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  با رعایت تمام حقوق مؤلف،
  به زبان فارسی بالمانع است.
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  سنده ینو یدرباره 

 اودنیا آمـد. هدر شهر چـوروم ترکیـه ـب  1944 در دهم آوریل اوغلوجوجنتونجر 

 یکتابـداری دانشـکدهی در رشـتهپس از اتمام تحصیالت متوسـطه در چـوروم، 

پرورش . در وزارت آمـوزش کرد کارا تحصیل ناه آگزبان، تاریخ و جغرافیای دانش  و

از خـدمت در مشـاغل  1983دار شـد. در سـال مختلفی را عهده یهاتیئولمس 

در چـوروم  یاروزنامـهدبیرسـتان در  یدورهدولتی سر باز زد. اولین داسـتانش در 

داخـل و خـارج در دولتی و خصوصی  یتئاترهاو در ا چاپ رسید. آثار نمایشیبه

نون کـا یدیرهعضـو هیـأت ـم او به اجـرا در آمـده اسـت. در حـال حاضـر  ترکیه

یسندگان و انجمن نمایشنامه یسان ترکیه، عضو کمیتهنو تـی ادبی تئاترهای دول  ینو

یسـندگی جمهوری ترکیه، مدرس نمایشنامه یسی و مدیر گـروه رشـته نو  خـالقنو

، عضـو هیـأت )مرکز هنری فرهنگی مژدت گـزن(اس ام  امیخصوصکنسرواتوار 

یسندگان پن و مدیر بخش تئ و در  اسـتاتر انتشـارات پـاپیروس تحریریه مجله نو

  زند.جمهوریت هم قلم می روزنامه

پتر، نـوا، هلیبی بسـت، زنـان: بهمـن، بنند از اآثار نمایشی وی عبارت کـو
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، هـای تئاترباز، مهمان، کاله، رنگرز، نیـزان، رود سـرخ، ماتروشکا، پرونده، قمار 

شـب ، کشـت؟ ن علـی را یصباح الد کسیلدریم کمال، چهییجدال کور، معلم، 

کـه برخـی از  ؛ من و پناهگاه زن ،، مصطفی کمالا گوار بودم، چهفقیر  آه اگر سبز،

بلغـاری، یونـانی،  یانگلیسی، آلمانی، فرانسـو آنها به زبانهای روسی. اسپانیایی

عربــی و...  سوئیســی، گرجــی، اردو، ژاپنــی، رومــانی، یونــانی، آذری، تاتــاری،

  ترجمه شده است.

 ییزه جـا ،1عبدی ایپکچی ییزه جانظیر  زییر نیز جوابا 16و در مجموع، ا

 ی، جـایزه 2یـلگآونی دیلـی  یجایزه  ،را بنیاد هنر آنکا یمجمع زنان ترکیه، جایزه 

 وزارت فرهنـگ، ییزه جـا المللـی تئـاتر،انسـتیتو بین ییزه جـا عصمت کونتای،

را  ...کاسـائید و ییزه جـا حقوق بشـر هلنـد، ییزه جا لیون یوگوسالوی، ییزه جا

  .دست آورده استبه هایشیشنامهخاطر نگارش نمابه

  

 
سالگی، زمانی کــه ســردبیر  50در  9197نگار و فعال حقوق بشر در ترکیه که در سال روشنفکر، روزنامه 1

 694ی روزنامه ملیت بود، توسط گروه جوانان سوسیالیست افراطی «بوزکورت» ترور شد. این گروه ســابقه

  ی خود دارند. م.، در پرونده1974-80های ترور را در بین سال
نام او ای بهی تئاتریجایزه 1978از دنیا رفته و از سال  1971بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که در سال  2

  شود. م.ی تئاتر اهدا میهای برگزیدهبه فعالیت



 

  بستبن 

  پرده دو در شنامه،ینما

  

  یپکچیعبدي ا ياد و خاطرهیتقدیم به 
  ویسندهن -

  
  
  

  تقدیم به قطب فرهیخته و راستین تئاتر معاصر ایران
  دکتر صادقی بزرگوار

  ترجمم  -
  

  1981 سال یپکچیای عبد یزه یجا یبرنده

  1986 سال لیگیلیدی آونی س ی نو شنامهینما برتر یه زیجا برنده

  1987 سال هلند بشر حقوق یزه یجا یبرنده

  



 

  ش ینما يهاآدم 

  سالهسی حدوداً   جلیکا

پنجچهل حدوداً   اسپانوس   سالهو

  سالهبیست حدوداً   لیلیکا



 

  

  

  

  

  

در  .اتاق نشـیمنی بـزرگ. در ورودی هـال در سـمت راسـت

، بــاز شـودینمه دیـده خوابی ـک سـمت چـپ، دری بـه اتـاق

ب دشویم ک ـی . اندشـدهکشـیده  تماماً که  ییهاپردهرو ه. در رو

 ،بخاری گازی ،میز ،صوتضبط ،رادیو ،کتابخانه ،دست مبل 

جای تخـت هـم از هب توانیمتلفن و مبلی که  ،روزنامه یجا

  استفاده کرد. آن



 

  

  

  

  

  

  یک یپرده

گوش لن بـهگوهای سـااز باز شدن پرده، صـدایی از بلنـد قبل 

  .رسدیم

ــت  صدای یک مرد ــل یودربیس ــام ی، در 1967کم آوری ــایی انج ــان کودت ون

و رفقایش، حکومـت را  پاپادو پولوس ،گرفت. عامالن کودتا

منحـل  اـه  شـد. تمـام حـزب  املـغ  کردند. پارلمان مصادره

هادنـد و حکومـت فراگیـر ملـی را بنیـاد ن نایکودتاچند. شد

منظور مقاومــت و بــه گونــهبــدین ترتیــب بــرای شکســت هر

ــیاارعــاب مخالفــ  ــندگان، ن، س یس ــر متشــکل از نو هزار نف

نگاران، پزشکان، افسـران، هنرمندان، معلمان، وکال، روزنامه

یان را دســتگیر اتحادیــه داران، دهقانــان، کــارگران و دانشــجو

هزار نفـری کـه در از سـی گناهبی بعد، اکثریت یمدت کردند.

 شـکنجه و آزار  و مـورد شـده  را متحمـل زیادی زندان، فشار 

  ند.شد قرار گرفته بودند، آزاد

  .شودیمپا نزدیک و دور  صدای منظم و محکم

  ...1974.....آتن.هفت سال بعد  صدای یک زن

... رعـد و بـرق. پـرده، صـدای زنـگ در زمان با باز شدنهم

اسـت.  یااسلحه جلیکا پشت به تماشاگران است. در دستش

. کنـدیمکن را نصب خفه. صداکندیمرا کنترل  یشهافشنگ

محض شـنیدن صـدای پـا، نزدیـک در ... بـهمانـدیم منتظـر

در  .دهدیمصدای بیرون را گوش . خواباندیم گوش .رودیم
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باره در  .ماندیممنتظر  .مکث .زنندیم   .زنندیمدو

  منم، باز کن.  لیلیکاصدای 

  شود.ی. لیلیکا وارد مکندیسریع در را باز مجیلکا 

  اومدین؟  یکاجل

  ...ینهیپا  لیلیکا

  چی؟  جلیکا

  .دونمنمی  لیلیکا

  نکرد؟ شک که  جلیکا

  ...کنمینمفکر   لیلیکا

  ماشین؟  جلیکا

  ماشین خودشه.  لیلیکا

  تونست بیاد.با ماشین اداری هم می  جلیکا

  من اصرار کردم.  لیلیکا

موقع راننـدگی رو یـاد هخوب، حـاال دیـدی چقـدر ـب  خیلی  جلیکا

  گرفتی؟

  ؟نه د،آآره. مشکلی که پیش نمی  الیلیک

  چرا بیاد؟  جلیکا

  طوری.همین  لیلیکا

  دو به شک هستی.  جلیکا

  .زنندیمگشت  دارند اینظام  لیلیکا

  .زنندیمخب هر شب گشت   جلیکا

  .کندیمتدبیر  دارند  لیلیکا

  چه تدبیری؟  جلیکا

  بشن.یی زا چییه خوان مانع می  لیلیکا
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  ؟ییزا چه چی  جلیکا

  ...ونمدنمی  لیلیکا

پرت نگو. فکر چرت   جلیکا  خاطرهـب  تدابیرشـون یهمـه کنـییمو

  ماست؟

ــری   لیلیکا ــن هــیچ فک ــهدر  ...کنمینمــ م ــاتمون یلحظ ــو  مالق ت

اومد به سـراغم. همـه، جـوری  رستوران هم، همین آشفتگی

  .ددوننچی رو میکه انگار همه کردندرفتار می

  چی رو؟همه  جلیکا

  ...ن رو به اینجا بیاریمخوایم اوکه میاین  لیلیکا

  ا نه؟ی.. بگو مشروب خورد .خیالرو بی هاسفسطهاین  فعًال   جلیکا

  خورد.  لیلیکا

  چقدر؟  جلیکا

  .خورد یمذاشتم بازم می اگه.. .گیالس  دو  لیلیکا

  ...ذاشتیمی اگه  جلیکا

  ...خواد ماشین برونهدونستم که میمی  لیلیکا

چقدر دلـش هر اینجا حالهر.. به... خوشم اومد.طور که این  جلیکا

.. چقـدر دیگـه بایـد .که تلف بشه قدر .. اون.خورهبخواد می

  اون پایین منتظر بمونه؟

 پرده رو بـاز کنـی و چـراغ  کهمحض ایندقیقه... به پنج گفتم  لیلیکا

  د.آکنی، می رو روشن

  بیاد دیگه.  جلیکا

ظر نبـه .. اولـش ایـن کـار بـرام خیلـی سـاده.کم صبر کـنهی  لیلیکا

  ...رسیدیم

  ب؟خ  جلیکا

  هم ساده و راحت... اصًال  کهعمل، این اما وقت  لیلیکا
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چی بــر وفــق ، همــهبینــییم ]کنــدیماو را دعــوت بــه ســکوت [  جلیکا

  ...مراده

  کنه؟پیدا می جوری ادامههمین عنی تا آخرش ی  لیلیکا

  کنه... دلیلی واسه ترس نیست...می  جلیکا

.. ... حـس عجیبیـه.کـنم خـواهر تـونم هضـم.. نمی.ترس؟  لیلیکا

  ...که نتونم خودمو کنترل کنمواهمه دارم از این

ه بـازیگر ـی .. تو .کوچولو ییگونهآنت.. ای .کوچولو یآنتیگونه  جلیکا

  ...بسازن یاحرفهه یازت  .. کم مونده بود.توانمند تئاتری 

  ...نمایش نیست یصحنه.. ولی اینجا که .اون کار جداست  لیلیکا

بهتــر از ایـن هــم  یاصـحنهببــین! مگـه  ]خنـددیم[نیسـت؟   جلیکا

 .. بـازیگران.بـازی کنـیم معلومـه د.. نمایشی که بای.هست؟

ــا ــا، لیلیک ــپانوس جلیک ــروع .و اس ــه، ش ــاش دیگ .. زود ب

  ...کنیمیم

  ..  .کم دیگه صبر کنیمیه ...کمهی  لیلیکا

  .. سکوتغردیم آسمان

  ...جونخواهر بیا از خیرش بگذریم

  شدی؟ یوونهد  جلیکا

  ...افتهبدی می یااتفاقبرات شده،  به دلم  لیلیکا

  ...خیلی دیره  جلیکا

  چرا؟  لیلیکا

  ...چی رسیدیمدیگه، به آخر همه  جلیکا

به، دست خودم نیست  لیلیکا   ...تو دلم آشو

.. امـا .رو صحنه بری هم، ترس ورت داشته بـود قبل از اینکه  جلیکا

 ...بـودبرای تـو  ایقشوت .. بیشترین.نهایت، چی شد، ها؟ در 
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  ؟گمیمدروغ 

  ره.ذاره میمی ...خواهرم اومده گمیم.. .پایین رمیم  لیلیکا

 تـو ره، هـا... هفـت سـالمـی ذارهمی به همین سادگی؟ آره؟  جلیکا

.. تمـام جزئیـاتش رو طـرح .بـودم یالحظـههمچین  آرزوی

تـو شـکم بـزرگش  ییـه بچـه مـِث .. انتقامی رو کـه .ریختم

بـه نبایـد کس .. هـیچ.بدم؟ دست مرگ به دنیانیاوردهکردم، به

بـرای  صـاف صـاف سزای اعمالش برسه؟... اون تو خیابـان

یه بایـد .بایـد بشـه بگرده، آره؟ این کـار  خودش .. ایـن تسـو

.. ... برای من راه حلـی غیـر ایـن وجـود نـداره.بگیره صورت

 خـوادمی مـن دلـم کنـییم.. فکـر .تو خواهر منی ...لیلیکا

  به تو برسه؟ آسیبی

  ...نمی خوای  لیلیکا

کـه هرچـی رو  طـوره، چـرا تردیـد داری؟ کافیـهاین اگهپس   جلیکا

بهگمیم مو انجام بدی... کـارایی کـه بایـد ، بدون واهمه، مو

.. همـین .خـواینمی اگـه.. .انجـام بـده بکنی، تمام و کمال

ممکنه محاکمه شـم،  کهبدون تصور این ...رم پایینحاال می

  ...رهمی شهمی و تموم کنمیمالشی مخشو مت

  کنن...می دستگیرت   لیلیکا

بـاال،  بیـاریش اگـه.. امـا .شایدم اون مخ منـو متالشـی کنـه  جلیکا

  ره.می چی بر طبق نقشه پیشهمه

  تو سرمونه چی؟ یانقشهبفهمه  اگهشک بکنه چی؟  اگه  لیلیکا

مـا فکـر .. ا.دآنمـیاین صـداش در  ]دهدیمرا نشان  اشاسلحه[  جلیکا

.. .افتـه.. اتفـاقی نمی.ازش استفاده کنم شم مجبور  کنمینم

.. بارهـا .بررسی کردیم جزئیاتش چی رو با تمامکه همهچون

.. در .یاحرفـهباز ه شـطرنجـی  مِث .. .موبه.. مو.مرور کردیم
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احتمـالی حریفـو محاسـبه  یحملهپایان هر مرحله هم، هر 

.. .اون رو پیـدا کـردیم .. راه حل و تـدابیر مربـوط بـه.کردیم

.. کلید برق رو بـزن و منتظـر بـاش... .حاال پرده رو بزن کنار 

ه ـی فقـط  االن.. اون ... تو دختر جـذابی هسـتی.جاد اینآمی

 ...هـش چه زودتـر بیـاد بـاال و باهـات باهر که.. این.نیت داره

.. .تونـههرگـز نمی اما ]شدهمو بر اندام دختر راست  بیندیموقتی [

خـوایم پـیش می طور که ماچی، همونکه، همه. چونهرگز..

  ...زود باش دیگه ..... حاال پرده رو بزن کنار .رهمی

  .گیردیملیلیکا پرده را 

  ...چی باید خوب پیش برههمه  

  .بسیار خب  لیلیکا

  ...ادت نرهی.. .ه چیزایی بپرس ی شبچهدر مورد   جلیکا

  ...شیم یالخبخوای اینو بی اگه.. .رهینمادم ی  لیلیکا

به؟.مون همینهتفرص  ینتربزرگ   جلیکا   .. باشه؟ حالت خو

  ...به نظرم  لیلیکا

  ...ببینم، پیش به سوی مأموریت زود باش  جلیکا

در از پشـت  صدای قفل شـدن. رودیمجلیکا به اتاق خواب 

طرف بـه کهحالی. درکندیم. لیلیکا پرده را باز شودیم شنیده

ــرق خــم  ــز ب ــودیمپری ــاز ، جلیکــا ش ــدمیدر را ب و وارد  کن

  .شودیم

بـود  کـم مونـده ..... لعنتـی.لعنتـی ]با دستپاچگی و اضطراب[  

  ...فراموش کنم

وارد اتــاق  . دوبــارهداردیمــ اســلحه را از روی میــز بر جلیکــا

. صـدای پـا از کنـدیم. لیلیکا چراغ را روشن شودیمخواب 

و لیلیکـا بـا هیجـان  .. صـدای زنـگ درشودیمبیرون شنیده 
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  .کندیماضطراب در را باز 

.. دیگـه ناامیـد شـده .راسـتش ]ضبط صوت ماشین در دسـتش[  اسپانوس

  ...بودم

  چرا؟  لیلیکا

دختر جوان بـه  بیندیمکه حالیدر[.. .گفتم، البد خواهرش اومده  اسپانوس

.. .دور و بـر خلوتـه ]ضبطی که در دست دارد، خیره شده استرادیو

  ...پاشو بریم کی زد و گفتیهو دیدی به سر ی

  ...متوجه نشدم  لیلیکا

بـه .. .جا رو گرفتـه.. دزدی همـه... واسه اینکه ندزدنش.البته  اسپانوس

  ..... الاقل من پیشگیری الزم رو بکنم.من چه

. روی میـز گیـردیم ضـبط را از دسـت اسـپانوسلیلیکا رادیو

یزدیمو  گیردیمرا  اشیباران. سپس پالتو گذاردیم   .آو

  پایی نیست؟دم  اسپانوس

  با کفش بیا تو.  لیلیکا

  اتاق گلی نشه؟ کف  اسپانوس

  ...نیست یالهأمس   لیلیکا

تو محـل کـارم  ابه من باشه حت اگه ]کنـدیرا پاک م یشهاکفش[  اسپانوس

انگار تو کوچـه و  کنمیمچون که حس  ...رمآهم درشون می

  ...خیابونم

  ...طوری راحتی، مشکلی نیستاین اگه  لیلیکا

کــه حالیدر[ ..... از بــس منتظــرت مونــدم.پــام خــواب رفتــه  ساسپانو

  تون قشنگه.خونه ]نشیندیم، خنددیم

  بدک نیست.  لیلیکا

  ...فقط خیلی دوره  اسپانوس
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بوس صد متر اون  لیلیکا ه ـی .. هـر نـیم سـاعت .ترهطرفایستگاه اتو

بوس هست.   اتو

  ...باز هم دوره  اسپانوس

  ...ارزونه شیهکرا اما   لیلیکا

  بکنید، بهتر نیست؟ جایی نزدیک مرکز شهر اجاره اگه  انوساسپ

  ارزون نداره... یبهتره، اما مرکز شهر، خونه  لیلیکا

  ...کنهمی رو جبران التفاوتشبهآمد، ماوعوضش کرایه رفت  اسپانوس

  طوری مقرون به صرفه است... این.کردیم کتابحساب  لیلیکا

ه حـال عجیبـی ـی ] شـودیلیکـا میمتوجه آشـفتگی و دل نگرانـی ل[  اسپانوس

  ...داری

  عنی؟ی..عجیب؟... چطور .من؟  لیلیکا

  ...دیگه واسه من نه ...یاداری... آشفته ...داری  اسپانوس

  ...افتهمی آخه اولین باره که همچین اتفاقی  لیلیکا

  ...چی اولین باره  اسپانوس

  ...ینها.. شاید از .کس رو تو این خونه نیاورده بودمهیچ قبًال   لیلیکا

  شاید...  اسپانوس

  چرا گفتی شاید؟ نکنه باور نکردی؟  لیلیکا

  ؟هشنییمباال کی  یطبقه.. .باور کردم  اسپانوس

  باال؟ یطبقهکدوم   لیلیکا

  باال نداره؟ یطبقهمگه این خونه   اسپانوس

  ه زن و شوهر پیر.ی  لیلیکا

  چراغشون روشن نیست.  اسپانوس

 یخونـهرفتـه باشـن  کنمیـم . فکر ..که خونه نیستنداین مِث   لیلیکا

  .موننمی .. بعضی شبا اونجا.هاشونبچه

  .صدای آمبوالنس
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  بخاری رو روشن کنم؟

  نه  اسپانوس

  کم سرد شده.هیهوا   لیلیکا

  که سردته؟این خوای روشن کن. مِث می اگه  اسپانوس

  ...لرزم گرفت  لیلیکا

  ...همینه .. واسه.دآداره بارون می  اسپانوس

  ...چیز حاضرهالبته همه ...ه سری به آشپزخونه بزنمی من  لیلیکا

. کنـدیماسـپانوس خانـه را وارسـی  .شـودیمخـارج  یلیکـال

در اتاق خواب را باز کند. لیلیکا با سینی کـوچکی  خواهدیم

  .شودیمدر دستش وارد 

  اتاق خوابته؟ ]دارمعنی[  اسپانوس

  ...خوابمیمجا اتاق خواهرمه. من این  لیلیکا

  امشب هم؟  نوساسپا

  آره.  لیلیکا

  تنهایی؟  اسپانوس

  ...دیخجالتم می  لیلیکا

  چرا تو اتاق خواب نه و اینجا؟  اسپانوس

کسی تو اتاقش بره، عصـبانی  اگه ...خواهرم خیلی تر و تمیزه   لیلیکا

  شه.می

از [ ...ببین، باز هم قفل کـرده ]کندیمتظاهر به باز کردن در اتاق [  اسپانوس

  ...خوای، باز کنممی اگه ]آوردیمی درک جاکلیدیجیبش 

  نه  لیلیکا

  چرا؟  اسپانوس

  چرا باید بازش کنیم؟  لیلیکا

  ...بینیمیم الاقل ب،خ  اسپانوس
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  ...شهعصبانی می خواهرم بعداً   لیلیکا

  ...خواد بفهمهمی از کجا  اسپانوس

  نیست؟ تریمیصمطوری مگه این  لیلیکا

  ...ترسییماز خواهرت   اسپانوس

نظرم بهتـره بگـیم بـراش احتـرام بـه ..... ترس نـیس.راستش  لیلیکا

  قائلم.

  پس احترام قائلی؟  اسپانوس

  کنه تا من درس بخونم.می هر کاری  لیلیکا

  بیاد چی؟ اگه  اسپانوس

بوسش کردم  لیلیکا .. .دآحـداقل سـه روز دیگـه مـی ...من سوار اتو

  آب؟

  ..... فکر همه چی رو کردی.خورمیمبدون آب   اسپانوس

امـا  ...پـس چـی ]رودیـم در مـردبا مهارت از دسـت  کهدرحالی[  لیکالی

  ...عجلهعجله بی

  ...کنمینمعجله   اسپانوس

  شب واسه ما نیست؟ یمگه همه  لیلیکا

  واسه ماست.  اسپانوس

  طوره؟این اگه  لیلیکا

  .زنندیمرا به هم  هایشانیالس گ

  ...تونمبال خصوصاً تون خیلی قشنگه. اثاثیه  اسپانوس

 مبـل فروشـی کـار  بـزرگ  یه مغازهیتو  گفته بودم که خواهرم  یکالیل

کـه یچنـد ت ایـن مـبال چـون ک راز رو بهت بگم،ی.. .کنهمی

بـه کارکنـان  ...دیدگی جزئـی و مختصـر دارنپارگی و ضرب 

  ...فروشنمی خودشون
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به.کو؟ عیباشون معلوم نیس  اسپانوس   ..... خو

  ...دنمجانی نمی ...فروشنمی گفتم  لیلیکا

  اقساطی؟  اسپانوس

  اقساطی.  لیلیکا

به.  اسپانوس   خو

به؟   لیلیکا رو  حـسایـن تـونی فریـب می مدت کوتاهیه کجاش خو

ه زمــان یــ شــون، امــا، تــو بخــوری کــه انگــار مجــانی گرفتی

شه. خواهرم نزدیک نصـف می کم اوضاع عوضهی تریطوالن

  ...پرداخته شو واسه این مبالدرآمد سالیانه

یزیو  اسپانوس   ن ندارین؟تلو

  نخریدیم.  لیلیکا

یزیون نظرمبه  اسپانوس یزیـون خیلـی  تلو براتون از واجباته. مـن از تلو

  شه.می .. آدم خوب سرگرم.،ایلمف، یاالسرد. آخوشم می

  درس بخونم. یدبا کنیش نخریدیم.خاطر همین وقت تلفبه  لیلیکا

 ا.. کتاـب .اکتاـب .. .اکتاـب  ]رودیـم سمت کتابخانه به[خیلی خوب   اسپانوس

  مزاحمت نیستند؟

  دن.می بهم آرامش  لیلیکا

جور .. ایــن چــه.نهنــگ ســفید ]داردیمــ هــا را برکــی از کتابی[  اسپانوس

  کتابیه؟

  ...کتاب قشنگیه  لیلیکا

  خوندیش؟  اسپانوس

  برای چی پرسیدی؟  لیلیکا

 چطـور  .. عجیبـه!.شم خیلی ریـزه .. حروف.آخه خیلی قطوره  اسپانوس

  شن؟..چشات اذیت نمی.بخونی؟ کنییمحوصله 

  .....اونم سه بار ... با لذت خوندمش.نه  لیلیکا
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  سه بار؟  اسپانوس

  د.آتو هم بخونیش خوشت می  لیلیکا

  موضوعش چیه؟  اسپانوس

کـه  افتن نهنگ سفیدیهیهدفش،  .. تنها.ه کاپیتانه کهیدرمورد   لیلیکا

  ه پاش شده و...یباعث از دست دادن  قبًال 

  ]زندمی هم سه بار سوتپشت سر [چی؟   اسپانوس

  و کشتن اون؟  لیلیکا

  به همینه؟سر تا تهش راجع  اسپانوس

  آره.  لیلیکا

  معنائیه.انگار موضوع پر ]مند جلوه کندهبرای اینکه عالق[  اسپانوس

  خونی؟می کتاب اصًال تو   لیلیکا

ــوای،  اسپانوس ــتش رو بخ ــه راس ــونم! نمین ــن کتابــ  ...خ ــرای م .. .اب

.. .انآوردیدر .. بیشترشـون مـن.انیجعـل .. .جوری بگمچه

ــدارم ــدن ن ــرای خون ــی هــم ب ــوف....در اصــل، وقت  .. ابلوم

  ه؟یاین روسی ییسندهنو، لهاوله گنچاروف...

  از کجا فهمیدی؟  لیلیکا

مـدغن .. قدغن.آخـه شـهنگا! تهش با اوف و موف تمـوم می  اسپانوس

  ...نباشه

  ...فروشنمی افروشیکتاب  لیلیکا

 ]خوانـدیمرا کتاب [.. .یی راجع به این کتاب زدهام حرف لنین ه   اسپانوس

.. امـا تـو دردسـر .چند من هستم.. هر.شاید هم ممنوع باشه

ــوع ر ا.. لیســت کتابــ .نیفتــی ــرات  وی ممن ادم یــ .. .آرمیمــ ب

 .. تمام زمینـا... این لنین.شناسمیم.. این لنینی که من .بنداز 

 م از دسـِت و ـه ر  ها.. کارخونـه.رو از دست روستاییا گرفت

عنی دولت رو اربـابش ی.. به کی داد؟ به دولت، .دارا کارخونه
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کنن... مـی .. مثل خر جـون... همه هم برده و بنده شدن.کرد 

 شن و همین قـد کـه بتـونن سـرپا وایسـن،می نیمه سیرنصفه

مـا  یهـامونکُ نـه؟  مگـه .. چه وضع وحشتناکیه،.خوابنمی

رو،  دولـت مـا عمـر بـده خـورن، خـدا می هم بهشون غبطه

  ...انقالب کرد و

  مون؟گفتی کُ   لیلیکا

گیم مـی اختصـاراً .. مـا .کمونیسـت عنـییدونـی؟ نمی مگه  اسپانوس

  به سیاست نداری نه؟ یاعالقه.. هیچ .مونکُ 

  ...م خیلی سنگینها.. راستش درس.نه  لیلیکا

شـون ادرس جز.. به.آنمی تو بار  مِث شکر که جوونای امروز   اسپانوس

  کنن.ای فکر نمییگهبه چیز د

به؟  لیلیکا   این خو

 و را . کـارگ دیـدییمقبل از انقالبـو  د؟ تو بایخوب نباشهچرا   اسپانوس

ــجوها ــاألخص دانش ــد یــ  ب ــت بودن ــدار یــ ا کمونیس  ا طرف

فعالیــت  ایســتکموننســته بــرای وا ندیــ نســته و.. د.ایســتکمون

.. ملـت بایـد بشـینن و .پرتگاه بود یلبه.. مملکت .کردنیم

  ...دولت رو دعا بکنن و پاشن

و  رودیم. اسپانوس کنار پنجره آیدیمصدای ماشین از بیرون 

  .کندیمنگاه 

  راه شده؟بهچی روهمه االن  لیلیکا

ــوز هــم فعالیتــ ا فروشــ .. خود.نــه  اسپانوس  زمینــی رو ادامــهی زیراهن

اعمال  باز هم بیاد، گیرشون فرصتی محض اینکه.. به.دنمی

کردن... کـه  .. اما، اینو فراموش.نکنمی رو شروع  مخربشون

.. .ممکنــهغیر بـه گذشـته .. برگشـت.گذشـته زا دیگـه اون رو

 .. تنهـا.عـوض شـده را فـک طرز  سـال هفـتایـن  تـو کهچون
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ــا، ــا یشــهر  کاســتی جوون ــوزش!.داره در آمــوزش اون .. ... آم

بـا  ور فکر بـزرگ که  آموزش!... نسل جوان روزی ...آموزش!

ــام ــه، فی تم ــا درک بکن ــور المعن ــل  ف بســیاری از مســائل ح

  ... فکر بزرگ!شهمی

  فکر بزرگ؟  لیلیکا

  آره! فکر بزرگ!  اسپانوس

  .سربازان یدسته صدای منظم

ایـن آتـش رو خـوب  اگه ...گرفتن در حال گر هشیینی آتوجو

.. سر خـود .شی.. گرم می.کنهمی .. آب رو گرم.هدایت کنی

 هـــم تـــو رو ...ســـوزی بـــزرگ .. یـــه آتیش.رهـــاش کنـــی

.. ... برای ایـن جوونـا بایـد هـدفی تعریـف شـه.سوزونهمی

مـا  کـه بـه جاهایی بـودن .. ازمیر... تا دیروز .همین استانبول 

کـه این مـِث مـا نباشـن؟  یتعلق داشـتن. چـرا دوبـاره واسـه

  ...حواست به من نیست

 کنجکـاو هسـتم بـدونم، ...دممـی گـوش نه، دارم بـا لـذت  لیلیکا

  ...داغ شده اینکه خوب مِث قبرس  یلهأمس 

.. ... دولت ما کارشـو خـوب بلـده.شهمی .. حل.شهمی حل  اسپانوس

 یینـدهآ تـو.. .پـر کـردن تروآافسرا و سربازامونو تو دل اسب 

همـه ..تو نبرد اسـتقالل اون.قبرس مال ماست یهمهنزدیک 

جزیـره رو  اکرده که با اوـن  آبیاری وخون ریخته شده، خاک ر 

  ؟خوریینممدیگه زندگی کنیم؟ و برادرانه با ه  شیم یمسه

مشروب را در گلـدانی کـه نزدیـک اوسـت، خـالی [. خورمینمنه،   لیلیکا

  ].کندیم

 ...بارا کارتلندبار  ]خواندیمدقت به. داردیمبرکتابی را از کتابخانه [  اسپانوس
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  جور کتابیه؟کی چهیاین 

  ...ه رمان عاشقانهی  لیلیکا

  ؟اروتیکه  اسپانوس

  ه رمان عاشقانه...ی تماماً  نه جونم،  لیلیکا

  ...ببین از این خوشم اومد  اسپانوس

  چرا؟  لیلیکا

  ... پول و عشق.چیز تو زندگی آدم خیلی مهمهتا دو  اسپانوس

شــدم. از تــه دل گفــتم:  منــدعالقهکــه دیــدمت بهــت همین  لیلیکا

متوجـه  کـهخودشه، همونیه کـه دنبـالش هسـتم. امـا، همین

  ...انگشتر توی دستت شدم

ه ـی انگشتری که نه بهش عـادت کـردم، نـه بهـش دل بسـتم.   انوساسپ

وقـت دوسـتش بـا زنـی کـه هیچ .. یه ازدواج ناموفق،.زندگی

  ...نداشتم

. کـردمیمه پلیس قدم بـه قـدم تعقیبـت ی مِث زنت بودم،  اگه  لیلیکا

  .کردمتینمحتی یک ثانیه هم از خودم دور 

  ...تونستم کار کنموقت نمیاون  اسپانوس

.. امـا بـاز هـم سـر هـر سـاعت بهـت زنـگ .کـردییمکار   الیلیک

اومدی، اما هر کاری هـم از دسـتم می . شاید به تنگزدمیم

ــد میبر ــردمیماومـ ــا این کـ ــی. تـ ــبخت بشـ ــه خوشـ کـ

  ]کندیمضبط را روشن رادیوپرستیدمت. [می

.. چـی بـودم و خـودم .هی ]کندیمبا شعف موسیقی را همراهی [  اسپانوس

  ...خبر نداشتم

. چطـور بـا زنـی کـه دوسـتش فهممینـم چیزی هسـت کـه   یلیکال

  نداشتی ازدواج کردی؟

  خیال.بی  اسپانوس
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  چیزی رو از همدیگه قایم نکنیم.  لیلیکا

 .. باشه.شرایطم پذیرفتی یهمهجوری، با حاال که منو همین  اسپانوس

.. .کـردیمیمه پاسـگاه کـار ـی .. تـو .ه همکار داشتمی ]مکث[

..» از .ه زن برات بگیـریمی.. بیا .لباست اتو، غذات،«گفت: 

.. ولـی انگـار پولـدار هـم .ده سـال یباً تقر.. .تر بودمن بزرگ 

زیبـایی  اساسـاً « :گفـتیم.. ... سه تا آپارتمـان داشـت.بود

در مورد زن مهمه و باید دنبـالش  چهناو.. .چهره مهم نیست

 .. دیگـه اینکـه بـرای گذرونـدن.»و پاکی روحـه شرافت بود

  ..... بعدش.کرد یمت عالی هم کمکم تحصیال

  ...بعدش ]کندیمصدای موسیقی را کم [  لیلیکا

گن لباس عروس به هـر می ...خودم رو تو مراسم کلیسا دیدم  اسپانوس

بـه مراسـم  اگـه.. کسایی که به این نتیجه رسیدن، .دآزنی می

. زمـانی کـه گـرفتنحرفشون رو پس می.. .اومدنمی عقد ما

، انـداختیمبریم، بازو تو بازوم کـه  و خیابونمجبور بودیم ت

ــردمیم ــاً .. .مـ ــتم رو  بعضـ ــتیمدسـ ــت .گرفـ .. خجالـ

ه روز کسـی ـی .. .تو زمـین رفتمیم شدمیم.. آب .کشیدمیم

کـه زنمـو نشـون ه تازه باهـاش آشـنا شـده بـودیم، درحالیک

.. نگفـتم کـه .»مادرتونم خیلی جوون موندن« گفت: دادیم

.. .عفتیـه.. راستش بایـد بگـم زن با.بگم تونستم.. نمی.زنمه

کـه هـیچ رو  .. شـانس ایـن.عنی محکوم بـه عفـت و پاکیـهی

  ...مردی بهش نگاه بندازه نداره

  انتخاب کردی؟ یباییمز منو بخاطر   لیلیکا

  تونیم حرف بزنیم.می رو.. ببین، با تو، رودر .نه، نه  اسپانوس

  بعدش؟  لیلیکا

ولـی بـه  ]مکـث[.. پسـرم .یا اومددنه.. بعدش پسرم ب.بعدش  اسپانوس
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هم داشـتم از مزایـای  کم.. اما کم.تونستم خو بگیرمزنم نمی

ی شـبانه اتـو کلوـب  تونسـتممی راحتی. بـهبردمیمبهره  شغلم

تـوی بـار طـرح دوسـتی  یاآدـم داشـته باشـم. بـا  آمدورفت

ــتم. .ریختمیمــ  ــت داش ــی دوس ــم خیل ــرم رو ه ــا پس .. ام

.. باز هم بـه تحصـیالت .کردمجور و.. خودمو جمع.بعدش

کالم، با ازدواج، پسـرم و شـرایط  یادامه دادم. خالصه عالی

  ...مو بدست آوردمفعلی

.. بعضی .ریآجا نمیهطور که باید باما وظایف تأهل رو اون  لیلیکا

  ...ریوقتا هم شبا مأموریت می

بـا که بتونم امشب هم واسه این کار کنم دیگه.چی ]خنددیم[  اسپانوس

  تو باشم، بهشون گفتم تو مأموریتم.

د. بـاور آاینایی که گفتی، بیشتر از تو خوشـم مـی یهمهبعد   لیلیکا

ه دانشـجو ـی کن. خیلی صمیمی هسـتی. ببـین... مـن هنـوز 

ــتم ــا حمایتــ .هس ــواهرم، دارم درس ا.. ب ــونممی ی خ  ...خ

ازت  واقعـاً هسـتم.  اییمنطـق .. آدم .خـواممی دونم چیمی

رفته ازت خوشم اومد. بـدوِن هـیچ مده. رفتهخیلی خوشم او

ه چیـزی ی.. فقط .خوام باهات باشممی گاه.. گاه و بی.توقعی

  ...خواممی ازت

  بگو  اسپانوس

  راست باش!با من رو  لیلیکا

  نیستم؟ راستمگه من رو  اسپانوس

راحـت بـاش. از مـن چیـزی رو  ا نبـودن بـا مـنیواسه بودن   لیلیکا

  مخفی نکن.

  چیزی رو پنهون کردم؟همگه چ  اسپانوس

  ...نمی گم پنهون کردی  لیلیکا
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  طوره؟این اگهخب،   اسپانوس

 ...خـوام باهـات باشـممی شرط زیـرورو نکـردن زنـدگیتبه  لیلیکا

  ا نه؟یتونم تفهیم کنم می

  آره.  اسپانوس

ــان دوســتی  لیلیکا ــه .. بــا فخر.مون نباشــهکســی در جری فروشــی ب

  دیگران خودمونو ارضا نکنیم.

  کی رو داریم که بهش بگیم.  وساسپان

که بهم انگ بـد  ینهاه خواهش دیگه ازت دارم. اون هم یفقط   لیلیکا

  نزنی.

  متوجه نشدم.  اسپانوس

طور تصـادفی وقت فکر نکنی این زن، چون مردی رو که بههی  لیلیکا

مالقـاتش بـه  تو سـومین قـرار  ،یه هفته قبل باهاش آشنا شده

  !نیستآدم درستی کرده، دعوت ش خونه

ت هجوری فکر کنم؟ من اصرار کردم که به خوـن چرا باید این  اسپانوس

  بیام!

  اما این شرایط رو من برات فراهم کردم.  لیلیکا

  .فهممینم  اسپانوس

هســتم؟  ره و مـن تنهـامـی موقتـاً خـواهرم  نگفـتم مگـه مـن  لیلیکا

  .کشمیم خجالت

کســی تونســتیم کــه بــریم هتــل، ممکــن بــود آشــنایی، نمی  اسپانوس

مون. من اصرار کردم. ببین! دلیلـی واسـه احسـاس گنـاه دببین

  خاطر هیچ چیزی احساس گناه نکن!هنیست. ب

  چیز؟خاطر هیچهب  لیلیکا

  .کنمینممن هم احساس گناه  کهچیز. چونخاطر هیچهب  اسپانوس

  گی؟می راست  لیلیکا
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 اگـهم؟ اومدیم که احساس گناه بکنی دنیا ما به این البته! مگه  اسپانوس

باشـه.  اآدـم  یهمـهاحساس گناهی باشه، باید شـامل حـال 

هم کـه شـده تـا حـاال  یالحظهبرای  اگه امون حتکییکدوم 

خونده بـودم؟  کجا پشیمون نشدیم؟ خودمونو متهم نکردیم؟

هـر  اگـه«: گفـتیمطـوری این ]آوردینماد یاما به کندیمفکر [

، کـرد یم خطاکاری، مابقی عمرشو با احسـاس گنـاه سـپری 

همـه  مگه »باید غرق در رنج و عذاب بودن. اآدم یهمه االن

، را رفتـا ینتصـورترقابـل در بدترین و غیر اکنن حتتالش نمی

دن؟ مگـه درک خودشونو بی مفـاهیم بـا  گناه و محق جلـوه بـِ

 اییچیـدهپن دنیـای یکنن؟ در چـن تغییـر نمـی گذشت زمان

اشـتباه  ا دیـروز که خیلی از چیزایی رو کـه ـت  کنیمیمزندگی 

چـه ناوا ـی .. .آنمی، امروز درست از آب در کردیمیمتصور 

 دونسـتیم امـروز غلـط و نادرسـتمی رو که تا دیروز درست

چه چیزی بایـد احسـاس برای پس در این صورت  ...شنمی

  کنیم؟گناه 

  کم قبل، دروغ گفتی.هیانگار   لیلیکا

  چه دروغی؟  اسپانوس

  خونی.می به گمونم خیلی هم ...یکنینمگفتی مطالعه   لیلیکا

رو هم  هاروزنامه اتح ]گیردیمرا در دست  یاروزنامه[کی، من؟   اسپانوس

را، انگار کـه بخواهـد روزنامه  یهاصفحه[خونم. می از سر وظیفه

قـدر چی بخونم؟ برای چـی بخـونم؟ اون ]کندیمپاره کند، باز 

ونم از کجا بـه .. نمی د.مغرضانه هستن که هاگفتهو  هانوشته

  خونم؟می این نتیجه رسیدی که خیلی

  .زنییمخب، خوب حرف  ...دونممی چه  لیلیکا

پنج چهلبهت گفته بودم که  فکر کنم  اسپانوس   سالمه.و
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همـون نگـاه اول  مردی باشی. تـو بودم که باید چنین فهمیده  لیلیکا

  دستگیرم شد.

  متوجهت هم نشده بودم. امن حت  اسپانوس

  خوای بگی جذاب نیستم؟یعنی می ]ار به او برخورده استانگ[  لیلیکا

بـرعکس، خیلـی،  اتفاقاً نه، منظورم این نبود.  ]از صمیم قلب[  اسپانوس

بیخیلی هم  تـونم بگـم، می احت ]شودیمدچار هیجان [!... خو

  .میدهدهستی که تا حاال  کسی یباترینز 

، امـا دور نزدیـک شـودبـه او  خواهـدیماسـپانوس  بینیدیمکه با این[  لیلیکا

  .خوریینمرو  نوشیدنیت ]شودیم

  ]نوشدیم[خیلی جذابی.   اسپانوس

باره لیوان اسپانوس[  لیلیکا که خجالت کشیده  کندیموانمود کند. را پر می دو

  خیلی خجالتی هستم. من خب، ]است

  ...تو که چیزی کم نداری  اسپانوس

  بازی زیبایی نیست؟  لیلیکا

  ؟اییباز چه   اسپانوس

  د؟آاز من خوشت نمی  لیلیکا

  .. منظورت چی بود؟.گفتی بازی  اسپانوس

بی خوام مدام می  لیلیکا از من تعریف کنـی. و بگـی کـه حـس خـو

  بهم داری.

  بازی. یگفت گم،خب می  اسپانوس

ه ـی  مـِث .. .مونـهمی یـه بـازی قشـنگ مـِث با هـم بودنمـون   لیلیکا

ش را دســت[.. .چیـز خیلــی قشـنگیه .. بــا تـو بــودن.یاسـترؤ

  خوای با من برقصی؟نمی ]کندیم، بلند گیردیم

. اسپانوس چنـان مهـارتی در رقـص نـدارد. سـعی رقصندیم

  متناسب با لیلیکا برقصد. همگام و کندیم
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  .زیباییخیلی   اسپانوس

  گی؟راست می  لیلیکا

  العاده.فوق  اسپانوس

  تا زن دیگه هم گفتی؟ درو واسه چن دونه این حرفمی کی  لیلیکا

  مثل تو نبودم. کسیبا  تا حاال ]از صمیم قلب[  پانوساس

  .جواب ندادی به سوالم  لیلیکا

  همه شون. خیالبی  اسپانوس

 شــونهمه خیــالبی جوریچــه ]کنــدیموانمــود بــه حســادت [  لیلیکا

  ی؟شمی

.. .بودنـد میزنـدگ اشـتباهات  شـون.. همه.شونخیال همهبی  اسپانوس

  عین زنم.

 خاطر. بـهشـمیم ت حـرف نـزن. عصـبانیبه زـن دیگه راجع  لیلیکا

.. پیش تو احسـاس امنیـت .رنجوندن تو... مرد بدشانس من

  هستی. قدرتیرد پرتو مَ  ...کنمیم

  رد.بهم بگو، مَ   اسپانوس

  رد.مَ   لیلیکا

  اسمم رو بگو. اسمم رو.  اسپانوس

  اسپانوس.  لیلیکا

باره  اسپانوس باره بگو..دو   .. دو

... ولـم شکنندیم ماناستخو ...نوساسپا اسپانوس! اسپانوس!  لیلیکا

خـوای کتـت رو نمی ]کنـدیمبا مهارت خـودش را جـدا [ ...کن

  بیاری؟در 

  ؟وکتم ر   اسپانوس

 ،آوردیـم کـه کـت اسـپانوس را درحالیدر[جاتو گرفتـه. همـه تب  لیلیکا

زیـر بغلـش  یاسـلحهطور تصـادفی دسـتش بـه که بـه کندیم وانمود
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  این رو چی؟ ]خوردیم

  کنه؟می ناراحتت  اسپانوس

  ن ما، چه لزومی داره؟بیه آهن سرد ی  لیلیکا

  .آوردیمرا در  اشاسلحهاسپانوس 

ره؟     پُ

  خوره؟می به چه دردی شیخال  اسپانوس

  .ترسمیمخیلی از اسلحه   لیلیکا

  ؟ترسییمخیلی  ]گیردیمطرف لیلیکا اسلحه را به[  اسپانوس

  ور...بگیر اون  لیلیکا

  .غردیمآسمان 

  کشتن تو اومدم اینجا. امشب واسه  وساسپان

  ...لطفاً ... لطفاً   لیلیکا

ترسیدی؟... هی! به خـودت  .. راستی راستی.اما نه با اسلحه  اسپانوس

  .. چی شد؟.بیا

  چیزی نیست.  لیلیکا

گیریم حرف نداره؟ خودستایی نباشـه، امـا از نهودونی نش می  اسپانوس

  ه.خور می تیرم به هدف حتماً مناسب  یفاصلهه ی

  م.ستدوننمی  لیلیکا

  ...مداال... مداال... مداال.. .هانامهانبوهی از تقدیر  اسپانوس

پنج بیست.. هرچی باشه، .ک امر طبیعیهیدر اصل   لیلیکا ساله که و

  دستت گرفتیش.

ب این گیالس رو ب  اسپانوس   رو.هذار اون رو

  کار کنی؟یچ خواییم  لیلیکا

یــه چــراغ روشــن  احتــ  اومــدنی.. ... دورو بــر خلوتــه.ببــین!  اسپانوس
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  ...کنم کهیتکهیرو ت شلیک، گیالس  هی با خواهمیم.. .ندیدم

  مگه دیوونه شدی؟  لیلیکا

  ...رهینم.. صداش بیرون .یه شلیک .. با...االی  اسپانوس

  عقلت رو از دست دادی؟ مثل اینکه  لیلیکا

  رو نشکن. دلم  اسپانوس

  .لت خوب نیستاحه اینک مِث ره. دیگه نخور. می آبرومون  لیلیکا

بم  اسپانوس   .خو

  .خوب نیستی  لیلیکا

  .شهحالم خراب نمی ایراحتمن به این   اسپانوس

  ...طوره بخور این اگه ]گیردیمطرف او گیالس را به[  لیلیکا

دسـت  و لیلیکـا گیـردیمطرف گیالس هاسپانوس اسلحه را ب

  .آوردیماسپانوس را پایین 

چی رو از دسـت .. همه... بده.ن!کوچیک م یفرشتهبده من   اسپانوس

  .خورمیمتو 

حسـب عنـی بریتا حاال کسـی رو کشـتی؟  ]نوشدیمانگار که [  لیلیکا

  انجام وظیفه؟

  شاید.  اسپانوس

  گی شاید؟می که خیلی مطمئن نیستی. چرا این مِث   لیلیکا

.. .کنـهمی ه دکتـر رو تصـور کـن... کـه داره عمـل جراحـیی  اسپانوس

 ز جراحی، بیمارش صحیح و سالم پـاهدف دکتر چیه؟ بعد ا

 یهمـه؟ امـا بـا وجـود ینـهاش برگرده. غیـر از شه و به زندگی

 نظر تـوره. ایـن بـهمـی سعی و تالشـش، بیمـارش از دسـت

  حساب بیاد؟تونه قتل بهمی

  مریضشو بکشه چی؟ عمداً دکتر  اگه  لیلیکا

  کشه.مریضشو نمی اً عمدهیچ دکتری   اسپانوس
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  کشه.نمیگی می پس تو  لیلیکا

مـریِض  یـه عمـد،حال دیـده نشـده دکتـری بهبهکشه. تانمی  اسپانوس

 اگـه تصادفی یا زخمـی از ضـرب گلولـه رو بکشـه. وایسـتا.

 وقـتدکترش بکنه، اون عنوان مریض، اقدام به کشتنِ کسی به

  ...کنهمی که وضع فرق طبیعیه

، مریضـی بخـواد دکتـر رو فرضـاً  اگـهخوای بگـی، می عنیی  لیلیکا

ه امـر ـی بکشه و دکتر زودتـر بجنبـه و مـریض رو بکشـه ایـن 

  ...طبیعیه

قطعـی و مسـلم  یهانشانه اگهخوام بگم می ...نه فرضاً .. .نه  اسپانوس

  ...وجود داشته باشه

  همون حس رو مریض داشته باشه چی؟ اگه  لیلیکا

  .فهممینم  اسپانوس

اون از  خـواد بیمـار رو بکشـه،می که دکتـرعنی با فرض اینی  لیلیکا

  خودش دفاع کنه چی؟

کشـتن و  ه دکتـر، فـرق بـینـی  کـهباز هم شانسش کمه. چون  اسپانوس

  .هنودیممعمولی  ه شهروندیزندگی دادن رو بهتر از 

خوای بگـی، تـو ایـن موقعیـت، قاتـل دلیلـی بـرای می عنیی  لیلیکا

شـه. ه قتـل محسـوب نمیـی عنـی، ایـن یاحساس گناه نداره. 

  طوره؟این

  ؟کنییمنا دیگه چیه داری سرهم ای  اسپانوس

  .زنیمیمحرف  یمدار  خب،  لیلیکا

ک زن و ـی گیجم کردی. دیگه از این بحثا خسـته شـدم. بـین   اسپانوس

قدر موضوع واسه حرف زدن و کار واسـه انجـام دادن مرد اون

بایـد  اایـن  یهمـه.. سیاسـت... ... مردن... کشتن.هست که

خوای بـدونی می اگهاما  ]دکنیمفکر [.. .بیرون از اینجا بمونن
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ه بحـث ـی  ا نه، اونی مکشته رو یازندهحال موجود که من تابه

ه ـی نتـونم  ه مـأمور امنیتـیی عنوانکه من هم به س. شدهدیگه

.. در اصـل مـرگ و زنـدگی معانـدین و .مجرم رو نجات بدم

کـه .. چون.معترضین نظم عمـومی، ارتبـاطی بـه مـن نـداره

.. بایـد پـای عواقبشـم .اب کـردنراهشون رو خودشون انتـخ 

  حال، دیگه سر این چیزا بحث نکنیم.هربه ...بشینن

  رقصند.می. کندیم. بلند گیردیمدختر جوان را 

  .کنییمباز هم داری عجله   لیلیکا

  ...نه  اسپانوس

  ما نیست؟ یشب واسه یهمهمگه   لیلیکا

  ماست. یواسه  اسپانوس

  ...ندازییمم با خودت من ...خورییمتلو داری تلو  لیلیکا

  ...ندازمینم  اسپانوس

  .. پامو لگد کردی..آخ  لیلیکا

  درد گرفت؟  اسپانوس

  کم.هی  لیلیکا

.. .من زیاد رقـص بلـد نیسـتم ]نشاندمی لیلیکا را آرام روی مبل [  اسپانوس

. اولـیش تـو شـب میدهرقـص فقط چند بـار  امیزندگ در طول 

و رسـومه، رقـص  ، شبی که ازدواج کردم. جزو آدابمیعروس

.. ببـین، .جا آوردیـمبه واول عروس و داماد،... ما هم آداب ر 

زن پـاش رو روی پـای شـوهر  اگـهخوب گوش بـده.  واین ر 

ــم ــوهرش حک ــه ش ــدگیش ب ــام زن ــذاره، در تم ــهمی ب  ...رون

.. اون هم پاشو گذاشـت .که فهمییم.. .رونهمی ...رونهمی

.. بـا .امو لـه کـرد پا روی پام نذاشت، ـپ  رو پای من. در واقع
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کـه همیشـه این واسه ..... چرا؟.کفشش، پامو له کرد  یپاشنه

..حـاال بـازم تـو .رانی کنه. امـا اشـتباه کـرد. ببینبه من حکم

ــتم ــت هس ــو .مأموری ــب ت ــر ش ــم، ه ــد ه ــه بع ــن ب .. از ای

  ...!آممی.. و پیش تو م.مأموریت

  نیستی چی؟ تو مأموریت زنت بفهمه اگه  لیلیکا

  فهمه.نمی  اسپانوس

  چی؟ هبگیر با محل کارت تماس اگه  لیلیکا

  این وقت شب؟  اسپانوس

  ...مریض شه اگه مثًال دونم، می ؟ چهنگیرهچرا   لیلیکا

، نـه هـش یمنـه مـریض  .. اون.شهوقت مریض نمیاون هیچ  اسپانوس

  .شهنمی .. اون طوریش.همیریم

  پسرت چی؟  لیلیکا

  پسرم چی؟  اسپانوس

  ه؟د خونآهر شب می  لیلیکا

عنـی بایـد بیـاد. چـرا ایـن رو یس. .. هـر شـب خونـه.دآمی  اسپانوس

  پرسیدی؟

  پسرت شبیه توئه؟  لیلیکا

بگیــر...  ]دهـدیمو نشــان  آوردیـم از کـیفش عکـس پســرش را در[  اسپانوس

  ...خودت ببین

  تیپه.خیلی خوش ]کندیم، نگاه گیردیمعکس را [  لیلیکا

  شبیه منه؟  اسپانوس

  زیادی داشته باشه. یادوست .. باید.خیلی  لیلیکا

  .. پسرم لنگه نداره..پسرم  اسپانوس

  چرون که نیست؟چشم  لیلیکا

شـیم. رو نمیرودر به این مسـائل دونم. پدر و پسر، راجعنمی  اسپانوس
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.. ممکن ... ممکن هم هست نکنه.چرونی بکنهممکنه چشم

چی .. اینـارو واسـه.هم هسـت بـا زنـی ارتبـاط داشـته باشـه

  ؟پرسییم

طور که پیداسـت، پسـرت این ]دهدیمکه عکس را پس حالیدر[  یلیکال

بودن، باید حـس  یابچه.. بابای همچین .باشخصیتیه یبچه

بی داشته باشه   ...خو

ــورهاین  اسپانوس ــاب.ط ــنجیده انتخ ــوب و س ــی خ ــو خیل  .. دوستاش

  .خونهمی .. درسش رو هم خوب.کنهمی

 کـار چی تخونـواده.. .خونـه نـرهپسـرت فرض کنیم امشب   لیلیکا

  کنه؟می

  ...سته چیز دیگه ایبودن هم تو کنار   اسپانوس

  ...اما جواب ندادی  لیلیکا

  چی رو؟  اسپانوس

  ...گوش نمی دی به من  لیلیکا

  ...دممی گوش  اسپانوس

  ...طوره، سوالمو جواب بدهاین اگه  لیلیکا

  چی پرسیدی؟  اسپانوس

  کنه؟می کار چی زنت پسرت امشب خونه نره، اگهپرسیدم   لیلیکا

  .سؤالباز همون   اسپانوس

.. زنت بالفاصـله از محـل کـارت، .فرض بکنیم که خونه نره  لیلیکا

گیره. مگه نه؟... وقتی هم که تو رو گیر نیـاره، اون می سراغتو

شه که مأموریـت نیسـتی می افته؟ متوجهمی موقع چه اتفاقی

  طور نیست؟این مگه وقت بهت مشکوک میشه.و اون

آوردی؟ اینجــا تنهــا پســر و زنمــو از کجــا در  یلهأایــن مســ   انوساسپ

ه چیـزی ـی  ...پردازی تـو خیلـی زیـادهیارؤ.. قدرت .هستیم
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بی ازت در    د.آمیبهت بگم؟ پلیس خو

  چرا؟  لیلیکا

تــونی تصــور می ممکن رو خــوبواســه اینکــه چیــزای غیــر  اسپانوس

  ...کنی

ــدیماد یــ صــدای موســیقی را ز[  لیلیکا ــوب.  ]کن ــالش بیخیلــی خ خی

 ]شـودیمکه بـه در اتـاق خـواب نزدیـک حالیبه آرامی، در[ ...بشیم

    ...نگاه نکن

و جلیکا، اسلحه در دسـت داخـل  شودیمدر اتاق خواب باز 

. اسـپانوس کنـدیم. جلیکا صدای موسـیقی را قطـع شودیم

  .گرداندیمرامی بر آسرش را به 

  پاشو.  جلیکا

  خبره؟اینجا چه  اسپانوس

  پاشو. گفتم  جلیکا

  خواهرته؟  اسپانوس

  آره.  لیلیکا

  چه خبره؟  اسپانوس

کن هـم صـداخفه دونـی چیـه، مگـه نـه؟اینکه تو دستمه می  جلیکا

ــی، می داره، ــلحهدون ــداخفه ییهااس ــه ص ــم  کن دارنک ه

 فهمـییم.. .صـدا سروکنن... اون هـم بیمـی کارخودشونو

  که؟

  خواد بکنه؟می کار یچ  اسپانوس

انداز نیستم، اما بـاز تیرتو تک مِث . بینییمکمی بعد خودت   جلیکا

.. این رو تـو .تو متالشی کنممغز تونممی هم از همین فاصله

  ..!.گم انجام بدهچی میفرو کن و هر تکله اون

  من که قصد بدی نداشتم.  اسپانوس
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  پس قصد بدی نداشتی؟  جلیکا

  ..... ما اینجا.نداشتم  اسپانوس

 خطـایی ازت سـر بزنـه، قسـم گـها.. .فهمیمیـم کم بعـد هی  جلیکا

  .کنمیممغزت رو متالشی  خورمیم

  صدات... صدا... ]صدایش را بشناسد کندیمسعی [  اسپانوس

.. .گفتم پاشـو وایسـتا ...برگرد!... پاشو وایستا! گفتم ...برگرد   جلیکا

 ابـداً .. .روزنامـه.. برو سـمت جا.راه بیفت... گفتم راه بیفت!

