          
 

 ) با تمسخر( پگاه؟! نه؟ ...آقای طلوعی...من دیگه اونجا نیستم!خبرنگار 
 

 )متعجب( نیستی؟ بهرام   
 

 نه! خبرنگار 
 

 برای چی؟ بهرام    
 

 !اخراج شدم خبرنگار 
 

 بخاطر چی؟ بهرام     
 

 ای توی یک دکه بمونه و فروش نره برمیگرده  ......  می دونین وقتی روزنامه خبرنگار   
 روزنامه هایی که برگشتن، توشون نسخه تایپ شده مصاحبه م با شما بوده...اونا              

 می بینن و...بقیه ش رو می تونید .. حدس بزنید!             
 

 که اینطور! م    بهرا
 

 آره! خبرنگار  
 

 متأسفم! بهرام     
 

 خواست خودم بود...ارتباطی به شما نداره! خبرنگار 
 

 به هر حال ممنونم! بهرام     
 

 خواهش می کنم!خبرنگار  
 

 چطوری می تونم جبران کنم؟ بهرام     
 

 به هر حال اگه فکر  ..ینجوری ام به شما مدیونم..اصال نیازی به جبران نیست! هم خبرنگار 
  بگیریدمی شم که با این شماره تماس ین کمکی از دست من بر میاد،خوشحال کرد            

  
 
 

 صدای تکه کاغذی که به بهرام                                                                       
 می دهد....                                                                       

 حتما! بهرام     



 
 من...بازم بهتون سر می زنم! شاید فردا! خبرنگار 

 
 متشکرم! ام    بهر

 
 

 خبرنگار به سمت در میرود...                                                              
  

 آقای شوری! بهرام    
 
 

 خبرنگار می ایستد....                                                               
 بله؟ خبرنگار  

 
 از حرفهای من که نرنجیدید؟  بهرام    

 
 )متأسف(هه! نه! شما حق داشتین! خداحافظ! خبرنگار 

 
 خدانگهداربهرام     

 
 ز و بسته شدن در....چندصدای با                                                                

 لحظه ای در سکوت...تنها صدای                                                                
 تیک تاک ساعت...ناگهان صدای                                                                 

 گامهای کند و سنگین مرد در فضا                                                                
 می ریزد...گویی که از پله ها پایین                                                                

 می آید...                                                                 
 

 می می کنین؟...شما تو خونه من چیکار  شما؟! )ترسیده( اون باال چیکار بهرام  
 یعنی....  کنین؟!...این         

 
 صدای گامهای مرد هنوز ادامه دارد..                                                              
 ..بهرام به طرف گوشی اف اف میدود                                                             
 گوشی را بر می دارد و فریاد میکشد:                                                             

 
 مسعود! مسعود! آقای شوری! جوون!...کمک! آقای شوری ! مسعودصدامو می بهرام    

 شنوی؟ ...اونجایی؟ بیا...بیا باال...اونا خونه ن...بیا.....عجله کن!         
 

 صدای گامهای مرد که نزدیکتر میشود                                                           
 بهرام گوشی را می گذارد...                                                            

 



 این کار شما غیر قانونیه! ورود بی مجوز به خونه مردم! من.... من اعتراض می  بهرام  
 کنم...من ...ش...ش... شکایت می نویسم...         
 

 )کشدرا و سنگین( مجوز ما اینجاست! مجوز ما اینه! مرد   
 

 صدای شلیک گلوله با طنین...بهرام                                                               
 یاد می کشد...همزمان صدای در فر                                                               

 که با عجله باز میشود وخبرنگار..                                                               
 وارد می شود....                                                               

 ؟!) هراسیده( چی شده آقای طلوعی؟!...چی شدهخبرنگار  
 

 انگار رفت باال ! انگار رفت باال..تا تو رفتی اومد پایین...مسلح بودهمونی که بهرام    
 دکه دیده بودمش...توی خونه س! توی خونه س! جلوی          

 
 می رم ببینم! خبرنگار 

 
 

 از پله ها صدای قدمهای او که با عجله                                                              
 باال می رود...                                                             

 
 )بلند( مواظب باش مسلحه!    بهرام

 
 

 بهرام به نفس نفس افتاده است........                                                          
 به زحمت بلند می شودو به طرف پله                                                          

 می رود...                                                          
 

 چی شد؟ آقای شوری...چی شد؟!    بهرام
 

 جوابی نیست.....                                                          
 صدای زنگ تلفن با طنین)اکو(....                                                         

 بهرام به طرف گوشی می رود و                                                         
 بر می دارد:                                                         

 
 بله بفرمائید!بهرام     

 
 که همان مرد است( گفتم که....مجوز ما اینجاست مجوز ما اینه!-)با طنین صدای گوشی    

 
 صدای شلیک گلوله با طنین.....                                                         

 بهرام با فریاد خفه گوشی را روی                                                         



 می کوبد...صدای قدمهای خبرنگار را تلفن                                                      
 که پایین می آید...                                                      

 
 هیچ خبری نیست! خبرنگار  

 
 می دونم! بهرام      

 
 پس چرا می گفتین که.... خبرنگار  

 
 ...رفته بیرون! االن زنگ زد بهرام     

 
 زنگ زد؟!! تلفن؟! پس چرا من نشنیدم؟ خبرنگار  

 
 یعنی واقعا نشنیدی؟ بهرام      

 
 نه! تازه باال گوشی تلفن دیدم...که ظاهرا وصل بود! خبرنگار  

 
 آره وصله! بهرام      

 
 اصال زنگ نزد!خبرنگار   

 
 سر در نمیارم! بهرام      

 
 خوبه آقای طلوعی؟)با مکث( حالتون خبرنگار   

 
 من ) عصبانی( بله! بعله! بعله! البد تو هم مثل اون دکتر احمق،فکر می کنیبهرام      
 چیزیمه!              

 
 نه......نه!...کدوم دکتر؟   خبرنگار

 
 هیچی فراموش کن! ممنوم که برگشتی ! برو! اگه خبری شد بهت زنگ بهرام     

 می زنم!           
 

 به هر حال آقای طلوعی توی خونه تون هیچ کس نیست مطمئن باشین.   خبرنگار 
 

 )پریشان( باشه!  بهرام    
 

 باز اگه الزم می دونین بمونم! خبرنگار  
 

 نه نه ....برو! ممنونم بهرام     



 
 باشه! آه خداحافظ ! خبرنگار 

 
 ........اوهوم!بهرام      

 
 صدای قدمهای او که درو می شود و                                                             

 در که باز و بسته می شود...                                                           
 

 بغض( خدای من ...آه ......من چمه؟با -)مستأصل وپریشان در مرز گریه بهرام    
 ی؟ من تنهام! )گریه میکند(.........مژگان...مژگان... تو کجای           

 
 
 
 

 موسیقی.........                                                                      
 
 

                                          
                                                                   

 
 
 

 پایان قسمت چهارم                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسمت پنجم
 

           
 مطب دکتر.....                                                              

 ز و بسته می شود و صدای در که با                                                              
 بهرام وارد می شود....                                                              

 
 )با ذوق( به به به...جناب نویسنده گرانقدر و عقاب آشیان،آقای بهرام خان  یی   جوال

 طلوعی...مزین فرمودین!            
 

 سالم دکتر! بهرام      
 

 خنده( بفرمائید...بفرمائید! به به ...چه سعادتی! )باجوالیی    
 

 )بیحال( مزاحمت شدم دکتر!بهرام      
 

 سختگیر و نه چه مزاحمتی؟ اگه مزاحم بودی، خانم منشی رات نمی داد تو! خیلی   جوالیی  
 با دیسیپلین تشریف دارین! )می خندد( خوب چه عجب؟!           

 
 نداره...یعنی چی بگم؟ راستش دلیل خاصی که بهرام    

 
 مژگان خانم خوبن؟ جوالیی  

 
 اینطور فکر می کنم! بهرام     

 
 خودتون چطور؟ جوالیی   

 
 اِ...اوهوم! بهرام      

 
 حاصله! )کشیده( خوب...پس بقیه دالیل اصال مهم نیستن...شکر که سالمتیجوالیی:  

 
 چرا مهمه!بهرام:    

 
 راستی سه  غییر میکند؛گویی چیزی به خاطر آورده( آخجدی؟ ) ناگهان لحنش تجوالیی   

 پیش یه چیز نا خوشایندی توی روزنامه...وزر           
 

 برا توصیف  )قطع می کند( بهتره بگید،آشغال، مفتضح، گند...اینا واژه های بهتری بهرام   
 اون چرندیاته!         

