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 دکور صحنھ 
 خانھ ای یک طبقھ در روستائی در دامنھ کوه. دور تا دور آبادی کوھھا قرار دارد.

 از پشت بامھا و شیروانیھا قندیلھای یخ آویزان است.
ھای تفنگھا بھ طرف ھم قرار دارد، بھ صورت عددروی دیوار دو عدد تفنگ آویختند. لولھ   

قرار گرفتند، با یک سلیقھ خاص.  ٨ 
 اطاقی در طرف چپ.

ورودی درست در مقابل قرار گرفتھ است. یک   بھ اطاق بغلی باز میشود. در سالنی نسبتا بزرگ در وسط و دری ب
ھن  م و ترتیب چیده شدند. روی زمین یک گلیم پشومینھ ساده و ابتدائی در محوطھ سالن مانند. در کنار آن ھیزمھا با نظ

؛ انگار کھ منتظر روزی ھستند  شده و روی دیوار یک قالیچھ آویزان است. یک طبل و تخماق در گوشھ سالن قرار دارد
ھ صدا در آیند. کھ ب  

شیده و  در محوطھ وسط، پیرزن کنار شومینھ دراز کدر طرف چپ، زن جوان و مرد جوان در اطاقشان خوابیده اند. 
رده ای بیصدا خوابیده است.  در کنار او شوھرش پیرمرد، مانند م چشم بھ سقف دوختھ است؛ بین خواب و بیداری است.

. شده اند ھا ھمھ روی زمین پھنراست مرد و زن خوابیده اند. بستربود و نبود او محسوس نیست. در اطاق طرف   
 در بین بخشھای مختلف خانھ دیوار وجود ندارد. 

صاویر نمادین ھستند/ھمھ ت  
سکوت محض... این سکوت عمومی تا آخر بازی، تا نزدیکیھای پایان ادامھ خواھد داشت. تمام راه رفتنھا و جابجا شدنھا  

ھ و انگار درگوشی است. تماشاگران باید احساس کنند کھ افراد عمدا سعی دارند سرو صدا نشود و از ھر  چ بصورت پچپ
زند واھمھ دارند. صدائی کھ این سکوت را بھم ب  
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 بخش اول
 

I 
 
 

آفتاب کم کم رو بھ سفیدی میزند. (  
سکوت محض حکمفرماست  جا  نھ صدای سگ و یا خروسی شنیده میشود و نھ ھیچ... ھمھ   
فرامیگیرد. سکوت بھ ھمراه این روشنائی سنگینتر میشود. با باال آمدن آفتاب، بتدریج روشنائی درخشانی ھمھ جا را   

ند بلند میشود. بھ آرامی بھ توالت میرود. کمی بعد میآید و بھ سمتی کھ شبیھ  ه اپیرزن، با اطمینان بھ اینکھ ھمھ خوابید
نشود.  و چیزھائی برمیدارد و بھ سرعت میخورد. از طرفی ھم مواظب است کھ کسی متوجھ او میرود  آشپرخانھ است  

ھ دارد درد میکشد. دو دلی دارد کھ آیا شوھرش را  کزن جوان با صورتی خوابآلود نیم خیز بھ پھلو مینشیند. معلوم است 
. آرام و بیصدا از بسترش بیرون میآید. نشان میدھد کھ حاملھ است. بیدار بکند یا نھ. صرفنظر میکند  

بھ بسترش. خود را بھ خواب میزند. حتی لحاف را کمی از  پیر زن متوجھ آمدن زن جوان میشود. با دھان پر میرود
 خودش دور میکند تا دل زن جوان بھ حالش بسوزد و بکشد. 

 زن جوان بی سرو صدا راه میرود. اول بھ سالن بعد ھم بھ توالت. 
 پیر زن، زن جوان را با نگاھھایش دنبال میکند.

شده است ولی او با ھمان دقت راه میرود. لحاف را روی زن جوان کمی بعد بھ سالن برمیگردد. انگار درد برطرف 
 پیرزن میکشد. وقتی بھ اطاقش برمیگردد، پیرزن با خوشحالی لقمھ اش را میجود. 

 زن جوان توی بسترش دراز میکشد. 
، از اطاق بیرون می آید. آرام و بیصدا از سالن میگذرد و بیرون میرود. اینبار مرد بلند میشود  

دش را بھ خواب میزند. لحاف را دوباره کنار میزند. میداند کھ مرد دوباره خواھد آمد. کمی بعد مبرد  پیرزن، دوباره خو
میآید. لحاف را روی پیرزن میکشد، بھ اطاق میرود. توی بسترش دراز میکشد. پیرزن چشم باز کرده بھ دور و بر نگاه  

 میکند. بھ فکر فرو میرود. 
ده می نشیند. دردش دوباره شروع شده است.) ند شدرد یکمرتبھ بل زن جوان از شدت  

 
   

) باند شو! با دست شوھرش را تکان میدھد (  زن جوان: 
) چیھ؟خوابآلود(  مرد جوان: 

 زن جوان:  شکمم! 
 کرد جوان: چی شده؟

 زن جوان: داره درد میکنھ
 مرد جوان: برو توالت!

 زن جوان: رفتم
 مرد جوان: خوب دیگھ چی میگی؟

کرد  دوباره شروع  زن جوان: 
نمی خواد بترسی... چیز نیست، اصال چیز شده کھ بترسی!با ناباوری) (  مرد جوان: 

 زن جوان: چی شده؟
مگھ چی ممکنھ باشھ؟ با دلواپسی)  معلومھ سرماخوردی (  مرد جوان: 

- سکوت -    
 مرد جوان: چطوری؟

 زن جوان: تموم شد... حالم خوبھ... 
... ھیچی نیست... نمیخواد بترسی  مرد جوان: 
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 زن جوان:  برا یک لحظھ فکر کردم... 
 کرد جوان: فکر کردی چی؟

 زن جوان: فکر کردم دردم گرفتھ... 
 مرد جوان: مگھ ھمچی چیزی ممکنھ؟ 

 زن جوان: پس علت این درد چیھ؟
 مرد جوان: حتما رو دل کردی... داری اوھام میکنی... با درد زایمون اشتباه گرفتی

داره لگد میزنھ... لگد زد...   زن جوان: 
) چقدر خوبھ! زیباست... داره بی صبری میکنھ! دستش را رو شکم زنش میگذارد و با لبخند میزند(  مرد جوان: 

 زن جوان: باید یک چند روزه دیگھ صبر بکنھ! 
) این ھول و وال را از خودت دورکن... اصال تو این آبادی دیده نشده زنی  دست زنش را میگیرد(
ل از موعدش بزاد! مگھ اینھارو مادر بزرگ بھت نگقتھ؟ قب  

 مرد جوان:

 زن جوان: چرا... زودتر از وقتش زایمان شده ولی... 
 مرد جوان: از کی شنیدی؟ 
 زن جوان: مادر بزرگ!

 مرد جوان: اون داستان خیلی وقتا پیشھ! 
 زن جوان: چھ فرقی میکنھ؟

پیش از اینکھ ما دنیا بیاییم! ) یعنی وانمود میکند کھ برایش مھم نیست (  مرد جوان: 
 زن جوان: زن جوونو گذاشتن توی تابوت... زنده زنده

 مرد جوان: ... اینھارو برات تعریف کرد؟
 زن جوان: داشت بھ مادرت میگفت... شنیدم 

 مرد جوان: این حرفھا مال قدیماست... تو گذشتھ ھاست... دیگھ ھم تکرار نشده! حاال یک کم بخواب 
(زن جوان چشمھایش را ھم میگذارد. سعی دارد کھ بخوابد. حاال نوبت مرد جوان است کھ دلواپس  
بشود. رو موھایش دست میکشد، نوازش میکند. توی فکر رفتھ. نور خیلی شدید است. ولی سکوت  

 باور نکردنی عمیقتر میشود.)  

 

) ولی اگر راس راسی شروع بشھ چی؟ چشمھایش را باز میکند( وان:زن ج    
 مرد جوان: امکان نداره

 زن جوان: چرا؟
 مرد جوان: برا اینکھ پیرھا فکر ھمھ چی رو کردن! 

 زن جوان:  اونا اصال اشتباه نمیکنن؟
رد جوان:م نھ!  

 زن جوان: چرا!
 مرد جوان: چونکھ اشتباه دامن اونارو ھم میگیره

- سکوت -    
 زن جوان: ولی تو ھم ترسیدی... 

گھ نھ؟ خوب طبیعیھ  م  مرد جوان: 
 زن جوان: پس دلھره من ھم طبیعیھ! 

من منکرش نیستم. ولی فعال کھ ھمچین وضعی وجود نداره... تازه، دور روز بعد ھم ھیچ خطری  
نخواھد بود! تمام اسبھامونو، خرامونو، سگھامونو، گاوھامونو، گوسفندھا و مرغھا و خروسھامونو  

. حتی اگر برای سھ ماه ھم کھ شده... بعدش تو، بین شلیک  ... خالصھ ھمھ چی مونو برمیگردونن..
تفنگھا بچھ مونو دنیا میاری! اونموقع از جیغ و داد بچھ مون وحشت نخواھیم کرد. اون بارھا و  

بھ  بارھا جیغ خواھد زد... ھیچ کس نخواھد ترسید. چونکھ ھیچ خطری وجود نخواھد داشت. (
مھ ترانھ خواھند خواند... حتی پیرمردھا، مست مست  .) ھ نوازش گیسوان زن جوان ادامھ میدھد

وسط میدون خواھند رقصید... سراسر این سھ ماه... وقتی ھم کھ اولین برف اومد، بچھ مونو  
برمیداریم باھم کوھھا رو رد میکنیم از اینجا میریم. برا اینکھ بتونیم بچھ مونو بدون ترس ولرز 

شون میان دوباره برمیگردن و میرن... چونکھ اسبھا شیھھ  بزرگش کنیم... اونھائی ھم کھ با حیوونا 
 میکشن، خرھا عرعر میکنن... 

 مرد جوان:

 زن جوان: آره!
دیگھ ھم ھیچ وقت برنمیگردیم اینجا! مثل تموم اون جوونھائی کھ پیش از ما رفتند و برنگشتند..  

و واھمھ... تا روزی   خواھیم رفت و ھرطوری کھ دلمون میخواد زندگی خواھیم کرد... بدون ترس
ھم کھ مرگ سراغمون اومد و احساس کردیم کھ مرگ نزدیکیھامون است... برمیگردیم اینجا...  

 مرد جوان:
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 مثل بزرگترھامون.
 زن جوان: تابستونھام نمیآئیم؟

تو و پسرمون نھ! ولی من میام! چونکھ مجبوریم خورد و خوراک کسانی کھ اینجا میمونن رو تھیھ  
ون شکرو آرد و نمک چطوری سر کنن اینجا؟کنیم... بد  

 مرد جوان:

 زن جوان:  گفتی تو پسرمون... از کجا معلوم کھ پسره؟ شاید دختر دنیا بیاد!
رد جوان:م شاید... ولی ھمینطوری کھ گفتم.   

ولی اون موقع ھم من دلم برا پدر و مادرم تنگ میشھ.. میخوام کھ اونھارو ببینم... من طاقت  
ارو ندارم.حسرت اونھ  

 زن جوان:

 مرد جوان: چی اونھارو پابند اینجا کرده؟ اونھا ھم میتونن با ما بیان! 
 زن جوان: اونموقع پدر و مادر تو ھم بیان. اگھ با ھم بریم الزم نمیکنھ کھ تو ھم برگردی اینجا! حتی موقتی!

جا کھ بمیرن... تو فکر پدر  اونا نمیان... اگھ پدر بزرگ و مادر بزرگ رو بگی، اونھا ھم اومدن این
متوجھ نیست کھ  و مادر منو نکن... بھ فکر بچھ مون باشیم... اون بدون ترس و لرز بزرگ شھ! (

) یک زن دانا گفتھ بود: "وقتی ترس وجود داره استعداد اندیشیدن انسان رشد  زن جوان خوابیده
نھ... این واقعیت ترس را کھ  نمیکنھ! ترس منفی ترین عاملی است کھ فکر و اندیشھ را منحرف میک

بھ بطور وحشتناکی بھ ما مستولی شده، وارد زندگی بچھ ھاتون نکنین!" نھ! من بھ این اجازه 
مرد جوان متوجھ میشود کھ زنش خوابیده است. بھ آرامی بلند میشود و بھ سالن میاید.  نخواھم داد! (

) پیرزن خودش را بھ خواب میزند  

 مرد جوان:

یدونم نخوابیدی مادر بزرگ... م رد جوان:م   
زن:پیر چیھ پسرم؟  

 مرد جوان: میخوام ازت یھ چیزی بپرسم. 
!بپرس زن:پیر   

دیروز داشتی بھ مادرم تعریف میکردی، در مورد زنی کھ پیش از موقع زایمان کرده بوده... خیلی 
 قدیمھا... 

