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 شخصیت های نمایش :

لطف اله ......................................  مرد 

 غریبه . گارد شاهنشاهی . فراری از گارد
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کربالیی مختار .............................  پیرمرد 

 طرفدار انقالب

....................................  شهریار .........

 شکارچی روستا

میرزاآقا ..........................................  

 خان و ارباب زاده روستا

سمن 

 ...................................................

 زن شهریار

اهالی روستا ........................................ 

 و مردعده ای زن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  مصحنه یک

چاا  مای  دور کرسی نشسته اند وو یک پیرمرد  مرد  دواهگلی در یک خانه روستایی کصحنه روشن می شود. 

 صدا  پارس سگها می آید... خورند.

 بود دوباره گرگ اومده مثل اینکه! بلند هابچهصدا  سر و   : مرد 

شبیخون زدن به مرز  گرگا داده ... میگن هی باهلل امسال خدا خوب مهلتماشاء :پیرمرد 
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 ! دریدن.... خدا رحم کنه شونودانفآباد همة گوس

تونه گرگ به زاغه نمیآن، می نه که طویله دارن، معلومه گرگا هامرزآباد  : مرد 

 ولی تو طویله راحت جوالن میده ! !ترسه بزنه می

بای چااره باوده کاه ایان و ات  ! هایکردهراه و چاه گم ... ! آدمه ولی گفتن : صاحبخانه

 .زمستون زده به بیابون

ش زده. هبوران به کلابرف و ولی اون چه آدمیه تو این چیز  نشنیدم من که  : پیرمرد

  ! حقا که از گرگ بدتره

 کجا بردنش ؟حاال  :  مرد 

 گفتم بیارنش اینجا هرچی باشه خلق خداست ! : صاحبخانه

 و نفا  نفا  . مارد غریباه از تاوان ادتاادهکرسی می آیناد داخل می شوند و کنار ریبهیک مرد غبا  دو نوجوان

 ند.رآومی او را گردته اند و کشان کشان با خودها  بزرگتر شانهها  زند. بچهمی

 جل الخالق! :صاحبخانه  

سامم للایکم غریباه، ماال کادوم ( گیردمی بیند و دست او رامی غریبه را)  : پیرمرد 

 تی بابا جان!؟یوال

 حرف نمی زنه! : یک نوجوان

 ادتاد زمین!می دهنش یخ بسته، داشت :  یک نوجوان

 بیاریااد تااو کرساایکمکااش کنیااد... کمااک کنیااد ( گیااردمی شااانه اش را)  :  صاحبخانه 

 گرمش کنیم.

 

مارد سارما  هبکند. مرد صاحبخانه شیر داغ را می دهد که بخارمی به شوهرش آورده زن صاحب خانه شیر گرمی

شاود و هااو و واو باه می آیاد. مارد غریباه چشام هاایش باازمی نوشاند. مرد غریبه بعد از کمی سرحالمی زده

 کند در حالیکه تمام بدنش لرز گردته است.می نگاه اطرادش

 ؟حال بهتر شد آ ا! صاحب خانه: 

 ببینم پسرم راه گم کرد ؟ پیرمرد:

 مشد  بذاریم کمی استراحت کنه؟ حاال نمی تونه حرف بزنه :  صاحب خانه

 نمی تونی حرف بزنی بابا جان؟! پیرمرد:

خواباند. مارد یم زگزارد و او را به حالت نیمه خیمی کند. صاحب خانه پشت او چند بالشتکمی غریبه دقط نگاه

 صحنه تاریک می شود. . رودمی بندد. مرد غریبه به خوابمی در گرمی کرسی چشمانش را
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  م :ودصحنه 

 تاا اکناد. صااحب خاناه وارد می کوتااهیها  مرد غریبه سر حال آمده اسات و ساردهصحنه روشن می شود. 

 ند.یآِمی شود. بعد از او چند نفر از اهالی روستا هم به اتا می

 حالت بهتر شد؟! سمم ردیق جان! صاحبخانه:

 ؟ومدماینجا کجاست من ا سم م) باصدا  گردته و خ  خ  سینه (  غریبه: 

باش تو  سرما یاخ زده باود  آوردیام خوناه...  نترس خونه خودته. راحت صاحبخانه: 

 راه گم کرد ؟ ردتی؟می کجا داشتی

 اسم این دهات چیه؟ غریبه: 

 ردتین؟می . شما کجانظرآبادهاینجا  صاحبخانه:

 .لطف اله است اینجا  وم و خویش دارم مببخشید زحمت دادم من اسم غریبه: 

  وم و خویش!....  د: یک مر

  وم و خویشت کیه پسرم؟ پیرمرد:

 صحنه تاریک می شود.  .دهد می گیرد. صاحبخانه دستمالی به اومی سرده اش غریبه

 :  سومصحنه 

ی سراسایمه مرد غریبه در خانه دیگر  رو  کرسی دیگر  با پیرمرد  نشسته اناد. پیرزناصحنه روشن می شود. 

 د می شود.وارد می شود. لطف اله بلن

 ون کنجکااو نگااهثمر خاات) شناسی؟می من لطف اله هستم ! سمم لمه جان لطف اله:

 ( کندمی

 پسر خدا بیامرز شیر للی! برادر زاده تو نمی شناسی؟! لطف اله  :کربمیی مختار 

 گیرد.می شود و گریه اشمی ثمر خاتون اشک در چشمانش جمع

 ... یادگار شیر للی خوش اومد !؟ود  یادگار برادر!کجا ب( در حال گریه)  :ثمر خاتون

 ؟بعد از این هم سال چه شده یاد ما کرد   ربان  دمت برم پاره جیگرم!

