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به نام خدا

چراغ قرمز
نوﯾسنده  :محمد رضا احمد زاده

خيابان -روز -خارجی
از باال تصوير ماشينھايی ديده ميشود كه در حال دور زدن به گرد ميدانی شلوغ و پر ازدحام ھستند .ھمه
چيز در خيابان به حالت عادی و ھميشگی ميگذرد.

سويی ديگر از خيابان -دقيقه ای بعد -يك چھارراه شلوغ
تصوير چراغ شمارشگر سبز رنگ چھارراه ديده ميشود كه به تدريج صفر ،و چراغ قرمز روشن ميشود .از
نمايي دورتر تصوير ماشين ھايی ديده ميشود كه به آرامي به خط عابر پياده ميرسند .تعدادی از آنھا پشت
خط و تعداد ھم بر روی آن توقف ميكنند.

ھمان موقع -داخل يك ماشين -پشت خط عابر
مردی كه پشت فرمان نشسته است در حاليكه يك دستش را به شيشه سمت چپ تكيه داده و دست
ديگرش را بر فرمان گذاشته به چراغ قرمز نگاه ميكند .اندكی عصبي به نظر ميرسد .انگشتانش را بر روي
فرمان ميزند .سپس نگاھی به ساعت مچی خود انداخته و سپس از شيشه سمت چپ  ،آن سوی
خيابان را نگاه ميكند .از ديد مرد  :تصوير پير مردی ديده ميشود كه با يك ظرف فلزی كه از آن دود كمرنگي
بر ميخيزد به سمت ماشينھا مي آيد.
سپس تصوير چراغ ديده ميشود كه از قرمز به سبز تبديل ميشود .تعدادي از ماشينھا به را مي افتند .مرد
ھمچنان به سمت ديگري خيره شده است .صداي بوق ممتد ماشينھاي پشت سر مرد شنيده ميشود.
مرد به خودش مي آيد و در حالي كه به آن سوي خيابان نگاه ميكند ماشين را به حركت در مي آورد.
اندكي جلوتر ميرود و به خط عابر ميرسد و سپس به سمت مقابل نگاه ميكند.
از ديد او :پيرزني ديده ميشود كه به آرامي در حال گذر از مقابل ماشين اوست .سپس تصوير ترمز ماشين
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ديده ميشود كه مرد با عجله پا بر روي آن ميگذارد.

برش به:
يك خيابان خلوت -جلوي يك ساختمان بزرگ -روز
تصوير ھمان مرد ديده ميشود كه با كيفي در دست به سمت ساختمان قدم ميزند و با تلفن ھمراھش
صحبت ميكند .دوربين حركت او را دنبال ميكند.
مرد )با تلفن( سالم…چيزي نشده! ...پشت يكي از اين چراغ
قرمزھاي لعنتي بودم… ببخشيد دير شد!
مرد ديگري در حال حركت در خالف جھت حركت مرد اول است .وقتي به كنارش ميرسد دوربين مرد اول را
رھا ميكند و اين بار به دنبال مرد دوم دوباره به سمت خيابان ميرود) .مرد دوم ،مردي ميانسال و چاق
است)
او وارد خيابان ميشود و در كنار جاده منتظر تاكسي مي ايستد.

چند دقيقه بعد -داخل تاكسي -پشت چراغ قرمز
تاكسي پشت چراغ قرمز توقف كرده است .مرد دوم در كنار راننده بر صندلي جلوي ماشين نشسته است
و در حال صحبت كردن با تلفن ھمراه است.
مرد) ٢با تلفن( بابا ديگه غير از من اونجا آشپز پيدا نميشه؟
به من چه آخه؟…)مكث …)من تو راھم!...
پشت چراغ قرمزم! )مكث( باز داري سر من غر ميزني!..
مگه من چراغ قرمز گداشتم تو جاده؟!

برش به:
پارك -روز -خارجي
سه پسر جوان در حال قدم زدن در گوشه اي از پارك ھستند و با ھم صحبت ميكنند .آنھا به آرامي به
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سمت دوربين ثابت حركت ميكنند.
پسر ١آقا من تا حاال توي شھر با كسي مسابقه ندادم!
پسر ٢تو ديگه از چي ميترسي؟ تو كه راننده بيابوني؟
و سپس ميخندد.
پسر ١بابا از ھمينش ميترسم ديگه!
پسر) ٣با خنده( فكر كنم ميترسه تو)اشاره به پسر (٢ببازي
ناراحت بشي!...

