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ها به گونه ای است که برای ورود و خروج شخصیت لباس فرم شهربانی استوار فرجی در جا لباسی مثل پیکر تمام قد فردی دیده می شود. قاب 

جای صحنه چیده شده است و روی هرکدام  -های مکعبی در جایچند صندلی و شاید حجم کرد.توان از آن استفادهدر جای جای نمایش می

سایلی از قبیل پارچ آ صوت و .. قرار باز آنها و ضبط  ستکان، تلفن، آلبوم،  شن  دارد. و قوری چای و لیوان و ا صحنه رو رو شاید  ضعیف  نوری 

به سمت توحید نشانه گرفته است. توحید اسلحه ای کمری در دست به سمت اسماعیل نشانه گرفته را سرباز ساک بردوش و اسلحه  .کند می

ی نشیند. تاریکی. لحظاتی است. شبنم جلو تر ایستاده و با اضطراب خبره به آنها. صدای شلیک همزمان دو تیر. شبنم جیغی کشیده بر زمین م

 (شود.می ، در قاب دیدهزنگآید. توحید همزمان با صدای صدای زنگ در میآید. شبنم تنهاست.بعد، نور می

 ؟پس استوار کو گذارد.()قدم پیش می  توحید: 

 ؟گفت می ره سر پست. چایی می خوری  شبنم: 

  سوزونه.می نها روسوز سرما استخوا چسبه...تو این هوا می  توحید:

 انگاری شب بهاره. آدم مونده چی بپوشه... زنن.ها جهجه میکنی ستارهآسمونو نگاه می توحید:

 .، هوا شد بهاریهیچ وقت نباید به هوای اردبیل اعتماد کرد...یهو دیدی وسط چله زمستون بابا می گه؛ :شبنم

 )زنگ تلفن(

بابا خونه نیست... نمی دونم ، گفت می ره سرپست، رفت و  ...باشه رسی؟...... کی میاالنعه! کجایی ...داداشسالم  بله بفرمائید...  :شبنم

دوباره برگشتتت، لباستتش رو عود کرد و اون نامه ای که براش فرستتتاده بودی رو برداشتتت و  رفت بیرون... امیر اون نامه چیه 

توحید هم اینجاست...  ...بابا رو می شناسی... نه چیزی نگفتفرستادی برا بابا، از روزی که اونو خونده خیلی تو خودشه...خودت که 

صحبت می ...ه، نههیچی...ن امیر... مونه تا تو بیایی... مواظب خودت باش...می سیدیبعد   (.گذاردگوشتی را می)زود بیا خونه. کنیم...ر

 ... های نمیننزدیکی بودهخونه بین راه زنگ زدآد... از یه قهوهامیر بود. داره می

 چیزی شده؟   توحید:

  نه...  شبنم:

 انگار دمغی...آقا جون چیزیش شده؟  توحید: 

 چایی تو بخور سرد نشه.  شبنم: 

 آد....چه عجب...داداشت هم که تو راهه و داره می پس آقا  توحید: 

 شود(دارد و با تابلو مشغول میمیرود.قلم مو و پالت را بربه طرف تابلو می شبنم)

 تو این اوضاع بیاد خونه بمونه بهتره.  شبنم: 

 ؟نامه چی بود که به امیر می گفتی اون  توحید: 

 هیچی... پاکت؟...   شبنم :

 تمومش کن.   توحید :

 چیو؟ (.دست و پای خود را گم کرده سعی دارد خودش را کنترل کند)   شبنم:

ر بیاری که... دیگه مجبور نیستی زیاد به ذهنت فشا ات.شم مدل نقاشیطول کشید... تموم که شد خودم می این تابلو رو... خیلی  توحید:

 شینم روبروت که یه تابلو هم از من بکشی.خودم حی و حاضر می

 مگه تا حاال کم کشیدم؟  شبنم:

 خوام.می ..یه تابلو رنگی  زندهه قلم بودن و از رو عکسم کشیدی.اونا همشون سیا  توحید: 
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 کشم واست.اونم به چشم. اونم می   شبنم:

 شه ها.سرکار استوار بکشی بد نمی گم یه تابلو هم ازمی   توحید:

  بس کن توحید...  شبنم : 

 مهندس امیر فرجی...ی آقا یه تابلو هم از امیر بکش... گم به خدا...راست می  توحید : 

 )سکوت(  شبنم : 

 (.داردمی)استکان را برخوری؟ داداشتو تعریف کردم؟ تو چایی می برخورد آقاچیه بهت   توحید : 

 ریزم.دم میبشین خو  شبنم : 

  (.زندآرام با تابلو حرف میشبنم  ،رودبه داخل آشپزخانه می توحید)تمومش کن. نه راحت باش . تو به کارت برس.  توحید :

 ترسم...ترسم مامان میکنه... میمامان...بابا چرا اینکارا رو می بینیمی   شبنم :

 از چی می ترسی؟  توحید : 

 هیچی ...  شبنم : 

کمم به خودت فکر کن...  خوای این وضع ادامه داشته باشه؟... کم به خودت فشار بیار.... دیگه داغون شدی شبنم...یهمی تا کی   توحید:

که با در و دیوار و این رم....اون حرفایی شنوم و مییه سری تعارفات معمولی تکراری میآم به من... من هر وقت می ات...به زندگی

 زنی رو به من بگو...شبنم توچته؟تابلو می

 هیچی...  شبنم: 

 چرا یه چیزیت هست... با استوار حرفت شده؟ باز چیزی بهت گفته؟  توحید : 

 بگه؟نه... چی باید    شبنم :

 باره من....هر چی... در  توحید : 

 تو؟!  شبنم : 

 آره خب.  توحید : 

 باره تو چی باید بگه... من... من فقط نگرانم.نه... بابا در   شبنم :

 نگران چی؟ نگران کی؟   توحید :

 شود.(شنیده می دهند از خیابان)صدای مردمی که شعار می نگران پدر...نگران امیر...  شبنم: 

ای پیش اومده که از من مخفی مستتهلهنگران من باشتتی... ببینم اتفاقی افتاده؟  بازم شتتروع شتتد... تو باید نگران خودت باشتتی.  توحید :

