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  است.  "با شاه منشین  "به معنی کازرون به گویش مردم  اشی مشی
  
  
  
  

می آبادان. پتروشی شاغل در شرکت ملی و مهندسِ ياله. لیسانه: سی و دو س شکريتبهرام 
بازي به تن بلندي دارد. صورتش را به خوبی تراشید. لباسی سفید و یقه موهاي پرپشت و

به  هایش گشادتر است. کفشِ قیصري جیريدارد. شلواري جینِ تنگی به پا کرده که پاچه
  پا دارد. با تمام این توصیفات او سوخته است.  

اي سینما شیدوساله. هنوز دیپلمش را نگرفته. واله بیست و دو: پسري احمدي  محمدضا
گمرك آنجاست. رییس پدرش  است. از اهالی آبادان نیست. حرفشده. عجول و خوش

ري هایش چند انگشتموهاي بلند و صافی دارد که آنها را پشت سرش بسته. در انگشت
بر تن دارد. شلوارِ رنگی یقه خرگوشیِ خوش نوازند. پیراهنِاي چشمحلقه دار ونگین

پا پا گشاد است. صندلِ چرمیِ  بنديِ زیبایی بها کرده که آن نیز دمبه پ ايِ سیاهیپارچه
   او نیز سوخته است. دارد.

  
گرمی است. شرجی هوايِ  شب صدوپنجاه و هفت. . بیست و هشت مرداد هزاروسیآبادان

اند یا شاید باري روي سکویی نشسته دریا با کمی نسیم داغ همراه است. آن دو مقابلِ دکه
شود. هاي خالی زیادي دیده میشان شیشههستند. اطراف یا آبجوو در حال نوشیدن نوشابه 

  ها آتشی را خاموش کنند و ...انگار که بخواهند با محتوي شیشه
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 ...  
  بهرام: غلطه! 

  محمدرضا: همونه! 
  ها! زن ( مکث )آد اسم فیلمشو بذاره گو بهرام: ممدرضا...! آخه کی می

  ! مشکلیهکیمیایی!  مسعودمحمدرضا : معلومه آقا
  بهرام : که چی؟

سازه به اسم کنی کسی که یه فیلم میضا : چی که چی؟ ینی تو فکر میمحمد
 ؟تو پیش خودت چی فکر کرديها؟ ذاره گوزنمیو بعدیش قیصر اسم فیلم

  ها؟!
ه! یکی اصلن کیمیایی ن ،بهرام : تو به مو ثابت کن که چه دلیلی داره یه آدمی

ه اسمِ ن اسم فیلمشو وبیادخندد ) کند و محمدرضا می( به جلویش اشاره میشبیه اصغر 
  ها؟زن -بذاره گو دکونشو

-وشش اومده اسم فیلمشو بذاره گو: دلیل الزم نداره بهرام! خ محمدرضا
  ها... چیش بده آخه؟زن

  گم اصلن ربطی به فیلم نداره! م جایش بده! مو میگُ: مو نمی بهرام
گی : ربط نداره؟!... تو تازه دیشبم اومدي فیلمو دیدي بعد به مو می محمدرضا

  چه ربطی داره؟
  ؟مفیل نوسط ایچی گو زده کی بهآخه ها؟ زن-بهرام : خو چه ربطی داره گو

  ها؟ گوزن کجا بود؟: گوزن محمدضا
  بهرام : نگرفتی دیگه! 

یزي پرده یه چ اون پشت زنی انگارم؟ یه جور حرف می: چیه نگرفتُ محمدرضا
  ی! فقط مو نگرفتم! نگرفت  ...دادن!بعد فیلم به همه می

  شه! که رام نمی درضا گوزن یه حیوان وحشی و آزاد،بهرام : مم
  : خوکه چی؟ محمدرضا

  ؟بهرام : کلیدش همینه
شه شکارش کرد ؟... بهرام!... گوزن یه حیوانه آزاده که میمحمدرضا : چیه!

   همین! و خوردش!
  ه دیگه! نبهرام : همی
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... یارو خواي بگی سید و اون یارو: چی همینه دیگه؟ ینی می محمدرضا
  همین راحتی؟ فرامرز قربیان و شکار کردن؟ به

  دیگه!  بهرام : آره
 خواي بگی سید که گند زده بود به زندگیش و اون یارو...: ینی می محمدرضا

  یارو...
  بهرام : قدرت! 

گو نزده بودن به  ،که گند زده بود با اون دزدي !...محمدرضا: آره قدرت
  زندگیشون؟

 زنن... جریان چیزگندآیی تو زندگیشون می یه همه ؟!بهرام : چه ربطی داره
  اس! دیگه

که اینا همشون حتا اون بدبختایی که : جریان هیچی نیس جز این حمدرضام
ده بودن به زندگیشون و ي حرومزاده بودن هم گو زخونهحبگیرئه اون صا

  همین!  دیگه و...داد که به خودشون بیانباید یکی تکونشون می
  : کی تکونشون داد؟ بهرام

  محمدرضا : معلومه سید! 
  و کی تکون داد؟بهرام : سید؟... سید 

  : خودش تکون خورد!  محمدرضا
  و تکون داد؟ ینی نزده رقصید؟بهرام : خودش خودش

  : ها دیگه! البته اون یارو... قدرت... خب!  محمدرضا
بهرام : خب چی؟... کی بود مشت کوبید تو دیوار! کی بود بهش گف باید 