خيابان -سمتي ديگر از شھر -چند دقيقه بعد
ماشين ھا در حال رفت و آمد در شھر ھستند .از بين آنھا دو ماشين متمايزند كه با سرعت بيشتر از بقيه
با حركت ھاي مارپيچ در سطح جاده به جلو حركت ميكنند و از ھمه سبقت ميگيرند .يكي از دو ماشين از
ديگري پيشي ميگيرد و كمي جلوتر حركت ميكند .ھر دو به نزديكي چھارراه ميرسند .تصوير چراغ قرمز
ديده ميشود و سپس تصوير ماشين پيش افتاده كه به تنھا راه باقي مانده در سمت راست جاده نفوذ
كرده و با سرعت بسيار زياد از كنار ماشينھاي توقف كرده به جاده سمت راست ميرود و به تدريج از نظر
محو ميگردد.
ماشين عقب مانده كمي جلوتر مي آيد تا از ھمان راه عبور كند كه ناگھان يك ماشين جايش را ميگيرد و
راه را بر آن مي بندد.
داخل ماشين جا مانده -ھمان موقع
پسر ١پشت فرمان نشسته است .او با عصبانيت و شدت بر روي فرمان ميزند.
پسر اي لعنت به اين چراغ!
از ديد پسر :تصوير يك ماشين ديده ميشود كه به مقابل دختري كه در كنار خيابان ايستاده است ميرود و
توقف ميكند .دختر به سمت ديگري ميرود .ماشين ھم به ھمراه او حركت ميكند و باز ھم دختر كمي
جلوتر ميرود .ماشين دوباره به كنار او ميرود و ترمز ميكند؛ تا اينكه دختر سوار ماشين ميشود.
صداي كوبيدن شيشه ماشين توجه پسر را به سمت پنجره سمت چپ جلب ميكند .او به خودش آمده و
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به سمت شيشه بر ميگردد .دختر بچه اي با دسته نسبتاً بزرگي از گل پشت شيشه بسته ايستاده و به
پسر نگاه ميكند .از ديد پسر تصوير چراغ قرمز ديده ميشود كه به چراغ سبز تبديل ميشود .
از نمايي مرتفع تصوير ماشينھا ديده ميشود كه به راه مي افتند و كودك ھمچنان در وسط خيابان با دسته
گلش ايستاد است.

برش به:
روز -داخل يك تاكسي -در يك خيابان
يك پيرمرد سفيد مو و عينكي بر صندلي جلوي ماشين در كنار راننده نشسته و در حال خواندن كتاب
است .يك پسر جوان نيز بر صندلي پشت ماشين )پشت راننده( نشسته است .پيرمرد پس از چند ثانيه
سرش را بلند كرده و به بيرون نگاه ميكند .از ديد مرد :تصوير چراغ سبز ديده ميشود كه پس از چند ثانيه به
قرمز ميشود.
راننده ببخشيد حاج آقا! ...شما خسته نميشي ھمش سرت
تو كتابه؟!
پيرمرد به سمت راننده بر ميگردد و با لبخند پاسخ ميدھد:
پيرمرد نه پسرم! ...ازوقتي بازنشسته شدم كارم كال ً ھمينه!
راننده آخه تو ماشين...؟
پيرمرد چقدر بايد پشت چراغ قرمز و توي ترافيك وقتمونو
ھدر بديم؟
سپس به سمت پسر جوان بر ميگردد.

پيرمرد )به پسر( ولي حيف كه دير اينو فھميدم!...
شما كه جواني از االن ياد بگير وقتتو ھدر ندي!
جوان )با بي حوصلگي( چشم آقا ...ھمه ما رو نصيحت
كرده بودن ،منتظر بوديم شما ھم نصيحتمون كنيد!
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سپس لبخندي تمسخر آميز ميزند و از شيشه به بيرون نگاه ميكند.