  (.کند به خودش مسلط شودو دستپاچه است و سعی میمضطرب شبنم )  کنی؟می

 شده...باباجون یه طوری   اتفاق؟...نه... اتفاقی که نیافتاده...  شبنم :  

 اون از اولشم یه طوریش بود.   توحید:

 از روزی که... ره...ره...تا برگرده دلم هزار جا مییکنم برای همیشتته مره فکر میای شتتده... هر وقت مینه این روزها یه طور دیگه شبنم: 

 تونم چشم رو هم بزارم.ره سر پست تا صبح نمیشبها که می  کند.()حرفش را عود می
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 مون.باهاش صحبت کن بریم سر زندگی گم زود تمومش کن...برا همینه که می  توحید: 

 شه؟بذار ببینیم وضعیت چی می گه ؛گم ، میهر وقت بهش می  شبنم: 

 زندگی من به این وضعیت چه ربطی داره؟  توحید: 

ها یه چیزی رو بیرون خواد از توی کلمهسطراش...انگار میآره و زل می زنه به آد خونه، چند تا روزنامه با خودش میوقتی که می شبنم: 

شینه و خیره کنه میکه تموم می شه...آخرین سطر روزنامه روهم نمیدوه...خسته ر به سطر دنبال یه متهم فراری میبکشه. سط

شمایل موال...و می س اگه من حرفی نزنم یه کلمه هم حرف نمیزنه... شه به  سرد و یخ زده...انگار هیچ کس خونه نی سرمای  ت...

 آره تو خونه...ساکت و سنگین...زمستون هجوم می

دود. می شکند. صدای ایست مامورین گشت شب. شبنم هراسان به طرف پنجرهدوند سکوت خانه را میصدای پای چند نفر که در کوچه می)

صدا را پیدا کند.سعی می سمت  صدایکنتوحید نیز از پنجره نگاه می کند  ست مامورین و به دنبال آ د. شلیک تیر هوایی...ای صدای  شبنم  ن 

 (نشیند.جیغی کشید و همانجا روی زمین می

 باز شروع شد. امشب زودتر شروع کردند.  شبنم: 

 کدوم دست بردار نیستند.خوان. هیچمعلوم نیست چی می  توحید: 

 سونه...رتپدر... سکوت بابا منو می ..نگرانخیلی نگرانم.من این مردم یه چیزیشون شده...!   شبنم: 

  ترسی  پاشو بریم خونه ما...اگه اینجا می   توحید:

 (.داردمیگوشی را بر شبنمزند.تلفن زنگ می)

 ... صدات نمی آد....بابا تویی؟ ...چرا حرف نمی زنی؟توییالو..بفرمائید....امیر   :توحید

صد شنیده نمی)هیچ  شی   شت گو سته صدای شود .ایی از پ سربازپای د سمت گذرنکه بدو رو از کوچه می هاای از  شبنم و توحید به  قاب  د. 

 را پر کرده به شبنم میدهد.آب لیوان  زند. توحیدیجان  نفس نفس میشبنم از ترس و ه شوند.کنند.سربازها دور میروند و بیرون را نگاه میمی

 (.خوردشبنم تا نصفه می

 لباستو بپوش بریم.آروم باش...پاشو   توحید: 

 بابا هم هر جا باشه دیگه می آد... کاش باب می دونست امیر داره می آد. مونم خونه امیر بیاد...دیگه باید برسه.نه می  شبنم: 

 استوار کجا رفته تو این وضعیت؟  توحید:

صبی و کالفه کنار می ش کشد و روی مبل می)توحید ع شته یند.ن سمت تابلو رفتهکبریت می و سیگاری  به لب گذا شبنم به  م مو و قل  کشد. 

صبی رنگ شته ع سیگار  شود.توحید خاموش می ماند. کبریتمی گذارد.میمیزد و روی پس زمینه تابلو آها را به هم میپالت را بردا توحید از 

 ماند و خیره به تابلو...(ای میشود. شبنم لحظهکشیدن منصرف می

 کردم.من دق می اگه تو نبودی  شبنم: 

 خوای واست شعر بخونم...یه شعر تازه نوشتم.می   توحید:

 شد.ش میگم اگه االن زنده بود خیلی شبیه.. میگه شبیه خودت شده... اما یه کم پیر.بابا می شه...دیگه داره تموم می شبنم: 

 خدا بیامرزدش.   توحید:

زنم ستتال... تمومش که کردم می15 زند.(گیراند و عصتتبی پک می)توحید ستتیگار را میهمونو کشتتیدم.  تو ذهنم مونده بود  تهر چی از  شبنم:

 کنار عکس بابا...زیر شمایل موال.

 می بریمش خونه خودمون.   توحید :
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ستم از روی عکس های  شبنم:  شم... تآلبوم توینخوا ستش از حرکت باز )لکبک عکس های ( .آوردبه خاطر میمیماند...چیزی ه ای رنگ می گذارد... د

 توی آلبوم...اون عکس... پاکت نامه...

 کدوم پاکت ؟ توحید: 

رود. میبه سمت آلبوم عکس اندازد...شبنم تند ید...دود سیگار به سرفه اش میآیابان... توحید ترسیده به خود می)صدای شلیک گلوله ای از خ

 (.کندعصبی و کالفه سیگار را خاموش می حیدتو

 (.زندگردد و آن را ورق می)شبنم آلبوم در دست برمی چی شد؟   حید:تو

را با تابلو مقایستته کند و آن گیرد و به عکستتی نگاه می)توحید آلبوم را از شتتبنم مییکی از اون عکس ها شتتبیه مامان بود... شتتبیه این عکس... شبنم: 

 (.کندمی

 گفتی؟تو کدوم عکس رو می استوار راست گفته شبیه شده اما پیرتر...  توحید: 

 با اون عکس... مامان... ای که امیر برای بابا فرستاده بود...اون نامه  شبنم :

در کوچه )صدای پای چند نفر  که  با من حرف بزن... چی شده؟ شبنم... زنی... شبنم...گی؟ کجایی؟... از چی داری حرف میتو چی می  توحید:

 .(خیره به توحید یرد. توحید گیج و منگ وگتند آلبوم را از توحید می ید.آشبنم به خود می دوند.می

 چرا تموم نمیشه این شب.  شبنم: 

