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به نام خدا
«آوار»...

نوﯾسنده :محمد رضا احمد زاده
بھمن و اسفند ١٣٨٨

شب – خانه امير – داخلی
محيط داخل اتاق کامال ً تارﯾک است و تنھا ﯾک چراغ روميزی روشن است .امير ) که مردی است
جوان ( پشت ميز تحرﯾر نشسته و در حال نوشتن است .او کمی صبر ميکند و پس از چند لحظه
به سرعت به نوشتن ادامه می دھد و بی وقفه می نوﯾسد ؛ سپس قلم را روی اوراقی که
برروی آن ھا می نوشت می گذارد؛ نفسی عميق می کشد و به صندلی خود تکيه می دھد.
سپس چشمھاﯾش را با خستگی و خواب آلودگی می مالد و پس از چند لحظه کاغذ ھای روی
ميز را بر می دارد و جمع و جور می کند .سپس کاغذ ھای مرتب شده را با چھره ای که
خستگی و خوشحالی توأمان در آن دﯾده می شود روی ميز می گذارد .تصوﯾر کاغذ ھا دﯾده می
شود که روی آن با خط درشت نوشته شده است  » :آوار «...و سپس عنوان بندي آغاز بر روي
صفحه مي آيد .
شب – بيرون خانه امير – باران مي بارد
تصوير حياط تاريك خانه ديده مي شود .باران به شدت مي بارد .امير پس از چند ثانيه از خانه
بيرون مي آيد و وارد حياط مي شود .از دور تصوير او ديده مي شود كه در مركز حياط ايستاده و
زير باران به تدريج خيس و خيس تر مي شود .امير دستھايش را به سوي آسمان مي گيرد .
امير ) آرام ( خدايا شكر ! ...
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(فرياد( نوشتمش
امير با خوش حالي به سمتي ديگر از حياط مي آيد ؛ و قدم زنان زير بارش باران گفتگو ھاي
نمايشنامه اش را زمزمه مي كند .
امير باز ھم صداي زمزمه باران را در گوش شب ميشنوم  ...اين بار
ميدانم اين نوا از كدام ني بر خاسته است ...
ني مرا به شنيدن شكايت از حكايت جدايي فرا مي خواند
...او مي داند كه لختي ديگر زمين از آسمان جدا مي شود .
امير به سرعت چند گام به جلو بر مي دارد .سپس دو زانو بر روي زمين خيس مي نشيند و ادامه
مي دھد.
امير واي ...كه چه بد چشم اندازي مي سازد اين سپيده فراق!
(بسيار بلند( آه ...كه چه خوش آوايي در گلو مي ميرد!
از كنار سر او تصوير پنجره خانه ديده مي شود كه با روشن شدن چراغ درون خانه كامال ٌ روشن
مي شود .صداي مردي از داخل مي آيد .امير بر مي خيزد و به سمت خانه نگاه مي كند.
صداي مرد) با لھجه رشتي ( آھاي پسر  ...بگير بخواب  ...خبرمرگت
اين وقت شب چه غلطي داري ميكني؟
امير ببخشيد آقا گودرز  ...شما بخوابيد.
مرد مگه تو ميذاري مزاحم؟
امير امشب شما منو ببخش ديگه تكرار نميشه! ...اخه
امشب نمايشنامه جديدمو تموم كردم...
خيلي خوشحالم ...
مرد حقا كه خلي! ...آخه نمايش ھم واسه من شد پول
اجاره خونه؟ حاال من به درك ...واسه تو
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نون و آب ميشه؟ !
امير كمي قدم مي زند و سپس به كنار در خانه مي آد و مي ايستد.
امير اين عشقه آقا گودرز ...عشق !
مرد ھان؟
امير عالقه ...عشق  ...ميدوني چيه؟
مرد ھان؟
امير عشق و عالقه ...
مرد چي ميگي؟
امير )آرام با خودش( واي بازم سمعك از گوشش افتاد !
(بلند ( آقا گودرز ...وقتي سمعك توي گوشته
دست تو گوشت نكن !
مرد صد بار بھت گفتم اين كارا واسه تو نون و آب
نميشه ...من نميدونم پدر مادرت چه فكري
كردن گذاشتن تو بري دنبال توي اينجور مسخره-
بازيھا ... .
امير آخه پدر جان  ...شما چه ميدوني ھنر و نمايش چيه !...
مرد چرا جواب نميدي ري؟
امير آقا گودرز سمعكت افتاده آخه من چي بگم؟
مرد تخته سر! ...پسره مرده ...تا حاال كه فرياد ميزد حاال جواب
سوالم ھم نميده !
امير بر ميخيزد و وارد خانه مي شود .
داخل خانه – چند دقيقه بعد – اتاق امير
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تصوير بخاري كوچك اتاق ديده مي شود ؛ كه با شعله قرمز رنگ مي سوزد .دوربين باال مي رود.
تصوير لباسھاي خيس امير ديده مي شود كه باالي بخاري به روي طنابي آويزان است .ھر از چند
گاھي آبي از آن مي چكد و روي بخاري ريخته و با صداي خفيفي بخار مي شود .در سمتي ديگر
امير ديده مي شود كه در گوشه اي از اتاق در حاليكه پتوي بزرگي را بر روي خود كشيده است
به كاغذ ھاي نمايشنامه درون دستش نگاه مي كند .سپس آن را در كنار خود قرار داده و گوشي
موبايلش را از روي زمين بر مي دارد و شماره ميگيرد .پس از چند لحظه
امير الو ...سالم ...چطوري؟ ...خواب بودي؟ آقا يه
زنگ به من ميزني؟ قربون دستت
شارژ ندارم ،ببخشيد !
قربونت! ...مرسي !
امير گوشي را قطع مي كند و چند لحظه صبر مي كند .پس از چند ثانيه تلفن زنگ مي خورد.
امير جواب مي دھد.
امير الو ...جويا جدا خواب نبودي؟ ...آخه صدات شبيه آدمايي بود كه خوابيده!
(مكث( آره جونم تمومش كردم ...حاال چيكار ميكنيم؟) ...مكث)
فردا چيكاره اي؟ ببين ما كال سه تا بازيگر ميخوايم ،درست؟ )مكث)
...حاال اگه تو صد تا بازيگر ھم بياري قبوله ...ھرچي بيشتر بھتر! ھم ميشه
بين بازيگرا استعداد ھاي جوانو پيدا كرد ھم بچه ھا كه واسه خودشون
رقيب پيدا ميكنن بھتر كار ميكنن! )مكث طوالني( اوكي ...فردا ميبينمت
...صبح زود بيدار شو ...جلوي مجتمع خوبه؟ )...مكث( باشه ...باشه...
خداحافظ
برش به
حياط خانه – صبح – خارجي
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امير از اتاق بيرون مي آيد لباسھايش را مرتب مي كند و به سمت در ديگري در سمتي ديگر از
ايوان باريك خانه مي رود ) در اتاق آقا گودرز ( .توقف مي كند و در مي زند.
صداي آقا گودرز چيه؟
امير من دارم ميرم بيرون آقا گودرز
صداي آقا گودرز فداي سرم ...برو! چي بكنم؟ بيام آب
بريزم پشت سرت؟
امير )با خنده( نه ...فقط يه عرضي داشتم...
صداي آقا گودرز بترك د ري !
امير )با خجالت( يه لحظه ميايد بيرون بي زحمت؟
امير چند ثانيه صبر مي كند اما خبري نمي شود .امير دوباره در مي زند .
امير آقا گودرز !
در باز مي شود .آقا گودرز كه پير مردي است با پشت خميده با سبيل كوتاه سفيد رنگ در حاليكه
كالھي بر سر دارد در چھارچوب در مي ايستد.
آقا گودرز گير آوردي مارو؟
امير يه عرضي داشتم !
آقا گودرز )با عصبانيت( اونجا بودم ميگفتي يه عرضي
دارم ...اينجا ھم نميخواي بگي چه
مرگته؟ !
امير راستش روم نميشه بھتون بگم !
آقا گودرز آدم وقتي چيزي روش نميشه كه بگه خب نميگه
ديگه! ...آھان ...فھميدم ...االن پونزدھمه
...ميخواي بگي اين ماھم نميتوني پول اجاره
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رو بدي ...خودم ھم ميدونستم ...
امير حاال اون كه به جاي خود ...
آقا گودرز آاوووو ...نكنه يه چيزيم دستي بايد بھت بديم؟!...
امير آره دقيقا !
آقا گودرز خفه شو بابا ...پسره االغ !
آقا گودرز در را مي بندد .امير دوباره در مي زند.
صداي آقا گودرز كرايه اين ماھتو از پول پيشت كسر ميكنم !
امير آقا گودرز بيا و آقايي كن !
در باز مي شود .تصوير دست آقا گودرز ديده مي شود كه از در بيرون مي آيد و دو اسكناس پنج
ھزار توماني را در دستان امير مي گذارد.
آقا گودرز اينم رفت پيش بقيه...
و سپس به سرعت در را مي بندد.
امير آقا گودرز خيلي مردي...
صداي آقا گودرز تا حاال ھرچي كمكت كردم فقط به خاطر
حرمت روح پدر خدا بيامرزت
بود كه گردن من حق داشت...
يه وقت فكر نكني ھميشه از
اين خبراست !
امير صورتش را روي در مي گذارد و در را مي بوسد ) .به جاي آقا گودرز)
امير الھي قربونت برم ...اگه يه روزي به يه جايي
رسيدم ھمه جا ميگم كه تو چقدر كمكم
كردي !
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آقا گودرز در را باز مي كند و به امير نگاه مي كند .
آقا گودرز يعني تو خجالت نميكشي پس فردا كه به يه جايي رسيدي
ميخواي بري ھمه جا بگي من ھر روز از گودرز
پول دستي مي گرفتم !
امير اينم حرفيه خب !
آقا گودرز ضربه اي به سر امير مي زند و مي خندد.
آقا گودرز )با خنده( بي عقل
امير ھم مي خندد و به راه مي افتدو از كادر خارج مي شود.
امير )در راه( خداحافظ آقا گودرز !
آقا گودرز دست تكان مي دھد.
آقا گودرز خدا به ھمرات !
برش به