برش به:
پياده رو -سمتي از شھر -غروب
تصوير يك زن و شوھر جوان درده ميشود كه در پياده رو قدم ميزنند و به سمت يك مغازه مي آيند .جلوي
مغازه)آتليه عكس( مي ايستند .مرد يك دوربين و زن  ،يك كيف دستي در دست دارد .پسر به سمت چھار
راه ميرود .پس از چند لحظه در نقطه اي توقف ميكند .دوربينش را باال آورده و اقدام به عكس گرفتن
مينمايد .از ديد دوربين مرد :تصوير چراغ قرمز ديده ميشود .پس از چند ثانيه تصوير ،ثابت و عكس گرفته
ميشود.
سپس مرد دوربين را پايين مي آورد و دوباره به سمت زن مي آيد.
مرد اولين باره كه سوژه عكسھام چيزيه كه ازش متنفرم!
زن اما اين خيلي خوبه كه ميدوني براي چي عكس ميگيري!
حاال يا عشق ،يا نفرت!...
زن كيف درون دستش را باال آورده و بند آن را بر شانه مرد ميگذارد.
زن موفق باشي! ...اميدوارم باالخره يه روزي نظرت درباره
اين چراغ قرمز عوض بشه! من ديگه برم ! ...
امشب خونه مي بينمت!
مرد فقط ممكنه يه كم دير بيام!
زن اين مھمه كه مياي!
خدا حافظ!
مرد خدا حافظ!
ھر دو لبخندي ميزنند و زن وارد مغازه ميشود.
مرد از مغازه دور ميشود و به كنار خيابان ميرود .از ديد دوربين او تصوير ماشينھايي ديده ميشود كه پشت
چراغ قرمز توقف كرده اند .تصوير فيكس شده و عكس گرفته ميشود .از نمايي دورتر تصوير مرد ديده

Blog.monavarian.ir

ميشود كه به جاده نزديكتر ميشود .لحظه اي دو زانو بر روي زمين مينشيند و چند عكس از ماشينھا
ميگيرد .آنگاه تصوير چراغ قرمز ديده ميشود كه به چراغ سبز تبديل شده و صداي بوق ماشينھا بلند
ميشود.

ساعتي بعد -پشت يك چراغ قرمز ديگر -يك خيابان ديگر
تصوير مرد ديده ميشود كه در پياده رو مدام موقعيت خود را تغيير ميدھد و از نماھاي مختلف از ماشينھايي
كه پشت چراغ قرمز توقف كرده اند عكس ميگيرد.

برش به:
شب -خارجي -يك چھار راه
خيابان نسبتاً خلوت است .تصوير چراغ سبز در چھارراه ديده ميشود كه روشن است .سپس تصوير مرد
عكاس ديده ميشود كه با دوربين عكاسي در دست و كيفي بر دوش در سويي از خيابان ايستاده و به
چراغ سبز نگاه ميكند .از ديد مرد :تصوير شمارشگر چراغ سبز ديده ميشود كه به تدريج تك رقمي ميشود.
تعداد اندكي ماشين در حال عبور از خيابان ھستند.
مرد )با خودش( كاش چراغ زندگي ھميشه سبز بود!
سپس بر گوشه اي از پياده رو مي نشيند.از كيفش يك كاغذ و يك قلم برميدارد و شروع به نوشتن ميكند.
صداي او از بيرون قاب به گوش ميرسد.
مرد )بيرون قاب( اي كاش چراغ ھاي زندگي ھميشه سبز بودند!
اي كاش اينقدر در زندگي توقف نميكرديم!
اي كاش الزم نبود براي ھركاري كه ميكنيم پشت چراغ قرمز
فرد ديگري كه فكر ميكند از ما برتر است بمانيم و پاسخ دھيم!
اي كاش نياز نبود جز براي خدا در برابر كس ديگري بايستيم!
اي كاش الزم نبود براي رسيدن به ھر ھدفي از چندين چراغ
قرمز عبور كنيم !...
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اي كاش...
مرد لحظه اي سرش را بلند ميكند و به خيابان مينگرد .ابتدا تصوير چراغ قرمز و سپس تصوير چند كودك
دستفروش خياباني ديده ميشود كه به سمت جاده مي آيند .يكي از آنھا جعبه آدامس ،يك نفر گل،
كسي دستمال كاغذي و ديگري كاغذھاي فال و دعا در دست دارد .توجه مرد به بچه ھا جلب ميشود .از
ديد او  :تصوير تعدادي ماشين ديده ميشود كه در مقابل چراغ قرمز توقف كرده اند .بچه ھا به كنار ماشينھا
آمده اند و به تدريج در حال فروختن وسايلشان ھستند.
مرد )بيرون كادر( اما ...كساني ھستند كه برايشان اين
چراغ قرمزھا يعني تمام زندگي!
سپس قلم و كاغذش را كنار گذاشته و دوربينش را دوباره در دست ميگيرد و به نزديكي چشمش مي
آورد .از ديد دوربين مرد  :تصوير يك ماشين و دختر بچه اي كه با دسته گلي در كنار آن ايستاده در كادر قرار
گرفته است .اطراف ماشين را دود اسفند فرا گرفته است .پس از چند ثانيه تصوير ثابت شده و آخرين
عكس مرد نشان داده ميشود .
فيد اوت

پاﯾان
محمدرضا احمدزاده