 هنوز اول شبه.  توحید: 

شور مینمی )با خود( شبنم:  شب دلم خیلی  سر  .کردمافتاد من چیکار باید میها براش اتفاقی می شلوغید. اگه تو  زدونم چرا اون  اگه 

 ها...اون عکساومد.اگه امیر می ...امیر ...... بیشتر اونا همسن و سال امیر بودند؟ نهکردپست به یکی شلیک می

 (ای)صدای شلیک گلوله ؟کرداون چیزی رو از من مخفی می ای()خیره به نقطه توحید: 

 زنه... برای امیر خیلی نگرانم.من دلم شور می  شبنم: 

 ه بچه نیست ... آخه کی تو این حال و روز به فکر مهندس شدنه؟اون ک  توحید:

 بابا نباید بذاره امیر دوباره برگرده... باید بمونه تا اوضاع آروم بشه بعد بره.   شبنم: 

 خدای من... بابا چرا اون عکس ها رو با خودش برد.  شبنم: 

ها؟ برای آقا جون مشتتکلی پیش نامهشتتنوی؟ کدوم عکس ها کدوم میزنی؟ منو ن معلومه چته؟ از چی داری حرف میتو اصتتل توحید: 

 اومده؟

 بابا چرا امشب بیرون رفت؟   شبنم:

صی رفته؟... توحید:  شخ شیک بوده چرا با لباس  ستوار که شونب  دونی اونمی اگه ا سر ریختند تو  یرون االن چه خبره؟ یه عده زده به 

 شون بزنن برن وایسن جلوشون که...گیقا جون باید از زندخیابونها... و امثال آ

 بس کن توحید. تو که خودت تا دیروز...  شبنم: 

وری ریخت شه... هر چیزی یه حساب کتابی داره...نمیشه همینطهم سر حرفم هستم... اینطوری نمی ... من االنچی؟ من تا دیروز توحید: 

شتتتون به همین شتتتون بزنند برن وایستتتن جلوقا جون باید از زندگیگم امثال آچ تشتتتکیالتی...اینکه میها... بدون هیتو خیابون

ه سازمان... خودشونم به زنه واسه خودش شده یه تشکیالت. ید... هر کی واسه خودش یه سازی میبا کی طرفن دخاطره...نمیدونن

 رود و خیره در تابلو(وحید به سمت تابلو میبه حرفهای تتفاوت )شبنم بی شون کجاست معلوم نیست...که... ریشه گیرنها ایراد میتشکیالتی
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ست... منم که ست. هیچی معلوم نی شون معلوم نی سراغ ست. تو هم که نمیزنم باکی حرف میاینجا  کجا باید رفت  گی معلوم نی

شحال ب شی که منچته؟ چه اتفاقی افتاده؟ تو االن باید خو ش نامزدت، ،ا مون از زندگیینیم از خودمون اومدم خونه تون... اومدم ب

گم از کدوم عکس ها حرف گم؟ من میآد خونه... حواست هست چی میون حرف بزنیم... داداش جونت هم که داره میینده ماز آ

 نگرانشی... بگو شاید تونستم کاری بکنم.آقا جون پیش اومده که تو اینقدر چه مشکلی واسه  ها... زنی...کدوم نامهمی

 همه؟یعنی اینقدر برات م  شبنم:

 باشه به منم ربط داره.هر چی به تو ربط داشته ام.منم یه عضوی از این خانواده  توحید:

 ای میشه که اون نامه رسیده.... دوهفتهاز امیر.یه نامه واسه بابا اومده ...   شبنم:

 خوب؟   توحید:

 بود. از روزی که اون نامه اومده بابا خیلی تو خودشه... چند تا هم عکس توش   شبنم:

 عکس؟ عکس کی؟  توحید: 

شون... مثل عکسنمی  شبنم: شبیه مامانه... بابا نمی ...دگیرنها میهایی که توی بازجوییشناختم دونه من اونا ولی یکی از اون عکس ها 

 .هرو دیدم...همون پاکتی که با خودش برد

 قا جون که بچه نیست.کنی. آبیخود خودتو نگران  می   ید:توح

شون بر هاها و عکسآخه اون نامه شبنم:  شم از شت.گاهی هم یه نمییه طوری بود. بابا چ سیدم زد که من میحرفایی با خودش میدا تر

 یه کارایی بکنه...

 استوار یه مملکته. مامور دولته...نی... اون خودش کداری بزرگش می   توحید:

 شه.ها میهست مربوط به اون عکس ها و نامه گی... ولی هر چیدونم شاید تو راست مینمی شبنم: 

 دیگه تمومش کن.   توحید:

 کرد.امیر چقدر دیر  شبنم: 

شه کم کم پیداش می آد...می توحید:  شه... ...شهدیگه هر جا با شی... نمی خیالت راحت با برم. خودت که  منم بهترهخواد نگران چیزی ب

شم نداره منو ببینه...می ضعیت هدونی داداش جونت چ ضربهاین و من و  شو به رفاقت منو امیر زد...ر چی بود نمیدونم چرا اولین 

شدیم و همدیگه رو خوب می سیم...امیر با هم بزرگ  شاید امیر بحثدونمنمی شنا شو بهانه کرد یا اینکه من بعد ،  های اعتقادی 

 سالها رفاقت باهاش اومدم خواستگاری خواهرش و خواهرشو ازش قاپیدم...

 بس کن توحید.  بنم: ش

ستونه... توحید:  سرمای زم شد شوخی کردم بابا... تاثیر  شکلی  سکلت» ...دناهببین هوا چقدر گرفته...نگاه کن درختا چه  های درختان ا

اردبیل رو هوای  گفت؛بیل نبود...یه معلم داشتیم که میرفتیم یه شهری که زمستوناش مثل اردمیشد گم چی میمی« بلورآجین

بهار که شتتتد خودم میام بیدارت  تو هم برو بخواب... مثل رفاقت من و امیر... اش...هحتی رو رفاقت آدم تاثیر میذاره... همه چیز

 کنم.می

 مواظب خودت باش که سرما نخوری. مونم تا بهار برسه.آد...بیدار میخوابم نمی  شبنم: 

چند... آد خونه... هرراستی... نگفتی چی شده امیر این موقع داره میخودم میرم...  خوری...نیا بیرون سرما می حافظ...چشم...خدا  توحید:

 آره... اما من فکر کنم این پسر یه ریگی تو کفششه.کس از کارای این پسر سر در نمیهیچ ولش...