 مرد جوان:

) اصال بھ تو چھ ربطی داره؟با تردید( زن:پیر   
ترسیده... زنم خیلی   مرد جوان: 

زن:پیر چرا میترسھ؟ اون کھ ھمچین مشکلی نداره!  
میدونم نداره... ولی خب ترسیده... جوونھ، بی تجربھ... تحت تأثیر قرار گرفتھ... راستش را 

. بخواھی من ھم کنجکاو شدم  
 مرد جوان:

ازدواج کرده بودیم.   ) اون وقتھا من ھم مثل زنت جوون بودم... چھار تا دختر بودیمبا مھربانی(
ھار ماه صبر میکردیم.  تند. ولی برای شب زفاف می بایست چ عروسی بسیار با شکوھی راه انداخ 
از ماھا تونستیم از شوھرامون دوری کنیم... ولی اون دو تا  نفر بھ ھمھ مون ھم اینو گقتھ بودند. سھ 

اونکھ خطر رفع بشھ درد   اشتباه کردند. ھر شب رفتند دیدن ھمدیگھ... بعدش؟ سھ ماه پیش از
ھ نمی بایست بشھ شد. ایمان شروع شد... بعدش ھم ھمونی کز  

زن:پیر  

 مرد جوان: چی شد؟
قاضی و اعضاء و  کردند. ھمھ چیز عین واقعیت بود.  صدامقررات معلومھ خب! فوری قابلھ را 

تابوت... و زنده زنده  تند توی قراولھا جمع شدند و رأیشونو دادند... کھ معلومھ چیھ! دوستمونو گذاش
دند زیر خاک.. قبر را قبال کنده بودند. کر  

زن:پیر  

 مرد جوان: شوھرش چیکار کرد؟ 
خیلی اشک ریخت... خیلی التماس کرد... حتی خواست کھ اونو ھم با زنش بگذارند توی تابوت  و  

ھ با زنش مدفون  زنده بھ گور کنند... ولی بھش گفتند کھ کاری از دستشون برنمیاد. قبول نکردند ک
 کنند. 

زن:پیر  

 مرد جوان: بعدش چی؟
زن:پیر وقتی سھ ماه بعد کھ خطر رفع شد و تابوت رو درآوردند، کار از کار گذشتھ بود.   

 مرد جوان: ولی این کار خیلی غیر انسانیھ!
بادی و  ولی برای زنده موندن بقیھ این کار الزم بود. نمیتونیم اجازه بدیم کھ کوھھا آوار بشھ رو آ

 سرمون وھمھ زنده بھ گور بشن! کار دیگھ ای نمیشھ کرد. 
زن:پیر  

 مرد جوان: چھ میدونم... شاید وقت زایمون بشھ دھن زائو رومحکم بست... صدای زن در نمیاد... 
میدونی کھ بھ فکر اینجور حرفھا افتادن جرمھ. ھمیشھ اینطور بوده و بعد از این ھم ھمینطور  

ع شده بود و ما  ی؟ اونوقتی کھ خطر رفبین خودمون اینو امتحان کردیم... ولی کِ  خواھد بود. ما زنھا 
ا میاوردیم. ولی انگار کھ ھنوز خطر ھست و ما مجبوریم بدون سر و صدا  پشت سر ھم بچھ دنی

زن:پیر  
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کارمونو بکنیم. جیغھا باور کردنی نبود... روی تپھ ھا آنچنان منعکس میشد کھ... انگار میخواست  
. فراموش نکن، گاھی  زه رو سرمون... حتی گریھ یک بچھ میتونھ مرگ ھمون باشھ..کھ بھمن بری

رین مقرراتھا ھم برای خوشبختی انسانھاست.بی انصافانھ ت  
این چھ خوشبختیھ؟ چطور وجدان انسان راضی میشھ یکی زنده بگور بشھ تا اونھای دیگھ  

 خوشبخت بشن؟ 
 مرد جوان:

ه توی مخ تو؟ اصال فکر این حرفھا را نکن! تموم شده دیگھ! ضرب  چھ کسی این حرفھا را کرد
المثلیھ کھ میگھ یک بال از ھزار پند اوالست! شاید ھم ھمون یک مرگ باعث شد کھ توی این   

 پنجاه سال اخیر ھمچو اتفاقی تکرار نشد!  

زن:پیر  

ود. بھ آرامی از (مرد جوان کمی سکوت میکند. بعئ میرود توالت. زن در اطاق دیگر بلند میش
 بسترش بیرون میاید. چشمش بھ چشم پیرزن می افتد.)  

 

) پسرتھ! با اشاره بھ توالت( زن:پیر   
 زن: چرا بیدار شدی؟ 

زن:پیر گرسنھ م شد!   
) کمی دیگھ بخواب! انگار کھ نشنیده باشد(  زن: 

  (مرد ھم بیدار شده و بیرون امده) 
) من گرسنھ مھ! گرسنھ ام! ند کھ متوجھ او نشده استیکوانمود ممی بیند کھ پسرش می آید، ولی ( زن:پیر   

 زن: ھمھ چی رو از من انتظار داری!
زن:پیر اگھ پاھام مجال راه رفتن بھم میداد فکر میکنی منت تورو میکشیدم؟  

) تو جات نریزی!چیزھائی آماده میکند و میگذارد جلوی پیرزن(  زن: 
زن:پیر کی ریختم؟  

! گفتم نریز!نگفتم کھ ریختی  زن: 
زن:پیر اگر نریختم پس چرا میگی کھ نریز! خودم حواسم است   

یخودی داری بامن یکی بھ دو میکنیب  زن: 
ھ دو بکنم! تو ھم کاری نکن کھ یکی ب زن:پیر   

 زن: پس باشھ... بگو! یکی بھ دو کن! 
  این لقمھ ھای خشک و خالی از گلوم پائین نمیرن!

 زن: انشا چائی نمیخوای!
زن:پیر نھ! کمی آب کافیھ   

) مرد ھمھ صحبت ھا را با صبر و حوصلھ گوش میکند. بھ زنش چشم غره میرود(   
) خیلی کار داریم. باید آماده بشیم! بھ زنش(  مرد: 

 زن: تو اینجا بودی؟
 مرد: ھمھ رو بیدار کن! 

) اگھ ننھ ت فرصت بده! آرامتر(  زن: 
) کھ پسرش از توالت درآمدپیرزن با اشاره بھ مرد میگوید (   

زن:پیر آب!  
زن با غرولند آب میدھد. کنار شومینھ میرود. ھیزمھا را جابجا میکند. آتش روشن میشود. توی  (

قوری روی آتش آب میریزد. مرد پیش پیرزن میرود و گونھ ھایش را نوازش میکند. پیرزن با 
ا حرکت دست میفھماند کھ باید با او  چشمھایش از دست زن شکایت میکند. مرد عادت کرده است. ب

رد جوان با حرکت سر  و میفھماند کھ زنش را بیدار کند.  مکنار بیاید. مرد جوان میاید. مرد بھ ا
تآئید میکند و میرود پیش زنش. خم میشود. زن جوان دست شوھرش را میگیرد... برای لحظھ ای با 

) احساس خوشبختی بی حرکت میمانند.  

 

رد جوانم حاال چطوری؟  
 زن جوان بھتر!

) خیلی کار داریم... خوبھ تو ھم بیدار شی...  سکوت من کھ بھت گفتم... (  مرد جوان 
(زن جوان بلند میشود. لحاف و تشک را بھ آرامی جمع میکند. ھمراه شوھرش کھ منتظر او ایستاده  

روی دیوار را  د تفنگھایرالن میایند. زن و پیرزن سفره پھن میکنند. مرد و پیرمسبود بھ  
از توی کیسھ ای کھ پسرش آورده تفنگش را تمیز میکند. پسرش ھم   کھ  برمیدارند. مرد با وسایلی 

تفنگ دیگر را تمیز میکند. زن و پیرزن بھ آرامی سفره را پھن میکنند و دور و بر را جمع وجور  
ر کند ولی مرد مانع  میکنند. تفنگھا آماده ھستند. چائی میریزند. مرد جوان میخواھد تفنگ را پ

 میشود.) 
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 Hata! Bağlantı وقتش نیست... حاال نھ!
geçersiz. 

 مرد جوان: راستی آب توی آبشخور در چھ وضعیھ؟ 
رد. ھنوز بھ اندازه سھ انگشت کم دا  مرد: 

تفنگھا را دوباره سرجاشان می آویزند. مرد جوان فشنگھا را نزدیکی تفنگھا میگذارد. زنھا بھ  ( 
ش دست و صورتش را میشوید... مرد با  رکار سفره مشغول ھستند. مرد جوان آب میریزد و پد

) حولھ خشکش میکند.  

 

 مرد جوان: بھ آبشخور نگاه بکنم؟ 
ن! اگھ حوصلھ ش را داری نگاه ک  مرد: 

مرد جوان بھ آرامی بیرون میرود. زنھا سفره را چیده اند.)(   
) دو انگشت و نیم باقی مونده!  داخل میشود. با دستش نشان میدھد (  مرد جوان: 

 مرد: خوبھ... شاید ھم امروز پر میشھ و تفنگھا رو شلیک میکنیم. ولی حداکثر تا فردا... 
... خدا کنھ زیاد طول نکشھ.. . انشا  مرد جوان: 

 مرد: چھ عجلھ ای داری؟ بھ خیر و سالمتی پر بشھ! یکی دو روز مھم نیست. کسی دنبالمون نکرده! 
) مرد و بدنبالش بقیھ دو رسفره می نشینند(   

 مرد: چرا بابامو بیدار نکردین؟
بھ پرو   برا اینکھ یھ لقمھ راحت از گلومون پائین بره... من اونو بعدا سیر میکنم. حاال نمیخواد

بالمون بپیچھ! اگھ بدونین چھ مردی بود او؟ یھ لحظھ آروم نداشت. حرف قدیمیھا ست کھ میگن باید  
 پیری گرگ رو دید. این روزھا رو میگفتن... وقتی گرگ پیر میشھ آخرش اینھ دیگھ!  

 پیرزن

 زن: ھمچین پیرھا سر دوستا!
) بھ ھمین خیال باش!با لبخندی تلخ(  پیرزن: 
دارند بھ آرامی چائیشان را بنوشند، شکمشان را سیر کنند. استکانھای خالی را زن  ھمھ سعی(

جوان پر میکند. پیرزن بھ پھلوی پسرش سقرمھ میزند و یھ چیزی برا خوردن میخواھد. گاھی ھم  
د ناگھان از جائی کھ خوابیده بلند میشود. نگاھھای  راز نوه اش. ولی از زن چیزی نمیخواھد. پیرم

.)بھ دور و بر می اندازد بی معنی  

 

از دستش میگیرد و بھ سفره  ) جا باز کنید کھ بنشینھ! ِد نزدیکتر بیا خب! (بھ دیگرانبیا جلو! (
) نزدیکتر! میکشاند.  

 پیرزن:

مرد ھم کمک میکند. پیرزن سعی دارد چیزھائی توی دھان پیر مرد بگذارد. بزور. انگار کھ  (
.)داروی تلخی بخوراند  

 

بھ این روزھا دچار مکن! وقتی اونروز اومد   .) خدایا! منو ش را بھ عالمت دعا بلند میکنددستھای(
 منو بی سرو صدا ببر پیش خودت! 

 پیرزن:

.) ھمھ رفتند من ھم رفتم. آرامتر از بقیھ... طوری کھ صدایش شنیده نمیشود(  پیرمرد: 
 مرد: غذاتو بخور پدر!