ل گل آوردنش اول دکار کاردن گرگاه زاز  ها صبحی اومده سرما زده بچه :کربمیی مختار  

شاد ی متا تو کرس هطول کشید ،ردتن دیدن این آ ا بی جون داره میاد آباد 

 لنایت حال بیاد.

 مجبور بود  لطف اله ؟! ! این و ت زمستون ثمر خاتون:

. ..گممی سر درصت براتون( کندمی به مشد حاجی نگاه) درازه لمه ش صه  لطف اله:

 لمه جان!؟

ایاان باارف و بااوران از کااوه و دره گذشااتی تااا اینجااا   تااو حیاارانم چطااور مختار:
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 ه اومد ؟از کجا تا اینجا پیاداومد ؟!

راه ادتادم شب تو راه یه روستایی بود اونجا موندم دوباره صب  شهردیروز از  لطف اله: 

 ! راه ادتادم

... خبر  شاده خودتاو تاو خطار ؟لجبه واال.... حاال مگه مجبور بود  پسرم مختار: 

 انداختی؟

ایی تاازه نه.. خسته ام کربمیی .. .اوضاع مملکت به هم ریخته گفتم بیام هاو لطف اله:

 .بکنم

 ؟ هنوز اوضاع تهران  اراشمیشه مختار: 

 . جاها شلوغی هستها .... مثل سابق بعضی( مکث)   لطف اله:

 شنیده بودم تو نظامی؟ خودت چی؟ مختار: 

 ... اِ.... بتازگی اومدم بیرون ... آخه.... تهران کمی شلوغه منم که ...( مکث)  لطف اله:

 اومد  این طردا؟! مأموریت  مببین مختار: 

 ....  لطف اله:

 زند. می آید که کربمیی مختار را صدامی صدا  ثمر خاتون از اتا ی دیگر

 کربمیی!.... کربمیی!.... صدا  ثمر خاتون:

 صحنه تاریک می شود. رود.می شود و به اتا  دیگرمی مختار بلند

  م : چهارصحنه 

سایاه و  کناد. ثمار خااتون لکا می ی کنجکاو به ثمر خااتون نگااهکربمیدر اتا  نشیمن صحنه روشن است . 

 سفید  از شاه و درح در دست دارد و یک  اب خالی چوبی رو  زمین است. 

 .کربمیی اینو بنداز تو این ببینم ثمر خاتون: 

 کو؟آ ا پ  لک  کنی؟می دار  چیکاراین چیه؟( متعجب)  کربمیی:

کردم حاال اینو بناداز تاو ایان .... ایان چناد روزه کاه   ایمشآ ا رو لک   ثمر خاتون:

 ؟ه بذاریم تو  تا چه... یه و ت نفهمه تو انقمبی هستیانلطف اله مهم

 مگه پسر داداشت اومده انیجا چو ولی ما رو بکنه؟ کربمیی:

 .هر چی باشه اون آدمه شاهنشاهه بندازش تو این صمح نیست کربمیی ! ثمر خاتون:

تو هام باا ( اندازدمی شاه را داخل آن  کند لکمی در حالیکه  اب را باز)   کربمیی:

 ترسی؟می این کارات .... آخه چرا

مساله ترس نی  کربمیی... بچه داداشمه یه و ات میااد ایان اتاا ، نگاه بای  ثمر خاتون:

 بااه رو  کربمیاای نگاااه) ه خاااطر مصاالحت ...باااحتراماای کااردیم دو روز 
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 طر من!به خا( کندمی

این باشه حاکم هم باشه بیا بذارش تو تا چه تا خدا چی بخواد یه مدت دیگه  کربمیی:

 این اتا .

تو تو ایان هاوا  برهاوت چارا بلناد شاده اوماده لجبه و اال .. این برادرزادة صدا  مختار:

 اینجا؟!

 حاال تو سق سیاهت میگی اومده جاسوسی دیگه! صدا  ثمر خاتون:

تنا   که تا حاال نمای شاناخت اینقد دلش برا لمه جوناش! بعد مدتها نه په   صدا  مختار:

اوماده شاما رو و جوناور شده که خودشو انداخته تو خطر گارگ و پلنا  

 ببینه!

 اونم بچه داداش منو! مگه تو این خرابه خبریه که جاسوس بفرستن اینجا! صدا  ثمر خاتون:

.. )مطمئن( من به اینجور آمدن تو این وضاعیت نه که جاسوس بفرستن ولی . صدا  مختار:

 یه چیز  هست.و با این و ت و سالت شک دارم حتماً

 مواظب حرف زدنت باش یه و ت نکنه پیشش به شاه دش بد ! صدا  ثمر خاتون:

 ! دان حاال من دش ندم چی میشهزمین و زمان به اون دش می مختار:

 . صحنه تاریک می شود.گذارندمی لک  شاه و درح را رو  تا چه

 

 م :پنجصحنه 

وتینی باه پامیرزآ اا از دور باا  مای رود.مه بلنادش کبا تفن  شکار  در دوش با چ شهریارصحنه روشن است . 