  غیرت چیه؟و ناکار کنی؟ کی بهش یاد داد ي مواد فروشاون حرومزاده
  گی؟ بهروز وثوقی خداي غیرته! محمدرضا : مزخرفآ چیه می

بهرام : ممدرضا بهروز وثوقی یه بازیگرئه!  فرض بگیر یکی مث قدرت 
  شد؟اومد اونجا!... چی مینمی

  اومد! : یکی دیگه می محمدرضا
کنی چرا دزدي کرده بود؟ گی! فکر میوپرت میممدرضا داري چرت بهرام :

  و واسه چی روزآخر فرستاد دست دوستاش؟پول اون همه
همه خواسته از دستشون نده! خب آدم ایندونم حتمن میمحمدرضا : چه می

  ذاشتی؟ذاره از دست بره؟ تو بودي میخود نمیو که بیپول
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  ن داستان اون فیلم نیست! اینا آروزهاي توأن... ایممدرضا بهرام : 
م که یه فیلم خوب ببینم و امشب اومد موم... آرزویی ندار محمدرضا : مو

  لذتشو ببرم! همین! 
  بهرام : معلومه که خیلی لذت بردي! 

  : خب آره! چرا که نه!  محمدرضا
ه ک شهر سرِاین گرما و شرجی بلند شدي اومدي اینفقط همین؟ تو بهرام :

  سینما؟ فقط لذت ببري؟ اونم تو
شه و رو اون تاریک می سالن عاشقه سینمام... وقتی : آره خب موضارمحمد

  فهمی؟. میکنمجا زندگی میاون انگار موشه... افته یه جوریم مینور می پرده
  کنی! اما تو داري اشتباه برداشت می ،بهرام : آره خب

  محمدرضا : باز شروع نکن بهرام! 
 ده!می تفریب م این حسِ تو نسبت به سینما دارهگُنه جدي میبهرام : 

  م؟بگیرُ خوريمی
ریان نفهمیدم ج کنی موگرم شده... ینی تو فکر می امشب خیلیمحمدرضا : 

  فیلم چیه؟
  کنی! م اینه که داري اشتباه قضاوت میمنظوربهرام : نه منظورم این نیست. 

  : چه قضاوتی؟ محمدرضا
  ها! زن-ها بگی گوکه بگی گوزنبهرام : همین که دوس داري جاي این

ور در ج مجورایی با یه چیزایی توي فیلم یه ه!...نظرئه مونخو اي محمدرضا : 
  آد. می

  خوري؟می رود تا آبجویی دیگر بگیرد )( میبهرام : اما درست نیست! 
  ! بار به حساب موضا : بگیر اما اینمحمدر

... هایهدرست نیس چون اسم فیلم گوزن ( در حال رفتن به سمت دکه )...بهرام : باشه! 
  کلی چیزاي دیگه هم پشت فیلم پنهان شدن! و

 خوايکه میانگار زنیمحمدرضا : چی پنهان شده... بهرام یه جوري حرف می
  از یه راز بزرگ سرپوش برداري! واهللا! 

 دیدن اون فیلم دارنرازي درکار نیس! فقط یه چیزایی با  ...( از دور )بهرام : 
   فهمی؟کنن تو وجودمون! میسرباز می

  رضا : خب بگو! بیا بگو ببینم جناب عالی چی برداشت کردي! محمد
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   اش بسیار بلند است )( صداي خندهزن -آم گواالن میبهرام : 
  ! خودتیمحمدرضا : 

  ولی آرزوته که باشی! نه؟ ،مدونُبهرام: می
زده به  قت دوس ندارم جاي کسی باشم که گوهیچ و مومحمدرضا : نه! 

  زندگیش! 
 کنی اسم فیلم بایدپس چرا اصرار می شود )...وارد می در دستبطري ( با دو بهرام : 

   گیرد )( بطري را از دست بهرام میها باید باشه؟... بگیر زن-گو
  شون! محمدرضا : چون اونآ گو زدن به همه چیزِ زندگی

  بهرام : اما تو دوس نداري شبیه اونآ باشی! 
ره جاي اونآ باشه؟ یه قهرمان که مواد وس دامحمدرضا : آره خب!... کی د

شده و بعدشم شده یه عملیِ ریقو!... یه دزد فراري که قایم شده تو یه فروش
ش آدم و گوسفند م کجا؟ تو اون سگدونی که واسه صاحبسوراخ موش اون

  ... کی دوس داره جاي اونآ باشه؟ دارههیچ فرقی ن
  قدرت فقط یه دزدئه؟ کنی یه آدمی مثینی واقعن تو فکر می بهرام :

  دونم! شاید مجبور شده دزدي کنه! محمدرضا : نمی
  فیلم؟ : چه اجباري؟ تو اجباري دیدي تو بهرام

بورش کردن که دزدي ب شاید کسی یا کسایی مجمحمدرضا : نه ولی خُ
  کنه...

