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  .توانيم اينجا منتظر بمانيم صدايِ عکّاس ــ مي
رو،  روبه. اتاقکي است سياه و گلي. شود پرده باز مي[

زيرِ . کرده ها بسته و در قفل پنجره. دو پنجره و يک در
دري براي خروج و ورود . يِ چپ، تلي از هيزم پنجره

  .]جايي که عکّاس ايستاده در سمت راست، همان
کني اينجا برايِ انتظار کشيدن  ــ فکر مي] شود  ميداخل[خبرنگار 

  مناسب است؟
کنم اينجا برايِ انتظار کشيدن مناسب  ــ فکر مي] جستجوگر[عکّاس 

  .است
  شود؟ خبرنگار ــ چه وقت شروع مي
  .عکّاس ــ هر وقت که بخواهند

  .خبرنگار ــ و تو از آنها عکس خواهي گرفت
  عکّاس ــ تو چي؟



 ١٠ 

بايد بنويسم و . افتد بنويسم يد هر چه را که اتفاق ميخبرنگار ــ من با
. رساند اولين کسي باشم که اين خبر را به گوشِ همه مي

  .خوانند شنوند و مي يِ آنهايي که مي به گوشِ همه
  عکّاس ــ چند وقت است که اين کاره اي؟

خبرنگار ــ از وقتي که يک کالس را سه سال ماندني شدم و پدرم 
  .ه بيرون انداختمرا از خان

  .رحم ــ بي] دلجويانه[عکّاس 
زد و  مادرم را مدام کتک مي. رحم؟ باالتر از اين بود خبرنگار ــ بي

  .کرد که جلويِ من لخت بشود بعد مجبورش مي
  .شرف عکّاس ــ بي

  ...جا بعد همان. شرف؟ باالتر از اين بود خبرنگار ــ بي
کرد؟   کاري نميگفت؟ ــ و مادرت چي مي] با هيجان[عکّاس 

  کرد؟ ست که دوري نمي مقصودم اين
  .ــ دليلي نداشت که دوري کند] اعتنا بي[خبرنگار 

  ...ــ کاش من جايِ تو بودم] مرده دل[عکّاس 
  کردي؟ وقت چه کار مي خبرنگار ــ آن

  ...نگاه. کردي عکّاس ــ همان کار را که تو مي



 ١١ 

  .شرف ــ بي] زند عکّاس را مي[خبرنگار 
  .رحم نزن بي... ــ نزن] با ناله[عکّاس 

ــ تو صدايي نشنيدي؟ صدايي شبيه ] خواناند گوش مي[خبرنگار 
  يِ يک سگ يا کفتار؟ زوزه، زوزه

  .يِ خودم را شنيدم عکّاس ــ من فقط صدايِ ناله
با ديدن خبرنگار و عکّاس در . کشد دهاتي سرک مي[

  .]رود مي
  خبرنگار ــ کي بود؟

  .حبِ اينجاعکّاس ــ شايد صا
  .خبرنگار ــ اينجا که فعالً صاحب ندارد

ها يک صاحب برايش  عکّاس ــ اگر هم نداشته باشد اين جور موقع
  .شود پيدا مي

  .]اين بار چماقي به دست دارد. شود دهاتي وارد مي[
  ــ شماها کي هستيد؟] چماق را به قصد زدن بلند کرده[دهاتي 

  .عکّاس ــ دوست
  .خبرنگار ــ آشنا

  دهاتي ــ از کجا معلوم؟



 ١٢ 

  .بيني عکّاس ــ از اينجا که مي
  .شنوي خبرنگار ــ از اينجا که مي

  شنوم؟ بينم و مي دهاتي ــ من چه چيزي را مي
  .بيني مان مي خبرنگار ــ خوبي
  .شنوي مان را مي عکّاس ــ و سالم

  .ــ پس من هم دوست ام، آشنا ام] آورد پايين چماق را مي[دهاتي 
   ــ يعني باور کنيم؟خبرنگار

  عکّاس ــ از کجا باور کنيم؟
  .شنويد بينيد و مي دهاتي ــ خب، از اينجا که مي

  .خبرنگار ــ ما چيزي نديديم
  .عکّاس ــ و چيزي نشنيديم

  شنويد؟ دهاتي ــ يعني شما صداي مرا نمي
  !نه. عکّاس ــ تو اصالً انگار نفهم به دنيا آمدي

  .اصالً نيستي. زني ميخبرنگار ــ تو اصالً حرفي ن
  .توانم اينجا بمانم دهاتي ــ پس مي

به . خندند کنند، و مي عکّاس و خبرنگار به هم نگاه مي[
اش  يِ آن دو خنده و دهاتي از خنده. خندند شدت مي