 نمد  شاپور  و اورکتی پشمین پوشیده است. هکند او کممی دود و صدایشمی طرف او

 ؟ر  تو این بورانمی رسشکار خ( زندمی نف  نف ) ..!رشهریا آهو ! میرزآ ا: 

 هر چی  سمت باشه... تو چرا بی مسلح زد  به کوه؟( می ایستد)   :شهریار 

اون پایین دیدمت گفتم بیام همراهیت بکنم حوصله نداشتم برم خونه تفن    میرزآ ا:

  آد مگه؟می بردارم. حاال چیز  گیرت

کبکای مارغ کاوهی،  گفاتم نه واال. فقط خرگوشهه اونهت فهوف رد نه ار  شهريار: 

 .گیرم بیاد ر اولی 

 .آر خرگوشت ب  چ زد ن ست گوشتش آدمو به جون مي م رزآقا: 

 .گن به آدمهم شه كه نمي شه خرگوش خورد... فو خونه حرف مي  شهريار:

كن ت گوشت به اين كراهتا نباشه.... اگرم خونه نبردد ب ار با هت كباب مهي م رزآقا: 

 . شنیدم براتون از شهر مهمون اومده؟!.راستی؟! .خوريتمي



 7 

بارادر زاده لیالاه، اوماده دیادن  همون اولش دهمیدم برا  چی اومد  پیشم :شهریار

 ! لمه هاش

 ولی... من شنیدم ژاندارمه! میرزآ ا: 

 خیلی و ته ما ازش خبر ناداریمشه... می اگه ژاندارم باشه که خوش بحال تو ر: شهریا

دواو اینجا ردتن از و تای ماادرش باا یاه تهرانای از دونی که بچه بوده ازمی

کنه لیال هم دیگه خبر  ازشون نداشتن. شایدم گاارد  باشاه، درساتاده می

 . باشنش اینجا

ها خب معلومه بعضای روساتاها ماردم سرشاون بلناد شاده باه تباع از شاهر  میرزآ ا: 

 کنن اگه این مردماو باه حاال خودشاون باذار  مملکتاو باه هاممی شورش

 . ریزنیم

 دهاتی چکار ازشون بر میاد؟بدبخت بیچاره  حاال خودمانیم مردم  :ر شهریا

ها نیستند. خیال نکن که سرشاون گریبانشاونه، هماه جاا دهاتیا کم از شهر  میرزآ ا: 

 اون کربمیی مختار باجانا  تو که سروگوشش مای جنباه ! موذ  هست، ...

 حاال تو کدوم ور  هستی؟!

با شاما من کار  به کار هیچ ک  ندارم  پرسی؟میدونی برا  چی می تو که شهریار: 

خاورم گوشات حامل، آهو گیرم بیااد آهاو میسمم دارم با ایشون للیک ! 

گاور پادر هار چای ! گاوش حارامخورم:آهو نباشه خاو  و خرگاوش می

مشاروطه  پرسان تاو طرداداردوره مشاروطه از یکای می)می ایستد(  انقمبیه!

حاال من چاه کاار دارم باه ایان !  گه من لیالوارممی د مشروطه؟هستی یا ض

 ؟! کارا

 صحنه تاریک می شود.

 م  :ششصحنه 

ک ساین چاا  مخده ا  اتا  تکیاه داده اناد. یاها به پشتی و ثمرخاتون رلطف اله و مختاصحنه روشن می شود. 

 شود. می جلویشان دیده

 لجبه! ... مختار: 

شاهرها خیلای شالوغن  هیچ ک  نمی دونه چاه خباره ولای ...تو این روستا  لطف اله: 

 ارو!خآ ا  خمینی گفته میاد تهران ... شاه هم ده روزه که ردته  کربمیی!

بینی چند ماهه ارتباطمون  طعاه .... رادیاو می ما که( با اشتیا  و کنجکاو )  مختار: 

وضع چکاره  تو این چند ماهه پ  خبراییه... خودت تو این... هم که نداریم 
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 ا ؟

 . و پادگانا درار کردنها از سربازخونهها خیلی  لطف اله:

  یام پیروز شده؟ یعنی  مختار: 

 ! هنوز هیچی معلوم نیست. نه پیروز  اینا محتمله نه شکست اونا لطف اله: 

 گفتی آ ا  راره بیاد؟ ثمر خاتون: 

 .خوام بیاممی پیغام داده لطف اله:

 یا ...  ؟تو درار کرد مختار: 

از طارف دیگاه  ،بین خودمون باشه. از یه طرف هنوز حکومت شااه مساتقره لطف اله:

دم انقمبیا شورا تشکیل دادن و میگن همه رو محاکمه کنن. منم صامح ندیا

یادا پاونجا بمونم دیدم اگه هر کار  بکنم دو سر باخته. گفتم یه جا  دنا  

 .ستمولی کاش اینجا نمی دونستن من گارد  ه ،کنم

 ا ؟مگه کسی دهمیده چکاره مختار: 

 این خانزاده میرزآ ا نمیدونم از کجا بو برده؟  لطف اله: 

 پ  تو درار کرد ؟( متفکر)  مختار: 

 .کننمیمحاکمه گیرن و ها رو میگفتن نظامیراستش ( نگران)  لطف اله: 

ب! ...انقامب ! انقمب ! انقم…؟!آدآ ا گفته همین روزا می( با خوشحالی)  مختار: 

یشه میه روز  میشه انقمب همه جا رو درا میگیره این ولده خداست یه روز 

 ... !ا  خدا یعنی میشه؟انقمب پشت انقمب ، تمام ملل مظلوم  یام میکنن 

 .کربمیی! به این سادگی هم نی . بعید نیست هواپیماشو رو هوا بزنن لطف اله: 