  بهرام : چرا باید کسی اونو مجبور کنه؟
دنبال دلیل باشه واسه دزدي؟ دونم دیگه دزد دزدئه چرا باید محمدرضا : نمی

شه با این پوال گف میگف؟ میپول خوبه به هرصورت! نشنیدي چی می
  ... آقاي خودت باشی! نگفت؟خور نبود!دار شد! تو سريخونه

  بهرام : چرا گفت! 
ادخواه که زیمحمدرضا : خب دیگه همینه دلیله دزدي! یه نفر یا نیاز داره یا این

  شه! می
زنی درس! ولی واقعن این حرفایی که داري می ...ممدرضا ...رضابهرام : ممد
  برا پول دزدي کرده؟... هم؟ ،کنی قدرت فقطتو خیال می

  اش مهم نیس دیگه دزد نیس! محمدرضا : دزدي که پول واسه
  همینه دیگه! بهرام : 
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  جور قهرمانه؟... حرفتو قبول ندارم! کنی اون یهینی تو خیال می محمدرضا :
 وپار نکرده؟بهرام : چرا؟... چون دزدي کرده؟ چون این و اونو تو درگیرآ لت

ي او چون یه هف تیر به کمرش نبسته و وقتی مردم الزمش دارن نرفته همه
نامردآي فیلمو سوراخ سوراخ نکرده؟ ها؟ فکر کردي فیلم وسترنه؟ فکر 

  کردي جان وینِ؟
  آد!به قهرمانآ نمی ش اصلندونم؟ اما قیافهمحمدرضا : چه می

بهرام : قهرمانآ چه شکلین ممدرضا؟ تختی چه شکلیه؟ عین یه آدم عادي! علی 
درت قها فرق داره! یه ذره با کوتوله قدش شهپروین چه شکلیه؟ باورت می

ه؟ رستمی پوشه خب بپوشه!و تو لباس میچه شکلیه؟ عینک داره؟ مث منُ
  ي چه خبره؟میره؟ خب بمیره! فک کردخب بترسه! می

فیلم تو اون  قدرت از اول تا آخرِ دونم چرای! فقط نمیمحمدرضا : هیچ
گی قهرمانه؟ ها؟ تختی رو تشک حریف سوراخ موش قایم شده بود. مگه نمی

یگه فته جلوش دتوپ تو هیژده بی ،نداشت... قبول! علی پروین با همو قدش
که یه بانک زده...  نای قدرت تو چی قادرئه بهرام؟! ها؟ غیرِ تمومه! قبول!...

 نها؟ ای یم شده تا بیان کلکشو بکنن؟ه... الفرار اومده پیشه رفیقش قاتیر خورد
  کجاش قهرمانه؟ !چه قهرمانیه؟

ه! کنشو داري فکر نمیوبهرام : ممدرضا قهرمان همیشه او طوري که تو آرز
  خوري؟تو االن کجایی؟ نونه کیو می
  محمدرضا : چه ربطی داره؟

  م! گوت میه: تو بگو مو ربطشو ب بهرام
  شهره!... خرم گمرك قام رییسِ بازرگانیِمحمدرضا : مو االن تو آبادانُم! آ

  گذره! می ون خوببهرام : روزگارت
  چه ربطی داره؟!محمدرضا : ها دیگه! 

  : بقیه چی؟بهرام
  ن؟: بقیه کی محمدرضا

  تو االن اومدي سینما رکس...خب؟ بهرام :
  خب؟!محمدرضا: 

  ساعت نیم حال کردنه تو؟قد آدم زحمت کشیدن برا یهبهرام: میدونی چه
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  محمدرضا: خو اینا چه ربطی به بحث ما داره؟
  شی منظورم چیه!بهرام: اگه دقت کنی متوجه می

  محمدرضا: خو بگو! 
راهه به سالمتی آقات درآمد خوبی داره و مشکلی بهرام: زندگیت روبه

  ندارین! 
  خو!  محمدرضا: ها

بهرام: بقیه مردم چی؟ همونایی که بعضیاشون شاید برا اولین بار بود داشتن تو 
زدن و اش سوت میدیدن و از ذوق یا الل شده بودن یا همهسینما فیلم می

؟ کننزدن و رو اعصاب بودن؟ اونا چی؟ فکر کردي چطور زندگی میورمی
عی آ؟ دیدي تو چه وضعربآ؟ تا حاال رفتی محله تاحاال رفتی خونه پلیتی

  کنن؟زندگی می
  محمدرضا: ...
اره، آهن دهبار هست، پاالشگاه هست، راجا آبادانه... کارهست، بهرام: تازه این

جور آدم توش زندگی تا حاال دقت کردي چقد مهاجر داره؟ دقت کردي همه
  رد، تهرانی، مسیحی، کلیمی، آمریکایی... کنه؟ عرب، لر، ترك، کُمی

  کند )( به او اشاره میمحمدرضا: شیرازي 

بهرام: ها دیگه ما اصلمون شیرازیه ولی خیلی وقته اومدیم آبادان... فکر کردي 
  براي چی؟

  محمدرضا: خُب معلومه دیگه، کار
بهرام: کارم توش پوله... البته مو مهندسم... درآمدم خوبه!... ولی بقیه چی؟ 

ي کنن! مث همونایی که تواون خونهکشن و زندگی میبقیه دارن زجر می
  کردن! طویله زندگی می

  چه زندگی؟!محمدرضا: 
نرفت  کنی چرا قدرت، فکر میگذاشت زندگیبهرام: البته اگه بشه اسمشو 