 
 دمش...کامال بی ربط و غیرراست می گین...صرفا از روی کنجکاوی خون جوالیی  



 منطقی به نظرم اومد! اگه جای شما بودم شکوائیه ای تنظیم  می کردم...فکر           
 مجازاته!حرمت قابل پیگیری وقانون این هتک  طبق میکنم            

 
 این کارو کردم دکتر...هرچند که هنوز جایی ارائه اش نکردم! بهرام    

 
 ..در گرفتن حق، تعلل جایز نیست! آبرو وشرافت کاری   شما رو که ارائه کنید.جوالیی   

 باالش می کنن! این درسته؟  نیومده، کردن ملعبه دست و زیر و آسون هم به دست           
 

 با منطق انسانی نه! بهرام    
 

 همین جوالیی   
 

 به شرطی که با چند تا انسان طرف باشیم! بهرام     
 

 افت طبع تون هم سفت و محکم پا برجاست!د( شکر که ظر)میخند جوالیی  
 
 
 

 بهرام آهی می کشد....دکتر متوجه                                                                 
 ...شده،سکوت می کند                                                                 

 
  از این بگذریم چطور شد که یادی از من کردی؟اِ...خوب حاال جوالیی    

 
 .نمی دونم چمه! مدام با تشویش ....خسته م دکتر...خسته م...آخ  )بسیار پریشان( بهرام    

 واضطرب دارم دست و پنجه نرم می کنم...مدام استرس ... دلهره دارم...احساس          
 ..انگار که...کاری نمی تونم بکنم. ....هیچهایی بیچاره م کرده دکتر .کالفگی و تن          

 تموم شده...از ترس اون... عکس گنده ای که روی جلد اون روزنامه بی  دنیا برام          
 هوییت از من چاپ کردن از درد اون اسمی که بهم نسبت دادن این سه روز حتی          
 ن با ینت! خود باخته! االن هم که می بین.هه! خائن! خیا.  نتونستم برم.نه ام .کتابخو          
 احساس شال و استتار اومدم اینجا...دیگه داشتم دیوونه می شدم راستش دکتر یه مدته         

 می کنم که...) فرو می خورد(         
 

 )کنجکاوو مشتاق( که؟جوالیی  
 

 خیلی مضحکه خودم نمی دونم! بهرام    
 

 راحت باش ...بگو! جوالیی  
 
 شاید..شاید.. دکتر تیموری... هرام    ب

 



 خوب؟ جوالیی   
 

 خیاالتی اومده به ...نمی دونم...ولی شاید واقعا یه )مکثی میکند( من نمی دونم دکتر بهرام    
 سراغم...           

 
 چطور؟! جوالیی  

 
 ی هدف، بازجویی م می کنن ب  مدام کسانی رو می بینم که دارن تعقیبم می کنن   بهرام  
 کنه...چطوری بگم؟  یمی کنن، اما دور و برم کسی وجود اونها رو تأییدنم شلیک           
 باالخره هستن یا نه؟!خودم هم سؤال برانگیز می شه.. داره برای          

 
 )متأثر( قوی باش مرد! جوالیی  

 
 برام درست  چه جوری دکتر !خیلی پریشونم! با این اوضاعی که توی مطبوعات بهرام   

 فقط یه فقره شو دیدین، خسته و بیچاره شدم  می فهمین دکتر؟ کلمه ای  کردن شما         
 بهتر از این سراغ ندارم که بگم: بیچاره!         

 
 این مقاله ها خطر جدی براتون دارن؟جوالیی  

 
 زندانهای وهدید نمی کنه؟ اعدامهای سالها ی دکتر، هیچ خری یه توده ای رو ت بهرام   

 این افراد رو فراموش کردین؟! کالن          
 

 ولی شما که جزو اونها نیستین! جوالیی  
 

 اینه! نظرشون درست عکس« افشاگر»نویسندگان این مقاله های به اصطالح  بهرام    
 

 ای بابا.... جوالیی  
 

 چیکار کنم دکتر؟بهرام     
 

 پیش تیموری؟)مکثی میکند( می خوای بفرستمت جوالیی   
 

 نیومدم من  نه دکتر ..نه! اون یه بار حرفاشو زده...من که برای تشخیص ناراحتیم  بهرام   
 دنبال چاره اومدم...          

 
 ! فته بود که چیکارباید بکنین؛هم تو هم اطرافیانتتیموری یه بار گردکت جوالیی  

 
 )درمانده( دکتر... بهرام   

 
 الکی کولوژیست نیستم! دوست داری ام جان ؟ من که سایمن چی بگم بهر جوالیی  



 چیزهایی رو برات تعریف کنم که خدوم هم به اونها اعتقاد و باور درستی ندارم؟           
 ...فقط بهت می گم خونسرد باش..اصال بروسفر برو خوش بگذرون! یه مدت دور           
 شاید مؤثر باشه!و اضطراب باش....این  از این هیاهو          

 
 شاید...شاید... ولی من نمی تونم! بهرام    

 
 چرا؟!! جوالیی   

 
 در حالیکه بلند میشود( نمی تونم دکتر..نمی تونم...-)زیرلببهرام     

 
 اِ...کجا می خوای بری؟ ما هنوز گپی نزدیم... جوالیی  

 
 باشه برای بعد... بهرام     

 
 ی؟واقعاً نمی تونی بمون جوالیی  

 
 نه دکتر...حالم اصالً خوب نیست! بهرام     

 
 امیدوارم حالت بهتر بشه....می دونی که برام مهمه! جوالیی  

 
 )بی تفاوت( اوهوم!....روز بخیر بهرام    

 
 

 صدای قدمهای بهرام و باز و بسته شدن                                                          
 در...                                                          

 
 روز به خیر ...) مکثی می کند ونفس عمیقی میکشد(...داره داغون می شه! جوالیی   
 داغون می شه!.... داره            

 
 

 صدای زنگ تلفن...جوالیی با تعلل بر                                                            
 می دارد....                                                          

 بله؟...آه..سالم مژگان!....چی؟ ....نه نه...مریض ندارم...چند دقیقه پیش بهرام    جوالیی
 اینجا بود...آره ...بهرام....چی بگم؟ ...خیلی خسته و...داغون بود...دچار پارانویا            
 نمیگم....شده...ای کاش می تونستی که یه خورده اه....خیلی خوب دیگه چیزی            
 باشه...از کجا زنگ می زنی؟یعنی خونه نیستی؟! خوب؟....           

 
 موسیقی در میان کلمات جوالیی اوج                                                             

 گیرد.... در فرروکش موسیقی خانه می                                                            
 صدای در که باز و طلوعی را داریم...                                                            



 بسته می شود و بهرام وارد می شود...                                                           
 
 دهانش خشک دیگه طبق معمو...)ناگهان کالم در .اه... البد نیست)بلند( مژگان!.ُمژ.    هرامب

 کی ) بلند و ترسیده( مژگان!)آرامترمی شود( اینجا ...اینجا چه خبره؟! خدای من.....          
 -ط مژگان! )آرامتر( کی وترد خونه شده؟!...)محتا اینجارو به هم ریخته؟!...)بلند          
 ولی بلند( کسی ...اینجا هست؟ آهای! کسی اینجاست؟ ) آرامتر( شوری...شوری.....         

 باید به اون زنگ بزنم...اون کاغذ کجاست؟...کجا گذاشتمش.......         
 
 

 صدای باز شدن ناگهانی پنجره و برخورد                                                          
 آن با دیوار....                                                          

 
 )فریاد( آه...کیه؟...            

 
 صدای زوزه باد.....                                                          
   

 آخ ..مثل اینکه باد بود...آهان...ایناهاش...) صدای کاغذ(          
 

 صدای شماره گیر تلفن...                                                            
 

 به خودت مسلط باش   دیگه...)با خود( نکنه باال باشه ....)مکث( ...یاال3....اینم 7          
  ! سالم خانم..با ...با آقای شوری کار داشتم؛مرد ...از کجا معلوم؟ شاید دزد اومده           
 مسعود شوری!....          