 بس کن توحید... این حرفا چیه؟  شبنم: 
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شونن  توحید: سنگ اونهارو می.. تو هم که .دهمینطوری... همه به فکر خود شه  سینه...همی گی پس کی باید به خودت هم نمیبا  زنی به 

 حافظ...خدا افته...آد...هیچ اتفاقی نمیقا جون هم میآد... آبگیر بخواب... امیر هم میبرو راحت  فکر تو باشه...

 مواظب خودت باش.  شبنم: 

 بخونم... یه شعر تازه نوشته بودم.نذاشت شعرمو براش  )توحید درون قاب پنجره و خیره(  توحید:

 )تاریکی و سکوت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقطه ای کور  ی اول خیره بهدر همان نقطه صحنهشود. شبنم ای موسیقی محلی پخش میاست. ضبط صوت روشن است و قطعه) توحید رفته خانه دوم

 (بینیممی ای زنگ سرباز را در قابهمزمان با صد ید.آزنگ در بصدا در میاست . ایستاده

 اومدی امیر...تویی داداش... اومدم...اومدم...   شبنم: 

کاود. آن دو چشم را میچشمی همه جا ای زیرلحظه رساند.ی بردوش خود را به داخل اتاق میای در دست و ساکسربازی با کاله خود و اسلحه)

شبنم عقب  گیرد.ه و اسلحه را به طرف او میدیپر ر خروجی برساند. سرباز جلوی او شبنم میخواهد خود را به د زنند.دور می را اتاق در چشم 

 رساند.(زودتر از او خودش را به تلفن می خواهد به طرف تلفن برود که سربازنشیند. میمی

 خوای...تو کی هستی؟چی می  شبنم: 

 رم. اگه...بهتره آروم باشی... صدات هم در نیاد... من باهات کاری ندا  سرباز:

 کند ترس خود را بروز ندهد.(سرباز ترسیده، سعی می دهد.بنم عکس استوار را نشان سرباز می) شاگه چی؟ میدونی اصلن اینجا خونه کیه؟ شبنم: 

 (.کشدریزد و سر میب می)لیوانی آ پس فکر کردی همینطور سرمو انداختم پایین و اومدم اینجا؟  دونم.که میآره  سرباز:

 ب رفتارت باشی.پس بهتره مواظ   شبنم:

 پدرت کجاست؟   سرباز:

 خونه نیست.  شبنم: 

 ای هم تو خونه است؟کس دیگه  سرباز: 

 تو دنبال کی هستی؟  شبنم: 

 فهمی... گفتی پدرت خونه نیست؟به موقعش می  سرباز: 
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 آد.ه... یعنی نه... یعنی میآر  شبنم : 

 پس االن کجاست؟  سرباز: 

 رفته بیرون.  شبنم: 

 آهان حتمن رفته سر پست.. و تو... این وقت شب..تو این بلبشو؟  سرباز: 

 من چی؟  شبنم: 

 (.گیردمی رود. سرباز اسلحه را به سمت اوزند. شبنم به سوی تلفن می)تلفن زنگ می کنی تا پدرت بیاد.درد سر درست نمی سرباز: 

 کیه؟  سرباز: 

 دونم...نمی  شبنم: 

 ب باش حرف اضافی نزنی...مواظ  سرباز: 

 الو...الووو... قطع شد. (.داردمی)گوشی را برها...  شبنم:

 تو منتظر کسی هستی؟ سرباز:

 بابام . ،آره  شبنم: 

 غیر از پدرت.   سرباز: 

 برادرم.  شبنم: 

 آد؟چیکاره است؟ کجا بود؟ از کجا می اون  سرباز: 

 ...آدداره میکه  رسید... زنگ زده بوددیر کرده تا حاال باید می اون دانشجویه...قرار بود از تهران بیاد...  شبنم:

ز یه طرف این وضعیت هم ا ،یه طرفهم... سرمای شهرتون از همه چی ریخته به قاریشمیشه. شلوغ و سرد... بیرون خیلی سرده... سرباز:

 شه؟ برادرت چه جور آدمیه؟پدرمون رو درآورده... اما درست می

 چه جور آدمیه؟ چی برادرم؟ یعنی   شبنم:

 به سوال من جواب بده.   سرباز:

 کنی؟داری بازجویی می   شبنم:

 خیلی تیزی...  سرباز: 

 کنه؟پدرم بیاد میدونی باهات چیکار میاگه   شبنم : 

 .خدا کنه زودتر بیاد  سرباز: 

زده جایی برای پنهان شتتدن افتد. ستترباز وحشتتتنور چراغ های گردانش به خانه می شتتود ونزدیک میآژیر ماشتتین گشتتت پلیس که )صتتدای 

 (.گیردپنجره بدود که سرباز جلویش را میخواهد سمت گردد. شبنم میمی

 از تو خونه به پشت بام راه دارین؟  سرباز: 

 بیرون. ببریدبهتره تشریف .. خونه بشید ندارید اینطوری واردمن مامور وظیفه شناسیه... شما حق پدر  شبنم:
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 از پدرت یادت گرفتی اینطور حرف زدنو؟   سرباز:

 گفتم بیرون.  شبنم: 

اگه نگران پدرتی و خانواده تو  شتتم تو رو هم با خودت ببرم.اما مجبور میخوای برم باشتته م گفتم صتتداتو بیار پایین. اگه میمن سرباز: 

 دوست داری بهتره آروم بگیری...