 آد؟می طیارها ب  :ثمر خاتون

می دونای  خاتون خانم! خارجه ستآد؟ تو می نه پ  با شتر( با خوشحالی)  تار: مخ

 کجاس؟ خارجه

 کجاس؟ ثمر خاتون: 

 دنیاس! سراون  خارجههمین نزدیکی چشمه باالدست... ( با شوخی)   مختار:

شه... اگه طور  شد از اینجاا می چیز  به کسی بروز ندین تا ببینیم چی دعمً لطف اله: 

 رم کربمیی!می زود

.... حتم دارم طور  میشه آ ا جان! ... تاو کاارت تاو  نظاام چای ( متفکر)  مختار: 

 بود؟

 خشاک باا هام من به کسای آسایبی نازدم . ولای اگاه هماه رو بگیارن تارو لطف اله: 
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 .سوزنمی

تو که میگی گناهی نکرد . توکل بر حاال بگیر بخواب تا خدا چی بخواد ...  مختار: 

 .خدا 

 صحنه تاریک می شود. رود.شود و میلطف اله از خانه خارو می شود.می شنیدهها   لولو  س صدا

 

 صحنه هفتم :

ه به جره نور ماتاریک است از پن ای خوابیده اند و هوسثمرخاتون و کربمیی مختار در کرصحنه روشن می شود. 

 خانه تابیده است.

داخته خیالتون راحت یه درجی پیادا   ننناگه لطف اله که میگه به کسی تف مختار: 

 میشه ... 

 تو شو  اومدن آ ا رو دار  نه دکر لطف اله! ثمر خاتون:

نترس خاتون اینقد هم که میگن اینا بی رحم نیساتن. اگاه لطاف الاه کاار   مختار:

 باشه...ننکرده باشه اونا هم کار  باهاش ندارن. مگه کسی بی گناه 

 ؟  نظام بوده ب  نیستگناهش همین که تو ثمر خاتون:

تابستون که مگه هر کی تو نظام باشه للیه مردمه؟ ... خیلی از نظامیا با مردمن  مختار: 

ترسن نشاون می دلشون با مردمه اماها گفت ارتشیمی حاو آ ابودم  شهرتو 

ور و ولی برادرزاده تو رو نمیدونم چیکاره ست ! ایان میرزآ اا خیلای د .بدن

 باهم سر وسر  پیدا کردن ! برش می پلکه گمونم

 و بشکنه !رثمرخاتون :                نترس برادرزاده من نمیاد نمک ما رو بخوره نمکدون ما 

 صحنه تاریک می شود.

 

 صحنه هشتم :

 د.گاه می کننلطف اله در خانه الیانی میرزآ ا خان ایستاده اند و از پنجره به بیرون نصحنه روشن است . 

 سر کیفی؟ لطف اله خان شما خوبی؟ میرزآ ا: صدا 

 خیلی ممنون! به مرحمت شما! لطف اله: 

بیفتی پیاده گاز کنای بارا  مساادرت )باه  خواد تو این برفدل شیر می وا عاً میرزآ ا:

که دل نترسی دار ، به من گفتن یاه آ اایی تاو  وا عاًکند( لطف اله نگاه می

دقط یه آمیزاد نباوده شایر  باوده کاه این و ت پیاده اومده ده ما، گفتم اون 

می خوام بدونم چاه خبار از  ما شااله داره لطف اله خان!دل بزرگی داشته ... 
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  تهران دار ؟

   .من بیست روزه از هیچی خبر ندارم لطف اله: 

روز پیش تا حاال هیچی لوض نشده. چارتا بچه محصال باا پاول شااه  20از  میرزآ ا: 

یان به این مملکت خدمت کنن خائن شدن ردتن ردتن خارجه درس بخونن ب

 پاری  دیدن آ اشون. خیال کردن....

 گفت؟می رادیو  بی بی سی لطف اله:

تاونن هماه می تونن با این کاراشونمی دکر کردن بی شردا  کله زرد! آره، میرزآ ا: 

 ! انگلیسیا  پست ،چیز و لوض کنن

 للیه شاه؟گی بی بی سی توطئه کرده می تو لطف اله: 

پ  چی که توطئه کرده اونا چشم دیدن یه ابر درتو این ور آب نادارن یاه  میرزآ ا:

باا ) دهات چالقوز آباد  تو پاری  شده محل تجمع دشمنا  اللی حضارت

یانیه دیروزم دانشجوها  خائن اونجا بودن ب !تودل توشاتو( کینه و دهن کجی

 .کنیممی یتتوده مردم به رهبر  آ ا حمااز دادن که ما 

 رادیو  خودمون چی میگه؟ لطف اله:

هیچی الحمد هلل بختیار همه چی رو کنترل خودش گردته اوباش هم مجبورن  میرزآ ا:

 سرساممتی تن به  انون بدن دکر کردن شهر هرته هر غلطی خواساتن بکانن

باباا کولشاو بساته ردتاه حااال  ها اوضاع روبراهاه!! به کور  چشم بعضیشاه

 !ا نمی ترسه مرغ طودان که از موو دری !  بختیار!  اد بیاد ایرانخومی

 صحنه تاریک می شود.

 :نهم صحنه 

ه کا نور المپا دور کرسی در اتا  نشیمن ب شهریار و سمنلطف اله و ، مختار، ثمر خاتونصحنه روشن می شود . 