ﯾک کوچه بزرگ و پھن – ساعتی بعد – خارجی
تصوﯾر ﯾک ساختمان بزرگ با در ھای شيشه ای از دور دﯾده می شود .چند لحظه رفت و آمد
ماشين ھا دﯾده می شود تا اﯾنکه ﯾک تاکسی وارد کادرشده و متوقف می شود .امير از آن پياده
می شود؛ در را بسته و سپس پول را از جيبش در آورده و دستش را وارد ماشين می کند و به
راننده پول می دھد و سپس ماشين به راه می افتد و از کادر خارج می شود.
دﯾزالو به :
چند دقيقه بعد – ھمانجا
امير روی جدول کنار جاده نشسته است .موباﯾلش را از جيبش در می آورد و شماره می گيرد.
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چند لحظه صبر می کند و سپس قطع می کند.
امير )با خودش( چرا بر نميداره...
و دوباره شماره می گيرد .پس از چند لحظه
امير )با تلفن( الو ...سالم جوﯾا کجاﯾی؟) ...مکث( اِ ...الو...
ﯾعنی چی بعدا زنگ می زنم ...کجاﯾی؟ ...الو...
تلفن قطع شده است.
امير اَه ...پسره چه بی خياله !...
امير دوباره شماره می گيرد و گوشی را به کنار گوش خود می برد.
امير الو ...جوﯾا چی ميگی؟ ....کجاﯾی االن؟
امير از جاﯾش بلند می شود.
امير )با تعجب( کجا؟ برش به :
خانه امير – اتاق امير – چند ساعت بعد
امير در سمتی از اتاق روی صندلی نشسته ؛ و در حال خواندن کتاب است .پس از چند لحظه
کتاب خواندن آرام مطالب کتاب را با صداﯾی نسبتا بلند زمزمه می کند.
امير به قدرت انکار نا پذﯾر و ما وراﯾی ھنر آرمانی و انسانی؛ اﯾن
تبعيد کده تحمل نا پذﯾر را تحمل کن .کاوشگر نگاه-
ھاي معناﯾاب باش؛ از نگاه ھای بی انتظار ،بی اضطراب،
بی تفاوت و بی خاصيت فاصله بگير .عاشق شو اما نه
عشق ھای مزاجی و مجازی که با وصال می پوسند،
می پوکند ،می پژمرند و می ميرند؛ عشق نمی پوسد و
نمی شکند؛ تنھا و تنھا ...
صدای زنگ در شنيده می شود و امير با شنيدن صدای زنگ ساکت می ماند.
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صدای آقا گودرز آھای آقای کارگردان ...برو درو وا کن !
امير از جاﯾش بلند می شود .کتاب را در گوشه ای می گذارد.
امير االن باز می کنم ...
بيرون اتاق – حياط خانه
امير از اتاق خارج می شود و دمپاﯾی خود را می پوشد .تصوﯾر آقا گودرز دﯾده می شود که جلوی
در نشسته و در حال دوختن جورابش است.
آقا گودرز شرط می بندم االن اون پسره ال مذھب بی دﯾن بی کاره!
امير )در راه به سوی در( آقا گودرز تورو خدا چيزی نگو...
آقا گودرز نه بابا من چيکار دارم !
امير به سمت در می رود و در را باز می کند.
امير سالم ...چطوری؟ بيا تو ...
جوﯾا وارد می شود و با امير دست می دھد.
جوﯾا سالم ،قربونت ...
جوﯾا به سمت آقا گودرز دست تکان می دھد.
جوﯾا سالم آقا گودرز ...
آقا گودرز )با بی حوصلگی( سالم بابا ...
امير نگفتی کجا بودی امروز نيومدی؟
جوﯾا ماجرا داره) ...به سمت آقا گودرز( اگه آقا گودرز
اجازه بدن برﯾم تو ...برات توضيح ميدم!
آقا گودرز به ما چه ...اونور خونه امير آقاست دﯾگه ...گرچه چند
وقته از اجاره و اﯾنا خبری نيست ،ولی به
ھر حال خونشه دﯾگه ...
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جوﯾا و امير می خندند و به سمت خانه می روند و به آقا گودرز می رسند .جوﯾا جلو می رود و از
راه دور برای آقا گودرز بوسه ای می فرستد و به ھمراه امير وارد خانه می شود.
آقا گودرز تخته سر !