. آخر ھر  مبرنگشتند. ولی ما چی کار کردیم؟ برگشتیشون رفتند. ھیچکدومشون ھم  جوونھا ھمھ 
  م مدت زمستون نمک و جو و گندم... کھ چی؟ کھ تما زمستون برگشتیم... با اون ھمھ آرد و شکر و 

ھ ھر سال بیصداتر و آرامتر زندگی کنید و برگشتیم. دیگھ برای  بقیھ بخورند! بھ شما یاد دادیم ک
ن شلیک حق منھ! ھمھ سالھ اینطور بوده و امسال ھم ھمینطور  ھمیشھ اینجائیم. برای ھمینھ کھ اولی

 خواھد شد.... و ھمیشھ ھم ادامھ خواھد داشت... 

 پیرمرد:

 مرد: بابا شکمتو سیر کن! 
جوونمرد اوونھ کھ برا خاطر بزرگ کردن بچھ ش برگرده! جوونمرد اوونھ کھ لذت داد زدن را  

ن شما ھست کھ بھ جوونمردی من حرفی داشتھ میدونھ ولی برگشتن رو انتخاب میکنھ! کسی بی
ی قراره تفنگھا رو شلیک کنیم؟ ) کِ سکوتباشھ، اعتراضی؟ (  

 پیرمرد:

 مرد: شاید فردا بابا!
 پیرمرد: منو تحقیر میکنن! گویا مثل فیلھای پیر برگشتم کھ بمیرم! بھ موطن خودم... 

! تو برگشتی چونکھ خاک و بوم خودتو  ھرچی دلشون میخواد بگن بابا... اونیکھ باید بدونھ میدونھ
 دوست داشتی... 

 مرد:

) راستش را بخواھید من خودم ھم نمیدونم چرا برای ھمیشھ برگشتم و موندگار شدم! دیگھ  میگرید(
نھ خوردن نھ نوشیدن نھ ھیچی دیگھ لذتی برام نداره... حتی شلیک تفنگھا! کبکت نمیخونھ دیگھ...  

د زندگی؟ دندونت نمیبره!... این ھم ش  

 پیرمرد:

) دندونت ھمیشھ بّرا بود!... کبکت ھم کھ ھیچ وقت خدا ساکت نبود! بگذار بھ حساب اون  با خودش(
) حاال بخور! مثل دیوونھ ھا حرف نزن!رو بھ شوھرش! (   چیزھائی  کھ زندگی کردی

 پیرزن:
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ھ مون کردن! یلی آرامخ ( ّ ) ذل  زن 
دندونت ببّره! من فقط اون موقع است کھ میگم زنده ام و  عزیزم اگھ زنده ای باید ھم کبکت بخونھ،  

 دارم زندگی میکنم
 پیرمرد

ایده ای ھ ھا عشقشونو کردن... برا ما چھ فما اون وقتات رو ھم میدونیم... یادمون نرفتھ! غریب
؟ داشت مگھ  

 پیرزن

 پیرمرد اگھ قدرو قیمتشو ندونی البتھ کھ فایده ای ھم نداره!
بلند شی کھ کبکت خروس بخونھ کھ نھ ھوسی میمونھ نھ ارزشی! اگر ھر روز  اگر روزی سھ بار 

 عسل ھم بخوری دلتو میزنھ! 
 پیرزن

 پیرمرد اونوقت اون کبک ھم میره برا غریبھ ھا میخونھ! یھ خورده ھم عیب رو از خودت ببین!
یگھ غم نمیخورم!  زده بھ زبونت! خدا را شکر کھ این روزھاتو کھ کبکت نمیخونھ رو نشونم داد... د

) چائیتو بخور! برا چای خوردن دیگھ دندون الزم نکرده! نیگاه کن! دندون کھ  عصبانی میشود(
) در حالیکھ خودتو بھ در و دیوار ھم کھ بزنی بیصدانداری چائی سُر میخوره میره تو معده ات (

 فایده نداره... کبکت دیگھ نمیخونھ! 

 پیرزن

ھ ھمھ چی من دخالت نکن!) تموم کن زن! بمقابلھ میکنھ(  پیرمرد 
 پیرزن خیلی خب! دلت بھ حال خودت بسوزه! گریھ کن! گریھ کن! دلت خنک میشھ! 

(در حالیکھ مرد بھ آرامی گریھ میکند بقیھ بھ خوردن صبحانھ ادامھ میدھند. اطراف کامال روشن  
از جایش بلند میشود و  شده است. آفتاب انگار توی خانھ است. پیرمرد صبحانھ اش را تمام میکند. 

بھ توالت میرود. زن و زن جوان سفره را جمع میکنند.  پیر مرد میاید و مینشیند. در حالیکھ زن  
 جوان نشستھ و دارد در آشپزخانھ ظرف میشوید. پیرمرد با اشاره دست از زن سیگار میخواھد.) 

 

 مرد بده!
میدھد. پیرمرد با خوشحالی سیگار را  زن یکی از سیگارھائی کھ پنھان کرده است را بھ پیرمرد(

میگیرد. با اشاره دست بھ پسرش میفھماند کھ سیگارش را روشن کند. مرد سیگار پدرش را روشن  
.) میکند  

 

) تو عمویت را نشناختی. اگھ زنده بود حاال با اشتیاق دود را میبلعد. بھ پسرش چشم میدوزد(
بود. بچھ آرومی بود. ھمھ ش تو خودش بود. اصال   مینشست اینجا بغل دستم. دو سال از من بزرگتر

حرف نمیزد. دل تو دلمون نبود کھ حاال سر و صدائی راه می افتد و بھمن آوار میشھ رومون! رو  
.) کنار ھم میخوابیدیم. گاھی شبھا کابوس  اطاق را نشان میدھدآبادی... ولی اون خیلی میترسید... (
ھ عرق میزد... میپرسیدیم چی شده... جواب نمیداد. بعدھا وقتی میدید و از خواب میپرید... دونھ دون

از من قول گرفت کھ بھ کسی نگم ھمھ ترس و واھمھ ھاشو تعریف کرد برام. میگفت ھمھ چیز  
انگار با یک صدای مھیب و ناگھانی بھ پایان خواھد رسید. میگفت "ما ھر قدر ھم کھ مواظب باشیم  

دیگھ ای کاری بکنھ، خطائی ازش سر بزنھ و توی اون یک لحظھ فایده ای نداره... ممکنھ یک کس 
ھمھ مون نیست و نابود میشیم! یک صدای مھیب و ما دیگھ نیستیم! ھیچ چاره ای ھم نداریم. خدایا! 

ناچاری چقدر دردناکھ!" میترسید و ھمھ زندگیش با ھمین ھول و وال سپری شد. ترس آدمو تموم  
انسانھ! باز یک شب بیدار شد و بھ من گفت: "ھمین حاال دلم   ی میکنھ! میخوره... ترس خوره

"مگھ دیوونھ شدی!   : میخواد برم بیرون و داد بزنم! دیگھ نمیتونم جلوی خودم بگیرم."  بھش گفتم
اگھ بھمن آوار بشھ سرمون چی؟ ھمھ مون نفلھ میشیم!"  برگشت گفتش: "ترس دردی رو دوا  

گ اومدم. جز نترسیدن امیدی برام نمونده! مردن بدون ترس  نمیکنھ! از این ھمھ ترس و لرز بھ تن
و لرز بھتر از زندگی پر از وحشتھ! یھ روزی داد خواھم زد... فریاد خواھم کشید... و از دست این  
ھول و ھراس خالص خواھم شد! میخواھم داد بزنم!"  گفتم:"خب بھتر ما رو ھم از دست ترسمون  

پیرمرد  ترس دیگھ گرفت منو... نکنھ حرفامو جدی بگیره! (راحت میکنی." گفتم ولی بعدش یک 
گاری را از جلوی پدرش برمیدارد. زن جوان کھ  یناگھان خواب میرود.  مرد بلند میشود و زیرس

دارد ظرف میشوید برای لحظھ ای تکان میخورد... صورتش از شدت درد فشرده میشود. مرد  
.) جوان از وضع زنش مشکوک میشود و پیش او میرود  

 پیرمرد

) چی شده؟ طوری کھ کسی نشنود (  مردجوان 
  باز ھم شروع کرد. 

 مردجوان میگذره
نمیتونم تحمل کنم.  (مینالد)نمیتونم تاب بیارم...    زن جوان  

 مردجوان باید تاب بیاری
 زن جوان دست خودم کھ نیست 

 مردجوان باید صبور باشی
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سر در نمیاورد) (پیرزن مشکوک میشود و ھر دو را میپاید ولی    
؟ چی از دستم برمیاد... چیکار میتونم بکنم  زن جوان 

!نباید بفھمند  مردجوان 
 زن جوان ولی چطور؟

 مردجوان بریم تو اطاق... 
مرد جوان و زن جوان بھ آرامی بھ اطاق میروند. آرام طوري کھ اتفاقی نیفتاده است. درد زن  (

.) جوان ادامھ دارد  
 

دجوانمر حاال چی؟ چطوره؟  
 زن جوان ادامھ داره!

 مردجوان حاال تموم میشھ... 
انگار بھ ھمون چیزی کھ میترسیدیم گرفتار شدیم. من یھ ھمچین دردی را تو عمرم ندیدم... این یھ  

ً درد زایمونھ... ( ) حاال چیکار میتونیم بیصدا گریھ میکندچیز دیگھ ایھ! درد زایمونھ... حتمــــا
 بکنیم؟ 

 زن جوان

ھ برای اولین بار با ھم  عدش نیست! نزدیکیھای سال نو بود کنھ! نیست! ھنوز مو ناچاری) با (
) حداقل یک ماه  سرانگشتی حساب میکندبودیم... ھنوز نُھ ماه نشده! تازه یھ ده روزی ھم داره! (

 مونده برا زایمون... ببین حاال رفع میشھ. اینقده بدبین نباش.

 مردجوان

وان میشود. بھ ظرفھا نگاه میکند. فکر میکند کھ ظرفھا را گذاشتھ کھ او  زن متوجھ غیبت زن ج (
ھ جلوش ھست دارد  شستن ظرفھا. مرد بھ تیکھ تختھ ای ک بشوید. عصبانی میشود. شروع میکند بھ  

شکل میدھد. پیرزن سعی دارد سر از قضیھ در بیاورد. پیرمرد خوابیده و دارد خروپف میکند. زن 
)ظرفھا را تمام میکند  

 

) عروستو دیدی! در حالیکھ دارد دستھایش را خشک میکند رو بھ شوھرش میکند (  زن 
 مرد رفتند اطاقشون. چی شده؟ 

 زن ظرفھا را ھمینطوری ول کرده رفتھ! 
... زیاد پاپیچش نشو... زایمونش نزدیکھ  مرد 

اشتم! ھیچوفت ھیچکسی اینطوری ھوای منو نداشت.. ایکاش من ھم پدر زنی مثل تو د  زن 
 مرد حاال ول کن گذشتھ ھا رو! 

وقتی صحبت منھ گذشتھ را ول کن... ولی حاال، نیگاه کن... من دارم اونھارو تر و خشکشون  
 میکنم! ھر دو تا رو باھم! 

 زن

معلومھ کھ باید مواظبشون باشی! کارت اینھ! بچھ ھای ما ھم کھ بزرگ شدند ما رو ترو خشکمون  
 میکنن!

 مرد

ھائیھ کھ از جوونھای این دوره زمونھ انتظار کمک داردن! حاال بگذار بچھ دار من تعجبم از اون
بشن اونموقع تماشاشون کن! فکر میکنی اونھا بره ن دوباره بر میگردن؟ از نسل جدید کدوم یکیش  

 بچھ دار شده و رفتھ و برگشتھ؟ 

 زن

 مرد بچھ من فرق میکنھ! اون برمیگرده!
یینیم آیا عروست ھم میخواد یا نھ! نیگاه کن! پسرت چشم دوختھ بھ  پسرت میخواد کھ برگرده... بب

 دھن دختره! انگار کھ فقط زن این یکی حاملھ ھست! 
 زن

پیرزن متوجھ بگو مگوی پسرش با زنش شده است. سعی میکند سر دربیاورد. از طرفی ھم سعی  (
.) دارد بفھمد در اطاق چھ میگذرد   

 

 مرد حاال رگ مادر شوھریت نگیره! 
 زن وقتی ھم کھ حقیقت رو میگم اسمش میشھ رگ مادر شوھری! 