 .ولی اون چی؟ به زور اومد تو خونه  و تهدید کرد ...معلومه که نگران پدرم بودم... اون رفت وظیفه اشو انجام داد )خیره و با خود( شبنم:

ضیه کنار بیام فه امو انجام میدم.دارم وظی منم االن ای کور و با خود()خیره به نقطه سرباز:  سها ...اینطوری میتونم با ق صاب وا مونه آدم نمی ع

شده... سربازیه  تو این خراب  صبح که اونم تو این وضعیت که معلوم نیست  هزار جور مشکل و گیر بازار...و خدمت  چی به چیه؟ 

ختت دراز بکشی و ری تو آسایشگاه رو تمی ،شب که پستت تموم میشه افته...تا شب چه اتفاقی می دونیکنی نمیچشماتو باز می

بذاری په مرگتو  نده از رو ،ک پا میت یمعلوم نیستتتت ز تت  یا میخ خت می، اتپتو و مالفه پیچنت تو همونشتتتی  نت رو ت ذار

 (زند.رود و جلو آن زانو میترکد به سمت تابلو میغض شبنم می)بشما مادرتون... )به شبنم(خونه... دور از پدر...دور از مادر...شورمرده

مامان خیلی  نگران پدر باشتتم... باید نگران امیر باشتتم... چطور تحمل کنم... این حرفا رو بشتتنوم...می بینی مامان... من چرا باید  شبنم: 

  امیر... امیر هم که نیومد... تنهام... خیلی...

سلحه را روی ) شهسرباز ا سمت پارچ آب میگو شته به  سلحه می کند.رود و لیوان را پر از آب میای گذا ساشبنم خودش را به ا ن را ند و آر

 (.گیردبرداشته سمت سرباز می

 یا همین االن می ری بیرون یا...  شبنم: 

 دم اسلحه رو بذار کنار.کار رو بدتر نکن...آروم باش... خطرناکه... بهت دستور می  سرباز: 

ستور میتو چیکاره شبنم: ستی؟ یدونی تو خونهدی؟ میای که به من د سلحه و با خود( کی ه شلیک   )خیره در ا شلیک کرد...  سلحه...  ا

ش کرد... صدای  شیدبوی باروت خونه رو پر کرد... گوش هام از  شید... خون پا سوت ک سلحه را به زمین  رو در و دیوار. لیک گلوله  )ا

ستاندازدمی صت ا سرباز از فر ست او می.  سلحه را از د شبنمفاده کرده ا سرباز لیوانی آبه گریه می گیرد.  شبنم میخواهد  دهد.شبنم میب ریخته به افتد. 

 (.شودسرباز می خونی لیوان را بگیرد متوجه دستهای

 بگیر بخور...آروم باش.  سرباز: 

 تو آدم کشتی؟  شبنم: 

 چی؟  سرباز: 

 تا حاال چند نفر رو کشتی؟  شبنم: 

 من... من چرا باید آدم بکشم؟...نه من آدم کش نیستم.  سرباز: 

 خونیه؟پس چرا دستات   شبنم: 

 نه.. چیزی نیست. (.هایش را در پشت خود پنهان کندکند دست)سعی می  :سرباز

 اسلحه هم داری. تو یه سربازی...  شبنم: 

 چه ربطی داره؟  سرباز: 

 کنید... اون کی بود.آد شما ها شلیک میاون همه صدای تیر که می  شبنم: 

 کی؟  سرباز: 
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 همونی که کشتی.  شبنم: 

 مجور نیستم کسی رو بکشم. کسی رو نکشتم... من  سرباز: 

 ؟دم تیر ندادنمگه بهت حک   شبنم:

 ؟دنهخوب بد   سرباز:

 پس کشتی.  شبنم: 

 (.کند خونی که در دستهایش خشکیده را پاک کندشده سعی می )عصبی نه  سرباز:

 اش...خون دستات.چرا کشتی .. اونم نشونه   شبنم:

 پدر تو چی؟ سرباز:

 پدر من؟ منظورت چیه؟  شبنم: 

 کشه؟پدر تو روزی چند نفر رو می  سرباز: 

 بابای من آدمکش نیست... بابای من...  شبنم: 

 (دوند.ن طرف میسربازهایی که این طرف و آشود.هایی از بیرون شنیده می)صداتمومش کن... تمومش کن.  سرباز: 

 تو چرا مثل اونا بیرون نیستی؟  شبنم: 

 بیرون بودم...من االن ماموریتم.منم   سرباز: 

 این چه ماموریتیه؟  شبنم: 

 آری؟نمیاز کارای پدرت سر در تو  آد...ز جور در نمیچیچرا امشب هیچ ..بتو ربطی نداره. سرباز: 

 منظورت چیه؟  شبنم: 

 ... یه ماموره و...باالخره پدرت استواره شهربانیهگم... به لحاظ مسائل کاری اش می سرباز: 

  کنه...ربانیه و داره به مملکتش خدمت میسالهاست تو شهاون   شبنم: 

 (.داردتفاوت به سرباز تلفن را بر میرود و بی)به سمت تلفن می

 خوای زنگ بزنی؟کجا می  سرباز: 

 به توحید.  شبنم: 

 حید دیگه کیه؟تو  سرباز: 

 اینجا چیکار داری؟نامزدم...زنگ می زنم بگم بیاد اینجا ببینه تو   شبنم: 

تو نباید از من بترسی... بیا  (.رودشبنم ترسیده عقب  می کشد.سربازگلن گدن اسلحه را می .کندگیرد و تلفن را قطع می)گوشی را از دست شبنم می سرباز: 

 بگیرش ... نترس

 خوام چیکار؟من اسلحه رو می  شبنم: 

 کنه... نمی تکه مطمهن باشی خطری از طرف من تهدید  سرباز: 
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 )تاریکی و سکوت(

 

 

 

 

 

 

 

 

   ه سومخان

 اند.(ای نشستهآید. سرباز و شبنم هر کدام گوشه)نور می

 ترسی؟ هنوز هم از من می  سرباز: 

 تو چرا بر نمی گردی پادگان. بابام هستم. من نگران شبنم: 

 دیگه نمی تونم.  سرباز:

 فرار کردی؟  شبنم:

 آره.  سرباز:

 چرا اومدی اینجا؟پس   شبنم:

 پدرت باید به من کمک کنه. من به کمک احتیاج دارم.  سرباز: 

 باید؟  شبنم:

 به خاطر این ساک و مدارکش.  سرباز: 

 از کجا می دونی پدرم به تو کمک می کنه.  شبنم:

 )ساک را سمت شبنم می گیرد.(چون امیر گفت.  سرباز: 

 )ساک را باز کرده وسایل داخل آن را بیرون می آورد.(شناسی؟ این ساک...امیر... تو امیر رو از کجا می   شبنم: 