 چطور؟! نه خواهش می کنم...سریعتر لطفا ) با خود( نکنه...... بالیی سر مژگان           
 آورده باشن...یعنی دنبال چی بودن؟..ِا...الو!....سالم من طلوعی ام..عجله کن پسر           
 نم هنوز بررسی نکردم..کمکم ...خونمو به هم ریختن...داغون کردن...ها؟ نمی دو          

 ...منتظرم...الو ببین اگه تا وقتیراستش نمی دونم چیکار کنم...آره کن! من..من...          
 به مژگان خبر  برسی اینجا نبودم،بدون که منو بردن...نمی دونم فقط احتمال می دم          

 دونم....باشه....باشه.......هنوزنمیم کجاست؟ امیدوارم پیش اینا...بده....نه نمی دون          
 
 
 

 قطع می کند.......موسیقی!                                                              
 د رفروکش موسیقی...... خانه                                                              

 طلوعی در سرسرا با هول و عجله                                                              
 باز وبسته می شودو بالفاصله فریاد                                                              

 شوری:                                                              
 

 آقای طلوعی! )بلند و نفس نفس زنان( آقای طلوعی!خبرنگار   
 



 
 صدای قدمهای طلوعی که باالی پله                                                            

 ظاهر می شود...                                                            
 

 دن مسعود....بردن!راومدی؟......ب    بهرام   
 

 یین...لباس و مدارک بردارین!عجله کنین! بیاین پا خبرنگار  
 

 چی شده؟ بهرام       
 

 بونه...ظاهرا مأمورن...یکی از کسبه بهم یه ماشن مشکوک سر پیچ خیا خبرنگار    
 ارو کردن..م ولی ممکنه همونایی باشن که اینکگفت...مطمئن نیست              

 
 نن؟!نتظر نشدن ،اگه می خواستن بازداشتم کمپس چرا  بهرام       

 
 می تونم به این  االن وقت سؤال و جواب نیست...هزارو یک جور جواب احتمالی خبرنگار  
 سؤال بدم ولی به موقعش..زود باشین!             

 
 همسرم! بهرام       

 
 بهش اطالع می دیم! عجله کنید! خبرنگار  

                                   
 صدای قدمهای بهرام که دورمیشود.                                                           

 
 باشن اینور!  )به طرف پنجره می رود و باز میکند( بذار ببینم ...نکنه اومدهخبرنگار   

 افتاده!....یعنی دنبال چی  ظاهرا هنوز خبری نیست!....ببین خون به چه روزی             
 بودن؟!             

 
 

 صدای قدمهای بهرام که دوباره میاید                                                            
 از پله ها سرازیر می شود...                                                             

 
 راستی چی رو بردن؟ خبرنگار  

 
 باور نمی کنی! بهرام      

 
 چی؟ خبرنگار  

 
 داستان جدیدمو ! همه صفحات کنارهم ..چرکنویس و پاکنویس!همه!     بهرام 

 



 به چه دردی می خوره؟ منظورم برای اونهاست! خبرنگار  
 

 کاش می دونستم! بهرام     
 
 شما آماده این؟ خبرنگار  
 

 اوهوم! یه یادداشت هم برای مژگان گذاشتم..طوری که فقط خودش سردر بیاره! بهرام     
 

 باهاش تماس می گیریم..عجله کنین...  رخبرنگا
 

 باشه بریم! بهرام     
 

 و احتیاط ! خبرنگار 
 

 .....اِ ...البته..... بهرام      
 
 

 صدای قدمهای آن دو که می روند ودر                                                         
 که بسته می شودووابد از پنجره باز در                                                         

 خانه می پیچید...........                                                        
 موسیقی..........                                                        

 ر فروکش موسیقی صدای کشیده اید                                                        
 محکم و ناله طلوعی متعاقب آن صحنه                                                        
 رامی بلعد....                                                        

 که نزدیک میشوند... صدای قدمهایی                                                        
 به نامور!پچپچه خفیف آنها که با ناله                                                       
 کشدار طلوعی می آمیزد به گوش                                                        
 اما چیزی پیدا نیست..... می رسد                                                       

 
 خیلی خوب!...چشماشو باز کنیین! نامور   

 
 

 یکی از آنها به بهرام نزدیک می شود                                                      
 ش را باز می کند....بندو چشم                                                      

 
 ..شما برین!خیلی خوب. نامور   

 
   صدای قدمها که دور می شوند...                                                      

 
 آخ...بهرام    



 
 حال شما، جناب طلوعی؟ نامور   

 
 بهرام لب می گشاید تا چیزی بگوید                                                   

 نامور به سرعت قطع می کند...                                                   
 

 خودم می دونم ...هر کسی که اینجا پنج شش « آب»اوه الزم نیست چیزی بگین.. نامور   
 تایی کشیده می خوره، اولین چیزی که می خواد یه لیوان آبه!بسیار خوب...ما که           

 حرفی نزدیم...اینم آب!          
 

 صدای ریختن آب در لیوان...                                                     
 

 بخورین!           
 

 صدای برخورد خشن لیوان با دندانهای                                                      
 ته، الجرعه به زوربهرام که لیوان را تا                                                       

 نامور سر می کشد...                                                      
 به محض تمام شدن آب، صدای سگ نفس                                                     

 بهرام...                                                     
 

 ون خوش نیومد؟به مذاقت نامور   
 

 ......... بهرام    
 

 ) ناگهان لحنش خشن میشود( وقتی ازت سؤال می کنم جواب بده احمق! نامور   
 

 از ....از من چی می خواین؟ بهرام    
 

 ...معموالاینجور)دوباره نرم میشود( شما که تخییلتون دائما در غلیان و جوششه نامور   
 شکنجه می شن! چی می خوان؟از اونایی که  جاها            

 
 باید به چی اعتراف کنم! بهرام    

 
 )بلند می خندد( احسنت! احسنت! حاال باورم شد که شما بهرام طلوعی مشهورید!نامور    

 
 هستم!بهرام     

 
 خوبه! این کاغذ و امضاء کنید! نامور   

 
 کدوم کاغذ؟بهرام     



 
 کاغذ لعنتی  نمود نکن که انگار اولین بارته این)عصبانی فریاد می کشد(طوری وا    نامور

 رو می بینی! توی این سه روز که اینجایی حداقل ده بار..نشونت دادن!          
 

 )سعی دارد ترس خود را پنهان کند( اون تو چی نوشتن؟ بهرام   
 

 همون چیزی که می دونی!  نامور 
 

 من چیزی نمی دونم!  بهرام  
 

 دت میاد...منو دست انداختی؟ مرتیکه! )کشیده ای دیگر( کم کم یادی ِد غلط کر  نامور 
 کار من چیه حضرت آقا  اینکه خسته  می دونی  ناله بهرام( -)کشیده ای دیگر         
 رو خسته کنم! تو نشم...من پول می گیرم که خسته نشم! پول می گیرم که شما         
 دیگه ای مثل تو رو! ایخرو        

 
 اون نوشته ها دروغه! رام  به
 

 ظاهرا حافظه ات داره کار می افته... نامور  
 

 دروغه...دروغه...من وابسته به هیچ حزب لعنتی نیستم...  بهرام  
 

 می شه، تا کشیده می خورن حرفشون زیر و رو آخیش...از دیدن کسانی که تا دو  نامور  
 حالم به هم می خوره!         

 
 دارین دروغ بگم؟ انتظار بهرام  

 
 اگه ما خواستیم بله!   نامور

 
 برای چی؟! بهرام  

 
 چون وظیفه تون اینه! همه تون!  نامور 

 
 اینا همه ش شّرو وّره!  بهرام 

 
 

 صدای کشیده ای بلند...طلوعی ناله                                                           
 میکند...ضربه ای دیگر....طلوعی                                                           

 و صندلی واژگون می شوند....                                                           
 

 )در حال نفس نفس زدن( حاال معنی شّرو وّر و بهتر می فهمی!نه؟   نامور



 
 آخ....  بهرام 

 
 تو چیکار می  داری می کنی؟ دوره تون گذشته! تو و امثال نامور  فکر می کنی چه غلطی

 ! آره؟ خیلی  داغتر از آش؟ ها؟ شماها فکر کردین چی هستین؟ کاسه تونین بکنین؟        
 تو سیاهی لشگری...دستت رو شده...  راحت گرفتین...نه الدنگ...اینجوریام نیست        
 ماغت خورده؟ مقام؟ حکومت؟ پول؟چی به دقدرتت ازت صلب شده...بوی         

 
 )فریاد میکشد( من عضو هیچ حزب بی پدر و مادری نیستم....نیستم.. بهرام  

 
 امضاش کن!   نامور

 
 نه!  بهرام 

 
 تو هیچ گناهی نداری؟  نامور 

 
 نه!   بهرام 

 
 نامور  عضو هیچ حزبی هم نیستی؟

 
 نه!  بهرام 

 
 نامور  هیچی؟

 
 نه! نه!  بهرام 

 
 )فریاد میکشد( پس برای چی در می رفتی حرومزاده؟ چون هیچ گناهی نداری؟    نامور
 یادت که نرفته چه جوری دستگیرت کردن؟          

 
 بیخودی ! بی مدرک!  بهرام  

 
 اینم مدرک!  نامور 

 
 ...میزصدای برخورد محکم پوشه ای با                                                            

                                                              
 

 به خط و قلم خودت...نکنه می خوای بگی جعلیه؟!           
 