 د تاو  ساینی دیادهبگردان و سانجتخمه آدتاتوت خشک،از رو  کرسی گذاشته اند نشسته اند و شب چره ا  

 شود که با هم مشغول خوردن هستند.می

 ؟رادیو دیگه چی می گفتاز خب نگفتی خانزاده میرزآ ا  مختار:

خواسته با هواپیما بیاد مهار آبااد، اماا می از همه چی خبر داشت. امام خمینی لطف اله:

 .داده نبندند. بختیار اجازه گفتن درودگاهو می

 گی؟می لجبا.... راست( کنجکاوانه)   مختار:

 بختیار کی باشه؟ : ثمرخاتون

 .نخست وزیر جدید شاهه  لطف اله:
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 ا  ال کردار! ... یعنی نذاشته آ ا بیاد؟ مختار:

رادیو آلمان هم مصاحبه اماام رو پخاش کارده کاه مان باا  هاز  رار معلوم بل لطف اله: 

 .مخالفت کردهم آ ا  طالقانی هم فبختیار مخال  نخست وزیر

 كه اينها ههر  خوابه، دويماًه چ اففاقي نمي افته همه اين شلوغ ا مياوالً شهريار:

كني اگه شا  بر  كسي ديگه ب اد رع هت شها  اوضاع روبراهه. فكر مي  ادب

 نه بابا اين خبرا ن ست... شه شا  گ ا؟!مي

 خب دیگه.... دیگه خبر  نشده؟ مختار: 

گفت ... از پیاام شااه و ساخنرانی می چیز رو لو نمی ده... همشاون که همه  لطف اله:

 گفت که گفته آیت اله نمی تونه کار  کنه...می بختیار

 .آ ا نباید بیاد خدا  نکرده بمیی سرش میارن ثمر خاتون:

 کنن مگه الکیه؟!می غلط مختار:

ماروت  از دست اینا هر چی بگی بار میااد کربمیای . خیاال کارد  رحام و :سمن 

 ؟دارن

چون خدا حادظ اونه  ولی با آ ا نمی تونن در بیادتن رحم و مروت که ندارن، مختار:

  .گردهمی دوباره برآ ا اله پ  اینطور انشاء( شادمانه)

صحنه تاریک مای  خورد.را میها لطف اله چهره ا  نگران دارد ولی مختار خوشحال است و به تند  شب چره

 شود.

 :دهم صحنه 

 کشد. می میرزآ ا متفکر و خشمگین تکیه به مخده ا   لیاننه روشن می شود. صح

جناب خان کار داشتی مناو  ( کندمی به چهره درهم او نگاه) سمم للیکم ... لطف اله: 

 احضار کرد  ؟

 ( دهدمی نومکد و دود غلیظی بیرمی  لیان را محکم) بشین میرزآ ا: 

 خبر  شده؟! لطف اله: 

کناد می بعاد باه لطاف الاه نگااها ، نقطاهکشد و خیره به می تند تند  لیان)  میرزآ ا: 

 جناب سروان.کارمون در اومده ( گذاردمی و لیان را کنار

 مگه چی شده؟ لطف اله: 

 ! حضرت آ ا اومده( با خشم) بامبولی! میرزآ ا: 

 ( می ترسد) اومده؟ یخمینی؟! ک  لطف اله:

و باز کاردن هواپیماا  پااری  رتا خائن ارتشی مهرآباد  روز پیش چند چند  میرزآ ا:
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 .صاف نشسته درودگاه

 ... بعدش؟ بعدش چی؟  لطف اله:

میگه من تو  دهان  ...!بعدشم بامبولی، ردته بهشت زهرا سخنرانی کرده.. هه میرزآ ا: 

ده شابازرگاانم  ،خواد دولت  انونی بختیارو کنار بزناهمی زنممی این دولت

نقمب . بختیار هم امروز خودشو کرده رئی  جمهور مملکت نخست وزیر ا

 صاحب این مملکت کیه. خرتو خر شده معلوم نی 

 ( ماندمی در) .... لطف اله:

د ایران. حاال های بگاه مان اداد بیمی بختیار بی بته!... نباید اجازه( با غیظ) ... میرزآ ا: 

 مرغ طودانم. 

 گیره؟می رادیو االن( کندمی درمانده، مِن مِن)  لطف اله:

بین خودمون باشه لطف اله دهاتی جمالات بشانوه آ اشاون اوماده اونو ات  میرزآ ا:

 .ی رو بنده نمیشنیهیچ خدا

 دهمنمی آخرش که همه( متفکر) آخرش چی؟... لطف اله: 

شینه چهار تا یاردانقلی می آخرش؟... هه! تو دکر کرد  اللی حضرت بیکار میرزآ ا: 

 کنه؟می رن دستشون؟ باالخره یه کار مملکت بگی

 ... نگفتی االن... لطف اله: 

. رادیاو  خودماونم ..االن هوا بورانیه. هر چی موو چرخاندم چیز  نگردت میرزآ ا: 

 .زننمی دن و هی زرمی ادتاده دست انقمبیا هی پیام

 ( به دکر ردته و دستهایش در چانه اش است) ... لطف اله:

گیرن می تمام نظامیا  درار  رو دارن( موذیانه) خوا  چکار کنی؟ ...می تو میرزآ ا: 

ا  منم پشه ... تو اینجا باشی می اینجا چار روز راهش بسته س بعدش راه باز

 .گیره ولی اگه تو نباشی منم جز این رلیتم... زود از اینجا برو

 صحنه تاریک می شود.

 :یازدهم صحنه 

کشد و به می ر خانه مختار نشسته و پریشان است. مختار از سفره صبحانه دستلطف اله دصحنه روشن می شود. 