 این ساک رو امیر داد که برسونم به دست شما.  سرباز: 

 پس خودش کجاست؟... اون باید تا حاال می رسید... بگو چی شده؟ امیر کجاست؟  شبنم: 

 نمی دونم.  سرباز: 

 دی؟اگه نمی دونی پس اینا رو از کجا آور شبنم: 
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 های من گوش کنید... باید کمکم کنید... امیر خودش منو فرستتتاد اینجا... اونشتتما باید به حرفآروم باشتتید... کنم خواهش می سرباز: 

 .دکنیگفت اگه بیام اینجا شما کمکم می

 پس چرا خودش نیومد.  شبنم: 

 ...آخه اون  سرباز: 

 دیدیش؟ ؟ کجاتو امیر رو از کجا می شناسی آخه چی؟  :شبنم

... خدای من چرا امشب هیچی جور در نمی آد؟ ببین من دیگه نمی تونم برگردم خدمت... شانس من بود بیفتم همینطور اتفاقی؟ سرباز: 

اردبیل... تو یه شهر غریب که نه کسی رو دارم نه جایی رو می شناسم... خیلی وقت بود می خواستم فرار کنم. فرصت پیش نمی 

 عیتی که معلوم نیست کی به کیه.اومد. تو همچین وض

 اینا چه ربطی به امیر داره؟ شبنم:

ست بیام  گفت می تونم به شتما بگم. امیر سرباز:  حتمن تا االن متوجه غیبتم  ... نه؟!کنیداینجا. اون گفت شتما به من کمک میازم خوا

 شده ند. دیگه آب از سرم گذشته... خیلی وقت بود دنبال همچین فرصتی بودم.

 امیر خودش به من زنگ زد... از یه قهوه خانه تو راهی... اون خودش گفت تا رسید می آد خونه... گی... دروغ می : شبنم

 خواستم به امیر کمک کنم.ضیح بدم... من میتو بذار آروم باش... به امام غریب تو رو   سرباز: 

 چه کمکی؟  شبنم:

 امیر... امیر... تیر خورد.  سرباز:

  ره تو زدیش... دستات هم خونی بود.آ ؟تو زدیش  شبنم: 

 ننفر از ته خیابون دار دودیم پستتت بودیم. دیحرف منو باور کنید... ما تو خیابون ستتر خواستتتم کمکش کنم.به خدا نه من می  سرباز:

شت ند...تا ما رو دیدنآمی ش .ندبرگ ش شک کرد. ونسرگروهبان به سرباز  ...ونگفت برید دنبال شمن با یه   کردیم. وندیگه دنبال

 ...نددوباره ایست دادیم...بازم ایست دادیم...اما فرار کرد ...ندبه فرار. ایست دادیم... بازم فرار کرد ندها و پا گذاشتتو کوچه ندپیچید

رش. تیر به پاش یدیم باال سرسیکی شون افتاد زمین ... اون یکی در رفت. ...تونستم بکنممن چیکار می .اندازی کرد..اون سرباز تیر

اون ستتترباز رو فرستتتتادم دنبال ماشتتتین که ببریمش  بغلش... بود رفت...این ستتتاک هم محکم گرفتهخون ازش می وبود خورده

ستانی جایی...من و امیر تنها موندیم... صت می بیمار شتم که بتونم فرار کنم...خیلی وقت بود دنبال فر  ...اندبهمون حق تیر داده گ

 زدم؟...من نون حالل خوردم...اگه منم یکی رو می .ترسیدم..من می

 امیر چی شد؟  شبنم : 

یه سرباز تو شهر  جایی رو هم که بلد نبودم... نتونستم امیر رو اونجا تنها بذارم... خواستم در برم... رفت دنبال ماشین... اون سرباز سرباز: 

نمیتونستتتت یه  بلندش کردم به یه جایی برستتتونمش... کنم...کنه بتونم فرار کنم منم کمکش می بهش گفتم اگه کمکم غریب...

شماقدمم برداره...گفت اگه  ست  سونم د ساک رو بر ش هر کاری کردم نیومد...گفت با پای زخمی فرار کنم... کنیدکمکم می، این 

دونستم نمی منم اومدم اینجا... ...آدرس اینجا رو بهم داد نشه...تر از جوافتم...گفت این ساک مهمنمیتونه جایی بره و منم گیر می

 ...ه استوار شهربانی پدرتون

بیرون  چند قطعه عکس و یک نوار کاست جا می ماند. کند.میدستپاچه ساک و وسایل ساک را جمع شبنم ید. آدر میزنگ در به صدا ) پس امیر چی؟ شبنم: 

 کند.(را نگاه می

 توحیده...   شبنم: 

 توحید؟  سرباز:
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 نامزدم...تو برو اون اتاق... صدات در نیاد.  شبنم:

 (.استشود. شبنم وسط صحنه ایستادهمیقاب دیده درون . توحید بیرون می رود)سرباز  

 پس کجان؟  توحید: 

 کی؟  شبنم: 

 امیر و آقا جون؟  توحید: 

 هنوز نیومدند.  شبنم:

 حاال؟ ببینم تو چته؟ گریه کردی؟پس کجا موندند تا   توحید:

 . بشین برات چایی بیارم.نه.. چیزی نیست  شبنم: 

 خورم.نمی  توحید: 

 میخوای بشین نزدیک بخاری...چسبه.تو این هوا چایی می شبنم: 

 نه همینجا خوبه.              توحید : 

 چی شد این وقت شب...   شبنم:

خونه... گفتم بیام یه سری بزنم...ببینم امیر اومده یا نه. اینها هم که معلوم نیست چشونه. نگران تو هم داشتم می رفتم راستش...  توحید:

شده.  ست می گفتی آقا جون انگار یه چیزیش  ست... را ست کجا شیک نبوده... معلوم نی شب که ستوارهم رفتم... ام بودم. دنبال ا

 خیلی عجیب و غریب شده... نگرانش شدم.