خیلی لفتش دادی... بسش کن دیگھ! ما اونوقتھائی کھ تو عروس بودی را ھم میدونیم! فکر نکنی  
 یادم رفتھ چی بر سر مادرم میاوردی! ھمین حاالش ھم داری عذابش میدی بدبخت پیرزنھ رو! 

 مرد

  (سکوت.... 
شود. مرد جوان با حولھ قطره ھای عرق روی پیشانی زنش را خشک  درد زن جوان قطع می

 میکند.) 
 

 مرد جوان دیدی گفتم... تموم شد دیگھ! 
 زن جوان انشا

 مرد جوان  بریم تو شکشون برنداره!
مرد جوان و زنش وارد سالن میشوند. پیرزن ھنوز سردر نیاورده. معلوم است کھ میخواھد بفھمد.  (

.) ی کھ آشپزخانھ است میرودزن جوان بھ طرف  
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) زحمت نکش دخترم... من شستم. با کنایھ(  زن 
 مرد جوان کمی سرم گیج رفت مادر! 

مرد جوان کنار پدرش می نشیند. یک تیکھ از چوبھا را بر میدارد. شروع میکند بھ کندن. یکی را  (
د. زن جوان چیزی روی تمام کرده است. کنار کارھای تمام شده میگذارد و یک تیکھ دیگر برمیدار

.) پیرمرد میکشد. ھیزم را جابجا میکند   

 

) منو بھ .... با خجالت(  پیرزن 
مرد و مردجوان ھر دو سریع بلند میشوند. نمیدانند کھ پیرزن میتواند راه برود. از بازوان پیرزن (

)   میگیرند و آرام آرام او را طرف توالت میبرند.  
 

) الھی کھ بترکی!راه میافتد بلند میشود و پشت سر آنھا (  زن 
 زن جوان جای شکرش باقیھ... خبر میده مادر! فکرشو بکن اگر خبر نمیکرد چیکار میکردیم.

ھیچی! مجبور بودیم تحمل کنیم. حاال اگر کسی بود کھ گوشھ کاری رو میگرفت بازھم  عصبانی) (
 یھ چیزی! دلم خنک میشد... 

 زن

دم... ولی باز سعی میکنم کمکتون کنم! می بخشید مادر... خیلی سنگین ش  زن جوان 
زن جواب نمیدھد. ھر دو ساکتند. مرد و مردجوان پیرزن را برمیگردانند و توی بسترش  (

)میخوابانند.  
 

 پیرزن خدا عوضتون بده! الھی کھ بھ مراد دلتون برسین! الھی کھ یک بچھ مثل تیکھ ماه نصیبت بشھ! 
 مردجوان  کھ خوشقدم باشھ! از ترسھامون وامیرھیم!انشا مادر بزرگ... انشا

مرد و مرد جوان دوباره چوبھا را برمیدارند و شروع میکنند بھ کندن. پیرزن عطسھ ش میگیرد.  (
.) جلوی دھان و بینی اش را میگیرد و بیصدا عطسھ میکند  

 

 دیگران عافیت!
 پیرزن عاقبت بھ خیر باشین!

.) بھش گفتم:"نھ!  ستان برادرش  از ھمانجائیکھ مانده ادامھ میدھدناگھان بیدار میشود. بھ دا(
نمیتونی اینکار رو بکنی. نمیتونی داد بزنی، فریاد کنی. ھمھ مون نفلھ میشیم. فکر نمیکنی کھ ھمھ  
مونو بھ کشتن میدی؟" گفتش:"فکرشو میکنم ولی نمیتونم جلو خودمو بگیرم! دلم میخواد برم بیرن  

بندازم..." من میدونستم وقتی کھ این حرفھارو میزنھ غمگینھ. چونکھ داشت گریھ   و داد و فریاد راه
میکرد: "پس من باعث مرگ ھمتون خواھم شد... خدای من این چھ سودائیست؟ من ھیچوقت یک  

فریاد رو اینھمھ با شھوت نخواستھ بودم. مثل اینکھ ھوس یک زن رو داشتھ باشی... با تمام وجودم  
ادرو... حتی برای یک لحظھ نمیتونم این فکر رو از خودم دورکنم. نمیتونم جلوی  میخوام این فری

این فریادرو بگیرم!" من وضعم بدتر از ھمھ بود. چونکھ ھمھ یک ترس مشترک داشتند ولی من  
گرفتار یک واھمھ ی دیگھ ای ھم شده بودم. اونھم اینکھ نکنھ برادرم یک روزی داد بزنھ! اونو  

. ھمھ ش دنبالش بودم... حتی وقتی میرفت توالت! ھمیشھ با چشمان ملتمس نگاھش  زیر نظر داشتم..
میکردم. گاھی وقتھا مشتش رو گره میکرد و دھانشو باز... تا نگاھش میافتاد بھ من، دندون قروچھ  

میرفت و فریادشو قورت میداد. بعدھا یک روزی بھ من گفت:"دیگھ نمیخوام داد بزنم!" 
گفتش:"آره!" نمدونید چقدر خوشحال شدم. نتونستم جلوی اشکھامو بگیرم. تا  گفتم:"راست میگی؟" 

خواستم بگم کھ برادرم داره حالش خوب میشھ، حرفمو قطع کرد:"اگھ داد بزنم تا کی میتونم؟ نھ!  
داد زدن برام کافی نیست! میخوام تفنگو شلیک کنم! آره... آره... شلیک میکنم. چونکھ با شلیک  

یھ جور دیگھ آوار میشن رو انسان! درست در ھمون وقتی داری نیگاش میکنی!"   تفنگ این کوھھا 
دیگھ کاری ازم ساختھ نبود. رفتم قضیھ را بھ پدرم تعریف کردم. بابام گفت:"خوبھ! اگھ گلولھ ھارو  
قایم کنیم کاری ازش برنمیاد!" گفتم:"ولی... این تدبیر خوبی نیست... اگھ دوباره عصبانی بشھ چی؟ 

و فریاد راه میندازه... تازه برا اینکھ نفلھ مون بکنھ دیگھ   دنتونھ شلیک کنھ دیوونھ میشھ و دااگھ 
احتیاج بھ گلولھ ھم نخواھد داشت... یک فریاد بلند کافیھ! برادرم تصمیم قطعی داره. میخواد  

ن او! در  کوھھارو رو آبادی آوار بکنھ! و تو ھنوز میخواھی این حقیقتو قایم بکنی؟ بخاطر حفظ جا 
حالیکھ من ھم پسر تو ھستم... من ھم خواھم مرد! شما ھم! تازه اگر خبر ندیم مجرم شناختھ 

  ھستی واقعیت رو قبول کنی. پسرت زده بھ  راز مھلکھ در بریم. بابا تو مجبو اگھ  میشیم... حتی
اینکار رحم و  جنون بیاره و نعره بزنھ چیکار میتونیم بکنیم؟ توی سرش. اگر خبر ندیم و خدا نکرده 

مرحمت جایی نداره! بخاطر رحم بھ یک نفر نمیتونیم مرگ تمام مردم آبادی رو تماشا بکنیم و  
خود من باشھ... باید خبر بدی بابا!" پدرم  د خبر بدیم حتی اگر این شخص برادرشاھدش باشیم. بای

.)  پیر مرد دوباره خواب میرودبرای اولین بار جدی جدی رفت تو فکر. (  

دپیرمر  

) تو این قضیھ رو میدونستی؟رو بھ پسرش(  مرد 
 مرد جوان معلومھ کھ میدونم. 
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. بار چندمھ کھ داره تعریف میکنھ  زم 
. حتی من با گوش خودم چند بار شنیدم  زن جوان 

ھیچکس بھ اندازه من داستان اونو نشنیده... بعد از این کھ از اینجا گذاشت رفت، مخصوصا ماھھای  
بر نداشت.   ش را بخواھید این عذاب دست از سرشور بودم گوش بدم. اگر واقعیتاول، ھر روز مجب

 اونطوری کھ معلومھ تا آخر عمرش ھم ولش نخواھد کرد.  

 پیرزن

) مرد و مرد جوان ھنوز دارند رو چوبھا کار میکنند(   
توست..."   با ) بابام نتونست تاب بیاره.. گفت:"حق دوباره بیدار میشود و بھ حرفھایش ادامھ میدھد(

و رفت و مجلس ریش سفیدان را با خبر کرد. آنھا ھم ساکت شدند و گوش دادند. یھ مدتی جوابش را  
ندادند. چونکھ بار اول بود کھ با یھ ھمچنین وضعی روبرو میشدند. رو ھمین پدرم گفت:" میخواھید  

رش گفتند:"مگھ کاری  با پسرم چیکار کنید؟ این حق منھ کھ بدونم..."  آنھا کمی فکر کردند و آخ 
خودمون   ر بکنیم! بھ ھر حال منتظر روز مرگنده ھمشھری! خیلی واضحھ کھ باید چیکا مو

نخواھیم نشست... دست و پاشو و دھنشو خواھیم بست و ولش خواھیم کرد یھ گوشھ ای..."  گفتم  
باز بمونھ...   :"تا کی؟" گفتند تا وقتی کھ روز خطر بگذره... نھ نھ! امکان نداره بگذاریم دھانش

چطور میتونیم بھ او اعتماد بکنیم؟ زده بھ سرش! اگھ یھ دفعھ داد بزنھ چی؟" ولی حق با پدرم بود.  
گفت:"بدون خورد و خوراک انسان مگھ میتونھ زنده بمونھ؟ شما دارید عمدا اونو تسلیم مرگ  

یش را بستند. دھانش را میکنید اونو می کشید!" ولی آنھا گوش ندادند. خیلی زود گرفتند و دست و پا 
اطر اینکھ داد با تکھ پارچھ ای پیچیدند. ھر از گاھی نگھبانان لقمھ ای میدادند و سیرش میکردند. بخ 

چپاندند توی دھنش و دستھای پت و پھنشونو بیخ دھنش آماده نگاه میداشتند.  نزنھ، لقمھ ھا رو می
ز آزگار... و یھ روزی اومدند و گفتند کھ  پانزده روز بدین منوال گذاشت. گفتنش آسونھ... پانزده رو

)  خواب میرودپسرتون ُمرده! و نفھمیدیم باالخره خودش مرد یا اینکھ نگھبانھا کشتندش! (  

 پیرمرد

) تو دنیا اومدی! وقتی اولین رو بھ پسرش. (اولین بچھ  مو وقتی کھ خطر رفع شد بھ دنیا آوردمش
جائی ھم کھ رفتیم برای مدتی ھمینطور ساکت بودیم  برف نشست گذاشتیم و رفتیم از اینجا... آن

رده بودند اونجا زندگی می کردند. اونجا  ی بود... مردمی کھ از اینجا کوچ کبیصدا...اونجا یھ محلھ ا
ھم عادت گذشتھ شونو ادامھ میدادند.. ھمھ مون ساکت بودیم و ترسو! بومی ھای اونجا ما رو خیلی 

مھ جا ما کار بکنیم... چونکھ اصال مثل مرده ھا واکنشی از  دوست داشتند... میخواستند کھ ھ
خودمون نشون نمیدایم. نھ چیزی میگفتیم نھ ھیچ! بھ ھر چی کی بھمون میدادند رضایت میدادیم و  
ھر چی ھم کھ نمیدادند اعتراضی نداشتیم. بشین، بشین... پا شو، پا شو! بده، بده! برو، برو! ماھا  

. ھای اونجا با ما خیلی فرق داشتن رین و طاقت فرساترین کارھا... بومیرو میگذاشتند سِر سنگینت
... ما رو ھم  ھا بلد بودند با صدای بلند بخندنھمھشون پر سرو صدا و اھل دعوا و بگو مگو! اون

اجازه نمیدادند در مورد اینجا حرف بزنیم. میگفتند:"شماھا رو پذیرفتیم...   خیلی دوست داشتند ولی
دیگھ چی میخواھین؟ سرتون بھ کارتون باشھ! اجازه نمیدیم اغتشاش راه بندازین!" بعدا ھم بچھ  

دومون بھ دنیا اومد. باز ھم یک پسر. ولی نتونست بند بیاد و زنده بمونھ! بدنبالش ھم دخترمون دنیا  
اون ھم ُمرد! ولی این یکی شروع کرد کم کم عوض شدن! در ظاھر غم وغصھ برادرشو می  اومد. 