.. .زنمـتیم بـرداری دیگـه قدم یه ...دست از پا خطا نکنی

  برش دار... گفتم بردار...

. بینـدیمرا  یرهـازنجو  داردیـم پایه روزنامه را براسپانوس سه

  .کندیمروزنامه را رها جا

.. زود .االـی  ...رو را .. ببند اون زنجـی .رو ببند به پاهات را زنجی  

.. .کنمیـم .. مختـو داغـون ... اشتباهی ازت سـر نزنـه.باش

گفــتم ببنــد...  ...حــاال دســت نکــن،.. دست.بجنــبکم یـه

  ...خوب ببند... یاال!

. مشخص است که بـه فکـر کندیممکث  یالحظهاسپانوس 

  .کندیمهجوم است. جلیکا شلیک 

  افته؟می داره چه اتفاقی  اسپانوس

ــه خــورده اگــه.. ولــی .کــه بزنمــت شــلیک نکــردم  جلیکا دیگــه  ی

  ..  .... ببند!.. پاهاتو ببند.کشمتیمکنی  دستدست

  .کندیماسپانوس دو پایش را زنجیر 

ــد ــو بنن ــل می.قفلش ــده، قف ــار ب ــه.. فش ــده ...ش ــار ب .. .فش

    فشاربده...

 یالحظه. درست شودیم نزدیک به اسپانوس از پشت لیلیکا



 43|ی دیگر و دو نمایشنامه  بستبن

 

ان اگـه ن ، اسـپانوسکنـدیمطرف دستبند دراز که دستش را به

دستش را به گردن  آرامحین، آرام . در اینگیردیمرا  اوموهای 

ــک  ــا نزدی ــد میلیلیک ــهحالیو درکن ــه او را ب ــود ک طرف خ

  .پیچدیملیلیکا  ، دستش را به گردنکشدیم

 را ؟ ایــن کــاکنــییمکــار چیــه، هــا؟ چــه خبــره؟ داری چی  اسپانوس

  ؟یشدمگه خل  ده؟معنی میچه

 طور تپانچـهکار کند. همانهچ داندینم جلیکا از دستپاچگی

  .داشته است را در دستش نگه

.. .فکر شلیک به سـرت نزنـه ابداً .. .گوش بده حاال تو به من

رد وگـردن قشـنگ خـواهر تـو ـخ  ،دست از پا خطا کنـی اگه

ــذار!فهمــییم. کنمیمــ  ..بیا .؟ اســلحه رو بــذار اونجــا... ب

گـردن  ، برگذاردینماسلحه را زمین  بیندیموقتی [.. .صحبت کنیم

ــار  ــا فش ــردی  ]آوردیمــ لیلیک ــر ک ــوخی فک ، کنمیمــ دارم ش

  .. بذار زمین!...دیمی .. خواهرت رو به کشتن.احمق؟

  .. کافیه!....گذاشتم  جلیکا

  کردی؟ چه مرگته ها؟ چرا من رو وادار به این کار   اسپانوس

  ...خواهر منه لیلیکا  جلیکا

تـو  کرد اینجـا اومـدم. اینکـه دعوتم کهخاطر اینهدونم. بمی  اسپانوس

قصـد بـدی هـم  دونستم. هم اینکـهنمی رو هم خونه هستی

.. .باشـم تـربزرگ ممکنه از لحاظ سـنی از لیلیکـا  ...نداشتم

.. ایـن ... دوسـتش دارم.چی نباید دوستش داشته باشم؟واسه

 خواهیخـاطر ..... بـاز کـن!.کـن! .. باز .کن رو بازشون قفال

  خواهرت جرمه؟

  ...متأهلیاما تو  ]شودیمآرام از حالت دستپاچگی خارج آرام[  جلیکا

نیسـتم کـه بـا یـه دختـر  .. من اولین مرد متـأهلی.خب باشم  اسپانوس
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  ...رو قفال.. باز کن این .جوون رابطه دارم

  از خواهرم حقم نیست؟ محافظت  جلیکا

.. .صـحبت کنـیم ترراحـت.. ... این قفل هارو باز کن.حقته  اسپانوس

.. تـا وقتـی هـم کـه طـالق .دممـی زنم رو طالق اصًال ببین، 

.. همـین .؟فهمـییم، کنیمینـم رو مالقات  گهدیهم دادم،ن

مو ا.. لباـس .رو بـاز کـن قفـال.. این .رمهم، از اینجا می االن

.. گفــتم .؟زنــیینمحــرف  چی.. واســه.رمو مــی پوشــمیم

 .. گردنشـو.کنـییم.. داری عصـبانیم ... باز کن.بازشون کن

  ..... باز کن.شکونم هامی

  ...جوری صحبت کنیم.. همین.اینو از من نخواه  جلیکا

.. تو دست مـن .کنمیمرد وهر چه باداباد و گردنشو خ گممی  اسپانوس

  ...هستم اییقوکه آدم  بینییمس... کار یه دقیقه

بـه خـواهرم بزنـی، سـالم از ایـن  یاصـدمه اگهدونی که می  جلیکا

نالـه و زاری خـواهرش را [ذاری، مگـه نـه؟ خونه پاتو بیرون نمی

.. فشـار .کنمیـم  تکـهیتکهیت با چاقوی آشـپزخونه ]دشنویم

  .. فشارش نده!....نده

.. .ولـم کـن بشه، خوای طورینمی اگه ]کندیمدستش را شل [  اسپانوس

  ؟فهمییم.. .باید ولم کنی

  .فهممیم  جلیکا

چی ؟ انگـار همـهرا .. این زنجی.بدونم چه منظوری داری اگه  اسپانوس

بی و .ولــم کــن ...ریزی شــدهاز قبــل برنامــه .. بــذار بــه خــو

  ...خوشی از اینجا برم

خـواهرم رو  .. امـا حـق نـداری یـه بـار دیگـه.کنمیـم ولت   جلیکا

  ...ببینی

  .بینمینم.. ... باشه.باشه  اسپانوس
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  تا وقتی از زنت جدا نشدی، نباید ببینیش.  جلیکا

  .بینمشینم  اسپانوس

  ...همین حاال باید از اینجا بری   جلیکا

  رم.می  اسپانوس

  بهم قول بده.  جلیکا

  دم.قول می  اسپانوس

  ...قول مردونه بده  جلیکا

  ...رمیم.. همین حاال .رمیم.. .خورمیمقسم   اسپانوس

 ار یـدهاکل. از جیـبش گذاردیم پایهجلیکا اسلحه را روی سه

  .کندیمورد. اسپانوس باور آدرمی

بهـم حملـه  اگـه ]گیـردیمسمت اسپانوس را به یدهاکلکه حالیدر[  جلیکا

  کنی چی؟

  کی؟  اسپانوس

  ...وقتی بازت کردم  جلیکا

.. باور .رمیم ذارممی یعاً سر.. .کنمینمکاری  خورمیمقسم   اسپانوس

  ...کن

  که باورت کنم نیست.هیچ دلیلی واسه این  جلیکا

خـوای خـواهرت می .. نکنـه.کدوم حق انتخاب نداریمهیچ  اسپانوس

  بمیره؟

  نه  جلیکا

 چی تمــومطــوری همــه.. این.مجبــوری منــو ول کنـی پـس،  اسپانوس

  ...ای هست بگوراه حل دیگه اگه.. .شهمی

  ...دونمنمی  جلیکا

از خواهرت قابـل سـرزنش نیسـت. ببـین،  مواظبت در واقع،  اسپانوس

بی به آدم بـدی نیسـتم.  ی، ولـی مـن هـمآنظر مـیدختر خو
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ــومبال ــا  نت ــر ب ــه دخت ــتم چ ــنگن. گف ــی قش ــلخیل یه. ایقهس

وقـتش  االنباهات آشنا بشـم، خـواهرت گفـت  خواستمیم

  نیس، مگه تو رستوران صحبت نکردیم؟

  .کندیم ییدتأبا چشمانش  لیلیکا

خوای بکشیش. اینـا می دوستش داری و هم کنییمهم ادعا   جلیکا

  ه؟یجور دوست داشتناین چه با هم تناقض ندارن؟

.. .بی اینجا افتـادهعجی .. اتفاق.چرا باید تناقض داشته باشه؟  اسپانوس

  .شم خالصاول باید 

باره باور[  جلیکا بـاورت  حـق بـا توئـه. مجبـورم ]رسدیمنظر کرده بهدو

 ور ور و اونتــو بــری ایــن اگــه.. ... متأهــل هــم هســتی.کــنم

رم و آزنت رو گیـر مـی به این قضیه حرف بزنی، من همراجع

  .گمیمکاست بهش وکمبی رو با خواهرم ترابطه

کـه انگـار  کنـدیم. طـوری وانمـود شـودیمزدیـک جلیکـا ن

دختـر را  . اسـپانوس کماکـانگیردیمرا سمت لیلیکا  یدهاکل

روشن و مشخصی قـرار  گرفته است، اما در اطمینان و راحتی

طرف خــود خــواهرش را بــه اناگهــ گرفتــه اســت... جلیکــا ن

.. اسـپانوس متحیـر .آورددرمیکشد و از دستان اسپانوس می

  .ماندیم

از حاال تو مشت  ]کندیمصورت اسپانوس تف ه ب[پست فطرت!   لیکاج

  سگ! نشناختی منو نه؟منی پدر 

  جا نیاوردم.هب  اسپانوس

 .. امـا، از حـاال بـه بعـد دیگـه.جا نیـاوردیخوب شد که به  جلیکا

گـیس را از سـرش کاله[...نشـناختنت وجـود نـداره دلیلی واسه

 ]آوردیـم ینـک را درع[منـو نشـناختی، هـا؟  بـاز هـم ]داردیمبر

  .. حاال چی؟.خوب نگاه کن
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  جلیکا! ]متعجب و متحیر[  اسپانوس



 

  

  

  

  

  

  دو یپرده

طور به زنجیر بسته شده است. دستانش نیز بـا اسپانوس همان

یش بـه دسـتبندی وصـل اسـت، بسـته  زنجیری که در دو سو

. جلیکـا در شـودیماست. جای زخمـی بـر صـورتش دیـده 

ــده  ــراف دی ــودینماط ــدای هلی.. .ش ــوشص ــه گ پتر ب ــو  ک

  ... اسپانوس در حال به هوش آمدن است.رسهمی

  کجاست؟  اسپانوس

  ...تو اتاقه  لیلیکا

  کنه؟می کار چی  اسپانوس

  دونم.نمی  لیلیکا

خـواد می کـار ی.. بـا مـن چ.بدونی دجرم هستی، بای شریک  اسپانوس

  بکنه؟

  دونم.گفتم، نمی  لیلیکا

  ؟کرد  از تو هم سوءاستفاده  اسپانوس

  ...انجام بدم خواستیمچی مجبور بودم هر  لیلیکا

  و شیره بمالی؟سر من کهاین به بهای  اسپانوس

  ...کردمباید، کاری رو که   لیلیکا

  ...کنیینمنگاه  موقع حرف زدن به صورتم  اسپانوس

  ...نه  لیلیکا

  دونی این کارت جرمه، نه؟می  اسپانوس

  ...دونممی  لیلیکا
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  چی آلت دستش شدی؟هواس دونیمی اگه  اسپانوس

  ...گناهکاری  لیلیکا

  !منشدهمن گناهی مرتکب   اسپانوس

  دید. خواهیم  لیلیکا

  من گناهی ندارم، باور کن.  اسپانوس

  ]سکوت[...به من نه اینو به خواهرم بگو،  لیلیکا

  خواهرته؟ واقعاً   اسپانوس

  ؟کنیینمباور   لیلیکا

  چی رو از اولش بهم دروغ گفتی.همه  اسپانوس

  اون خواهرمه.  کالیلی

  دیگه چقدر باید منتظر بمونیم؟  اسپانوس

  خوای خبرش کنم.می اگه  لیلیکا

  نه! هنوز نه! دانشجو بودنت چی؟  اسپانوس

  ...هستم دانشجو  لیلیکا

  شاید اون هم دروغ باشه    اسپانوس

  .. مدتی سکوت و مکثکندیملیلیکا سکوت 

بی به .. .افتـیمی .. تو دردسـر.رسییمنظر ببین تو دختر خو

  ...که ولم کنی بهتره

  جوری؟چه  لیلیکا

  ... یاال.این قفل رو باز کن، من برم  اسپانوس

  ...دست اونه دا یکل  لیلیکا

تونی یواشکی برداری، می رو دا .. کلی.تو دختر زرنگی هستی  اسپانوس

  ...خیلی خوب

  برای چی؟  لیلیکا
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  ...که بذارم برمواسه این  اسپانوس

  چی آوردمت؟بذاری بری، واسه قرار باشه اگه  لیلیکا

عالوه، .. بــه.کنــییمببـین، داری بــد جـوری خودتــو آلـوده   اسپانوس

چی رو تغییـر تـونی همـهمی .. هـر لحظـه.هنوزم دیر نشـده

  ؟ترسیینم.. .بدی

ــا همینترســمینمدیگــه   لیلیکا ــختیش ت ــود. س ــا ب .. هیشــکی .ج

  ای.دونه که تو این خونهنمی

 وماشین مـن  ایلیخ.. شخصی هم که باشه، .ونهاما ماشینم بیر  اسپانوس

جــا بگــذرن... راهنمــایی از این یایســ پل اگــه ...شناســنمی

  ...شناسنمی الفور فی

  شه؟بشناسن چی می  لیلیکا

ــه  اسپانوس ــن گوش ــو ای ــن ت ــین م ــار یکنار چماش ــرمی ک ــه؟ منتظ  کن

تـک .. شـاید تک... وقتی ببینن خبری از مـن نـیس.موننمی

تمـام  ...و پیدا کـنن.. تصور کن که من.بگردنها رو هم خونه

  .. زود باش، کمک کن از اینجا برم..شهمی محو تیندهآ

یه  خـواممی مـن هـم که دیگـهارزه. چونمی به خطرش   لیلیکا تسـو

  حساب کنید...

گنـاه بـدی بی در حـق یـه آدم که بدونی، داریاین! بی...فوا  اسپانوس

  .کنییم

  طوری نگرانی؟چرا این هستی، گناهبی اگه  لیلیکا

..منو... زجر دادن تمـام فکـر .خواهرت آدم نرمالی نیست که  اسپانوس

  ...ممکنهاینجا غیررهایی من از  ...شدهو ذکرش 

  ...شیمی گناه باشی، آزادبی اگهچی؟ واسه  لیلیکا

قسـم  ]شـودینممتوجـه بـاز شـدن در و آمـدن جلیکـا [گناهم. بی  اسپانوس

  ...گناهمبی خورمیم
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 ییاجواب.. .هوش باشیب خواممی ...هوش اومدیفکر کنم به  جلیکا

 یینـدهآ.. از یه جایی ... چون که.رو که باید بدی مهم هستن

  ...زنییمرقم  خودت خودت رو،

هـم و پشـت سـرم ر  خورمیم.. قسم .ولم کن ...ببین جلیکا  اسپانوس

  ...گمهم چیزی نمی .. به کسی.کنمینمنگاه 

  ؟...اِ اِ اِ   جلیکا

  ...کنییم.. داری اشتباه .کنمیمهم فراموش  وچیز ر همه  اسپانوس

  ؟کنمیممن دارم اشتباه   جلیکا

یـی کـه اتفـاق افتـاده، تمـوم زا .. چی.عنی، منظورم اون نبـودی  اسپانوس

.. آتش گذشته رو دامـن .چی رو فراموش کنیمهمه ..بیا.شده

. قســم ..رمیمــ  ذارم.. مــی... بــاز کــن ایــن قفــل رو.نــزنیم

یاد بـه که تا حـاال اتفـاق افتـاده دیگـهرو چی .. هر.خورمیم

  ...چی رو فراموش کنیمبیا همه ...آرمنمی

  به همین راحتی؟  جلیکا

.. بـاز کنـیم قفـل .بنـداز  ور  دا یکل.. .که به همین راحتی البته  اسپانوس

  ...رو

  ...کنیم باز   جلیکا

. در کنـدیم . وانمود به باز کردن قفل شودیم تریکنزد جلیکا

 نوشـیدنیان اگـه نجلیکـا . کنـدینماصل اسپانوس هم بـاور 

کـه در دســت دارد بـه صــورت اســپانوس را داخـل گیالســی 

  .پاشدیم

  از خودت دفاع کنی، پدر سگ. باید  

  چطوری؟  اسپانوس

که مـن دارم  بینییم.. اما .این امکان رو تو به من نداده بودی  جلیکا

  روغه؟د ...دممی بهت این امکان رو
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  و اسم من شرطی شدی. تو در مورد من  اسپانوس

  تو هم مگه باور نکرده بودی که من مجرمم؟  جلیکا

  همچین شانسی دارم؟ .. من هم.باالخره که آزاد شدی  اسپانوس

اون  وضـعیتاون چـرا تـو  از خودت دفاع کن. توضـیح بـده  لیلیکا

  ؟کردییمرو  را رفتا

 ]بـردیمطرف لبـان اسـپانوس هیی بگو ،که در دست داردرا سیگاری [  جلیکا

تونی جلو من سیگار بکشـی؟ می .. هی، مگه تو.بکش ببینم

تونی جلـوی می نه؟ ِهی، مگه تو طوری گفته بودی، مگهاین

  من سیگار بکشی؟ هان؟

  خواهر!  لیلیکا

کوتـاه،  یاجواـب ی من، االؤ.. باید به س.خاموش کن وچراغ ر   جلیکا

دیبی   چیه؟ اسمت چیه؟.. اسمت .شبهه و درست بِ

  دونی.می  اسپانوس

ــم  جلیکا ــذار از اول بگ ــه.. .ب ــتتو  اگ ــزی دس ــدی، چی ــواب ن ج

  .. اسمت چیه؟.عکس.. بلکه به.گیرهنمی

  ...دونیمی اسمم رو  اسپانوس

  دونستی. بگو.می تو هم اسم من رو  جلیکا

  اسپانوس.  اسپانوس

  چند سالته؟  جلیکا

  منظورت چیه؟  اسپانوس

  .. زود باش!.ب بدهخفه شو و جوا  جلیکا

پنجچهل  اسپانوس   سال. و

  متأهلی؟  جلیکا

  آره متأهلم.  اسپانوس

  چند تا بچه داری؟  جلیکا
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  .. یه پسر دارم..کیی  اسپانوس

  چند سالشه؟  جلیکا

  سال.ودو بیست  اسپانوس

  کنه؟کار مییچ  جلیکا

  ...گذرونهمی رو یهنوز دانشجوئه... داره تحصیالت عال  اسپانوس

  مادرت؟پدرت،   جلیکا

  ...ندمرده  اسپانوس

  کاره بود؟پدرت چی  جلیکا

  بسه دیگه.  اسپانوس

  ه بود؟کار بابات چی  جلیکا

  تو یه نونوایی کارگر بود.  اسپانوس

  مادرت چی؟  جلیکا

  دار بود.نهوخ  اسپانوس

  اول کدومشون مرد؟  جلیکا

  داره حاال؟ یچه ربط  اسپانوس

  .. جواب بده!.اونش به من مربوطه  جلیکا

  ...ریآداری بازی درمی  وساسپان

  ...انگار متوجه موقعیت خودت نیستی  جلیکا

  .. اول کدومشون مرد؟.پرسییممورد ی بیاالؤس  اسپانوس

خسـته  کـهاما باز هم بـدون این ام.دونستی من کیمی تو هم  جلیکا

 ...!زا تنگ بیای، بدون هیچ غذایی، آبـی، خـوابی، روبشی، به

  ...!او شب

  ...ضعیت رسمی و جدی بودو اون یه  اسپانوس

نیست؟... فقط جـالد و قربـانی جـا  تریجدحاال این وضع   جلیکا

  عوض کردن.
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  چی؟واسه  اسپانوس

بوس پر از مأمور، آپارتمـان محـل مینی هفت سال پیش با یه  جلیکا

 از شـما که یه عـده.. درحالی.مون رو محاصره کردینزندگی

 یتــودین ، شــما ســه نفــری چپیــ کشــیدنیمبیــرون انتظــار 

.. .قصد شکسـتن زدیـنبه ور  زمینزیر یطبقه .. درِ .آپارتمان

  ...کوب کردینبا دست و پاهاتون درو لگد

  ...کرد ینمتون کار .. زنگ خونه.اول زنگ زدیم  اسپانوس

  ...اتفنگ، هااسلحه.. تو دستاتون .در رو یه پیرزن باز کرد   جلیکا

  ...مجبور بودیم تدبیری بکنیم  اسپانوس

بت حرف زدن تو هم االن.. .ساکت شو  جلیکا   ...رسهمی نو

.. کـاری کـه .تونستیم که با یه دسته گل تو دستمون بیایمنمی  اسپانوس

  ...کردیم یه عملیات بود

  ...بدون شک  جلیکا

  ؟کنییمچی متهمم طوره، پس واسهاین اگه  اسپانوس

.. ... فقط موقعیتـو تشـریح کـردم.هنوز که اتهامی بهت نزدم  جلیکا

  سلحه تو دستاتون نبود؟ا

  ...بودیمبود، چون باید   اسپانوس

  ...چشمای پیرزن از ترس از حدقه در اومده بود  جلیکا

ــط   اسپانوس ــن؟می ایرزنــ پفق ــی ...ترس ــر آدم ــهمی ه ــه بترس .. .تون

.. مـا هـم .دونستیم تو خونه با چـی قـراره مواجـه بشـیمنمی

  ...ترسیدیمیم

.. ... یک اتاق و یک هـال.بودکوچک  حد کافیبه نهوخود خ  جلیکا

کـه رو یی اهاش باال بودند... ولی زانو به پایین آدـم پنجره احت

.. داشتیم زیـر خـاک .تونستیم ببینیممی شدنیماز کوچه رد 

 روداشـت آشـپزخونه رو زیـروتـون .. یکی.کردیمیمزندگی 
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یکـی هـم و اون شـدیمتوالت  تون داخل، یکی دیگهکرد می

 خوابتـون از اتـاق.. یکی.زد یـم هم هرو بفنری  یاتشکزیر 

.. دختــره کوچولــو بــود... از .آورد  نوکشــ نودخترکــی رو کش 

سـیلی  بهـش کثیفـت موهاش گرفتی و با اون دسـتای گنـده

  .زدی

  .. گوشش رو کشیدم..نه  اسپانوس

  .. اون دختره، اون دختر کوچولو من بودم..سیلی زدی  لیلیکا

  .سکوت

خـواب بـودم و .. از شب قبلش خیلـی بی.ومدآره، آره، یادم ا  اسپانوس

کـه آدم رو  کـردییمتو با یه صدای نخراشیده جـوری گریـه 

  ...کرد یمدیوونه 

بچـه رو ه دخترـی  راحتیتـونی بـهمی دلی کهقدر سنگتو اون  جلیکا

  کتک بزنی.

بهتـر  االن.. .بینـییماز دیـد خـودت  شهمـهچی رو، همه  اسپانوس

کوچولـو رو آوردن، بهـش نزدیـک  ختر.. وقتی د.آرممی یادبه

یـادت  ..... خواستم موهاش رو نوازش کـنم تـا نترسـه.شدم

کار کردی؟ تو صـورتم تـف .. تو چی... یادت بیار دیگه.بیار 

  کردی.

.. اما رفتی تو آشـپزخونه و برگشـتی، بعـدش .طورهآره، همین  لیلیکا

  ...یه سیلی دیگه زدی

بـا  کـه. آب قطع بـود. بـا اینصورتمو بشورم آشپزخونه رفتم  اسپانوس

، شســتمینمامــا تــا  دســتمالم صــورتم رو پــاک کــرده بــودم

. وقتـی هـم وارد هـال شـدم، تـو کـردمینماحساس راحتـی 

  اومده بودی.
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س. العـادهوضعیت فوق وقتی نزدیک آپارتمان شدم، فهمیدم  جلیکا

.. .نظامی مسلح محاصـره کـرده بودنـداطراف رو یه عده غیر

، از گوشه و کنار دیـد هاپنجرهالی ترس و لرز از با  هایههمسا

.. یه دفعه طرف من دویـدی و شـروع .... داخل شدمزدنیم

  ...کردی به سیلی و لگد پروندن

!... مـادرم فریـاد بگـو ...: بگو!...بگو!گفتییمیه سره داشتی   لیلیکا

  ...کشنمی .. دخترم رو دارن.: کمکگفتیمو  کشیدیم

، زا چنـد کـه خـود اون رو.. هر.نیو صدا انداختاون رو از سر  جلیکا

.. کسی نمـی تونسـت بـه داد کسـی برسـه. .وحشتناک بودن

؟ بـرای چـی مـادرم رو وادار بـه سـکوت گفتمیـم چی بایـد 

چی تـو واسـه کتابـا ؟کرد یمچی گریه کردین؟ خواهرم واسه

 بـودن؟ چی رو زمین ریخته شـده؟ لباسا واسهزدنیمهوا پر 

ــی  ــطالحت ــغال یس ــالی  آش ــم خ ــدنیمه ــهش  جا... هم

بــرای چــی « . بــرای چــی؟شــدنیموارســی  وجببــهوجب

 کتــاب آشــپزی بــه چــه درد تــو قــدر زیــاد کتــاب داری؟این

راهنمـای  یچی دفترچـهوقتی تلفن ندارین، واسـه خوره؟می

چی؟ واسـه» چی اینجا زدین؟این تابلو رو واسه تلفن دارین؟

بگـو... چـی رو بایـد  .چی؟ بگـو!... بگـو!..چی؟ واسهواسه

  !گفتمیم

  ؟دادیینمآدرس رفیقتو  کهواسه این  اسپانوس

پرسـیدین، جـواب می آدم مـِث  اگـهرفته بود شـهر خـودش.   جلیکا

ــه.. ولــ .دادمیمــ  ــودین ک ــوم آورده ب ــم هج ــوری به  ی، ط

  آسیبی به دوستم برسه. خواستمینم

دیگـه  دادییـم  اگـه.. .باالخره آدرس رو ندادی آخر سر هم  اسپانوس

  ...افتادینمهیچ اتفاقی 
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 ن بیــرونوکـش نوو کش مـن  .. بعـدش.دسـتبند زدیـد اول بهـم  جلیکا

و  هـاکـه از پنجره هایییههمسـا.. و زیر نگاه سـنگین .بردین

 یهمـه.. بعـد، .کردین سوار ماشین ،زدنیمدید  هاپردهالی 

ــاعت زا اون رو ــهثانو  او س ــه در  های ــتناکی ک ــات وحش و لحظ

می وکـه تـم  هایییـهثان ...تو گوشم خوندین ن روانتظارم بود

بدون وقفـه  که ییاچماق.. .بود انگار زمان ایستاده ...نداشتن

 ییسـهک هـی  .. مثـل.امشـت... شـدندیم ریز رو سـرم آوار و یه

خوای تـا می کجاس؟ االن«.. .یاژله مِث .. .مونیخالی می

.. .نحیـوو» ات داریـم؟اینجا نگهوقتی که جای اونو نگفتی، 

  تونستم بکشمت.می ...حیوون

.. .داردیـم سمت اسپانوس خیز برجلیکا خود را گم کرده و به

ــپانوس ن ــو ان بهاگهــ اس ــمت جل ــردیمس ــر پ ــا را گی . جلیک

اسلحه بر سر  یدسته.. لیلیکا با .. یک درگیری کوتاهاندازدیم

ــه طــرف خــود اســپانوس می ــد. خــواهرش را ب . کشــدیمزن

  شده است. اسپانوس نقش بر زمین

کـدوم هیچ گفتییم اگه.. .برای چی؟ چرا اون رو لو ندادی؟  اسپانوس

چی؟... اون یـه آدم معمـولی .. واسه.افتادنینماتفاق  ااز این

  ...بود

.. اون یادم داده بود کـه فقـر، .العاده بودنه! اون یه جوون فوق  جلیکا

یدیمگرایانه آرمان کامًال [.. .تقدیر نیست .. .شـتمدوستش دا  ]گو

.. چنـان .بین بـودکه نشه دوستش داشـت. خـوش آدمی نبود

خواهـد بـود و  چی بـر وفـق مـرادباور داشت که روزی همـه

.. بعـدش یـه روز، .کـه کـرد یمقانع  اطرافیانش رو هم چنان

ــی ــن یک ــم رو آوردی ــده.. مچاله.پیش ــود.ش ــودش ب .. ... خ

بـار دیگـه هـم  د.. چـن ... بعـد.جاش غرق در خون بـودهمه
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.. لکنـت گرفتـه .تونسـت حـرف بزنـه.. نمی.دینش پیشمآور 

ــود ــه.. روز .ب ــدنش رو، از ب ــالک ش ــدنش رو، ه روز آب ش

.. یـه .قدم به قـدم ...ریخت آدمی در اومدنشو، نشونم دادین

  ...خودکشی کرده روز هم اومدین، گفتین

  ...پرت کرد پایین خودشو  اسپانوس

  ...آدمی نبود که بخواد خودشو بکشه اون  جلیکا

 رها شـد و از پنجـره از دستمون خودش رو کشت!... یه دفعه  اسپانوس

  ...پایین پرید

نـت رو بکـنم؟ وپلک چشمات رو با سوزن لحاف بدوزم؟ زب  جلیکا

 هاقصـهم ه.. مادربزرگم واس.. کوچیک بودم..ببرمتکه ا اینی

رو شکست  دا بقهرمان قصه، آدم یاقصه.. آخر هر .گفتیم

.. .ایی رو جلـو روم گذاشـتین، کاغـذبعدش ]سکوت[ دادیم

 .. بــا یــه دســته.کســی رو نکشــته بــودم ...کــردمینم امضــا

قـانونی .. کـارای غیر.نداشـتم یارابطـهزیر زمینی  یهاشبکه

  آوردم رو صورتت. باال نکرده بودم...

  ...تونی تست بکنیمی  اسپانوس

تـن .. رو نـافم چنـدین .کـردنیمانگار که بدنم رو به دو نیم   جلیکا

 تـو نـافم دنیـا رو ییلـهم یزترینت.. نـوک.کردمیمحمل وزن 

  ...کردنیمفرو

چشـمات بسـته بـود،  .. چـون.کـردنینمچیزی فرو واقعدر   اسپانوس

  ...کردییمهمچین فکری 

  ...چی متوقف شد.. بعد همه.مردمیم داشتم  جلیکا

  ...دکتر باالی سرت بود  اسپانوس

باره شروع شد  جلیکا رو  خوردن و شکسـتن دنـدونام.. ترک .بعد دو

جای بـــدنم .. یـــه چیـــزی رو بـــه همـــه.کـــردمیمحـــس 
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ه ـی  زن بیچـاره ...... یه روز مادرمو پیشـم آوردیـنکشیدنیم

 ...ه چیـزیش شـده بـود؟ی .. پیر شده بود؟.چیزیش شده بود

شـده  رد وشـاید هـم ریـز و ـخ  دونم، کوچیک شده بود؟نمی

.. ... ولش کنـین.هادهشگور بهگور «.. .نخ ه گولهی مِث .. .بود

.. .بود؟ چه روزی بـود؟ دساعت چن ]سکوت[ »...ولش کنین

.. از شـدت بـوی .شاشـیدمیمیعنی مرگ این شـکلی بـود؟ 

 تــون حــرفادرار و گوشـت ســوخته، داشــتین از گـرفتن بینی

.. وادارم کردین کـف زمـین .آوردمیم.. داشتم باال .زدینمی

ــز کــنم ــه .رو تمی ــو ذهــن شــما وارد ی  یهاشــبکه ســری .. ت

. نوشـتمیم 1مرگ بر جونتـا»«.. رو دیوارا .شدمیمزمینی زیر

. تعداد زیادی کردمیمسازی جا بمب پاتاکوس»«تو جایگاه 

 یجبهــه .. روزنامـه.کـردمیمتـرور رو طراحـی  سوءقصـد و

کـه فراموششـون  ییاآدرسو به  ...آوردمیمپرست رو در میهن

  .فرستادمیمکرده بودم، 

  ...خودت رو خسته نکن ه خواهر! بیشتر از اینکافی  لیلیکا

.. بهـش فریـاد زدم .رو کـردنبعدش یه روز منو با یکـی رودر   جلیکا

بـودم و امضـا کـرده بـودم دروغ  یی کـه گفتـهزا چی یکه همه

.. دیگـــه .دوبـــاره از اول شـــروع شـــد چی.. همـــه.بـــودن

.. .ها گذشـته بـود؟.. آیا سال.تونستم از دستشون در برمنمی

ــادم رفتــه بــود فکــر کــردن احتــ  ــه روز  ...هــم از ی  بعــدش ی

.. تو رو دیـدم .چشم داشتم، لیز خورد پایینبندی که بهچشم

.. دوبـاره ... تو رو! چشم تـو چشـم هـم انـداختیم.اسپانوس

  ...چشمام رو بستین

 
گیرد و با تضییع حقوق و آزادی گروه سیاسی یا نظامی که با عمال زور و قدرت، اداره دولت را به دست می 1

 کند. مافراد و بدون مالحظه قانونی و رعایت قانون اساسی اعمال فشار می
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  م؟یم بکنیتونستمی کار چی  اسپانوس

یـاد  از  تونستمتونستم فراموش کنم، چشمات رو نمیاما نمی  جلیکا

.. .فرامـوش کـنم تونسـتمنمی .. چشماتو...... چشماتو.ببرم

.. یـه روز .کـاری نداشـتین .. دیگه.منو تو یه سلول انداختین

، امـا کـردمیم .. گریـه... آمپـول زدن.اومـدن دا سفیبندپیش

خشــکیده  چشــمام یهاچشــمه.. .چشــمام اشــکی نداشــتن

تفـاقی .. دیگـه ا.شـه.. دیگه طوری نمی... گفتن نترس .بودن

بـه کـارم .. .گنـاهمشده بودن که بی متوجه ]سکوت[افته نمی

..موهـام .ای تـو بودممش دنبال چش ه.. هم.کشید ابیمارستان

ای تـو رو مش چـش هتو خـواب هـم  اشب ...ریختنیمداشتن 

 یاـی قال مـِث تـنم  تونسـتم تـنم رو بشـورم...نمی ...دیدمیم

عـادتم قطـع  ای تو بود...مجا چش سوخته شده بود...اما همه

.. امـا .تونسـتم راه بـرم.. نمی... نمی تونستم بشینم.شده بود

.. حاال بذار از اینجا خالص .دیدمیمای تو رو مجا چش همه

.. بــه ... وارد حیــاِط بزرگــی شــدم.وردمآ.. گیــرت مــی.بشـم

ومد... مـن ا.. حتی کشتن تو دیگه به کارم نمی.م اومدمخونه

.. حـاال دیگـه تـو .اسپانوس راه رو انتخاب کردم ینترسخت

هفت سال هم بگذره تو مشـتم هسـتی...  اگه...چنگم هستی

  آره، اسپانوس!...

  .بینییمچی رو از دید خودت همه  اسپانوس

  تو هم از دید خودت تعریف کن.  لیلیکا

کـه چون ...که حتی خالصـانه بهـم گـوش بـده کنمینمباور   اسپانوس

ش رو هفت سـال .. تصمیم.خواهرت تصمیم خودشو گرفته

.. فکـر .عوضـش کـنم؟ تونم یـه شـبهمی .. مگه.پیش گرفته

مـرورش  بایـد قضـیه رو از اول .. یه بار هم که شده.کنمینم
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.. .، کشــورمون چـه وضـعی داشــت؟1967.. قبـل از .کـرد 

رانی تـو اتوبـوس ...جا اعتصـاب، اعتصـاب، اعتصـابهمه

مـــدارس تـــو  ها تـــو اعتصـــاب..... کارخونـــه.اعتصـــاب

.. ... امنیـت جـانی هـم نبـود... امنیت مالی نبـود.اباعتص

بـا  هاکوچهدانشجوها تحصیل رو ول کرده بودن و تو  دروغه؟

.. وضـع .کـردنیمزد و خـورد  ا با مأمورین نظامیی همدیگه

 دتونست به همین نحو ادامه پیدا بکنه، و اتفـاقی کـه باـی نمی

ــادیم ــاد ،افت .. .دســت گــرفتنحکومــت رو به ایــ خود.. .افت

.. دعواهـای خیـابونی تمـوم .مثال چاقو بریده شـدن ااعتصاب

هاشـون بـه کارخونه را و کـارگ  اسر کالـس  زا آمو.. دانش.شدن

  .. مردم درگیرِ کارو زندگی شدن....برگشتن

  تمومش کن!...  جلیکا

  نگفتم بهت؟ ]رو به لیلیکا[  اسپانوس

  ...باید اجازه بدی خواهر  لیلیکا

  کن! شخالصه  جلیکا

ــن خالصه  ساسپانو ــهای ــازمان.ش ــه س ــیس ی ــالب، تأس ــد از انق  .. بع

.. اسـم .گزارش داده شـد پرستمیهن یجبهه مقاومت با نام

 »ادا « یمنطقـه.. در .لیسـت جبهـه بـودن تو تو و رفقات هم

المبـراکیس  جوانان عالوه، عضو تشکیالت.. به.مأمور بودین

 شهمـه.. .شـدیم شـماها .. ما مـأمور دسـتگیری .هم بودین

  همین.

مگه ارتباط با تشکیالت جوانان المبراکیس و ادا جـرم بـود؟   جلیکا

  بود. انومجاز که مختص جو یحزب قانونی و تشکیالت یه

.. بـه مـا دسـتور .خواست کنـیباز  ومن نیتوینممورد  در این  اسپانوس

  ...ما هم دستور رو اجرا کردیم ...داده شده بود
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  بهت حق بدم؟ خوایمی نکنه  جلیکا

.. اما خودت رو بذار جـای .دی، معلومهکه بهم حق نمیاین  نوساسپا

  ...من

، تـو هـم یادادهدر کـارایی کـه انجـام  کنـیینمیعنی قبـول   جلیکا

  شریک جرم هستی؟

ما اونـی رو  طور کلی،ه.. اما ب.ما هم احساس و عقیده داریم  اسپانوس

  کاست.وکمبی ...دادیمیمانجام  شدیمخواسته  زموناکه 

.. هر بالیی که ممکنه بـه .کننمی ه روز با پسرت دستگیرت ی  یکاجل

 .. آزاد.شـهمی تون ثابـتگنـاهیبی د... بعدشـمآسرتون مـی

پاسخ، بهـت بگـن  جایبه اگهشین، اما به چه قیمتی؟... می

  کافیه؟ ،من مأمورم و معذور 

  حق با تو نیست! تماماً گم نمی  اسپانوس

 .. بازی داره شـروع .طوریه؟. پس این..خیالرو بی حاال، اینا  جلیکا

کسـی دونـی چهمی ...شهداره شروع می .. بازی بزرگ .شهمی

  منه؟ منتظر تلفن

  کی؟  اسپانوس

  ...دهمی کشیک بسته دارهپاودست یسر یه بچهرفیقی که باال  جلیکا

  این بچه کیه؟  اسپانوس

  کیه؟ت... .. تنها دارایی.تزندگی .. معنی.پرسمیم من از تو  جلیکا

  ...پسرم؟ اون که تو این قضایا گناهی نداره  اسپانوس

در ایـن مـورد  کـه تـو کنـییمحساب داری تأیید  پس با این  جلیکا

  کاری؟گناه 

  پسرم نیست، پسرم نیست، مگه نه؟  اسپانوس

  ...رو ندادی جواب سؤالم  جلیکا

نیسـت، مگـه  اون اما ...بکن یخوای بکنمی هر کاری با من  اسپانوس
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  نه؟

  فطرت...پست  اجلیک

  ..... لعنتی.لعنت! ]رها بشود کندیمسعی [به تو و امثال تو...   اسپانوس

  ..... کاملش کن.ادامه بده  جلیکا

شـما رو  ]بـا مالمـت[ ...رو کـردم را اون کـا خاطر مملکـتمبه  اسپانوس

  فریب داده بودن...

.. چـون ...آخرش آزادمون کردین.گیمی هنوز داری مزخرف  جلیکا

  ..... رهامون کردین.بودیمگناه بی

ــونی ایننمی  اسپانوس ــیت ــدر ب ــیق ــرمو نمی.رحم باش ــونی .. پس ت

  ...بدزدی

.. گیـریم .در مقابل شما مجرمم فرض کنیم که من یالحظه  جلیکا

  ...کردمیمکه در مقاومت شرکت 

  پسرمو...  اسپانوس

  ...دیبه من گوش نمی  جلیکا

  تونم گوش ندم؟می چطور   اسپانوس

ــه  جلیکا ــهب ــه نامفرض، ب ــت میهن یجبه ــت فعالی ــردمیمپرس . ک

  ؟فهمییم

  .فهممیم  اسپانوس

  چیه؟ تیفهوظ  جلیکا

  عنی چی؟ی  اسپانوس

 ا.. حـت .؟ بگـو!گیـری یمحقـوق از دولت  چیزیدر برابر چه  جلیکا

  ...دونیخودتو نمی ییفهوظ

  ...دونممی  اسپانوس

  ...طوره، جواب بدهاین اگه  جلیکا

  از نظم و امنیته. .. صیانت.میفهوظ.. .میفهوظ  اسپانوس
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خـوای می شـن،می یی که دست تو سپردهابا آزار و اذیت آدم  لیلیکا

با ظلـم، نظـم و امنیـت  اگهنظم و امنیت رو محافظت کنی؟ 

 ینمونـه ، و آخریننشدیمصفت گرگ  ا، آدمشدیمصیانت 

  اومد.نمیبارزش، نازیسم از پا در 

  ...زیر پا بذارمنباید قوانین رو   اسپانوس

م ـه ا مجـرم ـی تو قوانین شما، حکمی برای آزار و اذیت متهم   لیلیکا

  هست؟

  متوجه نشدم.  اسپانوس

  د.آاما به کارت نمی شی،می .. متوجه.شیمی چرا متوجه  جلیکا

  ...پسرم رو  اسپانوس

  همچین حکمی هست؟  جلیکا

  ...طوری بودهاز اولش همین .. اما.نیست  اسپانوس

تــو کافیــه؟  یاز اول بــودنش بــرای تبرئــه ایــن کنــییم فکــر  لیلیکا

ی ابـه سـازمان اتـو تحویـل صـحیح و سـالم متهـم  ییفهوظ

  کار کردی؟مون، این رو نوشتن. اما تو چیه. قوانینیقضائ

  ...ذاریمی قوانین خودت رو زیر پا احت  جلیکا

ای جز درس و کـالس بـه چیـز دیگـهبه .. اون.گناههپسرم بی  اسپانوس

  ...کنهچیز دخالت نمیتو هیچ ...ندارهکار 

هم  اینظمآدمی که تو هیچی دخالت نداشته باشه، مسئول بی  جلیکا

  هست.

  چطوری گیرش انداختین؟  اسپانوس

  جواب ندادی. والم ر ؤس  جلیکا

  ...هنوز خیلی جوونه  اسپانوس

... که این  جلیکا .. زندگی و عشـق حقـم .طور؟ من هم جوون بودماِ

هـر  مـِث با آدمی که دوستش داشتم حقم بـود. .. زندگی .بود
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 حتی زنانگیم رو ممکن نیست. کدوم.. اما دیگه هیچ.انسانی

  ]رودیمبه آشپزخانه [ ...ازم گرفتی

کجا بردینش؟ مادرش منتظرش بـود. گنـاه اون چیـه؟ ِد بگـو   اسپانوس

.. ... حـرف بـزن.شـهمی ..چی.کنه، مگه نه؟دیگه، ولش می

  .  ..یاال، بگو... یاال

یی بهآیــدیمجلیکــا  عمــد . کابــل درازی در دســت دارد، گــو

  .ریخته استهمدر

  اون چیه؟

باید  رو هم خورهمی به چه دردی کابل که؟ اینبینیینممگه   جلیکا

  ...یاخبره را تو در این کا حالی کرد؟ به تو

  ...هه گنا.. اون بی.پسرمو ول کنین  اسپانوس

  ...طور مادرم هم همیننامزد من هم گناهی نداشت...   جلیکا

  .گی..می .. دروغ .با مادرت که کاری نکردن  اسپانوس

ــدتر  جلیکا ــن ینب ــر اون آوردی ــال رو س ــه.ب ــتین می .. دیگ خواس

و نشــونش نــدادی؟ بــه مــادرم نشــون کــارش کنــین؟ منــ چی

  ندادی؟

  .....التماس کرد .خودش خواست ببینه  اسپانوس

  ...شده بودم .. پوست و استخون.تونستم راه برمنمی  جلیکا

دقیقـه هـم شـده، دخترمـو نشـونم  پنجبرای  اگه احت« :گفت  اسپانوس

  خاطر التماسش نشونش دادم.ه.. ب.»بده

.. .خندیـدییم، تـو داشـتی ریخـتیموقتی اشکای مادرم   جلیکا

واسه این منو نشونش دادین تا ببینه به چـه روزی افتـادم و بـه 

جــای اون  خــودت رو ...تــونین درم بیــارینمی چــه وضــعی

  ...نذاشتی

  ...دروغه!... منم وجدان دارم  اسپانوس
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ــت هــم .1آه هریســتوس! ]بــا خشــم[  جلیکا .. آه هریســتوس! خجال

نگـاه  خـوب .. ببـین، ببـین،.زنـهکشه، دم از وجدان مینمی

.. از .دســتمو ببــین ..... ببــین، ببــین، خــوب نگــاه کــن.کــن

ب .. بــا آ.آوردیو درمــی.. داد منــ .بــردییمشــکنجه لــذت 

.. اسـمش .همـون بالهـا رو سـر پسـرت بیـارم اگه.. .جوش

  ، نه؟هوجدانیبی

  ...کنیینم.. تو این کارو .نه  اسپانوس

  ...طوری بگیرمو اینر  چرا؟ مگه اینکه انتقامم  جلیکا

  ...انتقام ...انتقام ...انتقام  اسپانوس

بالیـی کـه سـر  تمادرم مرد. نتونـس  غفلتاً آره، انتقام! بعدش   جلیکا

.. تـو اونـو .رد قلبش تاب نیـاو ...د رو تحمل کنهآمی دخترش 

  .. تو!.کشتی

  ...هگناه پسرم بی  اسپانوس

  گناهه؟بی  جلیکا

  رسه.آزارش به یه مورچه هم نمی ااون بچه حت  اسپانوس

  ...من مِث   جلیکا

  ...که پسر منه ینهاتنها گناهش   اسپانوس

  این کافی نیست؟  جلیکا

  ش باشم.اون که نخواسته من پدر   اسپانوس

که  گرفتیمپسرت تو وضعیتی قرار  اگهخوای بگی می عنیی  جلیکا

تــو رو انتخــاب  مــِث  یآدمــ  خــودش پدرشــو انتخــاب کنــه،

.. حاال بگذریم... بحثـو .مرده، آره؟ پسرت یه جوونکرد ینم

  که اون پسر تو نیست؟ یخوای بگمی .. نکنه.عوض نکن

 
 معنی مسیح و ناجی است. مبهدر یونانی  1
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  شه؟بهم گوش بده، مگه چی می  اسپانوس

 عزت رو رقــممردونــه، حــداقل بــرای آدم مــرگ بــا یقابلــهم  جلیکا

تونه بدوِن شرافت و افتخار هم باشه. تـا می زنه. البته مرگ می

پـروا و که خبر حبس پسرتو تو یه اتاق نشنیده بـودی، بیوقتی

  .. اما حاال چی؟.گستاخ بودی

تـونی وجـدانت رو زیـر پـا تو رو مگـه مـادری نزائیـده؟ نمی  اسپانوس

کــه از دسـت مــن عصــبانی باشـی حــق بــا . در این..بـذاری

ــه ــدر رو بــ .توئ ــه پ ــاس ی ــین... التم ــدش، ه.. بب خاطر فرزن

 .. هـر کـاری بـا مـن.شـهمی .. چـی.شرافتی تلقـی نکـنبی

  ..... اون رو رها کن.خوای بکنمی

یه نکنم، ولش  تا نه!  جلیکا ش ه. هنوز محاکـم کنمینمحسابمو تسو

  ...مهنکرد 

  ؟یامحاکمهچه   اسپانوس

یی با روش تـو و امثـال ی .. عین.ساین بازپرسی اولیه  جلیکا ه بازجو

  ؟فهمییمتو... 

  ...شهنه، نمی  اسپانوس

  .فهمییم کم دیگه بگذره، بهترشه! یهمی  جلیکا

  ...اون گناهی نکرده  اسپانوس

کنــه. ایــن کــافی چیــز دخالــت نمیخــودت گفتــی تــو هیچ  جلیکا

  نیست؟

تـو کـنج خلـوت  آدم هستن که دارن هایلیونمهزاران انسان،   اسپانوس

وقت بایـد همـین ظلـم رو در کشن، اونمی خودشون انتظار 

  هم انجام بدی. حق اونا

  چی تو روی تو نایستاد؟واسه  جلیکا

 یادارهدونـه، کـار تـو می مـن یبـارهتنها چیـزی کـه اون در   اسپانوس
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ــه ــن.امنیت ــه.. نمی... اون رو آزادش ک ــل کن ــه تحم  .. رو.تون

  شه؟می .. چی.مونهمی دستت

پسرت رو از لحاظ بدنی بهتـر بـار بیـاری تـا در  خواستییم  جلیکا

  تر باشه...مقاوم ایسختبرابر 

ه . ضبط را بکشدیمسرباز. جلیکا سرک  یادستهصدای عبور 

  .اندازدیمکار 

 ...کنمیـم من اینجا یک حرفه رو که نه، دارم تو رو محاکمـه 

نیلی جـذابی داشـت...  ی. چشما..آد؟یادت می وپانایوت ر 

ــت  ــنیدم کــه به ــت... بارهــا ش ــش داش ــن گفــتیمری : نک

چی بـا اون نشدی؟ واسه مِث  یکی تو برای چی، ...اسپانوس

  تفاوت تو با اون چی بود؟ ...شکنجه مخالفت نکردی؟

  ...نمی تونستم ریسک کنم  اسپانوس

  .شودیمنهایت قطع و در خوردیمزنگ  مکرراً تلفن، 

  وت بشی؟یپانا مِث چرا تو نتونستی   اجلیک

ــا  اسپانوس ــردنیپان ــراج ک ــارش اخ ــو  ...وت رو از ک ــادی ت ــدت زی م

  کار موند..... بی.بیمارستان بستری شد

  خاطر تعهد به ناموس و شرفش.به  جلیکا

 انتهـاسال جنگی بی .. سالیان.پدرم کارگر فقیر یه نونوایی بود  اسپانوس

رم آتیش ر رو بـاز کـن؛ خمیـر رو بـا پـارو .. در تنو.در برابر هُ

در تنور رو ببنـد... عـرق از پیشـانی،  الفور .. فی.بذار تو تنور 

.. بـا حولـه عرقتـو پـاک .شـهمی روونه آب مِث  و دستات تن

گذاشـتن هیـزم  ...ش خـاموش نشـهیآـت  باش .. مواظب.کن

.. .سـوزنمی نیـارینونای ته تنـور رو زود در  اگه.. .یادت نره

  شن.می جزغاله
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  خب، کارش این بود.  لیکاج

ساله بـودم. ده منو برای کار پیش خودش برد، زمانی که پدرم  اسپانوس

دنبال تـوپ  هاکوچهپسساالی من تو کوچهوسنوقتی که هم

یدنیم کمـک  به پـدرم کردمیمآتیش، سعی  ، من جلویدو

فهمیـدم،  بعـداً .. امـا .گرفتمیمهر هفته آخر .. مزدم رو .کنم

.. مهم این بـود کـه .پرداختهیمجای کارفرما م بهو پدر مزد من

.. همـون هفتگـی رو هـم دوبـاره پـدرم ازم .کار رو یاد بگیرم

طــوری ش اینهمــن همــ  ی.. تعطــیالت تابســتون.گرفــتیم

  .گذشتیم

  ...شدییمکم داشتی صاحب حرفه اما کم  جلیکا

باره زمستونا،   اسپانوس ر کـا بعد از مدرسـه، تـو نونـوایی ساعاتتو دو

.. سـالی .ده سال تمام ...مرا و دفت اهمراه با کتاب ، البتهکردمیم

رد وکه دبیرستان تم کس .. مـن و مـادرم بـی.م شـد، پـدرم مـُ

ــودیم ــده ب ــکر.مان ــدا رو ش ــهوخ.. ... خ ــه  یان ــتیم ک داش

م بـرم تحصـیالت عـالی؟ سـتتونمی .. آیـا.پناهمون باشهسر

ــول در  ــودم پ ــور ب ــول در  ...آرممجب ــد پ ــیاول بای .. .ردموآم

 ..... اربـاب صـدام کـرد .بـود ممکنبرای مـن غیـرولنگاری 

  ...شم کار جای پدرم مشغول بهةتونم بمی گفت

  حاال دیدی؟ نگفتم؟  جلیکا

و بعـد  ریختمیمباید جلو اون آتیش عرق  هاسالعین پدرم،   اسپانوس

.. امـا .ای نبـودپی کارم. راه دیگه رفتمیم ،شدمیمتلف  هم

ای نیست و از احتماالت دیگـه راه دیگه که هاور دور از این ببه

 پخـت نونـا .. بهتـرین... کمیسری بود.زندگی هم غافل بودم

ــوا  ــرای اون س ــردمیمرو ب ــه.ک ــن از در .. ب ــا م ــان ب مرور زم

.. .دآاومد... فهمیده بود که از کـارم خوشـم نمـیصحبت در 
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  پلیش شدنم رو مهیا کرد... یینهزمشد و  مندعالقهبهم 

سالحت رو  حالاینفقیر و ندار بودی، با یخونوادهیه  یبچه  اجلیک

  ...خودت گرفتی مِث آدمایی  بهرو 

بارهنمی  اسپانوس .. .برگـردم تونستم.. نمی.به نونوایی برگردم تونستم دو

خـوای می .. امـا هـر کـاری.منـو درک کنـی بتونی فکر نکنم

  ...بکن با خودم ...بکنی

، از پخــتن نــون تــو نونــوایی کــار ادمــ و آزار آ عنــی شــکنجهی  جلیکا

  بود؟ ی ترراحت

بســته رو هــم ی زبوناحیوونــ  ا.. اون حتــ .پســرم رو آزاد کــن  اسپانوس

رو هــم خیلــی  ا.. آدمــ ... تــو خونــه ســگ داره.دوســت داره

ــاده.دوستشــون داره ــاک و س ــِث س... .. پ ــر  م ــهه  ...یابچ

درشـتش  یبـه جثـه ه.. نگـا.س... بچـهواقع هم یـه بچـهدر 

  .... سن کمی داره..نکن

خودتـون  یهابچـهچرا، چرا رحم و احساسی که نسـبت بـه   جلیکا

  کنین؟ چرا؟می دیگران دریغ یهابچهدین از می نشون

. رسـدیمبـه گـوش  از بیرون صدای نزدیـک شـدن ماشـینی

  .ایستدیم

  افته خواهر؟می چه اتفاقی داره  لیلیکا

یـه جیـپ  ]زندمی ه را کنار. پردکندیمچراغ را خاموش [.. .وایستا!  جلیکا

  ...نظامیه

.. .کننمـی کار کنـیم؟ دارن ماشـین رو نگـاهچی االنخب،   لیلیکا

  خواهر. ترسمیم

  ..کمک....کمک  اسپانوس

  خفه شو...  جلیکا

  ..... کمک.نجاتم بدین!  اسپانوس
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  ...سوار ماشین شدن  لیلیکا

  ..  .کمک  اسپانوس

  .صدای حرکت ماشین

  ...رنمی دارن  لیلیکا

  ...رنمی بازم دارن ]امیدنا[  پانوساس

باره که برنمی  لیلیکا   گردن؟ ها؟دو

  فطرت...پست  جلیکا

  ، مگه نه؟ گذشته رو دیگه پیش نکش.کنییمپسرمو آزاد   اسپانوس

  ...که گذشته تکرار نشه ینهاتمام تالش من برای   جلیکا

  ...کنیبخوای می کار دونم چیمی دیگه  اسپانوس

  اینجا اومدی؟ چیامشب واسه  جلیکا

خودش را بر روی زمـین [.. ... پسرمو آزادش کن.پسرمو رها کن  اسپانوس

بدیم. مشت بر زمین کشدیم خـوای بیـاری می هر بالیی که ]کو

  ...خودم بیار  سر

.. مـن .کم غـرور داشـته بـاششـنوه... یـهکسی صـداتو نمی  جلیکا

  ...طوری رفتار نکرده بودماین

  ...سردمه  اسپانوس

.. عـرق .شـه.. دیگه هم سردت نمی.شهکم بعد گرمت میهی  جلیکا

ــزیینم ــدیینم.. .ری ــن.خن ــهت نمیه.. گش ــن.ش  ته.. تش

  ...شهنمی

ــه لیلیکــا[  اسپانوس ــو نمینمی ]ب ــی؟ از روی ت ــاری کن ــوای ک ــه خ تون

.. پـس کـو، .خـوام... نکـن ایـن کـارا رو.. بگـو نمی.بگذره

  ...دوستم داری گفتییم همهاون

تونی چیزی رو تغییر بدی. پسرت رو هـم مـن التماس نمیبا   جلیکا
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.. طبـق همـین بـازی کـه خـواهرم باهــات .گیـرش انـداختم

که رنج و عذاب مادرم رو حس کنـی، تـو یـه .. واسه این.کرد 

بـه تـو  با چشوندن همون درد و رنج تا.. .اتاق حبسش کردیم

د، همین بـو مِث  ، یه کابلیقاً دق.. .بگیرمم رو و پسرت، انتقام

  مگه نه؟

.. المبـرو .مـن کـاری نکـردم خـورمیم.. قسـم .من نکـردم  اسپانوس

.. ِد بگـو دیگـه، .دهمـی .. جریـان بـرق آدم رو شـکنجه.کرد 

جلوشـو  ...میـرهمی ...کشـهمی جلوشو بگیر... پسرم عذاب

  بگیر...