 نه...این مال منه...   بهرام 
 



 پس خفه شو!  نامور 
 

 ولی اون فقط یه داستانه..  بهرام 
 

 یعنی ابزار تبلیغاتی تو!   نامور
 

 اور نکنین! توطئه س!اینارو ب بهرام  
 

 همه همکارات تو انجمن ملی نگارش یه جور دیگه فکر می کنن!  نامور 
 
 اونا همشون نیستن! اونا توده ای ان!   بهرام 
 

 )بلند میخندد( خوبه...خیلی خوبه...بعد از تو می ریم سراغ اونا!  نامور 
 

 بودم!من راست می گم! اگه جزو اونا می شدم، االن اینجا ن  بهرام 
 
 ادامه بده!  نامور 
 

 این یه بازی پلید سیاسیه ! اگه یه روزی واقعییت اونطور که هست برمال بشه،   بهرام 
 بدونین که همه ارکان سلطنت و نظام زیر سؤال می ره         
 می فهمین؟         

 
 مضحکه نه؟  نامور 

 
 )جا می خورد( چی؟  بهرام 

 
 من اینجا ساکت باشم و تو حرف بزنی! )با خونسردی( این که نامور  

 
 مگه همینو نمی خواین؟   بهرام 

 
 فقط امضای تو احمق!  نامور 

 
 بلندش میکند...صدای صندلی و.                                                                 

 
 حاال بشین و امضاءکن! نامور  

 
 .........   بهرام 

 
 مینقدر کتک الزم داشته باشه؟!ون دوست جوونت هم هبه نظرت ا  نامور 

 



 نه....)بلند( چند بار بهتون بگم؟ چقدر تکرار کنم کم اونو توی خیابون دیدم... اتفاقی!  بهرام  
 . قبال باهاش مصاحبه کرده بودم.....یعنی نمی تونستم وایستم و ....من میشناختمش..         
 خالف قانونه؟  یه گپ کوتاه! ایناحوالپرسی کنم؟  شباها         

 
 نه! نامور  

 
 پس چی می گین؟  بهرام 

 
 هیچی!   نامور

 
 من چرا باید اونو امضا کنم ؟  بهرام 

 
 برای تأیید ماهیّت و واقعیت وجودی خودت!  نامور 

 
 )به زاری( ولی ...من اونطوری نیستم... بهرام  

 
 این نوشته مال توئه یا نه؟  نامور 

 
 آره...اون یه داستان ناقصه! همین!  بهرام 

 
 ، این  داستان چه   فرد زبده ای مثل جنابعالی الزم نیست که من توضیح بدم برای نامور  
 از طبقه شخصیّت اصلی ا...گرایشات انحرافی محرزی داره... صد در صد چپگر         
 این اوراق نتق می زنه! اش بگیرین که یک کارگر آنارشیسته تاتفکری که ال به الی         
 برای یک داستان نویس مدرک جوندارتر از این؟         

 
 شما چه می دونین اون داستان چه جوری قراره تموم بشه؟   بهرام 

 
 نامور  حدس جناب طلوعی ! حدسهای معتبر!

 
 مثال چی؟   بهرام 

 
 نامور  اینجا تویی که به سؤاالت من جواب می دی! نه من!

 
 هستین؟  اصال شماها کی هستین؟ من چرا باید به شماها جواب بدم؟ شماها چی  بهرام 

 
 هستیم! باور ترین بخش مکانیزم اندامهای جامعه آه...کم اطفی ! مفعالترین و مهم   نامور 
 ندارین؟          

 
 ...افتراس! خودتونم خوب می دونین!چرندهمن امضاء نمی کنم! کذبه!    بهرام 
 



 ثی میکند( فکر می کنی به زنت اینجا، توی این سلولهای نمور و با این شکنجه )مک نامور  
 ها خوش بگذره؟          

 
 بهرام   )جا میخورد( منظورتون چیه؟

 
 منظور من روشنه! نامور  

 
 نمی فههم!   بهرام 

 
 اگه امضاء نکنی ، ما مجبوریم از همسرت هم پذیرایی کنیم!  نامور 

 
 اطی به اون داره؟چه ارتب   بهرام 

 
 ارتباطشو ما تعیین می کنیم!  نامور 

 
 این نهایت پستیه!   بهرام 

 
 موافقم!   نامور 

 
 این نهایت رذالته!   بهرام 

 
 کامال همینطوره! ولی همینه که هست!  نامور  

 
 شما این کارو نمی کنید!     بهرام

 
 صال عجیب نیست!)کشیده( چرا؟ مطمئن  باشین که که می کنیم! ا   نامور 

 
 نمی ده! این ...این غیر ممکنه! شما باید مدرک داشته باشین...قانون اجازه    بهرام 

 
 )میخندد( قانونو ماها می نویسیم ابله! یعنی تو اینو نمی دونی؟  نامور  

 
 ....)بیچاره مستأصل( من چیکار کنم؟   بهرام  

 
 اعتراف!  نامور  

 
 به چی؟  بهرام   

 
 به ماهیت واقعی خودت...به اینکه یه توده ای دو آتیشه هستی!    نامور

 
 بعد؟   بهرام 



 
 این اعتراف نامه رو امضاء کن!  نامور 

 
 بعد چی می شه؟   بهرام 

 
 بعد از امضاء وظیفه منتمومه! باقی شو از مسئولین بپرس! نامور  

 
 شما دنبال یه مترسکین که علمش کنین نه؟  بهرام 

 
 دنبال ریشه های گم حزبیم که بخشکونیم!ما   نامور 

 
 )با تمسخر( و فکر می کنید پیداش کردین؟ بهرام  

 
 نطور می گن!یقرائن ا  نامور 

 
 شماها عین بچه ساده لوحین!  بهرام 

 
 و  نور چشمی هستیم تو هم همینطور! با این تفاوت که ما بچه های ساده لوح  نامور 
 ای همکاراتون منفور و مطرود!اگری هجنابعالی با افش         

 
 )ناگهان( من امضاء نمی کنم!  بهرام 

 
 )خونسرد( بسیار خوب! روز خوش جناب طلوعی! بهت قول می دم تا فردا صدای   نامور 
 جذابترین قسمت شکنجه گرفتن از ناله های زنت توی راهروهای اینجا می پیچه!          

 است!زنای سرسخت کشیدن ناخنهای پ         
 

             
 میشود صدای قدمهای نامور که دور                                                              

 
 اِ ....آقای...   بهرام  

 
 )می ایستد( نامور!   نامور 

 
 آقای نامور!   بهرام 

 
 بله؟   نامور 

 
 ی شه؟ می دونی؟)نرم( من اکه اون کاغذ و امضاء کنم بهدش چی م   بهرام 

 
 یکبار بهتون گفتم...باقیش به من مربوط نیست جناب!    نامور



 
 داره! می شم که از واقعیت فرسنگها فاصلهمن متهم و محکوم به چیزی    بهرام 

 
 اگه اینطور باشه بعدا معلوم می شه!   نامور 

 
 ه هیچی ته دیگبیفولی خودت هم خوب می دونی که وقتی امضای من پای اون کاغذ   بهرام 
 بر نمی گرده!          