اتاق امير – چند دقيقه بعد – داخلی
امير در ﯾک سمت و در سوی دﯾگر جوﯾا روی صندلی نشسته است .جوﯾا کتاب امير را که روی
ميز است نشان می دھد.
جوﯾا اﯾن چيه؟
امير کتابه دﯾگه ...حاال اونو ولش کن ...اﯾنو ببين !
امير نماﯾش نامه اش را به جوﯾا می دھد.
جوﯾا اﯾول! ...آوار ...حاال چرا آوار؟
امير اﯾنش به تو ربطی نداره ...مگه قرار نبود بازﯾگر
بياری واسمون؟
جوﯾا آقا دست رو دلم نذار که رﯾش رﯾشه !
امير باز چيکار کردی؟
جوﯾا ھيچي ...تو خيابون راه می رفتيم که ﯾھو گرفتنمون
امير می خندد.
امير آخه ﯾعنی چی! ھمينطور راه می رفتين گرفنتون؟
جوﯾا آره ...با دو تا از بازﯾگرا با ھم می اومدﯾم ...با مزدک
و خواھرش مليکا ﯾھو ﯾکی اومد بھم گفت
دستتو ببر باال ...گفتم چرا؟
گفت چرا تی شرتت کوتاھه !
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امير بلند می خندد.
امير آھان شکمت معلوم شد؟
جوﯾا آره دﯾگه !
امير بلند می خندد.
جوﯾا من که خوب بودم ...مزدک روی بازوش فروھر کشيده بود!
امير ﯾعنی به خاطر ھمون لباسا چند ساعت نگھتون داشتن؟
جوﯾا فقط به خاطر ھمون که نه! ...من ﯾه رﯾزه عصبی شدم ...
ھولش دادم نقش دﯾوار شد !
امير بار دﯾگر می خندد.
جوﯾا می خندی؟
امير خب حقت بود دﯾگه !...
جوﯾا چند ساعت موندﯾم تا بابا اومد و بقيه ماجرا که بيرون
اومدﯾم !
جوﯾا نگاھی به ساعتش می کند.
جوﯾا اوه؛ اوه ...امير جان من زﯾاد وقت ندارم ،باﯾد برم واسه دوستم
کادو بخرم ...
امير کادو بخری !
جوﯾا به مناسبت سپندارمذگان ...
امير اِ...؟ امروزه؟
جوﯾا خاک تو سرت! خواستم امتحانت کنم ...اون زمستونه ...
امير منم تعجب کردم !
جوﯾا امير جان فقط من تونستم دو تا پيدا کنم تا حاال ...
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امير بابا  ٤تا بچه رو می خوای پيدا کنی دﯾگه ...فاميلی ،نزدﯾکی،
چيزی ببين کی دوست داره تئاتر کار کنه بيارش من
ببينم ...
جوﯾا حاال چند تا نقش داره اﯾن نماشينامه ات؟
امير سه تا ...دو تا پسر ،ﯾه دختر ...
اﯾن دوستات که می خواستی بيارﯾشون امروز
اسمشون چی بود؟
جوﯾا مزدک و مليکا ...
امير تا حاال کار کردن جاﯾی؟
جوﯾا مزدک آره ولی خواھرش فقط عالقه منده !...
امير فعال فکر کنم ھمينا کافی باشن ...اگه مزدک خوب بود
تو ھم اون ﯾکی نقشو بازی ميکنی ...خواھرشم
اگه کارش خوب بود نقش دختره رو بازی می کنه.
فقط ميمونه جای تمرﯾن !
جوﯾا اونم ندارﯾم؟
امير نه !
جوﯾا اھورا مزدا کمکمون کنه! االن سالن از کجا بيارﯾم !
امير فعال که سالن نميخواﯾم! چون نيازی به ميزانسن ندارﯾم
اگه ﯾه جای کوچيکی ھم واسه تمرﯾن پيدا
کنيم فکر کنم کافيه !
جوﯾا حاال جدا واست دعوت نامه اومده؟
امير تو بميری آره ...خودم ھم اولش باورم نميشد ...
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امير از جاﯾش بلند می شود وتعدادي كاغذ به جوﯾا می دھد.
امير بگو اﯾنارو بخونن امشب بيان ھمينجا من ببينمشون!
جوﯾا اﯾنجا ...اونوقت آقا گودرزو چيکار می کنی؟
امير اگه سر و صدا نکنيم آقا گودرزم صداش در نمياد !
ناگھان صدای آقا گودرز شنيده می شود.
صدای آقا گودرز به خدا اگه بازم دختر و پسرا رو جمع کنی بياری اﯾنجا من ميدونم
و تو! ...فھميدی؟ !
امير )به جوﯾا( ولش کن ...ﯾه چيزی ميگه دﯾگه !
جوﯾا )به سمت بيرون( آقا گودرز فقط ﯾه ھمين امشبو مياﯾم
اﯾنجا ،از ھمين امروز ھم ميرﯾم دنبال جای تمرﯾن...
صدای آقا گودرز چی؟
جوﯾا ميگم فقط ﯾه ھمين امشب ...
امير زﯾاد زور نزن ...سمعکش بازم افتاده !
امير و جوﯾا با ھم می خندند.
پس از چند لحظه جوﯾا آھی می کشد.
جوﯾا چی ميکشی!) ...مکث( ميگم اﯾن نماﯾشت موسيقی نداره من
بسازم؟ ...آھنگام که مجوز نميگيرن ال اقل تو
نمايشھای تو کار کنيم !
امير چرا ...ولی مھم بازﯾگران !

کوچه – جلوی در خانه امير – جند دقيقه بعد
در خانه باز می شود .جوﯾا از خانه خارج می شود و امير ھم در چھار چوب در می اﯾستد.
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اﯾشاال تا روز ھای دﯾگه ﯾه جاﯾی پيدا
امير امشب ﯾه کارﯾش ميکنيم
ّ
می کنيم !
جوﯾا باشه امروز ميام دنبالت با ھم برﯾم دنبال جای تمرﯾن !
امير سالن بھزﯾستی رو ميتونيم بگيرﯾم؟
جوﯾا اونجا که باﯾد معلول داشته باشيم با خودمون ببرﯾم !
امير خب توکه ھستی ! ...
جوﯾا می خندد.
جوﯾا فکر می کنی تو ﯾک ماه بتونيم کارو برسونيم به جشنواره؟
امير اگه منم که ميرسونم !
جوﯾا وامير با ھم دست می دھند.
جوﯾا فعال خدا حافظ ...
امير خدا حافظ !