 کند.می لطف اله نگاه

 ( خوشحال است) خورد !می یه لقمه مختار:

 ! باید از اینجا برمممنون کربمیی من  لطف اله: 

 ( نگران است) کجا بر ؟ بر ؟  ثمر خاتون:
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کاه اوماد  برداا سافت باود. االن از دره شااه همه راهها بسته س. اون مو ع  مختار: 

ر  تو  دره زیر برف. االن بردا شل شدن نمای می توتی بخوا  بر  صاف

 .شه از اونجا رد شد

 از این طرف نمیشه ردت؟ این طرف چی؟ لطف اله:

 ه.کنه کوهمی غیر از راه شاه توتی هیچ جا نمی شه ردت تا چشمت کار مختار: 

اینجا که نمی شه بمونه .... االن دیگه هوا باز شده سوز و ( کندمی سرده ا )   شهریار:

 .یادبگم ببریمش غار، اونجا یه مدتی  ایم شه تا چی پیش می سرما ردته من

 غار؟ شبا چی؟ سمن:

باریم مو اع می شذاریم درش. هیازم بارامای اونجا جاش امنه یه تخته سن  شهریار:

 کنه ..می سرما روشن

 .ر  نیستبد دک  مختار:

 غار کجاست؟ لطف اله: 

م همینه رپشت کوه یه غار  هست  د همین اتا ه توشم همیشه گرمه. منم نظ مختار: 

وسایل باراش آمااده کان جاوراب ( به ثمر خاتون) بهتره جلو  چشم نباشی

 .ن آماده شو همین اال( به لطف اله) پشمی که دار ؟ ... یه پتو هم بیار

 آخرش چی! :سمن

 .ره پی کارشمی راه باز میشهآخرش ( با آرامش)آخرش دندو  !  : شهریار

 ؟کجا بره که نگیرنش ثمر خاتون:

 .دنیا بزرگه  مختار: 

ه باا ست. لطف الااگیرد. شهریار هم خودش با پتو پوشانده و آماده می لطف اله آماده است و بقچه نان را بدست

 کند.می همه روبوسی

 .خدا پشت و پناهت ... مواظب خودت باش( کندمی دلا)  ثمر خاتون:

 .ل بر خدا اله خیره نگران نباش توکّانشاء مختار: 

اگه یه و تی گیر ادتاد  چند تا به شاه دش بده جناب سروان! نترس بی خیال  شهریار:

 روها هماه ارتشای یکناخیاال می ...مدش باا شاما باولابگو من از هماون او

 . خیلی هاشون االن اینور  شدن... نه بابا! حتم دارم ؟گیرنمی

کاااش ارتااش بااودم .. گااارد شاااهی میاادونی یعناای ( نشاایندمی بااا نگراناای)  لطف اله: 

 .ی شهیعنی هر چه بگی کار  نکردم کسی باورش نم ،دایی شاهدیعنی چی؟

 !.. یه پیشنهاد  برات دارم. شهریار: 
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 ؟چه پیشنهاد  لطف اله:

بزن برو. بارو ( اشاره به سمت غربی) ور کوهها ز همینااین بردا که آب شد  شهریار: 

 برو خودتو خمص کن. بزن برو انگلیسی آلمانی ... خارو!

خبار از خبرا  خاوش میااد !  همه چیز درست میشه از  رار معلوم ... انشااله   مختار:

ن ما. تو هم توکلت بخدا باشاه هد هد سلیمان! خون بر شمشیر پیروزه همیشه

ارم صحبت می کنم برات امان نامه می گیرم چون یقین دبا حاو آ ا تو شهر 

 گناهی نکرد  !

 صحنه تاریک می شود.

 :دوازدهم صحنه 

 .شهریار و سمن در خانه مختار در کرسی نشسته اند صحنه روشن می شود. 

 پ  کربمیی هم ردت؟  شهریار:

 گوش نمی کنه پیرمرد گفتم چند روز صبر کن...  ثمر خاتون:

 .ره سراغشمی آ ا  خمینی کجاس هکربمیی اگه بدون  شهریار:

ورد زباونش آره واال . میگم چی بخر چی بخر میگه حاال و ت خرید نای    ثمر خاتون:

 انقمب! شده انقمب!

 کنه؟می چه در ی به حال ما !،انقمب نشه !،انقمب بشه  شهریار:

  ؟از لطف اله چه خبر؟ رو به راهه  ثمر خاتون:

 .... ولی جاش امنهترس ادتاده تو جونش!  ر:شهریا

 کاش کربمیی زود بیاد ببنیم تکلیف این پسر چیه؟( با نگرانی)  ثمر خاتون: 

 .ره اون طرفمی زنهمی تکلیف نداره شهریار: 

 کدوم طرف؟  سمن:

 خارجه .... شهریار: 

 ... خارجه؟! : سمن 

 ظر محاکمه؟!تپ  چی بمونه اینجا من شهریار: 

 صحنه تاریک می شود.