  برای چی این کارا رو کردی؟  لیلیکا

.. .وشـو بگیـری جل تـونیمی .. فقـط تـو.کار از کـار گذشـته  اسپانوس

  ...کنمیمخواهش 

  ...خواهرم تصمیم خودش رو گرفته  لیلیکا

ــا   اسپانوس ــه کشــتن اون ــا اون کــارا رو واس فقــط  ...کــردیمینمم

.. بــه ... منصرفشـون کنـیم.پشیمونشـون کنــیم خواسـتیمیم

ــاریم ــه این ..... آره، آره،.حرفشــون بی ــه حرفشــون  کــهواس ب

  ...کردیمیمبیاریم، اون کارا رو 

 .. به هر دلیل و بهانه هم کـه شـکنجه.تون قانونی نبوداما کارِ   لیکالی

تـوجیهی  تونه.. این حرفا نمی.دادین، کارتون درست نبودمی

  ...هزار نفر آدم باشهبرای آزار و شکنجه سی

.. یه سـطل آب و جریـان .زدییمش از تأثیر این حرف ههم  جلیکا

  ...هستن! .. منتظر تلفن من.برق

 فهمییم.. ... من یه پدرم... تلفن نکن.بوسمیمف پاهاتو ک  اسپانوس

  .. پدر....که

  ]داردیمگوشی را بر[کنن... می رو تموم تو یه بار کار   جلیکا
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  ...تونم تحمل کنماین عذابو نمی  اسپانوس

  ...مادرم هم نتونست تحمل بکنه  جلیکا

ن .. فردا کـه مـادر شـدی، او.شیمی م مادر ه ه روز خودت ی  اسپانوس

  ...گفتمیمکه چی  فهمییمموقع 

.. .کـه بتـونی گـوش بـدی کنمیـم .. کـاری .خفه شو. خفه!  جلیکا

  ...صدای پسرت رو بشنوی

.. ... فقط ازت یه خـواهش دارم.جلوتو بگیره کسی نمی تونه  اسپانوس

خـاطر  .. بـه همـین.شـهآورده میدم مرگ بـر اآدم یخواسته

  ..... یه چیز.خواممی ازت فقط یه چیز

  ...بگو!  جلیکا

  ...دممی دیگه به مادرت بیشتر حق االن  اسپانوس

  ...لفتش نده  جلیکا

خاطر .. بـه.بـود اخاطر آدمشما به یهادغدغه یهمه کو پس  اسپانوس

خاطر صـلح و تالشـتون بـه یهمـه .. کـو.برابـری و عـدالت

  آشتی بود...

ب...   جلیکا   ]گیردیم یاشمارهبا تلفن، [خُ

.. آخـرین .دار... نکن دست نگه کنمیم.. التماس .صبر کن!  اسپانوس

  ...کنمیم.. خواهش .کن و برآوردهمن یخواسته

ب، نمی  جلیکا گوشـی را سـر جـایش [ ...گی که چه مرگتـه؟...بنال!خُ

  ]گذاردیم

.. اول منو ... اول منو خالص کن.تحمل مرگ پسرم رو ندارم  اسپانوس

  ...راحت کن

. گوشـی را دوبـاره کنـدیمه جلیکا به اسپانوس نگـا .سکوت

  .داردیمبر

  ...کافیه! دیگه این بازی رو تمومش کنین ]زندمی فریاد[  لیلیکا
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  گی؟می چی داری  جلیکا

  ...؟ پسرت آزادهفهمییم.. .پسرت رو نگرفتن  لیلیکا

  گی؟می .. راست.دستگیرش نکردن ...پس ...خدای من  اسپانوس

بـازی رو  ]دهـدیمکـان خـواهرش را ت[بازی رو خرابش کـردی   جلیکا

  ...همش زدی.. به.خرابش کردی

ایـن  اگـهتو چه فرقـی بـا ایـن داری؟  ]دهدیمخواهرش را هل [  لیلیکا

 کنـییم.. فکر .چشمیه دزد دریایی یهی سفیده، تو هم نهنگ

  ...ینها ایبد یهمه یچشمهسر

  گناهه؟بی االنعنی این ی  جلیکا

اون فقـط یـه جـزء  ...ت!تقصـیرا بـه گـردن ایـن نیـس  یهمه  لیلیکا

  ده.می منفورِ خودشو انجام ییفهوظکوچیکه که 

  نیستش نکنیم؟بهعنی سری  جلیکا

تونی تغییر بدی؟ یکی دیگه می اونو بکشی چه چیزی رو اگه  لیلیکا

  ...کننمی رو جایگزینش

  عنی آزادش کنیم؟ی  جلیکا

 سـرِ  .. بـه.کنمیـم چی رو هم فرامـوش .. همه.یرممذارم می  اسپانوس

  ...کنمیمچی رو فراموش .. همه.خورمیمم قسم بچه

  ...که حکومت نظامی شروع بشه هاالن  لیلیکا

خوای به سزای اعمـالش می یعنی ولش کنیم، بذاره بره؟ آره؟  جلیکا

  نرسه؟...حرف بزن.

  حلش نیست.این هم راه اما نه، به سزای اعمالش برسه.  لیلیکا

  ...حلش رو نشون بدههرا  طوره، تواین اگهخب،   جلیکا

تو خیلی از کشـورا امسـال اینـا رو محاکمـه و محکومشـون   لیلیکا

  ...کردن

اینـا وجـود داره؟ داره؟ د حـرف  یمحاکمهمگه نهادی واسه   جلیکا
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  بزن.

  ...  لیلیکا

  .. برگرد!... برگرد...!  .، برگرد گمیمبرگرد! ِد  ]قاپدیمتپانچه را [  جلیکا

زنـد. جلیکـا بـه می . زانـوکنـدیمپشـت  اسپانوس به جلیکا

، تپانچه را آماده کرده، به پس گـردن شودیماسپانوس نزدیک 

  .چسباندیماسپانوس 

  خواهر!...  لیلیکا

  .مانندیممانند عکس ثابت 

  

  1980 ،آنکارا

  





 

  پرونده 

یس بنیاد هنر آنکارا بهترین نمایشنامه یجایزه  یبرنده   1985سال در  نو

  
  به رانده شدگان

  دهویسنن -
  
  
  

  ،کالسهاي درس تئاتر هاي تارقطبی شب يستارهپیشکشی ناچیز به 
  قدرمدوست گران

  قادري هللانصرا
  ترجمم  -

  



 

  ش ینما يهاآدم 

پنجچهل  تامر   معاون شرکت ،سالهو

  کارمند بانک ،تامرهمسر  ،سالهچهل  نورگل

  دانشجو ،تامردختر  ،سالهبیست  شیمی

  معمار  ،تامربرادر  ،سالهچهل  سونر

  همسر سونر ،سالهچهل  اعدهس

پنجپنجاه  حمدی   شرکت مدیر ،سالهو

پنجچهل  رعَم    دار کارخانه ،تامردوست دوران کودکی ، سالهو

  1مرد 

  مأمور دادستانی

  عکاس

  2مرد 



 

  

  

  

  

  

  :در حال وقوع است نمایش در سه مکان

یر : زن و شوهر باید بـهک آپارتمانیاتاق نشیمن  نحوی تصـو

  ک کارمند باشند.ی یادهشوند که القاگر خانو

  نما باشد.باید خوش امکان : تا حدر دفتر کار عَم 

  رسمی است. یادارهک ی: اتاق مدیر اتاق مدیریت حمدی

سـه مکـان،  از این استفاده رخدادها، لزوم  اما در خالل وقوع 

پـیش خواهـد آمـد. در طـول نمـایش،  ک لحظـهیدر  توأمان

  فته شود.گاه نباید نادیده گرچیدمان صحنه، هیچ

  1981زمان: 

  مکان: استانبول



 

  

  

  

  

  

  یک یپرده

  ک آپارتمانیاتاق نشیمن 

در دسـت وارد  ییهـاپاکتو با  کندیمنورگل چراغ را روشن 

ــودیم ــاپاکت. ش ــز  ه ــذاردیمرا روی می ــددیم. در را گ . بن

یزدیمخود را  یمانتو پاش خانه را با و. خسته است. ریختآو

همسرش را روی مبل و  ی. پیژامهکندیمحوصلگی مرتب بی

حال خود ه ب . با عصبانیتبیندیمهایش را روی فرش جوراب

. شـودیم . در بـازکنـدیمرا بـاز  هـاپاکت. کنـدیمرهایشان 

  .شودیمرا در دست دارد وارد  یشهاکتابکه حالیشیم دری

  جون اومدی؟مامان  شیمی

  ؟بینیینم  نورگل

  باز که عصبانی هستی؟  شیمی

.. عصـر بیـا .بکـن .. جون.از صبح تا غروب تو اداره کار کن  گلنور

باره.خونه .. از زنـدگیم سـیر .همون آش و همون کاسـه .. دو

  ا که حیوون؟یدونم آدمم؟ زنم؟ ماشینم؟ .. نمی.م دیگههشد

  ؟کنیچرا عصبانیتت رو سر من خالی می  شیمی

  .نیز ینموسفید تو هم که تو خونه دست به سیاه الماشا  نورگل

  مامان!...  شیمی

رو مبـل افتـاده،  شیژامـهپتو رو خـدا وضـع خونـه رو ببـین.   نورگل

س... انگـار قصـد و زیر پـرده .. پیراهنش.جوراباش رو زمینه

  .غرض داره..

  ...خالی کنخود بابا عصبانیتت رو سر خب،   شیمی
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  و وضع اتاقت انداختی؟ ه نگاه به سریخودت   نورگل

  ...بهاتاق من تمیز و مرت   شیمی

پــال وپخش رو زمــین ادداشــتا و کاغــذا چــی؟ کــهیکتابــا و   نورگل

  ...هستن؟

  خونم مامان...می طوری درس من اون  شیمی

 ه نگا بندازه، چـی بگـم؟ تـو دیگـهیو  و باز کنهر  کسی در  اگه  نورگل

 و سـرزنشمن ...کننمتهم نمی .. تو رو که.شدی دختر بزرگی

ــتســابی و ح درســتدختــرش رو گن مــی کنن...مــی  تربی

ــرده ــه.نک ــه داروخون ــه.. ب ــر می ای ک ــی، فک ــاز کن ــوای ب خ

هـیچ فرقـی بـا بقـالی  با این شـلختگیت ترسمیم... کنمیم

  ...نداشته باشه

.. جمــع .کنیمیمــ جمــع  ]نشــیندیمو کنــد میپاهــایش را دراز [  شیمی

  ...کنیمیم

  ...طعنه نزن  نورگل

.. .کـه مخسـته قـدر . اونکنمیـم کم استراحت کنم، جمع هی  شیمی

  ...رو از این کالس به اون کالس بردن بس که تموم روز ما

 ...شــیمی و رســتورانا خســته هاکافــهدختــرم تــو بیشــتر تــو   نورگل

س... ریختــههمهچی بپــاش... همــهوپــاش، ریختوریخت

جور کـن.. تـو وو جمعر  برشو این دورو .. پا.بلند شو دخترم

  ...گیرهمی این خونه دلم

.. از دسـت مـن .گیـرهه سال بعـد دلـت نمییصبر کن! دیگه   مشیی

  ...شیمی خالص

یـه  .. بـا.تونه تو رو تحمل کنهبا این شلختگی، متین هم نمی  نورگل

باره بگرد همهعقب   ...کنهمی مون پسترا چی رو دو

ــت  شیمی ــین پس ــو؟می مت ــه؟ من ــدون ؟آره کن ــو نخن ــه .من .. مگ
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  ]دهدیمدرآورده نشان که از پاکت را پلیوری [ ؟بینیینم

  متین؟ ]شودیمنرم و مالیم [  نورگل

. نسـرین و خـوردیمیمکافه داشتیم چایی  تو ]مغرور و با فخر[  شیمی

.. .رو میـزاومـد ه پاکـت ـی  دفعـههیفاتوش هم با من بودنـد. 

.. گفت: «امروز با هـم آشـنا شـده .سرمو بلند کردم متین بود

 ظاهر.. نسرین هم بـه.نقدر حال کردم که ماما.. اون.بودیم»

اش معلـوم مچی از چـش .. اما همـه.آمدیم نظرخوشحال به

  ...کنه کهمی .. چنان حسودی منو.بود

.. .مـادو نـدههمه بهت کادو ، جلو چشمهاکافهطوری تو این  نورگل

  .....بعدش.شیسقط می خورییم مخدا چش به

ــدیم  شیمی ــدیم و اوم ــین ش ــین مت ــوار ماش ــد .بعدشــم س .. از عم

  ش برسونه...هخواستم نسرین رو هم به خون

.. نگـاه .تکلـف نبـاشقدر بیببین! پهلو دوستات با متین این  نورگل

  ...هاکنن که نامزدین، از دستت درش میارن نمی

  ...تونه زندگی کنه؟... نه مامان. اون بدون من نمیین رومت  شیمی

هرچقـدر  ...اونـو داره مـِث .. هر کسی آرزوی یکی .اینو نگو  نورگل

.. اینـو .دارهپول .. بچـه.چنـانی نداشـته باشـههم که تیـپ آن

  ...خواهان زیاد داره ،دار .. آدم مایه.فراموش نکن

.. دانشـگام هـم کـه داره .اون پولدار باشه، منم خوشگلم اگه  شیمی

.. .تونه گیـر بیـاره؟می منو از کجا مِث دختری  ...شهتموم می

 ادمـی کـه نتونسـته حـت کـه پـول نیسـت مامـان... آ چیهمه

دلـت بخـواد، پـول داشـته باشـه،  تـا تمـوم کنـه، دبیرستانشو

  د.آحال بهتر از من گیرش نمیهربه

  ...پر از دختره هاکوچه  نورگل

ب، پر از پسر هم هست.  شیمی   خُ
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 با این طرز فکرت شانسـی رو کـه تـا دمِ در اومـده از دسـت  نورگل

  دی.می

  ...شهطوری نمی  شیمی

. تلفــن زنــگ گیــردیمجــایی را  رش بــا تلفــنعمــر، در دفتــ 

  .خوردیم

لوووو...  شیمی   اَ

لو  عمر   اَ

  بفرمایید.  شیمی

  س؟خونه تامر  عمر

  ...هنوز نیومده  شیمی

  شما؟  عمر

  من دخترشم.  شیمی

  اسمت چیه؟ ،ببینم  عمر

  شیم.ی  شیمی

  د؟آکی می بابا جان،شیمی  عمر

  کم باید پیداش شه.دیگه کم  شیمی

عمر زنـگ زده عمـو.. عمر، بگـو .اسم من عمرهببین دخترم،   عمر

 یشـماره[.. .من یشماره.. ... از دوستای دوران دبیرستان.بود

یدیمتلفن را  باهـام  حتمـاً .. .ش تنگ شدهدلم خیلی واسه ]گو

  ...تماس بگیره

  همین که اومد؟  شیمی

ــی االن  عمر ــردا. هــر موقــع دلــش رم. فــردا، پسدارم بیــرون م ف

پیغـام  میمنـش من نباشم. بـرای  اگه احت ...خواست زنگ بزنه

  بذاره، باشه دخترم؟

  باشه.  شیمی
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..، خیلـی سـالم .بوسـمیم رو اتمخب، دخترم، چش خیلی  عمر

  .. به مادرت هم عرض ادب دارم..برسون

  ]کندیمقطع [م مچش  رو  شیمی

  کی بود؟  نورگل

  کی به اسم عمر.ی.. .دوست دوران دبیرستان بابا بود  شیمی

  ...دآادم نمیی ...عمر، عمر عمر؟  نورگل

ــد   شیمی ــا بای ــا رو یــ از کج ــه، باب ــه دوران مدرس ادت بیاد؟...مگ

  ؟شناختییم

 ..... عمـر، عمـر... هـا.بابات خیلی از دوسـتاش بـرام گفتـه  نورگل

رو جمـع کـن  اینجاها ]رودیمبه آشپزخانه  هاپاکتکه با درحالی[

  ...دیگه

ــراهن ــیم پی ــرده و جوراب یش ــت پ ــای رویپش ــین را  ه زم

  .کندیمشیم در را باز ی. زنندیم. در داردیمبر

  سالم. ]شودیمتی در دست وارد یبا سامسون[  تامر

  ...سالم باباجون  شیمی

  س؟تو آشپزخونه  تامر

  ...باز هم از دستت عصبانیه  شیمی

  چرا؟  تامر

روی زمین را  ییژامهپهای در دستش و پیراهن و جوراب شیمی

  .دهدیمنشانش 

  ...ار کنم؟ با عجله دراومدمکچی  

نریـز... از دسـت تـو سـر رسـید جا طوری هرجون همینبابا  شیمی

  ...زنهمی منم داد

  ...رگلووگل، نونور  ]زندمی طرف آشپزخانه دادکنان بهخنده[  تامر
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  ه؟ییچی ]با صدایی عصبانی[  نورگل

  تونی عصبانیم بکنی... امشب هر کاری بکنی نمی.ببین  تامر

  ه مگه بابا؟ به حقوقت اضافه کردن؟چی شد  شیمی

شـیم یاز دسـت [.. امروز کار رو تموم کـردم .تراز اون هم مهم  تامر 

 پرونــده رو دادم ]کنـدیمهـایش را عــوض . لباسگیـردیمپیژامـه را 

.. .از ماسـت بکشـن ببیـنممو رو .. حاال .رسیدست حساب

ها لیره متضرر کـردن چـه معنـی حاال ببینن دولت رو میلیون

  ...دهمی

  کار کردی؟باز چی  شیمی

 هـی باالخره نشون داد که چقدر حق با منه.  مماههه یتحقیقات   تامر

پدرشــون  هــایلیخ اونــم مســتند. ؛ مشــت دزدی و اخــتالس 

بینن، ببـین... مـی .. حـاال.اومـدنیم چه پدر در د. اونآمیدر 

گذاشـتم، طـرف وقتی پرونده رو تمام و کمال رو میـز مـدیر 

.. بـه دبیرخونـه هـم دادم و .آورد یمب شاخ در داشت از تعج

 یپوشهبا  یاپرونده، کندیمکیفش را باز [.. .شماره و تاریخ گرفتم

 هاش هـم اینجاسـت... ببـین چـهفتوکپی ]آوردیمقرمزرنگ در

ــتگیرم شــده ــی دس ــه .چیزای و  شــکنیاو قانون اتخلفــ .. چ

بگیـر  کنن... بگیر ببـین..... آدما چه کارا که نمی.ییااختالس 

  ...خودت بررسی کن

  رم.آنمیمن که سر در   شیمی

کم بایـد هـی خچال بنداز... یه نگاه به ی.. .خوردنهوقت امشب   تامر

  ...راکی مونده باشه

پرونده را بررسـی  از سر لذت تامر .رودیمشیم به آشپزخانه ی

  .کندیم. برخی از اسناد را روی میز پخش کندیم

  بگیر بابا. ]گرددیمدر دست بر اییشهشبا [  شیمی
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.. .کنهم پر نمیه گیالس رو ه یکافی نیست. این،  وایستا! این  تامر

از کیـف پـولش، [کی از بقالی بگیر و بیار. یتا هوا تاریک نشده 

پنجسـیه دونـه ی ]آوردیـم پول در .. واال .رو بخـر شیدرصـد و

  دهینمکفاف 

  .شودیمگل وارد و نورشیم خارج ی

  بخوری؟خوای می باز هم  نورگل

  آره.  تامر

  اینا رو از رو میز جمع کن.  گلنور

  ه پاکت بزرگ.ی ...ه پاکت نامه به من بدهی  تامر

  ...خوای دربیاریمی پس پدرشون رو  نورگل

  ..اندمهم! وایستا! اینا خیلی یستاوا  وایستا!  تامر

  ...خوام غذا بیارممی ...جمعشون کن  نورگل

ــع حالیدر [  تامر ــه جم ــدیمک ــن پرو ]کن ــده رو ای ــییمن .. .؟بین

ها ضـرر .. دولت رو از میلیون.ندازهمی رو تو دردسر هایلیخ

  دم.و زیان نجات می

به، دو میلیونشم به  نورگل ادم ـی دن. صـبح مـی عنوان جایزه به توخو

  هزار لیره از سحر قرض گرفتم.بنداز، دو

  واسه چی؟  تامر

پریسر راه   گلنور   د... پولم نرسی.مارکت زدیمه سر به سو

  رسه.دیم، سر برجم داره میمی دو روز بعد بهش پس  تامر

  دم... گفتم فردا پس می.ما کارمندن مِث هم  اونا  نورگل

.. فقـط .خـدا پـولی نمونـده.. به.وانمود کن فرامـوش کـردی  تامر

  پول داریم. ایاب و ذهاب یاندازهبه

  ]شودیمداخل آشپزخانه [.. .مشروب پول داری یچطور واسه  نورگل
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ه چیزایـی از بقـالی ـی  ]شـودیمک شیشه راکی در دسـت وارد یبا [  شیمی

  خریدین.

  ...من نخریدم  تامر

ــا[  نورگل ــت وارد بشــقاب ب ــودیمهایی در دس ــدم ]ش ــن خری .. .م

  هزار لیره شد.سه

  .کنیمیمب، پرداخت خ  تامر

 خدا نیست بگـه یه بندهی.. .کی یه کمکی بکنهیخدای من،   نورگل

  ...من ببرمه چیزی هم یبده 

هم پاکت  تامر، کندیمیشیم به مادرش کمک که در حین این

قرمـز را در  یپوشـه. مدارک داخـل کندمیبزرگی پیدا  ینامه

بوفه پنهـان  . پاکت را با دقت داخل دهدیمدرون پاکت جای 

و گـذارد میقرمـز، چیزهـای دیگـری  یپوشـه. داخل کندیم

. ریـزدیمداخل لیـوان در  . مقداری راکیگذاردیم روی بوفه

  زند.می در حین خوردن غداهایشان، تلفن زنگ

طـرف خــط آن . وقتـی صــدایی ازمانـدیممنتظــر [الـو... الـووو...   شیمی

کی به اسم عمـر زنـگ یراستی،  ]کندیم، تلفن را قطع شنودینم

  داشت بابا... زده بود، باهات کار 

  عمر؟  تامر

  ...دوست دوران دبیرستانت بوده  شیمی

  ِکی؟  مرتا

  ...کمی قبل از اینکه بیای  شیمی

تلفـن  و بـرای اینکـهگیرد می دهدیمشیم یکه را کاغذی  تامر

  .شودیمبکند، بلند 

تـونی می بخـوای .. هـر موقـع.بیـرون رمیمدارم  االنگفت   

  ...زنگ بزنی
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.. .بینیمینـم که همدیگـه رو  .. خیلی وقته.خیلی پولدار شده  تامر

  و پیدا کرده؟از کجا شماره تلفن من

  نپرسیدم    شیمی

باره زنگ می و شـود میبـار دیگـر بلنـد یشـیم زنـد، تلفن دو

  :دهدیمجواب 

  الو... الوووو...

  قطع نکن. فوراً   تامر

  ...د کهآصدا نمی  شیمی

کم صـبر هـی .. .تمـاس گرفتـه باشـه یاسـکهممکنه از تلفـن   تامر

  ...کن

... حوصل  شیمی   ]ذاردگیمگوشی را [.. .مو سر بردیهاِ

  ...کردییمکم صبر هیخوب،   تامر

  چی؟واسه  شیمی

ره سـکه ادشون مـییبعدشم  ...زننمی زنگ یاسکهاز تلفن   تامر

  بندازن...

  ...کافر همه را به کیش خود پندارد   نورگل

  ...ادشون نرهیخب   شیمی

  ...شیطنت نکن  تامر

خـودت گوشـی رو بـردار، صـبر  ،ه بار دیگه زنگ خورد ی اگه  شیمی

  ...ابا جونکن ب

  ...م نریزه باز اعصابم رو به  تامر

تونم منتظـر انـداختن سـکه فردا امتحان دارم، بغل تلفن نمی  شیمی

  ...باشم

ــِ هر  تامر ــر درس ــدوتمــ  وت ر چــه زودت ــا اون محم ــن و ب آقای م ک

  ...عروسی کن مناسبتبی
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  اسم نامزدم متینه.  شیمی

  تربیت.یادب، ب.. بی.عیار ه ابله تمامی.. .پسر احمقیه  تامر

  ..... کش نده.جونخیال بابابی  شیمی

  گی؟می تو چی  تامر

  گم.چیزی نمی  شیمی

تو از همچـین  مِث ه دختر داروساز ی اگه.. .تونی هم بگینمی  تامر

  اون الیق توئه؟ گن؟ آخهمی چی احمقی خوشش بیاد، بهش

یی گه پیفرسه میگربه دستش به گوشت نمی  نورگل پیـف چـه بـو

بــذار دختــرم یـه عمــر راحــت  ...داریـهپول  یبچــه ...دهمـی

  ...دهن نمونهبه.. مثل ما دست.باشه

  دهنیم؟بهمگه ما دست  تامر

ا شـب رو صـبح ـب و تـو کلو خـوریمیم 1نه پـس. تـو بوغـاز   نورگل

  .کنیمیم

  ؟  یهزندگ  اونجا سحر کردن،رو ا و شب ب خوابی تو کلوبی  تامر

  .شودیمبلند  تامرزند، زنگ می تلفن

  ..الو...الووو...الو.

.. ممکنــه ســکه رو بنــدازن و صــحبت .جونکــن بابــا رصــب  شیمی

  ...بکنی

  عیب از تلفن نباشه؟ ]کندیمقطع [ ...الو... الووووو  تامر

  ...قبل حرف زدیم کمهی  نورگل

ه، گوشـی خـور می ما زنگ .. تلفن.سونر! ]گیردیمرا  یاشماره[  تامر

 
دهد و شــهر اســتانبول را بــه دو بخــش ی استانبول که دریای سیاه را به دریای مرمره ارتباط میتنگهبوغاز:  1

پایی و شبه ها و... در ایــن نقطــه، ها و کلوبدلیل قرار گرفتن رستورانکند؛ بهی آناتولی تقسیم میجزیرهارو

 رود. مشمار میتفریحی استانبول به هایترین محلبوغاز یکی از دیدنی



 | پرونده 90

مکنـه تلفـن مشـکلی .. م.دآ، اما صدایی نمـیداریمیمرو بر

. منتظـر کندیمقطع [ه زنگ به ما بزنی؟ یشه .. می.داشته باشه؟

  ].ماندیم

  خورد.یتلفن زنگ م

دو گــیالس کـیی ...؟کنـییمکـار چی ...هـا، سـونر! ...الـو

 .. بــا هــم... از ایــن طرفــا رد شــدی یــه ســر بــزن.نوشــمیم

  ..  .کنیمیمدل  .. درد و.خوریمیم

یی به رودمیغره چشم نورگل    .کندیمحرکت  تامرطرف و گو

  .شینیمیمکم دور هم هی.. .را هم با خودت بیار  دهع سا

  ...من باید درس بخونم  شیمی

.. ... خـداحافظ... تو هم زنـگ بـزن.زنمیم..باشه سر .باشه  تامر

  ]کندیمقطع [

  ؟کنییمواسه چی دعوتشون   نورگل

.. .زد اینجـا کـه کسـی نیسـت بشـه دو کلـوم باهـاش حــرف   تامر

  تونم واسه سونر تعریف کنم.می ماجرای امروز رو

تـو هیچـی  ...،کنـییمخودش بس نیسـت، زنشـم دعـوت   نورگل

ــرت نمی ــه؟س ــه.ش ــم از هم ــدش ه ــرف .. بع چیزمون ح

  د...آمیدر 

ب،   تامر   دیگه. زنیمیمه تعارف ی معموالً خُ

  بیاد چی؟ اگه  نورگل

هم هرو ـب کم اعصـابمون هـی شـه بیـاد؟ فـوقش می چـی مگه  تامر

  ...یمکرد .. اونم که عادت .ریزه می

یزیون رو زیاد نکنین  شیمی   ...صدای رادیو و تلو

در حال جمع کردن میز است.  . نورگل رودیمبه اتاقش  یشیم
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و ضبط  شودیمبلند  تامر. بردیمها را به آشپزخانه ترتیب آنبه

 .شــودیموارد  نورگــل . . صــدای موســیقیکنــدیمرا روشــن 

  .کندیمرا کم  ضبط یصدا

  ...بریم بگیریم بخوابیم  تامر

  ...رو باید بشورم ظرفا  نورگل

  ...بیا بابا  تامر

  شه.می واسه فردا بمونه، مگس جمع اگه  نورگل

  ...خوب مگس جمع شه، مگه چیه... بیا دیگه  تامر

  ...گفتم نه ]شودیماز دستش رها [  نورگل

  چقدر باید از دست تو بکشم من؟  تامر

ب،  نورگل   ]رودیمبه آشپزخانه [.. .نکش! خُ

باره قطع شده.پر کن وسطل ر  قبل از خواب  صدای نورگل   ..... آب دو

  امان از دست این زن!... ]عصبانیت با[  تامر

  .رودیمنور 

از اتـاقش  نورگـل زنـد. صبح. ساعت با صدای بلند زنگ می

. روی مبـل آیـدیم تامر. رودیمشیم ی. به اتاق شودیمخارج 

کــه در دســت دارد، بــا ماشــین  ایینــهآ. خیــره بــه نشــیندیم

شیم داخـل یو سپس  نورگل  . ابتداکندیمتراش، اصالح ریش

  .رودیمبه آشپزخانه  نورگل . دنشویم

  بذارید واسه چایی آب جوش  تامر

  .رودیمشیم به آشپزخانه ی

  ...سطل رو که پر نکردی ]شودیموارد [  نورگل

  ...آب نیومد که  تامر

  ومد...امی کردییمکم صبر هی اگه  نورگل

  آب نیست. ]شودیموارد [  شیمی
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ه استکان چـایی بخـوریم یشه حاال تو این خونه قسمت نمی  تامر

  نه؟

  و چطوری بشورم؟ر  و صورتم دست  شیمی

در را بـاز [بـا دقـت بریـز...  ...خورده آب هسـتهـی تو حموم   نورگل

  ...دهسرایدار باز نون نیاور  ]اندازدیمو نگاهی کند می

  شکنه.می باالخره دندونامون خوریمیمخشک از بس نون   تامر

  نداریم.خشکم حتی نون   نورگل

تمام شده است. ماشـین  تامر. اصالح رودیمبه اتاقش نورگل 

را در  کـه موهـای ریـز آنحالی. درکنـدیمتراش را بـاز ریش

  .بیندیمو شود میوارد  نورگل ، کندیمزیرسیگاری خالی 

  ...ش کنبرو تو حموم خالی ...تو خونهریزه می  

  .رودیمنق زنان  تامر

  ...بازم دیرم شد ]آیدیم، کندیمرا خشک صورتش که حالیدر[  شیمی

  ...جای حرف زدن حاضر شوبه  نورگل

  ...این پیرهن چرکه ]آیدیمبا پیراهنی در دست [  تامر

ب، وقتی هر  نورگل شـه ، کثیـف مینـدازیشیمرسـه میجـا کـه خُ

  ...دیگه

  کار کنم؟چی  تامر

  ...پیرهن برو بدون  نورگل

  ...دارمه دونه تمیزشو از تو کمد برمیی  تامر

ب چرا   نورگل باره نندازیش رو زمین!... بـذارش تـو پرسییمخُ ؟ دو

  ...حموم

را  یشهـالباس شیم بـا عجلـهی. رودیمزنان به حمام نق تامر

  .را در دست دارد یشهاکتاب. پوشدمی
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بوسواسه ا  شیمی   ...پول ندارم تو

  ..... یه چیزی بخور .وایستا!  نورگل

یچ ی  شیمی   ...شه.. داره دیرم می.خرمیمه ساندو

  .شودیموارد  تامر

بوس به   نورگل   دی؟شیم مییپول اتو

  ...پول نیست  تامر

  پیاده بره؟  نورگل

  ]دهدیماز کیف پولش، پول [.. .قدرا هم که نهدیگه این  تامر

کم دیگـه هـی  ]که انگار پول کافی نیسـت شودیمشیم ی متوجه اشاره[  نورگل

  ...رهمی نهو.. داره بدوِن صبح.بده

ب، صبح  تامر   ...نه بخور وخُ

  دیرم شده بابا...  شیمی

بهی  تامر   ...کم زودتر بیدار شو خُ

، دهـدیمپـولی را کـه پـدرش [...وقتی خوابیدم، چار صـبح بـود  شیمی

  .خداحافظ فعًال  ]گیردیم

ری، مواظـب ور خیـابون مـی.. وقتـی اون.مت دختـرمسالبه  نورگل

  ...باش

  ]شودیمخارج [ ...ور خوای بیا خودت ببر اونمی  شیمی

ه خـانومم، امـا زودتـر از تـو حاضـر ی.. من .لفتش نده دیگه  نورگل

بوسو از دست.شهشدم... داره دیرمون می   ...دیممی .. اتو

  تمیزم کجان؟ جورابای] پوشدمیهایش را با عجله لباس[  تامر

  شون.یشگیهمجای   نورگل

  شون کجاست؟جای همیشگی  تامر

بگیر!... اونـای دیگـه رو هـم  ]شودیمو خارج  با عصبانیت وارد[  نورگل
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ه ره نگـااز پنـج [ ن...ه.. هر روز این گوشـه افتـاد.بذار تو حموم

  نشدی؟ حاضر ]کندیم

  ..... حاضرم.حاضرم  تامر

کمـی  ...شوندیم. خارج وشدپیمهایش را پالتو و کفش تامر

در  ...شـودیم. مـردی داخـل شـودیمصدا باز در، بی ...بعد

را  هاگنجـه. داخـل بوفـه و گـرددیماتاق نشیمن دنبال چیزی 

وارد اتـاق خـواب  خواهدیم. درست زمانی که ریزدیمهم هب

کــه  یالحظــه. داردیمــ . بربینــدیمقرمــز را  یپوشــهشــود، 

ــه تلفــنآرام خــارج شــ  خواهــدیم ــد. می ود، چشــمش ب افت

. تلفـن شـودیم. اتاق حمدی با نور روشن گیردیم یاشماره

  زند.زنگ می

  الو...  حمدی

  ...منم  1مرد 

  ؟زنییماز کجا داری زنگ   حمدی

  شون...هاز خون  1مرد 

  پیداش کردی؟  حمدی

  قرمز یپوشهه پرونده با ی.. .آره، پیدا کردم  1مرد 

  یا...دست نکن.. زود بدست  حمدی

  ]کندیقطع م را تلفن[.. .باشه  1مرد 

  .رودیمنور 

. وقتـی متوجـه آویـزدیم. پـالتواش را شودیموارد  تامرشب. 

ــودیم ــت،  ش ــه نیس ــی در خان ــیندیمکس ــبش  نش و از جی

کـه داخـل آن را . کاغـذی آوردیمنگی را دررزرد ینامهپاکت

باره  متعجب .خواندیماست  باره و دو بـا . خواندیماست. دو

  .گیردیمرا  یاشماره. شودیمشک و تردید به تلفن نزدیک 

. صـحبت ...شـه؟.. ِکی کارت تموم می.الووو... سونر؟ منم  تامر
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.. از محل کارت درنیا... از خونه دارم تمـاس ... آره.کنیمیم

ــرمیم ــی.گی ــتآ.. دارم م ــحبت .م پیش ــدم، ص ــی اوم .. وقت

م آدارم مــی ...افتــهمی .. انگــار داره خــط رو خــط.کنیمیمــ 

    ]داردیمرا بر پالتواش. کندیمتلفن را قطع [ .. جایی نرو....پیشت

از خانه بیرون برود، تلفن  خواهدیمتامر که  یادرست لحظه

  .زندزنگ می

.. نــه، دارم، .زنیمیـم .. وقتــی اومـدم حــرف .الـو... سـونر؟

.. خب، مـن داشـتم ... الزم نیست.به منه.. راجع... نه.مآمی

. پـالتو را کنـدیمتلفـن را قطـع [ ..... منتظرتم... باشه.مدموامی

باره  یزدیمدو فکـر همچنـان افتـد. می . روی مبل رودیم. به فکر فروآو

  ]کندیم

  .زندمی بار دیگر تلفن زنگ

ــو... ]دارد گوشــی را برمــی[ ــو... ال ــووو الو...ال منتظــر [ ...ال

  ]نشیندیم. کندیم، قطع آیدینم. وقتی صدایی ماندیم

. گـذاردیم، نامـه را در جیـبش تامر. شودیمدر خروجی باز 

 داردیمبر یاروزنامهکه طبیعی و معمولی جلوه کند، برای این

  .خواندیمکه روزنامه  کندیمو وانمود 

را  تـامر. کنـدیم. چـراغ را روشـن شودیمبا زنبیلی پر در دست وارد [  نورگل

  .اومدی زود ]بیندیم

  ...یلی خسته شدمامروز خ  تامر

  ...شینیمی ،کنیینمچراغ رو هم روشن   نورگل

  شیم نیومد؟ی  تامر

و کنـد می. پنجره را باز رودیمطرف پنجره به[...خرهمی ماست داره  نورگل

پنجـره [ ...تا کافیـهمرغ هم بخر... ده!... تخمیشیم ]زندداد می
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  باز چی شده؟ ]بنددیمرا 

  ...ه.. جلسه پشت جلس .مخسته  تامر

تـو  بـرم خـواممـی ماالـن  .. ببـین! تـازه.؟کنییمفقط تو کار   نورگل

  ...آشپزخونه

  ...کی رو ندارمیجر و بحث با تو  یحوصله  تامر

موقـع چـی رو .. ببیـنم اون.سه سال مونده تا بازنشست بشی  نورگل

  ؟کنییم بهانه

  ...مسه سال دیگه بازنشسته  تامر

  ه جوری هستی؟یمروز ؟ ازنییمجوری حرف چرا این  نورگل

  چیزی نیست...  تامر

  ...کنییم.. داری چیزی رو ازم قایم .چرا چرا   نورگل

  ...برادرم بیاد قرارهدیگه کم هی.. .، فقط همینمخسته  تامر

هیچـی تـو  مـن؟ بپـزم حاال چی ]آیـدیمبرای شام  کندیمفکر [  نورگل

  ...خونه نداریم

  ...دآخودش تنها می  تامر

  تی یه زنگ بزنی و به من خبر بدی؟تونس نمی  نورگل

کــی دو دقیقــه قبــل از ی.. .صــحبت کــردیم االنهمــین   تامر

  اومدنت...

 .. بهـت نگفتـه بـودم.تو دعـوتش کـردی حتماً دونه، می خدا   نورگل

  ...خبر کسی رو دعوت نکنبی

  ..  .خوام باهات دعوا کنمنمی  تامر

اورد بـی سـر در کـهبـدون این نورگل . آیدیمصدا درزنگ در به

  شود.. یشیم وارد میکندیمرا باز  در .شودیمخارج 

  ...شیهبقم بگیر مامان... این ]دهدیمرا  هامرغتخم[  شیمی

  قدر شد؟این شیهبق  نورگل
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  .. سالم بابا....م رو قیمتا کشیدنباز   شیمی

  ...سالم دخترم  تامر

  کار کنم؟ چی بپزم؟چی  نورگل

  خوای بپز.می چیهر  تامر

  ..... بعدشم.ندازهمی تو مخمصهمنو   نورگل

  ...دآ.. واسه شام نمی.بسه دیگه  تامر

  ...خدا تو دعوتش کردیهب  نورگل

د، آمون مـیهخون خوای بگی؟ حاال چون برادرم دارهمی چی  تامر

  ؟گردییمدنبال بهانه 

.. واسـه ایـن از دسـتت .مونهد خوـن آکه داره مـیاین نه واسه  نورگل

  ب غذا نداریم، جلوش بذاریم.ه بشقایکفری هستم که 

آد... بـرو تـو دیگـه از دهنـت در  ه کلمـهـی  اگـه ]شودیمبلند [  تامر

  .ببینم..

  .رودیم متعجب به داخل  نورگل 

  چی شده بابا؟  شیمی

  ...چیزی نیست  تامر

  ...قاتی کردیمامان  برا چی واسه  شیمی

  ...ببین این چه زنیه  تامر

  ...شهمی ولی خیلی خسته  شیمی

  شم؟خسته نمیمن   تامر

  ...شهاون بیشتر خسته می  شیمی

  ...طوری رفتار نکنیتو با شوهرت این الشاان  تامر

چی .. واسـه.طـوری رفتـار نکنـهتا وقتی که شوهرم با من این  شیمی

تـو  شـبم ...کـاره رو سـر روز  ؟... تمـومکنییممامانو متهم 



 | پرونده 98

افته گـردن می چیس... ظرف، اتو، نظافت... همهآشپزخونه

  ...تونم تحمل کنمیه روزم نمی ا.. من حت.ناو

  ؟کنییمکار چی مثًال   تامر

  ...کنمیمرم، پرتش آمیانگشتر رو در   شیمی

  گی تو؟می چی  تامر

  مامانم آدم نیست؟  شیمی

نتـونی تـو دسـتت  احـت  پسره رو ترسمیم با این طرز فکرت،  تامر

  ...نگهش داری

  ...تونم ساکت باشموقتی حق با منه، نمی  شیمی

  ...ادبی نکنحرف نزن دیگه... بی  تامر

  ...گمیمچرا، چون حقیقت رو دارم   شیمی

  ا...ه  زنمتمی  تامر

  ا!ه  زنمتمی ...مونهمی وقتی هم تو حرف  شیمی

شـیم بـه داخـل اتـاق ی، داردیـم شـیم خیـز بریطرف بـه تامر

  .دودیم

درازی، بـرو تــو جـای زبـون بـه ...سـاز بشـهقـراره دارو مـثًال   تامر

کـن،  کمـک قدر هواشو داری،پزخونه و به مامانت که اینآش

  ]کندیمو سیگاری روشن  نشیندیم[.. .حیوون

  یاال، بهم بگو... اال... ِد ی ...تو، چیزیت شده؟ ]شودیموارد [  نورگل

  ...خودت بار آوردی مِث این دختر رو هم   تامر

ــر [  نورگل ــامرس ــت  ت ــان دو دس ــردیمرا می ــوازش  و گی ــدیمن ــو ]کن ز هن

  ست.بچه

  ...ه دختر گنده شدهی  تامر

  خوای بگی؟ت شده؟ نمیهتو چ  نورگل

  ...شهمی اعصابم داغون  تامر
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  ...دآمی..جونم در .تامر شمیمخیلی خسته   نورگل

ــود و بیبی  تامر ــه راهخ ــل معرک ــدازیمی دلی ــت.ن ــونر گف  .. س

  بگم نیا؟ خواستییم.. .خوام باهات حرف بزنممی

.. زنشـو .که واسه خوردن، چیزی نداریم گمیم منم برای این  نورگل

واسـه  ...رنمـی گـه کـه اینـا سـر کـار .. نمی.شناسـییمکه 

  ؟گمیم.. دروغ .گیرهمی چیزمون هزار تا عیب و ایرادهمه

  .کندیمدر را باز  نورگل . آیدیمصدا درزنگ در به

  .خوش اومدی سونر  نورگل

  سالم داداش... ...شب خوش زن داداش  سونر

  ...سالم  امرت

  خوش اومدی عمو... ]آیدیم[  شیمی

  طوره؟متین چ  سونر

به، عمو  شیمی   ...خو

  ]نشیندیم[خالی اومدم... دست بخشیدیم  سونر

  ...لزومی داره چه ای بابا،  نورگل

.. بایــد درس .تــو اتــاقم رمیمــ اجــازه بــدین مـن  اگــهعمـو،   شیمی

  ...بخونم

  ...، موفق باشیحتماً   سونر

  ...آوردییمده رو هم ع کاشکی سا  نورگل

ه شـب بـا همدیگـه ـی  ...کـه رسـمیمقدر به خونـه دیـر اون  سونر

  ...یمآمی

پی.برم آشپزخونه  نورگل   ...رو که دوست داری برات بذارم .. سو

.. زود بایـد .داداشـو ببیـنم خواسـتم ...مـونمواسه شـام نمی  سونر

  ...برم
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  ؟خورییمقهوه   تامر

  باشه.  سونر

  ؟خورییمتو خودتم   نورگل

  ...درست کن  تامر

  .شودیمخارج  نورگل 

ب داداش  سونر   .. چیه؟.خُ

ستمو ازم گرفتن...  تامر   پُ

  چطوری باشه؟ تقهوه ]کندیمدر را باز [  نورگل

  ...شکر.. کم.چیزه   سونر

  .بنددیمبا نگرانی و شبهه در را  نورگل 

  اشتباه که نشنیدم؟

  نه.  تامر

  ِکی؟  سونر

  ...وقت اداری آخرِ   تامر

.. منم فکر کـردم حـاال .خدا رو شکر ]کندیمخود را جمع [  نرسو

تـو اولـین کسـی هسـتی کـه  انگـار  چه اتفاق مهمـی افتـاده،

ستشو ازش گرفتن   .. حاال کجا فرستادنت؟.پُ

  جا.هیچ  تامر

  .فهممینمعنی چی داداش؟ ی  سونر

  به مسئولیتم خاتمه دادن.  تامر

  .. اخراجت کردن؟.یعنی عنی،ی  سونر

  آره.  تامر

  چی؟ولی، واسه  سونر

  ..... دلیلشو نگفتن.دونمنمی  تامر
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  ؟کنیینمجا کار عنی، دیگه اونی  سونر

جـای یچه  ]کندیمآورد، به سوی سونر دراز میاز جیبش کاغذ را در[  تامر

  ...دیگه

سـال خـدمت  چنـد ...ممکنههمچین چیزی غیر ]خوانـدیم[  سونر

  هستی؟

  ...سالودو بیست  تامر

  ، چیزی...یامؤاخذهه یدلیلی داشته باشه! اما باید   سونر

  ...نشدم مؤاخذه اصًال   تامر

ب، تکلیف این   سونر   شه؟سال چی میودو بیستخُ

  ]سکوت[.. .بازنشست بشم .. سه سال مانده بود.دونمنمی  تامر

  ...قضایی بزنیم ینهادهاه سر باید به ی  سونر

 ایییضـاقشکلی از اخراج، راه واسه هر راه حـل  تو همچین  تامر

  س.بسته

 یهـاحلراه .. تمام.ذارنتمی سال جلو در ودو بیستبعد از   سونر

  س... شدنی نیست.قضایی هم بسته

  ...حاال که شده  تامر

و خــارج  گــذاردیم. قهــوه را روی میــز شــودیموارد  نورگــل 

  .شودیم

 .. چیـزی مونـده کـه بهـم.پرسمیم ازت ه چیزیی.. .داداش  سونر

  واسته باشی که بگی؟نگفته باشی یا نخ

  ...تونم از تو نگه دارم؟ تو برادر منیمی چی رو  تامر

  ...به من هم نتونی بگی اچیزی که حت  سونر 

سـاله ودو بیسـت.. .نه!... الاقل، نه چیزی که نتونم به تو بگم  تامر

ونقص عیبکه بی تالش کردم شهمه.. .کنمیمکه دارم کار 

ه مشـت دزدی و اخـتالس یا مدیر شدم، ب که.. بعد این.باشم
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خریـد  مسـائلخصـوص در  .. آخـر سـر هـم.مجادله کردم

 پرونـده بزرگی را رو کردم. همین دیروز بود که اداره، اختالس 

ــتم ــون گذاش ــو دستش ــهتقد.. .رو ت ــه هایییرنام ــه ب خاطر ک

قطـور  یپرونـدهه ـی آمیزم گـرفتم، خـودش خدمات موفقیت

 ]گیـردیمسـمت سـونر ، بهآوردیمدررا از داخل بوفه  یاپرونده[شده 

کـه سـر  افتادیممن اتفاقای عجیب و غریبی داشت برای اما 

ــنم تونســتم، نمیآوردمینمــ در  ــل ک ــهیــ .. .تحلی ــن ا ب نظر م

.. .افتــادیماتفــاق  چیزایــی داشــت ...اومــد؟می جــوریاین

مـن گرفتـه  بـهراجع دونسـتن داره تصـمیماتیمی انگار همـه

ــه. می ــر  االنش ــه،  ..... آره، آره!.دآیادم مــ یــ بهت ــار هم انگ

  ...دونستنمی چی روهمه

  دونستن؟می چی رو  سونر

ــا  تامر ــرحم نگ ــا ت ــردنیم هب ــچ پچ ...ک ــردنیمپ ــه .. همین.ک ک

شـونو ه نگا کـردنیم، سعی افتادیماشون تو چشم من مچش 

  از من بدزدن...

  کار کنی؟خوای چیمی حاال  سونر

  ؟دخترم یا چطوری به زنم بگم؟  تامر

  خوای چیزی نگو...می ه چند روزیی  سونر

ــردا  تامر ــه ف ــرفتن حقوقم ــه... روز گ ــرج .اول ماه ــر ب ــر ه .. س

مجبـورم کـه  ]کنـدیمسـکوت [.. .وسـط اریمذیمحقوقامونو 

.. بـا آقـای حمـدی صـحبت .رم محل کـارمبگم... فردا می

  ...بیارمدر  سر از علتش کنمیمو سعی  کنمیم

  آقای حمدی کیه؟  سونر

  ...مدیرمون  تامر

  د؟آنستن دلیل به چه کارت میوا ندی نستنود  سونر
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 بـدونم، اگـهتونم از خودم دفاع کـنم؟ امـا می چطوری االن  تامر

.. .له اسـت دفـاع کـنمأتونم از چیزی که دلیل و علت مس می

همین  .. عین.برگردم سر کارم تونممی راحتیهکه ب هاون موقع

.. پـی .. امـا پـس نکشـید..ه نفر دیگه هم اومده بودیبال سر 

ــار  ــت، بیر  ک ــارش گناهیو گرف ــر ک ــرد و س ــت ک ــو ثاب ش

سـال از ودو بیسـت.. .کنمینـم و ول ر  پی این کار  ...برگشت

  ...کنمینمپی این کار رو ول  زندگیم رو دادم...

  کارت برگردی چی؟ باز نتونی سر اگه.. .گم کهمی  سونر

 ایوقـت، کـار دیگـه.. اون.زیـادی دارم یدوستا ]با اطمینان[  تامر

  ...مونیمگشنه که نمی .. باالخره.کنمیمپیدا 

  خواید؟ای نمیچیز دیگه ]شودیموارد [  نورگل

  ...داداشدستت درد نکنه زن  سونر

خوشــایندی .. اتفـاق نا... نبایـد ناراحـت بشـی.بگیـر بشـین  تامر

  ]دهدیمکاغذ را [.. ... اما قابل حله.افتاده

  ؟امروز  ]خواندیم[  نورگل

  ...آره  تامر

  خدای من! چرا؟ چطور؟  نورگل

.. بـه .هایههمسا.. .کست، به هیچهنوادو.. به خ.به کسی نگو  تامر

یی ببره.همکارات   ..... تا وقتی حل نشده، نباید کسی بو

خـواد می کار کنیم؟ چطوری سر کنیم؟ دخترمـونحاال چی  نورگل

  ..... خدای من.خونهاجاره ...عروسی کنه

  ذاری؟می کم ما رو تنهاهی.. .داش!زن دا   سونر

. آوردیـم . سونر از کیف پولش، پـول درشودیمخارج  نورگل 

  .دهدیمبه دست برادر بزرگش 

 .. وضعم بدک نیست... مطمئنم کـه کـارت حـل.ما برادریم
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 .. ولی یه چیـز ازت.کنمیمموقع بهت کمک .. تا اون.شهمی

یی ببره.خواممی .. ما بـرادریم، ... کسی نباید از کمک من بو

..فردا بعــد از اینکــه بــا آقــای حمــدی .نمون غریبــهامــا زنــا

خـوام نتیجـه رو می ...یـه سـر بـه مـن بـزن ،صحبت کـردی

  خیر داداش...هشب ب ]خارج شدندر حال [.. .بدونم

هـایی کـه در دسـت شده، خیـره بـه پولبا وضعی مچاله تامر

  رود.. نور میماندیمدارد، 

  .اتاق مدیریت حمدی

  خوان با شما مالقات کنن، قربان.می تامرآقای   منشیصدای 

  کجاست؟ ]کشدیمرا در هم  اشچهره[  حمدی

  اتاق انتظار، قربان.  منشیصدای 

  نتونستی دکش کنی؟  حمدی

  کردن، قربان. خیلی اصرار   منشیصدای 

دقیقـه پـنج بیشـتر از  اگـه.. وایسـتا! .خب، بفرستش توخیلی  حمدی

  .. فهمیدی؟.شه.. مثل همی.طول کشید

  ...فهمیدم، قربان  منشیصدای 

  ن که نیستم قربان؟ومزاحمت ]شودیم، وارد کندمیدر را باز [  تامر

ایـن چـه  ]کنـدیمپـیش رویـش بلنـد  یهانوشـتهسرش را از روی [  حمدی

 ...کنمیـم .. تقاضـا .تـامر.. اختیار دارین جناب .فرمایشیه؟

داره  چه حرفیه؟ جـا مزاحمت، ]که بنشیند کندیمبا دست اشاره [

ه خـواب درســت و حسـابی بــه چشــمم یــ کـه بگــم دیشـب 

و صـادقی مثـل شـما روا  مـؤدبدر حـق شـخص  ...نیومده

  نبود، بود؟ چند ساله که در حال خدمت هستید؟

  سه سال مونده بود تا بازنشسته بشم، قربان.  تامر

ست... خیلی ناراحـت کنندهناراحت واقعاً  ...یوا  وای، وای،  حمدی
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  ...، خیلیشدم

فکر کنم ناراحتی شما درست از وقتـی شـروع شـده کـه زیـر   تامر

  ...کردین به من بوده رو امضاکه راجع یابرگهاون 

.. .شـروع شـد خیر! قبل از تنظیم اون برگهن ،تامرخیر جناب ن  حمدی

بـه شـما تصـمیماتی چون به گوشم رسیده بود کـه داره راجع

ــاذ می ــهاتخ ــور .. ان.ش ــالص خ ــر خ ــار تی ــرا؟ گ ــودم چ ده ب

و  تونســت همچــین چیــزی اتفــاق بیفتــه؟ دادمی جوریچــه

.. ... امـا نتونسـتم حـرفم رو بـه کرسـی بنشـونم.بیداد کـردم

ه ـی پاشونو کرده بودن تو  دوتا ...تصمیم خودشونو گرفته بودن

.. چـه چـاره کـه دسـت بـاالی .کفش که این اتفاق باید بیفته

  ...دست بسیاره

  گناهم؟من بی شما باور دارین که  تامر

.. امـا از شـما بسـیار راضـی .دهینمباور من چیزی رو تغییر   حمدی

.. در حقیقت چه با کار و چه با رفتارتون تونسـته بـودین .بودم

بی رو من داشته باشین یرتأث   ...خیلی خو

  ...اما امضا کردین  تامر

  .. این دستور از باال بود....بودم مجبور به امضا  حمدی

  نابجا...ه دستور ی  تامر

کردم جلوشونو بگیرم، اما نتونسـتم متقاعدشـون  خیلی سعی  حمدی

.. .کـردم که از درون ناراحت بـودم، امضـاکنم... در عین این

  ...تونم که منکر این باشمنمی

متعلـق بـه  اون امضـا .. چونکـه.تونین هم انکـار کنـیننمی  تامر

  شماست.

  ...دونیدمی شما انگار منو مقصر  حمدی

  ...دونمشما رو مقصر نمی فقط  تامر
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در این مورد من، نه در مورد شما تصـمیمی گـرفتم و نـه اون   حمدی

  ...گفتم که دست باالی دست زیاده ...تصمیم رو اجرا کردم

 ین.. پـس گفـت .اشتباه نکنم، گفتید که از من دفاع کـردین اگه  تامر

ب در ایـن صـورت .شده نبـودینموافق با تصمیم گرفته .. خـُ

  که مورد تأیید شما نبوده چطوری امضا کردین؟ روتصمیمی 

.. .زن و بچـه دارم .. به اضـافه،.من اینجا فقط مأمورم جناب  حمدی

  ...دممی رو تو دانشگاه دارم مبچهتحصیل  یینههز

.. منم دارم مخـارج تحصـیل دختـرم رو تـو .ه بچه دارمیم من  تامر

 تونســتممی .. عــالوه بــر ایــن، هــر لحظــه.دممــی دانشــگاه

  ..... اما شما این حقو از من گرفتید.بازنشسته بشم

  که خدمتی کرده باشم. ینهاندن من در اینجا فقط به خاطر وم  حمدی

  نظر شما خدمته؟پای تصمیمات غلط، به گذاشتن امضا  تامر

بـا  ]عصبانیت خود را بروز ندهد کندیم. ولی سعی شودیمعصبانی [  حمدی

 ...کنمیـم تون رو درک توجه به وضع روحی شما، این حرفـا

همه سال خـدمت، مواجهـه بـا .. بعد از این.حق با شماست

همچـین بالیـی  اگـهکننده اسـت... ناراحت واقعاً این نتیجه، 

طوری تنـد برخـورد ومد، شاید من هم همیناسر من هم می

ــردمیم ــی، .ک ــه.. ول ــین،  اگ ــت کن ــتر دق ــاتون بیش ــه حرف ب

 اگـه.. .نیسـتم که من دشـمن شـما.. چون.شمیمخوشحال 

کــردین... می ور  شــما هــم جــای مــن بــودین، همــون کــار 

.. .نـداختینخطر نمیکی دیگه بهیخاطر موقعیت خودتونو به

  کردین...می امضا

ه رفتـه االن.. سال قبل بـه مرخصـی ـس .ادتون رفتهیفکر کنم،   تامر

ــد .دادمیمــ کــارای شــما رو انجــام  .. نیابتــاً .بــودین .. کارمن

تئاتر سـر  یاهسالنو  ... به سینماهاکرد یمار جوونی بود که ک
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آزار بــود... خیلــی مطالعــه بــی ه جــوون فعــال ویــ ... زد یمــ 

  ...مرتبط با اون رو امضا نکردم ینامه.. کرد یم

  .. از من تشکر کرد....هم برخوردیمهمدتی پیش ب  حمدی

  به کارش خاتمه دادین؟ ه امضایچرا؟ به خاطر اینکه با   تامر

به همین خاطر... خودش کار و  یقاً دقتعجب کنین، اما شاید   حمدی

به.بار راه انداخته .. کـم مونـده بـود ... وضعش هم خیلی خو

.. بـه خـاطر اینکـه از زنـدگی کارمنـدی .فتهبه دست و پام بی

  ...خالصش کرده بودم

کی ی..اون.اومـدهدازه برکه کارو باری راه بناین یعهدهاون از   تامر

  چطور؟

  کی؟یکدوم   حمدی

  ...خدمت داشت یسابقهسال پونزده همون که   تامر

  همون که موهاشم ریخته بود؟  حمدی

کـه از کـار .. موهاش بعـد از این.گینمی اونی که شما دارین  تامر

کـی دیگـه ی.. فکر کـنم اون رو داریـن بـا .کار شد ریختبی

  ...گیرینمی اشتباه

  کی کیه؟یپس اون  حمدی

  ...لنگیدیمهمون که پاش   تامر

.. اون هـم اومـد از مـن تشـکر ... بله.آهان ]آوردخاطر نمیبه[  حمدی

  ...کرد 

، بـه لنگیدیمکه پاش ی رو .. اون.باز هم اشتباه گرفتین قربان  تامر

.. چـرا کـه .تونسـت تشـکر کنـه، امـا دیگـه نمیناینجا آورد 

بعد از مراسـمی  از جلو اداره، شجنازه.. .ه بودخودکشی کرد 

شـما هـم  ا.. حت.رک دیده شده بود، تشییع شدش تدا که واسه

ــد و  ــابوتش ســخنرانی کردی و  زحمــات کیبــهکیبــر ســر ت
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  خدماتش رو ردیف کردین...