 
 شاید!    نامور

 
 پس من چیکار کنم؟!   بهرام 

 
 خودتون می دونین!  نامور 

 
 چرا پای همسرمو می کشین وسط؟   بهرام 

 
 رک بگم، بخاطر اینکه تسلیم بشین!  نامور 

 
 )با بغض( ولی این پستیه!  بهرام  

 
 کامال موافقم!  نامور 

 
 را این کارو می کنین؟پس چ بهرام  

 
 بخشی از بازیه!  نامور 

 
 به همین راحتی؟   بهرام 

 
 کارش نمیشه کرد!  نامور 

 
 )با تعلل و مکث( می تونم اون کاغذ و دوباره یه نگاهی بندازم؟  بهرام 

 
 البته!  نامور 

 
                     

 صدای کاغذی که به بهرام میدهد...                                                             
 

 )مظلومانه( این... این ظلمه!...یعنی سرنوشت من براتون مهم نیست؟   بهرام 
 

 .........   نامور 



 
 تکلیف اون جوون چی می شه؟ شوری!  بهرام  

 
 اگه اونطور که می گین باشه ، آزاد می شه! نامور  

 
 از کجا مطمئن باشم؟   بهرام 

 
 شاید امضای شما به نوعی آزادی اونو تضمین کنه!   نامور 

 
 از کجا مطمئن باشم؟    بهرام 

 
 این یه حساب ساده است!   نامور 

 
 چطور؟   بهرام  

 
 از ابتدا هدف شما بودین و اعترافتون به حقیقت!  نامور  

 
 )بلند و معترض( این حقیقت نیست!   بهرام  

 
 ..اعتراف شما به وابستگی تون به حزب.... این وسط )بی حوصله( حاال هر چی.   نامور 
 اون جوون که با شما دستگیر شده مهره ای نیست...به شرطی که شما امضاش           

 کنین! ..اون به راحتی آزاد می شه!          
 

 خسته م )آهی می کشد( خسته م!   بهرام  
 

 ز پاهام در نیاوردم!کفشامو اساعته که  03همینطور...االن  منم   نامور 
 

 .........    بهرام 
 

 باالخره چی شد؟    نامور
 

 )با مکث( قلمتونو بهم می دین؟  بهرام 
 

 البته! بفرمائید!نامور   
 

 کجارو باید امضاء کنم؟   بهرام 
 

 پایین....سمت چپ! مشخصه!کار عاقالنه ای می کنین حضرت طلوعی...عالوه بر   نامور 
 لوی آوارگی و شکنجه همسرتونو می گیرین، از طرف دیگه خودتونو ازاینکه ج         
 دیدار نامیمون همکار من محروم می کنین که جای ...   تبریک داره....)با خنده(          



 اون مشتهای سنگینتری داره که شاید تحملش ...براتون  آسون نباشه! )بلندتر میخندد(        
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 موسیقی در میان خنده فاتحانه نامور اوج می گیرد                                               
 
 

 
 
 
 
 

 پایان قسمت پنجم                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 قسمت ششم

 
 سلول انفرادی طلوعی....                                                             

 سکوت...طلوعی مبهوت،چیزهایی                                                              
 را زیرلب زمزمه می کند...صدای                                                            

 بی حالت و خسته او در سلول طنین                                                            
 می اندازد...او به هم ریخته است...                                                           

 
 بهرام .......)آرام و مبهوت(من عضو هیچ دسته وحزبی نیستم...من ...بهرام!....  بهرام 

 هنوز مبهوت(عصیان مینا یه فلسفه دیگه -وعی....مینا؟ چرا مینا؟ ......)میخندد(طل         
 داره...اون سنتهای دست و پا گیر جامعه رو داره به تمسخر می گیره...اصال ...می          
 صدای شلیک گلوله راتقلید میکنددونم؛ مجوز شما همراهتونه ! مجوز  شما اینه !)         

 ذارین من ادامه بدم...اونا دارن دنبال پایگاه می گردن....دنبال وجهه؛  بچقدر خو         
 اعتبار؛ گناه  من چیه که نمی خوام با اونا باشم؟ ....)گویی چیزی شنیده که جوابش          

 ن بکنه...ایمن برای من نمی تونه تعیینتفکررا می دهد( ها؟ خوب نویسنده باشم!...انج         
 چه صدائیه؟ ...سوز باده...آره....چقدر سرده! نجوای آتش هم همینطور اونم یه چیز         
 شه که  ی.اگه شخصیت محاق یه کارگر ساده س دلیل نمدیگه س ..اونا زندگی منن!         
 من...)بلند( اینا همش چرنده...دالیلتون  به درد خودتون می خوره...)آرامتر( صدای          

 ایدئولوژی .اونا دارن گوشه کنار به نه؟.گرگی باشنباید   زوزه گرگ میشنوم...اینجا         
 مسلح می کنند!   .خودشون ..         

 
 

 طنین قدمهایی مند و سنگین به گوش                                                               
 می رسد...                                                              

 
 دیگه دنبال   .بازم شما؟...من که توی سلول انفرادی شما افتادم! من که زندانی ام.... بهرام  
 ...بزودی .)دیوانه وار میخندد( همه چی تموم می شه!  بهتون قول میم چی هستین؟...        
 کنترل .کنار  رو چه جوری می خواین  شلوغی های گوشه   !  همه چی تموم می شه        
 اونا  !!!   ! این ذکاوت شماست منو   می گیرین کنین؟ ...دنبال توده ای ها می رین ،        
 من که  ؟! ...ناخنهای منو بکشین...دارن ضیلفت ترتیب می دن ..... اونا جشن دارن.        
 )آرام می گیرد( ولی با مژگان کاری  ستم آره من توده ای ه )فریاد(    امضاءکردم...        
   نداشته باشین... اون هیچ کاره س...اون...اون... اون سیاستمدار از منه! آره.......یه        
 .شاید تا االن واژه نامش  تموم شده ...جایزه دیگه بهش بدین! جایزه مفخم شاهنشاهی..        
 .شغلش! کارش! سعود باید بره! اون کاری  نکرده...مباشه...تو حرف گاف مونده بود        

 خوبیه!...خودم می دونم مجوز شما  به خاطر من از دست داده...می دونین؟....جوون        
 )صدای شلیک گلوله را تقلید می کند(  سردمه! ....... هراهتونه...مجوز شما اینه! ...        
 سردمه!         

 
 



 صدای زوزه گرگی با طنین)اکو                                                                  
 

 ای مژگان، کاری ندارن...چقدرسرده گرگ....گرگ....ولی اونا با ناخنه         
 مژگان!.........مژگان!         

 
                

 موسیقی در تنهایی طلوعی و آشفته                                                                 
 گیهایش اوج می گیرد....                                                                 
 در فروکش؛ خانه طلوعی....                                                                 

 موسیقی ؛باز نوای بلوز یا یارد                                                                
 پارکر در زمینه است....                                                                

 کتایون ،دکتر جوالیی ومژگان                                                                
 کتایون با نوای بلوز ،شعرهای                                                                

 جدیدش را می خواند!!                                                                
 عکس العملهای خفیف جوالیی                                                                

 و مژگان.....                                                                 
 

 کتایون   معشوق من ،چونان
 رگه هایی سبز و پویا                             
 ریشه در خاک دارد..                             

 او با مفهومی صریح،          
 المهای ناگزیردر پهن دشت تب آلود س                          

 حضوری یکه دارد...                                                
 

 او مثل یک سرود خوش عامیانه است.......          
 ز خشونت و عریانی........سرشار ا          

 و سهم من چیست؟           
      

 از این همه سبزی                         
 از این همه صراحت،                                    

 به جز پوسیدگی؟!                                                     
 آه سرخوشان دشتها          
 ای ایل نامردم          
 کجایید تا سرود اختنامی بخوانید          

                                        
 بر اینهمه بودن!                                   

 ای رسوالن تنهایی        
                 

 ای مرزداران شط پر خوش                               
 بیایید تا تنها یی ام را برای حاضران       



 
 هجی کنم.....                               

 آیا مرا نمی بینید؟      
 آلوده و خسته؛ تنها و بی پناه؛ آرام و بی سالح......غبار      
 بیایید که معشوق من       

 از گشته های دور آمده است                         
 وسر به سوی آینده های دورتر دارد....                                     