ي ظالم و ساکت کنه؟خونهاون صاحب زورو مث  
ربطی ن تیر خورده بود، چون اصلن به او ترسید، چومحمدرضا: چون می

  نداشت...
  خواست یکی از خودشون جلوش دربیاد. رام: نه ممدرضا... چون میبه

  محمدرضا: ولی سید رفت!
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  بهرام: سید!
  محمدرضا: ها دیگه سید

  سید کیه؟ به نظرتبهرام: 
  خندد )( میمحمدرضا: خو معلومه بهروز وثوقیِ 

  آره؟بهرام: نه منظورم اینه کسیو بیادت نمی
  ... نه!  کند )( کمی فکر می محمدرضا:

     کنی اتفاقی سید بوده؟خیال می بهرام:
  بوده.محمدرضا: خُب حتمن اون آدم باید سید می

گیره، بهرام: این که اون آدم سید باشه رو کارگردان یا نویسنده تصمیم می
  کشکی که نیس. 
  محمدرضا: خُب؟

  بهرام: خُب دیگه، حتمن یه حرفی پشت این تصمیم هست!
  کنن، چه ربطی داره؟حرفی؟ این همه سید تو ایران زندگی میمحمدرضا: چه 

  گن؟واسه چی به اونآ سید می بهرام:
  پرسی؟محمدرضا: اصول دین می

  شی!بگوچرا، خودت متوجه می بهرام:
  گانِ حضرت محمدن! کنن از نوادهمحمدرضا: چون ادعا می

  خندد )بهرام: ادعا چرا؟ ( می
کرد همچین سید هم ز وثوقی جاش بازي میمحمدرضا: خُب اونی که بهرو

  نبود! 
  بهرام: چرا؟

آ خوند! اینمحمدرضا: عملی بود، عرق خور بود، تو سینما، اون زنه، نمازم نمی
  ینی سید؟

خب دیگه یه زمانی بوده...خراب کرده خودشو... ایمونش  خندد )...( میبهرام: 
  ضعیف شده...

  محمدرضا: آره دیگه! 
  آد که سیدباشه و مهم باشه این روزآ؟رو یادت نمیبهرام: تو کسی 
  محمدرضا: نه!! 

  بهرام: تو متولد چه سالی؟
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  وچار! محمدرضا: سی
  -وبهرام: ینی بیست

  ودو سالمه!محمدرضا: بیست
  ... هشت سالت بوده!  کند )( کمی فکر میبهرام: اون موقع تو ... 

  محمدرضا: کی؟
  آد؟نمی بهرام: هیچی از هشت سالگیت یادت

رفتم و اما یادمه اون سال یه سرمایی داشت محمدرضا: نه خیلی، دبستان می
ستون که نگو! سیل اومد... آره اون سال خیلی سرد بود، خیلی سرد بود زم

  زمستونش! 
  بهرام: آره یادمه... دیگه؟

محمدرضا: یادمه یه روز که منتظرِ اتوبوس مدرسه بودیم که بیاد مارو 
ي پرتقاالش یخ زده یه پرتقال فروش هم اونجا بود... همه برگردونه خونه

بودن، اتوبوس که اومد پریدیم تو و راننده اتوبوسه خیلی باحال بود، ضرب 
گفتی تو ن خواند و کمی مست کرده )( میخوند گرفته بود روي روکشِ موتور و می

ب نه شخوریم امشب پلو، نه پلو دیدیم امکنیم امشب الو، تو نگفتی میمی
دادیم آخ عجب سرماست چلو، سخت افتادیم اندر منگنه، همه جواب می

امشب اي ننه، می خورد هرشب جناب مستطاب، ماهی و قرقاول و 
 ، آخخورد، منزل ما بدتر است از گردنهکباب، منزل ما جمله سرما میجوجه

  عجب سرماست امشب اي ننه! 
   خُل شدي؟ خندد ) ...( میبهرام : 

  ت بگو منم هرچی یادم اومد گفتم... گفتی از هش سالگی محمدرضا: 
  خیلی به خودت فشار نیار!بهرام: 

  محمدرضا: منظورت از یه سید که مهم باشه کی بود؟
  دونی؟بهرام: یعنی واقعن نمی

  محمدرضا: نه! 
  شه تو هیچی درمورد اون روزآ نشنیده باشی! بهرام: باورم نمی

  تو؟گی محمدرضا: چی می
  حاالحاالها مونده تا خبردار شی! خیال، بهرام: بی

  محمدرضا: خبرئه چی؟
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  زنی؟شونم میشناسی؟... سري بهاصلن روزنامه، رادیو، تلویزیون و می بهرام:
  فقط سینما...شو ندارم، محمدرضا: نه حوصله

  بهرام: این خوبه اما یعنی واقعن تاحاال اتقاقی هم چیزي نشنیدي؟
  گی؟!چی میمحمدرضا: ازچی؟ 

  شه! باورم نمی خندد )( میبهرام: 
  آد! خندي؟... خُب مو اصلن از این چیزا خوشُم نمیبه چی میمحمدرضا: 

  دونی منظورم چیه؟... همینه دیگه... پرتی! آ؟!... اصلن میبهرام: از چی
  محمدرضا: بگو خو! 