خورد... ھر شب مست الیعقل می اومد خونھ... میگفت:"این غصھ منو داره نفلھ میکنھ!" باورش  
داشتم... بعدھا فھمیدم... میرفت پی زن دیگھ ای! وقتی بھش می گفتم چرا میری؟ میگفت:"اصال 

غم برادر مگھ حالیمھ کھ دارم چیکار میکنم! زیاد نیا طرفم!" اینقدر گفت نیا طرفم نیا  من از درد و
طرفم کھ تمام زنھای محلھ رو ردیف کرد! علتش ھم غم و غصھ برادر بود! میگفت بگذار سرم با  

این چیزھا گرم شھ وگرنھ نفلھ میشم! من از شوھرم یاد گرفتم و فھمیدم کھ زنھا چھ دست قھاری 
د در گرفتن غم و درد مردھا! در ھمسایگیمون پیر زنی داشتیم. میدونست شوھرم چقدر سر بھ  دارن

سر خونھ و   ونیھواست. یھ روزی اومد خونمون. گفتش کھ خیلی راھھا ھستش کھ شوھرتو برگرد
زندگیش! بجای اینکھ زاری و شیون راه بندازی، دستی بھ سرو صورت خودت بکش... از اون با  

نده استقبال بکن! بھش گفتم من این کارھارو کردم ولی فایده ای نداشت... اون  روی خوش و خ 
اصال چشماش منو نمیبینھ!  پیرزن نصیحتم کرد کھ غذاھایی را کھ این دوست داره براش بپزم!  

ولی وقتی می اومد خونھ دست بھ غذا نمیزد... حتی اگر غذای دلبخواھش ھم بود! چونکھ ھمیشھ  
ست مست... من از شوھرم یاد گرفتم کھ پذیرائی از شکم سیر چقدر مشکلھ! تا  سیر سیر بود... م 

اینکھ ھمسایھ با تجربم راه سومی بھم یاد داد. میباید گھگاھی یا خودم یا بچھ م مریض میشدیم.  
فھمیدم کھ بیماری زن و بچھ باعث میشھ مرد خودشو جمع و جور بکنھ... البتھ تنھا مریضی بچھ 

ودت ھم باید مریض بشی تا اینکھ کامال ناامید بشھ! وقتی بھ این نصیحت پیرزن کافی نیست... خ 
عمل کردم شوھرم برگشت سر خونھ و زندگیش! ولی بھ چھ قیمتی؟ حاال نیگاش نکنید مثل فرشتھ 

 ھا خوابیده... از دستش خیلی کشیدم... خیلی!  

 پیرزن
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مشکل میرود اطاق بغلی. شوھرش کھ  زن جوان ناگھان از شدت درد بھ خودش میپیچد. با ھزار (
متوجھ شده است دنبال او راه می افتد. ھمھ ش او را می پائید. ولی پیر زن ھم متوجھ آنھا شده  

.) است. با ترس و وحشت میخواھد سر در بیاورد  

 

 زن جوان دیگھ نمیتونم تحمل کنم. خدای من! نمیتونم! 
بکن! چیکار میتونم بکنم؟ دندون رو ھم بگذار... صبر   مرد جوان 

 زن جوان این درد زایمانھ... اینو بکن تو اون مخت! خدای من! ھر کاری کھ میتونی بکن! منو نجات بده!
پیرزن با عالمت و اشاره بھ مرد چیزھائی میگوید. مرد متوجھ نمیشود. پیرزن با نگرانی بلند شده  (

یست با دیدن او تعجب میکند.  پیش پسرش میرود. زن کھ فکر میکرد پیرزن قادر بھ راه رفتن ن
.)زبانش بند میآید  

 

 پیرزن پسرم! عروس! 
 مرد چیھ مادر؟

 زن راه افتاد!... مادرت داره راه میره!
 مرد مادر!... تو داری راه میری!

 پیرزن دارم راه میرم! آره...  آره درستھ! حاال ول کنید راه رفتن منو! عروس داره میزاد!
 مرد چی میگی مادر؟

 زن مادرت راه افتاده!
 مرد زن! مگھ نشنیدی چی گفت؟ میگھ عروست داره میزاد!

ھر سھ نفر بھ اطاق بغل دستی میروند. مدتی وحشتزده نگاه میکنند. آندونفر ھنوز متوجھ آمدنشان  (
نیستند. مرد جوان مدام داره اشاره میکنھ زن جوان ساکت باشد. زن جوان از شدت درد بخودش  

.)میپیچد  

 

 مرد چیھ پسرم؟ چی شده؟ 
 زن چی شده؟

 مرد جوان چیزی نیست!
 زن  نیگاه کن!

.) حاال برطرف میشھ!   سعی میکند روی خود نیاورددرد دارم... (  دل  زن جوان 
تاب و  . ا ھزار تقال میکوشد دردش را پنھان کندبنگاھھاشون روی زن جوان است. زن جوان (

.) تحملش را از دست میدھد. می نشیند  
 

دای من! این...! این... خ   زن 
 مرد جوان نھ مادر! نیست! یک دل درد ساده است! 

 ...  زن انشا
)مینالددیگھ نمیتونم تحمل کنم! (  زن جوان 

.) ھمین حاال رد میشھ! با دستش جلوی دھان زنش را میگیرد(  مرد جوان 
 زن نمیشھ! 

می افتھ؟  ھاییاتفاقھ اینجا داره چ   مرد 
ا! یھ دل درده ساده است! ھیچ چی باب  مرد جوان 

ودم چند شکم زائیده میدونم! این درد درد  زایمونھ! درد  ال ھیچ شباھتی بھ دل درد نداره! خ اص
 زایمون!

 زن

دای من! ای وای خ   مرد 
 پیرزن من کھ بشما گفتم! 

 زن حاال چیکار بایست کرد؟
) ت عرق پوشیدهدرد رفع شده است. زن جوان آرام میگیرد. صورتش با قطرا(   

رفع میشھ! نیگاه کنید! تموم شد!  من کھ گفتم  مرد جوان 
 زن نھ! تموم نشده!... تنھا کمی فاصلھ انداختھ! دوباره شروع میشھ! 

 مزد از کجا میدونی؟
گرچھ خیلیھاش تلف من ندونم پس تو باید بدونی؟ خب معلومھ کھ من باید بدونم! شش شکم زائیدم!  

کنده میگم... این درد، درد زایمونھ!   ستشدند... رک و پو   
 زن

) ساکت مینشینند مدت  یک (    
 مرد باید مطمئن بشیم! 

 زن جوان تموم شد... دل درد داشتم رفع شد. 
 پیرزن ھمیشھ اینطوریھ... اول درد میاد... تموم میشھ ولی دوباره شروع میکنھ.. رفع میشھ... بعدش ھم... 
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 مردجوان چطور؟
ر کن!لھ رو خب) برو قابمصمم(  مرد 

 مردجوان ولی... 
م راحت میشیم  مجبوریم... باید خبرش کنیم! اگر درد زایمان نبود دیگھ مشکلی نخواھد بود... ما ھ

تر از خواب با ھول و والست!  شما ھم! بیداری اوال  
 مرد

 مردجوان ولی اگر درد زایمان بود چی؟
 مرد برو صداش کن! 

  اگر درد زایمان بود چی؟
ونوقت ما وظیفھ مونو انجام دادیم! چاره دیگھ ای نداریم. باید قابلھ را خبر بدیم.ا  زن 
مدتی ساکت می نشینند.) (   

نمیتونیم بیش از این زیر مسئولیت بریم! ھر ثانیھ کھ میگذره بر علیھ ماست! باید تابع مقررات 
 باشیم.  

 مرد

 مرد جوان ولی... 
موش کنیم کھ ما موظفیم ھر امر منفی و  اھ خطر بیندازیم. نباید فر) نمیتونیم زندگیھ ھمھ رو بمصمم(

ناخواستھ رو خبر بدیم. ھمھ مون مقررات را میدونیم... نمیتونیم علیھ مقررات عمل کنیم. قابلھ رو  
 صدا کن!

 مرد

 مرد جوان نھ!
 مرد باید خبر بدھیم!

وم شد... میبینید.. حاالش ھم چیزی  این درد زایمان نیست... قبال ھم گرفتھ بود. رفت توالت و تم 
 نیست... ھمھ چی تموم شد. 

 مرد جوان

 مرد منتظر چی بنشینیم؟ بنشینیم کھ بزاد؟
 مرد جوان نمی زاد!

 مرد از کجا میدونی؟ باید مطمئن بشیم. گفتم صداش کنید! 
 مرد جوان مادر صبر کن! بیخودی ھمھ رو بھ ولولھ ندیم! صبر کن! 

رمونو با این حرفھا باعث میشی کھ خیلی دیر کنیم... س ی چی صبر بکنھ؟ تومنتظر چی بشھ؟ برا
 گرم نکن! برو صداش کن! 

 مرد

 زن جوان مادر وایستا! ببین تموم شد. تموم شد دیگھ! چیزیم نیست! قسم میخورم کھ این درد زایمون نیست! 
گھ! این کھ ترسی  ن نیست پس چرا ھول کردی؟ قابلھ می بینھ و حقیقت رو میاگر درد زایمو

 نداره... ھمھ مون راحت میشیم. مگھ نھ فرزندم؟  
 پیرزن

 مرد مادرم راست میگھ، باید مطمئن بشیم. این کار ھم فقط از قابلھ برمیاد.
 مردجوان ولی اگر درد زایمون بود چی؟ 

می کنن؟  جواب سوال تو رو دادیم، ندادیم؟ فکر میکنی اگر بموقع با خبرشون نکنیم ما رو مجازات ن
ردن این طور کارھا بزرگترین جرمھ؟مگھ نمیدونی مخفی ک  

 زن

) مجبوریم کھ مطمئن باشیم... نکنھ پیش از موعد ھمخوابگی داشتید؟ مصمم(  مرد 
 مرد جوان پدر چطور میتونی این حرفھارو بزنی و فکر کنی کھ ما اینقدر بی مسئولیت باشیم؟ 

و! یاال بگو! با تو ھستم، جواب بده! بگو!  گبده... چرا؟ بپس چرا مانع میشی کھ قابلھ نیاد! جواب 
ت با منھ یھ نھ؟ جواب بده! جواب بده! گوشِ   

 مرد

.) مرد نزدیک مرد جوان میآید. از بازو و شانھ اش محکم میگیرد و او را می چالند(   
 مرد جوان اینطور کھ فکر میکنی نیست! قسم میخورم کھ نیست! 

.) شرف و ناموس منو ھم  ھ فشار دادن شانھ ھای پسرش ادامھ میدھدبپس چرا می ترسی دیوس! (
بھ باد دادی! نتونستی یک ماه صبر بکنی بی شرف؟ اگر جلوی چیزتو میگرفتی حاال این ھمھ  

مون در میره بھ  ممصیبت نداشتیم. دیگھ بعد از این ھم رومون نمیشھ وسط مردم آفتابی بشیم! اس
ا بی صبریت ھم خودتو ھم اینکھ مارو بھ مھلکھ انداختی! تمام نام کمر شل ھا! بی شرم... بی حیا! ب

و شأن و شھرتمو بھ باد دادی انداختی زیر پا... از یمن و برکت این کار تو بعد از این اسم  
عد از این دیگھ آدمھا از ما دور  ندگی ھمھ رو بھ خطر انداختیم... ب خانوادمون در میره بھ اینکھ ز

! بھ ما اعتماد نمی کنن. مارو طرد میکنن!نکنمیشن، رفت و آمد نمی   

 مرد

 مرد جوان دارم میگم کھ ما خطائی نکردیم!
) خالف نکردیم! کاری نکردیک کھ بترسیم! گریھ میکند(  زن جوان 
  

.) مرد لحظھ ای می ایستد. متوجھ شده است کھ بیش از حد سرزنش کرده است (   
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ھ خالف نکردم خوب... ولش کن اونو! ) میگپسرش را از دست شوھرش خالص می کند(  زن 
) مرد پسرش را رھا میکند. لحظھ ای بعد آرام میگیرد(   
) پس باید مطمئن باشیم! برو قابلھ رو صدا بزن! زود باش! معطل نکن! زود! باز ھم مصمم (  مرد 

 زن چی بگم؟
بکنی!   گو کھ از وضع عروسمون مشکوکیم خوبھ یھ نیگاھی) بساکت است. کمی فکر میکند(

میخواھیم مطمئن بشیم، ھمین! یادت نره، بھش بگو کھ درد ھمین االن شروع شده! فکر نکنن وقت  
ردیم!تلف ک  

 مرد

م میگرید. بقیھ با  ازن شالی را بھ دوش میگیرد و از خانھ بیرون میرود. زن جوان بی اعتنا و آر(
.)دلواپسی منتظزند  

 

  پــــــــــــــرده
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  بخش دوم
II  

  
  

زن جوان در اطاق، غمگین و دلواپس نشستھ است. مرد جوان بغل دست او نشستھ و بفکر فرو  (
رفتھ است. پیرزن سرجایش نشستھ و چشم بھ در دوختھ منتظر است. مرد داخل خانھ دارد قدم 

خانھ باز میشود وزن   ب میکند. پیرمرد خوابیده است. درمیزند و گھگاه از پنجره بھ بیرون نگاه 
) وارد میشود.  