 :سیزدهم صحنه 

رادیو  نو مختار روشن اسات را هم پر نور کرده است.  خانهمختار دو چراغ تور  روشن کرده و روشنایی آنها 

 یک سرود انقمبی آمیخته به شعارها  مردم با آهنگی انقمبای شانیدهکنند. و همه با کنجکاو  به آن گوش می
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 زنند.می شهریار با پچ پچه و در گوشی حرفو و است. در گوشه اتا  مختار شود. همه حواسشان به رادیمی

هماون جاا  صب برو سراغ لطف اله .. بهش بگو دعمً( در گوشی با شهریار)  مختار: 

 بمونه

 از  ضییه چیز  نگم؟( در گوشی با مختار)  شهریار:

 کنهمی دعمً نه .. بفهمه درار مختار: 

 ... صبرش تموم شده کربمییدیگه بریده  شهریار: 

 کنممی چند روز صبر کنه کارشو درست مختار: 

 می خوا  چکار کنی کربمیی؟ شهریار:

کاار  نکارده  لطف اله هم وا عااً ،بی گناهو لفو کردهداره نظامیا  آ ا پیام  مختار: 

 ما ملحق بشه. به ارتش انقمبیتونه بره تهران می باشه

 شکاار هگناهابی هثابات کنا تو این اوضاع تا بیاد... من میگم ولی کربمیی! شهریار:

 ...بزنه برهتمومه گفتم از کوه 

در میاان گذاشاتم اون گفتاه پای  شاهرتاو من موضوع رو با حاو آ ا یثربای  مختار:

به حاو آ ا گفتم لطاف  ،کنه بلکه از طریق اون بتونیم کار  کنیممی گیر 

 مک کنه.درستم پیشش  ول داده کاله را می

 کیه این حاو آ ا؟  شهریار:

 .ه... از شورا  انقمب حکم دارهیکی از روحانیا  مبارز  مختار:

 .... نمی دونم واال شهریار:

 .من دلم روشنه کار  باهاش نداشته باشن ... به امید خدا مختار: 

 .خدا کنه شهریار:

 ؟کسی که چیز  نفهمیده مختار: 

 ( دهدمی نفی سر تکانبه لممت ) .... شهریار: 

یگار از دکنناد. گویناده رادیاو باا الامم صادا  انقامب خبرهاایی می مختار و شهریار هم حرف خاود را  طاع

 .کندتظاهرات شهرها  دیگر  در حمایت از انقمب پخش می

.. از چند روز پیش تا حااال چناد نفار باه متلاک اناداختن. گفاتن  چه میشه؟ مختار: 

شاده  داده حااالمای آب و ناونجاساوس شااه روزا باه  چندکربمیی مختار 

 .انقمبی آتشی

 .حرف مردمو ول کن کربمیی  شهریار:

باه ثمار ) نفهمان خیلای بهتاره .. .بسام الاه ... ،دهن مردمو که نمی شه بسات مختار: 
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 .شما از جلو راه بیفتین ( خاتون و سمن

 صحنه چهاردهم :

 ر لطف اله آتشی روشن کرده و نشسته اند . صحنه روشن می شود همه در داخل غار کنا

 لطاف الاه حواساش را جماع) گم.مای گوش ببین چایلطف اله جان پسرم! مختار: 

ر  طارف می زنیمی ده مستقیممی از همین جا که شهریار نشونت( کندمی

از ( دهدن میبا دستش سمت شر  را نشا) آدمی درکه خورشید  مشر  گاه،

 همین طرف.

 بله...( دهدمی سرش را تکان)  :لطف اله

رد  زنه ... یک سالتی از اونمی بینی؟ سیاهیمی بینی؟ ...می اون کوه بلند و مختار: 

ر  کجاا؟ می شیمی شه سوارمی ماشینی چیز  پیدا ،به جادهرسی میبشی 

ست برو ر ... حواست باشه جایی با کسی حردی نزنی .... یه رامی ... مستقیم

جا بپرس ددتر حاو آ ا یثربی کجاس حواسات ها ؟ ... ددتار حااو اون شهر

و ردتی پیش خاودش بگاو منا، بندهمی لمامه بزرگیه سیدیه .. .آ ا  یثربی

ه ... کربمیی مختار  ره داغی درستاده بابت اون  ضیه که با شما صحبت کرد

 دونه ... می خودش

 هران؟یه و ت نردته باشه ت ؟شهره  خودش حتماً لطف اله: 

... خیالات تهاران نه دیگه تو این اوضاع که مسئولیت داره ول نمی کناه باره مختار: 

 راحت باشه حاو آ ا به من  ول بده رد خور نداره...

 کنم کربمیی؟می گفته چکار لطف اله: 

دوناه می نگران هیچ چیز نباش ... رسید  اونجا اون خاودش اصمً( مطمئن)  مختار: 

بار  تهاران .. می ده دساتتمای معتبر ةمه ا  مهر و موم شدیه نا ،چکار کنه

فاتم گحاال یا ددتر امام یا شورا  انقمب یاا دولات کاه آ اا تعیاین کارده .. 

 .خیالت راحت باشه

با ) خیلی زحمتتون دادم شرمنده تون هستم( گیردمی گریه اش) کربمیی؟ ... لطف اله: 

 ( بوسدمی کند و پیشانی او رامی گریه مختار را بغل

از بلکاه اله درسات میشاه . انشاء الاه خیاره ... اصامً نگاران نبااش ... ان شااء مختار: 

 .م و امام بشی ... کارت درست میشه نترسسربازا  اسم

 خدا به همراهت ...( کنهمی با لطف اله روبوسی)  شهریار: 

 می شود. صحنه تاریک .کنندمی بدر هبا گریه او را کند و آنها می لطف اله با لمه هایش هم خوش و بش
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 صحنه پانزدهم :

 آدتاب گردته اند.اه به ردیف گها در میدان لده ا  از پیرمردها و میانسالصحنه روشن می شود.  