-یم فکرشو کی شه، بهرام: گوش بده ممدرضا... یه چیزایی داره عوض می
ون پاالیشگاه ا یا یه زمانی تو آبادان سینما تاج و سینما رکس داشته باشیم؟ کرد

  اونجا باشه؟  گنده لعنتی
  برا تو که بد نشد...محمدرضا: 

  پسر!  خبرياز خیلی چیزا بیکه مث این بهرام: آره خُب ولی تو
  بگی منظورت چیه؟ کندهبهرام بهتر نیس رك و پوست محمدرضا:

م اما فکر کنم توخیلی از مردم دوري، خدمت رفتی؟بهرام: منظوري ندار   
  محمدرضا: نه! 

  بهرام: چرا؟
  محمدرضا: کف پام

  بهرام: چیه؟
  س راه بروم، حاال قرارئه بریم تهرون دکتررتونُم دمحمدضا: صاف، نمی

  برو تهرون شاید یه چیزایی دسگیرت شد بهرام: حتمن
  محمدرضا: تو تهرون رفتی؟

  بهرام: مو اونجا دانشگاه بودم، چه روزایی بود.
  آد. محمدرضا: مو که اصلن از تهرون خوشُم نمی

  بهرام: چرا؟!
  جا خیلی سخته...که زندگی اوندونُم ولی مث اینمحمدضا: نمی

  م داره دیگه...خودش هايپایتخته و خوبیبهرام: آره خُب ولی 
  محمدضا: مثلن؟

  ي خبرا اونجاس!بهرام: خُب... خُب همه
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  محمدرضا: مثلن؟
  بهرام: مثلن خبراي هنري، علمی، اجتماعی، سیاسی... 

    محمدضا: به ما چه!
  بهرام: یعنی چی به ما چه؟

  میري؟محمدرضا: یعنی اگه ندونی دنیا چه خبرئه می
       ن!ن ممدرضا... خیلی مهمولی اینا مهم میريبهرام: نمی
کنُم!... آبجومو م زندگی میدونُم ولی راحت دارا: خو مو نمیمحمدرض

  آورد. )کند، چیزي به یاد نمی( کمی فکر می –روم خورم، سینما میمی
  همیناس؟ همین؟، زندگیت -بهرام: 

  کار کنُم؟محمدرضا: ها دیگه، انتظارداري چه
که دوس داري  هاسگوزنممدرضا تو االن یه فیلم دیدي که اسمش بهرام: 

دونی که داري رو هوا خوب می ها باشه اما تو خودت همزن-اسمش گو
تو یه جورایی دچار  ،زنی و هیچ دلیلِ درستی واسه حرفات نداريحرف می

  !!طبقاتی شدي آگاهیِ عدمِ
  خند )( نیشيِ چی؟! محمدرضا: طبقه

  ت کنم!روشنبهرام: بذار 
  محمدرضا: مث همون کاري که بهروز وثوقی تو فیلمِ مسافر با گوگوش کرد؟

  گم.خوام اینو بهت ب، میخودتو جامعه پیدا کنیجايِ  نه پسر! تو بایدبهرام: 
خواد یه ها میزن-وخواي بگی فیلمِ گینی تو می ( مات مانده )...محمدرضا: 

  بگه؟!  همچین چیزي
   بهرام: خُب، آره!

د ي یه دزها یه فیلم دربارهزن-گی، گومحمدرضا: بهرام تو داري مزخرف می
ش پناه برده، بعداز چندروز یه جورایی وجود اون دزد فراریه که به دوست

نِ خودشو فداي مرام و دوستیش جو ،شه به خودش بیاد و آخرِ سرباعث می
  همین!  کنه،

  بهرام: واقعن همین؟
  محمدرضا: خو آره دیگه، همین! 

  داد؟ شه توضیحنی به همین سادگی همه چی رو میکبهرام: واقعن تو خیال می
  ش چیه؟محمدرضا: اشکالِ
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ن فیلم ، اما ایکنیي این فیلم داري فکر میيِ خودت دربارهاندازه تو به بهرام:
  .خیلی بیشتراز اینآ حرف برا گفتن داره

ي راز رام خو بنال ببینُم چه حرفایی پشت اون پردهمحمدرضا: کُشتی منو به
  خوابیده...

  مونهبهرام: باشه ولی باید قول بدي که اي حرفا بین خودمون می
  محمدرضا: واویالآآ... می قرارئه چی بگی مرد؟! 

  بهرام: مسخره نکن ممدرضا...
  محمدرضا: باشه بگو!

  زنه، چطور؟میبهرام: از همو اول، فیلم داره باهات حرف 
  محمدرضا: چطور؟!