 داشتی باهاش که رفتی دنبالش؟ کاری   شبنم:

 کار که نه... می خواستم  در باره خودمون صحبت کنم باهاش.  توحید: 

 خونی برام؟ت رو میشعر  شبنم: 

 شعر؟  توحید:

 شعری که تازه نوشتی؟  شبنم: 

 برا همه بخونم.بیاد ، شت هم اقا دادآاستوار و  گم بذار می  توحید: 

 من بخونیش... اول برای من بخون. نه...قرار بود برای  شبنم: 

ستان / از میان بستتر وه» توحید:  سان چون پر طاووس خوشها / یک ستتاره آلود آستمانممن خودم دیدم / در شتب سترد زم رنگ / ب

های شب کر شد / دل، هذیان گوی گورستان /گوش مهربانی آلود / فرو غلطید و گم شد / در میان جنگل خاموش وای حزنقطره

بر  دست« شهر لرزید و اشک غلطید و دست بر دشنه سنگر شد.. /بود / با هجوم تند بیگانه، پرپر شد ای لب وا کردهه مثل غنچهک

 های شب کر شد...دشنه سنگر شد... گوش مهربانی

 (ند.کجمالتی از شعر را عصبی تکرار می حید همچنان)تو

 .برای کی گفتی این شعر رو؟   شبنم:

 کسایی که مجبور می شن پا رو دلشون بذارن... برای کسایی که لب می بندند و هیچی نمی گن... برای خودم... امیر... تو... برای توحید: 
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 من! ... من چی رو به تو نمی گم؟  شبنم: 

ر هم به خاطر اون نامه قضیه اون نامه چی بود؟ اون عکس ها... که همه رو ریخته به هم... تو اونو خوندیش مگه نه؟ مطمهنم استوا توحید: 

 و عکسها تا االن بیرونه... چیزی رو ازم مخفی می کنی؟

 من اون نامه رو نخوندم... فقط فرصت شد تونستم قایمکی اون عکس ها رو ببینم... چرا باید چیزی رو ازت مخفی کنم؟  توحید ! شبنم: 

 (.شودبود میآن به شبنم آب داده زند و متوجه لیوانی که سرباز با دست خونی باقدم می حید)تو

 تفاقی افتاده؟ا  توحید: 

 چه اتفاقی؟  شبنم: 

 چرا خونیه؟ این لیوان...  د: توحی

 ... خون دماغ شده بودم.چیزی نیست...من ... من   شبنم:

ست.؟خوبه  حالت  توحید:  شبنم...کم ب می خوای بریم دکتر؟نه انگار حالت خوب نی شار بیار  نگران پدر و امیر  می خوای تاکی ه خودت ف

 )توحید متوجه نوار کاستی که روی زمین افتاده می شود.(بشی؟ بذار یه کم هم اونا نگران تو باشند .

سیقیه؟ می توحید:  شن  گوش کنیم؟ خوایمو شته رو صوت گذا ضبط  ست را داخل  منکه گفتم شود.( سخنرانی امام خمینی پخش می کند.می )نوار کا

این از کجا اومده؟ این می دونی یعنی چی؟ اگه بفهمند تو خونه ی استتتوار هستتتم... ... منکه گفتم نگرانتونخوب نیستتتحالت 

 فرجی نوار سخنرانی ایت اهلل خمینی گوش می دهند چی می شه؟ امیر کو؟ چرا ازم مخفیش می کنی؟ چرا دروغ می گی؟

 چه دروغی؟... اون نوار... امیر...  شبنم: 

بکشتتیم خودمونو  بهتره من و تو، تو کارای  آقا جون و امیر دخالت نکنیم...بذار کمی شتتفاف حرف بزنیم.  روس خانوم...ببینید ع توحید: 

)یکی از عکس هایی که روی زمین افتاده اگه اونا نمی فهمن و فکر می کنن مملکت قانون نداره تو بفهم. زندگی خودمون... کنار بریم پی

یه مدرک جرم دیگه... تو این فاصتتتله ای که من رفتم و اومدم چه اتفاقی تو این خونه افتاده؟ یکی اومده بیا اینم را نیز می بیند.( 

زندگی مون باشتتتیم. یه زندگی بدون  اینجا مگه نه؟ کیه؟ امیر اومده؟ شتتتبنم اینا از کجا اومدند؟  من و تو کم کم باید به فکر

 میر یه ریگی به کفششون هست. دردسر. با رفاه و آرامش... من مطمهنم آقا جون و ا

 بس کن توحید.  شبنم: 

 کی می تونه باشه...)زنگ در به صدا در می آید( تو بس کن...  توحید:

 حتمن پدره...  شبنم:

 ی به صورتت بزن.من باز می کنم ... تو یه آب ...شایدم امیر  توحید:

 )تاریکی و سکوت(   

 

 

   خانه چهارم

 دوست امیر شبنم و توحید در صحنه هستند.() نور می آید. اسماعیل ، 

 کنند... کی کی جمع می شن شهر رو نورانیبه به ستاره ها دارن ی توحید: 
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 کار واجبی داشتم... از طرف امیر براتون پیغام آوردم. اسماعیل:

 امیر االن کجاست؟ شما باهم بودید؟ شبنم:

 ون کجا تشریف دارند؟باالخره  خبری ازش شد... پیغامش مبارک... خودش توحید:

 حالش خوبه... نگران نباشید... جاش امنه. اسماعیل:

جای نگرانی که داره. دختر بیچاره زابراه شتتده از ستتر شتتب. همش داره انتظار می کشتته... همه مون رو ریخته بهم. اما جاش فکر  توحید:

 نکنم امن باشه... هیچ جایی امن تر از خونه خود آدم نمی شه.

 تی زنگ زده بود منتظرشم... از وق شبنم:

 تیر خورده به پاش... اسماعیل:

 تیر؟ توحید:

سیاب بیفته  اسماعیل: شتیم دست مامورها بیفته ...آبها از آ زخمش زیاد جدی نیست... خوشبختانه خونریزیش قطع شده... خدا رو شکر نذا

 می آد خونه.

 چرخه... این آسیابی که من می بینم حاال حاالها دور خودش می توحید:

 دنبال اون مدارک... اون سرباز اومد اینجا؟ امیر منو فرستاد اسماعیل:

 شبنم این چی می گه؟... کدوم سرباز؟ توحید:

 یه سرباز فراری. شبنم: 

دروغ را به من ر کاست و عکسها تحفه ی امشبه... چفراری؟ دیدی شبنم... تو یه چیزی رو از من مخفی می کردی؟... پس اون نوا توحید:

 ب دراومدند و اینم از تو.جونت و امیر جونت که خرابکار از آاون از آقا گفتی شبنم...