  ادم اومد...ی.. .بله  حمدی

کـه مکاتبـات خاطر این.. بـه.گنـاهیش ثابـت شـدبعدها بی  تامر

  بود خودکشی کرد...طوالنی شده 

  ...کنه شخصیت محکمی نداشت... نتونست تحمل  حمدی

  ...ماه تحمل کرده بودپنج   تامر

 ســرِ  گشــتیمبر ،کــرد یمروز دیگــه هــم صــبر پــونزده  اگــه  حمدی

  کارش...

ش هـم تا بچه داشـت و خونـهچهار .. .کرد ینمزنش هم کار   تامر

رو از خونـه بیـرون  شبچـه.. وقتی شـنید زن و .بود یااجاره

  ...ریختن

  ...زود تصمیم گرفته بود  حمدی

  ...یم که شما هم در همچین وضعی گیر کردینفکر کن  تامر

  بگیرین؟ اییجهنتخواین چه می ...نکنه خدا   حمدی

تون رو دلیل نپرداختن کرایه خونه، زن و بچهتصور کنیم که به  تامر

  ...از خونه بیرون کردن

.. .تونه از خونـه بیـرون کنـهمن رو که کسی نمی یزن و بچه  حمدی

  ...چون که خونه مال خودمونه

  ...جریمأاما ما متأسفانه مست  تامر

  ...فکر نکنم به فکر خودکشی باشین  حمدی

  ...عنوان مثال گفتموضع اون رو به  تامر

.. برادری هم دارین که خـوب .کنهمی همسرتون هم داره کار   حمدی

  ساز بود...وکار ساخت .. انگار تو.رهآپول درمی

  ...معماره  تامر

  ...کنهمی بهتون کمک  حمدی
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  ...وقتی که بتونه از زنش قایم کنه تا  مرتا

  ...شممتوجه نمی  حمدی

  ]کندیمبا دستش اشاره به دادن پول [ ...دونین، گفتین کمکمی  تامر

  ...فهممیم  حمدی

  ...تون نموندهآقای مدیر چیزی به شروع جلسه  منشیصدای 

  ...باشه دخترم  حمدی

.. دیگــه .امــروز بــرای اولــین و آخــرین بــار پیشــتون اومــدم  تامر

  مزاحمتون نخواهم شد.

ــازه.کنمیمــ خــواهش   حمدی ــه روی شــما ب .. ... ایــن در همیشــه ب

  ید.یبفرما

  هدف از اومدنم به اینجا، تقاضای کمک از شماست.  تامر

ه بچـه تـو دانشـگاه بـا یتأمین مخارج  ]شودینمدرست متوجه [  حمدی

  ...منه

 خــوام چیــزی از شــمامی ...مــالی نیســت منظــورم کمــک  تامر

  .. دلیل تصمیمی که در مورد من گرفته شده چیه؟.بپرسم

  ...دونمنمی  حمدی

  دونید؟چطور نمی  تامر

  ...وجه نمی دونمهیچبه  حمدی

  ...دفاع کردین کمی قبل گفتین که از من  تامر

  ...کنمیمهمیشه دفاع   حمدی

  ؟علتنستن دلیل و وبدون د  تامر

  نستنِ اونا.ودبدون   حمدی

  ما، علتش رو نگفتن؟در حین دفاع ش  تامر

.. فقط گفـتن مسـئولیتش رو .وقت نگفتن.. هیچ.خیر!.. ن.بله  حمدی

  ...ازش بگیر... همین
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.. الاقل بدونم جرم مـن .این لطف رو در حق من بکنین لطفاً   تامر

.. دلـیلش رو .لطفـاً .. .چیه تا بتونم از دروغ و افترا تبرئه بشـم

  به من بگید...

  ...دونمنمی  حمدی

  ...مونهمی چی هست، بین خودمونر کنید هرباو  تامر

تونـه بـرای شـما داشـته می چه نفعی بین خودمون بمونه، اگه  حمدی

  باشه؟

  تونم از خودم دفاع کنم؟می جوریاتهامم رو ندونم، چه اگه  تامر

  و مرجع قرار بدین؟خواین منمی توندر دفاعیه  حمدی

. بـاور ..زدمحـدس کـه انگـار خـودم  کنمیـم جوری دفـاع   تامر

  ...کنین

قـرار  یاکنندهبدونم و به شما بگم در موقعیت مأیوس اگه احت  حمدی

  ...و از رو بستینر  باره شمشیرهی.. شما .دارین

ه شـانس دیگـه ـی  لطفاً کننده است... نظر شما مأیوسشاید به  تامر

.. .رو که بهتون دادم بررسـی کـردین؟ یاپرونده.. .بهم بدین

خودمو ادا  ییفهوظ.. من .بینینمی ونبررسی کنین خودت اگه

  ...کردم

دلـیلش رو  کـردمیمداره، سـعی  اییـدهفادونستم که می اگه  حمدی

  ...کشف کنم

.. تو .خوام مطمئن بشممی هم نداشته باشه، اییدهفا اگه احت  تامر

خـوام بهـم .. نمی.خـوام بسـازممی کـه بعـد ایـن اییزندگ 

ش بیشـتر تحقیـق کـا یا کـهاحساس پشیمونی دسـت بـده 

.. .ه دختـر دارمـی .. .همه سال خـدمت کـردم.. این.کردمیم

  ...لطفاً 

  ...که جلسه شروع بشه هاالندونم... نمی  حمدی
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تونین بگین که دست شما هم تـو کـار به این خاطر نمی نکنه  تامر

  بوده؟

  منظورتون چیه؟  حمدی

، تـو نهانداختو تو این دام نایی که مننکنه دست شما هم با او  تامر

  ه کاسه است؟ی

 ...برای شـما نذاشـته یاتله.. کسی .مواظب حرفاتون باشین  حامدی

  ...نادیده گرفتشد رو نمیواقعیت 

  کدوم واقعیت؟  تامر

  دونم.نمی  حمدی

  ...دونینمی گفتین واقعیت، شما  تامر

  ...دونمگفتم نمی  حمدی

  گید...می دروغ   تامر

  ...گذرونیمی داری از حد  حمدی

  شیره بمالین... ومن تونین سرِ نمی  تامر

  ...دم از اینجا بیرونت کننمی  حمدی

  ...رمیمخودم دارم   تامر

  ...بهت احترام گذاشتم، اما نفهمیدی  حمدی

  ...گفتینمی احترامی قائل بودین... علتش رو بهم اگه  تامر

.. دیگـه .ه معماسـتـی تو شـبیه  یمسئله ...دونمنمی گمیم  حمدی

  ..... پذیرفتمت... باهات حرف زدم.نمکار باید بکچی

  !...محرف زد   تامر

شـی، هـم می گردونـه هـم عضـوی از ایـن ]شودیمعصبانی [  حمدی

تـونی .. نمی.شهطوری نمی..این.کنییمبرخالف اون عمل 

  ...با هر وضع و حکمی مخالفت کنی

  ...مجادله کردم هااختالس .. با .سعی کردم اصالح کنم  تامر
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  که بخوای اصالح کنی؟ یارهکاتو چی  حمدی

.. .خـم نکـردم شکنی سـرعدالتی و قانونبرابر بیمن فقط در   تامر

  ...ها لیره ضرر و زیان نجات دادم دولت رو از میلیون

  ..... اینو بفهم.کردییمدستات حمایت داشتی از هم  حمدی

  ...کردمیمجانب بودن حمایت بهمن از اونایی که حق  تامر

  ...ض بودی و این معارض عزل شده معار یتو   حمدی

  شده انجام ندادم...من کاری برخالف قوانین نوشته  تامر

بی برای اجرا شدن وضع نمی  حمدی   .شههر قانون مکتو

  دلیلش رو نگفتین...  تامر

  ...دونمنمی  حمدی

  ...گیرمیممن حقم رو   تامر

.. .گمیـم .. اما این رو رک و راست بهـت .به خودت مربوطه  حمدی

قبل از اینکه وقت رو تلف کنی، مسیر جدیدی به زنـدگی  اگه

  ...خودت بدی، به نفعته

هنوز باور دارم کـه مقامـات بـاالتر از وقـوع چنـین اتفاقـاتی   تامر

کـه رو اختالسی  یپرونده الزم باشه اگه احت ...خبر هستنبی

  ]شودیمخارج [.. .برمیمزیر دستمه پیِش مقامات باال 

  زند.می تلفن زنگ

  الو...  دیحم

  پیشته؟  صدای پشت تلفن

  بیرون رفت... االن  حمدی

  چی اومده بود؟واسه  صدای پشت تلفن

  ...دلیل اخراجش رو بدونه خواستیم  حمدی

  خوره؟می کار کنه؟ به چه دردشخواد چیمی  صدای پشت تلفن
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  ...که بتونه از خودش دفاع کنه، باید بدونهگفت برای این  حمدی

 شبچـهحال زن و .. دلـم بـه.عقلش سرجاش نیومـده؟ هنوز   صدای پشت تلفن

  ...سوزهمی

.. بــدون شــک تــا وقتــی کــه .کنــهمی رش داره کمکــشدا بــر  حمدی

  ...هبرادرش بو نبرزن

به  صدای پشت تلفن   ...خو

الزم باشه کـه پرونـده رو  اگه اگیره، حتمی گفت که حقش رو  حمدی

  ...پیش مقامات ببره

.. حاال بهم خوب گوش .نیومده پرونده بریس عرضه، از پبی  صدای پشت تلفن

  بده...

  .دفتر عمر

  ...تامر.. آقای .دوستتون اومدن  منشیصدای 

 ]کنـدیمو اسـتقبال کنـد می. در را بـاز شـودیماز جا بلند بالفاصله [  عمر

... خوش اومدی اُ   ..... جانم.!تامر.. .اُ

  .بوسندیمو گیرند میکدیگر را در آغوش ی

ه بار دیگه بغلـت ی.. بیا ... نگاش کن.ببینم ترعقبکم برو هی

  ...کنم

باره    .گیرندیمدر آغوش را کدیگر یدو

یم.بیا بشین اینجا نـت رو وزب ..... بابا ببینیمت، صداتو بشـنو

  ..... یه چیزی بگو.خوردی

  ...دی مگهمی تو مجال  تامر

.. .معرفـت.. بی.گیری ینممن زنگ نزنم، تو که سراغی از ما   عمر

.. دیـدم .رفتمیـم پریروز داشتم با عکسـای قـدیمی ور  ز دیرو
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تحسـین رو کــه  ...عکســا تـو هســتی یهمـه یتــوجا، همـه

.. بـذار ... نگاش کن.تو رو از اون گرفتم.. شماره.شناسییم

.. وای، خدا... چی بخـوریم؟ چـای، .کم دیگه نگات کنمهی

یسـکی هـم دارم اگهقهوه، نوشابه؟  .. مخصـوص .بخـوای و

یژه مهمونای  هـم  تـو ]ریزدیمدر لیوان خود مشروب [ها  منه یو

 ، نه؟خورییم

  ...خورمیمباشه،   تامر

کـی دو گـیالس ی..زندگی بـدوِن .گذره اخوینمی جور دیگه  عمر

.. ما با هم دوستای قـدیمی .مزه است... هی، راحت باشبی

  ...هستیم

  ...راحتم  تامر

  ...خواممی دونی که چقدر خاطرت رومی  عمر

  متشکرم.  رتام

قلـم چی لفظ.. واسـه.رو اخـوی ول کن این لفظ تشـکر اینـا  عمر

  ؟زنییمحرف 

  ...نه، عادت کردم  تامر

  ...من زیادم خوشحال نشدی انگار از دیدن  عمر

های دبیرسـتان رو فرامـوش شـه؟ مگـه ممکنـه سـالمگه می  تامر

  کنم؟

  قدر ساکتی؟طوره چرا ایناین اگه  عمر

  ...کنهمی کی داره منو تعقیبیانگار  ببین!... حس کردم  تامر

  کی؟  عمر

  ...دونمنمی  تامر

  ِکی؟  عمر

کی انگـار ی.. ... از خونه زدم بیرون که بیام پیش تو.کمی قبل  تامر
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بوسی که سـوار شـده بـودم،  منتظر من بود... بعدش توی اتو

  ...ه ایستگاه پیاده شدی.. با من تو .رو دیدم همون آدم

  یده بودی؟هم اون رو د قبًال   عمر

  ...نظر غریبه نمی اومدبه  تامر

  دشمنی، چیزی داری؟  عمر

  ...نه  تامر

طوره، پس چـرا بایـد تعقیبـت بکنـه؟ خیـاالت بـرت این اگه  عمر

  ...داشته

  شاید..  تامر

  ...پاهاتو دراز کن  عمر

  ...کارو بارت نظر میادجور که بهاین  تامر

به  عمر گم مـی اگـه.. .ه سیسـتم خودکـار راه انـداختمـی راهه... رو

بی  یکردهکه اکیپ مجرب و تحصـیل ینهاخودکار واسه  خـو

.. چـه مـن باشـم، .رهمی ساعت جلو مِث کارا  ی.. همه.دارم

.. زود زود .جاهـا نیسـتمخیلـی هـم این اساسـاً .. .چه نباشم

.. بیشتر هم خارج از کشور... چـی بـودیم و .رمیممسافرت 

  چی شد، مگه نه؟

  گه طالق گرفتی؟.. م.گیمی راست  تامر

  چه لزومی به طالق هست؟ دوتا بچه داریم.  عمر

  .بینمینمحلقه تو انگشتت   تامر

ه سـری بـه ـی گداری هـم .. گاه.جوریه.. ازدواج ما همین.ای  عمر

  ...زنمیمخونه 

  ...هیچ فرقی نکردی  تامر

.. امـا فکـر .شـهه گـل بهـار نمیی.. با .گذرهواال زندگی نمی  عمر

  ...یتممسئولکه بی نکن
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  .اختیار داری  تامر

 ..... کم تو باغـا گـیالس دزدیـدیم؟.رو بابا ول کن این حرفا  عمر

.. دختـرم .خـوننمی درس  هامدرسههام دارن تو بهترین بچه

  ..... تحصیالت عالی.خونهمی داره خارج از کشور درس 

  .قدر بزرگ شده..پس این  تامر

ارت رو تــو اســ  یحلقــهتون مــن زودتــر از همــه میــون همــه  عمر

  ...دونیمی ...انگشتم کردم

  ...شنیده بودم موقع ازدواج هنوز دانشجو بودی  تامر

د؟... آ.. مگه شانس تو زنـدگی، چنـد بـار سـراغ آدم مـی.آره  عمر

.. .کـردمیم.. گوشه و کنار خوابگـاه سـر .هنوز دانشجو بودم

  ...دونیمی تیپ بودم،اما خوش

  ...هنوزم هستی  تامر

کــارش کــنم؟ .. ایــن شــیکمو چی... نــه جــونم.هآر  هنــوزم،  عمر

.. .تو فیلما شد. تو کافـه بـودم داداشت عینمون با زنآشنایی

زودی رفقــا بــا یــه دختــر آشــنام کــردن... ای، بــدک نبــود... 

.. حاال، حـال و .داراستدستگیرم شد پدر دختره از اون مایه

ــام واســ .روز منــو تصــور کــن ــد پاپاســی کــه باب م ه.. بــا چن

کـم گذرونـدم کـه دیگـه کممی مو، طوری زندگیستادفریم

آهـان  گفـتم، ...دادمیمگی ایمانم رو از دست نداشتم از گش 

.. امـا چـه دسـت گـرفتم.کار رو  ی.. رشته.بگیرمش محکم

  ...کرد یم .. کفتار چوب الی چرخم.چاره

  کفتار دیگه کیه؟  تامر

دختــر بــه شــنیدم کــه گفتــه مــن  .. وقتــی هــم.پــدر دختــره  عمر

.. هـر کـاری .تو بودی گفتی، ینوا .. وای،.دمینمُجل آسمون

تونستم واسه دختره کردم تـا مخشـو زدم و حسـابی بـه می که
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.. .بیشـتر از وابسـتگی .. نـه، خیلـی.کـردم شوابسـتهخودم 

.. بعدش به هر نحوی بود، اوضـاع رو .شکمش رو باال آوردم

.. .نــدهدختــر  تونـهمی اگــه.. حــاال .بـه طــرف حــالی کـردم

رو  بـود .. کم مونـده.طور هم شد، کفتار عقب نشستهمون

.. .د کـه بیـا و ببـینـن ه عروسـی گرفتـی .. .دست و پاهام بیفته

یسکی رو با جعبه سـرو  گارسونا .. دو سـال بعـد .کـردنیمو

یلچرعروسی   ...مون بود... کفتار ما افتاد رو و

  ...فهممینم  تامر

ه یــ تــو رأس  ...عنــی اینکــه ســقط شــد... بعــدش، گــروپی  عمر

  ...تشکیالت آماده قرار گرفتم

.. تــرس از ... هــیچ فکــر و خیــالی نــداری.تــو امنیــت داری  تامر

  ...هات نداریبچه ییندهآ

بــه  هاوقت.. بعضــی.دونــی؟می ادم نرفتــی،یــ موقــع از هیچ  عمر

 ...خــون بــودی.. درس .کــردمیمفکــر  های دبیرســتانســال

  ود.درس خوندن واسه تو یه هدف ب معموالً 

  ...ای نداشتم کهانتخاب دیگه  تامر

. کـم زدمیـم قبولی خودم رو به آب و آتـیش  یمن واسه نمره  عمر

 تو امتحانات کتبی بهم تقلب نداده بـودی... یـه بـار هـم تـو

خودت اسم منو نوشـتی و ورقـه رو گذاشـتی جلـوی  یورقه

  ؟کردییم.. برای چی بهم کمک .من

خـارج  مـن یعهدهکه از  کردییمکارایی  کهشاید واسه این  تامر

  ...بود

 ا.. حـت .هـای متوسـطی بـودیمخونواده یبچـه هـم جفتمون  عمر

.. روزی رو کــه پریــدیم رو .کــردییمنــدار... امــا تــو فــرق 

.. .د؟ تو داخلـی و مـن تـو بـا غچـهآادت مییپرچین باغچه 
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.. بـا عجلـه کـه .کنمیـم د... بـه بـاال اشـاره آبرادر دختره می

ها به سـیم شیم پیرهن و شلوارامونمی پرچین رد  داریم از رو

  ..... ای بابا.ریممی و در  کنیمیم.. باز هم .کنهمی گیر

ن... در صورتی که زنـدگی هدور موند یهاگذشتهاون روزا تو   تامر

  ...با همه تلخیش ادامه داره

 ارو کـه حـت  قیافـهران .. هـزا .شناسـمیمرو  ایلیخ ]با جـدیت[  عمر

وقتا درونـم رو چنـان .. بعضـی.خاطر نـدارمبهاسماشون رو 

همه آدم تـک و .. انگار بین این.کنه کهمی حسی از تنهایی پر

.. دوسـتی نـدارم، .تنهام، اما همه به دنباِل منـافع خودشـونن

.. بـا هـم .زود بهـم سـر بـزنبـه.. زود.تـو نـدارم مِث رفیقی 

  ...گذرونی کنیم.. خوش... بگردیم.باشیم

  ...دم کارمو ترک کنممجبور ش  تامر

  ...فهممینم  عمر

  ...کارمبی  تامر

  از ِکی؟ ]خنددیم[  عمر

  ...ه ماه بشهیکه کم مونده یه  تامر

  ؟ینهاعبوس  ییافهقپس دلیل این   عمر

  ...سه سال مونده بود تا بازنشسته بشم  تامر

ل شدی پسر؟   عمر   ارزش ناراحت شدن رو داره؟ اصًال تو خُ

ــتأجرم  تامر ــه رو دارهه دخیــ  ...مس ــیالت عالی ــه تحص ــر دارم ک  ت

.. .کنـیم .. سر.با حقوق زنم زنیمیمداریم زور  ...گذرونهمی

  ...کنهمی کم هم برادرم کمکمهی

خـوام چیزایـی رو بهـت می کـه ه ساعتهیمن اینجا  ...ای بابا  عمر

چی به مـن .. واسه.تو همچین وضعی بودی اگه.. .حالی کنم

  زنگ نزدی؟
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تفاهم اقداماتی کردم... بیشتر منتظـر پاسـخش وءبرای رفع س  تامر

  ...بودم

  جوابی اومد؟  عمر

  ..... اما.نه هنوز   تامر

  دن؟می .. چقدر بهت پول .خیال حاال، ولش کنبی  عمر

  ...سه سال مونده بود تا بازنشسته بشم  تامر

رو... دیوونـه شـدی؟  حاال بازنشستگی اینـا ای بابا.. ول کن  عمر

 و بهـتر  برابـرش خـودم دو یفـت رگیمهر چقدر کـه اونجـا 

 بازم امکـان اگه.. .عنیی.. .برابرش روبخوای سه اگه ...دممی

  ؟گردییمبرگشت به کار قبلیت باشه باز بر

  ...واسه من حیثیتیه لهأاین مس   تامر

یی، پول داشته باشی، همیشه با اگه.. .ولش کن  عمر حیثیت و آبرو

  .. حیثیت کیلو چنده؟.رفیق

  تونی بهم بدی؟می کاریچه مثًال   تامر

 وقتـی مـن نیسـتم کار قحطـه؟ تو مِث اینجا واسه کسی  مگه  عمر

  ه سری به اینجا بزنی؟یی و بیا نیتوینم

  ..... پشت تلفن.خواد با شما صحبت کنهمی کیی  منشیصدای 

  کیه؟  عمر

  ...اسمش رو نگفت  منشیصدای 

  بپرس ببین اسمش چیه.  عمر

  ...واد فقط با خودتون صحبت کنهخمی ...گه خصوصیهمی  منشیصدای 

  ..... دکش کن.ردش کن  عمر

صره  منشی خیلی مهمیه که به شما مربوط  یمسئله.. میگه .خیلی مُ

  ...شهمی

.. خـودم هسـتم، ... الو... بلـه.خواد بگه؟ وصل کنمی چی  عمر
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آره، گوشـم بـا  ..... تو دیگه کی هستی بابـا؟.بله ؟یک شما؟

 .. گــوش.شــهمتوجــه نمی.. کســی .توئــه.. از چــه جهــت؟

بفهمـم...  کنمیـم چی؟... سعی .. نه واسه... فهمیدم.دممی

بیه .. ... بلـه... باشـه.دونم.. نمـی.بله... بله... آدم خیلی خو

.. ... باشـه... به سـالمت... باشه... بله... متوجه نشدم.باشه

ب    ]کندیمقطع [خُ

  چی شد؟  تامر

  ...هیچی  عمر

  انگار ناراحت شدی؟  تامر

  ..... ای بابا.آره  رعم

  که خودش رو معرفی نکرد...مثل این  تامر

  .... ای بابا...موضوع خصوصیه  عمر

  چی شد؟  تامر

  ...حاال ...ذهنم درگیر این تلفنه شد  عمر

  ...دآمیکمکی از دست من بر اگه  تامر

  ]سکوت[ ...نه، نه  عمر

  .... من دیگه برم.تو انگار از چیزی ناراحت شدی.  تامر

صـحبت  هاگذشـته. از ... از اومدنت خوشحال شـدم..باشه  عمر

  ...کردیم

  کی باهات تماس بگیرم؟ ]کندیمدستش را دراز [  تامر

تـا پونزده .. حدود .رم بیرون از استانبول دارم می االن.. .با من  عمر

  .گردمروز دیگه برمیبیست 

  ...زنمیمزنگ   تامر

ت فـن خونـه.. تل.گیـرمیموقتی برگشتم خودم باهات تماس   عمر

  رو هم که دارم.
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عمـر روی میـزش . شـودیمخارج تامر .بوسندیمیکدیگر را 

  .رودیم، به فکر فرونشیندیم

  ...کنهمی کی داره منو تعقیبیانگار   تامرصدای 

.. .هاسـت کـه ندیـدیش.. سال.سعی نکن بهش کمک کنـی  صدای پشت تلفن

  جور آدمی شده؟دونی چهمی

  ...کنهمی منو تعقیب کی دارهیانگار   تامرصدای 

شـده، بـه تـو هـم آسـیب ندهودار و ر ایـن آدم مسـئله تونهمی  صدای پشت تلفن

.. تعـادل و .دسـت نیـاوردیهبرسونه، این موقعیت رو آسون ب

 بـا همدیگـه دیـده اینکـه ا.. حـت .خـورهمی همهتوازن آسون ب

  ..  .گیرمیم.. باز هم باهات تماس .بشین، کار اشتباهیه

  .در فکر است همچنان عمر

  .اتاق نشیمن آپارتمان

 حمـدی .کنـدیمنورگل در را باز  .زنندیمدر  .شیمیو  نورگل 

  است.

  ...شب خوش  حمدی

  ...شب خوش  نورگل

  خونه هستن؟ تامرآقای   حمدی

  ...هنوز نیومدن  نورگل

  آن؟می ِکی  حمدی

  دیگه باید پیداش بشه.  نورگل

 تـامرآقـای  ، خودمـو معرفـی نکـردم، مـن مـدیربخشـیدیم  حمدی

  ...هستم

  جناب حمدی؟  نورگل

  ...ذارمن بورو باید در می ییهاحرف ،تامربا آقای  ...بله  حمدی

  د...آمی االن.. ... بیاین تو.بفرمایین قربان  نورگل
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  مزاحمتون نشم؟  حمدی

  ...سریختههمهکم بهیمون ه.. خون.خواممی .. عذر .خیرن  نورگل

  .است در حال مرتب کردن اطرافزمان هم

  ...خوش اومدین  شیمی

  .. شما دخترشون هستین؟.متشکرم  حمدی

  بله، جناب...  شیمی

  ...س دیگهخونه ...جناب بخشینمی  نورگل

کـار .. چی.طوریـهمـا هـم همین یخونه.. .کنمیمخواهش   حمدی

  .شه کرد... کارمند هستیم دیگه..می

  حالتون چطوره؟ ]نشیندیم[  نورگل

  ما خوب هستین؟.. ش.کنمیمتشکر   حمدی

.. شـب ... روز سـر کـار .دو زدن هستیمش در حال سگههم  نورگل

  ...تو خونه

  کنه؟نمی.. خیلی که دیر .طورههمین  حمدی

 .. کـه... معلومه.ه سر به رفیقش بزنهیکنه... قرار بود دیر نمی  نورگل

  خواین خودشو ببینین؟می

  .. اسم دخترمون چی بود؟.بله، بله  حمدی

  .شیم..ی  شیمی

  خونی؟می کجا درس   حمدی

.. .شـه.. امسـال تمـوم می.سـازی جنـابدارو یدانشکدهتو   شیمی

  ...قسمت باشه اگهالبته 

.. اون .خونـهمی .. دخترمن هـم ادبیـات.به به، چقدر خوب  حمدی

  شه.هم درسش سال بعد تموم می

  ال.انشا  نورگل



 123|ی دیگر و دو نمایشنامه  بستبن

 

  ال... انشا.خانوم الانشا  حمدی

  قهوه میل دارین؟  نورگل

  ...زحمت نشه  حمدی

  ...اختیار دارین  نورگل

  ...بدون شکر باشه  حمدی

  .رودیمشیم به آشپزخانه ی

  طور نیست؟کنین، اینمی شما کار 

  .. آقا....بله  نورگل

  کجا؟  حمدی

  ...ه بانکیتو   نورگل

  ...اندافتضاح... بانکا، ه..اُ .کارتون سخته  حمدی

قـدره، فـردا این.. امروز سود بانکی ... نپرسین.نپرسین جناب  نورگل

.. ایـن وضـعیت .شـهمی فردا دوبـاره کـمشه، پسمی زیادتر

.. روز از نـو و .دهمـی تحت تأثیر قـرار  ثبات کار ما رو همبی

محاســبه  حســابا بایــد از دوبــاره یهمــه بــاز  ...روزی از نــو

  بشن...

  حق با شماست...  حمدی

  ، چقدره؟گیریمیم، مگه حقوقی هم که اصًال   نورگل

ه طرف هم این بالیی که سر آقـای ی.. از .تون خیلی سختهکارِ   حمدی

قـدر آدم شـریفیه .. اون.مونو ناراحت کرده.. همه.اومده تامر

  ...که

  .آوردیمشیم قهوه را ی

  ...کنمیمتشکر 

  آب هم بیارم؟  شیمی
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  شه دخترم..... برای شما زحمت می.بد نیست  حمدی

  ]شودیمخارج [.. .کنمیمخواهش   شیمی

عنی، خیلـی ی.. ... خانم داروساز .ختر خیلی خانومی داریدد  حمدی

  د...آهم بهش می

  ...متشکرم جناب  نورگل

  .دهدیم، آب را آیدیمشیم ی

  ؟کردینامزد  ]گیردیم[  حمدی

  بله، آقا.  شیمی

  نامزدت هم دانشجوئه؟  حمدی

  ...کنهراستش پیش باباش کار می شغل آزاد داره جناب،  شیمی

به  حمدی به.خو   ..... خو

  .است تامر .کندیمدر را باز  نورگل  .زنندیمدر 

  ...اومده اقای حمدی ]واشکیی[  نورگل

  کدوم آقای حمدی؟ مدیر؟  تامر

  ...آره  نورگل

  برای چی اومده؟  تامر

یلش بگیری ها.اومده با تو حرف بزنه  نورگل   ..... تحو

  ..... قربان.خوش اومدین  تامر

  ؟زعزی  تامر.. چطوری .متشکرم  حمدی

ی همون  تامر   ...طوریاِ

  ..تامراومدم باهات حرف بزنم   حمدی

  ید...یبفرما  تامر

  ما بریم بیرون...  نورگل

  ...خواید، شما هم باشینمی اگه  حمدی



 125|ی دیگر و دو نمایشنامه  بستبن

 

  ...صحبت کنین ترراحت  نورگل

  .ایستدیم. ولی نورگل از پشت در گوش شوندیمخارج 

ر خـاطرت قـددونـی کـه چمی ...تامرخوام طولش بدم نمی  حمدی

.. اگرچه اون روز مجبور شـدم کمـی باهـات تنـد .ام عزیزه بر

.. .سـت دیگـهشـه کـرد، وظیفهمی امـا، چـه ...صحبت کنم

  ..... منو ببخش.خواممی معذرت

  ...اختیار دارین  تامر

روز قبـل از  یـک ...بذار بیام سر اصـل مطلـب ...تامردیگه   حمدی

 اخـتالس مـورد لیت برکنـار بکـنن... در اینکه تـو رو از مسـئو

از  ا.. حـت .رو بـه دبیرخونـه داده بـودی یاپروندهگرفته، انجام

اونجا هم گذرونده و برای انجام اعمـال مقتضـی، وضـعیت 

.. بایـد اعتـراف کـنم کـه .رسونده بـودی من هم رو به اطالع 

قـدر چی اون.. همه.نتونستم پرونده رو بررسی کنمسرعت به

کنـارت بر تشـغلسریع اتفـاق افتـاد کـه روز بعـدش هـم از 

  کردن...

  ...بله  تامر

ولی باالخره امکان بررسـی پرونـده رو پیـدا کـردم و متوجـه   حمدی

جا ..اختالس تا خرخره همـه.ابعاد بزرگی داره شدم که فاجعه

 کم کـه بیشـتر تـو موضـوع هی.. .عنی، حق با توئهی.. .رو گرفته

ای هـم هسـت کـه تـو از اونـا دیگه یجریانا دیدم سیر کردم

 گیری با اخـتالس خیلـی بـزرگ و جریـان رشـوه.. .خبری بی

چی زنـدگی .. ما تو این دنیـا واسـه.رو هستیمهب رو یاگسترده

ه کارمنـد، بـرای ـی عنوان .. مگه ماها به.عزیز؟ تامر، کنیمیم

از شـرف و غرورمـون  تریمـتقهامون، چیزی هم گرونبچه
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  ؟ذاریمیم ارثبه

  نه، قربان...  تامر

 ...تونه سر من بیـادمی ر تو اومده، فردا همبالیی که امروز س  حمدی

  مگه نه؟

  قربان... یقاً دق  تامر

، کـی هـوای نداشته باشیمرو  هوای همدیگه ما خودمون اگه  حمدی

.. فکـر کـردم... .تـونم بخـوابمما رو داره؟ چند شبه کـه نمی

  ...مو انجام بدمهناراحت شدم... و تصمیم گرفتم وظیف

  متشکرم، قربان...  تامر

ایـن کـار درسـت  حتمـاً ... تـامر کنمیماین کار رو درستش   یحمد

خاطر تـو بـا افـراد خیلـی مهمـی مالقـات شه، امروز بـهمی

.. منتظرم کـه ... افراد خیلی مهم.مبرخوام اسم ب.. نمی.کردم

 یقینـاً و ر  خبری بهم بدن...امشب رو منتظر خبرم... این کـار 

این دولـت بـا  ...گردیجاش و تو به کارت برمی ذارم سرمی

 اگـه.. .تـو سـر پـا مونـده مـِث شرفی ایثار آدمای درست و با

 رفـتیمنابالغ هم  هاییتیمتو نبودن... حق بچه مِث آدمایی 

.. مملکـت مـدیوِن ... ممنـونم.دار تو جیب یه مشت سرمایه

  ...رسهمی ...رسهمی دار .. حق به حق.توئه مِث آدمایی 

  ...تالشتون یهمهبا وجود  اگه  تامر

.. غیـر از ایـن رو از .گردییمبر ]کندیماو را به سکوت دعوت [  حمدی

فتـه و زور مـن اتفـاق نـاجوری بی اگـهامـا  ...ذهنت پاک کن

چی همـه و ...کنمیـم نرسه، باور کن تقاضـای بازنشسـتگی 

  ... من پشتتم.کنمیم رو رو،

  ...ممنونم قربان ]شودیماحساساتی [  تامر

  ی مدارک رو که داری؟..... فتوکپ.مونههوظیف  حمدی
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  ]آوردیمپاکتی را دراز گنجه [.. اینجاست. .، قرباندارم  تامر

به که اونـاجاش ذارشون سر!... بنه نه، نه،  حمدی رو داری...  ... خو

 ا..حـت .و کنیمیمفاش  هاروزنامه یهمهموفق نشدیم، تو  اگه

طور کـه پرونـده رو زدیـم زیـر بغلمـون، الزم شد، همون اگه

... اما امیدوارم کنیمیمجمهور محترم م و تقدیم رئیسریمی

  ...که پیچیده بشه، حل بکنیمش از اینیله رو پأمس 

  ممنونم، قربان...  تامر

... برم و اونـایی تامرمرخص بشم  اجازه بده من ]خیزد یمبر[  حمدی

و فیصـله ر  ..این کـار .خبری ازشون هستم ببیـنم رو که منتظر

  ...بدیم

  ...نورگل.. .انممنونم قرب  تامر

  .شوندیمو یشیم وارد  نورگل 

.. .کاش تشریف داشـتین جنـاب ]انگار که چیزی نشنیده اسـت[  نورگل

  ...شام در خدمت بودیم

شـیم... می یه شب با همسر و دخترم مزاحمتـونال .. انشا.نه  حمدی

 ،تـامر ]بوسـدیمرا  تامر[ ...دار نگه .. خدا .وقت رو تلف نکنیم

  ..... شب خوش.!تامر

  .. به سالمت....به سالمت قربان  همه با هم

ــه ]از پشــت ســرش [  تامر ــونید،  اگ ــه همســرتون برس ــو ب ــالم من س

  قربان... شمیمخوشحال 

  .. منتظر تلفنم باش....رسونممی ...رسونم جنابمی  حمدی

  .. خوشحالیبنددیمدر را 

  شنیدی؟  تامر

  ...چرا نشنیدم؟ پشت در بودم  نورگل
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  ...م بابایشنید  شیمی

دیـر  اگـه.. .نباید مـأیوس شـد بینین... در برابر مشکالتمی  تامر

 ییجـهنت..هرکس .رسـهمی دار هم بشه باالخره حـق بـه حـق

  بینه...می اعماِل خودشو

  ولی حسابی ناامید شده بودم ها...  نورگل

اونـایی  ...شـهمی طوری تمومدونستم آخرش این کار اینمی  تامر

  ...گریه باشنآبمو زدن باید منتظر که زیر

گره تو کارتون افتاده، امـا  .. زن فالگیر گفت.دیروز فال گرفتم  نورگل

  ...آخرش خیره

  و باور نکن مامان...ر  جماعتحرف فالگیر  شیمی

  طور باور نکنم؟ ببین، مگه تعبیر نشد؟...چ  نورگل

طور متوجه شـده .. دیدین چ.شدیمطوری البته که بایدم این  تامر

.. چیـزی هـم بـه اسـم .الخره وجـدان داره.. با.که حق با منه

.. .کنمیـم .. گفت تا آخـرش از تـو دفـاع .وجدان وجود داره

بیـه اصـًال ایـن آدم  .گفت پشـتت هسـتم.. .. .آدم خیلـی خو

  .. معتقد....مصمم

  زند.تلفن زنگ می

.. .شـاید از طـرف اون باشـه ]رودیـم کـه سـمت تلفـن درحالی[  تامر

  ...بفرمایین قربان

  .گیردیمگوشی را یشیم  .دهدیمگوشی را  .ودشیمعصبانی 

  بابا چقدر احمقه این یارو...  تامر

  ...مون خوب نیستهجوریش هم میون.. همین.شنوهمی  شیمی

  ..... احمق.ه شب خوشی، چیزیی  تامر

  ...دممی گوش ...الوو... بله  شیمی
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  ...نشنیده باشه  نورگل

اونجاســت؟»  یشــیم« ...نشــنفه خــوادمی بشــنفه، خــوادمی  تامر

  ]رودیمبه آشپزخانه [ احمق...

بـاز  ]کنـدیمقطـع [.. به سـالمت ... فردا.خب... باشه، باشه،  شیمی

  زنه؟چرا داره نق می

  ..... چیزی بگه.ری یخهدخترم، خب اونم یه عصر ب  نورگل

ــهنمی  شیمی ــنم ک ــورش ک ــونم مجب ــش .. می.ت ــه ازش خوش دون

  د...آنمی

جـوری هـم کـه .. این.بگیـره دیگـهخب، احوالپرسی رو یاد   نورگل

  شه...نمی

  خیلی خوب، خیلی خوب...  شیمی

  .شودیموارد  تامر، رودیمبه اتاقش یشیم 

.. ایــن آدم بعــد از .ازدواج صــحیح نیســت ایــن ]بــا اعتمــاد[  تامر

.. .ذارهمـی دلبهعروسی، مـا رو بـه روی دخترمـون حسـرت 

  ...شهش معضلی میرفت و آمدمون به خونه

 تونـه.. چـون نمی.شناسـهمی .. اخالقـت رو.شهطوری نمی  نورگل

  ...گهحرف بزنه، کوتاه و مختصر می

ره تـو مـون مـیه زنه، فـردا هـم کالمی امروز مختصر حرف  تامر

تا کـه بـا چنـدجای این.. فـردا بـه... بگو دختره ولش کنه.هم

  ...خیال بشهبچه برگرده، بهتره از همون اولش بی

... فردا که دانشگاهش تمـوم بشـه، تامرنزن  جوری حرفاین  نورگل

ــراش می مگــه مــا ــین ب ــیم؟ مت ــاز کن ــه ب ــه داروخون ــونیم ی ت

 .. کلـی پـول .کنـهمی همسرش رو باز  یداروخونه.. .ضمانته

  ...دونیمی خواد،می
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  ...کنمیمباز  ش داروخونههخودم واس  تامر

  با چی؟  نورگل

 .ی که نداریم..اهدیگ ی.. بچه.شمیمسه سال بعد بازنشسته   تامر

.. یه اتـاق تـو هتـل بگیـریم، .مون بسمونهحقوق بازنشستگی

  ...دهمی حقوقمون کفاف

.. ولـش .کـار کنـه؟ بگـذریمچی تو این سه سال این دختـره  نورگل

  ...کن

  .زندمی تلفن زنگ

ــان   ] دودیمــ [   تامر ــاده،  . بفرمــایین قرب بی افت یی؟ اتفاقــای خــو ــو .. ت

..  . خـورم ی م .. قسـم . شـه می  درسـت کارم داره  .. باالخره . سونر 

شدن کـه حـق بـا    .. متوجه . .. منتظر تلفنم . زنم ی م من بهت زنگ  

ــون هســـتیم ..فردا . .. باشـــه... باشه . منـــه  .. بـــه  . شـــب منتظرـت

  .. خیلی خوشحال شد... . سونر  ] کندیمقطع [ .. . سالمت 

  .. خدایا، تو چقدر قادری؟.خدایا  نورگل

  ..... شاید هم.، ببینبینییمحاال   تامر

طـوری .. این.وقتی خواستنت، زیاد هـم سـرت پـایین نباشـه  نورگل

.. طـوری وانمـود نکـن کـه انگـار .نفس داشته باشبهاعتماد

.. جوری وایستا که انگار نیازی به کـار .مشکالت مالی داریم

  ...هم نداریم

.. درسـتش هـم .خـوای سـرم بلنـد و افراشـته باشـهمی عنیی  تامر

  ...ینها

ایـن حـق  ،گنمـی خـود نشـو... چطـوریخود بیدفعه از هی  نورگل

  ...مسلم توئه

  .شودیمزند. یشیم هم وارد اتاق می تلفن زنگ
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.. بفرمـایین .بفرمایین جناب حمـدی ...الو ]داردیمبرتلفن را [  تامر

هکار باید بکنم؟ فردا سـاعت قربان. چطور؟ چی  حتمـاً .. .نـُ

به ]کنـدیمتلفن را قطع [...متشکرم ...قربان .. کـارم .اه شـدر رو

  راه شد...بهرو

  .شوندنزدیک میهم به 



 

  

  

  

  

  

  دو یپرده

  اتاق مدیریت حمدی

  ...قربان اندآوردهتشریف  تامرآقای   منشیصدای 

 ...عزیـز تـامر.. خـوش اومـدی .اُ اُ  ]با صـمیمیتی اغـراق آمیـز[  حمدی

  ]بوسدیمو کند میبغل او را [.. .خوش اومدی

  ...متشکرم قربان  تامر

  حالت چطوره؟  حمدی

  ...خیلی ممنون قربان  تامر

پرسـت و صـادق ایـن تـو همـوطن میهن ]کنـدیمانگار نطـق [  حمدی

ــت داره ــتش رو دوس ــت و مل ــه دول ــتی ک ــرزمین هس .. .س

ــافع ــه من ــوطنی ک ــتش رو حتــ  هم ــرارجح ادول ــافع  ت از من

.. و این رو نباید فراموش کرد کـه ایـن .شمارهمی خانوادگیش

ناپذیر امثال تـو تزلزل  یارادهسترده و های گبا تالش  سرزمین

از کـار  وخطایی بزرگ، تـو ر  ییجهنت! در هبایست نسته، سرپاتو

خیر شـد و سـر .. اما مثل همیشه، ختم به.بر کنار کرده بودند

  عزیز، چی میل داری؟ تامرکارت برگشتی. خوشحالم. 

  ...، قربانلطفاً  قهوه ممکنه اگه  تامر

  .....تو امر کن.زعزی  تامر.. .امر کن  حمدی

  ....اختیار دارین  تامر

یش را[  حمدی دختـرم بگـو بـرای مـا دو تـا قهـوه  ]زندمی زنگ پیش رو
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  جوری باشه؟.. چه.بیارن

  شیرین، قربان...کم  تامر

ــیش کمی  حمدی ــرهک ــادت ن ــم ی ــارش آب ه ــه.. کن ــیرین باش .. .ش

.. برگردیم سر اصل مطلب... فقط وقـت بـاارزش تـو .خوب

  ...ین نگیرمرو بیشتر از ا

  اختیار دارین...  تامر

مـون ، بعد از این، ما دو تا باید... هر یکیلطفاً .. .!تامر، تامر  حمدی

  ...فرزندی باشیمـبارز برادری، حتی پدر  ینمونه

  امر بفرمایید، قربان...  تامر

، واقعیـت پیـدا کـرد و تـو رو یخوشـبخت یاین تابلو باالخره  حمدی

باره .. اما .. کاش یه عکاس اینجا بود..بین خودمون دیدیم دو

باشه، طوری نیسـت... یـه روز دیگـه ایـن قصـور رو جبـران 

باره فشار [.. .کنمیم یش را دو دخترم! اتـاق  ]دهدیمزنگ پیش رو

  شه؟می داره نظافت تامرآقای 

 .. دارن میـز رو هـم... مطـابق دسـتورتون.نظافت شد قربـان  منشی صدای

  کنن...می عوض

، نشسـتییمعزیز، میزی که پشتش  تامردونی می ...متشکرم  حمدی

.. میز پرسنل کاری و فعالی مثل تو، بایـد .خیلی کوچیک بود

  خودش بزرگ باشه. مِث 

  ...هم امیقبلپشت میز   تامر

.. تو این قسـمت، تـو تنهـا .قدر مقیدی!... چرا اینتامر! تامر  حمدی

.. تصـمیمی کـه .و دارینشینی مـن کسی هستی که لیاقت جا

.. خـوب .یگمـم جا بهت ، همیناالنشب گرفتم رو همین دی

  ...بازنشسته بشم خواممی ...عزیز تامرگوش بده 

.. کارهـا پـیش .بـه شـما احتیـاج دارن، قربـان دولت و ملت  تامر
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  ...شهچی متوقف می.. همه.رهینم

بت شما جووناست،.نه،  حمدی بت، نو ..ما به حد کـافی ... دیگه نو

بایـد  که کی دیگه .. آدم باید بدونه.به ملتمون خدمت کردیم

خـواد .. دیگـه دلـم می.سمسابقه .. این یه پرچم.کنار بکشه

  ...ه فرد امین، یعنی دست تو بسپارمی دستهاین پرچم رو ب

  ...اختیار دارین  تامر

خـوام می ...دممیتو رو پیشنهاد  ]کندیماو را دعوت به سکوت [  حمدی

طوری دیگه چشمم به پشت ین.. ا.تو رو بهشون پیشنهاد بدم

ــهســر نمی تون اومــده بــودم، دلــم .. دیشــب کــه خونــه.مون

.. فـرش .قـدیمی یمـبال.. .بـود یادهنده.. وضع آزار .گرفت

.. اما در عین نـداری، یـه همسـر .ورو رفته..رنگ.رهداره وامی

  .. اسمش چی بود؟... یه دختر جوون.دسته گل، مِث 

  .شیمی  تامر

.. .خونه.. یه فکر باز و جـوونمی . داروسازی.... یشیم.شیمی  حمدی

طبیعـی  ییجـهنتچیـه؟ شـرافت...  کـاریدلیل این فقر و بی

، کـردییمو دزدی  گرفتـییمرشـوه  اگـه.. .شرافت بـودنبا

.. تازه، جـایی هـم داشـتی خـدمت .جوری بود؟وضعت این

.. .مهیـا بـود کامًال که شرایط برای همچین مسائلی  کردییم

ت کـاری داشـت ه.. واـس .صـدا سرو.. بی.کردییم اراده اگه

 مکمل هم هستند... هایناشرافت بودی و ندار... .. با.مگه؟

.. .توئـهمال ... یه زندگی که تامریه زندگی طوالنی پیش روته 

  ...کنمیم، بهت افتخار تامر

  ...متشکرم قربان  تامر

دنبال پاکـت در همین حین مردی در اتاق نشیمن آپارتمان، به

  .گرددیم
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که خبـر مـورد نظـرم رو دریافـت کـنم، کـار رو محض اینبه  حمدی

 تـامر.. .سـوی خوشـبختیهم بیر مـی و پـیش کنیمیـم تموم 

  عزیز...

یات آن را بر .کندیممرد پاکت را پیدا  چیزهای  .داردیممحتو

ــری درون آن  ــذامیدیگ ــرجای  ردگ ــت را س  اشیقبلــ و پاک

  .زندمی زنگ تلفن .دگیریمبا تلفن شماره  ...گذاردیم

  آقای حمدی؟  1مرد 

  ...بله، خودم هستم  حمدی

  ...تمومه، پیداش کردم  1مرد 

  باز اشتباه نکنی؟  حمدی

  ...خوب نگاه کردم  1مرد 

  ]کندیمتلفن را قطع [ ...زود بیارشون  حمدی

  :آیدیمدر حینی که آن مرد از آپارتمان بیرون 

.. تـو رو .نـیکیم.. شـروع بـه کـار .عزیـز تامرخوب، حاال 

  ...نمونش می خودم پشت میز یدستا همین حاال با

  .شودیمبلند  تامر

  ..... که باید توضیح بدی.هست لهأمس یه یه دقیقه!... فقط 

  چی رو قربان؟  تامر

، کسـی از کـردییمسـازی وقتی برای ایـن اخـتالس مستند  حمدی

  بیرون بهت کمک نکرد؟

  ...کسی از بیرون کمکم نکرد   تامر

ــامرین، ببــ   حمدی ــهت ــو داره! هم ــراف ت ــن اعت ــه ای .. .چی بســتگی ب

  ...شینییمالفور پشت میزت وقت فیاون

ــه  تامر ــام همـ ــود... تمـ ــوم بـ ــدا خرچی معلـ ــا.. .یـ ... فروشـ
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ــابصورت ــیحس ــدارک جعل ــه.ا... م ــخص و .. هم چی مش

  ...معلوم بود

.. اشخاصــی بـه تــو کمــک کــردن... .چی معلــوم نبــودهمـه  حمدی

راد یـه شـبکه ه کـه یـادآوری کـنم، اون اـف دونم آیا الزـم نمی

 .. امـا داری آلـت دسـت.شـرفی هسـتیهستند؟... تو آدم با

  شی؟...می

  ؟شمیمکسی آلت دست چه  تامر

  ...جاست، توضیح بدهنکته همین  حمدی

  .اتاق نشیمن آپارتمان

  .کنندیم. در را باز زنندیمدر  .و یشیم نورگل شب. 

  ردی؟قدر دیر کچی شد؟ چرا این  نورگل

  نشد.  تامر

  عنی چی؟ی  نورگل

  ...نشد دیگه  تامر

  چطور نشد؟  نورگل

  ...بهم گفت، توضیح بده  تامر

  چی رو؟  نورگل

  ...یشممخدایا دارم دیوونه   تامر

  ...چی شد... بگو ببینم  نورگل

  ...گفت اسم بده، توضیح بده  تامر

  ...دادییمتوضیح  خواستنیمچی ب هرخ  نورگل

  .بدمتونستم توضیح نمی  تامر

  چرا؟ ِد بگو...  نورگل

  ...چیزی نبود که توضیح بدم  تامر

.. .س که پریشونیم؟ ِد بگو... چند هفتهخواستنیمپس چی   نورگل
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تونـه .. برادرت دیگه نمی.؟... زنش فهمیدهبینیینمحالمونو 

 .. ِد .خـب دادییمتوضیح  خواستنیمچی .. هر.کمک کنه

  ...بگو دیگه

  ...داد نزن مامان  شیمی

ه عـده کمکـم ـی  کنن تو تهیـه و تنظـیم ایـن پرونـده،می فکر  امرت

.. کسـی .کـردم شآمـادهمـن خـودم  که.. در صـورتی.کردن

  اسم کی رو بدم، توضیح بدم؟ ...دستش تو کار نیست

  ...گفتییم، خواستنیمخب اسم هر کی رو   نورگل

  ...پال نگو مامانوپرت   شیمی

.. .مونو ببـینمگـه؟... وضـع کرد یمکارت چی ]کندیمگریه [  نورگل

چـی .. هر.رو تو کارایی کردی که به تـو ربطـی نداشـته سرت 

  ...دادییمب توضیح خ خواستنیم

؟... چیـزی فهمـیینمگفتم چیزی نیست کـه توضـیح بـدم   تامر

چیزایی هسـت کـه بایـد  یه .. نه، نه، هست... هست..نیست

، منتظـر گیردیم یاشماره، داردیمگوشی تلفن را بر[.. .توضیح بدم

.. .خوام، منتظـرممی دادستانی جمهوری رو یشماره ]ماندیم

یسدیم[.. .بله   ..... متشکرم.بله ]نو

  ؟کنییمکار چی  نورگل

  تو دخالت نکن.  تامر

  کار کنی؟خوای چیمی  نورگل

  ؟کنییمکار بابا داری چی  شیمی

خـوام توضـیح بـدم می .. خب،.خواین توضیح بدممگه نمی  تامر

  ...دیگه

.. ... ول کـن... نکـن.نـدازیمی داری بیشتر ما رو تو دردسر  نورگل

  ...وایستا.. ول کن
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 الــوو... ]مانــدیم، منتظــر گیــردیم، شــماره دهــدیمزنــش را هــل [  تامر

.. کســی .خــوام بــا جنــاب دادســتان صــحبت کــنممی

خــوام می خیلــی مهمــی رو یلهأمســ شــون نیســت؟ جانشین

 لطفـاً .. .لی مهمـی افتـاده.. اتفاق خی.خدمتشون عرض کنم

شماره تلفـن خـود را [.. .بله قربان ]ماندیممنتظر [.. .وصل کنین

یدیم تلفـن [.. ... منتظرم جناب.خیلی مهمه ...آتیک تامر ]گو

الـوو...  ]زنـدمی . کمی بعد تلفن زنگماندیم. منتظر کندیمرا قطع 

.. .خودم هستم جناب... اوراق خیلی مهمـی در دسـت دارم

بهبا ا  .. توضیح اون پشت تلفـن.میرو هستختالس فجیعی رو

.. .کنمیـم دونم، اما پیداش .. آدرستون رو نمی.خیلی سخته

خوام برم تو خیـابون جنـاب... بـه احتمـال زیـاد تحـت نمی

.. شما یه مأمور بفرسـتین، بهتـر .آدرسم رو بدم اگه.. .تعقیبم

خـود را آدرس [.. ... باشه جناب... خیلی مهمه قربان.نیست؟

یدیم از داخـل بوفـه . کنـدیمتلفـن را قطـع [ ...منتظرم قربـان ]گو

  ]آوردیمپاکت را در

  کار کنیم؟حاال باید چی  نورگل

  ...درستش هم همین باشه .. شاید.ول کن دیگه مامان  شیمی

  ...دممی چی رو توضیح.. دیگه همه.البته که درستش همینه  تامر

، پشت سـرش ساعده. ابتدا ندکیمند. یشیم در را باز نزدر می

، پاکتی در دسـت دارد. مسـتقیم ساعده. شوندیمسونر داخل 

  .شودیموارد اتاق نشیمن 

.. اومـدیم چـایی رو بـا .سالم!... یشیم بیا این کیک رو بگیر  ساعده

  ...هم بخوریم

  سالم!...  سونر

  سالم. ]یاتفاق ،یعتاً طب[  همه با هم
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  نگار شوکه شدین؟چیه؟ مگه منتظر ما نبودین؟ ا  ساعده

  ...نه  همه با هم

قدر نگران بـود .. سونر اون.جا اومدیمبه خدا از کارتال تا این  ساعده

کـه مـن نگـران واقـع نـه این.. در ... گیر داد که باید بـریم.که

.. چیـه؟ انگـار یـه .ایمچـی باشـه از یـه خونـواده.. هر.نبودم

  .. چی شده؟.خبراییه

  چی شده داداش؟  سونر

  .کندیماشاره  تامر به رس با نورگل 

  ...داداش، ِد بگو ببینیم  

ب بگید ببینیم چی شده؟  ساعده   خُ

  ...کارش درست نشده  نورگل

  کو پس گفتی درست شده؟  ساعده

ب، داداش این  سونر   ...طوری گفته بودخُ

  جورشه؟این دیگه چه  ساعده

.. گفتن اسامی اشخاصی که مـدارک .منو خواستن، منم رفتم  تامر

  ..... بعدشم برو بشین پشت میزت .ادن بدهرو بهت د

  اسامی؟ کدوم کدوم مدارک،  ساعده

اسم افرادی رو که مدارک داخل این پرونده رو بهـم داده، ازم   تامر

  ...خواستن

ب   ساعده   ...دیگه دادییمخُ

چی خـودش آشـکار .. همـه.نـداده یآخه، کسی بهم مـدارک   تامر

  ...بود... من فقط بهش نظم وترتیب دادم

طـوره پـس این اگـهاینا خل و چلن؟ چیه؟ دست انـداختن؟   عدهسا

  رو خواستن؟ چرا تو
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  ...از دادستانی بیان قراره االن  نورگل

  چرا؟ چه دادستانی؟ کی؟  ساعده

  ...زنگ زد تا مدارک رو بهشون بده تامر  نورگل

  ِکی؟  سونر

  ...شهمی رفته داره بزرگ له رفتهأ.. مس .همین پیش پای شما  نورگل

ب  ساعده .. خـوب کـاری ... بدترین چیز بالتکلیفیـه.بزرگ بشه، خُ

  ]گیردیمموافقت سونر را هم [.. .تامرکردی 

  خوب کاری کردی داداش...  سونر

بی کـردی  ساعده .. مـن ... دسـتت درد نکنـه.البته که خیلی کار خو

.. بـده .کـردمیمکـار رو  جای تو بودم، زودتر از اینا ایـن اگه

اره بکـنن... بـه تـو چـه ارتبـاطی خالص شو... بذار اونـا ـچ 

ــداختن.داره؟ ــدگی ان ــارو زن ــو رو از ک ــتی ... ت ــوز داش .. هن

.. از ایـن کـارت خوشـم ... بـاریکال.کـردییمدست دست

.. .چـی باشـه.. هر... مگه چی داری از دسـت بـدی؟.اومد

جای تو باشم یه پرونده  اگه .. من.شهچی باالخره رو میهمه

یـه پرونـده هـم بـه  ا.. حـت .دمهم به شورای امنیت ملـی مـی

 داد بلنــد.. خودشــون دارن بلند.کنمیمــ مــدیره پســت هیأت

.. .شــیممی زنن، هـر جــا اخـتالس باشــه رو سـرش آوار مـی

 خـواد بشـه؟می بـدتر از ایـن چـی .. دیگه... آره، بگو.آفرین

.. بــاالتر از .، بنــدازنت تــو زنــدانکننــدینمکــه  یرت دســتگ

دختـرم یـه چـایی بـذار... .. پاشـو .سیاهی که رنگی نیسـت

.. آفـرین، .؟تـامربـودی  نشسـته لرزون.. چی بود ترسون.آره

 م گـرهه ببـین چطـور پاهاشـون بـه .. حاال.گرفتی چشمم رو

  .خورهمی

  .هم بهتر شده است تامر یروحیه احت .شوندیمبقیه امیدوار 
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  ...خوب شد که اومدین  تامر

یدیمتملق زنش را [  سونر   ...ساعدهی خدا خوب گفتهب ]گو

 امـا کـه سـونر بهـم گفتـه،بده ببینم، این پاکـت رو... بـا این  ساعده

شه گفت .. راستش هم نمی.دونین کهه، میئجوحرف رو می

  ...رو گفته چیزکه همه

بـاال  هاپلـهکـه از  آیـدیم. صـدای پاهـایی گیـردیمپاکت را 

وارد  یفــرد .کنــدیمدر را بــاز  نورگــل . زننــدیم. در آینــدیم

سیم در دسـت دارد. عکـاس و در صـورت لـزوم . بیشودیم

  .افراد دیگر احت

  ؟تامرآقای   مأمور دادستانی

  ...منم  تامر

  موضوع چیه؟  مأمور دادستانی

 ]کنـــدیمســـمت مـــأمور دراز و به گیـــردیم ســـاعدهاز را  پاکـــت[  تامر

  ید...یبفرما

  این چیه؟  مأمور دادستانی

  ...مدارک اختالس   تامر

  چه اختالسی؟ ]کندیمدر حینی که پاکت را باز [  مأمور دادستانی

محض و هـم بـه.. مـن .بزرگـی شـده س در محل کارم اخـتال  تامر

یـرون که اختالس رو با مدارک مستند رو کـردم، از کـارم باین

  ..... خیلی مهمه.باریه.. اختالس فاجعه.کردن

 .کنـدیمتعجـب  .کندیمپاکت را باز و نگاه  مأمور دادستانی

یرتعدادی  آغشته به رنگ روی  یروزنامهزنان و دو عدد  تصو

  افتد.می زمین

  مدارک اینا هستن؟  مأمور دادستانی

  که در برابرشون بایستین. ینهاشما  ییفهوظ  تامر
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مـا  ییفـهوظبلـه  ]دیوانـه اسـت تـامر کنـدیمفکر [در برابر اینا؟   مأمور دادستانی

انممون اجـازه ـخ  اگـهایستادن در برابر ایناست... امـا، البتـه 

  ...بده

  زند.می فالش  تامر یچهرهدوربین روی 

  .دفتر عمر

  .روز بعد

  ...دوستتون اومده  منشیصدای 

  کی؟  عمر

  ...تامرآقای   منشیصدای 

  من چه تذکری بهت داده بودم؟  عمر

  دونه که شما تو اتاقتون هستین.می ...من تقصیری ندارم  منشیصدای 

  ..  .بیاد توبگو  ]اعصابش خورد شده است[  عمر

  .رمق و خسته استبی. شودیموارد  تامر

یی؟ .اُ اُ     راه گم کردی؟ ]دهدیمو جا نشان شود میخیز نیم[.. تو

  تازه اومدی؟  تامر

  از کجا؟  عمر

  ...از مسافرت   تامر

  .. دیشب رسیدم...... آره.چه مسافرتی؟ آهان  عمر

هم گذاشـته  .. با اینکه پیغام.دو بار تماس گرفتم تو این هفته  تامر

  ..... اما به این امید اومدم که شاید اومده باشی.بودم

باهـات تمـاس  دونی که قرار بـودمی ...رو هنوز ندیدم ایغامپ  عمر

  ...بگیرم

  تونیم فردا همدیگه رو ببینیم.می کاری داری اگه  تامر

  ...حاال که اومدی بشین  عمر
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وضـعیتم یـه درخواسـت داده بـودم،  خصـوصدونی. در می  تامر

  ...جوابش اومد... امروز صبح

  مثبته؟  عمر

  ...منفیه  تامر

  ..... خیلی ناراحت شدم.ناراحت شدم  عمر

  در دیگه بسته شد. .. اون.ممکنهدیگه برگشتنم غیر  تامر

  ...همه سال خدمت.. این.متأسفم  عمر

  حال عجیبی داری تو...  تامر

دیـگ  مِث ...ترکـهمی ه... سـرم داره؟ شاید خستگی راه واقعاً   عمر

 ...روی کـردمزیـاده نوشیدن .. باز هم دیشب تو.سنگین شده

راه نیســت... وضــع اقتصــادی رو بــهخورده هــم کارهــا روهـی 

ــیهمین ایمتــ ق.. .گمیمــ  ــاال م ــوری داره ب ــیگار .رهط .. س

  ...؟ یکی روشن کنکشییم

  ...راه نیستبه، انگار که کارهای تو روزنییمطوری حرف   تامر

ــات کــه نیســت  عمر ــه .. هیشــکی نمی.تــو هیچــی نظــم و ثب تون

دارم  کـًال ضمانت بکنه که یـه مـاه بعـد، بـدتر از ایـن نشـه. 