 ١٣ 

  .]گيرد مي
حيف که اينجا . هايِ خوبي هستيد ــ شما چه آدم] خندد مي[دهاتي 

  .ا بياورمشود تا براي شم هيچ چيز پيدا نمي
  .خواهيم خبرنگار ــ ما چيزي نمي

  .خواهيم عکّاس ــ بله، ما چيزي نمي
  ــ ببينم، تو کي هستي؟] به دهاتي[خبرنگار 

  .عکّاس ــ يک دهاتيِ موذي
  .فعله. دهاتي ــ موذي نه

  .عکّاس ــ نگفتم
  خبرنگار ــ چي؟
  ببينم، تو هيچ شهر ديدي؟] به دهاتي. [عکّاس ــ هيچي

] مکث. [يِ دهات اين اطراف را هم نديده ام ن حتي همهدهاتي ــ م
توي هر ده يک . يِ دهات اينجا را ديده ولي پدرم همه
  .زن هم گرفته

  خبرنگار ــ توي شهر چي؟
  ببينم، شما اينجا فاميل داريد؟اما . دانم دهاتي ــ نمي

  .عکّاس ــ فقط يکي
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  .شناسم دهاتي ــ البد من مي
  .عکّاس ــ شايد

  تي ــ خب کي هست؟دها
  .عکّاس ــ خودت

  دهاتي ــ من فاميلِ شما هستم؟
  .عکّاس ــ بله

نگفت که تويِ . وقت از شما برايم حرف نزد دهاتي ــ ولي پدرم هيچ
  .شهر هم فاميل داريم

  .خواست طور مي ــ خب، البد مادرم اين] خندد مي[عکّاس 
  ــ پس تو برادرِ ناتنيِ من هستي؟] خندد مي[دهاتي 
  شوي يا نه؟ ــ خفه مي] خواهد دهاتي را بزند مي[عکّاس 

ــ يک چيزي گفت، تو به دل ] به عکّاس. شود واسطه مي[خبرنگار 
  آيند؟ آنها چه وقت مي] به دهاتي. [نگير

  .وقت شايد هم هيچ. دهاتي ــ شايد حاال
  ها هستي؟ خبرنگار ــ تو هم با دهاتي

  .نه. ولي با آنها نيستم. دهاتي ــ هستم
  خبرنگار ــ بيرون کسي نيست؟



 ١٥ 

  .دهاتي ــ چند تا مرده فقط
  ها کسي نيست؟ عکّاس ــ از زنده

  .ها کسي نيست دهاتي ــ نه، از زنده
  .]شود عکّاس خارج مي[

  خبرنگار ــ کجا رفت؟
ــ ] کند يکي را به خبرنگار تعارف مي. آورد دو اَزگيل در مي[دهاتي 

  .بگير
  نظرت آدمِ خوبي نيست؟ــ به ] گيرد مي[خبرنگار 

  .هايِ خوبي نيستند کدام آدم ها هيچ دهاتي ــ شهري
  .خبرنگار ــ ولي من هم شهري ام

  .دهاتي ــ نه، تو شهري نيستي
  .خبرنگار ــ نه، من شهري ام

  کدام؟ مادر يا پدر؟. ت از دهات است دهاتي ــ حتماً يک رگ
  .م خبرنگار ــ فقط جدّ پدري

  .کند که تو هم دهاتي هستي بت ميدهاتي ــ خب همين ثا
  يِ نفوس دهاتي اند؟ خبرنگار ــ پس همه

  .جز عکّاس دهاتي ــ همه به
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عکّاس، در حالي که فيلمِ . ازگيل را خورده اند[
  ]شود کند، وارد مي ش را عوض مي دوربين

  ــ چه خبر؟] به عکّاس[خبرنگار 
  .فقط بيرون کمي گرم است. عکّاس ــ خبري نيست

  .ــ غصه نخور، باران خواهد آمد] به عکّاس[دهاتي 
  داني؟ عکّاس ــ تو از کجا مي

ــ من بوي آب را از ] کشد مثلِ اين است که بو مي[دهاتي 
  .دانم که باران خواهد آمد مي. شنوم ها مي فرسنگ

  عکّاس ــ يعني حاال بويِ آب شنيدي؟
  .دهاتي ــ خيلي زياد

اين بويي که تو شنيدي بوي کنم  ــ ولي فکر مي] خندد مي[عکّاس 
  .ادراري باشد که همين حاال من پايِ ديوار کردم

. شنوم نگفتم که من بويِ آب را مي. نگفتم] مغرورانه[دهاتي 
ادرار هم . کند چه فرق مي] خندد خبرنگار هم مي[