  بود؟ ي فیلم چیبهرام: اولین صحنه
   –محمدرضا: اون یارو قدرت از ماشین پیاده شد، بعدش به راننده 

  ترش! بهرام: نه قبل
  گی؟اسم بازیگرآ و فیلمو میمحمدرضا: 

  بهرام: آره
آد مشی، لبِ بومِ ما نشین، بارون میخوند؛ گنجشکک اشیمحمدرضا: که می

  اُفتی تو حوضِ نقاشی... شی، میآد گوله میشی، برف میخیس می
  بهرام: آره، چه خوبِ یادت مونده! خُب؟

  محمدرضا: خُب دیگه، همین
  با چه تصویري بود؟ ،نه دیگهبهرام: 

  آد. محمدرضا: یادم نمی
  د. خاردار گیرکرده بوخاردار بود و آخرش یه قاصدك که به سیممسیبهرام: 

  .محمدرضا: ها، یادم اومد
  ؟ اصلن براي چی خونده شده؟ي اولِ فیلم از کیهدونی اون ترانهمی بهرام:

  محمدرضا: نه!!
خاردار و قاصدك حرفش اینه که ما تو یه زندونیم و آزاد بهرام: اون سیم

با  «دونی اشی مشی به زبونِ کازرونی ینی می ،مشیِاشی نیستیم، اسم اون ترانه
نجشک آ یه گاون زمون ،هاگرده به گذشتهبرمی، داستان این ترانه » شاه نشین

شاه و اونَ ره پیشهکه میزدن، تا اینش نارو میبوده که همه بهو ش نارم به
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کنه فرارمی از توي شکمِ شاه ولی گنجشکه ...خورشکُشش و میزنه میمی
  بره و... همین! و آبروي شاه رو می

  ؟آريمحمدرضا: واقعن؟!... داري از خودت در می
( در گوشِ محمدرضا چیزي  بهرام: نه جدي میگم... این فیلم یه جورایی داره ... 

   گوید ) ...می
  واقعن؟ زده )...( بسیار متعجب و وحشتمحمدرضا: 

  )...کند ( با سر تأیید میبهرام: 

زنی؟!... بهرام، بهرام، بهرام این چیزا محمدرضا: تو داري از چی حرف می
  زنی؟... ازکجا؟مگه شوخیه؟... تو داري رو چه حسابی حرف می

شه... تو باید واقعن بهرام: ممدرضا این روزآ خیلی چیزا داره عوض می
و عوض کنی.تنگاه  

  محمدرضا: بهرام تو مگه خُل شدي؟
زنُم، خُب بذار ادامه بدیم، تفاقن دارم رو حساب باهات حرف میبهرام: نه، ا

  دوس داري؟
  ...گلوم خشک شده...هام شددونُم... تشنهمحمدرضا: نمی
  خوري؟بهرام: آبجو می
 اشهایش خشک شده و عرقِ پیشانی( لبطور شدم ندونُم چرا یهو ایمحمدرضا: نمی

  کند. )را پاك می
  رود )( مییارم بهرام: االن برات یه چیز خنک می

  
زند. سوزد چرخ میاش شده. بلند شده و مانند کسی که از درون میمحمدرضا بسیار گرم

جو آب ي پرِسرخ شده. بهرام با دو شیشهکشد. صورتش هاي عمیقی میشود و نفسخم می
  شود.وارد می

  
  بهرام: چیه ممدرضا؟!... خوبی؟

  سوزممی گرمه، گرمه... دارم از تومحمدرضا: 
  .. بیا!... بیا بگیر!... بگیربخور! بهرام: چت شده یهو؟.

ها با گیرد و آن را نیز تا انتنوشد، بطري بهرام را نیز میگیرد و تا انتهایش را می( میمحمدرضا: 
  نوشد. )ولع می

  بهرام: چه خبرئه؟!... بهتر شدي؟
  خندد )می( مشی؟ اشیمحمدرضا: 

www.mybook.ir



15 
 

  بهرام: ... !!!
شود )خندد، به گریه بدل می( به شدت میش نارو زدن؟! محمدرضا: همه به  

  بهرام: چه مرگته پسر؟... خوبی؟!
شاه خوردش؟!... شاه  خندد )...( ناگهان میخوبم... خوبم... محمدرضا: 

  خوردش...
  بهرام: خوبی ممدرضا؟!! 

  کمِ شاهیم؟یاالن تو شخواي بگی ما محمدرضا: ینی تو می
  ( مبهوت او شده )بهرام:... 

د! کناش جمع شده را یا از خنده یا از گریه پاك میي چشمهایی که گوشه( اشکمحمدرضا: 
 ...(  

  ( سکوت )
  گفتی.خُب داشتی میمحمدرضا: 

  بهرام: مطمئنی حالت خوبه؟
  م بیشتر بدونُم... بگو، خیلی دوس دارمحمدرضا: 

  مطمئنی؟!بهرام: 
  محمدرضا: بگوبگو...

  خُب، باشه، کجا بودیم؟ بهرام:
زدیم که در مورد یه گنجشکک محمدرضا: داشتیم درمورد یه ترانه حرف می

  و می بره...مظلوم بود که آخرش آبروي شاه
اما باید از یه جایی فکر کردن به  ،این چیزا رو ندونن امابهرام: خُب شاید همه 

  ش کن؟ولِ اصلن .. تاکی باید...این چیزا شروع شه.
اون فیلم پیدا  !... دیگه چی توو ادامه بدي شه مزخرف نگیمی محمدرضا:

  شه، جالبهمی
ه کم، قدرت بعداز اونروشن کنُ رو از همون اولخُب بهتره یه چیزایی بهرام: 

گرده که مخفی شه، شاید دنبال یه جا می ،کنه و زخمی هم شدهدزدي می
 دنبالِ ره وکنه؟ میب چکار میتونه به کسی یا جایی اعتماد کنه، خاون نمی

کسی  کنه،پیداش می گرده.اش میترین دوستاي دوران مدرسهیکی از قدیمی
غیرت، معتاد، بی ه، ولی سید تو چه وضعی؟که یه روزي قهرمانش بود

کنه. با فاطی زندگی می سید و حفظ کرده،معرفت خودشاما هنوز  ئه،کاربی
  فاطی بازیگر تیاترِئه... تا حاال تیاتر رفتی؟... دیدي؟
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  : نه! محمدرضا
  بهرام: بهتر... چیزِ مزخرفیه! 