  ]سکوت[.. .رفته خرابههم.. اوضاع روی.گممی

  کاری که واسه من در نظر گرفتی چیه؟  تامر

  ..... اما بعدها ممکنه.چیزی در نظر نگرفتم االنبرای تو؟   عمر

کـه  موقع هم .. اون.عالقهاعتنا، بیبرخورده؟ بی این چه طرز   امرت

  ..... دستم تو حنا موند.ن رو گفتییاومدم هم

  ...مخستهمتوجه نیستم،   عمر

.. این تـو بـودی ...نه... نه.دوستای قدیمی بودیماون کو پس   تامر

و اینجا کشوندی... ایـن رار منم زنگ زدی و با اصکه، به خونه

.. امـا امـروز رفتـار .ه جلـو در بـه پیشـواز اومـدیتو بودی ک
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.. دلـیلش رو .کنمینمدی که درک می عجیب و غریبی نشون

  ...باید بهم توضیح بدی

  .. مربوط به تو نیست....خواممی عذر   عمر

.. توضیح بده... مگه این تـو نبـودی .خواهی نکننه، نه، عذر   تامر

خـوام ..می.کن؟و با اصرار خواستی و گفتی با من کار به منک

.. امـا .خوام، دوست قـدیمی مـنراحتت کنم. ازت کار نمی

  ...باید دلیل این رفتار متناقض و عجیبت رو توضیح بدی

  چی آسون نیست...توضیح همه  عمر

  ...خوام بهم توضیح بدیمی  تامر

  چیزی نیست که توضیح بدم.  عمر

دروغ  .. داری.از اســتانبول نبــودی تــو بیــرون ]شــودیمبلنــد [  تامر

و شـنید، پرسـید .. منشی تو همون اول که صدای من.گی!می

 یگی دروغ میکه ِک  فهممیمشما؟... از همون قدیما خوب 

..فرقــی نکــردی... ای .ی راســت... هــیچ تغییــری نکردیکــِ 

  ]رودیمسمت در به[...دیدیمینمرو  هکاش همدیگ

شـه؟ می یچ ]لرزدیملبانش [.. .کم بشینیه ]گیردیمدستش را [  عمر

.. بـاور کـن خیلـی .بمـونم تحافظهجوری تو خوام ایننمی

 را تـامرکـه بعـد از این[.. .کم بشـینکم، یـه.. یـه.دوستت دارم

.. صـبح .پذیر رفته بـودمنوچند روز پیش به یه مهم ]نشاندمی

تا گربـه جلـو اسـکله بودنـد... شـاید .. چند.زود بیدار شدم

 یهامجسـمه .. عینهـو.تاهپنجا.. شاید هم چهل.تاسیبیست

کوچولو بودند... چشماشونو به دریا دوختـه بودنـد و انتظـار 

... منتظر چی بودند؟... بعدش یـه قـایق اون دور کشیدندیم

یکـی از  .گیرا قایقو به اسـکله بسـتند..دورا دیده شد... ماهی

.. سطل .نزدیک شد هاگربهماهیگیرا با یه سطل تو دستش به 
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کـه رو زمـین  هـایییماه سـمت به هاگربـه ...رو خالی کرد 

تــو  هاگربــهریختـه بــود هجـوم بردنــد... مــن هـم مثــل اون 

  ...همچین فقری زندگی کردم

  ...زیاد با هم توفیر نداشتیم  تامر

.. ماشینا... ... حاال پول زیادی دارم.اما بعدش خالص شدم  عمر

ــه یالهــامو دارمخون ــر دســتم کــار .ها...و و  .. صــدها آدم زی

.. .نی بـودموکنن... وقتی بهت زنگ زدم صمیمی و خودممی

وقتی گفتـی کـارت رو از دسـت  احت ...چون دوستی نداشتم

هامو از دسـت خـوام داشـته.. اما نمی.دادی، خوشحال شدم

  ...بدم

  ...فهممینم  تامر

.. بهـت .گـیبهم قول بـده، قـول بـده بـه کسـی چیـزی نمی  عمر

  ...دممی توضیح فتادهاتفاق ا کهرو چی .. هر.دممی توضیح

  ...گمبه کسی چیزی نمی ...دممی قول   تامر

  د؟آادت مییجا اومده بودی، بهم یه تلفن شد... وقتی این  عمر

  ...آره  تامر

  تو بود.مورد در   عمر

  من؟  تامر

چی واسـه ...به تـوچیزایی رو از من پرسید... راجع ...آره، تو  عمر

  تو رو از کار بیرونت کردن؟

  ...دونمنمی  تامر

  حدس هم بزنی؟ تونیدونی؟ نمینمی واقعاً   عمر

  .. بهت گفت؟.تونمنمی  تامر

  ...یاشدهندهودار و ر لهأ.. تومس .گفت!  عمر

  کی بود؟  تامر
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  ...دونمنمی  عمر

بگـن کـه  خـوانینم او اذیت کنن... حـت خوان منمی کسایی  تامر

  ..... اما تو این رو جدی گرفتی.انکی

  .شدیینمکار ی نبود، تو از کار بیله جدأمس  اگه  عمر

  ...اما اینجا یه اشتباهی رخ داده  تامر

  این باور داری؟به تو   عمر

 ...اخراج مـن نیسـت .. چون این وسط دلیلی برای.باور دارم  تامر

تـونم پـس و پـیش حـرف زده می ایهر کس دیگـه منم مِث 

  .. دیگه چه چیزایی گفت؟... اما.باشم

معـادالت  ی گفـت همـهواالّ  ...کمک کنم که نباید بهتاین  عمر

  ...نباید خودم رو تو آتیش بندازم کهخوره... اینمی همهب

خاطر تهدیـد زنه و تو بهمی بهت زنگ شناسیشینمکسی که   تامر

  ...دوستت رو ترینیکنزد اون، 

بـه .. راجع.چند بار دیگه هـم بهـم زنـگ زد  بعداً تهدید نبود.   عمر

د... عـین بـوو از بر من یگذشتهریز بهز.. ری.من چیزایی گفت

چیزایــی رو کــه  امو تشــریح کــرد... حتــ هیــه فــالگیر گذشــت

  ...فراموش کرده بودم

دیدن من ممکنه بـرات خطـری داشـته  اشاید هم گفته که حت  تامر

  ...باشه

  آره.  عمر

.. حـاال ... حـاال فهمیـدم.شک و تردید انداخته و تو رو توی  تامر

.. .تونـه بلـوف هـم باشـهمی .. اما.ردی.. فکر ک.متوجه شدم

.. بیـرون .و دک کـردیو من ...تونستی ریسک بکنیولی، نمی

 رای.. کمـی قبــل هـم کـه اومـدم بــ .هـم نرفتـی از اسـتانبول 

و از جوری بایــد منــ دونســتی چــهنمی ...دیقــات ز  تیمنشــ 
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.. این رفتارهای عجیـب و غریـب رو انتخـاب .کنی سرت وا 

، پای مـن از کردییمیمی برخورد صمتند و غیر اگه.. .کردی

طور هم، هر چی خواستی شـد... .. همون.شدیماینجا قطع 

ــاره منــو .رفتمیمــ دلخــور شــدم و داشــتم  .. بــرای چــی دوب

  نشوندی؟

  دونم.نمی  عمر

قیمت تـو خطـر افتـادن .. به.بهت تقلب داده بودم ایمقداون   تامر

  ..خدانگهدار. ]خنددیم[.. ... بهم مدیون بودی.خودم

. آوردیـم را در و اسـتکانش یشـهش . عمـرشودیمخارج  تامر

  :کندیمکه پر حالیدر

  .اتاق نشیمن آپارتمان

. کسی که آمده، کندیمدر را باز  نورگل  .زنددر می .همان روز

  دارد. یاروزنامهسونر است. در دستش 

  س؟خونه تو  سونر

  .نه  نورگل

  ؟ییدد  سونر

  ...ته بودن. اجازه گرفتم، اومدم خونهم. روی میزم گذاشهدید  نورگل

  ...رفت آبرومون  سونر

  تو چطور فهمیدی؟  نورگل

.. .الفـور روزنامـه رو گـرفتمتو تلفن خبر داد. رفتم فی ساعده  سونر

قـدر سـخته ... اونشدینمقطع  ...تو دفتر، تلفن پشت تلفن،

.. زدم از دفتـر بیـرون... از .که به همه بخـوای توضـیح بـدی

  ...تو کوچه و خیابانوم الصبح تا حا

بریـزیم؟ چـرا  کار باید بکنـیم؟ چـه خـاکی بـه سـرمونیچ  نورگل

طوری شد خدایا؟ مگه چه گناهی کردیم کـه ایـن بالهـا این
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.. اخـتالس .تقصـیر خودشـه! شهمه.. .رو سرمون آوردی؟

خوای درست کنی؟ آخه حق داری مـا می شده، به تو چه؟ تو

  جوری رسوا بکنی؟رو این

  بفرستیم روزنامه؟ تکذیبیه نظرت چیه  سونر

ــه را [  نورگل ــردیمروزنامــ ــدیم، گیــ ــت« ]خوانــ اخــــتالس  گفــ

مـدیر از داخـل پرونـده،  ییوانـهد.. معـاون .پذیرفتهصـورت

یر  با»«تصاو آورده و بـه عنوان اسـناد اخـتالس در را به 1آهوتو

که سـالیان متمـادی معاونـت  اهالی روزنامه نشان داد. ت. آ

از  کنـاریدلیل بردار بـود، بـهشکیالت را عهدهمدیریت یک ت

یر زنان یش، تعادلش را از دست داده و تصاو را  مسئولیت خو

ارائـه داد.  به اهالی روزنامه ،با ادعای اینکه اختالس رخ داده

 یهــااختالس  نگاران کــه آیــاروزنامــه ســؤالدر مقابــل ایــن 

اد: پاسـخ د گونهدیگری نیز در دست دارید؟ معاون مدیر این

و بـا ایـن پاسـخ  که در دست ندارم دیگری  یهااختالس چه 

یر دیدنمنتظر صبرانه همه را بی  کـهکـرد و این ی ترتـازه تصاو

یر است این آیا ممکن .. .»به چه کسانی متعلق باشـد؟ تصاو

تـونیم تکـذیب جوری می.. چـه.عکسـاش هـم هسـت احت

  .. مگه دروغه که تکذیب کنیم؟....کنیم؟

  رفته؟ عنی کجای  سونر

  دونم.نمی  نورگل

عقـل تـو  جوریشـمرو دیـده باشـه چـی؟ همین روزنامـه اگه  سونر

 خونـه شـیمی بیفته... تونهمی بدتری  یااتفاق ...نیست شکله

  نیست؟

 
 ای. مبازیگر زن ترکیه 1
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  ..  .اونم هنوز نیومده  نورگل

در را بـاز  نورگـل . کنـدیمزنند. سونر روزنامه را پنهـان درمی

  .شودیم. یشیم وارد کندیم

  خترم؟چی شده د  

  ... خوش اومدی عمو.چیزی نیست مامان  شیمی

  ..... بیا ببینم.ممنونم یشیم  سونر

ــومی  شیمی ــاقم عم ــو ات ــرم ت ــوام ب ــت.خ ــوب نیس ــالم خ  ..... ح

 رفتـار  خبـربی جاآدمـای از همـه مـِث چی دونید؟ واسـهمی

دوسـتام سـرم داد  یهمـه.. منو متین آورد... میون .؟کنیدیم

دار افته و ما روحمون هـم خبـرمی رهکشید که چه اتفاقایی دا 

ــت رفــت...  ــدش هــم گذاش ــهنیســت... بع ــیر  شهم تقص

  ...بابامه

  چطور مگه؟  نورگل

 لطفـاً خوام حـرف بـزنم. عمـو مامان، دیگه در این مورد نمی  شیمی

  ..... نداشته باشین.کاری به کار من نداشته باشین

. کمـی بعـد رودیـم پشـت سـرش  نورگـل . رودیمبه اتاقش 

  .گرددیمبر

  .. خدای من....کنهمی گریه داره  نورگل

.. روان داداشـم .شـناس آشـنا دارمروان .. یـه.داداشببین زن  سونر

 شمعالجـه.. .پـیش اون بـریمشیم.. .م خوردهه حسابی به

خورده هـم .. اما یه.استحالتش گذر که این مطمئنم .. .بکنه

  کار بشیم.بهما باید دست

  شه؟یم وضع این دختر چی  نورگل

  ...داداشاون رو راحتش بذار، زن  سونر
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  تباه شد. شیندهآ.. .کنه؟رو کی باز می داروخونه  نورگل

  ...داداش، زنکنمیمخواهش   سونر

  نشم... .. امیدوارم که منم دیوونه.دیگه طاقت ندارم  نورگل

  برخورد کنیم... باید عاقالنه  سونر

اجـاره رو  احـت  ]گیـرد یمسـمت سـونر کاغذ روی میـز را به[  نورگل

دیگـه بیـاد  ییـه اخطاریـه اگهفردا نتونستیم بدیم... فردا پس

  زندگی کنیم؟ کار کنیم؟ کجاچی

دادم  انــداز داشــتم، بــه شــماپس چــیهر تــو دســت و بــالم  سونر

.. .دارم م حق زندگی.. من.چیزی ندارم .. اما دیگه.داداشزن

که محـل  زنمیمزور  دارم .. تازه،.خورمینمتو پول که غلت 

 تو دست و بـال ..... بازار کساده.بگیرم دست کارمون رو هم

ن... همتوقف شـد سازهاو.. ساخت.هیشکی پول و پله نیست

 مگـه داشـته باشـم، اگـه.. .کنیمیـم سـر  آمد منبه زور با در 

  ؟دمینم

چــی از هر ...تــونم بهــت بگــم؟می .. چــی.ممنــونم ســونر،  نورگل

  ...شتر از اونبی احت اومده کردی.میبر دستت

است. سونر روزنامه  تامر .کندیمدر را باز  نورگل . زنندیمدر 

  تفاوت است.. بینشیندیمروی مبل  تامر. کندیمرا پنهان 

  چطوری داداش؟  سونر

  ؟ها  تامر

به؟  سونر   حالت خو

بم ]خنددیم[  تامر   ...خو

  ...باید یه چیزی بخوری ...کم غذا بخور هی  نورگل

  ...میل ندارم  تامر

  ..... مبادا نشونش بدین.روزنامه رو ندیده  سونر
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 سـاعده.. باز .تبرو خونه تو هم دیگه ]کندیمسیگاری روشن [  تامر

  ...کنییم رو عصبانی

  ...خیالبی  سونر

  ...اون زنته  تامر

  بخور.. برم، یه چیزی قربونت  نورگل

  ام زد...ر هم پسعَم  احت  تامر

هـم  .. غذا.کشییمسیگار  یببین، حاال هم دار  ...یاخسته  نورگل

  ...استراحت کن کم دراز بکش،.. یه.خوریینم

  از خونه هم بیرونمون بکنن چی؟ اگه.. .هم گرفتیم اخطاریه  تامر

 .. مگـه.پس اینا برای چیـه؟ ]دهدیمرا در دستش نشان  النگوها[  نورگل

، فکرشـم کنمیـم واسه همچین روزایی نبود؟ فـردا پولشـون 

  دراز بکش... کمیه شه،.. چی می.نکن

یی بـا خـودش حـرف  تامر زنـد. در می در اندیشه اسـت. گـو

  است. ساعده .کندیمدر را باز  نورگل  .زنندیم

  اینجایی؟ ]. به شوهرش آیدیمبه داخل  یماً مستق[  ساعده

  اینجام.  سونر

چی سـر کـارت .. واسـه.گیرمیماز صبح دارم با دفتر تماس   ساعده

  نیستی؟

  ه.می دونی دیگ  سونر

دونم. بسـه دیگـه. تـو زن و دونم؟ من هیچی نمیچی رو می  ساعده

دنبـال ایـن و  بـارتو ول کـردی، راه افتـادیکارو بچه نداری؟

  ..... به خودت بیا دیگه.اون

  .ساعدهبشین   نورگل

  حواست رو جمع کن.  ساعده

  آروم باش.  سونر
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  که آروم باشه. ذارییم حال آدم مگه برای  ساعده

  .تریواشکم هی  سونر

  ...بسه دیگه ...؟تریواشچی رو   ساعده

  ...هایههمسا  سونر

ب بشنفن  ساعده   ...کنیینمی تخودت رو تو این کار قا .. دیگه.خُ

... دیگه  سونر اِ   ..... این برادرمه.شورشو در نیار  اِ

تونــه شــکمت رو ســیر کنــه؟ از صــبح تــا حــاال می بـرادرت  ساعده

ــه ــرت تعطیل ــم.دفت ــه ه ــو خون ــمون .. ت ــونارو  آرامش  زم

بسـه  شـه؟چطور می برادرم شه؟می چی .. داداشم.گیری یم

  ...دیگه

  ...تودخالت نکن! ]زندداد می[ ...مههوظیف  سونر

  ...کنمیم.. خوب هم دخالت .من زنتم  ساعده

  تونی دخالت کنی...نمی  سونر

  ...کنمیم دخالت  ساعده

  ...داد نزن  سونر

و فریـاد  کنمیـم پنجـره رو بـاز الزم باشه  اگه ا! حتزنمیمداد   ساعده

داره  م.. خونـه... بایـد بـه فکـر خونـه زنـدگیم باشـم.زنمیم

  ...خراب بشه ذارمینم.. .شهمی خراب

  ...تگه تو اون خونه  سونر

ایـن کـار رو هـم بـا  ]کندیمبغض [طور؟ طور؟ که اینکه این  ساعده

  جلو اینا به خونه زندگی من توهین کردی، آره؟ من کردی؟

  ...کنییمبزرگش  داری  نرسو

طور کـه فکـر . خودش بزرگ هست. اونکنمینممن بزرگش   ساعده

چیزایی هست کـه  ریم خونه.می ...بیفت نیست، راه کنییم

  ...باید بهت بگم
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  ...مآمی بعداً تو برو. من   سونر

  ریم.می نه، با هم  ساعده

  ...مآمن نمی  سونر

مگـه  برگـردم؟ تاکسـی بـا راننـده این وقت شب، تک و تنهـا  ساعده

  جوری برم؟چه کارایی که نمی کنن؟ چه بینیینم

.. مـن .گـردییمطـور هـم برنوطور کـه اومـدی، همنوهم  سونر

  ...مآنمی

خونـه پیـدا  تـو وقتـی برگـردی منـو دیگـه ..... هـا؟.یآنمی  ساعده

  ...کنیینم

  عنی چی؟ی  سونر

هـم جـدا  .. از .رم پـیش مـادرممـی دارمیـم رو هـم برم هبچ  ساعده

  ...شیممی

  ...خوای برومی اگه  سونر

  ...شیمی طور؟ اما خیلی پشیمونکه این  ساعده

  خوای جدا نشو!می شو، خوای جدا می ...خواد جدا بشهمی  سونر

باره حرف [  ساعده ، بـرمیمم رو هـم هبـچ  ]کشـدیمرا پـیش  شـانبچهدو

  ....!بینییمحاال 

  ...تونی ببری بچه رو نمی  سونر

  ...منه ی! اون بچهبرمیم  ساعده

.. دادگـاه بـه .مـنم هسـت یبچه.. .تو نیست یبچهاون فقط   سونر

مونه، چـون مـن کـار می مونه!... با منهر کی بده، با اون می

  .کنمیم

.. بـه همـین .بکنـی تونی به بچه محبـتتو مادر نیستی! نمی  ساعده

  دنش.خاطر به من می

 هرا  ...خــوای بکنــی، بکــنمی پاشــو بــرو بابــا... هــر غلطــی  سونر
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  بیفت...

بایـد چیزایـی بهـت  ]کنـدیمکه انگار این بار قضیه فـرق  بیندیم[  ساعده

  ...بریم خونه .. راه بیفت.بگم

  ...مآنمی  سونر

  ...برو سونر  نورگل

دهنم رو بـاز  ]آرامی به سونربه[دخالت نکنین.  بین زن و شوهر  ساعده

  ...گم.. مجبورم نکن همه چی رو ب.سونر! نکن

بــه  چنــدرغاز کمــک خاطربـه خـوای چــی بگــی؟ بگــیمی  سونر

  ...بدونن همه !بگو ؟ریختیهم هرو ب داداشم، خونه

پـیش مـن  ا.. حـت .پلیس دنبال توئه ]تحمل کنـد تواندینمدیگر [  ساعده

به رو توی آپارتمان، راجع هایههمسا.. ... دفتر تعطیله.اومدن

یـت سیاسـی داشـتیم یـا فعال کـهینا ....نکـردهپیچ سؤالما 

ــم بازخواســت خاطربــه ...دیگــه .. بســه.نــه؟  بــرادرت داری

 هر لحظـه ...جا پر از مأمورای لباس شخصیه.. همه.شیممی

  ...مون بریزنهتیمی، تو خون یخونه مِث  ممکنه

  گی تو؟یچی داری م  سونر

کنن تا ببیـنن بـا چـه می .. دارن تحقیق.خیلیاشو حاال نگفتم  ساعده

خــوای بــدبخت می آمــد داریــم.. مــا رو هــموفتکســایی ر 

یزیون ما رو بـا گیسـای بریـده کنـار کنی؟... می خوای تو تلو

؟ بـرادر گمیما نشون بدن؟ بهت دروغ آنارشیست یدستهدارو 

چی تو خودش را با یه سری کارای نامعلوم درگیر بکنـه، همـه

 ..... بشـین باالسـرش .مـهههم بریزه، تو بـاز بگـو وظیفهرو ب

دفتر کارتو ببنـد... دنبـالش بیفـت!... تـا حـاال فکـر کـردی 

اینـا سـرش  یکار کرده، دست به چه کاری زده کـه همـهچی

  اومده؟
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  تونه بکنه...هیچ کاری نکرده...نمی  سونر

کنـه؟ یـه می چی داره بازپرسـیطوره، پس پلیس واسهاین اگه  ساعده

 قیـقبـه اون تحجا دارن راجعشخصی همهدسته مأمور لباس

خـوای همچـین بالیـی می سـالوکنن... یعنی تو این سنمی

همچین بالیی سر تو اومـد،  اگهفردا هم بیاد؟ فردا پس ما سر

 مون رو کـی بــزرگ هسـال؟ دختــر هفتکنمیـم کـار مـن چی

 خــوای بیــا،می بشــیم؟هــا کاباره یآوارهکنـه؟ بــا دختــرم می

  ...رمیم.. من دارم .خوای نیامی

  .رودیمهای تند و خشن با قدم عدهسا کهدرحالی

.. مـن ... صـبر کـن.عزیـزم ...!... یه دقیقه!ساعده ...!ساعده  سونر

  ]شودیمخارج [. گیرمیم هم برم، تماس

زیر و رو شد... سـونر رو  چی.. همه.بینییم؟ داری بینییم  نورگل

چی بـر  بینییم.. .یه فاجعه تماماً  ...ببین تو چه وضعی افتاد

متین هـم دخترمـون  .. مژدگانی بده،.آوردی؟ تدهنواوخسر 

  رو ترک کرد...

  متین؟ ِکی؟ دخترم کجاست؟  تامر

  ...تو اتاقشه  نورگل

  ...شیمی  تامر

  .آیدیمشیم برود که یشیم ی به اتاق خواهدیمتامر 

  جدا شدی؟

  ...بله  شیمی

  چی؟واسه  تامر

  روزنامه رو دیده بود.  شیمی

  .روزنامه باخبر نیست یلهأز مسا تامرکه  کندیمنورگل اشاره 
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  ...افته؟ بگین ببینممی ؟ اینجا چه اتفاقی دارهیاروزنامهچه   تامر

  چیزی نیست...  شیمی

  نیست...  نورگل

  ...گفتین روزنامه  تامر

  ...همچین چیزی نگفتیم  نورگل

  ...روزنامه چیه؟ بگو یقضیه  تامر

  ..... ول کن.دستم درد گرفت. ول کن! دستمو ول کن  نورگل

  ول کن مامانو..   ]دهدیمروزنامه را [  شیمی

چـرا از مـن ] ریـزدی، کـامًال درهـم مخواندی، مگیردیروزنامه را م[  تامر 

  قایم کردین؟

  ناراحت نشی. کهواسه این  نورگل

  ...اینا دروغه یهمهدونین که می چی ناراحت بشم؟واسه  تامر

  ...دروغ نیست که  نورگل

  دروغ نیست؟  تامر

  و اعصابت حسابی...ت  نورگل

  ...دونین که دروغهمی شما هم  تامر

. از دادسـتانی اومـده بـودن، تـامردونیم که دروغ نیسـت می  نورگل

  د؟آیادت نمی

  م؟من دیوونه  تامر

  ...کم. یه...نه چیزه،  نورگل

  ن؟که با من درافتاده فهمیدینم شما  تامر

  باشه، حق با توئه.  نورگل

  م.کنن که انگار من دیوونهمی طوری وانمود دارن  تامر

  ...تامر ن که از داخل پرونده دراومدهاونا چیزایی رو نوشته  نورگل

  نگذاشتم. رو که من اعکس اون   تامر
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  پس من گذاشتم؟  نورگل

  گم؟مدارک رو گذاشته بودم. دروغ می دستای خودم با  تامر

ذاشـتم... م نذاشـتی... مـن.. تو ن.سه نفر هستیم تو این خونه  نورگل

  ...تامرنکنه یشیم گذاشته؟ تو حالت خوب نیست 

 ؟مکـردهی تکه قا کنیدیم؟ فکر مشده من دیوونه کنییمفکر   تامر

  ...ا رو نذاشتماون من خورمیمقسم 

  شون؟هپس کی گذاشت  نورگل

 رو شـما احـت  ...قـدر قلـدر هسـتند کـه.. اونـا اون.دونمنمی  تامر

  گذاشتین؟شما  اصًال  .. نکنه.تونن خریده باشنمی

  ما؟  نورگل

  کاری نیست که اونا نکنن.  تامر

ــتم  نورگل ــن گذاش ــه، م ــریک .باش ــالهبیست.. ش ــدگ  یس  تیزن

  ...گذاشته

سـمت در به[ ...مه.. سـیر شـد.مشـدهدیگه از این زندگی سیر   تامر

  ]رودیم

.. چـی .بشـین ]که مانعش شود کندیم. سعی گیردیمدر را  یجلو[  نورگل

  شه؟می

  ...برو کنار  راهم از جلو  تامر

  ...تونی بری... تو رو خدا نمی  نورگل

  .شودیم ، خارجدهدمی، زنش را هل تامر

ــرش [  شیمی ــت س ــار داری یچ ]از پش ــییمک ــا داری  کن ــا؟ کج باب

  ری؟می

.. اونــو تــا حــاال .!تــامر! تــو رو خــدا تــامر !تــامر ]دنبالشبــه[  نورگل

  طوری ندیده بودم. باید کاری بکنیماین
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. دودیـم دنبالش و بـه داردیـم . بربیندیمتو پدرش را یشیم پال

سـمت تلفـن . حیـران اسـت. بهکنـدیمنورگل از پنجره نگاه 

. گیـردینم. جوابی ماندیم. منتظر گیردیم یاشماره. دودیم

باره شماره   .کندیم.. قطع .ماندیم. منتظر کندیمگیری دو

یزدآیمکه پالتو را حالی. درشودیمداخل [  شیمی ن بـاز انگار زمین ده  ]:و

  ...کرد و رفت توی زمین

  ..... باید کاری بکنیم.کننده استطور رفتنش نگراناین  نورگل

  با عمو تماس بگیرم؟  شیمی

بالیـی سـرش  اگـه.. خدای مـن!... .نهزنگ زدم هنوز نرسید  نورگل

و دارد برمـیدوبـاره تلفـن را [ ...بیاد چی؟... باید کـاری بکنـیم

ــردگیمشــماره  ــاعده ]ی ــل.س ــنم نورگ ــه... م ــی مهم .. ... خیل

.. ... برادر رفـت.... سونر...منملطفاً .. بده به سونر... .ساعده

خـودش  بالیـی سـر ترسـمیم.. .ترسمیم.. سونر .دونمنمی

.. پشـت سـرش داد .طوری ندیده بودمشتا حاال این ...بیاره

.. یـه وقـت خـودش رو .برنگشت یه نگـاه بنـدازه ا.. حت.زدم

] کنـدیم. تلفـن را قطـع آیـدیم. زبـانش بنـد کندیمگریه [ ...شهنک

ــد .آوردیــم کــه مون بهــش فشــار قــدر همــهنوا .. کــاری بای

راهنمـای  یدفترچـه[ ..... تا عموت بیاد یه کاری بکنـیم.بکنیم

الووو... با یـه  ]گیردیم یاشمارهزند. می تلفن را با دستپاچگی ورق

 ...مـن ...آقـای دادسـتان .. بـا.صحبت کنم خواممی مسئول 

.. مـن .خبـری رو چـاپ کـرده بـودن هاروزنامه... امروز من

م کـه موضـوع اون اخـتالس رو فـاش کـرده تامرهمسر آقای 

یر زن... بلـه... خـواهش  بود... همون که داخل پرونده تصـو

کم قبـل .. یـه... بله... جناب.بله ]ماندیمکمی منتظر [ کنمیم

.. .بالیی سرخودش بیـاره ترسمیم ...اومد و رفتدر  از خونه
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ــید احتــ  ــالتوش رو نپوش ــاب.پ ــش... جن ــوه ..... لباس  یاقه

  ]کندیمقطع [متشکرم قربان...  ..... باشه.روشن

 ]گیـردیم یاشـمارهبا تلفـن [ر شاید هم رفته باشه پیش عمو عَم   شیمی

  ...الووو

  الو... ]در اتاقش[  عمر

عمو عمـر... بابـام پـیش .. .، یشیم هستمتامرمن دختر آقای   شیمی

  شما اومده؟

  چی شده؟  عمر

اعصـابش خیلـی خـورد  ...کم قبـل از خونـه بیـرون اومـدهی  شیمی

    ...بود

  .شودینم، اما شنیده کشدیممکالمه طول 

  .زندمی . تلفن زنگشودیمنور اتاق حمدی روشن 

  حمدی!...  صدای پشت تلفن

  ...منم  حمدی

  شماست. تامرس دنبال این دونی چی شده؟ پلیمی  صدای پشت تلفن

  کار کرده؟باز چی ]خنددیم[  حمدی

  ...نیست کنهکم مونده که خودشو سربه  صدای پشت تلفن

  چی؟واسه  حمدی

  ...کردین شیچارهببنده خدا رو  -چی؟ پرسه واسهمی  صدای پشت تلفن

  ...و کردیمر  هم همون کار  هرچی فرمودین ما  حمدی

تونسـتین می رو کـه یامسـئله ...ری بکنین؟طوما گفتیم این  صدای پشت تلفن

  ...و خبردار کردینر  صدا حل کنین، عالم و آدمسروبی

  ...اما قربان  حمدی

.. دعا کن طرف خودکشـی .گوش بده! ...حرفم رو قطع نکن  صدای پشت تلفن

گذاشـته باشـین،  چقدر هم که اسم دیوونه رو یاروهر ...نکنه
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هـم  ابازرس.. .نداده باشه شخانوادهبه  یانامهمطمئن نیستم 

رت تلقـی و، وضـعیت رو راـپ هاروزنامـهبعد جریـان امـروز 

ــرد  ــه  نک ــو نفل ــه مون ــرش هم ــو آخ ــدن... ت ــل ش و وارد عم

  ...کنییم

  ...من چه گناهی دارم  حمدی

و خرابش کردی، خودت هـم درسـتش ر  طوری که کار همون  صدای پشت تلفن

باره بـرش می پاشو.. به دست.کن  ردونـی سـرگمی افتی، دو

تـابوت دو تـا  اگـه.. .، بکـنکنییمکاری  هر دونمکار، نمی

تو هـم مجبـورم مـن نطـق بکـنم... سـریع ی جنازه بشه، سر

  ..... یا هم همین حاال استعفا بده.رو حلش کن لهأمس 

  اما قربان...  حمدی

.. یـادت نـره، بـا تـاریخ .امروز باهاش معامله کـن یمظنهبا   صدای پشت تلفن

العمل دسـتور  .. بگـو.یارو خودکشـی اینـا بکنـه اگهامروز... 

  ؟فهمییم.. .کرده بودیم برگشت به کارش رو هم آماده

  ..ما زن و بچه داریم..سالمت باشین قربان  حمدی

  ...ت به من نیست؟گوِش   صدای پشت تلفن

  ...بله، فهمیدم قربان  حمدی

  ...شهدعاکن یارو طوریش ن برو به کارت برس... باز هم  صدای پشت تلفن

. عمـر هـم تلفـن را قطـع کـرده کنـدیمتلفن را قطع حمدی 

خـود  یجداگانـههـای دفتر که حمدی و عمر ازاست. زمانی

. زنـگ در کنـدیمرا روشـن  تامر ی، نور، خانهآیندیمبیرون 

  .کندیم. یشیم در را باز آیدیمصدا در به

  خبری شد؟ ]شودیمداخل [  سونر

  نه.  نورگل

  نه عمو.  شیمی
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.. کـاش حرفــت رو گـوش داده بــودیم و پــیش .مصـمم بــود  لنورگ

بالیی سر خودش بیاره چـی؟  اگه ...بردیمشیمپزشک روان

  تا حاال آورده باشه چی؟ اگه

  .. به دادستانی هم خبر دادیم..عمر تلفن کردیمبه عمو  شیمی

  ..... فوری ناامید نشین.ما رفته یخونهشاید هم   سونر

  ...داختیم گردنشو انر  مون تقصیرهمه  نورگل

  ...و نکردمر من این کار   سونر

  عمو که کرد...زن  شیمی

کـه خودشـو بـه آب و این ...آدم بدی نیسـت ساعدهدر اصل   سونر

  که من طوریم نشه، طبیعی نیست؟ ینهازنه واسه می آتیش

  ...ه سر به بیمارستانا بزنیم؟ی  نورگل

ــاز زننــدیمدر  رد . عمــر و حمــدی واکنــدیم. یشــیم در را ب

  .شوندیم

  خبری نشد؟  عمر

  ...نه  شیمی

  ...که طوری نشده ال.. انشا.خدا بد نده  حمدی

  ... سونر.هستم تامرمن برادر کوچک   سونر

  .. من هم دوستش عمر....خوشبختم  عمر

  ...من هم مدیرش حمدی  حمدی

  .کندینمدستش را دراز  سونر

گـردونیم سـر می .. دوبـاره بـرش .کنیمیماین مسئله رو حل 

  .ار..ک

  دیگه چه فایده؟  نورگل

.. با هزار و یک دوز و کلـک، یـه .آوردینشما بابام رو از پا در   شیمی
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 اگـهشرف رو تو همچـین وضـعی انـداختین... آدم سالم و با

آقـای حمـدی  ...شـهجا تموم نمیله اینأ.. مس .طوریش بشه

  شما باید پاسخگو باشین...

  ...اومدهمی چی از دستم.. هر.اما من  حمدی

  کاری..... هیچ.کاری نکردینهیچ  شیمی

. مـردی وارد کنـدیم. سونر در را باز آیدیمصدا درزنگ در به

  .در دست دارد پالستیکی ی. کیسهشودیم

  اینجاست؟ تامرمنزل آقای   2مرد 

  بله.  شیمی

  شما؟  2مرد 

  دخترش هستم.  شیمی

  همسرشون؟  2مرد 

  منم چی شده؟  نورگل

  افتاده؟... یاتفاق ....من برادرشم  سونر

آرین؟ آروم باشـین... کمـی قبـل، یـه می چند لحظه تشریف  2مرد 

.. ولی کـتش .نفر خودشو تو دریا پرت کرده و خودکشی کرده

  یه نگاه بیندازید.. این کت مال اونه؟ لطفاً .. .رو جا گذاشته

  .کندیمنگاه بکند. سونر کت را نگاه  تواندینم نورگل 

  چیزی هست؟ یانامهجیباشو دیدین؟   حمدی

  اش نیست... این کت مال همسرتونه؟بیچیزی تو ج  2مرد 

  م نیست...مال بابا ]با خوشحالی[  شیمی

  مطمئنید؟  2مرد 

  ...مال اون نیست  نورگل

نیسـت... مـا تحقیقـاتمون رو  یامسـئلهپس در این صورت   2مرد 
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.. .گیر شـدهخودکشی هـم همـه یلهأ.. این مس .دیممی ادامه

 ...کنن... خیـر باشـهمـی نفر خودکشی یسهر روز، حداقل 

  ...بال دور 

، اندنشسـته که غـرق در سـکوت . بقیه، زمانیشودیم خارج

باره   .کندیمزنند، یشیم در را باز درمی دو

  بابا! بابا! باباجونم!  شیمی

. خـیس شـده شـودیمداخـل  تـامر. دوندیمطرف در همه به

و کمـی  نشـیندیم تامر. ریزندیم تامراست. همه با هم روی 

  ترسیده است.

 چـه کـهناو.. ... خـدا رو شـکر کـه... ساکت باشین.ساکت  حمدی

خیر .. به.... برگشت بینمونتامرسرمون نیومد و  ترسیدیمیم

  عزیز...   تامر.. خدا بهمون رحم کرد... .گذشت

متمرکـز  تـامر. نور روی شودینمصدای حمدی دیگر شنیده 

 تـامر. گـرددیمتـرش برسـمت دخبـا تـرس به تـامر، شودیم

طرف لب غایت مردد است. در حینی که انگشت اشاره را بهبه

  .کندیم، تک تک افراد را نگاه بردیم

  ]سکوت[ ییییییییسه  ]آرامیبه[  تامر

  نه بابا! ]آیدیمکنار پدرش [  شیمی

  ...نه داداش! ]گذاردیم تامر یشانهدست به [  سونر

  نه! ]گیردیمرا  تامردست [  نورگل

  استانبول  ،1984
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یسنده و روزنامه 1   نگارنو



 

  ش ینما يهاآدم 

پنجپنجاه  جمال   یآهن دولتران راهساله، لوکوموتیوو

  ساله، همسر جمالپنجاه  صدیقه

پنج  پیرزن   و علیل جمال ساله، مادر بیمار هفتادو

پنجبیست  طاهر   )1ملقب به ایپسیز(ساله، پسر بزرگ جمال و

  ساله، پسرکوچک جمالوسهبیست  ماهر

  ساله، زن طاهربیست  عروس 

  ساله، دختر جمالهجده  بیهان

پنجبیست  رفیق   ساله، دوست ماهر، پلیس.و

  دارد. یبخش همه باور دارند نفس شفا ساله، فردی کههلچ  شیخ

  .2کوندوگئجه نامبه یی هاخانه مجموعه ساله، صاحبچهل  حمید

  صدای رستم

  یک بازیگر بازی کند. دنقش حمید و شیخ را بای* 

 
کــه در مــتن بیشــتر ایــن معــانی  کلفــتفکر و گردنکار، ولگرد، بیبی هفت خط، عار،معنای تنبل، بیبه 1

  اند.ی مذکور شدهجایگزین کلمه
یا"آلوت تلفظ و القای معنی نزدیک درمتن بنا به سهول  2 کونــدو انــد. در اصــل گئجه» نــام گرفتهزاغه«نک" و

بندی ریزی، ســرهمسازی و برنامــهخانه های کوچکی هستند که بدون رعایت اصولخانه معنای مجموعهبه

، شده، و بدون تناسب، به طور غیرقانونی و بدون مجوز شهرداری و مشخص شــدن صــاحب اصــلی زمــین

 شوند.شبه ساخته میالفور و یکاصطالحاً فی



 

  

  

  

  

  

  یک یپرده

  یک یصحنه

. در سمت آلونک در زاغه ای پایتخت، داخل یک یحومهدر 

یر بزرگ عروسیطاهر. روی دو  تاق عروسچپ، ا  .یوار تصو

خواب . یک تختسوز. یک گردشدهبندیهممانندی سرگنجه

 دو دست رختخواب االن. در دشودیمباز  یاالن فنری. در به د

هـا، مـاهر پسـر کوچـک خـانواده، بپهن اسـت. در رختخوا 

روی آن، در کنـار در خروجـی هخوابیده اسـت. درسـت روـب 

 . در سمت چپ در، یک خروجـیدرختخواب پیرزن قرار دار

ــه از آن ــه ک ــتفاده ب ــپزخانه اس ــودیمعنوان آش روی ه. روبــ ش

. خروجی فوق، یک اجاق و زیر آن یک کپسول گاز قـرار دارد

، کنار یقاً دقبافتی روی دیوار نصب شده است. قاشق دستجا

طــور اســت. همین االنقــرار دارد. بخــاری در د یاقفســهآن 

یزیــون و رادیو چشــم به االنوچکی هــم در ددســتی ـکـ تلو

جـدا شـده اسـت کـه  یاپـردهتنها بـا  االند امتداد .دخوریم

مانند، جمال جای اتاق . در اینشودیمرختخوابی در آن دیده 

منظره.  دیواری بزرگ، چندین یینهآیک  .خوابندیم و صدیقه

مانند سمت ماهر در رختخواب است. در جای اتاق االندر د

. انـدیدهخواب و دختـرش بیهـان صدیقه جمال، همسر راست،

سمت راست، در اتاق خودش است. تنهـا کسـی  در ،عروس

که نخوابیده، پیـرزن اسـت. پشـتش را بـه دیـوار تکیـه داده و 

 سـعی دارد کـهحالیدوخته است. در یانقطهچشمانش را به 

تکـان  آرامدارد، بجـود، آرام را کـه در دهـان زیتـونی یهسته

و به اطرافش گـوش کند میگداری گوش تیز اما گاه ،خوردیم
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قطــع  هایــدنجوهــا و . در ایــن حــین صــدای تکاندهــدیم

و مـدت  بـردیمهم دو دستش را بـاال  مواقع . بعضیشودیم

کـه معلـوم نیسـت دعـا  دهدیمزمان طوالنی حرکاتی انجام 

  .شـودیمسختی بـاز به آلونک . درِ کندیما نفرین ی خواندیم

بـین پیـرزن و مـاهر  االن. در دشـودیم ردوا هفت خططاهر 

  .کشدیمدراز 

طـاهر  رده است. چندین بار با عصاکافی، به این وضع عادت ک قدربه[  پیرزن

  ..... عزیزم.طاهر ]زندمی را سیخ

  !داریینمپسر، اینجا هم دست بر  طاهر

. کمی بعـد، شودیمکه او را بیدار کند، منصرف پیرزن از این

باره . از روی عـادت، شـودیم. جمـال وارد شودیمدر باز  دو

. امـا غافـل از خوابیـدن طـاهر بـر رودیمبدون سرو صدا راه 

  .گذاردیمروی زمین، پای او را زیر پا 

  ی...اُ   طاهر

  ..؟.ها همباز  ]کندیمچراغ را روشن [  جمال

خـوش  ]مالـدیمهایش را چشـم شـودیماز نوری که ناغافل روشن [  پیرزن

  ...اومدی جمال

ایـن دیگـه  ...سالم مـادر  ]بوسدیمدر حالی که دست مادرش را [  جمال

  .. خدا اوالدی مثل تو رو....ف،چیه؟ تُ 

 .. مگــه حواســش ســر.کــاری نداشــته بــاش جمــال باهــاش  پیرزن

  جاشه؟

 سال، شـب ووبا این سن ...حواس خود من سر جاشه؟ مگه  جمال

  اد...یم بتو ایستگاهی خواب تو چشم کهاینروز تو راهم، بی

  ....کنه پسرممی دیوونه هم از مست فرار  احت  پیرزن

  ...خوش اومدی جمال ]آیدیم، مالدیمکه چشمانش را حالیدر[  صدیقه
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 ریزطوری یـهخبر، همین.. ممنون... این از خودش بی.سالم  جمال

  خوره؟می

  کار کنیم؟.. چی.دست نزن  صدیقه

زنـدگی  .. خونـه.ه بـاریکار کنیم؟... نه کاری، نرو چی چی  جمال

جورشـه؟ .. خدایا، این دیگـه چه.خورهمی .. یه ریز داره.داره

  ...برهیه روز زیر یه ماشین  ترسمیم

  ...خدا نکنه  صدیقه

یه بار شـده  حاال تا چی به این رحم بکنه؟ این سر،خدا واسه  جمال

که به سجده بره که خدا هم حفظش کنه؟... هر شب سـرنا و 

  ...شهطوریش مییهیه روز باالخره  ...دهل، هر شب

  این چه حرفیه؟  صدیقه

.. فقـط .عرضـه.. یکی مسـت، اون یکـی بی.اینا رو نگاه کن  جمال

  ...بلدن بخوابن

  خب پس نخوابن؟  صدیقه

جـوری هـم همین بخوابن، چـرا نخـوابن؟ هندونـه و خربـزه   جمال

  ...شنمی کش بزرگ دراز 

  ...ت اومده.. بابا.پاشو پسرم ]زندمی ماهر را سیخ[  صدیقه

  ...خوش اومدی بابا ]شودیمبلند [م؟ بابا  ماهر

  لش رو به اتاقش ببرین...این تنه ...شیمی دیگه چرا پا  جمال

.. تـا .عروس کـه عـروس نیسـت ]آوردیمهای طاهر را درکفش[  صدیقه

حاال شده یه روز بپرسه که شوهرم نیومده، کجاسـت؟ حـاال 

  ...سنگ گرفته خوابیده مِث هم 

  کار بکنه؟ تا صبح منتظر این بمونه؟چی  جمال

  .. مگه کارش چیه؟.منتظر بمونه  صدیقه

.. خـدایا تـو .نگاش کن، با کفشای گلی تو رختخواب چپیده  جمال
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  ...بهم صبر بده

  پاشو دختر! ]رودیمداخل اتاق عروسش [  صدیقه

  چی شده؟  عروس

ــده، پدر   صدیقه ــوهرت اوم ــدهش ــوهرت اوم ــت .ش ــه وق ــن چ .. ای

ومـد، اسـال شـما تـا شـوهرمون نمیوماها تو سن ...ه؟خواب

دیگــــه  ]شـــودیم االنکــــه وارد ددرحالی[.. .خوابیـــدیمنمی

  ...مدب نمونده کهادب

  خوش اومدی بابا... ]آیدیمبا عجله [  عروس

  سالمت باشی دخترم...  جمال

تا طـاهر را بـه رختخـواب خـودش  دکننمی همه با هم تالش 

  .ببرند

  ...نعش االغ درازکش خوابیده مِث . ..اینو نگاش کن

سـرپا بایسـتد. دوبـاره  تواندینم احت[ ..... خودم.هلم ندین... من  طاهر

  ]غلتدیم

ببـین  ]بیندیمکه از جیب طاهر بیرون خزیده را داری چاقوی ضامن[  جمال

.. حـاال ...خـب...ولگرده دیگـه.چه چیزایی بـا خـودش داره

  لی به الالش بذارین...هی لی

پای طـاهر واز دست بار با اضافه شدن جمال، همه با هماین 

بـا  ،بکنـد کمـک خواهـدیم. انگار که پیـرزن هـم گیرندیم

. طـاهر را بـه رختخـوابش کنـدیمعصایش دیگـران را یـاری 

یی از اندازندیم ایی بـار سـنگینی ججابه یعهده. بعد که گو

یشـان که با دستحالیبرآمده باشند، در را هایشـان، سـر و رو

دار ، چـاقوی ضـامنعـروس گردند.برمی االن، به دتکانندیم

  .بردیمو به داخل  رددامیافتاده، بر شوهرش را که به زمین

  ت شده...گشنه  صدیقه
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  ....ه خوردیمخورده پیش، یه برّ نه، یه  جمال

  ...رسیده، دخترم هاز را   پیرزن

یه دونـه از  ]، به عروسشکندیمچپ نگاه پیرزن چپ به کهحالیدر[  صدیقه

  نون داریم؟... ...مرغ بردار بشکناونجا تخم

  این کافیه؟ ]آوردیماز قابلمه در[  عروس

  ...شه کاری کرد؟ همینه که هستیکافی هم نباشه، مگه م  جمال

  آر.هم در  یترش  خمرهاز تو   پیرزن

  خواد؟بذار ببینم می  صدیقه

مگـه نــه  ...چیز ترشــی رو دوسـت دارهبیشـتر از همـه مبچـه  پیرزن

  جمال؟

موقـع شـب شو که دوست دارم، اما راستش ایندوست داشتن  جمال

هم روش، تو ایـن سـرما  آب تونم بخورم...ترشی بخور،نمی

  بیهان؟ ...کنه دستمال ببندبه سری که درد نمی

  ....بردمش پیش خودم  صدیقه

  چی شده؟  جمال

  ....چیزی نشده  صدیقه

  ...کم مریضههی  پیرزن

  ....شه دیگهنگی نمی ...راه اومدهتازه از   صدیقه

  ...م گفتمخب پرسید، من  پیرزن

که با پرده جـدا شـده اسـت. تـب بیهـان را کنتـرل  شودیم یوارد اتاق[  جمال

ــدیم ــتکنـ ــان اسـ ــرش مهربـ ــا دختـ ــگ ]. بـ ــِث رنـ  وروش مـ

به   ...ستزردچو

. خـب جـون ...مونـهشه، خیـره میزود حالش بد میباز زود  پیرزن

  ه شوخیه؟مگ ...آدمی شیرینه

 ...کـه مبـادا بیفتــهاز تـرس این شهمــهدلـم نیسـت،  دل تـو  صدیقه
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  ...افتهمی شهمهشه، دونی وقتی زیاد خیره میمی

  ...نداریم یاچاره.. دیگه .دیمفردا به شیخ نشونش می  جمال

  ...تا همین حاالش هم دیر شده ...گفتم، گوش ندادین  پیرزن

  چرا کبود شده؟ شگونه  جمال

  ...چیزی نیست  صدیقه

  ...طاهر  پیرزن

  ...تو حرف نزن  صدیقه

  ؟کنیدیماز من چی رو دارید پنهون   جمال

  ...کم سرش داد زد وداداشش یه  پیرزن

  ...ِد بگو مادر   جمال

شـینه، می خاطر اینکـه تمـام روز رو جلـو پنجـرهداداشش به  پیرزن

  سرش داد زد.

ِد حـرف بـزن کبود شـد؟  شگونهخاطر داد و بیداد، خب، به  جمال

  مادر.

  ...ه سیلی بهش زد ی  پیرزن

 .. ناکـار... آخـه.کنـهمی ناکـارش  زنهرو می آخرش این بچه  جمال

.. سرپرست ایـن .زنمیمالزم باشه، خودم  اگهباید زد؟ خب 

.. چنـد بـار ایـن ... نباید گوش به حرف من داد؟.خونه کیه؟

  رو تذکر دادم؟

چـی تـو .. هر.خونه تـوئی.. سرپرست این .حق با توئه عزیزم  پیرزن

.. واال ســنگ رو ســنگ دیگــه بنــد .بگــی بایــد همــون بشــه

 هــا، پســرم، ایــن ]دبیـن یموقتــی رضـایت جمــال را [.. .شـهنمی

خدا از بس ایـن هبنداز... ب جلو این پنجره و همرختخواب من

انگـار  ...دممی رو از دست دیوارا رو تماشا کردم، دارم عقلم

  ...قبل از مرگم تو قبر هستم
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خـدا از دهنـت  ]بـردیمیواشکی، در حینـی کـه دسـتانش را بـاال [  صدیقه

  ...بشنفه

بیـاد و بـره خونـه  هـم بـه خیـر و سـالمتی قسمت این دختره  جمال

    ...کشهمی رو با کتک بمیرم این دختره اگهشوهرش... من 

آنچه را که مهیـا . هرکندیمسفره را در وسط اتاق پهن  عروس

  .آوردیمی ، داخل سینی کوچککرده

  خبری نشد؟ ]به ماهر[  

  ...ن، باباخبر بد قراره  ماهر

  خبر بده؟ کی قراره  جمال

  .توفیق... کوروالر   ماهر

.. خودت دنبـال .کی باید دستش رو به زانوی خودش بگیرههر  جمال

ببــین، شــش ماهــه کــه از  ...شــهکــار خــودت نباشــی، نمی

 ...ا.. آخـه، خـدای.کاری.. هنوز بی.یبرگشت خدمت سربازی

گـل رو ول  یدسـته .. کار مِث .!پسر شه گفت،می به اینا هم

  ...کرده

  ..... مجبورم کردن ول کنم.بابا ول نکردم  ماهر

 ...بـه چـه دردت خـورد؟ متحادیه.. اتحادیه.مجبورش کردن  جمال

  ...دیدی که

  ...بابا گردمیمدارم   ماهر

تت بـه اما هنوز دس یشد یاگندهش ماه شده... آدم یگفتم ش  جمال

  ]خوردیمحال در همین[ جا بند نیست...هیچ

  ...راستش، یه کار پیدا کردم  ماهر

  کار؟ ری سرپیدا کردی، چرا نمی اگه  جمال

  ...خوادمامان نمی  ماهر

  خواد؟برای چی نمی  جمال
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  آخه کاری که پیدا کرده تو آنکارا نیست...  صدیقه

  پس کجاست؟  جمال

  تو استانبوله...  ماهر

  به این بزرگی کار نیست؟ یآنکارا ر تو انگا  صدیقه

باید جایی باشـه  آدم گفتین،می شهمهمگه خودتون نبودین،   ماهر

  نه جایی که به دنیا اومده؟ شهمی که شکمش سیر

خونـه خـوای کرایهمی خوای بمونی؟ حقوقت رو هممی کجا  صدیقه

خــوای زن بگیــری؟ صــاحب خونــه و می جوریبــدی؟ چــه

.. انگــار تــو آنکــارا کــار .مــه هســتیزنــدگی بشــی؟ تــو دیپل

.. پـیش خودمـون .ای پیـدا کـننیست؟... بگرد، کـار دیگـه

  بمون...