 

 مرد   چی شد؟
 زن خبر دادم.
 مرد   چی گفت؟

 زن دارد می آید.
 مرد   چرا ھمراه تو نیآمد؟

ش باید قراولھا را خبر بکند.گفت  زن 
.) ان عروسومی ایستد. شروع میکند بھ نوازش کردن گیس  ن پیش عروس میرود. کمی با دودلیز(   

 زن جوان اومد؟ 
 زن داره میآد! توی این مدت کھ من نبودم خبری کھ نشد؟ 

 زن جوان نھ!
 زن انشا چیزی کھ میترسیم نیاد سرمون! 

 زن جوان انشا
 زن از دست من کھ عصبانی نیستی؟
 زن جوان من کھ حق ندارم عصبانی بشم! 

خبرشون میکردیم. چیکار از دستمون برمیآد؟ باید ھرچھ زودتر   زن 
 زن جوان میدونم! 

) سکوت(   
 زن جوان می ترسم! 

 زن چاره ی دیگھ ای نداریم.
 زن جوان خیلی میترسم.

.) مرد از پنجره قابلھ را می بیند و با ھول و عجلھ زن را صدا میکند(   
!دارن میان  مرد 

.) زن و مرد در را باز میکنند(   
 زن خوش آمدید! 

 مرد بفرمائید!
.) قابلھ و پشست سر او قراول اول وارد میشود (   

 قابلھ صبحتان بھ خیر!
 قراول اول روزتان روشن!

 مرد صبحتان بھ خیر!
 مرد جوان روز شما ھم بھ خیر! 

 زن شما ھم! 
رزندانم!خوش امدید ف  پیرزن 

.) قابلھ دست پیرزن را می بوسد(   
 پیرزن عزیز باشی!
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.) وسد مرد جوان دست قابلھ را میب(   
 قابلھ سالمت باشی پسرم! 
 مرد جوان درد زایمون نیست! 

 قابلھ انشا
 زن چیزی میل دارید؟

تو این موقعیتھا زمان خیلی مھمھ... نباید دیر کرد! اگر... اگر چیزی کھ ازش میترسیم نباشھ البتھ 
 یک فنجان قھوه تونو میخوریم! 

 قابلھ

 زن انشا
... عروس کجاست؟   قابلھ انشا

زن از جلو و قابلھ پشت سر او میروند.) (   
) سرپا واینایستین!رو بھ قراول اول(  مرد 
.) زن پیش بقیھ افراد میرود(   

 قابلھ خدا بد نده دخترم!
.) خیلی ممنون خالھ!صدایش می لرزد(  زن جوان 

 قابلھ اول کمی حرف بزنیم... 
 زن جوان باشھ!

ست و راست جواب بدی! دروغ نمیخوام! فھمیدی؟ ولی بھ ھرچی کھ میپرسم باید در  قابلھ 
 زن جوان باشھ... فھمیدم! 

ی وارد زفاف شدید؟کِ   قابلھ 
 زن جوان اواخر دسامبر!

قبلش اتفاقی چیزی بینتون شد؟ یعنی بوسیدن و این حرفھا! شاید اگر یک نادانی کرده اید و کارھائی 
!کردید من باید بدونم! نباید از من قائم کنی  

 قابلھ

 زن جوان من کھ چیزی رو مخفی نمیکنم! 
 قابلھ من ھم دارم بھ خیر و صالح خودت حرف میزنم!

 زن جوان قسم میخورم کھ دارم راستشو میگم! 
.) کند. دوباره می شمردیقابلھ با انگشتاش حساب م(   

 زن جوان خالھ! خیلی میترسم!
ن وجود نداره... با این حساب حداقل یک ماه  نمیخواد بترسی دخترم! اشتباھی در حساب و زمانتو

 مونده بھ زایمون!
 قابلھ

 زن جوان انشا
اگر حاال بچھ دنیا بیاری معلوم میشھ کھ خیلی جلوترھا کاررو پیشتر بردید و با ھم خوابیدید!  

لط از بغداد برمیگرده و  ! ولی خوب میدونی، حساب ناجور و غ.) آره درستھدوباره حساب میکند(
با  یقت رو میشھ! اگر از من پنھان نمیکنی، معلوم میشھ کھ این درد دھم درد زایمون نیست! (حق

) شک و تردید او را نگاه میکند  

 قابلھ

.) پنھان نمیکنم! قسم میخورم کھ دارم راستشو میگم! تازه ما کی  متوجھ شک و تردید قابلھ میشود(
نمیدادند از دور ھمدیگھ رو ببینیم چھ برسھ بھ  میتونستیم با ھم باشیم؟ خانواده ھامون حتی اجازه 

 اینکھ با ھم تنھا بمونیم! 

 زن جوان

آخھ دخترم مگر ممکنھ کھ باروت و آتش رو بغل ھم بگذاری و آروم بمونن؟ تازه با اون حادثھ 
 تلخی کھ اتفاق افتاده...

 قابلھ

 زن جوان اونو ھم تو دیده بودی؟  
ن مالھ خیلی سالھا پیشھ! زمان جوونیھای مادر بزرگ من! ولی از نھ جانم! مگھ من اینقدر پیرم؟ او

 اون روز تا بحال ھمچون اتفاقی نیفتاده! انشا بعد از این ھم نمی افتھ!
 قابلھ

!  زن جوان انشا
 قابلھ مثل اینکھ دیگھ ترست ریختھ!

آره ریخت!ھنوز میترسد.) (  زن جوان 
اھی ترس دوای ھیچ دردی نیست! حاال دیگھ میتونم نیکاه  آره خوبھ کھ ترست بریزه! راستشو بخو

 کنم! نگاه کنم کھ مطمئن مطمئن بشیم! ھمونجا دراز بکش!
 قابلھ

.)زن جوان میخوابد(   
 قابلھ بھ پشت! 

)  زن جوان طوری کھ سرش طرف تماشاگران بیاید، دراز میکشد (   
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 زن جوان اینطوری؟
. دامنتو بزن باال... خیلی خوب... آره! پاھاتو ببر رو شکمت! ھر دو رو..  قابلھ 

.) قابلھ دامن زن جوان را کمی باالتر میکشد(   
) آفرین بھ تو... نترس چیزی نیست...  شورت زن جوان را در میآوردباسنھاتو بلند کن... بلندتر... ( 

)  شود خم میشود و با دست معاینھ میکند. بھ شکمش نگاه میکند. دوباره معاینھ میکند. بلند می (
!لباسھاتو بپوش  

 قابلھ

.) بھ سینھ منتظر می ایستد سھایش را میپوشد. بلند میشود و دست زن جوان لبا (   
ی شروع شد؟ دردت کِ   قابلھ 

.) ھمین پیش پای شما!  معلوم است کھ دروغ میگوید(   
باید  دروغ نگو! اصال فکرشو ھم نکن! ِکی؟ باید بدونم... ِکسھای دیکھ ھم ندونن من عصبانی) (

 بدونم! انشا جوابھای قبلیت ھم دروغ نیودند! 
 قابلھ

 زن جوان راستشو گفتم! 
 قابلھ خب؟ دردت ِکی شروع شد؟ 

) قبل از اینکھ آفتاب بزنھ!کمی مکث می کند(  زن جوان 
 قابلھ بعد؟

 زن جوان کمی بعدش دوباره شروع شد! 
 قابلھ بعدش چی؟

 زن جوان دوباره گرفت!
 قابلھ بعد؟

یگھ ھم نگرفت! د  زن جوان 
شک   .) میدونی دخترم... مادرتو خوب میشناسم... سالھا ھمسایھ ھم بودیم... بیکمی مکث میکند(

 خیلی ناراحت شدم! ولی باید حقیقت رو بھ قراولھا بگوئیم... مجبوریم... 
 قابلھ

 زن جوان می فھمم! 
کن! از خدا نباید قطع امید کرد! شاید  وگرنھ تمام اھل خانھ رو بھ خطر میندازی! اینو ھم فراموش ن

 ھم اصال درد زایمان نیست!  
 قابلھ

... پدر رو مادرم ھم میآن؟ناچار( ) انشا  زن جوان 
 قابلھ نھ! این مخالف مقرراتھ!

 زن جوان حداقل مادرمو خبر بکنن...
کار برای ھا در ھمین خونھ انجام میگیره! توی این  این سنت ھمچین عادتی نیست! محاکمھدر 

.)م نزد بقیھ میروداقابلھ آراحساسات محلی نیست! اجازه نمیدن! (  
 قابلھ

 مرد چی شد؟
) دستھامو بشویم... بھ زن(  قابلھ 
زن مشربھ را پر از آب گرم میکند، کمی آب سرد اضافھ میکند و بھ طرف آشپزخانھ میرود، آب  (

).را آرام آرام روی دستھای قابلھ میریزد  
 

 زن نکنھ؟
...  ، ولی قسمتون نبوده، نصیبمون نشدخیلی دلم می خواست در حالی کھ دستھایش را میشوید) (

چی بگم! سرتون بھ  نمیدونم نخواھم تونست قھوه تونو بخورم... این مقرراتھ... باید خبرشون کنم. 
) تو ھمینجا منتظر باش!رو بھ قراول اولسالمت! (  

 قابلھ

در را از پشت سرش می بندد. ھمھ غمزده اند. پیر مید خواب  قابلھ بھ آرامی خارج میشود. زن (
) است. مرد جوان پیش زنش میرود. مرد جوان و زن جوان ھمدیگر را بغل میکنند.  

 

.) ولی اگر از من  بیدار میشود. بھ دورو بر نیگاه میکند. بھ حرفھایش از جائی کھ مانده ادامھ میدھد (
شتند! اونو  اشم ھمینطوری بیخودی نبود. اونو کگ دادبپرسید اصل قضیھ یھ چیز دیگھ بود! مر

دستش را بطور تھدیدآمیز  ) شما قراوالن! شما! (ناگھان قراول اول را می بیندظالمانھ نابود کردند. (
شما اونو کشتید... شما! اونو خفھ کردید... با دستھاتون!    بھ طرف قراول اول دراز میکند)

 قاتلھاووو قراولھای قاتل!

 پیرمرد

.) پیرزن سعی می کند شوھرش را آرام کند(   
  

  ** تاریکی ** 
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III  

  
انتظار پر از تشویش ادامھ دارد. در ضمن قراول اول سعی دارد تھدیدھای پیرمرد را بفھمد.  (

گرچھ پیرمرد را آرام کرده اند ولی او ھنوز گھگاھی نگاه خشم آلود بھ قراول اول می اندازد. مرد  
.) زند و ھر از مدتی بھ بیرون نگاه میکندقدم می  

 

 مرد دارن میآن
تو ھم بلند شو! در عرض ادب کوتاھی نکنیم!  ) بھ ھر حال توھم میتونی راه بری!رو بھ پیرزن(  زن 

 مرد سر بھ سر مادرم نگذار! 
 پیرمرد اونو خفھ کردند! قاتلھا! قراولھای قاتل!
اری قاطی می کنی! اینھا اون قراولھا نیستند! ھمھ چی رو د  پیرزن 

نھ قاطی نمی کنم! یکیش ھم این بود! تو بودی.. من میدونم! تو بودی خائن! قراول خائن! قراول 
 قاتل!