 ای رسوالن تنهایی.....     
 زمان،بیایید که هجوم بی پروای      

 مرا به خواب دقیقه های دور می کشاند....                                    
 

      
 جوالیی و مژگان دست می زنند...                                                                
 ، می خندد...... کتایون،لوس                                                                

 
 دیگه ببخشین سرتونو درد آوردم!    کتایون 

 
 عالی بود....واقعا متلذد شدیم!  جوالیی  

 
 اوه.....مژگان...دکتر جوالیی چقدر..   کتایون 
 

 بنده تعارف نمی کنم! جوالیی  
 

 مرسی کتایون جان!  مژگان 
 

 خواهش می کنم!   کتایون
 

 کار آخرته؟  مژگان 
 

 پریروزه!ره دیگه....مال کتایون  آ
 

 یعنی پریروز مشکلی با طرف داشتی؟    مژگان 
 

 م تجسم نکن!)با خنده( دیگه تو ه   کتایون 
 

 همیشه عجیب  این الهام هنرمند از زندگی واقعیشون برای خلق آثارشون برای من   جوالیی 
 بوده!            

 
 خیلی خوب بود!   مژگان 

 



 عارف می کنی!می دونم که ت کتایون  
 

 انتظارکه نداری نقدش کنم؟ مژگان  
 

 اصال برای همین براتون خوندم!  کتایون 
 

 ه....تو داری کاررو سخت می کنی!وا   مژگان 
 

 تازه از دکتر هم همین توقع رو دارم!  کتایون  
 

 می  اسمشو اوه...اوه.... بنده رو معاف کنین لطفا! نقد ادبی و هنری چیزیه که من جوالیی  
 ذارم فوق تخصص! این کار من نیست!           

 
 شکسته نفسی می کنین!    کتایون 

 
 باور بفرمائید عین حقیقته!   جوالیی 

 
 منکه معلق موندم! تو چی مژگان؟  کتایون  

 
 این چه حرفیه؟ مژگان خانم که استادن! جوالیی  

 
 باشه ...باشه...بهت می گم!   مژگان 

 
 تیاق( خیلی خوبه!)با اش کتایون  

 
 باعث شده خوب بود...اما تصورم اینه که افسارو دادی دست احساس خالص ...این  مژگان 

 که بخشی از اسلوب وقواعد به طور اتوماتیک تحت الشعاع قرار بگیرن...نتیجه...          
 فانه و چنین فرایندی همینه که میبینی؛یک شعر احساسی و مؤثراما با نگاه موشکا          

  مثبت!           
 

 چطور؟  کتایون 
 

 فکر می کنم کامال روشنه...دقت کن! بخشی از نثر کار با بخش دیگه نمی خونه؛   مژگان  
 من اسم اینو می ذارم ضعف!           

 
 احسنت جوالیی  

 
 مثال کجا؟   کتایون 

 
 بدش به من!  مژگان  



 
 

 صدای کاغذهایی که رد و بدل میشود                                                            
 آ....ایناهاش! دقت کن!    مژگان 

 
 سهم من چیست؟                     

 از این همه سبزی                             
 از این همه صراحت                                     

 به جز پوسیدگی؟!                                             
 
 

 خوب؟!   کتایون 
 

 تکه تکه شده،  این در واقع یک سؤاله! یک جمله سؤالی که بخاطر التزام شعری   مژگان 
 درسته؟           

 
 اوهوم! کتایون  

 
  منهای این که خود این سؤال اصال شعر نیست و توی ذوق می زنه مسئله اینه که  مژگان 
 با بقیه بدنه هماهنگی نداره... اصال          

 
 قبول دارم...اما نه دیکه تا این حد!   کتایون 

 
 داره... خودت بهتر می دونی طبق اصل تشکل و ساخت در شعر کار تو لنگی  مژگان 

 
 اِ ...می تونم بپرسم این اصل چیه؟ بنده از این نظر کامال خلع سالحم!   جوالیی

 
 

 می خندند......                                                                            
 

 این اصل می گه که بیت در عین حال که دارای اسلوب نثری می تونه باشه اما باید   مژگان 
  شکلاستواردستوری خودشون بشینن تا یک ساختار همه اجزاء کالم در جایگاه دقیق         

 و شعر گذاشت...بگیره بشه نامش ر          
 

 آهان!  جوالیی  
 

 نیاری! اوف...آرزو به دل موندم چیزی بنویسم که تو اینهمه اما و اگر براش    کتایون 
 

 قرار نبود به دل بگیری!   مژگان  
 



 شوخی کردم جونم!     کتایون 
 

 بخونی... یگفتی دو تا کار می خوا    مژگان 
 

 همه انرژیمو گرفتی....فعال باید دوپینگ کنم....   کتایون  
 

 الزمه عرض کنم، بنده که لذت بردم...بعضی اوقات کم دانشی باعث  می شه   جوالیی  
 راحتتر بتونی از پدیده های پیرامون لذت ببری!            

 
 پزشک حاذقی هستید! اختیار دارین....شما که   کتایون 
 
 

 صدای زنگ در.........                                                                 
 

 یعنی که؟   کتایون 
 

 نمی دونم!   مژگان 
 

 مژگان بلند می شود به طرف گوشی                                                                
 اف اف می رود...                                                               

 
 این موقع شب؟!    والییج
 

 )گوشی را بر میدارد( بله؟...آقای ...آه..بفرمائید ...نخیر بفرمائید تو!  مژگان  
 روزنامه پگاه!)گوشی را می گذارد( خبرنگار روزنامه پگاه!یعنی خبرنگار اسبق            

 
 مصاحبه دارین؟ جوالیی  

 
 گفتم که اسبق!  مژگان  

 
 چیکار داره؟این موقع شب    کتایون 

 
 کاش می دونستم!     مژگان

 
 می شناسینش؟ جوالیی  

 
 آره...آره....    مژگان 

 
 )آرامتر( چی شده؟ به نظر آشفته می آی؟ جوالیی  

 



 
 صدای در که باز میشود ومسعود                                                                 

 شوری وارد می شود...                                                                 
 

 شبتون بخیر! خانمها و آقای محترم! خبرنگار  
 

 شب شمام بخیر...بفرمائید!   مژگان  
 

 خبرنگار  امیدوارم که مزاحمتون نشده باشم! 
 

 )خشک و سرد( نه...نه..راحت باشین!   مژگان 
 

 وستانن؟خبرنگار  )مکث تعلل( می بخشین از د
 

 آه...بله... فراموش کرئم ...دکتر جوالیی و ...خانم مژدهی!   مژگان 
 

 چرا ایستادی جوان؟ بفرما! جوالیی  
 

 چیزی میل دارین؟  مژگان  
 

 نه...من زیاد مزاحمتون نمیشم!  خبرنگار 
 

 بسیار خوب! امرتون!   مژگان  
 

 معرفی که منو متقابلن  موش کردنطلوعی فراخبرنگار  )برخورده و ناراحت( خانم 
 کنن....من مسعود شوری هستم!            

 
 اوم...   کتایون 

 
 من پیش از ورودتون اینکارو کرده بودم!    مژگان 

 
 باعث خوشحالی و سعادت منه که ترنم مداوم این آهنگ زیبا و خنده های شیرین   خبرنگار 
 هن شما نمونه!این مجلس شبانه ،مانع نشده که توی ذ            

 
 )تند( از چیزی متکدرین؟   مژگان  

 
 چطور خانم طلوعی؟  خبرنگار 

 
 اسم من مژگان قدرتیه!    مژگان 

 



 حدس می زدم!  خبرنگار 
 

 )عصبی( چی رو؟  مژگان  
 

 این که دوری و میله های آهنی یک سلول انفرادی و نمور بعضی ازبستگی  خبرنگار 
 می بره! هارو زیر سؤال             

 
 )آرام( این کیه؟   جوالیی 

 
 نکنه می خواد شلوغ کنه!  کتایون  

 
 منظورتونو نمی فهمم جناب شوری!  مژگان  

 
 خبرنگار  من مطمئنم که می فهمید!

 
 این موقع شب اومدین ،وارد خونه من شدین و مدام دارین کنایه می زنین؟من چیزی   مژگان 
 به شما بدهکارم؟            

 
 نخیر! ابدا! من چنین ادعایی کردم؟ برنگار  خ
 

 پس لطفا صریحا بگین چی می خواین؟   مژگان  
 

 خبرنگار  صراحت من به درد یک جمع نمی خوره خانم!
 

 اینها خودی ان آقا!    مژگان 
 

 خبرنگار  شما کی هستین؟
 

 )گیج( بله؟!  مژگان  
 

 .....کدومش؟خبرنگار  یک زن؟...همسر...؟ محقق؟.....نویسنده؟.
 