  .شودیمآرامی خارج پوشد و بهمیماهر پلیوری 

ــاالخرهقــدر میاون  صدیقه ه روز بــه اســتانبول فــراریش یــ  گــی تــا ب

خـوره؟ حتـی لباسـاش رو هـم .. تک و تنها چـی می.دیمی

  ...خودش بشوره تونهنمی

.. .تونــه فقــط بــا درآمــد مــن بچرخــهنمی چــرخ ایــن خونــه  جمال

مگـه  کنیمیـم و جـون  کشـیمیمطوری داریم زحمت همین

رن، سـرکاری بـرن... د که بره؟ اما دیگـه بایـد ـب آمن دلم می

  ...رسمینمکنم...  کار چی

  .شودیمپشت سر پسرش خارج  صدیقه

  ؟گمیممادر ناحق  ]ستا هامتوجه خروج آن[  

  کی به فکر توئه که پسرم؟  رزنپی

ــرادرت هــم بی  جمال ــارهب ــلهمین .. داره.ک ــل و باط ــوری عاط  ج

.. .خرجی این خونه سهیم باشـین .. شما هم باید تو.گردهمی
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تـونیم خدا، نمی.. به.درآمد من کافی بود، حاال یه چیزی اگه

  ...کنیم سر

 . با نزدیک شدن بهخوردیم. آب ماندیم جمال غذا در گلوی

  زند.و میازن به پشت پیرزن، پیر

  کم مونده بود بمیرم! پس اینا کجا رفتن؟

  ...بیرون رفتن  عروس

 چیهم سـر همـه ایتازگ .. .کار دارن؟تو این سرما، بیرون چی  جمال

  کنن.می قهر

  بابا؟ خورییمچایی هم   عروس

  .. بیرون سرده...... صداشون کن.شهدیر می نه دیگه  جمال

  .دشویمخارج  عروس

  بود... حمید اومده  پیرزن

  چی؟  جمال

ــا  پیرزن ــده بــود، ص ــروز حمیــد اوم  .. دنبــال تــو.خونهبحام

  ...گشتمی

  چی اومده بود؟واسه  جمال

  ...گفت باید با خودت حرف بزنه  پیرزن

  ...که خیره الانشا  جمال

  ...زنمیمفردا باز سر  گفت  پیرزن

  پرداخت نشده؟ شیهکرا مگه   جمال

  ...پول رو نیاورد که بابای عروس  پیرزن

  .. چطور ممکنه؟.نیاورد؟  جمال

  ...نیاورد جمالم، نیاورد   پیرزن

  اللهاالالهال الله،االالهمگه ممکنه؟ ال  جمال
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اعصاب جمال حسابی خـرد  .آیندیمعروس، صدیقه و ماهر 

  شده است.

  ...بیهان رو پهن کن رختخواب ]به عروس[  صدیقه

از  کـهحالیدر .رودیـم شـده، جدا عروس به جایی که با پرده

  .آوردیمزیر تخت فنری، رختخواب را در

  ...حمید اومده بود؟... با توام  جمال

  ...اومده بود  صدیقه

  کار داشت؟یچ  جمال

  ...دونم... نگفتنمی  صدیقه

  .عروس در حال پهن کردن رختخواب است

  کرایه رو دادی؟  جمال

  ..... بابا.چیزه   ماهر

جـوریش ی؟ یه بار اخطاریه گرفتیم... همیننکنه پول رو نداد  جمال

 م،یرو هـم بگیـر دوم یاخطاریـه ...ستهم یارو دنبال بهونه

دونسـتی، چـرا می این رو کهتو با این ...مون تو کوچهد ذار می

  رو ندادی؟ کرایه

  ...رهآمی که پول رو فردا پیغام داده  صدیقه

  ...م گفت.. منو که دید، به.رم باباآگفت طرفای ظهر می  ماهر

  بیهان رو بگیر بغلت، بیار تو رختخوابش... ال.انشا  جمال

و در رختخـوابش کنـد میرا بغـل  ، بیهـانرودیمماهر داخل 

  .خواباندیم

  ...خیره.. شب ب.ِد پاشین ]عصبانی[  جمال

 اشیژامهپجدا شده است.  که با پرده شودیمجمال وارد اتاقی 

ــاق بررا از وســط ا . عــروس، ســینیپوشــدیمرا  و  داردمــیت
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  .بردیم

  ...خیرهشب ب  عروس

  ر...یخهشب ب  دیگران

. مــاهر در رختخــوابش دراز رودیمــ عــروس هــم بــه اتــاقش 

رود مـیو به داخل کند می. صدیقه چراغ را خاموش کشدیم

ــواب در و  ــددراز میرختخ ــواب کش ــم در رختخ ــال ه . جم

در جـایش وول  . پیـرزن بـاز هـمکشـدیماست، اما سـیگار 

  .خوردیم

  پول رو نیاره چی؟ اگه  جمال

  ...رهمی ده، بعدش هم فکرش هزار راهبا دست خودش می  صدیقه

  ؟...کردمیمکار ی.. خب، چ.گفت دستم خیلی تنگه  جمال

ــوقش رو مــی ؟... آخــهدادیینمــ خــب   صدیقه ــه.. .ده؟آدم حق  اگ

طـوری  خونه بـدم و هیـزم و زغـال بخـرمباید کرایه گفتییم

  ...شدینم

تما از ح...خونــه رو بایــد تــا هفــتم بــرج بــدیمدونـه کرایهمی  الجم

قدر کـافی هیـزم و زغـال هروز ب که تا اون عروس هم فهمیده

  ؟شدمیمو باهاش بد  دادمینم.. .داریم

رو بـدی و بـد  نیست که پـول  شی بهتر از ایناخب ندی بد ب  صدیقه

  شی؟اب

  نده چی؟پول رو پس  اگه.. .فکری کردمچقدر بی خدایا  جمال

.. امـا یـادت ... خـودت رو ناراحـت نکـن.دهده، پس میمی  صدیقه

تـا حقوقـت رو بـه  جـوانمردی بـه سـرت نزنـه باشه بار دیگه

  ...کسی بدی

به،   جمال   ده مگه نه؟پس می...یه بار دیگه بدم اگهتو

  ...دهپس می الانشا  صدیقه
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  نکنه پس نده؟ ...انگار زیاد مطمئن نیستی  جمال

.. .ماسـت ی.. دختـرش خونـه.ده.. پس می.دهس میگفتم پ  صدیقه

امـا یـادت باشـه دیگـه از ایـن  ...تونـه پـس نـده؟می چطور 

  ...نکنی هااشتبا

  ...کنهاشتباه نمی اصًال انگار خودش   جمال

  ؟مکردهچه اشتباهی  من مگه  صدیقه

زن  بی عـار  یپسرهبرا زور کار کنی؟ بهچی خواستییم دیگه  جمال

 ...عـار وقـت زن گـرفتنش بـود؟ین طـاهر بی.. آخه ا.گرفتی

  ...و بردیر  مونجلو عالم و آدم آبرو

  ...دآطوری عقلش سرجاش میاین فکر کردم  صدیقه

  ...که عقلش رو سرجاش بیاری پیدا کردی کسی رو همچه  جمال

درختـا  اصـًال .. .بیرون رو نگاه کن یادرخت ]احساساتی کامًال [  صدیقه

  ؟بینییمرو 

  شون شده؟ها چدرخت  جمال

.. .کوچیـک یهاغنچـه.. .بدن .. شکوفه.حاال بذار بهار بیاد  صدیقه

عار خودمـون... کشن... مثل طاهر بیدرختا قد می موقعاون

و  ایبـس دن بایـد دیـد... رو مـوقعی کـه میـوه مـی اما درختـا

تونن می مگه ادرختموقع دیگه .. اون.درشت درشت اییگالب 

 هــایوهم.. .شــهخــم میشــون قدشــون راســت بمــونن؟ همه

مـا  ی... قضـیهکشـنیمرو پـایین  هاشاخهشن و سنگین می

عار زن گرفتم، فکـر کـردم این بی برای اگه.. .همینه هم عین

  ...ندازهمی دار بشه، سرشو پایینفردا که بچهفردا پس

.. بـده ... تکیـه داده بـه باباهـه.به چه آدمی هـم فکـر کـردی  جمال

  بیاد... بده بیاد...

.. .شـنراه میبههـم سـر هابچـهایـن  ، بـاالخرهبینییمحاال   صدیقه



 179|ی دیگر و دو نمایشنامه  بستبن

 

  ...گیرنمی دست من و تو رو هم

  ی...ِکی؟ وقت گل نِ   جمال

.. روز .جا بنـد نبـودی.. یـه.د؟آجوونی خودت رو یادت مـی  صدیقه

، مگه عروس رو ول نکردی؟... سه روز و سه شـب تیعروس

  ...تموم، چشم به راهت بودم

  .. چه ربطی داره؟.حاال جونم ]آمده است خوشش[  جمال

.. .سـال نشـده بـود .. هنوز دو.آره چه ربطی داره، به ضررشه  صدیقه

  بته رو، هوو بیاری سرم...کم مونده بود، چی بود، اون بی

کـار بـود... وکسهستن؟ اون یـه زن بی یاینا دیگه چه حرفای  جمال

بــرش داشــتم  وکــارش ســراغش نیومــدن،وقتــی دیــدم کس

کـه  تونسـتم.. نمی... مگه مسلمون نیسـتیم؟.وردمش خونهآ

  ...رو تنهایی تو ایستگاه ولش کنم زن بیچاره

ــال  صدیقه ــن جم ــاز نک ــو ب ــی رختخوابمو.. .دهنم ــرش حت ــو زی ن

یی که تو خونـه بنـد .انداختی نشـین .. خونه.شـدیینم.. تو

  ؟گمیم.. دروغ .شده بودی

. با دهدیمگوش  هاآنهای و به حرف کند میپیرزن گوش تیز 

  .کشدیمها، آهی میان حرف آن در ،حرکت دستش

حـق بـا  ا داره؟ یعنـیینا چه ربطی به الابالی بودن پسرحاال ا  جمال

 شـون نظر تو، این ولگـردای بـدون آتیـه، کـار من نیست؟ به

ــته؟ ــه ...درس ــه ب ــن ک ــهنظر م ــن آتیشــ  یهم ــر ای ــر س ا زی

 اییـق رف دونـه از  .. تو رو خدا راستش رو بگـو، یـه.بازیهرفیق

 ...درسـت و حسـابی باشـه؟ خور رو دیدی کـه آدماین مفت

رفیـق ایـن  حتمـاً پیـدا بشـه،  پاسروسگ، یه بیجا یه تولههر

گـرده، بـه دردی می .. کسی که با اراذل و اوبـاش.کلفتهگردن

ــم ــوره؟می ه ــتش بر.خ ــه از دس ــاری ک ــرین ک ــی.. بهت د آم
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ــه ــم.رانندگی ــازه اون ــدهبی از درســت و حســا اگــه .. ت  شعه

  بربیاد...

  ..... صبح باید زود بیدار بشیم.بخوابیم دیگه دیر شده،  صدیقه

  چرا باید زود بیدار بشیم؟  جمال

.. ِد بخــواب .قــراره بیــاد خونهبحصــا .. حمیــد،.گفـتم کــه  صدیقه

  یه؟... گفتم این بوی چیه؟ی .. این دیگه چه بو.دیگه

افتـاده اسـت  دنبال سیگاری که در رختخـوابههر دو با هم ب

 ،. جمـالکنـدیم. صدیقه سیگار را پیدا و خـاموش گردندیم

. صــدیقه حســابی کشــدیمشــرمنده لحــاف را روی ســرش 

  .عصبانی شده است

دی ـی .. د.کم خودتـو نصـیحت کـنبچه را رو ول کن، تو یـه  

  لحاف رو سوزوند؟

  .کشدیمپیرزن آه 



 

  

  

  

  

  

  دو یصحنه

هر از خـواب بیـدار پیرزن. طا احت ،صبح. همه خواب هستند

باره دراز مرودی. سرش گیج مشودیم   .کشدی. دو

  بلند شو... بلند شو...  طاهر

...  عروس اِ اِ   اِ

  شو دیگه... پاشو پا  طاهر

  اذیت نکن... ]مانند همیشه با صدایی ملتمسانه[  عروس

  .شو .. گفتم پا.پاشو  طاهر

  چیه؟  عروس

  ن بیایم...درد بی درمون... یه قهوه درست کن به خودمو  طاهر

  اگه ببینه؟  عروس

  کی قراره ببینه؟  طاهر

  اومده... بابات... دیشب  عروس

و صـدای  بینـه،... سـربینـه، نمینمی ]دهـدیگـوش م[اومد؟   طاهر

  د... زود باش.آهیشکی درنمی

  خورده صبر کن...هی  عروس

  کم دست بجنبون...هی  طاهر

  الطلوع...لیصبح ع  ]شودی، از رختخواب بلند مکندیاخم م[  عروس

یزونت م گیرمیخدا از پاهات مهب  طاهر   ها... کنمیاز سقف آو

  چی شد؟  عروس

، حـالتو جـا هـای بشه؟ تقصیر منه، این آخر خواستییچی م  طاهر
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  نیاوردم.

  کار کردم؟یمگه چ ]پوشدیم اییقهکه از رو جلدرحالی[  عروس

  یه؟ایافهاین چه ق  طاهر

  شه؟هچ میافهق  عروس

  ر... برج زهرماره...انگا  طاهر

  راستی؟  عروس

کم بجنـب، بابـام ، ساکت... ور نزن، یـهیسهیس، هیس، ه   طاهر

  نبینه...

و بیـدار  پـردمیبه صدای داد و قال طـاهر، پیـرزن از خـواب 

طـوری وانمـود  . پیـرزنشـودیوارد داالن م عروس. شودیم

 عـروسکه بیدار شده است. که خواب است، درحالی کندیم

. در گذاردیجوش را روی اجاق مو قهوه کند میوشن گاز را ر

باره به خواب  کـه یالحدر عـروس. رودمیاین حین طاهر، دو

را جمـع  هـایزم ، هکنـدیزیـر بخـاری را تمیـز م سروصدابی

 و مـاهر بیهـان، . بعد رویکندیو بخاری را روشن مکند می

ق شـوهرش را بـا عجلـه بـه اتـا ی. قهوهکشدیپیرزن را م احت

ــردیم ــاره گوشب ــرزن دوب ــز . پی ــایش را تی ــدکمیه ــه  ن و ب

  .دهدیهای درون اتاق گوش مصحبت

  شت... طاهر ...ِه   عروس

  چیه؟  طاهر

  ت رو آماده کردم...قهوه  عروس

  باشه...  طاهر

  نشه... سرد   عروس

  ترکه...سرم داره می  طاهر

به...خودت می ]از روی سادگی[  عروس   دونی که از مشرو

  تی تو؟چی گف  طاهر
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  چیزی نگفتم...  عروس

  چرا گفتی... گفتی... چی گفتی؟  طاهر

به...گفتم، خودت می  عروس   دونی که از مشرو

  ؟گیرمیبه تو چه؟ مگه پولش رو از تو م  طاهر

  گیره آقا...از من نمی  عروس

یزونت م  طاهر   ها... کنمیبا پاهات از سقف آو

یزونم می  عروس   کنه...ِهه، آو

ــرو کوبــت نکــنم... دلــت نمیه میخناموســم اگــ بی  طاهر خــواد ب

  ..بابات. یخونه

  جیلم؟ااینجا  مگه من  عروس

  ، دهاتی...یلجاره نه یمیل خودته... اونم اج  طاهر

  .کردییه دختر شهری ازدواج می... با گرفتییخب، منو نم  عروس

  شوخی کردم بابا... ]کشدیطرف خود مناگهان همسرش را به[  طاهر

  ن...شبیدار می  عروس

  خیال...حاال بی  طاهر

  شه...سرد می قهوه  عروس

  مهوه رو...حاال ول کن قهوه  طاهر

  پیرزن کماکان، تماماً گوش تیز کرده، سعی دارد که بشنود.

  این در رو...  عروس

  کدوم در؟  طاهر

  بذار ببندم...  عروس

  ست...بسته  طاهر

  قفلش کنم...  عروس

ــوار  بــا مــیخ وارد اتــاق مــن بشــه، اجــازههــر کــی بی  طاهر بــه دی
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بمشیم   .کو

  بابات خونه است.  عروس

  خوب، خونه باشه، به ما چه؟  طاهر

  جوری حموم بریم؟چه  عروس

  مگه شرطه که حموم بریم؟  طاهر

، جمـال کشدیکه طاهر لحاف را روی سر م یادرست لحظه

  .آیدیم و بیرونشود میاز خواب بیدار 

  تون پاشیدن؟شین... مگه خاک قبر رو شین... پا پا  جمال

باره خود را به خواب می   زند.پیرزن دو

  بهت گفتم که...  عروس

  شه یه دل سیر...بابا تو این خونه نمی  طاهر

  کجا غیبت زد؟ ... بخاری رو روشن کردیعروس  جمال

  ]خواب پنهان کندفنجان قهوه را زیر تخت خواهدیم[ اومدم بابا...  عروس

  ش من، بده...هبد  طاهر

  د تو؟اگه بیا  عروس

  بگو خوابه... در رو هم ببند...  طاهر

  بفرما بابا... ]شودیوارد داالن م[  عروس

  آب چایی رو چرا نذاشتی؟  جمال

  گفتم زوده بابا...  عروس

بـه [شه...دونی ساعت چنده؟... داره ظهر میچه زودی؟ می  جمال

  دیگه پاهاتو دراز نکن... ]ماهر

ود بیدار بشه، خـدا بهـش هر کی ز  ]کندیچاپلوسی پسرش را م[  پیرزن

  ده...برکت می

  ]بوسدیدست جمال را م[آ آ... بابام اومده...   بیهان
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  حالت چطوره دخترم؟  جمال

بم... ]کشدیخجالت م[  بیهان  یاپاست. چشـمانش را بـه نقطـه سر[ خو

ثانیـه  پـانزده تـا بیسـتکسی صحبت بکنـد،  . انگار که باکندیخیره م

  ]هددیرام سرش را تکان مآآرام

  باز فیلم قطع شد...  جمال

  .گرددیباز م اشیعیبیهان به حالت طب

جمـا...ل  ]بـه توالـت بـرود خواهـدیکـه م کنـدیبا دست اشاره م[  پیرزن

  عزیز... م!

. از دسـت و پـای پیـرزن شوندیدست به کار م جمال و ماهر

  .برندیبه بیرون م گیرند و او رامی

  باز هم؟ ]آیدیم[  صدیقه

  ...اوهوم  عروس

میره هم... حاالحاالها بایـد عـذاب بکشـم... حـاال یـه نمی  صدیقه

  گیره...ساعت هم وضو می

  ن کنار...یگفتم بر ]دودیکه مدرحالی[برید کنار...  ]با پیراهن[  طاهر

ره...  عروس   پُ

  وای خدا... ]پیچدیدرمقابل بخاری به خود م[ مگه؟ ی خالیهِک   طاهر

  ن، داد نزن...م ییوونهتنبل د داد نزن  صدیقه

زود  ]سـمت بیـرونبه[...زدییتو هم جای مـن بـودی، داد ـم   طاهر

  باشین... زود باشین...

  نترکی...  جمالصدای 

  داد نزن پسرم...  صدیقه

  شه...بابا، حالم داره بد می  طاهر

  باباتو عصبانی نکن تنبل...  صدیقه
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  د...آتنبل نگو، خوشم نمی  طاهر

  عار نیست...و بیپس چی بگم؟ انگار تنبل   صدیقه

  از امروز دیگه نیستم...  طاهر

  نکنه کار پیدا کردی؟  صدیقه

  ...فهمییبعداً م  طاهر

  منظورت چیه؟  صدیقه

دار نشم... واسه هر ناموسم، اگه پول بی ]انگار که نشنیده اسـت[  طاهر

کـه  بینـدیبیهـان را م[... یـاکی یه مستراح... از اون مـدل فرنگ

ت نبـود، بسـّ  انگار کتکی که خوردی ]تمقابل پنجره ایستاده اس

  ور دختر!ها؟... از اونجا بیا این

  باشه داداش!  بیهان

  تو خونه؟ بکنم  طاهر

وهو...  جمالصدای  وهو...اُ   اُ

کـه یـه لگـن واسـه  اینـهکم پول دستم بیاد، اولین کارم اگه یه  طاهر

  پیرزن بسازم... اگه نسازم به من هم نگن طاهر...

  چه لگنی؟  صدیقه

ِد بگیـر مـادر مـن... اومـدین  ]کنـدیتشـریح م[لگن، لگن...   رطاه

  ها...

  چیه االغ؟ چه مرگته؟  جمال

  ؟یباباتو عصبانی نکن... شب باز کجا بود  صدیقه

  خوردیم... یکم دور همهی  طاهر

  شه؟این خوردنات کی تموم می  صدیقه

  جشن گرفتیم...  طاهر

  ری؟آجا میهمه پول رو از کهر شب این چه جشنیه؟ این  صدیقه

  سر رفقا سالمت...  طاهر
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رو نصــیب  یاخــدا حــق داره... خــدا همچــین بچــه یبنــده  صدیقه

  روننش... اونم با نسیه و...وخدشمن بکنه... رفقاش می

  طوری...نسیه نیست، همین  طاهر

  خورونه...نمی رو هر روز هر روز  یبهغریبه، غر  صدیقه

ر[  عروس الی کـرد... از سـه تـا گردنمو، گلومو، دسـتمو ـخ  ]با دلی پُ

  کدومش نمونده...النگو هیچ

یزونـت  ]زنـدلگدی به زنش می[  طاهر حیـوون... تـو رو از سـقف آو

  ها... کنمیم

  گه... چی شدن این النگوها؟....راست می عروس  صدیقه

  نگفتم جار نزن؟ مگه  طاهر

 ، جمـال وداردیخیـز برـم  عـروسروی در حینی که طاهر به

  .ورندآیماهر پیرزن را م

  ، بیرون اومدیم...یکو ترکید پس  جمال

کـه هنگامی[... رسـمیحساب تو رو بعداً م ]عروسیواشکی به [  طاهر

 عـروسدیگران متوجـه بشـوند، لگـدی بـه که ، بدون اینرودیبیرون م

  ]پراندیم

  فقط بلده کتک بزنه...  عروس

  ذاری...تو هم دیگه حرف نزن... به شوهرت محل نمی  صدیقه

  که چیزی نگفتم... من  عروس

پنجـره  یو جلـوکنـد میاسـتفاده  بیهان از نبود برادر بزرگش

گیر بودن به حرکات چشـم و سـر دلیل زمین. پیرزن بهرودیم

که هنگام عبور دیگران از مقـابلش، و برای این خواندینماز م

اشـته اسـت. نمازش باطل نشود، عصایش را در جلو خود گذ

  یزم بگذارد.در بخاری ه خواهدیم عروس

نندازین... هیزم و زغال ته کشیده... امـروز بابـات  دیگه بسه  جمال
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  ...خریمیخورده هیزم و زغال مره... یهآپول رو می

ایـن  ]ریـزدیدر ظـرف اصـالح جمـال آب م[آب گرم شـد بابـا...  عروس

  باز کن بیهان... ووسط ر 

 ، جمـالکنـدیم در حینی که سفره را روی زمین پهن عروس

. کنـدی. آینه را پـاک مکندیدست امتحان م تیغ را با کفهم 

، از جلـو پنجـره بینـدیکه ورود طاهر را ممحض اینبیهان به

. رودی. طاهر به اتاقش مشودی. صدیقه خارج مکشدیکنار م

  .پوشدیرا م یشهالباس

الحـول... نمـازمو باطـل  ]شودیمتوجه عبور بیهان از مقابلش م[  پیرزن

  کردی.

  دخترم از جلوش رد نشو...  جمال

همه بیان سر سفره... طـاهر... زود بـاش... بـاز کـه  ]آیـدیم[  صدیقه

  شروع کردی...

  چی رو؟  جمال

  درست وقت صبحونه...  صدیقه

  کاریش نداشته باش...  جمال

  ملت چند ساعت منتظرت باشن؟..  صدیقه

  شما منتظر اون نباشین... بخورین...    جمال

  وند.شیبقیه سر سفره جمع م

  منتظر نباشین... بخورین.

  شه؟کم دیرتر اون زهرماری رو بخوری نمیهی  صدیقه

  شه...نه نمی  جمال

  ولم کن مادر...  طاهر

  تو خفه شو...  جمال

  ...چیزی نگفتم که  طاهر
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  عصر باز کجا خوردی؟  جمال

  ... ناچاری...1باشیرفتیم گول   طاهر

  سگ؟!خوای آدم بشی تولهتو کی می  جمال

  تو چه؟ به  طاهر

  حاال هرچی از دهنم در بیاد به جد و آباد...  جمال

  سفره پهنه...  طاهر

  عقل کل...  جمال

رو حاضـر کـردیم،  رو باش که خودمـون رو ببین... ما کار ما  طاهر

  خبر خوش رو بدیم...

  ببین باز داره...  جمال

  خفه شدیم... خفه شدیم...  طاهر

یـری هـم واسـه خ کار کنی؟...مگـهخوای چیخفه نشی می  جمال

  این خونه داری؟

  خوام؟مگه از تو پول می  طاهر

  داداش، تو رو خدا تو چیزی نگو...  ماهر

  تو دخالت نکن...  طاهر

  خوای از بابات پول بگیری، ها؟تا چند سالت می  جمال

کنـه هـر روز اینجـا داریـم بوقلمـون فکـر می هر کـی ندونـه  طاهر

  ...خوریمیم

  بخور...ه خودت پول دربیار، برّ   جمال

  ول کنین دیگه این دعوا و مرافعه رو...  صدیقه

  سگ!تخم  جمال

  آهن... یه مشاور...تو خودت مگه کی هستی؟... تو راه  طاهر

 
ترین دریاچه به آنکارا که در پانزده کیلومتری شمال این شهر به مســاحت پــنج کیلومترمربــع واقــع نزدیک 1

  م میزان قابل توجهی استراحتگاه، رستوران، باغچه سنتی و اماکن تفریحی وجود دارد.است و در اطراف آن به
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  خر...بخواب و ول بگرد...کره و!... بخور ر  جد و آبادت  جمال

  کار، دیده بودین که اصًال مشروب بخورم؟ سر رفتمیوقتی م  طاهر

ستی که ماشین هم گیـرت بیـاد، داوود وقت سر هوش نیهیچ  جمال

 یبـاز کنـه... رفیقخوره... قمـار نمیرو ببین... مشروب نمی

تونه یه ماشـین واسـه نمی اون امؤدبیه... حت یکنه... بچهنمی

روزت  وقــت تــو بــا ایــن حــال واون کــار کــردن پیــدا بکنــه،

  خوای پیدا کنی؟می

  شه؟همگه من حال و روزم چ  طاهر

  ت؟ش نیس هچ  جمال

  ...گیرمیاز هر کی بخوام م  طاهر

ــین  جمال ــت می ماش ــه راس ــه... اگ ــد خالی ــرا احم ــس چ ــی، پ گ

  ؟گیری ینم

ذارم بهـم تـوهین کنـه... خـب من که منتر اون نیستم... نمی  طاهر

شـه... میـون که دلیـل نمیکار کنیم، شوفریم دیگه...اینچی

ــهجماعــت قهوه یچ ماشــین خــم  خون خــوارم کــرد... «ســو

تونــه خــم بشــه؟... از فــوالد کــه خــب مگــه نمیشــده»... 

یچ ماشین...نیست... ما داریم خم می   شیم، چه برسه به سو

  رفیق بودین پس...  جمال

  دیگه... فقط دوست روزای خوب... یقاستاز اون رف   طاهر

  ت زنم گرفتیم...هرو باش که واس ما  جمال

  مگه من التماستون کردم؟... خودتون خواستین...  طاهر

مشروب رو ول کن، بچسب به ماشین... با شرف و ناموسـت   جمال

  کار کن...

اصـالحتو بکــن... ِد  ]. دسـتان پـدرش رامــی گیـردشـودیبلنـد م[  طاهر

  یاال... زود باش...
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  پسرم...؟ کنییکار مچی  صدیقه

  س، چیه؟این دیوونه  پیرزن

 س بابا... سـه روز بالم بستهودست ]کندیمدستان پدرش را رها [  طاهر

 .. بـدون ماشـین.یکیماشین این، چهار روز تو ماشین اون تو

با ماشین محمود، از دیروز ظهـر کـار رو  ]سکوت[.. .شهنمی

ا شـب .. گفت.دونید که یه ماشین نو خریدهمی ...شروع کردم

  ..... توافق کردیم.تو کار کن، روزا هم من

  ...ه داشتکه خودش راننداون  جمال

شـوفرش گفتـه مـن  ...کاری براش سـخته.. شب.ه نیومدنرا   طاهر

  ...دیگه نیستم

  ...چه خوب  صدیقه

  ...حاال شد  جمال

  چی نگفتی داداش؟واسه  ماهر

یدییماز صبح تا حاال همین بود تو دهنت   صدیقه   ؟جو

  ...به منم نگفته احت  عروس

  ...داداش  بیهان

  .خوشحالی در خانواده

  مدت؟برای طوالنی  صدیقه

  طی کردیم...جوری این ...آره  طاهر

 کـم خدا تو هر وعده نمـازم کـمِ .. به.دعاهام مستجاب شدن  پیرزن

  ..  .دوتاتون.. واسه هر.کنمتیمپنج دقیقه دعا 

. کمی به مـادرش و آوردیمطاهر از جیبش، کیف پولش را در

  .دهدیمپول  عروسهم به  مقداری

  ...خاطر دعاهای منهبه شهمه  
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  ]دهدیمرزن هم پول به پی[جون...زنده باشی خان  طاهر

  چه لزومی داشت؟ حاال ]گیردیمپول را [  پیرزن

  ...با دقت خرجش کن ]دهدیمبه ماهر هم پول [  طاهر

  ...خریدیمیم هیزم و زغال ...خرجی نکن پسرمول  جمال

  پول رو بیاره نه؟ عروسدیگه وقتشه که بابای   صدیقه

پونصد کلهم  طاهر   لیره دادم، بابا... دوهزار و

  ...پسر قشنگ من  صدیقه

  ...خورده هم زیتون بخر پسرمهی  پیرزن

شه. اون تو جوراب پشمی هسـت، اونـا رو با این جورابا نمی  صدیقه

  ..  .بیار بپوشه

  .رودیم عروسکه در حالی

.. چنـد روز پـیش کـه گفـت آب تـو کفشـام .دل مادره دیگه

  ...ره، جیگرم کباب شدمی

 ...ها رو بایـد خـوب پوشـوندزمستون پا تو ]کندیمچاپلوسی [  پیرزن

 .. درد و مـرض.جـوونی .. تو.گیری یم وقت بواسیرمواسیریه

  افته به جونت...می

دقیقه پـیش کـه  تا چند ]گیردیمآورده،  عروسرا که  ییهاجوراب[  طاهر

.. همـین ... کار خداست دیگـه.کمتر از سگ بودم عار یه بی

بعـدش رو ر فـک .. اما .چی تمومهکه کار رو پیدا کردی، همه

  ...کنین؟می یش، فکری.. نه خدا .کنیننمی

  .فهممینمچی؟   صدیقه

.. واسـه .کار گرفـت؟هکه این بابا چرا منو تـو ماشـینش ـب این  طاهر

.. .بیـارهبیشـتر پـول در  ا هم ماشین خـالی نمونـه وکه شباین

  مگه نه؟
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  ...خب، آره  جمال

  چه سودی برای ما داره؟ خب این کار   طاهر

  ...البته  صدیقه

، کنیمیـم .. کـار .کنـهمی قدر کار همین دیگه، مختون همین  طاهر

بـرای  وقـتماشین مال خودمـون بـود، اون اگه.. .واسه مردم

.. هـر موقـع ... برای خودمون، مگه نـه؟.؟کردیمیمکی کار 

.. .آرامش برسـیمبه وقته کهباشه، اون مال خودمون که ماشین

  شین...منظورم میو کار بندازین، متوجه ر  مختون کمیه

  کاری نیست؟بهتر از بی  جمال

ماشــین خودمــون باشــه، دیگــه بهتــر  اگــهبهتــره. امــا  چــرا،  طاهر

  شه؟نمی

  ...درسته  جمال

  ...حق با توئه  صدیقه

  ...گه جونممی خب راست  پیرزن

.. امروز براش کار پـیش اومـده، .دیر نکنم، برم ]شودیمبلند [  طاهر

ر ماشین رو بگیرم... فـردا صـبح ظهاز بعداز  واسه همین قراره

  ...فعًال .. .م خونهآمی

  ...پسرم کردییمشکمتو خوب سیر   صدیقه

  ...پسرم خوردییممرغ خمته ی  پیرزن

  ...دادینمی بهش خب، جای حرف،  جمال

  ..  .رمیس] رودیکه بیرون مدرحالی[  طاهر

  ...پوشیدییمپالتوتو   جمال

  شالتو دور گردنت بپیچون...  صدیقه

  ..  .کفش واسه خودت بخر پسرم ه جفتی  زنپیر

  .طاهر رفته است



 | جدال کور 194

بیه ها در کل  جمال   ...پسر خو

  ...لیره گذاشت تو دستمپونصد   صدیقه

اِ   پیرزن   ...به خاطر دعاهای منه شهمه.. .اِ

  به تو چقدر داد؟  صدیقه

  ...ندیدم  پیرزن

  ...نصدی هم به تو دادهو.. حد اقل یه پ.چرا دیدی  صدیقه

یست شهمهکجا بود؟  نصدیوپ  پیرزن پنجاه دو یـه  ال.. انشـا.لیرهو

  ...کار هم گیر تو بیاد

  شه؟می عنیی  صدیقه

  ...رمیممنم دارم  ال،شه انشااونم می  ماهر

  ری پسرم؟کجا داری می  صدیقه

پرسـن مـادر؟ می پرسـن،سگ ولگرد رو کـه مقصدشـو نمی  ماهر

  ]شودیمخارج [

  .سکوت

  ...گیرهمی جیگرم داره آتیش  صدیقه

.. دعاهـام .نگفت .. نگین.رهآه کار هم ماهر گیر میی باالخره  پیرزن

  کنن...می کار خودشونو

تا بـازو تـو پـول سـه اگه.. .وقته که دیگه به آسایش برسیماون  جمال

  .. ای خدا....شیم، قارونمی این خونه بیاد... قارون

  ...گرفتیم تربزرگ شاید هم یه خونه   صدیقه

  ...صدشاید؟ صددر   جمال

یزیونی  پیرزن   ...خریمیمرنگی هم ه تلو

  ...مونده بود .. فقط همین یکی.مون تکمیل بودچیزهمه  صدیقه

  ...گلیم دراز کرد  یاندازهباید به پا رو  جمال
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یزیون اگه  پیرزن رنگی رو با چشم سیر نبینم و بمیرم، چشمم بـه تلو

  ...مونهمی دنیا باز 

  ندازه مادر؟راه نمیسفید مگه کار تو رو وسیاه  جمال

  سفید ببینم؟وخب وقتی رنگیش هست چرا سیاه  پیرزن

  ...جا نداریم احت مش؟یکجا بذار   جمال

  ...ذاریممی سفیدهوجای همین سیاه  پیرزن

 جوری بـذاریم؟ بایـد یـه دونـهتونیم همینمی مگه رنگی رو  جمال

یزیون بخریم...   هم میز تلو

یزیونش رو شما بخرین، من  پیرزن   ...خرمیممیزشو  تلو

  اومده؟.. آفتاب از کدوم طرف در .چطور شد؟  صدیقه

... خـرمیمشه مگـه؟... می من باشه، چی ییههد خب اونم  پیرزن

یزیون رنگی رو بخرید...   اول شما تلو

یزیون تنها که کار راه نمی  صدیقه .. باید کابـل آنـتن رو .افتهبا میز تلو

  ...ری اون رو هم باید تو بخ ...هم عوض کنیم

یزیـون تـو فشـار  اقدر پول ندارم... حتمن اون  پیرزن  واسـه میـز تلو

  ...کار کنم، یه حرفی بود زدم دیگه.. اماخب چی.افتممی

  ...ریآآخر یه بهونه می ی.. تو دقیقه.خری ینماونم  تو  صدیقه

یزیــون رو بخــرین  پیرزن یــا  خــرمیموقــت ببینیــد .. اون.شــما تلو

  ...خرمینم

  .زنندیمدر 

  اینا رو جمع کنین...  صدیقه

، کننـدیمو بیهان با عجله اطراف را مرتب  عروسکه حالیدر

  .کندیمصدیقه در را باز 

  رفیق، خوش اومدی پسرم.  صدیقه
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  ست؟.. ماهر خونه.ممنونم خاله  رفیق

  ...همین ا الن رفت  صدیقه

  ...بیا تو پسرم  جمال

  ...شم عمومزاحم نمی  رفیق

  تو.. یه استکان چایی بخور... چه مزاحمتی؟ بیا  جمال

  است. روکم .آوردیمرا در یشهاکفش. شودیمرفیق داخل 

  ...خوش اومدی پسرم  پیرزن

  ...خوش اومدی داداش رفیق  بیهان

  ...ممنونم  رفیق

  .ری طرف شرق..می یدار  ؟درسته ه چیزایی شنیدیم،ی  صدیقه

  1میرم آغری. روز دیگهپونزده آره، تا   رفیق

  چی؟ بابات  صدیقه

  ...تونه تنها بمونهکه نمی ینجاهاا.. ... مجبوراً .برمیماونم   رفیق

  کارش بکنی؟چی خوایمی خونه رو  صدیقه

  ...دادیم خاله صدیقه شاجاره  رفیق

  .داردیم، رفیق برآوردیمچایی  عروس

 .. تــو آغــری .کــردینمی تونوخــب، داشــتین راحــت زنــدگی  جمال

  کار کنید؟خواید چیمی

  ..... باید طرفای شرق خدمت کنم.مجبورم که برم عمو  رفیق

  خوای زن بگیری، رفیق؟نمی  پیرزن

  ...چی قسمت باشههر  رفیق

.. .هم آدم باید خودش دنبـال قسـمت خـودش بـره ذرهاما یه  پیرزن

 
 یران. مشهری در شرق ترکیه، در همسایگی شهر وان و نزدیک به مرز ا 1
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  خورده نیست؟پاکیعنی یه دختر شیر

 .. جــایی کــه.شــدیم.. یعنــی خیلــی هــم خــوب .راســتش  رفیق

.. امـا بایـد .دنهـم مـی سـازمانی یهخون خوام برم، بهممی

دختری رو پیدا کنم که بابام رو هم قبول بکنـه، بعـد عروسـی 

مـریض شـوهر ر دختری که به پرستاری از یـه پدر .. ه .بکنیم

  ...شهراضی نمی

  ...شهپیدا می  جمال

..بابات آدم .شـــنبینین چـــه اوالد صـــالحی پیـــدا میمـــی  پیرزن

  ...کنهعروسی نمی خاطر راحتی اون.. به.شانسیهخوش

بیفتـه  خـوام.. نمی.مونـده؟ در اصل مگه چقـدر از عمـرش   رفیق

  ...گیر بشهزمین

  ...یکی خواهرت برهپیش اون بخ  صدیقه

دو .. یکـی.اخالقـهخورده بد.. اما دامادمون یـه.پارسال رفت  رفیق

بار پیشـش داد زده بـود... خـوب ایـنم پیـره، طبیعیـه کـه بـه 

دختری پیدا کنم  اگه.. .تونه بمونهمی.. اونجا ن.خودش گرفته

.. دلیـل .کنمیـم ای منو قبول کنه، البته کـه عروسـی که شرط

  ...خاطر وضعیت کاری ماهرهاومدنم، به

  ...دونیمشنیدیم اما جزئیاتشو نمی  جمال

استانبول مـدیر منـابع انسـانی یـه  .. تو.آشنا داره هیکمیسر ما   رفیق

مـاهر پـیش مـن، کمیسـر  .. تو هر رفت و آمد.ستچاپخونه

  شد. یمیصمبیشتر باهاش 

  ...سالمت باشه  صدیقه

  ...راضی باشه خدا ازش   پیرزن

  ...کمک کنیم باید به همدیگه  رفیق

  محل کار کجاست؟  جمال
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  ...هم روشنه شیندهآ.. .اما حقوقش باالست ...تو استانبول   رفیق

  آره؟ تو استانبول   جمال

کشی کنه، خونـه .. اسباب.اریموکاری نداما ما که اونجا کس  صدیقه

  کار بکنه؟..... اونجا تک و تنها چی.بگیره

.. .رنمـی خاله صدیقه، مردم واسه کار تا صحرای عربسـتان  رفیق

ظهر سـوار ماشـین بشـه، مگه چند ساعت راهه؟  تا استانبول 

.. به نظر من نباید این فرصـت رو از دسـت .عصر اینجاست

  ...بده

ــه کــار این  صدیقه ــر نمــیطرفــا ی .. دوســت، آشــنا .د؟آمناســب گی

جا سر یه کـار درسـت و حسـابی .. کمک کنین همین.دارین

تـو چاپخونـه کـه نبایـد  حتماً ست. دونی که دیپلمهمی ...بره

  کار بکنه، ها؟

 نزده روز دیگـهوم دارم تـا ـپ .. مـن.خالـه صـدیقه پیدا نکردیم  رفیق

ه من باشه که ب اگه.. ... کی قراره دنبال کار ماهر بدوه؟.رمیم

.. خـودش هـم از خـدا .ماهر این فرصـت رو از دسـت نـده

  ..... منتظر موافقت شماست.خواسته که بره،

  ِکی باید بره؟  جمال

  ...امروز راه بیفتهبشه  اگه ا.. حت.چه زودترهر  رفیق

  .کوتس

  ه چایی دیگه بهت بدم داداش رفیق؟ی  عروس

  ...گردمیمبر االنبه کمیسر گفتم   رفیق

  ...پسرم خوردییم، خب  جمال

مـاهر  اگـهشـم...  بایـد پـا .. دیگـه.جمالخیلی ممنون عمو  رفیق

  .. نگهبانم...... امروز تو پاسگاهم.اومد، بیاد پیش من
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  ...گیم.. می.باشه پسرم  صدیقه

  دستت درد نکنه رفیق...  جمال

  ...عزیزم زحمت شد  پیرزن

  دار...نگه خدا   رفیق

  به بابات سالم برسون...  صدیقه

  ...از طرف ما هم  رزنپی

  ]شودیمخارج [ ...باشه  رفیق

  .سکوت

بیه جمال این رفیق جوون  پیرزن   ...خیلی خو

  ...خدا ازش راضی باشه  جمال

  ...اما کار تو استانبول سخته  صدیقه

  ای هم داریم؟دیگه یخوام بره، اما مگه چارهمنم نمی  جمال

ایـد خـوب .. ب.خونـه بـدهکجا بمونـه؟ حقوقشـم بایـد اجاره  صدیقه

  ...فکرامونو بکنیم

  مادر؟ گیتو چی می  جمال

  پسرم مگه به من ارتباطی داره؟  پیرزن

  ...این چه حرفیه؟ بگو مادر   جمال

  خواد...خب ببین، مادرش نمی  پیرزن

  ست؟فقط به نخواستن اون بسته لهأاین مس  مگه  جمال

  ...گم برهبه من باشه که می اگه  پیرزن

 مـن یبچـه اسه تو جا هست، فقـط واسـهو اتو این خونه، حت  صدیقه

  جا نیست؟

.. یـه جـوون رعنـا داره .خوام دختـرممی خاطر خودشمن به  پیرزن

.. خـدا .تـو فکـر و خیالـه شهمـه.. .گردهمی عاطل و باطل
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  ...شهمی .. یه وقت یه طوریش.دور هب

  ..... حالت هم از من بهتره.کار نشستیخب تو هم بی  صدیقه

.. یـه عمـر .؟زنییماینم حرفه تو  ]به صدیقه؛ ودشیمعصبانی [  جمال

  قراره یه جا بشینه؟

  ...جا یه کار پیدا بکنههمین ...بشینه گممنم نمی  صدیقه

  ؟فهمیینمکار نیست،   جمال

  کنن؟جوری کار پیدا میپس همه چه  صدیقه

.. نتونسـت .سـتین کـار کنن... به ما چه که چطوری پیدا می  جمال

  ...پیدا بکنه

  ...شهجوری بارش از رو دوشت کم می.. این... بره،.خب  صدیقه

طرف بیهان که درمقابـل پنجـره . خیلی ناراحت است. بهشودیموارد [  طاهر

  چند بار بهت گفتم!... ]بردیمنشسته است، هجوم 

  .کندیم مداخله صدیقه

؟... مگـه قـرار نبـود کنـییمکـار این وقت روز تو خونه چی  جمال

  ماشین رو بگیری؟

  ...قبلی داده یه.. ماشینو باز به رانند.زده زیرش   طاهر

.. پـس مـن اینجـا .ری؟آدختر بیچاره درمـی سرحرصت رو   جمال

  ؟مکارهچی

  افته تو دهنا...می اسمش  طاهر

الزم باشـه مـن خـودم  اگهبه تو مربوط نیست... من اینجام..   جمال

  ...گمیم

و بـه د شـومیامـا منصـرف  ،چیزی بگویـد خواهدیم طاهر

  .کندیم. سیگاری روشن رودیماتاقش 

  بشو نیست...این پسره آدم  جمال
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  ...نه جونم نیست  صدیقه

  شن...می تو کوه هم آدم یاخرس این آدم شد،  اگه  پیرزن

  ...کار کرده که یارو ماشینو ندادهدونه چیمی خدا   صدیقه

.. خـب، صـداتو ببـر، .گذاشته جلو یارو البد شرط و شروط   جمال

  ...ت رو بکنکار 

و بزام کـه یـه جـو انسـانیت سـرش ر  که اینجای اینهکاش ب  صدیقه

  ...شهمین

خـواد چـی .. خـرس گنـده، می... سـنگ.یـدییزا یمسنگ   جمال

  بشه؟

  ...فکر و ذکرش به سقفه  صدیقه

کنه تـا می دآکنه، هر کاری از دستش بر میمی ه کار که پیدا ی  جمال

  از دستش بده...

  ..... به کی رفته.ین، دختر رو بگیرمادر رو بب  پیرزن

  .شودیمو ساکت  بیندیمغره صدیقه را چشم

.. مگه نگفـتم کسـی ماشـینش .روزی نیست که مست نباشه  جمال

  ...دهینمرو 

  ...چی رو دوش جمالهمه.. ه .نیست مبچهکسی به فکر   پیرزن

ها که به دونه چه.. خدا می.گل رو از دست دادکار مثل دسته  جمال

  ارو نگفته؟...ی

  مگه تقصیر اونه؟  عروس

  ...تو دخالت نکن  صدیقه

  ...گیرهمی حاال طرفشو هم  جمال

  ...این بخت من چقدر سیاهه  صدیقه

.. .تـونم تحمـل کـنم.. دیگـه نمی.باقی نمونده یاچارهدیگه   جمال
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بـره  ...بیـرون نـدازمیمخونه  .. این پسره رو از این.تونمنمی

  ...کنهسی در حق کسی نمی.. این جفا رو ک.شه گم

بیـارین، داریـد وتوی قضـیه سـر در که از تهبدون این ]آیدیم[  طاهر

.. .بازیه که لنگـه نـداره.. این محمود، حقه.کنیدیمقضاوت 

یـه وقـت  اگـه.. خواسـته .هـم بـه اون قـول داده هم به مـن،

و هـم تـو ماشین خالی نمونه، من کهشوفرش نیومد، واسه این

  تقصیر من چیه؟ ...اشهدسشتش داشته ب

باره به داخل اتاق طاهر  صـدا بی عـروس. سکوت. رودیمدو

. صدیقه در را بـاز زنندیم در .نشیندیم. رودیمنزد شوهرش 

  .کندیم

  ...خونهبحصا ]به اهالی خانه[بفرما... بفرما...  صدیقه

. حتی پیرزن هم حرکتی کنندیمجور ودور و بر را کمی جمع

  بلند شود. خواهدیمکه  انگار ،کندیم

  ...علیکمسالم  حمید

  ]آمیزاستقبالی اغراق[.. .السالمعلیکم  جمال

  ..... بیهان پشتی رو بیار .ور بفرما این  صدیقه

  .آوردیمبیهان با عجله پشتی را 

  ...سالم ]دست روی سینه[  حمید

  ...سالم  جمال

  ...خوش اومدی حمید، پسرم  پیرزن

  ...خوش اومدی  صدیقه

  ...وش اومدی عموحمیدخ  بیهان

خوب جا  الماشا ]کنـدیمبا چشمانش خانه را ورانداز [.. .ممنونم  حمید

  ...شدین ها
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  کار کنیم؟چی  جمال

  ...تعدادمون زیاده، اما  صدیقه

  ...ای هم داریم؟دیگه یچارهمگه   پیرزن

  این پرده؟  حمید

ــم  جمال ــه زن دادی ــون رو بهشــون .طــاهرمون رو ک ــاق خودش .. ات

  ...دادیم

، کنیمیـم .. ما واسـه کـی داریـم کـار .این باشهجز نباید هم   حمید

  ...شما باشن مِث پدرمادرا باید  یهمهرفیق؟ در اصل 

  رصد...دصد  جمال

.. واسـه جمـال .هامون نکـردیمکارها که واسه بچه ما هم چه  پیرزن

  چه کارها نکردم...

  ...کردیمیمکاش داشتیم و بیشتر از اینا   صدیقه

  ..... بیشتر از اینا نداریم.اما خب ...کنیمیمنمگه   جمال

 ،پـایین کـه نـداریمو ، باغ بـاال ، همینه که هستگنچی می  صدیقه

  کار کنیم؟چی

  .سکوت

  خدا بیامرزه... ]غفلتاً [  حمید

  .مانندیممبهوت 

  ...فهممینم  جمال

  ز مگه نمرده بود؟یچ  حمید

  کی؟  جمال

  اما کی بود؟ ...شنیده بودم یکی از اقوامتون مرده  حمید

  ..... کسی از ما نمرده.نه  صدیقه

  ..... کسی نمرده.دور خدا به  پیرزن
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  کی شنیدی؟  جمال

  .. ای بابا....سه ماه پیش یباً تقر  حمید

  ...کنییمنه جونم، داری اشتباه   جمال

  از ما، کسی نمرده...  صدیقه

؟ ای بابـا.. مطمئنیـد مگرفتـهای اشـتباه نکنه من با کس دیگه  حمید

  نمرده؟ کسی

  .. کسی نمرده....میقدر که به اسممون مطمئنهمون  پیرزن

  نمرده...  صدیقه

.. امـا نـه سـه مـاه .دست دادیم کی از اقوام رو از یسال پیش   جمال

  ...پیش

.. .کنمیـم ی ت.. شاید هم دارم قا.؟بودمنکنه همون رو شنیده   حمید

  ...حال، باز هم سرتون سالمت باشههربه

  ...شیتو سالمت با  جمال

  بیامرز چند سالش بود؟خدا   حمید

  ...سالهشتادودو   جمال

سال عمر هشتادودو زمونه .. تو این دوره.خوب عمر کرده بود  حمید

  ...شد .. باز هم خدا بیامرز .کردن سخته

  .گیرندیم ناراحتی به خود یهمه با هم قیافه

کـه  .. کسـی رو... چیـز بدیـه.هم کـه باشـه هر جوری مرگ   جمال

ــونینمی ــد رو خــاک ســیاه  ت رو مخــده بخوابــونیش، بای

  ...بخوابونیش

شـه جلـوی .. نمی... تقـدیر.تقـدیر ]کندیموانمود به ناراحتی [  حمید

  سرنوشت وایستاد...

  ...درسته  جمال
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  ...شه وایستادنمی  صدیقه

  شه وایستاد؟مگه می  پیرزن

  .سکوت

  ...دیروز اومده بودی  جمال

  ...احم شدمکه مز.. دلیل این.اومدم آره  حمید

  این چه حرفیه؟  جمال

  ...خودته پسرم یخونهاینجا   پیرزن

دیگـه هـم، بـرای شـام  ه وقـتی ]افتدمی شکبهاو از جا گرفتن [  صدیقه

  ...منتظرتون هستیم

  ؟ چطوری باشه؟خورییمقهوه   جمال

.. .له وقتـهأ.. امـا، مـس ... انگـار کـه خـوردم.خدا زیـاد کنـه  حمید

  ...باید برمای هم هست که جاهای دیگه

کم .. پدر عروسـمون یـه.دیممی ست، فرداکرایه یلهأمس  اگه  جمال

.. امـروز کـه ... حقوقمون رو به اون دادیـم.دستش تنگ بوده

.. .فرسـتمیمت هو فـردا واـس  کنیمیـم پول رو بیاره، حاضـر 

  ...خیالت تخت باشه

ــیچ از اون  حمید ــر ه ــبههنظ ــدارم یاش ــأخیر .. هیچ.ن ــه ت ــت ب وق

که دور و بـر عروسـی، یـه ده روزی .. فقط مثل این.ینننداخت

  ...، همین باید باشهاِ  ...عقب افتاده بود،

  از شدت هیجان یادم رفته بود... اصًال   جمال

  واال مگه ممکنه؟...  صدیقه

.. در اصل این خونـه مـال مـن نیسـت، .ارزش حرفشم نداره  حمید

  ...مال شماست

  ...کاشکی  صدیقه
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.. بـه .رسونهروزی .. خدا ... نگو کاشکی.نگو کاشکی آبجی  حمید

 .. البته که خدا به هر کسی کـه کـار بکنـه.رسونهمی شما هم

.. چه چاره که پـنج انگشـت یکـی ... ناامید نشین.رسونهمی

  نیستن... ببینید، مگه یکیه؟

  ...درسته  جمال

  مگه ممکنه یکی باشه؟  پیرزن

رو بـا  آلونکـادونین مـن ایـن می ...انگشت داریم تا انگشت  حمید

ببینـین... .. ... یه الوار بزرگ رو دسـتم افتـاد.ها ساختم؟چی

کنن مـی .. مـردم خیـال.ستافتادههنوز هم این انگشتم ازکار 

.. چـه .طـوره؟.. کـی این.رو سـاختیم اآلونـک از ده نرسـیده، 

دونـه؟... امـا می چیزهایی که از دسـت نـدادیم، کسـی چـه

.. ایـن .دیگرونه، زیـادن شون به مال و اموالمکسایی که چش 

  ...باالقوز  مون شده قوز هداری هم واسشهر

  چطور مگه؟  جمال

  ...چی شده مگه حمید، پسرم  پیرزن

خواســتین دیگــه چــی بشــه؟... شــایعه شــده کــه انگــار می  حمید

  ...خواد اینجاها رو تصرف بکنهمی شهرداری

  اینجاها رو؟  صدیقه

  چی؟واسه  جمال

.. ایـن کـار .چی؟ آقا جمـالت واسهشه گفمگه به دولت می  حمید

ه بخـواد بیـرون ـگ .. ا.کنهبخواد خراب بکنه، می اگه.. .دولته

بخـواد  اگه...فروشـهیم بخواد بفروشـه، اگه.. .کنهمی بکنه،

  .زنهیم دار بزنه،

  ؟کنیمیم.. از کجا خونه پیدا .ندازه تو کوچه؟ما رو هم می  پیرزن

  ...ِکی  صدیقه
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  ؟یکیانزد تو همین  عنیی  جمال

کار کـنم؟... دو ین... پس من چیکنمی زود فکر خودتون رو  حمید

بن...پس مـن می جا رودن دسـتم و همـهمی 1سه گروش کـو

  کار باید بکنم؟چی

  ؟...پسرم های تو رو قراره خراب کنن،خونه فقط حمید،  پیرزن

رفتـه همگـی رویمی های منـو کـهمگه ممکنـه؟ ایـن خونـه  حمید

یسـتکـم قـراره  .. کـمِ .ونکـهتا مجموعه آل هفت تا خونـه دو

 .. قـراره.؟کردنـدیم.. مگه ندیدین داشتن متـراژ .خراب بشه

  ...محله از بیخ نیست و نابود شه کًال 

.. .ما شنیده بودیم که فقط اون سـمت بـاال قـراره جـاده بشـه  صدیقه

  ...کاری به کار اینجاها ندارن

  مگه همچین چیزی ممکنه؟  حمید

  ؟کنیمیمکار وقت چیاون  جمال

له را حـل أکه انگار مـس  گیردیم ییهاژست[.. .حاال بذارین ببینیم  حمید

که از اصل قضیه این واسه است؟مگه به این آسونی ]کرده است

.. اونجـا یــه آشـنای نزدیــک .بیــارم، رفـتم شــهرداریسـر در 

.. بـه اینـایی کـه ... بعـدش.مسئول بایگـانی ،.. مستک.دارم

  گن؟دن، چی میمی حقوق

  چه حقوقی؟  پیرزن

  پیمانکار؟  صدیقه

کنـه. منظـورت می سـازیگن کـه خونهمی پیمانکار به کسی  جمال

  معتمده؟

خـدا دنبـال ایـن هاز دیشب تا حاال، ب ...زنده باشی آقا جمال  حمید

 
 پول خرد ترکیه. م 1
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 شناسـمیمرو  »حقـی«.. یکی هم ایـن .امیزهرمار  یکلمه

 ع پرداخـت حقـوق کـه از شـهردار امضـا.. موـق .که معتمده

بی باهاش پیدا کرده یگیره، رابطهیم و پـیش مـدیر .. مـن .خو

.. چـایی .منابع انسانی بردن... خیلی مفصل صحبت کـردیم

بین، امـا  اآلونک حرفی نیست .. گفتم.و قهوه خوردیم رو بکو

کنن، چــی مــی زنــدگی اآلونکــ تکلیــف اونــایی کــه تــو ایــن 

 دول تونن بمونن... الاقشه؟... تو کوچه و خیابون که نمیمی

و پیـدا ر  شـونمونه.. بذارین اول مـردم خونه.ماه مهلت بدین

بین... گفـتم همه  اییــدهفهم یاآدمــ شــون بکـنن، بعــد بکــو

کنن... خیلـی بـا حـس و مـی هستن... تو مهلت مقرر تخلیه

  ...ناراحتی صحبت کردم

  ...دستت درد نکنه  پیرزن

  ...خدا ازت راضی باشه  صدیقه

.. .الفور پیش شـهردار رفـتن.. فی.تمآخر سر موافقتشونو گرف   حمید

 .. اما شـهردار مخالفـت کـرده.له رو به عرضش رسوندنأمس 

هم بزنـه هشـهر رو ـب  یمنظـرهنی کـه وکه تو شهر من ساختم

بن و آپارتمان بسازن، یا هم مـن .خوامنمی بمیم.. یا بکو  کـو

.. اومـدم پیشـتون ... یعنی اوضاع از این قراره.کنمیمو پارک 

  ...حلی پیدا کنیمدیگه راهکه با هم

  چطور؟  پیرزن

  ...چیزی نفهمیدم من که  صدیقه

  تونیم بکنیم؟می کار چی  جمال

.. اینجاهـا قـراره یـا .حاال بذارین این رو بهتون توضـیح بـدم  حمید

.. در هر دو حالت باید خونه رو تخلیـه .پارک بشه یا آپارتمان

 ینـهاشـما  .. خواهش من از .طور هم همین .. البته بقیه.کنین
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.. .و بگیـرینو خالی کنین و جلو ضـرر و زیـان مـن که خونه ر 

.. بـا یـه پیمانکـار هـم .الاقل من یکی از این کار مغبون نشم

ها کــه تخلیـه بکنــین، خونــهمحض این.. بـه.مالقـات کــردم

گم ی.. نمــ .شــهوســاز شــروع میشــن و ساختتخریــب می

، 1مارتـه که مـاه هم االن ابلند بشین... مخصوص االنهمین 

با خیال راحـت دنبـال  2نیسان پونزده .. تا .جا برف و ِگلههمه

.. .طـول نکشـه نیسـانپـونزده .. امـا بیشـتر از .خونه بگردین

ســاز شــروع وکــه تــازه اون موقـع فصــل ساخت.. چون.چـرا 

  ...مطوری منشه... اینمی

  ...منظورت از نیسان یه ماه بعده  جمال

  ؟استیراحتاین  مگه پیدا کردن خونه به  صدیقه

زور سـیر .. ما شکم خودمون رو به.کارنام هر دوشون بیپسر  جمال

  ...، حمیدخانکنیمیم

قـدر ودیعـه رو از کجـا خونه رو پیدا کردیم، اون گیریم اصًال   صدیقه

  بیاریم؟ بدون پول پیش این کار شدنی نیست داداش حمید.