  .ست ديگر آبکي
يِ عکّاس  اوجِ خنده[چون . آيد م مي ــ از تو خوش] خندد مي[عکّاس 

  .خيلي خر اي] رو خبرنگا



 ١٧ 

دهاتي ــ خرتر از من تو اي که آنجا ادرار کردي و مرا به اشتباه 
  .انداختي

  .بيا از اينجا برويم. خواهم بروم ــ من مي] به عکّاس[خبرنگار 
  ست؟ اش چي عکّاس ــ فايده

  ست؟ اش چي خبرنگار ــ اينجا بمانيم فايده
  خواهي خبر بنويسي؟ طور مي عکّاس ــ اگر از اينجا برويم چه

شود نشست و دروغ سر هم  کند؟ همه جا مي خبرنگار ــ چه فرق مي
  کني؟ تو چه کار مي. اما تو. کرد

جا بنشينم و منتظر بمانم که آنها بيايند تا از  عکّاس ــ من بايد همين
  .آنها عکس بگيرم

  .هايِ ساختگي برداري کستواني ع خبرنگار ــ تو هم مي
  عکّاس ــ ساختگي؟

کنيم به  مثالً حاال من و اين دهاتي شروع مي. خبرنگار ــ بله
  .زدوخورد و تو از ما عکس بگير

  ــ تو اين کار را براي من خواهي کرد؟] به دهاتي[عکّاس 
  دهاتي ــ کدام کار؟

  .عکّاس ــ که با خبرنگار دعوا بگيري



 ١٨ 

  .اهد زداو مرا خو. دهاتي ــ نه
  .عکّاس ــ ولي اين يک دعوايِ حقيقي نيست

  .ترسم مي. کنم دعوا نمي. دهاتي ــ نه
غير از اين است که من هم دهاتي ام؟ . خبرنگار ــ اما تو نبايد بترسي

. [ ايستم من اين طور مي. نگاه کن] دارد چوبي بر مي[
و تو ] خواهد دعوا بگيرد ايستد مثلِ اين که مي طوري مي

اول که آمدي و ما را ديدي، . ت را بلند کن اقهم چم
طور  ت را بلند کرده بودي؟ دو باره همان چه طور چماق

  .آفرين] برد باال دهاتي مثلِ اول چماق را مي. [بلند کن
  عکّاس دو عکسِ پي در پي از آنها با دو زاويه. فالش[

  .]گيرد مي
  .کشد  زوزه ميــ زوزه، انگار يک نفر] خواباند گوش مي[خبرنگار 

. رود يِ سمت چپ مي خبرنگار به طرف پنجره[
داخلِ اطاق را . شکند ها مي اش را با يکي از هيزم شيشه

هايشان به در و پنجره  نگاه. مکث طوالني. کند نگاه مي
  .]است

  .دهاتي ــ من هم شنيدم
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  .ست عکّاس ــ بدون ترديد از اطاقِ پهلويي
  .مخبرنگار ــ بايد در را بشکني

  .ست عکّاس ــ کارِ مشکلي
اش را به در  چند بار تنه. [دهاتي ــ من اين کار را خواهم کرد

  .]کوبد مي
  .خبرنگار ــ کارِ تو تنها نيست

چند بار با هم به در . ش رود کمک خبرنگار مي[
افتند تويِ  خبرنگار و دهاتي مي. شکند در مي. کوبند مي

 و پا و  تچند لحظه بعد، با يک مرد که دس. اتاق
عکّاس متعجب فالش . شوند ش بسته شده وارد مي دهن
ي سمت چپ روي زمين  ناشناس را در گوشه. زند مي
  .]خسته است و آنهايِ ديگر متعجب. نشانند مي
  .هايش را باز کنيم دهاتي ــ دست

  .يِ زنجيري باشد عکّاس ــ نه، شايد ديوانه
  . پس زنجيري نيستهايش با طناب بسته شده، دهاتي ــ ولي دست

دهان . [هايش را باز کنيم ست، و بعد دست خبرنگار ــ اول ببينيم کي
  ببينم تو کي هستي؟] کند ناشناس را باز مي



 ٢٠ 

  .ناشناس ــ آدم
  خواستي االغ باشي؟ دهاتي ــ پس مي
  ست؟ ت چي خبرنگار ــ اسم
  ناشناس ــ اسم؟

  عکّاس ــ چه کاره اي؟
  ناشناس ــ کاره؟

   چرا دست و پايت بسته است؟خبرنگار ــ
  ناشناس ــ بسته است؟

نويسد، و ناشناس  خبرنگار مي. دارد عکّاس عکس بر مي[
  .]کند فقط نگاه مي

تواني هر چه که  مي. ــ من خبرنگار ام] به ناشناس[خبرنگار 
  .خواهي بگويي مي

  توانم چه چيزهايي را بگويم؟ ناشناس ــ من مي
  .واهي بگوييخ خبرنگار ــ هر چه را که مي