 می خواستم بگم ...ولی ... شبنم:

امیر می گفت اون سرباز می خواسته فرار کنه جایی رو بلد نبوده مدارک رو از اون فرستاده اینجا که سرکار استوارهم بهش کمک  اسماعیل

 کنه که...

 پس کار خودش رو کرده... اون مدارک و اون سرباز کجان شبنم؟ باید تحویلش بدیم. توحید:

 نه باید کمکش کنیم. اسماعیل:

تو زر نزن....شتتما ها چی از جون ما می خواهید؟ می خواهید چیکار کنید؟ می خواهید رژیم ستتاقط کنید به اون عظمت؟ مگه   توحید:

انقالب کنید؟ بارژیم  خواهیددید دور هم و با دو تا عکس و نوار کاستتتت می نفر پاپتی جمع شتتت لکت صتتتاحب نداره؟ چند مم

درافتادید که چی بشتتته؟ ... اون مدارک چیه که براتون اینهمه مهمه... امیر رو کجا بردید؟ می بینید چه بالیی ستتتر این خانواده 

 آوردید؟

 جای شکرش باقیه. بس کن توحید... همین که االن جاش امنه و دست مامورها نیفتاده شبنم:

من فقط اومدم پیام امیر رو برستتونم و مدارک رو تحویل بگیرم بدمش دستتت آدمای مطمهن. اون ستتربازم اگه هنوز اینجاستتت  اسماعیل:

 کمکش کنیم و به یه جایی برسونیمش.



16 
 

شتی اینطوری نمی  توحید: ست... تو اگه تنهاش نمی ذا سر تو ستم با تو دیگه خفه...جوجه خرابکار... همش زیر  شد. منهم راحت می تون

دیم و تو هم منو می بری سربازه رو هم تحویل میو اون مدارک رو تحویل من میده...امیر کنار بیام. البته شبنم االن خودش میاره 

 جایی که امیر مخفی شده رو نشونم می دی.

 توحید تو چی داری می گی؟ شبنم:

دم بیشتر از این خواسته یا نا خواسته اجازه نمیمن بهت نکن. شبنم. تو به عنوان همسر قانونی من خودتو قاطی این ماجرا  ببین  توحید:

شی. من نمیجرمهاشریک  ستوار و برادرت ب شه مثل زندگی پدر و مادرت... هیچ کس حق نداره ی ا سالها ب خوام زندگی من بعد 

با یه شغل مناسب و آینده  رام. دغدغه داشته باشیم. یه زندگی آی بیخوایم یه زندگو تو می من زندگی ما رو ازمون بگیره شبنم...

شتدار.  سرنو ستوار این چیزا رو بهت نگفته؟ آمادرت خبر داری؟  تو از  شت چی؟ا صاحب اینمی قا دادا تابلویی که وقت  دونی 

 اعدام شتتده؟  ، کردهلیه منافع شتتاه و مملکت فعالیت میعبوده و  یه فعال ستتیاستتی زنی باهاش حرف میات تنهایی و نگرانیه

ا رو... اون با این هدونستی اینسال پیش تو یه دختر بچه بودی و نمی15ش از اون روزا تو ذهنت مونده... اتو فقط چهره نمیدونی...

می دونستتتی استتتوار به خاطر همین اتفاق ترفیع درجه نمی گیره؟  ستتال محبت و مهرش رو از تو دریک کرده... 15کارش تو این 

اش های ستتیاستتیفعالیت چند ماهه به خاطر، داداشتتت ،دونی امیراصتتلن می خوام فردا پس فردا زندگی منم بهم بریزه...من نمی

 تحت نظره و من باید...

 تو اینارو از کجا می دونی؟  : شبنم

 باالخره دیگه...  توحید:

ستاده... بذار این خبر رو این ماری  :اسماعیل شبنم خانم، امیر یه پیغام دیگه ای هم برای تو فر شناس...  خبرچین کثافت... مزدور... نمک ن

ش شنوه...  ستین این خانواده قایم کرده هم ب شه که خودش رو تو آ همه چیز رو تو یه نامه ای ... امیر اید پدرتون بهتون نگفته با

 اده... مادرتون زنده است  و تهران زندانیه... انشاهلل به همین زودی ها حبسش تموم میشه...برای پدرتون توضیح د

 مادر من!... خدای من...! پس اون عکس ها و نامه ای که امیر برای پدر فرستاده بود... شبنم:

سلحه ای کمری از بغل خود در می آورد.( ...همش چرنده باور نکن  توحید: شبنم...  ) توحید ا شغل من مجبورم  شم.آبرومندباید یه  شته با  ی دا

کمکم  ..از همون وقتی که امیر و من راهمون از هم جدا شتتتد...همکاری کنم. اوناکه با ... مجبورم مون برای تامین زندگی و آینده

تحویل می دیم... قول میدم کاری  کن شتتبنم... نباید اینده مون رو خراب کنیم... اون مدارک رو بیار بده به من ... ستتربازه رو هم

 ره؟ مدارک هم دست اونه؟... می آی بیرون یا خودم بیام؟نیاد...اون سربازه تو اون اتاقه آکنم که پای امیر وسط 

ستد.حید میشبنم رو بروی تو) ضش  ای صداهایی  .گرفته زمین می اندازدهای توحیدآورده و جلوی چشمخود را دری نامزدی . حلقهترکدمیبغ

ست.از بیرون خانه اوج گرفته  شود.مبوالنس و تیر انصدای آژیر آ ا سرباز در عمق صحنه دیده می  ساک بردوش و  دازی و صدای مردم.  سرباز 

اسلحه را به سمت توحید نشانه گرفته است. توحید اسلحه ی کمری در دست به سمت اسماعیل نشانه گرفته است. شبنم جلو تر ایستاده و با 

 راب خبره به آنها. صدای شلیک همزمان دو تیر. شبنم جیغی کشیده بر زمین می نشیند. تاریکی. (اضط

 پایان

 کریم عظیمی ججین

 اردبیل-96آذرماه 