داخل خانه – حياط – ھمان وقت
امير در را می بندد و به سمت خانه می آﯾد ،آقا گودرز ھمچنان در حال دوختن جورابش است.
امير )در راه( آقا گودرز بنداز دور اون جورابو ...خودم ﯾکی واست می خرم!...
آقا گودرز تو اگه پول داشتی االن وضعت اﯾن نبود !
امير به در خانه می رسد و متوقف می شود و به آقا گودرز نگاه می کند.
امير واقعا ...شما بدوز! بدوز !
و سپس وارد خانه می شود .تصوﯾر آقا گودرز دﯾده می شود ،که دوختن جورابش را تمام کرده و
آن را می پوشد .پس از چند لحظه امير در حاليکه کاغذ ھای نماﯾش نامه اش را در دست دارد
خارج می شود و روی ﯾک جھار پاﯾه کوچک در سمتی از حياط خانه مينشيند.
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آقا گودرز زﯾاد با اﯾن پسره معاشرت نکن! اﯾنا تورو از دﯾن و اﯾمانت ميندازنا!
امير )با بی اعتناﯾی( اﯾنا از من و شما معتقد ترن آقا گودرز !
چرت و َپرت نگو! ...اﯾنا اصال مشرکن! نه نماز حاليشون
آقا گودرز برو ِری! َ
ميشه ،نه خدا !
امير از جاﯾش بلند می شود.
امير آره  ...ميدونم
و سپس به سمت خانه به راه می افتد.
سين نمازش بلند تر باشه اعتقادش
امير)در راه( اﯾنجا ھرکس صدای سوت روی
ِ
به خدا بيشتره !
و سپس وارد خانه شده و در را محکم می بندد.
آقا گودرز چی گفت؟
برش به :
پياده رو – جلوی کوچه – روز
تصوﯾر خيابان دﯾده می شود .ماشين ھا در رفت و آمد ھستند .در سمت دﯾگر تصوﯾر پياده رو دﯾده
می شود که مردم در حال قدم زدن ھستند .دو مرد که در حال قدم زدن ھستند می اﯾستند و به
سمتی دﯾگر از خيابان نگاه می کنند.
مرد  ١عجب ماشينيه !
از پشت دو مرد امير دﯾده می شود که از کوچه خارج می شود ،چند قدمی جلو تر می آﯾد و در
کنار دﯾواری می اﯾستد .گوشی موباﯾلش را در می آورد ،شماره می گيرد و چند ثانيه بعد:
امير)با تلفن( الو ...سالم  ...چطوری؟ کجاﯾی؟ )مکث() ...با خنده (:بپا نگيرنت!
...من جلوی کوچه ام ...بيا  ...خدا حافظ ...
ﯾک مرد وارد کادر می شود و در کنار امير می اﯾستد) .مرد کت و شلوار زﯾباﯾی پوشيده است)
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مرد سالم ...ببخشيد قربان ميشه خواھش کنم گوشی موباﯾلتونو
لطف کنين ﯾه تماس کوتاه بگيرم؟
امير قابلتو نداره ...فقط زﯾاد شارژ نداره ھا !
مرد اشکال نداره! خيلی کوتاھه !
امير گوشی موباﯾلش را به او می دھد.
مرد ﯾک دنيا ممنون !
امير چه قدر؟
مرد ﯾک دنيا !
امير )با خنده( آھان !
مرد به سمتی دﯾگر می رود و چند قدم از امير دور می شود .از دﯾد امير تصوﯾر سمتی از خيابان
دﯾده می شود .دو مرد از ماشين ھاﯾشان در آمده اند و در حال دعوا کردن ھستند .مردم زﯾادی
دور آنھا جمع می شوند .مرد ھا ھمچنان دعوا می کنند .دوربين از دﯾدگاه امير به سمت پياده رو
بر می گردد .سپس تصوﯾر امير دﯾده می شود که با تعجب به اطراف نگاه می کند اما اثری از مرد
نيست .امير چند قدم به اطراف بر می دارد.
امير نا مرد ...در رفت !
برش به :
ﯾک کوچه تنگ – چند ساعت بعد – روز
امير و جوﯾا در حال قدم زدن به سوی دوربين ھستند و با ھم صحبت می کنند.
جوﯾا تمام سالن ھاﯾی که ميتونستيم بگيرﯾمو ليست کردم ....
سپس کاغذی از جيبش در می آورد.
جوﯾا سالن بھزﯾستی رو که بھت گفتم معلول می خواد ...
امير خب ...
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جوﯾا سردار جنگل رو ھم که رﯾختن ،دﯾگه سالن نداره !
امير و جوﯾا به ﯾک در باز می رسند و در مقابل آن می اﯾستند.
امير اﯾن االن اسمش چيه؟ )اشاره به اختمان )
جوﯾا نگاھی به اطراف می کند.
جوﯾا مثل اﯾنکه اسم نداره ...ولی خيليا ميان اﯾنجا !
امير سالن مؤسسه فردا رو ھم ميتونستيم بگيرﯾما !
جوﯾا اوووه !...اونکه پول خون باباشو ميگيره ...برﯾم تو !
از نماﯾی دورتر تصوﯾر امير و جوﯾا دﯾده می شود که وارد در می شوند.
داخل دفتر – چند دقيقه بعد – ﯾک دفتر کوچک و مخوف
امير و جوﯾا در سمتی از دفتر اﯾستاده اند .پشت سر آنھا دو صندلی و در مقابلشان ﯾک ميز قرار
دارد که روی آن کاغذ ھای زﯾادی وجود دارد .در سمتی دﯾگر ﯾک در وجود دارد که از روزنه زﯾر آن
نور بارﯾکی به داخل دفتر نفوذ می کند .صدای ھمھمه پسر ھا و دختر ھا از پشت در شنيده می
شود .امير و جوﯾا به سمت در نگاه می کنند .پس از چند لحظه در باز می شود و پسری وارد
دفتر می شود که تلوتلو خوران به سمت امير و جوﯾا می آﯾد و در مقابلشان می اﯾستد.
پسر فرماﯾش ! ...
امير ببخشيد  ...مسئول اﯾنجا شما ھستيد؟
پسر کارت چيه؟
امير برای اجاره سالن اومدﯾم !
پسر ) با تمسخر – اشاره به در اتاق ( اﯾن اتاقو ميگی؟  ...واسه
چی ميخوای؟
امير برای تمرﯾن تئاتر ! ...
پسر بلند می خندد و به سمت بيرون دفتر به راه می افتد:
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پسر )در راه( برو شب بيا ! ...
امير شب چرا؟
ناگھان دختری از در اتاق وارد دفتر می شود.
دختر )به پسر( رضا با اون حالت ﯾه وقت نری بيرونا !
پسر نترس ! نميرم !
پسر از دفتر خارج می شود .دختر به سمت امير و جوﯾا می آﯾد.
دختر خيلی ببخشيد! بفرماﯾيد بشينيد !