  ناشناس ــ و تو چه خواهي کرد؟
  .خبرنگار ــ خواهم نوشت

  ناشناس ــ چه چيز را خواهي نوشت؟
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  .گويي چه را که تو مي خبرنگار ــ آن
من .] کند به نوشتن خبرنگار شروع مي... [گويم ناشناس ــ من مي

  .ماست... گويم مي
  ــ چي؟] ايستد مي[خبرنگار 

] تلخ و کشدار. خندد خيلي خفيف مي[ماست ... ناشناس ــ هيچي
  .بنويس

ماند، و فکر  خبرنگار متحير مي. خندد دهاتي ابلهانه مي[
  .]کند مي

  کني؟ ــ هنوز فکر مي] به خبرنگار[ناشناس 
پرد و سيلي محکمي به ناشناس  مي. [خبرنگار ــ تو خيلي مضحکي

  .]دارد عکّاس عکس برمي. زند مي
   نبود؟کردي بهتر ناشناس ــ تف مي

چطور است از دهاتي . آيد م نمي خبرنگار ــ من از تف کردن خوش
  .بخواهي که اين کار را برايت بکند

  .ها آن خاصيت توهيني را ندارد ناشناس ــ تف دهاتي
دانم تو چه کار کرده اي، واالّ حاضر بودم  عکّاس ــ حيف که نمي

  راستي تو چه کار کرده اي؟. کودکانه رويت تف کنم



 ٢٢ 

  .توانستم بکنم، اشتباه ناشناس ــ چه کار مي
  .]شود کم تاريک مي صحنه کم. شب نزديک است[

  .دهاتي ــ شب شده و من بايد بروم که پاس بدهم
  خبرنگار ــ پاسِ چي؟

  .دهاتي ــ اينجا پر از شغال و کفتار است
  تواني بکني؟ ناشناس ــ تو با آنها چه کار مي

  .دهاتي ــ هيچي
  دهي؟ پس براي چه پاس ميخبرنگار ــ 

  .که آنها را بکشم دهاتي ــ براي اين
  .کشي خبرنگار ــ پس تو آنها را مي

  .دهاتي ــ نه
  ناشناس ــ چرا؟

  .خوابم دهاتي ــ براي اين که تمام شب را مي
  خواني؟ خبرنگار ــ قبل از خواب، دعايي چيزي هم مي

  .شوم دهاتي ــ من قبل از خواب فقط لُخت مي
  .ت است که لخت نشدي يِ اول  ــ پس اين دفعهناشناس

  ش کنيم؟ عکّاس ــ چطور است لخت
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  .کند مان مي تا آمدن آنها کمي سرگرم. خبرنگار ــ فکرِ بدي نيست
  .شوم دهاتي ــ من لخت نمي

  .کنيم ت مي ما لخت. شوي ــ تو لخت نمي] تفاوت بي[عکّاس 
  .]کنند عکّاس و خبرنگار به دهاتي حمله مي[

  .]کند مقاومت مي. [م کن ــ کمک] به ناشناس[هاتي د
  .ناشناس ــ بهتر است يکي را پيدا کني که به هر دو مان کمک کند

خندند، و  ميآنها . ماند دفاع مي دهاتي خسته و بي[
صحنه تاريک . کنند دهاتي را به تدريج لخت مي

يک . شود  هيچ چيز ديده نمي. ست اوجِ تاريکي. شود مي
. شود کند، و نورِ ضعيفي داخل مي ا با پا باز مينفر در ر

  ...]و يک صدا... نوري از يک فانوس يا مشعل
  .صدا ــ بازي تمام شد، اينجاست

ترديد از خارج  تيري که بي. و بعد صداي يک تير[...
يِ يک  شلّيک شده، و پشت آن صدا، فريادي شبيه زوزه

ا شود، و تنه نورِ فانوس دور مي. سگ يا کفتار
همه ساکت اند و حرفي . ماند ست که مي تاريکي
نويسد، و عکّاس مرتب  خبرنگار در تاريکي مي. نيست
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شود و  با هر فالش صحنه روشن مي. زند فالش مي
دو باره ناريک . شود کندن ناشناس ديده مي جان
و ناشناس، با ... زند شود، و عکّاس باز هم فالش مي مي

. بي حرکت استدست و پايِ بسته، خاموش و 
تاريکي . تاريکي. تاريکي... فالش... تاريکي... فالش

  ...و 
  . ]و پرده

  
  ١٣٤٧رشت ــ تيرِ 
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