، دیگه  حمید که پیدا نشه،  جوری نیستباید یه کاری بکنین... این اِ

  نشه؟ کافیه که خوب بگردین... .. چرا پیدا .شهپیدا می

.. امـا انگـار نتونسـتیم گیـر .خانگشتنش کار راحتیـه حمیـد  جمال

ــا نمی ــدیم... م ــرح ب ــیه رو ش ــار قض ــن ک ــس ای ــونیم از پ  ت

  ...ممکنهما قانونا غیر ییهتخل اصًال .. .بربیاییم

له حـل أعی کنـیم مـس .. ـس .جمالخیال آقامانون رو بیقانون  حمید

بی  یبا همدیگـه میونـهتونیم وقتی که میبشه...  داشـته خـو

  ، چرا باید با هم بد بشیم؟باشیم

 
1 Mars  
2 Avril 
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دی بـه دادگـاه، دادگـاه هـر تصـمیمی چرا باید بد بشـه؟ مـی  صدیقه

  ...رهشه می، تموم میکنیمیمبگیره، قبول 

تـو گـود،  کشـمیم.. رسـتم رو .نـدارم من کـاری بـه دادگـاه  حمید

  ...چی تمومهوقت همهناو

  رستم دیگه کیه؟  جمال

.. بیــایین تــا کــار بــه .اومــده.. تــازه از حــبس در .مهداییپســر  حمید

.. چـه لزومـی .نکشیده، بین خودمـون حلـش کنـیم ینجاهاا

ــتگیر.داره؟ ــی دس ــدی چ ــا آزار و ب ــه مون می.. ب ــه؟ مگ ش

بـا خیـال راحـت  ...گیرمینمرو هم ازتون  ..کرایه دو ماه.نه؟

  گین، ها؟.. چی می.کنیدیمتون رو پیدا خونه

  .سکوت

  خان...چی بگیم؟ این کار شدنی نیست حمید  جمال

  این حرف آخرتونه؟  حمید

  ...حرف آخرمونه  صدیقه

 یگـهد ..طوره دیگه گنـاهش پـای مـن نیسـت.این اگهخب،   حمید

  ...نیباش حلی، چیزی.. بازم به فکر راه.نداره ربطی به من

  ...خانست که فکرشو بکنیم، حمیدچیزی نی دیگه  جمال

  ...شیم تونیم پاما نمی  صدیقه

  ...ره تو هم.. آخرش کالهمون می.نشد دیگه  حمید

.. حـق و حقـوقی .قراره کالهمون تو هـم بـره، خـب بـره اگه  جمال

خش .. مـا رو بـب.وکـار نیسـتکسکس که بی.. هیچ.هست

  ...یمش بلندتونیم لی نمیو ...خانحمید

رو بـه  .. ایـن خونـه.شین جوری وادارتون کنم پاچه دونممی  حمید

.. کـم .کـه داخـل آدم هسـتین، بهتـون داده بـودماین حساب



 211|ی دیگر و دو نمایشنامه  بستبن

 

التماس نکردین تا بتـونین وارد خونـه بشـین... امـا ایـن کـار 

بی نداره...   عاقبت خو

پس از مدت طوالنی کـه جلـو خـود را گرفتـه اسـت، صـبرش لبریـز [  طاهر

 تـو ایـن سـرمای زمسـتونمگه  ]آیدیم اشخانوادهو نزد شود می

  این کار شدنیه؟

  نه، ماه بعد... االنگفتم که   حمید

بافه، می قصه .. داره برامون.شه خالی کرد با حرف تو که نمی  طاهر

، کـی رو »دونم قراره یا پارک بشه یا آپارتمان ساخته شـهنمی«

  با بچه طرفی؟ کنییم.. فکر .؟زنییمداری گول 

رســتم رو کــه شــنیدی؟... کــار رو  .. اســم.رطــاهر... طــاه   حمید

  ...بزرگش نکن

  طور میشه، هان؟چ مثًال بزرگ بشه،   طاهر

  ...مواظب حرف زدنت باش  حمید

  ...ابله ...شه ها؟چطور می مثًال مواظب نباشم،   طاهر

  ...خودتی مرتیکه ابله  حمید

یزونت .شیمپا نمی  طاهر   ...کنمیم.. با پاهات از سقف آو

  .جلوی طاهر را بگیرند کنندیمعی س عروسجمال و 

  ...گم شو برو بیرون

؟ اینجـا مگـه هـا ،کنـییمکی بیرون  یخونهکی رو داری از   حمید

  تگزاسه؟

  ..... گفتم گم شو.انگشتیچهار   طاهر

  ...بینییمحاال   حمید

  ...حیوون شکنمیمدیگه بمونی، پاهاتو  خوردههی  طاهر

  خودت رو تو دردسر ننداز...  عروس
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  ...تو دخالت نکن  طاهر

ــهحالیدر [  حمید ــه ب ــه رو  ]رودیمــ طرف در ک ــاه خون ــر م ــا س ت

. مـا بیـدی .. اینجا تگزاس نیسـت پسـر.خواممی شدهتخلیه

له با قلـدری أقرار باشه مس  اگه.. .ا بلرزیمنیستیم که به این باد

.. روز .دآکن که چی بـه سـرت مـی حل بشه، خوب حساب

  ین...کنمی بعدش خودتون خونه رو خالی

. با سیلی و لگد با حمید درگیر شودیمطاهر از دستانشان رها 

  .شودیم

  ...نکن  جمال

  ...نکن  صدیقه

  .داداش..  بیهان

  ..... نزن.طاهر  عروس

  دستت درد نکنه!...  پیرزن

زند. حمیـد را از دسـت طـاهر حمید را می قدر کافیطاهر به

، دکـن یمو وضعش را مرتـب  که سرحالی. حمید درگیرندیم

  .شودیم. به در نزدیک شودیمبلند 

 ]گیـردیمکمی نفس [چالق! گن حمیدبه من با اسم و رسم می  حمید

  ..... یادت نره.رسمیم.. حسابت رو .یادت نره

را  کشـان خـودکشان همـه. اما با ایناندگرفتهطاهر را محکم 

  .کشاندیمسمت در به

فقـرا .. فقیر.اختیها رو ـس .. خونه.ه حصار کشیدییرو  اینزم  طاهر

  ..... دزد .ما رو هم مِث 

. امـا حیـران و متعجـب بـه ترسـندیم. باز هم بندندیمدر را 

 .. انگـار کـه بخواهـد.سـتا . بیهان سـرپاکنندیمطاهر نگاه 
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ید، دسـتش را دراز   . امـا دوبـارهکنـدیمچیزی به دیگران بگو

تـر بـه دو سـرش را بـاز هـم محکم کهحالی. درشودیمخیره 

  .شودیم، نور بر روی او متمرکز دهدیمتکان طرف 

  .پرده



 

  

  

  

  

  

  دو یپرده

  هس یصحنه

  .همان روز

  بابام... ]مثل همیشه باز هم مقابل پنجره است[  بیهان

  ...شه.. عصبانی می.ور بیا این از جلو پنجره  ماهر

ــه ]شــودیموارد [  جمال ــیی ــد م ــاا.. .دآکم بع ــور را جمع ینجاه وج

  ...کنید

  د اینجا؟آمی ]شودیمستپاچه د[  صدیقه

  ...دآآره، اینجا می  جمال

  ش؟مگه قرار نبود ببریم خونه  صدیقه

بـه [.. .مآمـی االن.. گفـت .شـهمی کاریسفید داره شخونه  جمال

  هنوز نیومده؟ عروس ]صدیقه

  ...نیومده  صدیقه

  ...سفره رو اینجا پهن کن  جمال

  جمال؟ یاسفرهچه   صدیقه

.. روش هـم یـه ... اینجا، اینجا.دونم دیگهمی یه چیزی حتماً   جمال

  تیکه نون بذار...

  نون برای چی جمال؟  صدیقه

.. گفــت آمــاده .کم دنــدون رو جیگــر بــذار یــه ای بابــا، زن،  جمال

  ...باشه

  ...طوری گفته، گوش بدیناین اگه  پیرزن



 215|ی دیگر و دو نمایشنامه  بستبن

 

  با یه تیکه نون قراره پذیرایی کنیم؟  صدیقه

حال،... حـــاال خـــودت هر.. بـــه.قضـــیه ایـــن نیســـت زن  جمال

  ...قدر کافیه.. همین.فهمییم

  ...قدر داریمهمین شهمه  صدیقه

  .. یه خورده هم خاکستر بیار....کش نده  جمال

  چه خاکستری؟  صدیقه

  ...للهاالا.. الاله... خاکستر بخاری رو دیگه.خاکستر بابامو  جمال

و در وسـط دارد برمـیصدیقه از زیر بخاری کمـی خاکسـتر 

  .گذاردیمسفره 

  ...باید یه جای تمیز واسه این پیدا کنیم  جمال

  بذاریم؟ جای دیگه باید  صدیقه

  ..... باید جلو دید نباشه.آره  جمال

  رو سقف؟  صدیقه

  ...عروس تو اتاق بذارین  پیرزن

ــ .ول کـــن اون اتـــاق رو  جمال .. .نو.. بـــذار تـــوی اتـــاق خودـم

بهخیلی   ..... پرده رو هم بکش.خب، خو

برد و پـرده را هـم میجایی که نشان داده شده صدیقه سفره را 

  .کشدیم

ــا رو جمع  جمال ــور واینج ــه ج ــین دیگ ی اینفهمــ ..عجب زبون.کن

  هستین ها...

  شناسه؟می خونه رو  پیرزن

  ...آدرس رو دادم بهش  جمال

  ...بتونه با آدرس خونه رو پیدا بکنه، کارش درسته اگه  صدیقه

خـواد می پیـاده با پای مگه.. تازه، .جدا توضیح هم دادمجدا   جمال
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 .. رختخواب.مرسدس بزرگ داشت ش یهخونه بیاد؟... جلو

.. .ریختـه نبینـههمه.. اینجاهـا رو ب.مادر رو هم درست کنین

دروغ بگـم، هـوش از  اگهشرفم بی ...دیدینمی باید شوخونه

  ...سرم پرید

  عنی چطوریه؟ی  صدیقه

  ...هم داشتوسطش فواره  ا.. حت.ه آپارتمان بزرگ ی  جمال

  جمال؟ یافوارهچه   پیرزن

.. ... حتـی تـو هـال اسـتخر هـم داره.ی کردهتدو واحد رو قا  جمال

ش نباشـه نیسـت کـه تـو خونـه .. چیزی.اون استخره یفواره

کی هر به خدا، نعماتشو ]زنـدانگار که به ماهر طعنه می[ ...جونم

  ...بخشهمی که در راه رضایت اون کار بکنه،

  یر مردم پشت سرشه...دعای خ  پیرزن

  ...طور هم همین پول مردم  ماهر

دروغ  اگـهشـرفم بی ..... حـالل حـالل باشـه.حاللش باشه  جمال

  ...بگم... طرف، تو رفاه و آسایشه

به  صدیقه   ...بگو تو

  چی؟واسه  جمال

  آخه گفتی، طرف.  صدیقه

به.طوری از دهنم پریدهمین  جمال که خانـه را حالیدر[..... باز هم تو

یـه خـورده  ]کنـدیماز پنجـره بیـرون را نگـاه  جمال ،کنندیم مرتب

  بجنبید...

  د؟آمگه داره می  صدیقه

.. ماست ترش از تغـارش پیداسـت... .هو دیدی اومد دیگهی  جمال

  ...این جارو رو خیسش کن چند بار بهت گفتم

بارهکندیمجارو را خیس  صدیقهکه درحالی خیـره  ، بیهان دو
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  .شودیم

.. .کم دیگـه صـبر کـن.. یه.شهمی تموم دخترم، شهتموم می  جمال

.. خـدا .رو بـو .. بـو رو ببـین،.رو ببر بیرون کفشا ]به صدیقه[

 رو هـم .. پنجـره... بیرون، ببر بیـرون.طرف از هوش نره کنه

  ...کم هوا بیاد تو اتاق.. یه.باز بذار  کمهی

  ...تا دست ندارم کهده  صدیقه

  ...از بس که تنبلی ]کندیمباز  خودش پنجره را[  جمال

  ...همین دیگه فقط بلدی دستور بدی  صدیقه

  ...کاشکی یه چند رکعت هم نماز بخونیم  پیرزن

  ...رسهمی االن  صدیقه

.. دخترم آفتابـه رو .مادر با این حواست، صد سال زنده باشی  جمال

  بیار.

  بابا گفتی ماشین طرف مرسدسه؟ ]کندیمبیرون را نگاه [  ماهر

خـدا .. به.آهـا ]رودیم، جلوی پنجره شنودیمماشین را که  صدای[  جمال

ی داد.خودشـه .. یــه .کم بپوشـونیدسـرو روتــون رو یـه ..... اِ

ــرتون ــد رو س ــزی بندازی ــادش.. ترک .چی ــر ی ــت دی  جماع

یـه سـطل آب  ...ادمون رفـت!ـی  وای، مسـتراح یا.. .افتهمی

  ..... زود باش... یا ال.بریز پسر

 ، گردیابدینمانداز را که صدیقه خاک  ؛اندشده همه دستپاچه

پیـرزن هـم  ا. حتکندیمها را زیر گلیم پنهان و خاک و آشغال

. ماهر بـا تأسـف شودیمخیز و راست در جای خود کمی نیم

  .کندیمآنها را نگاه 

  درخت اونجا وانستا! یکنده مِث تو هم   جمال

  ...بی خود خودتون رو زحمت ندین  ماهر

  ...بر پدرت  جمال
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  ...شنوهمی  صدیقه

  ...دهکرامت رو کرامت میشیخ، مرید بی  ماهر

چیزی بگویـد.  خواهدیم. جمال رودیم عروسماهر به اتاق 

. جمال در را باز زنندیم. در داردیمرا به سکوت وا صدیقه او

  .کندیم

ــو[  شیخ ــت ریش ــت یاربســ  .اس ــرز اس ــر و ف ــیده و ت ــاس پوش ــوب لب  ]خ

  السالم...علیکم

 خواهنـدیم. صـدیقه و بیهـان هـم بوسدیمرا  جمال دستش

. بـا دهـدینمدستش را ببوسند ولی شیخ دسـتش را بـه زنـان 

  .کندیمچشمانش سالم 

  ؟ینهابیهان 

از کجـا  :پرسـندیماز هم  که انگار کنندیمهم نگاه هطوری ب

  شناخت؟

  ...بله ]مثل همه، با شرم[.. .بله ]بسیار با احترام[  جمال

  .. از چی باید بترسی؟.. نترس ..بیا دخترم  شیخ

  بفرمایید بنشینید...  جمال

  سفره کجاست؟ ]انگار نشنیده است[  شیخ

  ...اون توئه  صدیقه

  .. پرده رو باز بکنم؟.اینجاست ]کندیمچپ نگاه به زنش چپ[  جمال

  کسی که اون تو نرفته؟  شیخ

  ...نه، نرفته  جمال

و شـود میفره خـم سـمت ـس . بهرودیـم به داخل [.. .باز کن ببینیم  شیخ

.. اینجـا کـه ردی .کار جن و پـری نیسـت ]کندیمدقیق بررسی 

    ...ازشون نیست
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کــه انگــار از هــم  کننــدیمبقیــه طــوری بــه همــدیگر نگــاه 

  : از کجا فهمید؟پرسندیم

دخترمون خیلی  ءاللهماشا ]کندیمنگاه خریدار چشم  هبیهان را ب[  شیخ

روشــن  .. بخــاری... چشــم خــورده، چشــم.هــم خوشــگله

  نیست؟

.. باعـث نشـیم .ا هیـزمی.. .زغال نمونده بود ]افتدمی پتهبه تته[  جمال

  وقت سرما بخورین؟یه

و نگـاه  رددامـیدر بخـاری را بر[.. .ش الزمـهی.. آـت .سردم نیست  شیخ

از جیـبش، اسـپند [.. دور نریـزین... .ش کافیـهیاین آـت  ]کندیم

  ]آوردیمدر

  .شودیمبیهان خیره 

  ره شد.باز خی  جمال

 ...تـو بشـین دختـرم ]به بیهان[گذره می ...گذرهمی ...نترسین  شیخ

ــه، اســپندها را یکداردیمــ بخــاری را بر کــه درِ حالیدر[ ــل ب یک داخ

چرت صـدا وو چرت  سوزندیم اسپندهادر حینی که . اندازدیمبخاری 

و از طرف دیگـر  کشدیم. از یک طرف دود را بو شودیم، خم کنندیم

یدخاص می تیبا حال اسـپند، ه. چشم بد بسوز  ه.اسپند بسوز  ]گو

کـی هر. با سرو صدا بترکه .درد سر بترکهبی. هزار و یک دست

  .دوتا چشمش بترکه .بیهان رو چشم زده

 ، طـاهرکننـدیمبدون کمترین حرکتـی نگـاه  که بقیهحالیدر

کـه داخـل اتـاق  کنـدیم. جمال به طاهر اشـاره شودیموارد 

  .ایستدیمنار دست ماهر برود. طاهر ک

امـن . گذاشـت رفـت .پنجاه، شصت. بال جهید .برف رسید  شیخ

ضار  رو چشـم  هـر کـی بیهـان. گاو نر اومد به بـازار  .هزار حُ

خدا نگهش بداره از در و همسـایه و . چشاش بیاد به آزار  .زده
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اسـپند دوده و . عار و زبان پت و بیمار و چشم بد و بی گهواره

. صدقه و دفع مرگه .برای قضا و بال. ا دردهتهفت دوای .گرده

بـره تـو  .هر کی بیهـان رو نظـر کـرد . شال سبز .اسپند باالش

  .ش مار سبزلونه

هایشان . صدیقه و پیرزن هم دستخواندیمور، ورد شیخ، ور

ــاال  ــدیمرا ب ــدام گیرن ــر ک ــال ه ــذکر جم ــس از ت ــا پ . ام

هر و طـاهر . ماایستندیمو زنند میهم گره ههایشان را بدست

ــه تماشــا  شــانخندهکــه ســعی دارنــد، جلــوی  را بگیرنــد، ب

مثل مجسمه ایستاده و منتظـر  . بیهان ترسیده است.اندیستادها

  است.

همـه بـا هـم، بـا همـین خلـوص،  ]به دیگـران[.. .آمین، آمین  شیخ

  ...آمین

  آمین، آمین، آمین  همه با هم

 ..... نتـرس .خترمبیا ببینم د ]آوردیـم از جیبش دعای کوچکی در[  شیخ

 ]خوانـدیم.. دوبـاره دعـا .زنـدمی به پشت بیهان سـنجاق[... نترس 

  ...آمین

بی در حسهمه به[  همه با هم   .....آمین.آمین ]اندگرفتهحال فضا قرار وخو

ــد.تمــام  شیخ ــام ش ــن تم ــار م ــت  ..... ک ــدش دس ــه بع ــن ب از ای

  ...خیر بگذره دخترمکه به لله.. انشاءا.خداست

  شه؟چقدر می ]التی توام با خجالتبا ح[  جمال

بـدین،  مناسـبی ه چیـزـی  ...اوستا حقی هسـتین شما آشنای  شیخ

  ...کافیه

قابـل  ]گیردیم اوسوی و به آوردیمپاکتی را که از قبل آماده کرده، در[  جمال

  شما رو نداره...

 .. زیـاد.بـا ماشـین اومـدم ]شـماردیمچشم  یگوشهرا با  هاپول[  شیخ
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پهلو مـن حرمتـی  حقی اوستا .. اما باز هم.زونهسومی نی بنز

  ...سپارمیمتونو به خدا .. خب، همه.داره

  ...سالمتبه  همه با هم

  ...سعی کنین که اون دعا نیفته  شیخ

  ...کنیمیمسعی   همه با هم

  ...رههمه زحمتتون هدر میواال این  شیخ

  موقع خواب هم درنیاره؟  جمال

.. .به گردن من نیسـت بیفته، دیگه اگه.. .موقع خواب انه، حت  شیخ

    ...شه هاخراب می چیهمه

. پیرزن در حـال کنندیمدم در شیخ را مشایعت  تا با هم همه

  .آیندیم هاآن و ماهر هم کنار دعا خواندن است. طاهر

  ...نازل شده که از آسمون خداست یفرشتهانگار   پیرزن

  ...یهیمرد زیبا .. الحق که.کردمینم، اما باور گفتنیم  صدیقه

ــم[  جمال ــرش  یخفیفــ  یغرهچش ــه همس ــا ]رودیمــ ب ــا از کج ــد  م بای

ــونممی ــی ...دونســتیم، ج ــون اول م وردیمش... آواال از هم

  بچه؟ خندییمچی واسه

  بابا... خندمینم  ماهر

  چهارتا زن داره این بابا...  طاهر

تف تف تـف  ...چیزا مسخره داره؟ .. این.شی پسرمسقط می  صدیقه

  ...گرفتیمیم .. کاش واسه این پسرها هم یه دعا.تف

 ایـن ا .. مگه.اعتقاده یلهأ.. این مس .کنهدعا هم به اینا اثر نمی  جمال

  اعتقاد دارند که اثر بکنه...

  دفعه حالش خوب شد...خدا یهببینید، به  پیرزن

  جون...زود قضاوت نکن خان  طاهر

وقت که هیچ ینهااطر ، واسه خمکردههمه سال زندگی این اگه  پیرزن
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  خودمو دست دکترا ندادم...

.. .کنمیـم راحتـی  من یکی احساس شـادی و اخدا،... حتهب  صدیقه

  .چه دعایی خوند... عین پرنده سبک شدم

جـوری این اگـه...نخوردیم از بـس کـه غـذا ]آرامی به ماهربه[  طاهر

  ....شیممی تراز روح هم سبکزودیا ش بره، همین یپ

دن و کفـر همه سال دفتر و مشق به خورد مردم میود اینخبی  پیرزن

  ...دنیادشون می

.. اون جداست، این جـدا... .نه ]مخالف کتاب و مطالعه نیست[  جمال

  ؟دارهکار دکتر به چشم بد چی

  ...خوندمی طرف از ته دل  صدیقه

  ببین، حاال هم تو گفتی طرف...  جمال

 تبنــدهسـر تقصـیرات خـدایا تــو خـودت از  ...توبـه، توبـه  صدیقه

  ...بگذر 

.. همونی هم کـه بـود .تو خونه زغال نمونده ]آرامی به طاهربه[  ماهر

  ...گیرهداد دست این جن

  ...وجور کنیدرو جمع ینجاهاا.. .دیگه ور نزنید  جمال

  



 

  

  

  

  

  چهار یصحنه

داخـل اتـاق خوابانـده شـده اســت. در  بیهـان در رختخـواب

بـاالی سـرش هسـتند. خواب عمیق است. جمال و صـدیقه 

ــان  ــوب روی بیه ــاف را خ ــدیمصــدیقه، لح ــه دکش  االن. ب

  .بندندینم. در اتاق را آیندیم

  ...بخاری خاموش نشه  جمال

  ...نمونده هیزمی دیگه  صدیقه

ن کـه از راه وخود نگفتن: زمست.. بی.شهسردش می اما بیهان  جمال

 .. تـا وقتـی کـه.بسـوزونی برسه، مجبوری که بیـل و کلنـگ

 ایـی واسـه سـوزوندن پیـدا پول رو بیاره، بایـد یـه چیز وسعر

  ...بکنیم

، کنـدیم دور و بر را ورانـداز یشهاچشمکه جمال با درحالی

  .کندیمپیرزن از ترسش عصا را قایم 

  ...داشته باشیم پرتقال یجعبهباید یه   طاهر

کم از مـادرت پـول یه ]یواشکی به جمـال[.. .سوزوندیم اون رو  صدیقه

د دسـتمون... جمـال یـه خـورجین آ.. باالخره پول مـی.بگیر

  ...هیزم بخریم

 .. دیگــه همــین.کنیمیـم هـم صــبر  دیگــه حـاال یــه خـورده  جمال

  ...که پول دستمون بیاد حاالهاست

  د...آنمیبر شعهدهچند که اون از .. هر.دیر کرد  عروس  صدیقه

کـه .. پـولی رو .بیـادبر شعهـدهاز  این کاری نیست که نتونه  جمال

  ...ره و بیارهگیقراره پس ب دادیمامروز باید 
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ــد قبــل از این  صدیقه ، بهمــون پــس خواســتیمیمکــه در اصــل، بای

 ...دآاز پسـش برنمـی عروس.. .بینیمیم... اما باز هم دادیم

  ...رفتییمکاشکی تو 

  ...، بهترهرفت.. اون ... دخترشه.؟رفتمیممن چطوری   طاهر

  پس نده چی؟ شویه وقت بدهی اگه  صدیقه

 .. هیـزم.خونه رو بـدیمباید کرایه دونهمی ...ممکنه؟ نه، مگه  جمال

  .و زغال بخریم..

بـا اخـم و تخـم  عروس. کندیم. صدیقه در را باز زنندیمدر 

  .شودیم وارد

  چی شد؟  طاهر

  آوردی؟  جمال

  پول رو نداد؟ نکنه  صدیقه

  ...خدا نکنه  پیرزن

  نبود...  عروس

  نبود؟ بابات خونه نبود یا پول نبود؟ .. چی.معما نگو  طاهر

  ...تو دستش نبود پول   عروس

  ...چطور نبود؟  طاهر

  ...قرار بود که امروز پول رو پس بده  جمال

  ...دخترم ،با این شرط دادیم  صدیقه

  نکنه بهش نگفتی؟  طاهر

  ...خدا گفتمبه  عروس

  چی گفت؟  جمال

  ...چه حالی هستیم تو دونهمی ...باید پس بده  پیرزن

رو  چی گرفـت؟ حقـوقمتونست پس بده، واسهنمی اگهخب   جمال

.. .خونـه رو بـدیمبایـد اجاره که تا فردا دونهمی ...دادم بهش
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رو بهـش  اینـا ...اخطاریه دوم بیـاد چـی؟ اگهکاریه؟ این چه

  نگفتی؟

  .....اما.گفتم  عروس

  ...بیا تو ببینم  طاهر

  .رودیمپشت سر طاهر به داخل اتاق  عروس

  نگفتی؟ هشب نکنه

  ...گفتم ...گفتم  عروس

  ...خب  طاهر

  ...گفتم که  عروس

  دونه بگو...چی شد؟...بهدونه ...باز هم بگو  طاهر

  ...پول نداره  عروس

  چی گرفت؟تونست پس بده، واسهنمی اگه  طاهر

  ؟دهینممگه پول داره و پس   عروس

  ...خرکره ]زندمیسیلی  عروسبه [  طاهر

  ...مادرم مریض شده ]کندیمکه گریه حالیدر[  عروس

  ...رو اپرت وول کن این چرت   طاهر

 از  ...ده؟خبـر مـی .. مگـه مریضـی.دروغ بگم اگهکور بشم   عروس

  جور دوایی گرفتن...همه .دیروز تا حاال دکتر نمونده که نبرن

  ...انداختیمنو پایین  پیش اینا سر  طاهر

  ...گم حالش خوش نیستطاهر، می  عروس

  ...مادرش مریض شده ]. رو به دیگرانآیدیممادرش  نزد پدر و[  طاهر

  ...شنیدیم  جمال

  گه مریض شده؟می که پول رو پس ندهواسه این نکنه  پیرزن

ایـن  ..راسـتش.خیلی هم سخت مریضه ...جونمریضه خان  طاهر
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طـوریش  .. خـدا کنـه.خوش نبـود اصًال ای آخر، حالش روز 

کنـه؟... کـس می کـار بمیره، پـدرزنم چی اگه .. این زن.نشه

  ...هم ندارهرو ای دیگه

  نه بابا...هنوز جوو  جمال

  ...دنیا همینه دیگه  صدیقه

  ...زندگی و مرگ مال آدمیزاده  پیرزن

  کار بکنه؟یخدا چ یبندهحاال   جمال

  اومد.نظر نمیبه ایهمچین هم زن مردنی  پیرزن

  ...جونهنوز هم نمرده خان  طاهر

  ...انگار مرده خبکه  زنیدیمحرف  شما طوری  پیرزن

به شـده بـود ش مِث روورنگ ایآخراین  واقعاً   صدیقه از دم [.. .زردچو

  ...که خدا شفاش بده دخترم الانشا ]عروسدر اتاق 

  ...خدا بد نده  جمال

  ...باشه عزیزم سرتو سالمت  پیرزن

  ...جونکه نمرده خان گفتم  طاهر

  ...میرهمی پره، انگار که دارههی از دهنم می  پیرزن

.. پولمـون .مـاییم کـه بیچـاره شـدیم االندر اصل  ]یواشکی[  مالج

  ...ممکنه بتونیم پسش بگیریم.. دیگه غیر.رفت

.. آهـا، ایـنم از هیـزم، تمـوم .دادییـم .. نبایـد .تقصیر توئـه  صدیقه

  شد...

  ...شهجوری میدونستم اینمن از کجا می  جمال

  ...باید از خیر اون پول بگذرید دیگه  پیرزن

مجبــور نشــیم قــرض بــدیم  واســتیم پــس بگیــریم، بــازمنخ  جمال

به   ...خو

 اگـه.. واال .کـار کنـیم؟... از یکـی دیگـه بگیـریفردا پس چ  صدیقه
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  ست...اخطار دوم رو هم بگیریم، کارمون ساخته

دونم از کـی بگیـرم؟... .. نمـی.فـردا بایـد راه بیفـتمفردا پس  جمال

 تمامـاً هـم  متهگرف  هنوز پولی رو که از اسماعیل، مأمور قطار 

  ...بهش پس بدم منتونسته

  ...از مادرت بگیر ]یواشکی[  صدیقه

تـونیم از نمی .. بـه زور هـم کـه.دهینـم .. .زهی خیال باطـل  جمال

  ...دستش بگیریم

.. تـازه ... شاید هم بـده.یمافتاددونه که تو بد وضعی گیر می  صدیقه

ن ؟ تـو بخـواه، بـذار اویدبخوای، مگه چی از دست می اگه

 دیگـه ]دهـدیمهـای تـوی سـطل را نشـان بـا دسـتش هیزم [.. .نده

  نداریم...

دو چیزهـایی حـس کـرده و آرامـش  های آنپیرزن از صحبت

  .دهدیمخود را از دست 

  ...در جان...مادر، ما  جمال

  ...منو ببرین مستراح  پیرزن

نحوی تصـنعی و بـا بـه[.. .کم نگـه دار .. یه.ولش کن مادر  فعًال   جمال

دونـی .. می.ببـین ]پول قرض کنند خواهندیمگری افرادی که ناشی

.. واال حمید ما رو از خونـه .خونه رو بدیمکه مجبوریم اجاره

..باید خـدا رو ... دیدی که بیهان هـم ناخوشـه.کنهبیرون می

  ...دید سر باال

  طوره...همین  صدیقه

  کن و در دجله انداز...چی گفتن: تو نیکی می  جمال

.. از زمـین تـا .پسـرم حـق بـا توئـه ]خود بگیـرده که بن اینبدو[  پیرزن

  ...حق با توئه آسمون

خونـه رو پـول بـده، اجاره خورده.. از اینجا یـه.پس، بده مادر   جمال
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  ...بدیم، هیزم و زغال بخریم

کـه انگـار  کنـدیم. طوری رفتـار کندیمجور ودفعه خود را جمعیک[  پیرزن

  جا بیارم؟از ک ]نجا برودآاز  خواهدیم

  ...گردونیمبرمی باشه طور شه؟... هرچی می خب، مگه  جمال

  ...دونیم.. می.پول داری  صدیقه

یا چیزهـایی را در کندیمدر این حین طاهر به چیزی فکر  . گو

  .بافدیمخیال خود 

بیامرزت .. پدر خـدا ... پول کفنه.اون پول مال وقتیه که بمیرم  پیرزن

  رو زمینه بمونه؟ مجنازه.. .دمینم ،شه و بیاد هم از قبر پا

  ...که فردا رومون سفید باشه ینها!... غرض گردونیمبرمی  جمال

باره سر جاش گذاشته شده کهوتو این خ  پیرزن  .. امـان از .نه چی دو

که بهتـون دادم پـس رو هزار لیری پنج .. یه ساله،.دست شما

  ...ای داد ...دادین؟

  نکن مادر...  جمال

بیستکه التماس نجای ایبه  صدیقه  پیغمبر رو بکنم،وچارهزار صدو

  ...شممی خدا  خوِد دست به دامن دفعه یه

  ...داد.. ای داد بی.مول ندارممن پول   پیرزن

  ...پول داری  جمال

  ...حاال هم به پول دفن و کفنم چشم دوختن  پیرزن

ــت ینا ]رودیمــ بــاالی ســرش [  جمال ــم ازت مواظب ــه ســال داری هم

  .....تف.وقتی که باید به دردی بخوری .. درست.کنیمیم

  ...بمیرم؟ ای داد بیداد اگه  پیرزن

خریـدن  یانـدازهبه  اسوزه؟... تو جیبم حتدلت نمی اصًال تو   جمال

ــزم هــم پــول نــدارم ــیم بهــت پــس ...هی  دیم،مــی گفت

  ...؟فهمیینم
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دم، امـا .. جونمو بخـوای مـی.در این مورد اصرار نکن اصًال   پیرزن

 ]کنـدیمخـود بـزرگ له را بیأمـس [.. .دمینـم فنمـو دفن و کپول 

ت، محمود گوش بده... جمالـت، پسـر دردونـه ...بده گوش

 خواد جلـوی گـرگ و کفتـار بنـدازه!...مادرشو...می یجنازه

  ]کندیمحسابی گریه [

 .. بابـا، پیـرزن.جون مـن نداشـته باشـینکاری به کـار خـان  طاهر

  نندازین... شیهگررو  بیچاره

.. از کجـا بایـد پـول .طوره، برو خودت پیدا کـنحاال که این  جمال

  گیر بیاریم؟

به این معنی که من مشـکل را حـل خـواهم  کندیم یااشارهبه جمال [  طاهر

.. .میـدی بسـی امیـد اسـتدر نو تو فکرشـو نکـن بابـا ]کرد

  خدارو چه دیدین؟ یهو دیدی از این هم بیشتر داد.

 ]کنـدیمحسابی پیرزن را عتاب و خطاب  ،کندمیاز فرصت استفاده [  صدیقه

پول تاکسـی رو  امجبور باشیم برسونیمت بیمارستان، حت اگه

  ...دیهم نمی

خـوای رو می پیـرزن بیچـاره .. تو این برف و بـوران.خفه شو  جمال

  بذاری تو خیابون؟

.. یـه ... ناتنی که ندارین.برادراتم هستیکی خواهرمادر اون  صدیقه

  .. مگه مجبوری تو؟.رش دارنهم اونا نیگ خورده

.. ... کـش نـده دیگـه.بسـه مـادر  ]آیدیماین بار نزدیک صدیقه [  طاهر

.. بسـپاریدش بـه .گیـرمیممـن  ]که سـاکت شـود کندیماشاره [

  ...خدا حق با پیرزنهبه ]با فریاد[ ...من

  بگو... بگو... ...ای قربون دهنت برم طاهر من  پیرزن

.. امکـان ... در این مورد حق با توئهجون.چرا نباید بگم خان  طاهر

 ..... مگـه نـه؟.چی بایـد بـدی؟نداره بهت پس بدن... واسه
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بـه آرامـی، [ ..... مگه نه؟.بکنن، یه چیزی باز جبران اگهحاال 

 ت.. بلیــ .باشــه تمــا بایــد یــه بلیــ  یقفســه روی ]بـه مــادرش 

  ...آزماییبخت

  ...ذشته.. تاریخش گ.نیومدبلیت که چیزی براش در اون   صدیقه

  ...لو نده ...پیداش کن بیار  ...طوری نیست  طاهر

، پیـرزن در آوردیمرا  بلیتاز روی قفسه  در حینی که صدیقه

و در جیـبش  گیـردمیرا  بلیـتدعا خواندن است. طاهر  حال

  .گذاردیم

هر روز تـو رو دعـا  ...د، طاهر منآهم خون نمی تینیبتو از   پیرزن

  ...کنمیم

.. واسه همینه که کـارامون راسـت .جونخان نهدستت درد نک  طاهر

.. ... بابا.کنیمیمزندگی  داریم هاشازده.. مثل .و ریسته دیگه

تـونیم جون نمی.. از خان.واسه فردا باید پول گیر بیاریم واقعاً 

.. حق با .شه، چون پول کفن و دفن پیرزنه.. اون نمی.بگیریم

  اما از کجا باید گیر بیاریم؟... اونه.

.. یـا اون ... اون تخت اضـافی رو.زایی بفروشینیخب، یه چ  یرزنپ

  ...آهنی رو یهابشکه

چیــزی  ...ارزهجون؟ نمــین خــانآمــیدر  اونــا مگــه چقــدر   طاهر

 بلیـت[.. .داشته باشم بلیت.. آها! باید یه .وایستین ...شننمی

 اگـه ...کشی شده باشـهدیروز باید قرعه ]آوردیـم ش دررا از جیب

  ...نداختیمیم امروز بود، یه نگاه یروزنامه

  !گه، همینش مونده که به اسم ما دربیادآره دی  جمال

  ..... یهو دیدی دراومد دیگه.از کجا معلوم  طاهر

نباشـه، مگـه  تـو تنگنـا خـدا  یتا بنده ]متوجه قضیه شده است[  صدیقه

  ...روشن شد چرا دلم دونمرسه؟ یهو نمیمی به دادش خدا 
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  ...پیدا کن ه روزنامهی نمادر واسه م  طاهر

  پیدا کنم، پسرم؟ از کجا  صدیقه

رو  .. اونا روزنامه امـروز .اینا بزن »تحسین« یه سر به خونهی  طاهر

 ]یواشـکی[ اما مال امروز باشه، ها... ]زندچشمک می[ .دارن..

    ...یستا. زود باش، وانَ هبیار دیگ یه روزنامه

  .شودیمخارج  صدیقه

  بیاد؟ه ما در واس خوادمی بابا دلت

  افتادیم؟ ببین به چه روزی  جمال

  شانس ما کجا بود، پسرم؟  پیرزن

مگـه  اومـده؟ اونایی که اسمشـون در جونخان از کجا معلوم  طاهر

تا چشم دارند؟ نه، اونا هم مثل مـا آدم شیشتا دست و چهار 

  ..  .هستن

  .شودیم وارد در دست یاروزنامهبا  صدیقه

 یهاشـمارهجاست! بـذار از ت این.. ایناهاش، لیس .بده مادر   

.. .ه.. نـَ .هآخرشون سه و هفـت  که رقم ییعددها.. .ببینیم آخر

آخرشـون  .. اونـایی کـه رقـم.حـاال وایسـتا ...مال مـا دوئـه

  ...وهشتهپنجاهو وسه چهل

  ...دآمیکه در  ال.. انشا.دآ، درمیالانشا  پیرزن

  ال.انشا  صدیقه

ــه!  طاهر ــه  ...ن ــایی ک ــداون ــردنهزار لیــ پونص ــت ...ره ب .. .نیس

  چی؟... ...چی؟ ..... نه.، نیست...298396

  چی شد پسرم؟  صدیقه

  ؟بینمیم دارم اشتباه نکنه  طاهر

  ببینم!  صدیقه
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  .. اینجا رو نیگا کن!.دیگه ببینم! وایستا، یه دفعه  طاهر

  ...کارمون گناهه این ]کندیمکه نگاه  کندیموانمود [  جمال

  شدیم! اومد، برندهدر   طاهر

  ..... در اومد.گهراست می  دیقهص

  ...گمخدا راست میهب  طاهر

  ...قسم نخور   جمال

  دراومد؟  پیرزن

  ...دراومد  طاهر

  چقدر پسرم؟  پیرزن

  ...اومد.. در .اومد.. در .میلیون لیرهتمام و کمال یک  طاهر

  .آیدیمهم  عروس احت

  ... در اومد..... در اومد.ینها

اال شـب رو  .. و.پیـدا کـردن نجـات .. پـوالم.دعام اثر کـرد   پیرزن

  ...تونستم بخوابمنمی

  .. خدا به دادمون رسید....تو نده، نده، ببین  صدیقه

توبــه  ]رودیـم بــه داخـل اتـاق  کـهحالیدر[.. .طـوری.. این.آهـا  جمال

  .یا، خودت ما رو ببخش..خدا 

  شو؟؟... همهگیریمیمشو چقدر   صدیقه

 کــًال یعنــی  ...بــودنش بلیــتخاطر نصــف ه.. بــ .ایــن چیــزه   طاهر

  ...هی.. اکه.گیرمیم هزار لیرهپونصد

  پسرم مگه پول کمیه؟  پیرزن

  ...خدا همینشم بده برکت  صدیقه

  درسته!  طاهر

بی کردی، این  صدیقه   ...رو گرفتی طاهر، چه کار خو
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  جمال کجا غیبش زد؟  پیرزن

  ..ل.جما  صدیقه

  ...اینا همه از شانس بیهانه  پیرزن

  .....این شانس منه.ته کهنگرف  رو بیهان بلیت  طاهر

.. به خـدا شـانس .گیرهمی کی رو که تنگ باشهخدا دست هر  پیرزن

  ...مونههمه

  ...ندازهمی هاین پول کارمون رو را   جمال

.. یـه ماشـین هـم .اومد کهمیبیشتر باید در  خوردهآه، فقط یه  طاهر

  ...دادیمدیدین... خیلی حال می .. اون موقع.گرفتمیم

  ...پسر واقعاً   جمال

  .دیگه کنیدشکری ننا  پیرزن

  ؟کنندیمکسر  ازش  چیزی هم  صدیقه

  چه کسری مادر؟  طاهر

  کنن...نه نمی  جمال

  پول خالص...  طاهر

  ؟گیریمیمکی پول رو   پیرزن

 امـروز هـم ا، حـت رسـیدیموقـت  اگـه ]کندیمبه ساعت نگاه [  طاهر

  ...تونستیم بگیریممی

  ...رسه پسرممی  پیرزن

  جون...از وقت اداری باقی مونده خان هدقیق 20  طاهر

  ...رسییمبا تاکسی برو!   پیرزن

رو  بلیـتمـن  اگـه... گیری یمیه؟ فردا صبح اعجلهحاال چه   صدیقه

  دن؟ببرم، پول رو به من هم می

  ...تونه پول رو بگیرهمی رو ببره، بلیتچرا ندن؟ هر کی   طاهر
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بـه  ]فضا قرار گرفته اسـتحال ودر حس کامًال [! 1توئهتو مگه بازی  جمال

  ...اسم که نیست

  ...یدنخانجون هم بره، بهش م اگه احت  طاهر

  ...شهبا تاکسی ببرین می اگهمن چطوری برم پسرم؟   پیرزن

ــثًال   طاهر ــی م ــونمدارم م ــن هر.گم ج ــی از م ــش.. هرک ــی دل  چ

  ...خواد، بخوادمی

و گرفتی، یه که پول ر همین ]آوردیـم خود را  یاز داخل اتاق مانتو[  صدیقه

ــر ــن بگی ــه م ــانتو واس ــین رو .م ــه دارم هم ــاله ک ــد س .. چن

  ...از موقع عروسی تا حاال تنمه ...پوشمیم

هـم یـه جفـت کفـش  .. واسـه بابـا.خـرمیممـادر،  خرمیم  طاهر

  ...خرمیمزمستونی 

ره تو کفشات، جیگـرم می .. آب.واسه خودت هم بخر پسرم  پیرزن

  ...شهکباب می

، بایـد فـردا پسـش مگرفتـههم که از اسماعیل  این قرضی رو  جمال

  ...بدم

  ه؟یاعجلهه ماه بعد؟ حاال چه ی مگه نگفتی  صدیقه

ه ـی  اگـهرو باید زود صاف کنی تـا  تیبده .. .نه، حق با بابامه  طاهر

نـه  .. مگـه.بار دیگه پول الزمت بود، روت بشـه کـه بخـوای

  جون؟خان

  ...دونمنمی  پیرزن

همـه ســال .. این.میاسـه زنـت بگیـرهـم و خیـاطیه چرخ ـی   صدیقه

آمـدمون دوزه و بـه در .. یه چیزایـی مـی.آموزش خیاطی رفته

  ...کنهمی اضافه

 
 گیرد. منوعی بازی که با پول انجام می 1
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  ...... طاهرم.ن، پسرمیمنو از قلم ننداز   پیرزن

  ...جون؟ بگوخوای خانمی تو چی  طاهر

.. حاال خیلـی مونـده .ه جنسی که سردم نشهی .. از .یه جلیقه  پیرزن

  ...تا زمستون سر بیاد

  ...جونخان خریمیم  طاهر

  ...شه نخریممی مگه  جمال

یـه  ..... جلیقه کمه واسه تـو.مایی یدونهیهجون یکیتو خان  طاهر

  چیز دیگه بخواه...

  ...جلیقه بسمه پسرم  پیرزن

  بگو... بگو...  صدیقه

  ِد بگو...  طاهر

  شه؟.. مگه چقدر می.پاپوش بخوام؟ اگههم  ه دونهی  پیرزن

  ...ارزون نیست خیلی هم  صدیقه

  بمونه؟ که چیزی هم ارزون گذاشتن مگه  جمال

  ..... یکی بخریم.شهجونم خیلی سردشون میپاهای خان  طاهر

  ...پسرم دستت درد نکنه  پیرزن

  واسه تو نخریم، پس واسه کی بخریم؟ اگه  طاهر

خـرین، یـه دونـه هـم می حـاال کـه داریـن ]با کمی خجالـت[  پیرزن

  شه؟چقدر می .. مگه.خوام!می پشمی یزنانهپیراهن 

کـه  توئـه یدعاها ییهسادر  شهمه.. .جونخان سرت  فدای  طاهر

  ...حال و روزیم تو این

 شــه.. خیلــی می.خیلــی ارزونــه فکــر نکــن، لبــاس پشــمی  صدیقه

  ...طاهر

ــا  شهمــهته و.. ســر.شــه؟نــه جــونم، مگــه چقــدر می  طاهر رو ب

  ...ریمآهزار لیر، هم میپونزدهده
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ب ر قد  صدیقه   ...رو بدون ما هاییخو

  ...دونم؟مگه نمی  پیرزن

  ...ی گیرتنگه، ما رو ندید می دستمون اما هر وقت  جمال

  ...یمتواکه بیشتر از همه به فکر  بینییم  طاهر

  ...امیراضتون .. از همه.تون طول عمر بده پسرمهخدا به هم  پیرزن

  افتی سفر؟.. بابا تو کی راه می.م سر اصل مطلبحاال بیای  طاهر

  ونیم.شیشساعت  فردا صبح  جمال

کـه  مونو با هم بـذاریمقرارا .. .شه رو تو حساب کرد پس نمی  طاهر

.. .گیـرمیمرو  پـول  رممـی .. فردا صـبح.بکنیم کار یچ باید

 که رفتم، شما هم .. من.طول بکشه تا ظهر کارم کنمیمفکر 

  ...رین واسه خریدمی

  ن؟وری خرید برنیومده، چط تا پول دستشون  پیرزن

حسـاب .. بـه شماره.خونـه رو بـدیمقبل از خرید، باید اجاره  صدیقه

  اخطاریه خالص بشیم. تا از  بانکی واریز کنیم

  ...بود یادم بره .. کم مونده.درسته  طاهر

  ...تره، پسرممهم اون از همه  صدیقه

هـم مهـم هسـتند  جونم بخـریمایی که بایـد بـرای خـانچیز  طاهر

.. بـه کسـی یـه .گمیـم تون دارم ببینید به همـه.. آهان، .مادر 

جـایزه برامـون در اومـده هـا؟ اون وقـت  بلیتوقت نگین از 

  باشه؟ ...ن اینجاآقرض می همه واسه

  ...پول هستیمهم فکر کنن بی .. بذارید، باز .گهراست می  پیرزن

.. پـولی کـه تـو .و خریـد، پـول الزمـه واسه کرایه فردا صبح  صدیقه

  ....نیست کافی دستمونه

ــی رو داری   طاهر ــر چ ــادر فک ــییمم ــب،.کن ــان .. خ  جوناز خ

.. .دین، شما خریداتون رو هم با آرامش انجـام مـیگیریمیم



 237|ی دیگر و دو نمایشنامه  بستبن

 

رو  جونم خونه و پـول خـانآپول رو بگیرم، می که منم همین

  ...دمپس می

کـه جـایزه رو .. بعـد از این.واسه خرید نیست یاعجلهحاال   پیرزن

  ...نینکمی گرفتین خرید

.. بذار بـا حوصـله خریداشـونو .جونطوری نگو خاننه، این  طاهر

ها بعد از مـدت و خرید بکنید...حاال .. خوب بگردید.بکنن

  خوان بکنن... بذار حال کنن...می یه خریدی

  ...گهراست می  صدیقه

  ...تازه باید زغال و هیزم هم بخریم  طاهر

  چقدره؟ مادرم مگه پول   جمال

یسـت و پنجـاه بایـد سر جمع   صدیقه لیـره صـدوهفتادودوهزار و دو

  ...داشته باشه

  خواین؟می شوهمه  پیرزن

  هم نخوره...هحساب و کتاب ب بعداً .. که .شو بگیریمهمه  طاهر

ــه  پیرزن ــابو ب ــن حس ــه همه.زنمینمــ م ه م ــت ک ــو .. الزم نیس ش

  بگیرین...

ل .. بـذار بـا خیـا.مآجون، از شرمندگیت درمیای بابا، خان  طاهر

.. .شـهراحت خرج کنن... فقط کلی صرف خریـدای تـو می

  بخرن... باید جلیقه

  ...خریمیمپشمی هم  پیرهن هی  جمال

همـه بهـره رو ظهـر، این .. تا فـردا.خریمیمحتی پاپوش هم   صدیقه

  ده؟کی بهت می

  ...هدیه هستند، هدیه ا.. اون.خورمینممن بهره   پیرزن

  ...خرمیمشال روسری  هم برات دم، یه دونهقول می  طاهر

  خواد؟کسی چیزی نمی دیگه  صدیقه
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هـم بـدیم لگـن بسـازند، از دردسـر مسـتراح رفـتن  ه دونـهی  طاهر

  ..  .خالص بشه

شـمارش  . وقتـیشـماردیمهـایش را پیـرزن در سـکوت پول

پولی ، از جاهای مختلف لباسـش، دسـتهشودیم ها تمامپول

. بقیه، به نحوی دهدیم را ادامه و شمردن آن آوردمیدیگر در 

  .کنندیمصحبت  که شنیده نشود، با هم

 اال نـداره، و نـدن و نوشـتنخو برو خدا رو شکر کن که سواد  جمال

  ...رو سوار بکنی کلک روزنامه ایراحتتونستی به این نمی

.. هـر دو .شهدستش بلند نمی هم کسی رو شمردن پول  اما تو  صدیقه

  ...دهینمفاصله  .. هیچ.شمرهروز یه بار پوالشو می

پـول تـو  خبـر، یـه عالمـه.. وای، از خـدا بی.اون کار واجبـه  طاهر

  چقدره؟ ]به پیرزن[.. .بغلش داره

  ...قدر که گفتهمون  پیرزن

  هستند؟ کجا هاسکه  طاهر

  ...اونا رو هم بشمار   صدیقه

  ..... خیلی کمه.ارزش نداره  پیرزن

  شه.می .. اینطوری کامل.جونباز هم تو بشمار خان  طاهر

  بمونن... الاقل بذار اونا ]سوزدیمدلش [  جمال

  ...شه.. کلی پول می.وایستا بذار حاال بشمره  طاهر

را  هـاآن. آوردیـم را در هاسـکهپیرزن، از جاهای مخـتلفش، 

را از هـم سـوا  هاسکه شاناندازه. ابتدا بر اساس دهدیمنظم 

  .کندیم

  ست؟این چند لیره  پیرزن

  تاست؟.. چند.ئیههلیرپنجاه   طاهر

  شه؟.. چقدر می.تادوازده  پیرزن
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  ...لیرهششصد   طاهر

پنجبیستها نای  پیرزن   نیستند مگه؟ اییرهل و

  .. چندتا هستند؟.خب، آره  طاهر

  تا؟چهل.. حاال بگیریم .تا یکی کمچهلاز   پیرزن

  ...تاهزار و ششصدرو هم شد  شهمه.. .لیرههزار شه می  طاهر

  گروشی هستند... دها هم این  پیرزن

چــه زیادنــد... نکنــه یواشــکی داری .. گر.خــواداونـا رو نمی  طاهر

  ؟کنییمگدایی 

  ...جا جمع شده پسرمپوالی بقالیه که یه یبقیه  پیرزن

  ...خوادخب، اونا رو نمی.. خیلی.شوخی کردم بابا  طاهر

  ...اونا رو هم بگیریم  صدیقه

  ...خب، باشه، بگیریمخیلی  جمال

  رم؟بشم  پیرزن

ا رو حسـاب لیـره هـم اوـن هـزار خواد بشـری! خیال، نمیبی  طاهر

  ...بکنیم

  ...نشینالذمه ول ممش .. .شه، پسرمنه، بیشتر می  پیرزن

  لیره بدیم...هزار و پونصد .. .طورهاین اگهخب،   طاهر

  ...ین، خیرشو ببینتادوهزار بگیم   پیرزن

  ..ها. زنییم.. اما داری کلک .چی تو بگیباشه، هر  طاهر

، طــوری کــه انگــار کنــدیمرا جمــع  هــاپول[چــه کلکــی پســرم؟   پیرزن

تـای دیگـه، دوهزار ، هـزار وششصـد ]پولهـا را بدهـد خواهدیم

یکــی رو هــم کــه خودتــون اون ...هزار و ششصــدســهمیشــه 

  ...خواممی .. تا ظهر.دونینمی

  جون.باشه، خان  طاهر

..از قـدیم و .خوام بهت بگـممی ببین جمال!... یه چیز دیگه  پیرزن
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 اگـهکـه  ینـهافکر و خیالم  یهمه ..،.درد من یهمه ...ندیم

  ؟سازییممر برای قبرم ر.. یه سنگ م.بمیرم

  دارد... ر، این قصه سر دراز یخنه  صدیقه

  ...خوادمی ریزطوری یههمین  جمال

بـه فکـر  شهمـهخـواد، می دی، آسترشـمبهـش مـی رو کـه  صدیقه

  ...خودشه

  ...دمینمنسازی،  اگه ]کندیمتهدید [  پیرزن

  ...بگو، باشه ]یواشکی[  صدیقه

  ...کار کنم؟ این دیگه، مثل قوالی دیگه نیستچی  جمال

مرمر به ایـن بزرگـی  اگه ]گیـردیمبه شوخی [.. .جونقول، خان  طاهر

پول را از دسـت پیـرزن [...هم طاهر نگن رو قبرت نذارم، به من

  ...دیگه قول دادیم] گیردیمو کشد می

باره دهدیمبه مادرش ها را طاهر پول   .شمارندیم. دو

از  اگـهفردا تو روز محشـر نخواستین، نسازین... فردا پس اگه  پیرزن

یسید.تون نگرفتمیقه .. اینجا دختر احمـد ... رو سنگ هم بنو

از چشمانش دو قطـره اشـک [.. .محمود افندی یمتعلقهافندی، 

  ...الفاتحه ]چکدیم

خـرد را هـم بـه  یهـاپول. گذاردیمکیفش  پول را در صدیقه

  .بردیم، خوابندیماتاقی که خودشان در آن 

تـونیم فـردا رو می واهمهبی .. حاال دیگه.هفت خطباریکال   جمال

  ...بگذرونیم

  عقل پسر منو کی داره؟  صدیقه

  ..... یه چیزی درست کنین بخوریم.م شداال، گشنهی  جمال

  ...! بیا کمک کنعروس  صدیقه
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  .روندیم. با همدیگر سر اجاق آیدیممیل وس بیعر

گـم نشـه یـه  بلیـتپسرم،  ]دینبمی را که وسط اتاق افتاده، بلیت[  پیرزن

  ...وقت

  ...شهنه گم نمی  جمال

.. از اونجـا ورش .افتـاده هزار لیـره اونجـاپونصدکم نیست،   پیرزن

  ن من نیگر دارم...ین، بدیخوامی اگه.. .دارین

..این رو ...مـادر!.دست مـادرم باشـه بهتره ]داردیمررا ب بلیت[  طاهر

  نیگر دار...

  چی رو نیگر دارم؟ ]را فراموش کرده است بلیتانگار که ماجرای [  صدیقه

  ...رو دیگه جونم بلیت  طاهر

  ..... این روزنامه رو هم برداریم.، بدهها  یقهصد

قفسـه  طـوری رویو همین ردگذامیمیان روزنامه را در بلیت

  .ردگذایم

  ه وقت آب روش نریزه؟ی  پیرزن

  ]شودیممشغول کار [.. .شهطوری نمی  صدیقه

  ]است بلیتچشمش به  تماماً [ ...پسرم  پیرزن

  پول رو چطوری پس بدیم؟  جمال

  راستی تو به فکر پس دادنش هستی؟راست  طاهر

 .. وایسـتا، از مــادرت.شـهمی پاشــنگه بـهفـردا تـو خونـه الم  جمال

ــی .. راه.بپرســیم ــیمحل ــدا بکن ــر و رو .. واال همــه.پی چی زی

رو چطـوری حلـش  فـردا، ایـن قضـیه ..... صـدیقه؟.شهمی

  کنیم؟

  کدوم قضیه رو؟  صدیقه

  ...رو دیگه بلیتپول و  .. قضیه.شنوهمی ساکت!  جمال
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  ...دآبه فکرم نمی چیزی  صدیقه

بـردار،  بلیتکردم روزنامه رو با  صدات . هر وقت...وایستین  طاهر

.. .کنیمیـم .. همـین امـروز مسـئله رو حـل .خاریبنداز تو ب

  ...شهواال فردا دیگه بدتر می

  چطوری؟  صدیقه

همـین  ]انـدازدیم، نگـاهی کنـدیمبخـاری را بـاز [صبر کـن!...   طاهر

خورده کاغـذ روزنامـه یه ...حاالست که بخاری خاموش بشه

  بده مادر...