 شما دارین خسته م می کنین!   مژگان 
 

 شنیدن این چیز دیگه ای رو داشتم! اصال برایی متأسفم....موقع ورود انتظار   خبرنگار 
 خورده، آماده نبودم....... موسیقی و دیدن لبخندهای بلوری و این لیوانهای نیم             
 انگار هیچ اتفاقی نیفتاده!            

 
 شما یادآوری  جوون احساس می کنم الزمه بعضی از آداب اولیه معاشرت رو به  جوالیی 
 کنم....           



 
 خبرنگار  )بلند( نه دکتر! زحمت نکشین...من خودم همش رو بلدم

 
 )به نجوا( مژگان من کم کم دارم نگران می شم! این دیوونست!  کتایون  

 
 و تشکیل  ا معذرت می خوام که برای دعوت دوستانممن آقای شوری واقعا از شم  مژگان 
 این جمع توی خونه خودم از شما اجازه نگرفتم!          

 
 ...کتایون و جوالیی می خندند                                                               

 
 خونه آقای طلوعی ،خانم! خونه آقای بهرام طلوعی!  خبرنگار 

 
 این دیگه به شما ارتباطی نداره!    مژگان 

 
 ضروریه!  با پلیس در این جور موارد مژگان جان، من تصور می کنم تماس  جوالیی  

 
 نه!عزیزم ایشون دارن تشریف می برن!   مژگان  

 
 خودتون راه  انهخبرنگار  بله...البته من نیومدم که برام گیالسی پر کنید و منو به جمع خالص

 دید!ب            
 

 پس خواستتونو بگین...سریعتر!  مژگان  
 

 )زهرخند( راستش ....حتی نمی دونم شما اطالع دارید که من و آقای طلوعی رو   خبرنگار 
 با هم گرفته بودن یا نه...             

 
 چی داره می گه؟  جوالیی  

 
 نگ زد و گفت آقای طلوعی به من زخبرنگار  اونروز...یعنی حدودا چهل و پنج روز پیش 

 خودمو...بود خانم ... که خون رو به هم ریختن و از من کمک خواست...ترسیده           
 پیشنهاد دادم مدارکشو برداره تا  رسوندم...اون بیرون چیزهایی دیده بودم که بهش           

 د خانم نمی..اون مدام نگران شما بو ..فرار کنیم..می خواستم ببرم به خونه خودم           
 می گفت ممکنه بیاد و از دیدن این وضع نگران   .....دونست کجایین...مدام ....            

 یادمه گفت یه یادداشت براش گذاشتم که فقط خودش سر در  بشه!...تا اونجایی که           
 عد از اون.....چشمامونو بستن و ب...مارو یه خیابون پایینتر گرفتن ........بیاره.           
 ندیدمش....یه مدتی زیر شکنجه و بازجویی بود...منهم! ولی ظاهرادر مورد اون            

موند...بعد بعد ظرف یک هفته من به قید ضمانت  آزاد شدولیااونسختگیر بودن...
 پیدا کنم که اجازه بدن ببینمش و یا حداقل به هر دری زدم تا بتونم کانالی  از اون 
مطلع بشم....باورتون نمی شه اگه بگم بدترین توهینها و  ش به طور دقیقاز احوال

  برسم... حقارتها  و رفتارهای نا پسند رو تحمل کردم که بتونم به این خواسته ام



 یه چیزی برام خیلی جالب بود....توی همه این تالشها ودوندگیها یک چیزرو              
 اب ثابتی می گرفتممکررا می پرسیدم و جو            

 
 سرد( چی؟ –)بی حوصله   مژگان  

 
 این که در طول این مدت دستگیری آقای طلوعی،هیچ کس تحت هیچ عنوانی   خبرنگار 
 دنبالش نیومده بود...چه مالقات و چه پرسش احوال!            

 
 مژگان    )سرفه ای میکند( خب! ادامه بدین!

 
 ما زن ایشون هستین یا نه؟ اون درباره شما ... نگران بود! )بلند( ادامه بدم؟! ش  خبرنگار 
 چقدر ساده لوح و بچه! چقدر معصوم و.........ابله!              

 
 شما دارین پاتونو از گلیمتون درازتر می کنین!  مژگان   

 
 

 ی کامال ساکتند...کتایون و جوالی                                                                   
 

 ای کاش زن نبودید!   خبرنگار
 

  فکر می کنین اینجا کجاست؟ مژگان    
 

 ای کاش زن نبودید!  خبرنگار 
 

 کافیه شما....   مژگان  
 

 کنم یا بزنم توی  بلند( اونوقت راحتتر می تونستم توی صورتتون تف-)قطع میکند   خبرنگار
 گوشتون خانم!             

 
 

                                                        
                       

 صدای قدمهای جوالییی که به سرعت                                                              
 ود...بلند می شود و به طرف تلفن میر                                                             

 
 دیگه قابل تحمل نیست!  جوالیی  

 
 

 صدای شماره گیر تلفن...                                                                
 



 مژگان    قطعش کن دکتر!
 

 تو نمی فهمی مژگان جان...   جوالیی
 

 حق با دکتره مژگان!  کتایون 
 

 گفتم قطعش کن دکتر!   مژگان 
 

 جوالیی گوشی تلفن را می گذارد....                                                             
 

 شما اصال می دونین شوهرتون کجاست؟  خبرنگار 
 

 برو بیرون!   مژگان 
 

 خبرنگار  نمی ذارید که...
 

 برو بیرون!  مژگان  
 

 قبل ازاینکه به پلیسبذار حرفش. تموم کنه مژگان...حرفتو بزن و زودتر برو!   جوالیی 
 زنگ بزنم....           

 
 خانم طلوعی...  خبرنگار 

 
 ایشون فرمودن قدرتی!   جوالیی

 
 خبرنگار  آه...بله....قدرتی...شاید به زودی یک بستگی دیگه،این اسم رودوباره فید کنه!

 
 )به جوالیی( بندازش بیرون دکتر! مژگان  

 
 زودتر حرفتو بزن! جوالیی  

 
 اکثرش جعلییه و به همت ....!ر  پرونده قطوری برای آقای طلوعی درست کردن...خبرنگا

 . آثار  ...... نشستناعضای برجسته انجمن ملی نگارش فراهم اومده...حتی اونها            
 جمالت و اشارات بگیرین تا تفکر، تحلیل کردن؛از کلمات .. شوهرتونو از زاویه           
 .حتی از برای اثبات ادعاشون تالش کردن. معانی!تا اونجایی که می تونستناسم و           

 جمالتی که در زمان چاپش یه  قدیمی اش استفاده کردن، بعضی از مصاحبه های           
 و نه بستگی حزبی داره تأویل می شه شد حاال به عنوان نشا جور دیگه معنی می          
 عنی محاق بدجوری داره به این  قضیه کمک میمام آخرشون یمتأسفانه کار نا ت          
 بگیرن که یک توده ای دو آتشه  موفق شدن از شوهرتون اعتراف کنه....اونا            

 !است           



 
 بهرام؟!!  جوالیی 

 
 نمی  حدس هم  می تونستن این کارو بکنن؛ ...نمی دونم چه جوری! .....خبرنگار  بله آقا

 .ولی به این مسئله ایمان دارم که همش جعل و دورغه!..واو به واوش ! اونا زنم           
 ظاهرا تا یکن پایین وکشیدن!انجمنو می گم عزم کردن که آقای طلوعی رو بکش          
 هفته دیگه رسانه ها وهم مطبوعات جزئیات کشف مهمشونو توی بوق می کنن!          

 شبتون خوش!          
 
 صدای قدمهای شوری که به طرف                                                             

 در میرود...                                                            
 

 مژگان  صبرکنید!
 شوری می ایستد....                                                          

 
 و رادیو  ز طریق روزنامه هااظاهرا طبق گفته خودتون تا یک هفته دیگه اینارو    ان مژگ

 تلویزیون می تونستم بفهمم!           
 

 خبرنگار  درسته!
 

 پس برای چی اومدین اینجا؟ اونم این موقع شب!    مژگان
 

 نیست! مخبرنگار  دیگه مه
 

 بگین!     مژگان
 

 خبرنگار  بهتره فراموش کنیم
 
 نه بگین!    مژگان 
 

 خبرنگار  من برای چیزی اومده بودم که با دیدن جّو اینجا ،هیچ دلیلی برای طرح اون نمی 
 بینم!            