  محمدرضا: ...
کرده  کسه که دلشو یه زمانی به سید خوشبی بهرام: آره فاطی یه بازیگرِ تیاترِ

ناامید شده و فقط کنارش، شاید به خاطر عادت زندگی بود اما االن دیگه ازش 
 داغون که خیلی شرایطودرب حیاطم کجا... توي اون خونهکنه اونَمی

جا افتضاحه...درست شبیه یه زندانه با اتاقاي زشت و کثیف... فکر زندگی اون
جا جور آدم اونکنی چرا اونجا رو کارگردان انتخاب کرده؟ چرا همهمی

  کنه؟میزندگی 
  محمدضا: حتمن مجبورن خو! 

ه گی کنن؟ مگبهرام: آره ولی چرا؟... چرا باید تو همچین فضايِ گندي زند
  روزآيِ ایرانهیه جورایی شبیه ایناونآ آدم نیستن؟ خب اونجا 

  ؟ي ایران!این روزآ محمدرضا:
هرِ ش ترینجا تويِ مهمچیزي نیس که تو داري این آره ایران... ایران اینبهرام: 

هر هاي این شترین شهر ایران توي بهترین محلهبندريِ خاورمیانه و صنعتی
  ه. جا باشاین ي ایران مثنیست همه ي ایران نیس و قرارمجا همهبینی، اینمی

   ان؟پس اونا کی محمدرضا:
ي مردم، توده همونایی هستنگن تودهشون میبهرام: اونایی که اونجا دیدي به 

جور آدم داره و توي اون جامعه سازن، یه جامعه نیاز به همهکه یه جامعه رو می
ارزش آدما به نژاد و پول و مقامشون نیست، ارزش آدما توي اون جامعه همون 

ق ي آدما از یه حو تقریبن همه کنن تا جامعه وجود داشته باشهکاریه که می
ن ها بدوکه توي بهترین خونه که مث ما یا شمابرن. نه اینسود میعمومی 

اي زندگی پرداخت هیچ مالیاتی، نه آب، نه گاز، نه برق و نه حتا کرایه
 داغ زندگی کنیم و بیشتر مردم کمترینِ این بهشتتوکنیم. چرا ما باید می

  ته باشن؟ ها؟امکانات زندگی رو نداش
  گی ما هم مقصریم؟یعنی میدونم، محمدرضا: چه می

قط فکر کنن فبهرام: نه منظورم این نیس، منظورم اینه کسایی که حکومت می
دامه شته باشیم؟ تا کی باید امنافع خودشونن... چرا باید این همه آدم نیازمند دا

  پیدا کنه؟
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  شه کرد؟کار میمحمدرضا: خو چه
فراري  هايدانشجواري که قدرت کرد، همون کاري که اون بهرام: همون ک

  ، همون کاري سید کرد. نکردمی
خواي بگی اونا داشتن براي این چیزا اون کارا رو محمدرضا: ینی می

  کردن؟می
گم اونا براي اینکه شرایط زندگیشون و بقیه مردم بهتر بشه نه، دارم میبهرام: 

  کنن...دارن مبارزه می
  کنن؟... ینی واقعن همچین کسایی هستن؟دارن مبارزه می محمدرضا:

معلومه که هستن، خیلی بیشتراز اونی که دیدي هستن... شاید کنارت با  بهرام:
  کنن... حتا دوستاتنتو دارن زندگی می

  محمدرضا: دوستام؟!... آخه مگه قرارئه چی بشه؟
  وجود بیاد.ب يبهتر م: زندگی بهتر... شرایطبهرا

  محمدرضا: مگه االن نیست؟ مگه االن چه مشکلی داریم؟
ه کنی... تو خودتو با همتو مشکلی نداري... تو داري راحت زندگی میبهرام: 

  !قیاس نکن ممدرضا
  محمدرضا: ...

اري بینی، وقتی دبهرام: وقتی داري یه فیلم در مورد آدماي مملکت خودت می
دانشجوي تنها رو بگیرن و ببرن ریزن که دوتا بینی یه مشت مأمور میمی

د ترس( می... خوان آبروي شآمشی میکه مث اشیزندان، براي چی؟ براي این 

ها ببرن، باید به خیلی چیزا حاکم رو به خاطر بی عدالتی گوید )...تر میو آرام
  -شک کنی

  اینا که گفتی تو فیلم نبود که!  -محمدرضا: 
 براي قطو ف کرديلی اگه یکم بیشتر توجه میقبول دارم، نبود... وبهرام: آره 

ن چیزا ي ایاومدي حتمن متوجهو گوگوش و فردین به سینما نمیدیدن بهروز 
دونه اگه فرار کنه حتمن قدرت می خب کجا بودیم؟... ( مکث ). يشدمی
ها چاپ شده، پول و واسه مبارزه و خریدن گیرنش، عکسش تو روزنامهمی