دختر به پشت ميزش می رود و روی صندلی می نشيند .امير و جوﯾا نيز ھز ﯾک روی ﯾک صندلی
می نشينند.
دختر امرتون!؟
برش به :
چند ساعت بعد – بيرون دفتر – کوچه
از نماﯾی دور تصوﯾر امير و جوﯾا دﯾده می شود که در حاليکه به سمت بيرون ساختمان می آﯾند با
ھم صحبت می کنند؛ از در خارج می شوند و به سمت انتھای کوچه به راه می افتند.دوربين از
آنھا دور است اما صداﯾشان شنيده می شود.
امير قيمتش خوبه فقط ﯾه مشکلی وجود داره !
جوﯾا ميدونم  ...نميخواد بگی!  ...ميريم ﯾه جای دﯾگه رو ھم
ميبينيم اگه خوب نبود ﯾا اگه گرون بود دﯾگه
مجبورﯾم بياﯾم ھمينجا ! ...
برش به :
دفتر دﯾگر – چند ساعت بعد – داخلی
دفتر بسيار مرتب و مجلل و روشن است .ﯾک مرد پشت ميز نشسته است .پشت سر او ﯾک
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قفسه بزرگ وجود دارد که تعداد زﯾادی پوشه و کتاب در آن است .امير و جوﯾا در مقابل مرد
نشسته اند.
مرد ھمينطور که خودتون دﯾدﯾد سالن فعال پره! تا ده روز دﯾگه
سالن بزرگمون خالی ميشه ...البته ﯾه سالن کوچيک
ھم دارﯾم که فعال سيستم برقش ﯾه کم مشکل
داره ...
جوﯾا اشکال نداره  ...ما با خودمون فانوس ميارﯾم !
مرد می خندد .جوﯾا ھم لبخند می زند اما امير ھمچنان به مرد نگاه می کند.
مرد اگه تا  ١٠روز صبر کنيد سالن براتون آماده ميشه !
جوﯾا سالن بزرگترتون ھمه ساعتا پره؟
مرد بله متأسفانه !
امير حاال ده روزش زﯾاد مھم نيست ...ميتونيم ﯾه کارﯾش
بکنيم؛ فقط قيمتش چطوره؟
مرد ا ِ ...ما  ...ساعتی ھفت تومن می گيرﯾم  ...شما واسه چند
روز ميخواﯾد؟
امير با تعجب به جوﯾا نگاه می کند و به او خيره شده است.
مرد آقا  ...عرض کردم چند روز سالن رو نياز دارﯾد؟
صدای حرف ھای امير از صحنه بعد.
سمتی از شھر – ﯾک کوچه – چند دقيقه بعد
امير و جوﯾا ﯾک در را باز کرده و ار آن خارج می شوند و با بستن در به سمت دﯾگر به راه می
افتند .صدای امير از لحظه اول شنيده می شود.
امير آخه پولم کجا بود من ساعتی ھفت تومن بدم پول
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سالن !
امير و جوﯾا ھمچنان قدم می زنند.
جوﯾا پس باﯾد بريم ھمونجای قبلی !
امير ﯾعنی من ميخوام ببينم توی اﯾن شھر جای دﯾگه ای پيدا
نميشه؟
جوﯾا بابا ارزون ترﯾناشو پيدا کردﯾم دﯾگه !
امير اون ﯾکی ساعتی چند ميگفت؟
جوﯾا ساعتی دو تومن !
از نماﯾی دور تصوﯾر امير و جوﯾا دﯾده می شود که به در ورودی کوچه می رسند و توقف می کنند.
امير قيمتش خوبه  ...ولی  ...آخه اصال محيط خوبی نيست
اونجا !
جوﯾا ميدونم ولی چاره چيه؟ !
امير آخه جوونای مردمو ببرﯾم توی اون لونه مخوف که چی؟
برش به :
داخل تاکسی – چند دقيقه بعد –
امير و جوﯾا روی صندلی پشت تاکسی و مرد دﯾگر در صندلی جلو نشسته است و امير و جوﯾا
آرام با ھم صحبت می کنند.
جوﯾا وقتی واسه دﯾگران مھم نيست جوونای مردم مجبورن
به چه جاھاﯾی پناه ببرن ،من و تو برﯾم کاسه گداﯾی
دست بگيرﯾم پول جمع کنيم که نکنه بچه ھای مردم
جاھای بد برن؟
امير مطمئنی چاره دﯾگه ای ندارﯾم؟
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جوﯾا من که دﯾگه عقلم به جاﯾی راه نميده !
امير اﯾنجا پياده ميشی؟ !
جوﯾا )به امير( آره ) ...به راننده ( ممنون آقا ! پياده ميشم!...
امير امشب ﯾادت نره  ...بچه ھارو بياری !
ماشين به آرامی متوقف می شود .امير در کنار در نشسته است در را باز می کند و پياده می
شود .سپس جوﯾا از ماشين خارج می شود .امير و جوﯾا با ھم دست می دھند.
امير خداحافظ! فعال !
جوﯾا خداحافظ  ...برو  ...مراقب باش !
امير داخل ماشين می نشيند .پس از او ﯾک پسر و ﯾک دختر به ھمراه ھم وارد ماشين می شوند
و می نشينند و در را می بندند .دختر بسيار عصبانی به نظر می رسد .او به سرعت شروع به
حرف زدن می کند.
دختر آخه اگه بدونی پيمان!  ...اگه بدونی وقتی ميرم تو
دانشگاه نگھبان چطور نگام ميکنه !
پسر سميرا جان  ...ﯾه مقدار آروم باش! پياده ميشيم با ھم
صحبت می کنيم ...االن زشته ...
دختر آخه سھيل اصال نميفھمه منو!  ...اصال درک نميکنه چی ميگم!
آقا تازه اومده به من ميگه بين کالسھات زﯾاد توی حياط
نمون!  ...اﯾن ﯾعنی چی؟
پسر سميرا  ...آروم تر ﯾه خرده! تورو خدا ...
دختر بابا تو که دوستشی بھش بگو!  ...منم دوستش دارم خب ...
ولی نميخوام ھمه ﯾه جوری نگام کنن! آخه ھر دفعه من وارد
وارد کالس ميشم اونم پشت سرم مياد  ...ميرم آزماﯾشگاه
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عين دم دنبال من مياد  ...من بدم مياد از اﯾن چشمکھاﯾی که
بچه ھا ميزنن!  ...ولی نمی فھمه ! ...
امير )به راننده ( :مرسی آقا  ...پياده ميشم !
برش به :
شب – خانه امير – درون حياط
از حياط خانه تصوﯾر ساختمان دﯾده می شود .برق اتاق امير روشن است .صدای امير و چند نفر
دﯾگر از درون خانه شنيده می شود .پس از چند لحظه چراغ اتاق آقا گودرز نيز روشن می شود ؛
چند ثانيه بعد آقا گودرز در اتاقش را باز کرده و خارج می شود .به سمت در اتاق امير می آﯾد.
سرش را به در نزدﯾک می کند .دستش را باال آورده تا در را بکوبد؛ اما اﯾن کار را نمی کند.