 
 صدای موسیقی قطع میشود...                                                                 

 
 ؟کنم تا حرفتونو بزنینباید التماس    مژگان  

 
 خبرنگار  نه....نیازی نیست! می گم...هر چند که بی مورده!من باالخره دیروزتونستم از 

 طریقی اجازه مالقات آقای طلوعی رو بگیرم!            
 



 دیدینش؟! مژگان  
 

 خبرنگار  بله! 
 

 خوب؟   مژگان
 

 خبرنگار  االن هیچ تفاوتی با یک بیمار روانی نداره!
 

 ره...آه...باالخ   جوالیی 
 

 حال و روز خوبی نداره....این البته در آینده قضایی اش شاید مؤثرباشه،ولی به   خبرنگار 
 هر حال نمی تونه از سودجویی های حکومت دورش بکنه...            

 
 یعنی کامال...   مژگان  

 
 این موقع خبرنگار  بله....کامال! تنها چیزی که منو عمیقا متأثر کرد و در واقع باعث شد که 

 پراکنده گویی های هذیانه  شب در خونه شما رو بزنم این بود که اون مدام البالی            
 رانتون بود....گرفت...نگشما رو  اش ،شما رو صدا می زنه!از من هم سراغ            

 
 ............  مژگان  

 
 خبرنگار  احساس می کنم این بیرحمانه س!

 
 ...........   مژگان  

 
 خبرنگار  اومده بودم بخوام که...آه....دیگه بی معنیه!

 
 

 صدای قدمهای او ...باز و بسته شدن                                                          
 در .شوری رفته است!سکوت چند...                                                         

 لحظه ای ...مژکان به خود میاید....                                                         
 سعی میکند سکوت را بشکند.......                                                         

 
 آه...کسی قهوه می خوره؟  مژگان 

 
 بی نیست!جوا                                                           

 
 شده...دوباره  تمومهم که .این نوار..اوهخودم که می خورم....برای شمام می ریزم.          
 می ذارمش تا کتی خانم ما شعر دومشو بخونه!          

                                 



 رداندن نوار...صدای تعویض و برگ                                                            
 صدای موسیقی که دوباه شروع به ترنم                                                             
 می کند....                                                            

 
 ان جون،بذاریم برای بعد بهتره....)با تته پته( من فکر می کنم مژگ   کتایون 

 
 نه...نه...نه... حرفشم نزن! بذار قهوه بیارم بعد بخون!   مژگان 

 
 صدای قدمهای او.....                                                             
 چند لحظه در غیاب او ،سکوت جوالیی                                                            

 و کتایون.....مژگان باز بر میگردد....                                                            
 

 خوب اینم قهوه!   مژگان 
 

 گفتم که...    کتایون
 

 )عصبی فریاد میکشد( مگه برای همین کار نیومده بودی اینجا؟ پس  بخون! مژگان  
 

 جوالیی  )نمی داند چه بگوید( ای با با....
 

 خوب.....باشه....هرچی توبگی....)سرفه ای میکند( خیلی کتایون  
 
 
 

 می دیدمش با چشم گریز پایم»           
 از دل پهن دشتی که با افق پیوند می خورد...

 می دیدمش با دست جویانم
 ل نارنجزاری که خاکستر شن پوش قلبم را .....در د

 «با بوی تازگی و حالوت در می آمیخت.....
 

 
 موسیقی در میان اشعار کتایون اوج                                                    

 میگیرد...در فرو کش صدای همهمه                                                   
 مردم رهگذر و عبور و مرور هر از                                                  

 چندگاه ماشینها د ریک خیابان فرعی                                                 
 مقابل خانه دکتر جوالیی.......                                                 
 صدای نزدیک شدن موتورسیکلت....                                                 
 توقف می کند.....                                                 

 ...خودشه! 18پستچی  پالک 
 



 
 زنگ می زند...چند لحظه ای به انتظار                                                        
 صدای مژگان از آیفون به گوش میرسد                                                       

 
 بله؟  مژگان 

 
 زل دکتر جوالیی؟من  پستچی 

 
 بفرمائید! مژگان  

 
 خانم جوالیی خودتون هستین؟ پستچی  

 
 بله!   مژگان 

 
 نامه دارین!سفارشیه!  پستچی 

 
 مژگان  اومدم!

 
 بندازه ما آماده کنم که بیاد پایین امضاء رو پستچی  )با خود( بذار من دفتر دستکمو 

 بریم...خوب... اینم از این....          
 

 صدای در که باز می شود ...مژگان                                                         
 د رآستانه در ....                                                         

 سالم عرض شد خانم!  پستچی 
 

 سالم...   مژگان 
 
 د!بفرمائید...این نامتون!لطفا اینجارو امضاء کنی   پستچی 
 

 خودکارتون لطفا...   مژگان 
 

 قابل نداره....   پستچی 
 
 

 مژگان بی جواب امضاء میکند....                                                       
 

 مرسی خانم! خدانگهدار...   پستچی 
 
 

 تچی که صدای موتور سیکلت پس                                                          



 دور میشود...مژگان در را می بندد                                                         
 میکروفون با مژگان داخل خانه شده                                                         
 است...                                                         

 صدای باز کردن سراسیمه نامه....                                                         
 نامه را میخواند...روی نامه صدای                                                          
 مسعود شوری است:                                                         

 
 دیدار ما که  ار  خانم قدرتی یا طلوعی یا جوالیی یا.....سالم! از آخرینصدای خبرنگ

 قطعا برای شما چندان هم خوشایند نبوده،چهارماهی میگذرد...الزم                     
 تبریک بگم و آرزوی ....... میدانم که ازدواجتان را با دکتر جوالیی                    
 البته سعادت!به یاد دارم برای هر دوی شما داشته  باشم! و مرواییکا                    
 می توانستم  لحظه هایی که   ، دارم با آقای طلوعیکه در دفعات دی                    
 پرسشی را  رزهای سخت مناسبات را بشکنم و ازدرونش مطلع شومم                    
 تم که به گفته خودش سخت آزارش می داد...وآن در وجودش می یاف                    
 علت بی مهری روز افزون شمانسبت به وی بود...هر چه هست،پاسخ                    
 را اینک من میدانم اما به علت تبعید او به خارج که نمی دانم مطلعید یا                     

 وانم او را آگاه کنم....هر چند که شاید بهتر نه!!!بعید ... می دانم که بت                    
 ذره  است که ناآگاه بماند تا درد این اتفاق نیز وجود پر دردش را آن                     
 « ! محاق»ذره به یغما نبرد...نام کار ناتمام آخرشان را به یاد دارید؟                     
 ه ای که جایزه شاهنشاهی رابرده، توضیح این برای محقق و نویسند                    
 واژه جسارت آمیز و کودکانه است،اما..... بگذارید برای آخرین بار                     
 آخر ماه قمری را می گویندکه ماه  این جسارت را بکنم: محاق سه شب                    
 خانم که هیچ  اموش نکنید سر کارفردیده نمی شود......گم میشود                     
 محاقی ابدی نیست....... ماه بعد از هز محاق بر می گردد و چه پر                     
 ستی در دل محاق ،از پنهانی ماه بهره می برند و نور! آنهایی که بای                    
 ین چند روز از طی ا بیهای گونا گون می زنند،پسفرصت طل دست به                    

 این مدت کوتاه چه خواهند کرد؟! و چه خواهند گفت؟  همه آنهایی که                     
 آماده هر کاری  صد مختلفشانسود جو و پستند وبرای نیل به مقا                    
 ا برای هستند....ماه باز خواهد گشت و آنروز دیدن ...سیاهی چهره ه                    

 آنانکه در انتظار این حلول بودند سخت شیرین خواهد بود....من وما                     
 به انتظار می مانیم....                    
                    

 مسعود شوری                                                                          
 

 صدای له شدن کاغذ،باعصبانیت و غرولند                                                    
 نا مفهوم مژگان...مژگان به نفس نفس افتاده                                                   

 
  احمق بی همه چیز...برو به درک!   مژگان 

 
 



 
    
 

 صدای افتادن کاغذ در سطل آشغال و صدای                                                   
 مهای او که دور میشودقد                                                   
 موسیقی....                                                    

 
 

                                                                            
                                                                       

                                     
 
 
 

             
 

                                              
 
 
 
 

 پایان                                                   
 

               73بهار و تابستان  -ایوب آقاخانی                                                       
  
 
 
 

                                            
 

    
 
 
 

                
 

    
                     

         
                