ون آن، در بلیـت، صدیقه روزنامه را با اندازدیم یرده هیزمخ

 .انـدازدیمو داخـل بخـاری  گیـردیم. طـاهر آوردیـم با هم 

یش گرفته است.  پیرزن حرف بزند. سعی  تواندینمانگار گلو

هم همـراه روزنامـه بـه  بلیتبا دستانش اشاره کند که  کندیم

کشـان سـعی ... کشانتوانـدینمداخل بخاری انداخته شـد. 

  سمت بخاری پیش برود.به کندیم

  ته؟... چیزی شده؟ه.. چ.مادر؟ کنییم یار دار کچی  جمال

  ...بلیت ..... خاموش کن.بخاری رو  پیرزن

  شه؟هاین چ ]تصنعی[  جمال

  دونم؟من چه می  صدیقه

  جون چته؟خان  طاهر

  ...روزنامه ....... بخاریبلیت... بلیت  پیرزن

  ...رو تو بخاری انداختیم بلیت.. .وایای   یقهصد

تـونی ایـن کـار رو .. نمی.ار رو بکنی مادر تونی این کنه، نمی  طاهر

  ...بکنی

  ...سوخته هتا حاال دیگ  صدیقه

ــعی [  طاهر ــدیمس ــه  کن ــتک ــاورد بلی ــاری در بی ــم  ]را از بخ ــتم ه دس
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کـه  کنـدیموانمـود [ هزار لیره هـم سـوخت.پونصد...سوخت

رو  بـادآورده ...جلو تقـدیر دراومـد شهینم ]ناراحت شده است

  ...برهباد می

  کار کنیم؟اال باید چیح  صدیقه

  ...شدیم .. بیچاره... تف.تف  جمال

  .کردیم به خدا  تئاتر یصحنهرو  خونه  طاهر

. سپس فهمدینم. پیرزن در ابتدا چیزی خندندمیهمه با هم 

  .کندیم درکرا وضعیت کم کم

یی انتقام [  صدیقه کـه تـو ایـن وضـع پـول تـو رو هـم  البته ]گیردیمگو

دیم، در آینـده، تـو یـه امـا قـول مـی ...تونیم پـس بـدیمنمی

  ...فرصت مناسب بهت پس بدیم

  ...نیومده بوددر  بلیتپولی واسه اون   پیرزن

  ...باالخره فهمید  صدیقه

  منو گول زدین...  پیرزن

  جون؟بیاد خانهمینش مونده که به اسم ما در   طاهر

  شانس ما کجا بود؟  جمال

  ...افطرت پست ]شتبارده[ ...اراهزن.. .ادزد .. .اناموسای بی  پیرزن

  ..... داد نزن.داد نزن مادر   جمال

  شنون...می در و همسایه  صدیقه

  ...ادزد .. .ا باز حقه  پیرزن

  ...نکن ]دهانش را بگیرد جلو کندیمسعی [.. .مادر نکن  جمال

  چی شده؟ ]آیدیمو  شودمیبیدار [  بیهان

ده  .. نه مـاه و.م باشهو.. حر.مت باشهوشیری که خوردی حر  پیرزن

 .. خـدا .کاش نداشتم ...روز که تو رو تو شیکمم نیگر داشتم

  ...ازت نگذره
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  .رودیمطاهر به داخل اتاق در

  ...نکن مادر   جمال

  ...دیم.. انگار داریم بهش برق می.شو ببینو فریاد داد  صدیقه

  !...جونخان ...جون!خان  بیهان

 ،گیـردیمرا بگیرد. عصا را  پیرزن عصای کندیمسعی  جمال

  .دهدیماما پیرزن با دستانش به زدن جمال ادامه 

  ..... نکن.نکن مادر   جمال

زند. پیرزن از جایی که خوابیده بـه عقـب سـر جمال زور می

  .ماندیمحرکت . بیخوردیم

  .....مادر .مادر   جمال

  چی شده؟  صدیقه

  جون!خان ]اوحتی [  عروس

  خانجون! ]آیدیمدو به[  طاهر

  ...کشهمی نفس  جمال

  ...بیار  1کولونیا  رطاه

  ...پشت بخوابونبه  صدیقه

  جون، چی شد؟خان ]کندیمشروع به گریه [  بیهان

  ...شممی .. حاال قاتل مادرم... ای خدا .من که کاری نکردم  جمال

  ...تقصیر منه شهمه ]ناراحت[  طاهر

  چرا تقصیر توئه؟  صدیقه

ن الهـا رو تـو سـرمون درآوردی زن!... از همـوایـن ب یهمه  جمال

  ...بودی اولش به این پول چشم دوخته

 
هوشی نوعی محلول معطر که هم پس از صرف غذا برای زدودن چربی کف دست و هم در زمان غش و بی 1

 . ماز آن استفاده میکنند هوش آوردن افراد برای به
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  چه گناهی دارم؟ من ]کندیمگریه [  صدیقه

  ...شهکه طوری نمیال انشا  طاهر

 .زنندیمکولونیایی را که عروس آورده به دست و پاهای پیرزن 

. پیـرزن زنـده و سـالم دهنـدیمرا با دست مالش  یشهاگونه

  زند.است. شاید هم کلک می

  ...رد چشماشو باز ک  صدیقه

ی داد بیداد... مادر.. قربونت برم مادر   جمال   ...اِ

  جون، ما رو خیلی ترسوندی...خان  طاهر

  ...خیر گذشتبه  عروس

  ...خدایا شکرت   بیهان

..وایستا، پشـتت .جوری، آها.. این.، مادر منجوریینا آها،  جمال

.. بـالش رو از .سـتایبـاال سـرم وان ]به صـدیقه[.. .بالش بذارم

  .. حالت چطوره مادر؟.اونجا بیار 

  آوردن...پولمو از دستم در   پیرزن

  ...هنوز به فکر پوله  صدیقه

  ...پس بدن محاله دیگه  پیرزن

  ...جونمول خانخیال پول بی  طاهر

.. چرا کار رو .شوخی کردیم مادر  ]گویـدیمانگار که پرت و پال [  جمال

  ؟کنییمبزرگش 

ــه  پیرزن ــس میاین اگـ ــو پـ ــوره پولمـ ــوام...طـ ــو...ههم خـ  شـ

  وکاست...کمبی

  دیم..پس می بعداً خدا هتونیم بدیم مادر...بنمی عنی...ی  جمال

  ..... پوالم رفت.دناین پول رو پس نمی .. اینا.گفتم که  پیرزن

  ...استراحت بکنه مادرم خورده.. یه.از باال سرش برید کنار   جمال

  .شوندیمهمه پراکنده 
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..! پـول .پـوالم رفـت ...خوردن! .. پولمو.شمدارم دیوونه می  پیرزن

.. تـو ... تو آشغاال.ندازنو دور میمن ایناکفن و دفنم رفت!... 

  ...زباله

  ..... بسه.بسه دیگه  جمال

 نخواهی گریه. خواهیدوزدیم یانقطهپیرزن چشمانش را به 

  صدایی است. بی . گریهکندیم

  ...خدا بهمون رحم کرد ] آرامی به دیگرانبه[

  .دور هخدا ب  طاهر

رد... یه لحظه ]او احت[  صدیقه   فکر کردم مُ

  ...شهجونم طوریش نمیخان  بیهان

  صدا در حال گریه است.آرامی و بیسکوت. پیرزن، به 

ــت [  جمال ــودیمناراح ــردا رو  ]ش ــه ف ــرم ک ــدگی؟ گی ــد زن ــنم ش ای

فردا چی؟ یا بعدش؟ یا بعدترش؟ آخـه ایـن گذروندیم، پس

پـول ایـن  مگـه اره؟ حـت مـیطوری پیش هم کاره؟ تا کی این

ــرزن بی ــک،پی ــک دوز و کل ــزار و ی ــا ه ــوا رو ب ــتش  ن از دس

قاتـل  ؟ کـم مونـده بـودشـدیمطوریش  اگه.. .نیاوردیم؟در 

ای جماعـت  ]بـا ذوق[.. .باید بکنیم یاچاره.. یه .مادرم بشم

  ...گوش بدن .. همه به من... به من گوش بدین.مسلمین

  ...خدایا خودت بهش رحم کن  صدیقه

  ُت ُت ُت ُت  ]کندیم، دعا ترسدیمهم او  احت[  پیرزن

  بابا؟  بیهان

  ؟کنییمطوری چرا این  طاهر

  ...شم.. بازنشسته می.شمباز نسشته می دارم  جمال

  .شوندیمهمه شاد 
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  ...ترک شدمخدا زهرههب  صدیقه

  ...ی کردیتفکر کردم باز هم قا  طاهر

ــی  جمال ــامو م ــردا تقاض ــروز، ف ــین ام ــاداش .. ه .دمهم ــه پ مینک

دم. طلـب مو بگیـرم، پـول تـو رو هـم پـس مـیبازنشسـتگی

الفـور واسـه هم، فی شیهبق.. با .دماسماعیل رو هم پس می

.. شـب و .پـای خودتـه شیـهبق .. دیگه.خرمیمتو یه ماشین 

  ...دیپس می و قرضتو کنییمروز کار 

  شه؟می چقدر  تینشستگمگه پاداش باز   طاهر

  ...ه قهوه درست کنی شو .. دخترم پا.لیونمیکم سه کمِ   جمال

  ...تونی بخری پول دوچرخه هم نمی .. با اون.بابا ]خنددیم[  طاهر

ماشـین رو  پول کمیـه؟ مگـه اسـماعیل مگه گی تو؟چی می  جمال

پنجاهواســـه پســـرش   خوردهتا نخریـــد؟ یـــهزار ه هفتصـــدو

  ...ست، همینکردهکار 

  واره..ه ز  .. بدون.خورهمی رو نرفته بنزین.. راه.سیلندرهشیش  طاهر

هـای منظـورت ایـن خط .. نکنـه.گی چیه؟که می وار ه این ز   جمال

  کنار ماشینه؟

 ینماـش  کشـی،مسافر .. واسـه.ون نیست باباقدرها هم آساون  طاهر

  ...باید پالک تاکسی داشته باشه

 خـریمیم.. .شه؟گی پولش چقدر میپالکی که می مگه این  جمال

  ...پسرم

  ...دونم، اما باید زیاد باشهیمتش چنده نمیق االن  طاهر

  ...نه، نگو  جمال

  حلبی؟... ه تکیهی  صدیقه

 وار ـه ماشـین ز  تـونی رونمی .. تـا نباشـه.آره، یه تیکه حلبـی  طاهر

  ...بزنی
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  ...موقع پس کارمون زارهاون  جمال

شخصـی  یکرده.. یه ماشین کـار .شهطوری هم میاما همین  طاهر

ــریمیم ــعی.گی ــرس، س ــریم کنیمیمــ  .. نت  ...ارزونشــو بگی

  .. فهمیدین؟.یعنی، انگار که تاکسیه ...کنمیمکار  قاچاقی

  کنن؟نمی تیمهجر  جمال

گواهینامه رو هـم  ا.. حت.کنناگر گیر بیفتیم، جریمه می چرا،  طاهر

  ...که گیر نیفتم کنمیم.. اما همه سعیمو .گیرنازت می

  شه؟مگه می  جمال

.. تـا .کنندارم که قاچاقی کـار مـی زیادی.. رفقای .چرا نشه  طاهر

سوم، ماشـین  یدفعه.. اما .افتهگیر نیفتی، اتفاقی نمی سه بار 

  خوابونن...می رو تو گاراژ 

  ...هم کارمون زارهاون وقت، باز   جمال

 قدرا هم خطری نیسـت کـه بترسـی بابـا...چرا زار باشه؟ اون  طاهر

 ...کنمیـم ی کار شب خورده حواست جمع باشه، کافیه...یه

.. .مـونم.. تـو گـاراژ منتظـر می.یه تاکسی مِث  دونی؟...می

حـال، هر.. در .زنمیـم توک، مسـافر وبعدش از بین راه، تـک

هـم  تا مدرسـهبـا دوسـه اگه.. .رم خونهآسه چهار گروش می

یس  .. حسـابی راحـت .رو بگیـرم هابچـهتوافق بکنم و سـرو

.. گـاهی .شـهمی هترون بماز حاال که وضع .. الاقل.شیممی

  شه بابا...می .. خیلی خوب.باشیگول  برمیمهم شما رو 

  .سکوت

  دخترم، بیدار شدی؟ ]به بیهان[  جمال

  ...بیدار شدم بابا  بیهان

  ...خوابیدییم دیگه خوردههی  جمال
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  ...کم دیگه بخواب دخترم.. یه.نگاش کن، حال نداره  صدیقه

بم، مامان  بیهان   ...خو

  ...دراز بکش خوردهالاقل یه  صدیقه

  ...تونم بخوابمنه دیگه، نمی  بیهان

در حـال گریـه اسـت. عـروس هنـوز  صداپیرزن هنوز هم بی

  .شودیموارد  ماهر .زنندیماخمو است. در 

  کجایی پسرم؟  صدیقه

پـیش  ]گیردیمطرف پدرش آورده، بهیبش دررا که از ج یانامهپاکت[  ماهر

  ...رفیق بودم

  ؟این پاکت چیه  جمال

 شخـوردهه ـی  .. انگـار .منـو ببخشـید باباش فرستاد... گفت  ماهر

  ...دمدر اسرع وقت پس می .. گفت اونم.کمه

  .شماردیمرا  هاپولجمال 

  کجا دیدیش؟  جمال

  .. منو که دید، به من داد....مونومد خونهامی داشت  ماهر

  پس مریضی چطور شد؟  صدیقه

  ...نگفت یزیچ کدوم مریضی؟  ماهر

  ]رودیمبه داخل اتاق [...خورهام پول کسی رو نمیباب  عروس

  ...دختر  طاهر

  ...حرف نزن  جمال

  ...کاریش نداشته باش  صدیقه

  ماهر بالتکلیف ایستاده است.

پولی را کـه [پول مادرمو بیار... ِد بیار لفتش نده!...  ]به صدیقه[  جمال

  ...بگیر مادر  ]آیدیم، نزد پیرزن گیردیم، آوردیمصدیقه 
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  .کندیمشروع به گریه  بلندترن قهر کرده است. با صدای پیرز

 ...هســتم، دل دارم .. مــنم آدم... ببــین... بگیــر.بگیــر مــادر   

. پـول را روی دامـن بوسدیمزور دستش را و بهکند میمادرش را بغل [

  ..... گفتم بگیر.بگیر ]گذاردیمپیرزن 

  ...گیره، ندهنمی اگهخب،   صدیقه

.. .؟ بگیـر مـادر ییددکار وکس.. مادرمو بی.تو دخالت نکن  جمال

  ...بگیر

یی بی سـریع پنهـان  امـا .گیـردیمرغبـت پـول را پیرزن، گـو

  .کندیم

  ، پسرم؟... چیه؟نشینیینمچرا  ]به ماهر[  صدیقه

  ...کم بعد... میرم استانبول هی  ماهر

  .سکوت

  چی؟  جمال

  چه استانبولی؟  صدیقه

  اومد؟ا در خورده بعد؟ این دیگه از کجهی  طاهر

.. ببـین، .هـم شـد... آخـرش  .. نخواهـد.شهطوری نمیاین  ماهر

هر  جوریدونین این.. می.مبرگشتهش ماهه که از خدمت یش

و از سـر ناچـاری از شـما پــول  کـار نشسـتنروز هـر روز بی

  گرفتن یعنی چی؟

  .شیه روز مشغول یه کاری میی اما باالخره  صدیقه

دولتـی و شـرکت خصوصـی  یارههـیچ اد .. دیگـه.نه، مـادر   ماهر

تمـاس  باهـات باشـه گنمـی ...باشم سر نزده که من نمونده

.. امـروز .نیسـت ..... نه خبری، نه کاری... نیست.گیریمیم

تو پاسگاه با رفیق با هم بودیم.. دستش درد نکنه. خیلی وقتـه 
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.. کمیسـر .پا بکنـهوره واسه من کاری دسـتکلنجار می داره

.. .. پیش خودم بـا اسـتانبول تمـاس گـرفتن..هم نگهبان بود

پیـدا  شخونـه کـار جـور کنـه تـو واسه مـن که قرارهرو  یاون

کـار  هم تـو چاپخونـه .. وقتی شنید که قبل از خدمت.کردن

  ...، گفت باشه، حلهکردمیم

  ...استانبوله اونجا خوای بمونی؟می پسرم، کجا  صدیقه

  ...مونما میپیش اون فعًال .. .کارگرای مجرد هستند  ماهر

  گی جمال؟تو چی می  صدیقه

  تونم بگم؟می چی  جمال

  دن؟چقدر پول بهت می  طاهر

بی .. اما داداش.نتونستم بپرسم داداش  ماهر رفیـق گفـت پـول خـو

.. یـه خـورده ... مـادر ... حتـی ناهاراشـون مجانیـه.گیری یم

تـو رو مـا  گفـتن ...دنبـالم نآ.. دوستام با یه تاکسی می.بعد

  ...کنیمیم بدرقه

  به این زودی؟  جمال

کنن... تـا دیـر مـی .. از گاراژ سوار ماشـینم.به این زودی بابا  ماهر

.. فـردا .کـنم بیـدار  موایاهمخونـه نشم نشده برم که مجبورم

خـواد کـار باشـم... چیـز اضـافی نمی صبح هم که باید سـر

 .. عـین... یه دسـت لبـاس، حولـه و همـین.آماده کنی، مادر 

رم مـادر!... .. مـی... مـادر!.خدمت رفتمیم موقتی که داشت

 .. اون چمــدون.موضــوع بحــث نکنــیم بــه ایــندیگــه راجع

  ...رو آماده کن مادر  هکوچیک

 ، الاقـل غـذایی، چیـزی واسـه تـو راهگفتـییمکاش از قبل   صدیقه

  ذاشتم..می

 هابچـهکه  هاالن.. ... دیر نکنم مادر .خورمیم تو راه یه چیزی  ماهر
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  ...برسن

 . بقیـهرودیـم . بـه اتـاق طـاهر آوردیـم را در چمدان یقهصد

  در حال گریه است. بیهان اناراحت هستند. حت

.. .ش سـاعت راهـهیپنج، ش شهمهمگه استانبول کجاست؟   ماهر

 الانشـا ]بوسـدیمبیهـان را [.. .مآبعضی وقتا، آخر هفته هم می

 گداری هـم بیهـان را پـیشمناسبی پیدا بکنم، گاه یخونه اگه

ــوار کشــتی میفرســتیدیممــن  ــو س ــا ت ــا ب ــیم... اونج  ...ش

  ...برمتیمدریا هم  ا.. حت.گردونمتمی

  ...جا خوردم، پسر  طاهر

تو مگه هی   ونجخان  ]کندیمکه گریه    بیندیمرا    بزرگشمادر [  ماهر

د... بلکه جایی که آدنیا میجایی که بهنه   گفتی... آدم بایدنمی

  ...دنیا نیومدیمتو آنکارا بهما که  ...،باشهشه سیر می

کـه وسـایل را داخـل  آیـدیمماهر داخل اتـاق، نـزد صـدیقه 

  .دهدیمچمدان جا 

  ری ماهر؟داری می  عروس

خـواد وسـایل اضـافی ای هـم دارم؟ نمیدیگـه یچـارهمگه   ماهر

.. گریه نکن دیگـه .کنیمیمآمد و.. باالخره رفت.بذاری مادر 

  مادر...

  ...وری تو رو تحمل بکنم پسرمتونم دمن نمی  صدیقه

.. دیگه .مآخوام برم بمیرم؟ خیلی وقتا، آخر هفته میمی مگه  ماهر

  ...چی رو گذاشتی.. همه... تمومه... بسه.منم ناراحت نکن

 ...شـه.. کنـار دریـا سـرد می.بذار یه دونه هـم پلیـور بـذارم  صدیقه

  ...تو بپوشون که مریض نشی، پسرمخوب سینه

  .شوندیم االنوارد د صدیقه و عروسماهر، 
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و قســمتی از آن را  شــمردمیهــای داخــل پاکــت، مقــداری را از پول[  جمال

  بگیر... ]کندیمطرف ماهر دراز به

  ...قرض داد.. پول دارم خوردهرفیق یهداداش  ماهر

  ...چقدر داری؟ اینم بگیر  جمال

 هـم .. بهـم مسـاعده.که شروع به کار بکنمدارم بابا... همین  ماهر

  ...دنمی

.. معلوم نیست کـه چـی بـه سـر آدم .ری سفر پسرمداری می  صدیقه

  د!...آمی

  ...خواستمیمکافی نبود  اگهکافیه مادر...   ماهر

. بـوق آیـدیم، شـودیماز بیرون صدای ماشینی کـه نزدیـک 

کنـد یعنـی میی ا. اشـارهکندیماتومبیل. ماهر از پنجره نگاه 

  .آیمیمدارم 

  بابا... تببوسم  ماهر

  ...مواظب خودت باش ]کندیمدستش را دراز [  جمال

ی آمی ]بوسدیمو  کندمی. خواهرش را بغل شودیمبه بیهان نزدیک [  ماهر

  ..... گریه نکن دختر، گریه نکن.پیشم بیهان

. مـاهر، کنـدیمآب پر  را از . صدیقه کوزهبوسدیمرا  عروس

  .مانندیم. کمی به همان حالت کندیمطاهر را بغل 

  ...شه، پسرباورم نمی اصًال   طاهر

.. ... پسر با دل و جـرأت خـودم.ماهرم ]کندیمزار گریه زار [  پیرزن

  کم منو واسه مستراح کول نگرفتی.

ما هـم مـا رو  یهابچهفردا، جون... فردا پسخان مونههوظیف  ماهر

  ...گیرنکول می

  ...اینو بگیر پسرم ]شماردیم. مقداری را آوردیماز بغلش پول در[  پیرزن
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  ...جونپول دارم خان  ماهر

این رو  ]گیردیمماهر پول را [ ..... گفتم مرگ من.مرگ من بگیر  پیرزن

کـی پولـت رو یاون اگـه.. .تو این جیبت بذار پسرم جداگونه

.. ... بیا یـه بـار دیگـه ببوسـمت.زدن، الاقل این پیشت باشه

  ..... شاید دیگه منو نبینی.شاید، شاید

  جون؟این چه حرفیه خان  رماه

ایــن  کنمیمــ م نمونده...ســعی هجــونی واســ  یگــهد ]جــدی[  پیرزن

ــگ ــم لن ــتون رو ه ــونم...لنگون بهزمس ــر برس ــه  اگهس دیگ

  ندیدمت حاللم کن...

  .هم منو حالل کن.. تو ...جونحالل باشه خان  ماهر

  حالل باشه پسرم...  پیرزن

را در آغـوش مادر و پسـر همـدیگر  .آیدیمماهر، نزد صدیقه 

. بار دیگـر از بیـرون، ..شوندینم. مدتی از هم جدا گیرندیم

  .آیدمیبوق ماشین صدای 

  ...سپارمتونمی به خدا  ]داردیمچمدان را بر[  ماهر

. بقیـه ریزدیم. پشت سرش صدیقه آب کوزه را رودیمبیرون 

گر روشــن شــدن و راه افتــادن ماشــین بــا چشمانشــان نظــاره

 حتمـاً نیز به پنجره نزدیـک شـده اسـت.  هستند. حتی پیرزن

  .دهندیماتومبیل حرکت کرده است که بقیه دست تکان 

  ...خیر پیش  پیرزن

  ...خدا از چشم بد نیگرش داره  صدیقه

  .نشینندیمصدا سرو. مدتی بیگردندیمسرجای خود بر

  شو یه سبد هیزم و یه سبد زغال بگیر بیار... .. پا.شو طاهر پا  جمال

  .شودیمطاهر حاضر 
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خونـه رو .. تا یادم نرفتـه، ایـن کرایه.رمیمفردا صبح زود  من

بـه  حتمـاً .. .حسـاب هـم هسـت.. شماره... بگیـر.بهت بدم

  ...دونی کهمی خودت ...حساب بریزی ها

اولین کارم همینه که پـول رو  خیالت راحت بابا... فردا صبح  طاهر

فـردا یـادم  پول رو نیگـر دار... ]عروسبه [.. .به حساب بریزم

  ...بنداز... پیش من نباشه بابا... یه وقت دیدی طوری شد

بـرد و در می ، داخل اتـاقگیردیمپولی را که از جمال  عروس

.. طاهر پـولی را کـه از پـدرش گرفتـه، داخـل .گذاردیمبوفه 

  :شودیمخارج  که. درحالیگذاردیمجیبش 

  ...دیر نکن  جمال

  ]دشویمخارج [...کنمینمدیر   طاهر

، جلـو پنجـره شـودیمکه برادرش خـارج محض اینبه بیهان

. همـه در فکـر اندنشسـتهصـدا سرو. بقیه همچنان بیرودیم

  .اندرفتهفرو

از وقتی که شـیخ اومـده و رفتـه، دیگـه خیـره  ]آرام به جمال[  صدیقه

  ...نشده

  دونی چند نفر رو شفا داده؟می  جمال

  ...تنیس ازدواجش  هم واسه یدیگه مشکل  صدیقه

  ال.انشا  جمال

بیههرفیق ب  صدیقه   ...خدا خیلی پسر خو

  ]سکوت[ .چی به قسمت آدمی بنده، صدیقههمه ته  جمال

  .زنن.. دارن می.زننزنن... دارن میدارن می ]اناگهن[  بیهان

  .دوندیمهمه با هم به طرف پنجره 

  حمید!  صدیقه



 | جدال کور 256

  مه.ستیکی هم ر اون  جمال

طرف کوچه ، بهقاپدیمل را محض اینکه بی. بهجنبدیمجمال 

و بیهان دستپاچه و   عروس. پشت سرش صدیقه. پیرزن،  دودیم

. صدای بلند داد و دودیممضطرب هستند. گلین هم به بیرون 

. جلوتر از همه دودیم. بیهان نزدیک در آیدیم از بیرون فریاد

.. .شـوندیموارد دوان دوان دنبالش جمـال و بقیـهطاهر و بـه

طاهر غرق در خون است.  . سر و صورتبنددیمرا  در    صدیقه

، عـروسمال از پشت در را گرفته است. . جلرزدیمدستانش 

را  سر و روی پسـرش  کندیمنشاند. صدیقه سعی می طاهر را

  تمیز کند.

  ال.انشابشکنه دستاشون   صدیقه

کجایی پسر؟ کجا در رفتی؟ بیا بیـرون  ]تا حد امکان از نزدیک[  حمید صدای

.. یـاال، حـاال بیـا .شـی؟ری، مرد میآتنها که گیر می ...بینم

  ..... ابله.سگ.. توله.بیرون ببینم

رهایش  العملی نشان دهد.عکس کندیمطاهر چند بار سعی 

  .کنندینم

.. رفته زیر دامـن زنـش قـایم .خانولش کن حمید ]از نزدیک[  رستمصدای 

  ..... بیا بیرون ببینم احمق.شده

.. حـاال هـم مـرد .آوردییمداشتی ادای مردا رو در  صبح که  حمیدصدای 

  .. یاال...... بیا بیرون... بیا بیرون ببینم.باش ببینم مرتیکه

  .کنندیمبه در وارد  ییهاضربهاز بیرون 

  ...بیا بیرون پسر  حمیدصدای 

  مگه مرد نیستی پسر؟  رستمصدای 

  ...بیا بیرون  حمیدصدای 

  ...حالجه بیا، ببینم کی چند مرده  رستمصدای 
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  ..... بیا بیرون.االی  حمیدصدای 

  .برندیمطاهر را به اتاقش 

  ...حمید پسرم  جمال

  ...بیاد... بیاد بیرون  حمیدصدای 

  ...قربون چشمات برم من  جمال

  پسرت مگه مرد نیست؟  حمیدصدای 

  ...کار رو بزرگش نکنین  جمال

  ...خوای کار بیخ پیدا بکنه، بندازش بیروننمی اگه  رستمصدای 

  روز صورتش را در آینه دیده است. طاهر حال و

  ...بیا بیرون  حمیدصدای 

  ...پسر؟ بیا بیرون اییفهضعمگه   رستمصدای 

 افتد. زمان واقعـی بیمـاری صـرعمی روی زمینناگهان بیهان 

  آغاز شده است.

  ...ز ..... پیا.پیاز بیارین  صدیقه

جز طاهر بر همه حاکم اسـت. حشت باری بهوسراسیمگی و 

که از دهان بیهان کف بیرون زده، بر روی زمین تقـال حالیدر

و گریـه گیـرد میپیاز را جلوی بینی دختـرش  . صدیقهکندیم

. در داردیـم دار را برصدا چاقوی ضامنسروطاهر بی .کندیم

. حمیـد بـه جلـو جهدیم به بیرون دیگران یزیر نگاه وامانده

 و او را چـاقو . طـاهر، حمیـد را گیـر انداختـهدودیـم صحنه 

یی در عرض چنـد ثانیـه رخ داده اسـت.همه زند.می  چیز گو

  .لرزدیم. شودیمچاقو در دست وارد  طاهر

  .سکوت

یر  یدادها مثل تصـاو یـک  یآهسـتهصرع بیهان ادامه دارد. رو

  .رسدیمنظر فیلم به
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ــو چــی  ]گیــردیمســمت بــاال چشــمانش را به[  پیرزن خــدایا مگــه از ت

ــتیم؟ ــا.خواس ــوزون.. گرم ــه نس ــرما مون.دیی ک ــه  ییس ک

ــر از  ــدمون. غی ــهانلرزون ــا ســردی بیشــتر[؟ ین ــه  ]ب گرمــایی ک

ــوزون ــدموندنس ــه نلرزون ــرمایی ک ــه .مون، س ــایی ک .. گرم

دیگر صدایش شنیده [.. سرمایی که نلرزوندمون...موندنسوزون

  ]شودینم

  

  : نگارش اول1972آنکارا/ 

  : نگارش دوم 1987 /استانبول

  گارش سوم : ن1997 /استانبول

  



 

  وگو با نویسنده گفت 

، در آن هــواي ســرد و آمــدیمپارسال که بــرف ســنگینی در اســتانبول 
در اتاقش در انتشارات میتــوس بویــوت  اوغلوجوجن یخبندان با تونجر 
  داغی انجام دادیم. يسیم، مصاحبهق سویی، میدان تواقع در گوموش

عبــارت از بــازیگر و  دانیم که تئــاتر فقــطمی عنوان اهالی تئاتر،ههمه ب
، در کنــار یکارگردان نیست. یکی از عناصر مهم در اجراي هــر نمایشــ 

گوي حاضــر بــا اســتاد وبازیگر و کارگردان، متن نمایشی است. گفــت
آمیزترین و افتخــار ترین یمردم، ین ترمهمکه یکی از  اوغلوجوجن تونجر 

در  شایشــینماو آثــار  دآییمحساب نویسان معاصر ترکیه بهنمایشنامه
گیري چشــمآمده و با اســتقبال هاي گوناگونی ترجمه و به اجرا درکشور

یــک اجــراي موفــق و  هــايیژگیو، گپی است پیرامون شدههم مواجه 
بــه نســل جــوان  وا هايیهتوصــ شرایط حاکم بر تئاتر معاصر ترکیــه و 

  نویس.نمایشنامه
  15/1/2008، اسماعیل جان تور توپ

یسی  یعرصهداری هستید، چگونه وارد التحصیل کتابشما فارغ  نمایشنامه نو
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  شدید؟

 هـاییتحکا ،های دبیرستان آغاز کردم. با تقلید از عزیـز نسـیننوشتن را از سال

را آمـاده  یتیحکـا هـای ادبیـات هـر هفتـه،کالس  . حتـی سـرنوشتمیمآمیز طنز

از  آوردنـد. »چـوروم«، تئـاتری بـه بعـدهاکـالس بخـوانم.  یتا در جلو کردمیم

 بـرای نخسـتین بـار، مـن »کوراوغلوی جوانمرد «دولتی، با نام  یتئاترها مجموعه

 ییفتهـش گونـه آموز دبیرستان بودم و ایندیدم. وقتی که هنوز دانش تئاتر را در آنجا

ان کـردم، مکنکارا نقلآتحصیل در دانشگاه، به  یادامه تئاتر شدم. زمانی که برای

پا قاز تماشاگران ثابت و پر تئـاتر  یعرصهرص تئاتر شده بودم. با خودم گفتم که و

هـای طنزآمیـز، حکایت یحـوزهکه اعتقـاد داشـتم در ی مواجه است، چرا ئبا خل

 امیشـنامهنمااولـین  1972بل فتح هستند. سـپس در سـال قاعزیز نسین و... غیر

آمدنـد. در اجرا در هم بـهسررا نوشتم که پشت معلم 1973در سال و  جدال کور 

اوغلـو، سـچکین تـانژو جیلزبا حضور  رسیدیمچاپ تئاتری به یامجلهتانبول اس

را بـه م ییشنامهنما الفور هم فی هاآنرا برای آنها فرستادم.  جدال کور . ..سلوی و

یسالـ کوکنار  «آرگونتئاتر   »اوسـکودار « فرستاده بودنـد؛ بـازیگران »سونا پک او

ــان ــا  هم ــع در آنج ــتن را موق ــرین م ــد تم ــهکردن ــی آن و ب ــد. در پ اجرا در آوردن

نوشته بـودم، در تئـاتر دولتـی، تمـرین  در عرض یک هفته که ،معلم ییشنامهنما

در  معلـم یآمد که در اجرای سیزدهم متوقف شد. در نمایشـنامهو به اجرا در شد 

یدیمجایی    ».شودینماین سران ما هم چیزی سرشان « :گو

 عنوانبود. من هم در کنـار آن، بـه مقابل من، وزیر آموزش و پرورش نشسته

و روز  »کنـییمتو داری به مـا تـوهین «کار بودم. به من گفت: کارمند مشغول به

ــاز نمایشنامه ــن آغ ــد. ای ــوع کردن ــرا را ممن ــدش اج ــدبع ــود. بع ــن ب ــی م یس  نو

یسی من به آخر رسیدنمایشنامه من به کـار نوشـتن  واقع متوقف نشد، بلکهدر  ؛ نو

روی صحنه نرفت. این کارها به همین شـکل جا آثار من بهر هیچدادم، اما د ادامه

 کننـدیمتئاترها را مطلـع  یهمهاست. اگر اسم کسی در لیست سیاه قرار بگیرد، 

اجرا در آثارم به همین نحـو بـه 1984کار و اجرا نکنید. تا سال که آثار این آدم را 
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  نیامدند.

یسیدیمبیشتر در چه سبک و سیاقی   تریـکنزدرتان را به چـه طـرزی یا آثا نو

  ؟بینیدیم

 ،رنگـرز طنـز سـیاه هسـتند. شـاید  یبردارنـدهمن، رئالیسـتی و در  آثار  مجموعه

ر بیایـد، امـا همـان هـم یـک کمـدی یک کار کمدی به نـظ  یماً مستقبالواسطه و 

  القاگر مسائل اجتماعی هستند. تماماً من  هاییشنامهنماراست و تام نیست. سر

  ؟یدارفتهعنوان بازیگر روی صحنه حال بهبهتا

گیـل. در تئاتری داشت؛ تئاتر آونی دیلی گیلبیامرز آونی دیلی. خدا امرفتهبار  کی

توجـه نمـایش بسـیار قابل . ایـنکردنـدیمرا اجرا  سرخ  یهافانوسآنکارا داشتند 

 یهاخانـهیک کاپیتان در یونان و محیطی اسـت کـه فـرم  یاست. داستان درباره

تــأثیر آن را هــم تحت نــوازنــان بی ییشــنامهنماجمعیــت دارد. مــن پرو عمـومی 

موضوعات متفاوتی هستند. یک شب، یکـی  یبردارندهطور کلی در نوشتم، اما به

در آنجا حضور داشتم. همین باعث شده بـود کـه  مرتباً از بازیگران نیامد. من هم 

روی صـحنه. جـوان تـو بـرو « بیامرز آقـای آونـی گفـت:خـدا  متن را از بر باشم.

همـان را هـم  االننقش کوچکی بود.  .»یی آمیبر اشعهدهتیپی هستی، از خوش

کـوا بـود کـه همهـب  تماماً  توانمینم احت اکنـون در یاد بیـاورم. آن زمـان سـاواش آ

کـه نتوانسـته بـود خـودش را  کـرد یمو بـازی ا. آن نقش را کندیمها بازی سریال

 امیزنـدگ  یلحظـهترین روی صحنه بردند. اما دهشـتبار زور را بهم اجرا برساند.به

قدر کار سختی اسـت. در حـین بـازی جـایی بـرای بازیگری آن دانستمینمبود. 

نجا بگذارم. بعـد هـم آمـدم پـایین و آهایم را که دست کردمینمهایم پیدا دست

چهار سال پـیش، شـبی  ا.. حت.دیگر روی صحنه نخواهم رفت ابداً و  اصًال گفتم: 

مـن اجـرا  هاییشـنامهنمابا یک کابوس از خواب پریدم، در تئـاتری کـه یکـی از 

ینـد:می ، یکی از بازیگران مریض شده بود. در خواب دیدم که بـه مـنشدیم  گو

که بـا تـرس  خورمیمقسم  .خودت هم باید بازی کنی» یانوشتهمتن را خودت «

سـخنرانی  تـوانمیمدم .. در برابـر جمـع، و در مقابـل هـزاران آ.از خواب پریـدم

  بکنم، اما بازیگری امر متفاوتی است.
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  حال شده که به کارگردانی فکر بکنید؟بهآیا تا

طور! برای اولین بار بوزکورت کوروچ به من پیشـنهاد به کارگردانی هم همینراجع

ــارگردانی ــت دارم. داد. مــ  ک ــی دوس ــم او را خیل ــن ه ــت دارد، م ــی دوس را خیل

ا به او تقدیم کرده بودم. حدود ده سال در یک موسسه با هـم ر  رنگرز  ییشنامهنما

کـار کـردیم.  ادبی، ده سال ییتهکمدولتی در  یتئاترهاآن زمان در  در  کار کردیم.

را تئاتر دولتی آنتالیا خریده بـود. آقـای بوزکـورت گفـت: ی مزنان بینوانمایشنامه 

بـا هـم  ا باید کارها ر کار من نیست، ن«گفتم:  ؟»کنیینمچرا خودت کارگردانی «

تـو، جـایی کـه بـا مشـکل  هاییشـنامهنمااما بـرای اجـرای «گفت: . ی کرد»تقا

له را حـل أبا قبول این مسئولیت سـریع مـس  توانییم، شودیمکارگردانی برخورد 

یسـنده و کـارگردان یـک نفـر باشـد، صـورت خـوش و  .کنی» به نظر من اگـر نو

بی ندارد. طور کلـی هی خوب من دینچر سـومر ـب عنوان مثال دوست خیلبه مطلو

 تمامـاً طـور. مـن بشار صابونجی هم همین آثار خودش را کارگردانی کرده است.

کـارگردانی بلـد  اصـًال مـن «رد کـردم. گفـتم:  اینمخالف این کار هستم و بنـابر

  .»نیستم

را انتخـاب کـرده بـود.  ماتروشـکا یدر آلمان، گروه تئاتر بـرلین نمایشـنامه

اینجا پـول قابـل تـوجهی بـه شـما خـواهیم پرداخـت. اگـر خودتـان ما «گفتند: 

ــر آن را پرداخــت خــواهیم کــرد.» ــد. دو براب مــن « گفــتم: کــارگردانی هــم بکنی

باره نپذیرفتمکنمینمکارگردانی    ....» باز هم بسیار اصرار کردند ومن دو

متفـاوت فکـر  االنباید کار خـودش را انجـام بدهـد. امـا  یهر کس  یقتاً حق

، سوءبرداشت نشود. منظورم کارگردانی آثار خـودم نیسـت. دوسـت دارم مکنیم

عنوان آسیسـتان کـار بکـنم و ببیـنم کـه بـه یاحرفهدر کنار یک کارگردان جدی و 

یسـنده  کنمیـم . فکر شودیمچگونه یک نمایشنامه آماده و کارگردانی  در مقـام نو

  که اجرا شود. ودشیمتأثیر بسیاری برمتن خواهد داشت. نمایشنامه نوشته 

یسنده و کارگردان باید تا چه حدی باشد؟ به عنوان مثال یک کارگردان ارتباط نو

  بر روی متن تغییراتی اعمال بکند؟ تواندیمچقدر 

و کاری قابل قبـول را  کندیم ، تمرینگیرد یممتن را  صرفاً ک کارگردان داریم که ی
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یعـی اسـت. امـا کـارگردانی نظر من این یک امر طب. بهکندیمبه مخاطب عرضه 

و  بخشـدیم، زینـت کنـدیمن اضـافه آ، چیـزی بـه گیرد یمهم داریم که متن را 

یل مخاطب  هایی از مـتن را کـه قسـمت االعاده است. حـت . این فوقدهدیمتحو

یسنده نگاشته ولی به کید الزم را بر آن نداشته، پیدا کـرده و رو نو  کنـدیمنحوی تأ

. یک روش کـارگردانی هـم هسـت کـه بسـیار دهدیم و سپس به مخاطب انتقال

اهمیت با متن نیست بلکه با کـارگردانی اسـت. ایـن  ترسناک است. در این شیوه

جــای  او حتــ  کننــدمی شکســپیر را هــم محــو و زایــل اهــا حتــ دســته از کارگردان

 ماتروشـکانام بـه اییشـنامهنماطور مثـال مـن ه. بکنندیمهم عوض  را  هاقهرمان

 بسیار گرم و جذابی است. کـارگردان بـه ایـن نمایشـنامه ینفرهه نمایش دودارم ک

فرد سومی را هم اضافه کرده بـود. تیپـی در کنـار دو شخصـیت. یعنـی یـک فـرد 

. سـپارمیم چیز را به کارگردانسر تمرین بروم. همه اصوالً  نادان. من عادت ندارم

یم: می .کنمیمسره ولی اول کار تکلیفم را یک این نمایشنامه را نقل کـن امـا «گو

تغییر بـدهی،  خواهییمبا ترفند و تمهیدات خودت آن را بیارای، اگر چیزهایی را 

.. یـک روز .»کنـییمنمایش فکر کن، واال مـتن را زایـل  یهاآدم یهاساحتبه 

طور گرفـت. همـانایش رفتم، ترس تمـام وجـودم را فرا قبل از اجرا که به دیدن نم

اضـافه شـده بـود.  نفـر شـده بودنـد. یـک فـرد، یـک تیـپسـه  که گفـتم، افـراد

ت. در آنجا سه نفر بود. فرد سـومی اس هامن متشکل از شخصیت هاییشنامهنما

های یک شخصـیت و آن هیچ عمق و ژرفی ندارد. دارای ساحت کنییمرا اضافه 

بـه  باشـد. امـا بایـد تواندیمهم  . آنآورد یمنیست. برای بازیگران نوشیدنی و... 

 اسـت و نبایـد مثـل قرار بـدهی کـه انگـار جـزوی از مـتن او را در صحنه نحوی

 جافـرد در لحظـه، دکـور را جابـه نظر بیایـد. شـاید اگـر آنشده بـههوصل یقطعه

، بـالش گشـتیمدنبال بـالش یـا وقتـی بـازیگر بـه آورد یـم یا نوشیدنی  کرد یم

کـارگردان  آن .افتادیمجا  تر، یعنی انگار که از عوامل آن صحنه است، بهآورد یم

این آدم در زمان حیات و پـس از مـرگ مـن «کار بسیار اشتباهی کرده بود. گفتم: 

متوجـه پیغـام  هـاکارگرداناز  آثارم را ندارد.» ایـن دسـته کارگردانی یاجازهدیگر 

 پذیرنـدیم. کننـددقیق تحلیـل  توانندینم. اندیشه و محتوای آن را شوندینممتن 
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اما بر اساس ذهنیات خودشـان دوبـاره  ،ستا ایالعادهمایشنامه، اثر فوقن که آن

یسی  آن یسـندگی دارنـد. مـن ایـن  یوسوسـهکه هـوس و . چرا کنندیمرا بازنو نو

معضل بسیار جـدی و مهمـی  واقعاً ها را دوست ندارم. این مسئله دسته کارگردان

 چـهآنهرکـه است. در اصل در سطح دنیـا هـم ایـن معضـل جـدی اسـت. این

 ایـن ؛ کـارگردانی پـی بریـزی ییـهپابر باید چیز را و همه اهمیت ندارد  خوانییم

  با دغدغه و مفهوم کارگردانی. صرفاً نمایشی  با متن عنی مواجههی

 دالیـل ایـن مسـئله بـه زحمـت نظر من این امر خطیری است. در یـافتنبه

طور هیـر بـدهی. ـب یکـه متنـی را تغحق تـو نیسـت، این کالم این افتم. در یکمی

. مـن بـا ایـن نـوع کنـییمنمونه، اقدام به تغییر ژانـر مـتن از کمـدی بـه تـراژدی 

  .کنمینمکار  ابداً  هاکارگردان

یس چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ک نمایشنامهی   نو

طور مـداوم، ارتبـاط بـا هطور قطع، در مـواقعی روشـن و معلـوم و ـب هب لهأاین مس 

یسـنده یروز کردن و توسعهبه یسـنده دارد. در کنـار ایـن، نو بایـد بـا مسـائل،  نو

گاهانه یسـی هـم برخورد کنـد. مـن نمایشنامه آ  ، ایـن درس،کنمیـم تـدریس نو

  سال است که مسائل زیادی به من آموخته است.شانزده 

نوشـته  هزار نمایشـنامههـادهعلمی دارد. در سطح دنیا،  یجنبهاین کار یک 

پنجاه خـوب از  هاییشـنامهنماشده است، اما تعـداد  عـدد تجـاوز صـد ـ صـدو

آنهـا باشـد و  یهمـهمشترکی بـین  ینقطهصورت فکر کردم باید . در اینکندینم

 یهـامتنخـوب از  هـاییشنماها هسـتند؟ را یافتم. این نقاط مشـترک کـدام آن

جهـانی  یهـاتمطـور دارای شخصـیت و منسجم و درسـت برخوردارنـد. همین

که آثار میلـر و شکسـپیر زنـده  دبینییمعامل، بسیار مهم هستند. هستند. این سه 

یسنده، تجربیـات خـود وقت اگر تو بهو زنده هم خواهند ماند. آن هستند عنوان نو

، این سـه مـورد را لحـاظ کـرده یانوشتهکه  هایییشنامهنمارا اندوخته باشی و در 

تـا پانزدهایشـنامه دارم کـه نموسه بیستباشی، امکان ندارد که ناموفق بوده باشی. 

 در  مانـا نیسـت. جدال کـور عنوان مثال شمول و ماندگار هستند، بهها جهاناز آن

، ماتروشـکاممکن اسـت. امـا ؟ فقط در ترکیه. در جای دیگـر غیـرکجا ماناست
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جا مانــدگار و... در همـه نیـزان ،گوارا چــه، کـاله ، نـوازنــان بی، بسـتبن، بهمـن

  هستند.

یسندگان ترک، امروزه با خل آیا در مواجهه یمینمدررو ی روئبا نو   ؟شو

یسندگان درست نیسـت، امـا صـحبت هـم در این بـاره اظهار نظر من در مورد نو

یس زیـادی در نمایشـنامه که گفتندیم که افراد زیادی یزمان ناپذیر است.گریز نو

دم و چیزهـایی ـش  متوجه بعدها. اما دادمیمالعمل نشان نداریم، من عکس ترکیه

هم تعداد آنها زیاد نیست. در اصل در دنیا هم تعـداد آنهـا زیـاد  یقتاً حقکه این آن

یس ، چنـد نمایشـنامهروییممریکا اروم، روسیه و  سمت تئاترِ نیست. وقتی به نو

یسـی نمایشنامه و متأسـفانه در ترکیـه مانندیم هاهمانو تنها  شوندیمبرجسته  نو

سته وجود ندارد. اگر هم با این شرایط پـیش بـرود، در مقیاس و تراز مطلوب و بای

امکان آن نیز وجود نخواهد داشت. چون این روند بسیار کنـد و گـاهی بـد پـیش 

  .رودیم

قابل بـاوری صـورت پـذیرفت. افـرادی غیر به بعد، انقالب 1960از سال 

یسی دادنـد. در شدند و آموزش نمایشنامه تاریخ و جغرافیا وارد دانشکده زبان،  نو

یسـندگانةآن موقع ب وارد عرصـه شـدند. از قبیـل ملـیح جـودت،  یطور جدی نو

هـا فقـط . در بـین اینبرسـد انهر کسی کـه بـه فکرـت  عزیز نسین، اورهان آسنا و

پنج سیاورهان آسنا با  اثر باقی ماند. اما معیارهایی کـه کمـی قبـل اسـم بـردم، و

 درست و محکم هاقصهو ها حکایت طور کلهبسیار مهم هستند. در فرهنگ ما ب

دنیـا  نظر مـن موقعیـتجهانی و شخصیت نیستند. به اما دارای مضامین ،هستند

 سـتانعنوان مثال، امروزه تئـاتر بلغار باره بسیار قابل تأمل و خوب است. بهدر این

. دنیـا تحـول بزرگـی را پشـت ســر ســتا هـاینبهترو رومـانی در اروپـا یکـی از 

. عصـر تغییـر و اندشـدهورو بعد تمام معیارهـا زیـر به 1990. از سال گذارد یم

یسـندگان بـزرگ در ایـن  یسندگان فرصت بزرگی است و نو  هـادورهتحول برای نو

نبود، بلکـه بحـث بـر سـر  ه در ما اتفاق افتاد، تغییر و تحول چ. آنآورندیمسر بر

ــابودی ــی ن ــود. یعن ــانی ب ــرات جه ــاس تغیی ــر روش در آداب براس ــگ  تغیی فرهن
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یسندگی به همین گونه بـود. فـردی بـه اسـم اورهـان  ...خودی در تمام سطوح نو

بل را  ؛ اثـر هـم کنـدینممحتوا و خام، چیزی را بـازگو . بیبرد یمپاموک جایزه نو

یس تجربه و پیش . ایـن شـوندیمگونـه آثـار تجربـی رو . اینیشهانوشتهبرای  ینو

  وضعیت در تئاتر با شدت بیشتری نمایان است.

هـا کـدام از آنکه هر کنیدیم ، مالحظهخوانیدیمثار شکسپیر را زمانی که آ

، یالهأمـس  مکبـثدر  چقدر متفاوت از دیگری است یعنی اقسام مختلفی دارند.

. ایـن کنـدیمرا بـازگو  ی ترمتفـاوت یلهأمس  اتللودیگر و در  یالهأمس  هملتدر 

داگانـه آثـاری ج وفـانتو  شـب دوازدهـمنیز هسـت.  هایشیکمدله شامل أمس 

یسنده با محاصره هر طرف خـاطر  . بزرگی شکسپیر به ایـنآیدیمپیش  هستند. نو

های المثلو ضـرب  است که توانسـته تعـابیر، اصـطالحات اییسندهنواست که 

راستی هـر آن چیـزی را کـه پایـه و مبنـای اندیشـه و فکـر قلمـداد مردم خود و به

و عمل برساند. او ایـن کـار را بـا ظهور  یو تمامی آن معیارها را به منصه شودیم

گاهی صرف. بـا ذکـاوت  صرفاً وقوف و ذکاوت خود انجام داده است. نه  با خود آ

ها حضـور ، مـردم و انسـاناواسـت. در آثـار کـرده خود حس کرده و بدان عمل 

اسـت. بـرای  شخصـیتاو  »کنگـور « اتحشخصیت هستند.  آنها یهمهدارند و 

 ینحـوه کـهدارد. این یافلسـفه. کنـدیمتبیـین  خودش داستانی دارد و چیـزی را 

در طول زمان ابعاد متفاوتی پیدا کرده است، حقیقتـی اسـت. امـا  تببین و توضیح

فرد است، پـس ه لحاظ فرم منحصربکه بهدلیل اینبهـ محتوا، من چون چیزی بی

  ...بپذیرم توانمینمعنوان نمایشنامه را به ـ ستا زیبا

ازیگرانی طور بهمین   و  ها هستند؟ کدام   هایتان یشنامه نماهترین  از منظر خودتان ب

  شما بازی کنند؟ یهانامهکه دوست دارید در نمایش

خودش، انتخاب بکند یا فرقی بین آنهـا قائـل  یهابچهکه آدم از بین  خیلی سخته

 پـانزدهال شـما پاسـخ بـدهم. در بـین آثـارم ؤراحتی به سبه توانمیممن  اما شود.

زنـان ، بهمـن، ماتروشـکا، بسـتبن، کـاله . انـدیجهان تا از آنهاشانزدهم شاید ه 

 فقیـر اگـر آه، چه گوارا  ،چه کسی صباح الدین علی را کشت؟، رفیق ،نیزان، بینوا

قـدر بـازیگران خـوب هسـتند. آن زیبا هااین یهمهنظر من به ...رود سرخ ، بودم
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مین یارار، در یکی از آثار مـن بـازی عنوان مثال در تئاتر دولتی بولنت اداریم که به

 لـر،یتکـین دیکینجی مثًال مریکایی را بازی کرد، نقش اول. یا انقش  کاله کرد. در 

حسـین کـور اوغلـو هـم هسـت.  علی کاپیتان، اوغور پوالد در تئاتر شـهرمحمد

زحل اولجای هست. ایشـیک  ،نمونه عنوانبه هاخانمهم هست. از  شکری توران

یک را کـدام دانمینمست که ازیاد  شانقدر تعدادیا وورجوک، آننیر سو، سومرو 

  د اسم ببریم.یبا

  د؟ید انجامش بدهیآیا هدفی برای بعد از این دارید؟ یا کاری که بتوان

یس عنوان نمایشـنامههکـه ـب  را نوشـتم، گفـتم امیشـنامهنمامن زمانی که اولین  نو

ثارم روی صـحنه خواهـد رفـت. خودم را خواهم شناساند و در لهستان و روسیه آ

اتفـاق افتـاده و در کشـورهای بسـیاری آثـارم روی  ها مداومکه البته همه این االن

ــاتر  خــواهمیم کشــور شــده اســت،چهل ســیو شــاید  رونــدمی صــحنه در تئ

 طور خالصـههمریکا، فرانسه، ایتالیا، چین و انگلیس و ـب اکشورهای بیشتری مثل 

کـم ایـن رونـد چند که در بسیاری از کشورها کمیند. هردربیا اجرا دنیا به در تمام

  آغاز شده است.

  آور چیست؟برای شما یاد بهمن ییشنامهنما

نداشتم. انتظار چنـین مـوفقیتی را بیشـتر از توقع  بهمن ییشنامهنماقدر از من این

هم در خـارج از کشـور  هاآن، داشتم. نوازنان بیو  ماتروشکا، بستبن نمایشنامه

، بهمـنکمی متفـاوت بـود.  بهمن رشد و گسترش نمایشنامه آمدند. اماجرا در ابه

گـروه تئـاتری بـا دو دفعه بزرگ شد. همزمان در گرجستان در یک بهمنمثل خود 

هـم در حـال تمـرین بـود. چنـین اتفـاقی در تـاریخ  یاجرا درآمـد و سـومهم به

یسندهیک گرجستان نادر بود؛    همزمان در سه منطقه. اثر یک نو

در آذربایجان هم شروع شده بود. از باکو تازه آمده بودم کـه در قزاقسـتان در 

گـروه سه طور همزمان در ههمزمان روی صحنه رفت. در روسیه ب گروه تئاتری  دو

در بلغارسـتان هـم آغـاز  روی صحنه رفت. در همین ایام بهمننمایشنامه  تئاتری 

تأسیس شوروی سابق بـه تازه هاییجمهور  دلیل سرایت سریع آن در تمامهشد. ب

 هـاییژگیومعنـا و  هاینسـرزمبـرای ایـن  این فکر افتادم که آیـا ایـن نمایشـنامه
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داوری و پـیش ،فرانسـه و خاصی دارد، که خبر اجرای آنی آن در سـوئیس، ایتالیـا

دیگر یک اثـر  بهمن ییشنامهنماراستی هم دالیل آن تغییر داد. به یدربارهقرار مرا 

  .آیدیمحساب جهانی به

یسان جدید دارید؟برای ترتیب نمایشنامه یابرنامهآیا    نو

یسدیمکه را کسی  کـه اسـتعداد را اگـر کسـی  قطعاً حال خود رها کرد. به نباید نو

م دیگر این رژیـم از ییکه بگو.اینیاکردهخیانت او به  هدایت نکنی ،نوشتن دارد 

کـه ست دیگر درست نیسـت. چرا سوخ شده اجهانی من یعقیده ا اینیهم پاشید 

بـه مسـائل بـا دیـد و نظـر  اییسندهنویک دیدگاه و منظر اساسی وجود دارد. اگر 

آثـار منسـجم، اصـولی و  توانـدیمبکنـد،  ا جهانی بودن نگـاهی جهانی یدهکده

کـه از جـایی قدر بزرگ شـد؟ بـرای اینناظم حکمت چرا این درست خلق بکند.

 یپنجـرههـم مـورد انتقـاد قـرار داد. بایـد بـه دنیـا از حرکت کرد، اما بعد آنجا را 

یسـنده،  توانیـدینم اصـًال کالس و این صنف نگاه کرد. اگر آن فـرق را نبینیـد  نو

ید.  اکارگردان و حت بی بشو ید ییفهوظبازیگر خو یسنده این نیست که بگو اگـر  نو

یسنده . زنـدینمچنـین حرفـی  گـاههیچ این کار را بکنی، رها خواهی شد. یک نو

یسنده ، شـودیم. زمانی که درست ببیند، دارای محتوا نگرد یمدرست و عمیق  نو

و مضـامین  شـوندیمخلـق و رو  هایتشخـص ، شـودیماجتماعی  یجنبهدارای 

یسندگان ی. توصیهگیرندیمجهانی شکل  ایـن اسـت کـه از  ترکیه جوان من به نو

ار مانـدگاری از روسـیه، ایتالیـا، راستی اگر امروز آـث هادبیات ترکیه غافل نباشند. ب

هـا نـدارد. احسـاس وجود دارد، ادبیات ترکیه هم هیچ کـم از این اسپانیا و فرانسه

یسنده نیست. چه برسد به این یبرازندهحقارت   هـا امتیـازاتکـه مـا از آنیک نو

جا چهل قوم و ملـت باالتری هم داریم. جغرافیای ما بسیار متفاوت است. در این

، کردهـا، ارامنـه و...کـه فرهنـگ مشـترکی را هـایروم، هـاترک . کننـدیمزندگی 

افـرادی مثـل موالنـا، یـونس امـره، نـاظم  سـرزمین . در کـدامیـماآوردهوجود هب

 ؟اندگذاشتهوجود  یعرصه .. پا به.و حکمت، عزیز نسین، یاشار کمال