ھمان موقع – داخل اتاق امير
در سمتی از اتاق مزدک و مليکا )پسر و دختری جوان( و در سمتی دﯾگر جوﯾا روی صندلی
نشسته اند .مزدک و مليکا در حال خواندن نماﯾشنامه ھستند .امير در سمت دﯾگری اﯾستاده
است .او به سمت در چھار قدم بر می دارد و سپس توقف می کند.
امير بچه ھا من برم سمعک آقا گودرزو بردارم ،دﯾگه با خيال
راحت کارمونو بکنيم !
جوﯾا مطمئنی خوابيده؟
امير آره دﯾگه باﯾد خوابيده باشه تا حاال !

حياط – ھمان موقع – جلوی در
آقا گودرز در کنار در اﯾستاده است .در باز می شود .امير به آرامی از آن خارج می شود و با دﯾدن
آقا گودرز در مقابلش از ترس فرﯾاد می زند.
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آقا گودرز ھيسس ساکت !
امير آقا گودرز شما اﯾنجا چيکار ميکنيد؟
آقا گودرز باﯾد از تو اجازه بگيرم؟
صدای جوﯾا چی شد امير؟
امير )به سمت خانه( چيزی نيست !
آقا گودرز ) به سمت خانه – آرام ( تو ﯾکی خفه شو بابا !
(به امير ( :امشب با خيال راحت کارتونو بکنيد ولی به خدا قسم
ﯾک بار دﯾگر تکرار بشه بھتره بری به اسم زنونه واسه خودت پيدا
کنی !
امير چرا؟
آقا گودرز بعدا می فھمی !
ھر دو برای چند ثانيه سکوت می کنند و به ھمدﯾگر نگاه می کنند .صدای مزدک و مليکا از صحنه
بعد شنيده می شود.

داخل خانه – چند دقيقه بعد –
مزدک و مليکا در سمتی از اتاق در حال اجری نماﯾش ھستند .امير و جوﯾا ھر ﯾک روی ﯾک
صندلی نشسته اند و تعدادی کاغذ در دست دارند.
مزدک در حالی که قدم می زند دﯾالگھاﯾش را می گوﯾد:
مزدک اﯾنجا ھرشب به دنبال آوار فرو رﯾخته ای می گردﯾم تا
تا شاﯾد کسی به دستان ما از بند سکوت سرد رھا شود!
مزدک در گوشه ای می اﯾستد .مليکا به سمت او قدم می زند و ادامه می دھد:
مليکا اﯾن جا ھمه ما داغدارﯾم  ...اما نه داغ ُمھر بر پيشانی
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...که داغ مِھر بر قلب ...
چوﯾا از جاﯾش بلند می شود و به مليکا و مزدک می پيوندد.
جوﯾا دﯾشب کسی در گوش من می خواند :اﯾنجا دﯾوار ھم
دﯾگر پشت و پناه کسی نيست!  ...کاﯾن گور دﯾگری
که است که استاده است !
مليکا از دو نفر دﯾگر جدا می شود و چند قدم جلو تر روی زمين زانو می زند و:
مليکا دﯾگر ستارگان را ھيچ اعتمادی نيست !
مزدک ھم کنار مليکا می رود و روی دو زانو می نشيند و در حاليکه رو به مليکا کرده است ادامه
می دھد.
مزدک شاﯾد ستاره ھا شبگرد ھای دشمن ما باشند !
جوﯾا اﯾنجا حتی از انفجار ماه تعجب نمی کنند !
روی تصوﯾر نوشته می شود :ﯾک ماه بعد ! ...
زندان – ﯾک ماه بعد – راھرو
برا ی چند لحظه ،تنھا سياھی دﯾده می شود .صدای باز شدن در فلزی زندان و قدم ھای امير
شنيده می شود .پس از چند لحظه تصوﯾر روشن می شود و راھروی زندان را نشان می دھد که
امير به ھمراه ﯾک سرباز در حاليکه دستبند در دست دارد از در ميله ای خارج شده و وارد راھرو
می شود؛ چند لحظه صبر می کند .سرباز در را می بندد و سپس دست امير را گرفته و او را به
سمت انتھای راھرو می برد.
برش به :
چند دقيقه بعد – اتاق بازجوﯾی – داخلی
امير روی ﯾک صندلی در سمتی از ميز نشسته است .صندلی مقابلش خالی است .پس از چند
لحظه ﯾک بازپرس )مردی ميانسال( با تعداد زﯾادی کاغذ وارد اتاق می شود .امير نيم خيز می