 ؟اینجا نظرآباده  دیگهه .... خسته نباشاید  ًسمم للیکم جمیعا                    پاسدار:       

 آقاي قره داغي كجاس؟ .. منزل درسته؟

... اینجا همه قره داغهي قره داغي؟ :یک پیرمرد 

 .ان .. اسمشو بگو

آقاي لطف اله قره داغي ... البته خودش  پاسدار: 

 .اما بچه اینجاس قدیم تهران بوده

 .کنندمی پیرمردها به همدیگر نگاه

 رش چیه؟اسم پد( به پاسدار) لطف اله؟ ... یک پیرمرد: 

 .شیر للی  ره داغی  پاسدار:

 .شناس د یق نداریم  پیرمرد: 

باه پیرمارد ) خونه آمرزیده کربمیی مختار اوماده باود ... ،مشناسمیمن  آره پیر مرد  دیگر:

 .شن دیگهمی ثمر خاتون و سمن لمه هایش( اولی

 حاال چی شده سراغ اون اومدین؟ پیرمرد اولی:

 ن هست؟ا وامش کسی اال پاسدار: 

ش شاوهر لماهلمه هاش بودن که دوت کردن کربمیی مختار خدا بیامرزه   پیرمرد:

هساتن اینجاا هاش لمهها  نه دامیلی نداره اینجا که نزدیک باشه بچه ...بود 

 نیستن آبادیا  دیگه ن.

ولی اون مو ع چند روز  اینجا بود دیدمش بعدش  ،شناسمش یمن د یق نم  مرد  میانسال:

مایگن چاون از  ،انقمب که شد از کوهستان در ردات طارف خارجاهگفتن 

  پرونده داره؟ ؟ن سراغشیه... چرا حاال اومدددرار کرگارد شاهی بوده 

خواید بریم داخل مسجد کاه بارادرا راحات می کنم خدمتتون ....می لرض پاسدار: 

 باشن خدمتتون باشیم؟ 

 روند.می کنند و بلند شده و داخل مسجدمی همه موادقت

بارادرا، پادرا  بزرگاوار رو به رو  جمعیت کنار منبر ایساتاده ( با طمأنینه)  پاسدار: 

شناسام. ایشاون می آ ا  لطف اله  ره داغی رو من کناار منبار ...توجه کنید!

چناد تاا لملیاات  شروع شد با ما اومد جبهه و اتفا اً 59زمان جن  که سال 

مفقود االثار شاد  60لملیات در سال هم درماندهی کرد. بعد ایشون در یک 

حاال برادرا  ما در گروه تفحص پیداش کردن با پام  و آثاار مطهار  از 
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پمستیک سالم مونده که تو  یه وصیت نامه و ددتر  داشته جسدش .. اتفا اً

آدرس روساتا رو ددانش کانن .. وصیت کرده اگر شهید بشه بیاارنش اینجاا 

همون زمان انقمب که اینجاا تاو  غاار   نوشته و تو  ددترشم خاطراتی از

 پنهان بوده .. غار هست اینجاها؟

 آره پشت همین کوه...  مرد میانسال:

باا بله ایشون بعد از انقمب بدستور امام میااد ارتاش انقامب و تاو  جنا    پاسدار:

ا ایان بابنده خودم همرزمش بودم خدا انشا اله ما رو کنه شرکت میرشادت 

ه یکی از تاثیر گذارا  اول جن  بوده ک ،ور کنهشدیگه مح شهید و شهدا 

 . رهمی نوشه و به رحمت خدامی 60شربت شهادت رو در سال 

  ند.کنپچ پچ می پیرمردها و دیگران متعجب به پاسدار خیره شده

اله  ارار تشاییع پیکار شاهید انشاء ،خدمتتون محاال ما طبق وصیت نامه اومدی پاسدار: 

مات اشه. اگر ا وامی داره تو  روستاها  اطراف یا جایی، زحهمین روستا ب

 اگر موادق باشید همین جمعه بیاییم خدمتتون! بکشید خبرشون کنید،

 .گویندمی کنند و چیزهاییمی شود و با همدیگر درباره لطف اله پچ پچمی در بین جمعیت همهمه ا 

نظار بگیاریم ... اماامزاده کاه یه جا  خوبی باید در   برستانتون کجاست؟... پاسدار: 

 ندارید .... خب باشه ... بریم  برستان رو ببینیم...

 دا   رآن پخشاز بلندگو  مسجد ص .کنند می همه بلند شده و با همدیگر درباره لطف اله و شهادت او گفتگو

 صحنه تاریک می شود. .شودمی

 

 صحنه شانزدهم : 

و چناد گال و گلادان دیاده یناتی از لکا  شاهید )لطاف الاه( معجر  آبی رن  با تزیصحنه روشن می شود. 

.صادا  نریشان عجر یک پرچم جمهور  اسممی ایران نصب شده است شود. باال  ممی

 شنیده می شود.

 1360ر به سال مزار شهید جاوید لطف اله  ره داغی که در لملیاتی در سوما         صدا  نریشن : 

ب ساالگی انقام 37ل مفقود االثر بودن در سا 30به شهادت رسیده و بعد از 

بنابر وصایت خاودش در  25/1/96به تاریخ توسط گروه تفحص شناسایی و 

 .زادگاهش مددون گردید

 ...ن .باراد صدا  شدی کند. غرش دوباره رلد و بر . می در  برستان معجر شهید  ره داغی خودنمایی

 صحنه خاموش می شود...
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