دزده، با پول ملت برعلیه کسایی که با کودتا به و خرجآي دیگه اسلحه 
ي هستیِ و حاال شدن مالک همه ،هم خودش حکومت رسیدن، هم پدرش

  نه؟ کنه،یزي که توي فیلم دیدي فرق میمردم، خیلی ماجرا با اون چ
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ی همون نمحمدرضا: بهرام تو مطمئنی که این چیزا توي اون فیلم بوده؟ مطمئ
  ي؟ شاید یه فیلم دیگه دیدي؟ حالت خوبه؟که مو دیدم و دیدفیلمی

جود یزا هم می تونن ودونم برات سخته قبول کنی که این چبهرام: ممدرضا می
م چیزي ندونی آخه تو نیازي به دونستن این چیزا دبهت حق می داشته باشن،

  تو زندگیت نداشتی.
نُم؟ کمحمدرضا: آره خو... مو براي چی باید به همچین چیزاي مزخرفی فکر 

کنُم و دلیلی وجود نداره خودمو درگیر همچین مو دارم راحت زندگیمو می
  چیزایی بکنُم...

که  رسهبهرام: حق داري، حق داري فکر نکنی و فقط ببینی، اما یه روز می
  چقدر از مرحله پرت بودي...شی متوجه می

  اصلن حرفاتو قبول ندارم، این چیزا رو از خودت ساختی. محمدرضا: 
بعدشم  خوام همینو بگمفقط می ،م گرفتهخواب ( مکث )... فیلم یادته؟بهرام: آخرِ

  ... یادته؟بریم
  ریخت سرشون؟ آ: اونجا که پلیسمحمدرضا

  آد اون مأمور لباس شخصی چی به اون سروان گفت؟بهرام: یادت می
  محمدرضا: نه!

  خوایم.بهرام: گفت ما اونو زنده می
  محمدرضا: خُب که چی؟

قدر که چهحتمن قدرت اطالعاتی داشته که واسه اونا مهم بوده، و اینرام: به
  که دست اونا نیوفته کُشته! مهم بوده که قدرت خودشو براي این

   !... خودشوکُشته؟!محمدرضا: چی؟
کردي؟ بعداز اون که سید هم ، توچی خیال میهبهرام: آره!... خودکشی کرد

  قدرت خودشو منفجر کرد!تیرخورد و رفت توي اتاق کنارئه 
بافی... پلیس اونجا رو به گلوله محمدرضا: بازم که داري اراجیف  بهم می

  بسته بود و بعدش زدن اونجا رو منفجر کردن، همین.
خواد می رو که زنده یبهرام: باز که قاطی کردي پسر، آخه چرا باید پلیس کس
  منفجرکنه؟  رو بزنه با چیزي که هیچ ربطی به نیروهاي پلیس نداره

بگو کسی که هیچی نداره بجز یه کلت کمريِ معمولی  محمدرضا: تو به مو
  خندد )( میتونه خودشو منفجر کنه؟ ها؟ چطور می
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  بهرام: نارنجک!
  محمدرضا: نارنجک؟ چرا باید یه دزد نارنجک داشته باشه؟

  ! : چون دزد نیس، چون اون یه مبازرئهبهرام
خواي این دروغآي مسخره تو تاکی می عجب است )...( کالفه شده و متمحمدرضا: 

  کنی؟شوخی می فکر کردي مو خرُم؟ داري با مو؟... رو تحویل مو بدي
ینما فکر کن! س رفامم ممدرضا به حگُبهرام: نه! کاملن جدیه حرفام... جدي می

ب بخوابی تو بري ش هت یه داستانِ معمولی تقدیم کنه، بعدشفقط قرار نیس ب
عوض کنه،  گیتوتونه زندند شی همون آدم همیشگی باشی، سینما میو صبح بل

  شتن بده...ه کُتونه تورو بحتا می
... جدا ؟خواي توهم بزنیو تاکی میخداآآآ.... ت ...محمدرضا: واي واي واي

خندد )... می (برو باز دوباره فیلمو ببین بهرام فکر کنُم موقع فیلم خواب بودي! 

  خندد )( میي؟ ی دیوونهخو مخودشو منفجر کرده، 
شن. ها شکارِ شاهان میگوزن ممدرضا بهرام: باورکن اینآ فقط حرف نیستن،

  یه روز باید بهش جدي فکر کنی...
تونُم دیگه بلند شُم... خیلی خوردیم... پاشو محمدضا: دیگه خسته شدم... نمی

  بریم... به چی خیره شدي؟... پاشو زنت تنهاس منتظرته بیچاره... پاشو! 
و توو یه مونماون وخ من می ریزد )( سرش را زیر انداخته و شاید اشک می بهرام: 
  ود.خیلی مرد بآورد )... ( اداي بهروز وثوقی را در می دارِ اینقدي...ضامن

  
ا او رو  اندازد زیرِ بغلِ  بهرامشود. دست میبلند می گیرد ورا می محمدرضا دست بهرام

 ي گنجشککترانه بلند خواندنِکند بلندضا شروع میمحمدربرد. کشان کشان می
  شوند. کند. در تاریکی شب داغِ آبادان گم میمشی و بهرام نیز او را همراهی میاشی

  
    نودوسهبهارِ 

  میثم فرهمندیان
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