Published by : Blog.monavarian.ir

شود.
بازپرس بشين !
امير می نشيند و بازپرس نيز بر روی صدلی دﯾگر می نشيند و شروع به مرتب کردن اوراقش می
کند .تصوﯾر بسته امير دﯾده می شود که دست ھای بسته اش را روی ميز می گذارد.
بازپرس خب ...به کجا رسيده بودﯾم؟
امير کابوس من ،اول و وسط و آخر نداره!...
بازپرس فرافکنی نکن ...ادامه بده ...
امير چند وقت دﯾگه ھم تمرﯾن کردﯾم ...
کارمون داشت خوب پيش ميرفت ...
ولی خب ...دﯾگه پول نداشتيم که
برﯾم به اون خراب شده!  ...شما بگو
چاره ای بود؟
باز پرس ما نيومدﯾم اﯾنجا که تو سؤال بپرسی...
امير )با صداي بلندتر ( :چاره ای بود؟) ...با بغض( چاره ای بود؟
باز پرس صداتو بيار پاﯾين!  ...حاال مگه وحی منزل بود که اﯾن نماﯾشو اجراكنيد؟
اونجا جای خوبی نبود از چاله در اومدﯾد افتادﯾد تو چاه !
امير جوابی نمی دھد؛ اما با حالتی تمسخر آميز به بازپرس نگاه می کند و سپس به نشانه
تأسف سر تکان می دھد.
بازپرس نميتونستی از ﯾکی پول بگيری؟
امير کسی رو نداشتم  ...البته ﯾه خورده پول تو حسابم بود که
اگه اونو بر ميداشتم چيزی واسه خوردن نداشتم! ...
امير )ادامه( :از طرفی ھم فکر نميکردم اونجا زﯾاد ھم جای بدی باشه!
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امير با حالتی عصبی انگشتانش را به ميز می کوبد.
بازپرس )با نگاه به ورقه ھاﯾش( اﯾنقدر صدا نده ميزو !
امير با عصبانيت دستھاﯾش را بر ميز می کوبد و صدای بيشتری اﯾجاد می کند و در ھمان حال
بلند فرﯾاد می زند:
امير )با عصبانيت ( صدا ميدم!  ...بازم صدا در ميارم ...
خوب کاری ميکنم که صدا ميدم !
بازپرس خودش را جمع و جور می کند.
بازپرس )آرام( اگه آرومت می کنه اشکالی نداره ! ...
برش به :
فالش بک به گذشته – درون تاکسی – خارج شھر
امير و جوﯾا روی صندلی پشت تاکسی نشسته اند.
جوﯾا اگه اﯾن بھمن بتونه ﯾه کاری واسمون بکنه خيلی خوبه !...
آشنا زﯾاد داره !
امير حاال کی ھست اﯾن بھمن؟
جوﯾا بھمن سقوط ناگھانی مواد از دامنه ھا به سوی پاﯾين است!
امير چيکا َره اس؟
جوﯾا طراح صحنه بوده ...توی خيلی از تئاترای بزرگ کار کرده ولی
االن کارگری ميکنه !...
ھمان موقع – کنار خيابان – روز
ماشين ھا در حال رفت و آمد ھستند .تعدادی مرد )که بھمن در بين آنھاست( در حاليکه ھر ﯾک
کيف و ابزاری مثل بيل و کلنگ دارند در گوشه خيابان اﯾستاده اند .ﯾک ماشين به سمت آنھا می
آﯾد و در مقابلشان می اﯾستد .بھمن وارد ماشين می شود؛ پس از چند لحظه ماشين به راه می
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افتد و دور می شود .سپس ﯾک تاکسی وارد کادر می شود و می اﯾستد .امير و جوﯾا از آن پياده
می شوند و به جمع مرد ھا می پيوندند.
جوﯾا آقاﯾون سالم  ...خسته نباشيد ...
مرد ھا سالم ...
جوﯾا از آقا بھمن خبر ندارﯾد؟
مرد  ١پيش پای شما با ﯾه ماشين رفت سر کار ...
جوﯾا ای بابا !...
ﯾک پير مرد شما ھمون مطرب االفه نيستی که ھی بھمنو با خودت می بری اﯾنور و
اونور؟
جوﯾا خوب شناختيم پيری !
ﯾک پسر از پشت بقيه جلو می آﯾد و در مقابل جوﯾا می اﯾستد:
پسر چيه؟  ....بازم جای تمرﯾن ميخواﯾد؟
جوﯾا آره خب  ...پس فعال خدا حافظ  ...فقط اگه بھمن اومد ...
پسر حرف او را قطع می کند.
پسر اگه ميخواﯾد من ميتونم کمکتون کنم !
برش به :
خارج شھر – ﯾک خرابه متروک – خارجی
از دور تصوﯾر ﯾک خانه فرسوده اما بزرگ در وسط ﯾک باغ وسيع دﯾده می شود .در سمت دﯾگر باغ
ﯾک گروه موسيقی دﯾده می شود که ابزار و آالت موسيقی خود را در فضاﯾی باز مستقر کرده اند
و موسيقی راک می نوازند .تعداد زﯾادی دختر و پسر ھم در اطراف آنھا جمع شده اند و عده ای
که به نظر می رسد در حالت طبيعی نيستند در سمتی دﯾگر حرکات موزون با موسيقی انجام
می دھند.

Published by : Blog.monavarian.ir

پس از چند لحظه امير ،جوﯾا و پسری که با آنھاست وارد کادر می شوند و می اﯾستند .جوﯾا و
پسر به گروه موسيقی می نگرند .امير به خانه فرسوده نگاه می کند .پسر به سمت گروه
موسيقی می اﯾستد و در حاليکه انگشتانش را وارد دھانش کرده سوت می زند.
پسر )فرﯾاد ( :مرﯾم ! ...
از نماﯾی دورتر تصوﯾر مرﯾم دﯾده می شود که از دﯾگران فاصله می گيرد و به سمت امير و جوﯾا و
پسر می آﯾد.
پسر )به امير و جوﯾا( اﯾن مريمه  ...صاحب اﯾنجا ...
مرﯾم به آنھا می رسد و در مقابلشان می اﯾستد.
مرﯾم سالم  ...سالم  ...خوبيد؟
امير سالم ...
جوﯾا سالم ! ...
پسر مرﯾم خانم! امير و جوﯾا از دوستان ما ھستن؛ کار تئاتر
ھم ميکنن!  ...منتھا ﯾه رﯾزه دست و بالشون تنگه،
خوردن به خنسی ) ...مکث(  ...ميدونيد دﯾگه ! ...
مرﯾم می خندد.
مرﯾم آھان  ...آره بابا  ...موردی نيست! )به جوﯾا( کاگردانش شماﯾيد
دﯾگه؟ ...
جوﯾا نخير دوستم امير ....
مرﯾم دستش را به سوی امير دراز می کند تا با او دست بدھد.
مرﯾم خوشبختم ! ...
امير سرش را پاﯾين می اندازد و سپس نفس عميقی می کشد و بعد:
امير منم خوشبختم !
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مرﯾم دستش را عقب می کشد .خانه را نشان می دھد و می گوﯾد:
مرﯾم اﯾن کلبه خرابه ما ھم قابل وجود شما رو نداره ! ...
نگران پولش ھم نباشيد!  ...واسه جشنواره کار ميکنيد ﯾا
اجرای عمومی!؟ ...
امير جشنواره !
مرﯾم خوب کاری ميکنيد  ...اجرای عمومی توی شھرستان ﯾعنی
کشک ! تئاتر شھرستان به جشنواره زنده اس !
درست ميگم؟
امير بله  ...درسته! ...ما از کی ميتونيم بياﯾم؟
مرﯾم دوست داشته باشيد ھمين االن ھم ميتونيد شروع کنيد...
امير نه خب باﯾد بچه ھای دﯾگه ھم بيان !
مرﯾم باشه  ...ھرجور راحتيد !
برش به :
بازگشت – اتاق بازجوﯾی
امير ھمچنان با عصبانيت انگشتش را به ميز می کوبد و صداﯾی رﯾز و پياپی از ميز در می آورد.
باز پرس ببين پسر جون  ...داری اعصابمو خرد ميکنی!  ...خواھش ميکنم دﯾگه
نزن رو ميز !
امير چشم! ببخشيد !
امير دستش را از روی ميز بر می دارد و روی پاﯾش می گذارد.
امير من خودم ھم زﯾاد از محيط اونجا خوشم نيومد  ...ﯾعنی ھيچکدوم
دوست نداشتيم اونجا باشيم  ...اما خيليھای دﯾگه ھستند که تو
جاﯾی که نباﯾد باشند دارن زندگی ميکنن و ما تو جاھاﯾی که باﯾد
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باشيم نيستيم !
بازپرس اﯾنقدر با کلمات بازی نکن!  ...ادامه بده ! ...
امير حتی اون دو تا جوون  ...مزدک و مليکا ھم بھم گفته بودن که
خانواده ھاشون از اﯾنکه اونا به کجاھا رفت و آمد می کنن ناراحتن...
ولی من بھشون گفتم که زمان زﯾادی تا جشنواره نمونده  ...زﯾاد
اونجا نميمونيم  ...زﯾاد ھم نموندﯾم  ...کارمون داشت تموم
می شد  ...ولی اون روز  ...اون روز ...
امير شروع می کند به گرﯾه کردن سپس دستش را با ضربه ای شدﯾد به روی ميز می گذارد .
امير به خدا من مقصر نبودم ! ...
برش به :
فالش بک – خانه فرسوده – داخلی
شب است و ھوای بيرون خانه تارﯾک اما فضای درون روشن است .امير در سمتی نشسته
است .در سمت دﯾگری از محيط بزرگ داخل خانه جوﯾا ،مزدک و مليکا در حال اجراي نماﯾش
ھستند.
جوﯾا باز ھم صدای زمزمه باران را در گوش شب می شنوم  ...اﯾن بار
می دانم اﯾن نوا از کدام نی برخاسته است ! ...
مليکا در حاليکه قدم می زند ادامه می دھد.
مليکا نی مرا به شنيدن شکاﯾت از حکاﯾت جداﯾی فرا می خواند  ...او
می داند که لختی دگر زمين از آسمان جدا می شود ...
مزدک وای که چه بد چشم اندازی می سازد اﯾن سپيده فراق!  ...آه که چه
خوش آواﯾی در گلو ميميرد !
مليکا با گرﯾه به جلوی دو نفر دﯾگر می آﯾد و می ايستد و در حاليکه ھمچنان می گرﯾد ادامه می
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دھد:
مليکا ای کاش امشب تمام نشود  ...ای کاش خدا اﯾن شب شوم را آخرﯾن
شب تارﯾخ بشر قرار می داد  ...ای کاش مرگ صداﯾم را می خورد.
ای کاش وقتی به دﯾروز می اندﯾشم اندکی شاد می شدم .ای کاش
حال که از ته دل می گرﯾم ،می دانستم که روزی از ته دل خندﯾده ام
...و خنده ھاﯾم تنھا نقابی نبود برای مخفی کردن غم ...
مزدك و جوﯾا روی زمين می نشينند.
مليکا ای کاش زود بخوابم و وقتی برخاستم دﯾگر دنياﯾی نباشد! ای کاش
وقتی بر می خيزم خدا را ببينم! ای کاش بتوانم بخوابم و به کابوس
فردا نيندﯾشم ! ...
مليکا مي نشيند و بی حال سرش را به آسمان می گيرد.
مليکا ای کاش بخوابم و دﯾگر بر نخيزم !
ای کاش می توانستم بخواھم و دﯾگر نباشم ! ...
ای کاش دﯾگر نمی گفتم ای کاش !
و سپس از ھوش می رود و روی زمين می افتد.
تصوﯾر امير دﯾده می شود که اشک در چشمانش جمع شده و در حاليکه خوشحالی در صورتش
موج می زند شروع به دست زدن می کند .تصوﯾر مليکا دﯾده می شود که از روی زمين بر می
خيزد و با خوش حالی به سمت امير می آﯾد .جوﯾا و مزدک ھم بر می خيزند و به سمت امير می
آﯾند.
مليکا چه طور بود؟
امير بر می خيزد و در مقابلش می اﯾستد.
امير تو فوق العاده ای دختر!  ...فوق العاده! ) به مزدک ( خيلی عالی