 پیرمرد

(رو بھ پیرمرد) بابا ما کی رو خفھ کردیم؟ من یکی کھ کسی را تا حال نکشتم! (رو بھ دیگران) این 
 چی میگھ بابا!

 قراول اول 

درم خیلی پیره... اینقدر پیر شده کھ حادثھ خیلی سال پیش رو فکر میکنھ کھ تازه ) پرو بھ قراول(
 اتفاق افتاده! اھمیت ندین! 

 مرد

) قراول قاتل! قراول قاتل!تکرار میکند و دم می گیرد(  پیرمرد 
 قراول اول حاال ھر بیارین و باقال بار کنین!

 پیرمرد قراول قاتل!  قراول قاتل!
ھ! ولی اینکھ نمیش  قراول اول 

) دیگھ  با اشاره جشم بھ قراول اول می فھماند کھ مسئلھ را حل خواھد کرد و رو میکند بھ پدرش(
! ) آمدندرو بھ دیگرانبسھ بابا! ساکت باش دیگھ! (  

 مرد

) را باز میکند بمیروند. مرد در بت میشود. پیرزن و بقیھ بھ طرف درپیرمرد قھر کرده ساک (    
 مرد بفرمائید!

1ش آمدیدخو  زن 
 پیرزن صفا آوردید!

اعضاء ھیئت قضات، بھ ترتیب رئیس، عضو زن، عضو مرد و قابلھ و گشت سر ھمھ آنھا قراول  (
) دوم وارد میشوند.  

 

 رئیس سالم! 
الم! س) با احترام(  دیگران 
) آھا! این ھم اون یکی! م طوریکھ بقیھ نشنونداقراول دوم را بھ زنش نشان میدھد . آر( دپیرمر   
)  پیرزن، با اشاره بھ پیرمرد میفھماند کھ پسرش دارد عصبانی میشود(   

 زن ھر کجا میل دارید بفرمائید بنشینید!
! بنشینیم! خصوصیت امر ایجاب میکند ) جائی کھ کمی بلندتر باشھبا نگاھھاش اطاق را می تاراند(  رئیس 
؟ ھ) فکر میکنید اینجا مناسب باشبا دستش نشان میدھد(  مرد 
) رئیس بھ بقیھ اعضا نگاه میکند. اعضا با حرکت سر موافقت خود را نشان میدھند(   

! مناسب است   رئیس 
و سر پا می ایستند. پیرمرد بھ اعضاء ھیئت   ب رئیس و اعضا مینشینند. قراول اول و دوم دم در(

) قضات و قراولھا با دقت نگاه میکند  
 

را بیاورید! ھچھارپای  رئیس 
)لوی رئیس می گذارندجرپایھ را مرد و زن چھا (   

دیگھ ای؟  و فرمایش امر  مرد 
. کمی آب بیآورید! و تعداد کافی ھم لیوان! وددھنم خشک بش ممکن است وقتی صحبت می کنم   رئیس 

)ھارپایھ می گذاردو چند لیوان چوبی می آورد و روی چ زن یک پارچ پر از آب (   
رم دخترم... عروس کجاست؟ متشک  رئیس 

؟دبیا   زن 
 رئیس فوری! بدون فوت وقت. 

) من صداش میکنم. رو بھ پسرش(  زن 
) زن میرود. با دست بھ زن جوان اشاره میکند کھ بیاید. وقتی زن جوان وارد میشود(   
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) مگھ نھ؟رو بھ پیرزنبدون حضور عروس کھ نمیشود حرفی زد (  رئیس 
 پیرزن درستھ! 
کھ سوال بکنیم بیاید اینجا سرپا بایستد و جواب بدھد!  ن می توانید بنشینید... از ھر کسی  ھمھ تا 

 خوب فھمیدید؟ 
 رئیس

 بقیھ فھمیدیم. متشکریم. 
) شروع کنیم؟ رو بھ بقیھ اعضاء(  رئیس 
)اعضاء با تکان دادن سر تأیید می کنند(   
!) باالخره قراولھا را دارند محاکمھ می کنند بھ آرامی رو بھ زنش(  پیرمرد 
میکند  ملتفت د میم بھ پیرمرند کھ حرف نزند. بدون صدا ، مثل یک بازیگر پانتوپیرزن اشاره میک(

) کھ عروس بھ علت حاملگی زودرس محاکمھ خواھد شد   
 

قاتلھا!   عروس ما را؟ ھا؟  پیرمرد 
پیش از آنکھ بیآئیم اینجا بھ آبشخور سرزدیم... میدانید کھ وقتی برفھا آب شد و آبشخور پر از آب  

. ولی متأسفانھ دیدیم کھ ھنوز دو انگشت مانده  است کھ خطر بھمن برطرف شدهشد آنوقت است  
این بدان معناست کھ آبشخور امروز و یا فردا پر میشود و   ) با دست نشان میدھداست تا پر بشود. (

وقع کسانی کھ با زن و بچھ شان رفتھ اند، با آرد و شکر و نمک، سبزی و  گردد. آنمخطر رفع می 
برف زمین  قتی کھ اولینخورد و خوراک برمی گردند و تقریبا بھ مدت سھ ماه، تا وگوشت و تمام 

د بود... عروسی ھا، تولدھا، جشنھا و مجلسھای تفریح راه خواھیم انداخت...  ننشست با ما خواھ
نجا را ترک خواھند کرد... تا تابستان آینده. آنھا بھ ف بارید، کسانیکھ بچھ دار شدند ایوقتی اولین بر

خاطر اینکھ کسانیکھ اینجا مانده اند زمستان راحتی سپری کنند تالش خواھند کرد. بعدش دوباره 
در انتظار بودیم. کمی پیش قابلھ پیش ما آمد . وضعیت   ما  خواھند آمد... و در حالیکھ در این تسلسل

کند. زن مردی از ھیئت قضات انگار میخواھد سرفھ  غیر قابل انتظاری را برای ما تعریف کرد. (
بالشی را بھ او میدھد. مرد سرش را توب بالش فرو کرده سرفھ میکند. گلویش را پاک میکند. بالش 

.)   را بھ زن پس میدھد   

 رئیس

نیفتاده.  دود پنجاه سال است اتفاقیم با وضعیتی روبرو ھستیم کھ در ح با کمال تأسف باید بگو
بسیار متأسفم. ولی چاره دیگری نداریم.  طبق عد. من ھم مثل سایر اعضا حقیقت زایمان پیش از مو

م کرد. برای اینکھ وضعیت موجود بھ امنیت جانی بقیھ اھالی ھم مربوط  خواھیمقررات عمل 
) ِکی بھ شما خبر دادند؟ رو بھ قابلھمیشود. حاال وقت تلف نکنیم و امر الزم را بجا بیاوریم. (  

 رئیس

! ) کمی پیشسرپا می ایستد(  قابلھ 
چی؟ بلھ بعد  دئیس 

بالفاصلھ آمدم و سرزدم و بعدش ھم بھ شما خبر دادم. متاسفانھ باید بگویم کھ عروس وقت زایمانش 
 رسیده!  

 قابلھ

 رئیس مطمئنی؟
!قطعا   قابلھ 

اه کنی؟میتوانی دوباره نگ  رئیس 
 قابلھ نیازی نیست... چونکھ تمام عالئم نشون میده و تأیید میکنھ! 

ما مشخص کردیم کھ  مرد جوان و زن جوان سرشان را پائین میاندازند) (  میتوانی بنشینی. شما!
طر رفع نشده با وضع زایمان وقت است. در حالیکھ شما ھنوز خ برای زایمان طبیعی ھنوز یک ماه  

زندگی بقیھ را بھ خطر می اندازد! مگھ نمیدانید؟ روبرو ھستید. شما خوب میدانید کھ این کار شما   

 رئیس

نیم. میدو د جوانمر   
نیم. میدو  زن جوان 

کھ گناه ما نیست!  ولی این  مرد جوان 
 رئیس یعنی چی؟

ون  حساب و کتاب کارھا دست بزرگانمونھ! بھ ما گفتند کھ تو این روزخواھد شد... . زفاف ھم ھم
ن شب ھم زنم را از دور نشانم دادند... تا آنروز حتی کنار ھم ننشستیم! شب شد... تا او  

 مردجوان

! س محترم! اگر اجازه بفرمائید می خواھم چند کلمھ عرض کنمرئی آقای  مرد 
 رئیس زیاد لفتش نده!
گوید... ما قانع شدیم کھ آنھا تا روز معین کنار ھم نیامدند.پسرم راست می  مرد 
! دیم دست ھمدیگر رو بگیرنحتی اجازه ندا  زن 

 رئیس حرف زدن بدون اجازه ممنوع! فھمیدید؟ 
ئیس!فھمیدم آقای ر  زن 
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! دوئیتوانم بفھمم کھ چھ میخواھید بگ فرض کنیم کھ ھمھ چیز بھ موقع بوده... ولی نمی  رئیس 
ان زودرس است، پیش از موعد! این یک زایم  مرد جوان 

) بلھ آقای رئیس... این یک زایمان زودرس میباشد. می ایستد(  قابلھ 
!یعنی ما بیگناھیم  مرد جوان 

) سکوت(   
بھ موقع... ما نتیجھ را   می کند! ما اینجا بحث نمی کنیم کھ زایمان زودرس است یا بھ ھرحال فرقی ن

ر میگیریم. حاال، یعنی وقتی کھ ھنوز خطر رفع نشده است زنت دارد بچھ بھ دنیا می آورد!  در نظ
اتفاق افتاده باشد آنرا  این مسئلھ مورد نظر ماست! ولی خوب البتھ اگر یک آمیزش پیش از موعد ھم

کاری را کھ باید انجام بدھیم مشخص    ...ولی تأثیری بھ نتیجھ کار ندارد. حاال در نظر می گیریم.ھم 
) این زن جوان بدون فوت وقت باید درون تابوت گذاستھ  بقیھ اعضاء بدون صدا تأیید میکننداست. (

ند ھستیم. بشود... بعدش ھم دفن می شود. باید بدانید کھ ما ھم از این حکم بسیار متأسف و ناخرس  

 رئیس

 مردجوان آقای رئیس!
د! نمیدانم آیا نیازی است کھ  یدیگر بحثی نداریم! زیرا این زن جوان ھر لحظھ ممکن است بزا

ببینید! اگر قابلھ اعتراضی بھ زایمان داشتھ  دوباره یادآور شوم کھ نتیجھ این امر چھ خواھد شد؟  
) رو بھ قابلھرد بحث قرار بدھیم (و وضع را مو را بھ تعویق بیندازیمباشد می توانیم اجرای امر 

 چونکھ در چنین وضعیتی تنھا کسی کھ حق اعتراض دارد تو ھستی! آیا نظر مخالف داری؟

 دئیس

 قابلھ نھ آقای رئیس!
 رئیس مقررات بدون اتالف وقت اجرا بشود! 

 پیرمرد اینھا قراولھا رو محاکمھ نمی کنند! 
) یند کھ ساکت شودمرد و پیرزن بھ پیرمرد میگو(   

زنم بھ خاطر گناھی کھ مرتکب نشده دارد مجازات میشود. چرا؟ بخاطر اینکھ قوانین و مقررات 
بوده...  اینطور است! تازه! ما ھیج چیز غیرقانونی انجام ندادیم... عروسیمان، زفافمان ھمھ بموقع  

 مردجوان

ستش من ھم بار اول است کھ شاھد  ردیم... را) ولی فرزندم درباره اینھا صحبت کبا عصبانیت(
رچھ و بوم ھ چنین اوضاعی میشوم. نمی دانم نیاز ھست علت اینکھ چرا باید فرزندان این زاد

مخالفت نمی کنند! آنھا   چیزی زودتر صاحب کار و کاسبی باشند را یادآوری کنم؟ زیرا آنھا با ھیچ
جا ھم کھ بطور موقت مقیم  اند در آنتمام آداب و رسومی را کھ میدانند و تربیتی را کھ آموختھ 

امھ میدھند... اگر می بینید کھ اصوال کلمھ ناآرامی از فرھنگ لغات ما حذف شده علت  ھستند اد
ا میشود. این را قاطعیت دارد اجراساسی و واقعی آن این است کھ مقررات تمام و کمال و با 

مورد بحث و جدل قرار بدھیم تا ) تو منظورت چیھ؟ مقررات را عصبانی میشودفراموش نکنید! (
 اینھمھ انسان بمیرند؟

 رئیس

اینھمھ انسان نمیرند! ولی زن من ھم نمیرد! کامال احساساتی) (  مردجوان 
جوان! من غم تو رادرک میکنم... ما ھم یک زمان و روزگاری جوان بودیم... ما ھم دوست  

ان را خوب فھمید! ی دیگرید معنی از خودگذشتگی در راه زندگداشتیم... اما با   
 رئیس

) زایمان ھمینطوری بدلخواه ما کھ نیست... نمیشود... خواھش میکنم کمی صبر  کم مانده گریھ کند(
 کنید... 