Published by : Blog.monavarian.ir

بود مزدک جان  ...خسته نباشی !
مزدک خيلی ممنون!  ...جارو ميکنيم جاﯾزه ھارو دﯾگه !
اﯾشاال !
امير
ّ
مليکا به امير نزدﯾک تر می شود.
مليکا من واقعا به شما مدﯾونم  ...ميدونيد؟  ...اگه شما نبودﯾد و به من
کمک نمی کردﯾد من ھيچ وقت ...
صدای کوبيده شدن در می آﯾد و حرف ھای او را قطع می کند.
امير ) به سمت در ( :بله؟ ...
صدای مردی از بيرون در شنيده می شود:
مرد بزنيد به چاک  ...اوضاع خرابه !
امير ) به جوﯾا ( چی ميگه اﯾن؟
جوﯾا نمی دونم !
جوﯾا به سمت در می رود .تصوﯾر امير دﯾده می شود که چند قدم جلو تر می آﯾد و به جوﯾا می
رسد .تصوﯾر بسته صورت مليکا دﯾده می شود که با ترس به سمت در نگاه می کند .جوﯾا می
خواھد در را باز کند که ناگھان در گشوده می شود و دو مرد با کت وشلوار؛ چاق و رﯾش بلند و با
ﯾقه ھاﯾی که تا آخرﯾن دکمه بسته شده اند و ﯾک پسر جوان با لباس سربازی و ﯾک پسر الغر با
کت و شلوار و پيراھن ﯾقه آخوندی وارد می شوند .امير و جوﯾا کمی کنار می روند .ﯾکی از مرد
ھای چاق و قوی ھيکل شروع می کند به حرف زدن:
مرد  ١ھيچ معلوم ھست شما دارﯾد چيکار می کنيد اﯾنجا ...
امير ھيچی به خدا  ...تمرﯾن تئاتر ميکنيم ! ...
مرد  ٢اِ...؟ تمرﯾن تئاتر ميکنيد؟  ...آره جون خودتون !
جوﯾا شما بيا ببين ما اﯾنجا چه کار خالف شرع و دﯾن شما می کنيم!
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مرد  ١دﯾن ما؟  ...آره دﯾگه از آدمھای ال مذھب از اﯾن بھترم انتظار نميره!
( !...به سرباز ( :سرباز  ...جمعشون کن ! ...
سرباز جلو می آﯾد .امير پسر را کنار می زند.
امير ﯾه لحظه صبر کن آقا! )به مرد  ( ١آقا شما به من بگو االن اشکال
کار ما چيه؟
مرد  ٢آخه چی بگم؟  ...اﯾن آقا که دﯾگه گفت شما بی دﯾن و اﯾمانيد پس
دﯾگه حرف اضافه نزن !
امير نخير  ...بنده مسلمانم  ...بقيه دوستان ھم زرتشتی ھستند من آدم
بی دﯾن و اﯾمون اﯾنجا نميبينم !
مرد  ١االن مثال اﯾن خانم ) اشاره به مليکا( بين اﯾنھمه پسر چيکار ميکنه!؟
امير )اشاره به مليکا( اﯾشون  ...خواھر ) اشاره به مزدک( ايشون ھستن !
مرد  ٢اونوقت با شما چه نسبتی دارند؟ )به جوﯾا و امير )
جوﯾا ﯾعنی دﯾن شما بھتون ميگه ھرکی از کنار کس دﯾگه ای رد ميشه باﯾد
باھاش نسبت داشته باشه؟ !
مرد  ١دﯾگه زﯾادی داری حرف ميزنی!  ...آقاﯾون ھر چه زودتر بيارﯾدشون بيرون!
امير آخه ﯾعنی چی آقا؟
سرباز دست جوﯾا را ميگيرد؛ دستبندی به دست او و سمت دﯾگر آنرا به مزدک می بندد .پسر
جوان دﯾگر دست امير را می گيرد.
امير ول کن آقا  ...صبر کن  ...اﯾن چه کارﯾه؟ !
مرد ) ١به پسر( دستبند بزن !
پسر با اون خانم با ھم بزنم بابا؟
مرد  ١نه پسرم  ...اون خانم رو خودم ميارم !
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مرد  ١به سمت مليکا می رود.
امير آقا تورو خدا  ...ما پس فردا اجرا دارﯾم ...
پسر دستبند را در می آورد .امير پسر را کنار می زند.
امير نگھدار آقا ...نزن!  ...نزن ! ...
امير به سمت مرد  ١بر می گردد .از دﯾد امير :مرد دستبندی به دست خود و سمت دﯾگرش را به
دست مليکا می زند .تصوﯾر مليکا دﯾده می شود که به آرامی اشک می رﯾزد.
امير جناب!  ...آقاي محترم  ...عزﯾز من!  ...ﯾه عده جوون با عشق دارن کار
ھنری می کنن ...شما ميخوای اﯾن ھنرو آوار کنی برﯾزی رو
سرشون؟
مرد ) ١به پسر( ا ِ !...تو چرا باز واﯾستادی؟ دستبند بزن دﯾگه !
پسر دست امير را می گيرد .امير به آرامی او را ھل می دھد! پسر به سمت دﯾگر پرتاب می
شود.
امير برو بابا!  ...آخه الکی که نميشه !
تصوﯾر پسر دﯾده می شود که بر روی زمين می افتد و سرش به لبه تيز کنار در برخورد کرده و
بيھوش می شود .ھمه جا در سکوت فرو می رود .تصوﯾر بھت زده صورت امير ،جوﯾا ،مزدک و
چھره گرﯾان مليکا دﯾده می شود.
برش به :
بازگشت – اتاق بازجوﯾی
امير سرش را روی ميز گذاشته و با حال استيصال گرﯾه می کند.
بازپرس تمومش کن آقا پسر !
امير پس از چند لحظه گرﯾه کردن سرش را باال می آورد و با دستان بسته اشک ھای روی
صورتش را پاک می کند.
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امير پدر و مادر پسره چی ميگن؟ !
بازپرس رضاﯾت نميدن  ...ميگن فقط قصاص و بس ! ...
امير دوباره شروع می کند به زدن روی ميز.
بازپرس باز که شروع کردی !
امير دستش را روی سرش می گذارد.
امير دارم دﯾوونه ميشم!  ....به خدا من از قصد اﯾن کارو نکردم فقط
از خودم دورش کردم ...ھمه شاھدبودن!
بازپرس کيا؟
امير ھمه دوستام !
بازپرس )با پوزخند( اونا که خودشونم بازداشتن! اونا ھم اتھام قبلی داشتن
به خاطر حضور توی اون مکان و ھم توی قتل ھمدست محسوب
ميشن
امير قتل؟ ) ...مكث( اگه کاری ندارﯾد  ...من دﯾگه ميخوام استراحت کنم !
بازپرس ﯾعنی ميتونی استراحت کنی؟
امير مدﯾون خدای خودم که نيستم !
بازپرس خواسته ای نداری؟
امير کمی فکر می کند.
امير چرا دارم  ....ولی اون قدر ھم کوچيک نيست که شما از پسش
بر بياﯾد !
بازپرس مگه درخواستت چيه؟
امير تحقق ﯾک آرزو ...من که نتونستم نمايشم رو به ثمر برسونم...
فقط ميخوام قبل از مرگم ... ،ﯾه بار نماﯾشی که واسش جونمو
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دادم روجلوی چشمام روی صحنه ببينم ! ...
بازپرس روی صحنه؟ !
امير شماميتونيد؟ خواھش ميکنم  ...بھتون گفته بودم ﯾه مقدار پول تو حسابم دارم
...حاال دﯾگه به دردم نميخوره  ...ميشه ﯾه جاﯾی رو واسه ﯾه روز کراﯾه كرد
...فقط می خوام نماﯾشم رو ببينم ...
بازپرس نفس عميقی می کشد؛ اوراقش را مرتب می کند و سپس:
بازپرس من تمام تالشمو می کنم که اﯾن اتفاق بيفته !
برش به :
سالن نماﯾش – چند روز بعد – با صدای موسيقی غمگين
دوربين از انتھای سالن در مقابل صحنه نماﯾش و در بين دو ردﯾف صندلی به سمت صحنه به جلو
حرکت می کند .وقتی دوربين به نزدﯾکی سن می رسد جوﯾا ،مليکا و مزدک در صحنه دﯾده می
شوند که در حال اجرای نماﯾش ھستند .در اﯾن حال صدای موسيقی غمگين متن از صدای صحنه
بلند تر می شود و آن را می پوشاند .در سمتی از صندلی ھای سالن تصوﯾر آقا گودرز دﯾده می
شود که روی صندلی نشسته و به خواب فرو رفته است.
در سمتی دﯾگر تصوﯾر دو سرباز دﯾده می شود که در مقابل در سالن اﯾستاده اند.
سپس تصوﯾر امير دﯾده می شود که در حاليکه دستبند بر دست دارد در کنار ﯾک افسر پليس
نشسته است .تصوﯾر صحنه نماﯾش دﯾده می شود .مليکا بر روی صحنه دو زانو نشسته است.
صدای موسيقی کمتر می شود .سالن غرق در سکوت شده است .مليکا چيزی شبيه ﯾک تيغ
تيز از روی صحنه بر می دارد و بر روی دست خود می گذارد و امير از جاﯾش بلند می شود و با
ترس به صحنه نگاه می کند.
مليکا ای کاش که دﯾگر نميگفتم ای کاش !
امير )آرام( من ميدونستم اﯾن نماﯾش ﯾه روزی آوار ميشه
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رو سر ھممون !
مليكا با تيغی که در دست دارد رگش را پاره می کند .سپس با دستانی خونين از جاﯾش بر می
خيزد و به سمتی دﯾگر می رود.
پليس اﯾنم جز ِء نماﯾشتونه؟
امير ) فرﯾاد می زند( نه لعنتی!  ....ﯾکی جلوشو بگيره !
مليکا بر روی زمين می افتد و از ھوش می رود.
مزدک مليکا ! ...
جوﯾا )به سمت پليس( پس کی ميخواد بياد باقيمونده
آوارو از اﯾنجا ببره؟ ...
پليس از جاﯾش بلند می شود و رو به سربازھا می کند.
پليس سرباز  ...اطالع بده اورژانس بياد !
سرباز بله قربان !
ﯾک سرباز در را باز می کند و از سالن خارج می شود .تصوﯾر صحنه دﯾده می شود .جوﯾا در
سمتی از صحنه نماﯾش نشسته و در سمت دﯾگر مزدک در کنار مليکا نشسته و گرﯾه می کند.
پليس به سمت صحنه می آﯾد.
پليس )به امير( سر جات بشين !
امير روی صندلی می نشيند .تصوﯾر بسته صورت او دﯾده می شود که اشک می رﯾزد .از دﯾد امير
تصوﯾر پليس دﯾده می شود که در حال صحبت کردن با مزدک است .جوﯾا از سمت دﯾگر بر می
خيزد و به سمت مليکا می رود .دستش را به کف صحنه می مالد و آغشته به خون می کند.
سپس به ميانه صحنه می رود و انگشتان خونی خود را به صفحه سفيد پشت صحنه می مالد .و
سپس رو به سمت صفحه سفيد مي نشيند و گرﯾه می کند ) .کادر بسته ای از نقش انگشتان
خونين او بر روی صفحه دﯾده می شود ).
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تصوﯾر آھسته :امير از جاﯾش بلند می شود و به سمت صحنه می دود ،به نزدﯾکی سن می
رسد .می خواھد از آن باال برود .اما پليس مانع می شود.
تصوﯾر عادی می شود :پليس او را به سمت دﯾگر می آورد .امير ھمچنان گرﯾه می کند.
امير )به سمت مليکا( چرا اﯾن کارو کردی؟
پليس آروم باش پسر جان ! ...
امير زنده اس؟
پليس گرﯾه نکن ...
امير بذار برم ببينمش !
پليس شرمنده  ...ما باﯾد برﯾم! االن آمبوالنس مياد !
امير از صحنه روی بر می گرداند و به سمت دﯾگر بر می گردد .تصوﯾر سرباز دﯾده می شود که
وارد سالن می گردد دو سرباز به سمت صحنه می آﯾند.
پليس )به سرباز ھا( بياﯾد دو تای دﯾگرو بيارﯾد !
تصوﯾر آھسته :از دﯾد امير آقا گودرز دﯾده می شود که ھمچنان خوابيده است .امير به سمت او
می رود و پيشانی اش را می بوسد .پليس دستھاﯾش را ميگيرد و سپس او را به سمت دﯾگری
می برد .از نماﯾی کم ارتفاع در نزدﯾکی سطح زمين ،تصوﯾر آھسته پليس و امير دﯾده می شود.
که در کنار ھم به سمت در سالن راه می روند .
فيد اوت.