 مردجوان

این غیرممکن است... نمی توانم جان اھالی آبادی را بھ خطر بیندازم. یا زن تو یا دیگران! یعنی 
را نیم جان ھمھ را نجات بدھیم، خوب چ کھ بتوا بود می ھمھ ما! راه سومی وجود ندارد! اگر راه سو

ھ زودتر اجرا شود... یعنی باید بنا بھ مقررات عمل کنیم! اگر  ) تازه حکم باید ھر چ قاطعانھکھ نھ! (
ھ کار از دستمان برمیاید؟ فکر نمیکنی کھ کوھھا سرمان  اال درد زایمان زنت شروع شود ما چ ح 

) اگر بیش از این اصرار کنی و ناگھان خشنتر می شود؟ (یدبرسرمان میآ چھ  بشود آوار خواھد 
و اجرا کنم! مجبورم نکن! دیگر  حرف بزنی مجبورم کھ در مورد تو ھم ھمان حکم را جاری 

ت باش!  ساک  

 رئیس

 مردجوان جناب رئیس!
ھشدار میدھم! فراموش نکن! اگر حرف زدن نقره است سکوت طالست! این اصلی است کھ سالیان 

) بھ قراوالن اشاره میکند کھ دست بھ کار شوندآن عمل کردیم ( سال بھ  
 رئیس

نھا افراد بیگناه را زنده بگور خواھند کرد! محاکمھ نمی کنند! نھ! قاتلھا! ای اینھا قراوالن را  پیرمرد 
 رئیس این مرتیکھ چھ می گوید؟ 

 پیرمرد مرتیکھ اونھائی رو کھ  برادرم را خفھ کردن محاکمھ بکن! 
؟ وئیی داری می گتو چ   رئیس 

قاتلھا رو محاکمھ بکن! اگر پیزیشو داری اونھارو محاکمھ کن! ولی جرأتشو نداری، نمیتونی!    پیرمرد
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 چونکھ اونھا زودی تورو خفھ میکنند! 
) دھن این را ھم ببندید! بھ قراولھا (  رئیس 
)  بنددقراوا اول با تکھ پارچھ ای کھ ھمراه دارد سعی میکند دھان پیرمرد را ب(   

 رئیس عجلھ کنید!
) حاال برادرم را بھتر درک میکنم... خیلی خوب  در حالیکھ سعی میکند دھانش را رھا کند(

 میفھمم... 
 پیرمرد

د! ) آن یکی را ھم آماده کنیرو بھ قراول دوم (  رئیس 
 قراول دوم چشم قربان!

) قراول دوم شروع میکند بھ بستن دھان عروس(   
واداشتی! ولی تو را بخاطر دردی کھ می کشی بخشیدم!  جوان! مرا بھ حیرت  رئیس 

) تمام شد قربان!دھان و دستھای زن جوان را از پشت بستھ اند(  قراول دوم 
) وظیفھ ات را درست انجام بده!با دست اشاره میکند کھ چشمھایش را ھم ببندند(   
)لرزدقراول دوم چشمھای زن جوان را میبندد. عروس از ترس دارد می (   

کان نمیخورد! تا وقتی کھ کار تمام نشده توی خانھ )  ھیچکس از اینجا ترو بھ دیگرانخیلی خوب! (
) یالال بلند شوید! بھ دیگر اعضاء) تنھا تو میمانی! (رو بھ قراول اولخواھید ماند! (  

 رئیس

داھای مبھم  قراول دوم زن جوان را بھ زور می خواھد ھمراه خود ببرد. زن مقاومت می کند. ص(
راه می افتند. در حالی کھ بقیھ بیصدا  ھشدار رئیس و اعضاء دیگر، کم کم   در می آورد. بدنبال

منتظرند، مرد جوان بدون اینکھ کسی بفھمد جعبھ را باز میکند . یکی از تفنگھا را با فشنگ پر 
) میکند.  

 

) ایستند. شگفت زده اندھمھ در یک لحظھ می ) وایستید ببینم! ( لولھ تفنگ را باال میگیرد(  مرد جوان 
 رئیس می خواھی چیکار کنی فرزندم؟ 

فتم دست نگھدارید!گ  مرد جوان 
عضو-زن این دیگھ بعنی چی؟  

عضو - مرد داری چیکار می کنی؟  
 مرد جوان کاری نکنید کھ ماشھ را بکشم! 

 رئیس مگر ممکنھ؟ 
عضو-زن اگر ماشھ را بکشی شلیک نمیشھ مگھ؟   

نھ کھ وای ھدای من! اگر شلیک ک عضو - مرد   
 رئیس ولی... ولی ھمھ مون میمیریم!

  آره می میریم! یا زنم زنده میماند یا اینکھ ھمھ مون می میریم!
) سکوت(   

 مرد بیار پائین اسلحھ را!
 زن میخواھی مارو ھم بھ کشتن بدی؟ 

 مرد مگھ از ما کسی زنده میمونھ! 
نمردجوا پدر ... شما دخالت نکنید!   

 مرد یعنی چی دخالت نکنید؟ بخودت بیا پسرم! 
 مردجوان اجازه بدم کھ زنم بمیره؟ برای زنده موندن زنم و فرزندم ھر چی کھ از دستم برآد میکنم! 

 مرد چیکار میتونی بکنی؟
 پیرزن ھمھ باھم می میریم!

ھم میشھ! ھنوز جوانی... مگر برای تو زن قحطیھ؟ سرچشمھ توئی! بچھ ات از یک زن دیگھ   زن 
 پیرزن قاتل پدر و مادرت میشی! 

 پیرمرد با نوه ام احساس غرور میکنم! 
) ھیچکس تکون نخوره! بروید سرجاتان! گفتم بروید سر جاتان! رو بھ رئیسمنو نمی فھمید! (

 زود!
 مرد جوان

ا  رئیس و بقیھ اعضاء سرجایشان می روند. قراول دوم عروس را سر جای اولش برمیگرداند. ب(
) اشاره شوھرش چشم و دھان و دستھایش را باز میکند. سکوت  

 

 رئیس دھانم خشک شد! میتونم کمی آب بخورم؟
 مرد جوان بخور!

.) رئیس آب میخورد. بقیھ اعضاء ھم میخورند(   
 رئیس حاال چی؟
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 زن عضو منتظر چی ھستیم؟
نید در چھ وضعیھ! معطل نکنید! ) تو! پدر، تو ھم! بروید بھ آبشخور نگاه کنید ببیبھ قراول اول(  مرد جوان 
) مرد و قراول اول بیرون می روند(   

 پیرمرد قراوالن را ھم محاکمھ کنیم!  
پیرزن شوھرش را ساکت میکند. رئیس و بقیھ اعضاء ھم می ترسند و ھم متعجبند. مرد و قراول (

)  اول برمی گردند  
 

 مرد یک بند انگشت! 
یک بند انگشت.  1بلھ اولقراول    

تازه درد زایمان ھم نگرفت... شاید ھم قابلھ اشتباه کرده... اصال درد زایمان نبوده... ولی بیصبری 
 شما کم مانده بود زنم را بھ کشتن بده! نگاه کنید! درد و این حرفھا نیست! 

 مرد جوان

مھ شان چی میگی فرزندم؟ منظورت اینھ کھ قابلھ دروغ گفتھ؟ حاال ما ھیچ! پدر و مادرت چی؟ ھ
 خواھند مرد! دلت بھ حال آنھا نمیسوزد؟

 رئیس

.) ناگھان زن جوان از شدت درد بھ خودش می پیچد(   
 رئیس وای خدای من! 

 قابلھ این زن دارد میزاد!
) ببند دھنشو! بھ قراول اول(  مردجوان 
) قراول اول دھان عروس را می بندد(   

  ببریدش تو!
) می برد، پیرمرد با خوشحالی دست می زندقراول اول وقتی زن را بھ داخل (   
 مردجوان  مادر تو ھم کمکشون!   !) بروبھ قابلھ(
) یھ لگن آب گرم بیار! زود! بھ زن(  قابلھ 

 مردجوان زود باش مادر!
) گریھ بچھ را میخواھی چیکار کنی؟وحشتزده(  رئیس 
) اون جیغھا! وحشتزده(   

 رئیس ھمھ مان خواھیم مرد! 
عضو زن خواھیم مرد  

 مرد عضو خواھیم مرد! 
من کھ اصال برای مردن تومدم! فرقی نمیکنھ... برادرمو حاال خیلی بھتر درک میکنم! من ھم  

 میخوام قبل از اینکھ بمیرم داد بزنم! میخواھم داد بزنم! ھمین االن!
 پیرمرد

 پیرزن نکنھ... مبادا! مبادا اینکاررو بکنی!
سر توام! پدر، من پ  مرد   

نکھ کارمون ساختھ ست! مثل ای  زن  
)با دستش جلوی دھان پدرش را می گیردباعث مرگ من ھم میشی! (  مرد 

) تو رو من بزرگت کردم... بزرگت کردم کھ باعث مرگم بشی؟ شیرمو حاللت نمیکنم! بھ پسرش(  زن 
کت باشین! سا   مردجوان 
دوم بھ   زد بقیھ می آید. قراولقراول اول نقابلھ با اشاره دست قراول را از اطاق بیرون میکند. (

آرامی خود را بھ مردجوان می کشاند. تا بخواھد دستش را بگیرد مرد جوان با تھ تفنگ بھ قراول 
)دوم می کوبد و او را بھ زمین می اندازد  

 

 مرد جوان مبادا!... مبادا دیگھ تکرار کنی!
 پیرمرد آفرین بھ نوه خودم! مثل شیر میمونھ! 

احمق!  )بھ قراول اول(  رئیس 
 مرد جوان فھمیدی؟

 قراول دوم اره فھمیدم!
ان است. زایمان کھ سرش بھ طرف تماشاگردر اطاق درونی، عروس دراز کشیده است. بطوری(

) بدون سرو صدا ادامھ دارد. قابلھ با اشاره دست بھ زن می فھماند کھ چھ باید بکند  
 

گرفت... پشت سر ھم جیغ خواھد زد!  ) ولی باید مدام جلوی دھان بچھ رابا ترس و لرز( عضو-زن   
باید جلوی دھان بجھ را بگیرند! نشدهتا زمانیکھ آبشخور پر   رئیس 

نالھ ھای عروس بیشتر میشود. نالھ ھا از دور و خیلی گنگ بھ گوش می رسد. ناگھان نالھ ھای  (
دست قابلھ سُر میخورد  زن قطع میشود. قابلھ در حالیکھ دھان بچھ را گرفتھ بلندش میکند. بچھ از 

درون لگن. جیغ باور نکردنی بلند میشود. وقتی این جیغھا کھ بیشتر شبیھ قھقھ است و گوشھا را کر  
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)  میکند ادامھ دارد، قابلھ بچھ را دوباره می گیرد. سکوت کامل  
) ھمھ منتظر ریزش بھمن اند. ولی خبری نمیشود(   

 رئیس نیامد!
عضو-زن مثل اینکھ نخواھد ریخت!   

عضو  –مرد  انشا  
 مرد جوان ساکت! 

) برای مدتی سکوت(   
علیرغم کوشش زنش از دست او رھا میشود. تفنگی را کھ در دست مرد جوان است می قاپد. در  (

) ھـــــــــی ی ی ی ی!در را باز میکند. نعره وحشتناکی سر میدھد  
 پیرمرد

  (لحظھ ای بعد پژواک نعره بگوش میرسد 
شلیک میکند.  تفنگ را    

  صدا منعکس میشود. 
انتظار پر از وحشت جای خود را بھ خوشحالی میدھد. صدای شلیکھا با صدای طبل و سرنا قاطی 

 میشود.) 
 

  پــــــــــرده
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