
 تعالی بسمه
 از هم پاچیده

 ظهر از بعد- پذیرایی سالن- داخلی.  1
 ی هرپنج .است رنگ سفید ها سرامیک و هادیوار رنگ .هستیم بزرگی پذیرایی سالندر 

 نور خورشید را به داخل است زمستانی های درخت طرح به آن های پرده که بزرگ

 و خورد می چشم به سالن در رنگارنگ گلهای با عظیم الجثه ای گلدان .هدایت می کند

 مهرسا بنام اندام الغر دختر .است نصب دیوار روی زنبور کندوی طرح با چوبی ساعت

مان خاکستری رنگ لم داده و توسط کنترل شبکه مبل روی بره است سال پانزدهکه حدودا 

 .های ماهواره را باال پایین می کند

  کمی بعد–ی ورودی خانه راهرو – داخلی 2 .

 زیبا بسیار یزن در خانه باز می شود و  .کنار در ورودی، آیینه و جاکفشی را می بینیم

 را قرمزش بلند پاشنه های کفش کهآن دون تعجیل کنان و بمهناز نام به پوش شیک و

  اثنانهمی در .درو میش خواب اتاقسمت  به وسپس پذیرایی وارد راهرو از دربیاورد

 کند می سالم  اوبه و می خیزدبر مبل روی از می شود و مادرش ورود ی متوجه مهرسا

 .گذرد می کنارش از اعتنا بی  مهنازاما

 کمی بعد- مهناز و فرشید خواب اتاق- داخلی. 3

 و خاکستری های رنگ از ترکیبی اتاق های دیوار .کنیم می نظاره را بزرگی "نسبتا اتاق

 تخت پایین در .است هماهنگ خواب اتاق سرویس با پنجره های پرده رنگ. است سفید

 . باشد می پهن نرم بسیار و کوچک ای قالیچه

 بیرون تخت زیر از را چمدان . اندازد می تخت روی را کلید دسته و دستی کیف مهناز

 بصورت  از کمد لباسها بر می دارد ورا لباسهایش .کند می باز را آن و آورد می

    مادرش ارک و از شود می خواب اتاق وارد مهرسا .گذارد می چمدان داخل نامرتب

 ..حیرت می کند

 کجا بندی؟ می چمدونتو چرا (اشاره به چمدان) کنی؟ می چیکار داری مامان: مهرسا

 بری؟ میخوای

  .بدون توجه به حضور دخترش مشغول کار استمهناز

 !. کنم می ترکتون دارم همیشه برای: مهناز

 مجبورت اون اگه حتی ذاری نمی تنهام هیچوقت بودی گفته بهم تو( اباورانهن)ا مهرس

 !کنه

 مکث[..دادم قول بهش ندارم جزرفتن ای چاره]. اندازد می باال را هایش شانه [مهناز



 .کنه می ولم نرم باهاش اگه].کند می کوتاهی

 .د و بغض راه گلویش را می بنددشو سرازیرمی مهرسا ازچشمان اشک لحظه درهمان

 میام باهاتون منم پس: مهرسا

 زندگی  باباتبا تو .کنارمانیست جات..  نمیشه).دده می تکان  آرامیرابه سرش)ز مهنا

 .کن

 .دارد برمی گام مهناز بسوی آرام آرام ریزد می که هایی اشک با مهرسا

 .بذار منم بیام کنم می خواهش ] ملتسمانه[مهرسا

هی وز وز  ..مو بهم زدیحال..کن بس..اه ].برد می باال کمی را صدایش تن[ مهناز

 !..بگیر خون خفه یعنی نه گفتم وقتی...وز

 .مهرسا از جسارت مادرش جا می خورد و با ناراحتی و کمی عصبیت جواب می دهد

 تهدیدم تو... داری رابطه مردی با فهمیدم وقتی از گرفتم خون خفه وقته خیلی من: مهرسا

 نگه خودم پیش رازکثیفو این دوسال کنی، می ترکم همیشه برای بگم بابا به اگه کردی

 چیه؟ وجدان میدونی ..؟ چیه عذاب میدونی .. کشیدم عذاب مدت همه این ..داشتم

 !فهمیدی! با من اینجوری حرف نزن: (با خشم)مهناز

 آشغال ی مرتیکه اون با رفاقت ی بهونه رو بابا اعتیادچرا نزنم تو (گستاخانه)مهرسا

 تو دو سال خیانت کردی و من ..کنه نمی درکمه دار اعتیاد بابات گفتی می همیشه. کردی

  تو منم گول زدی. از ترس اینکه نری به بابا چیزی نگفتم 

با شنیدن این حرفا خون مهناز به جوش می اید و دسته کلید را به سمت مهرسا پرت می 

 کند

 ....خفه شو: مهناز

مهنازاز این برخورد ناراحت می . دسته کلید به مهرسا می خورد و از درد جیغ می کشد 

جواب می  مهناز  .صدا در می آید به شموبایل می خواهد به سمت مهرسا برود که. شود

 .دهد

 ..گذاشتی منتظرم وقته خیلی کجایی؟ شقمع: صدای مرد

 ... عشقم میام االن)سعی دارد ناراحتیش را بروز ندهد(مهناز

 .مهرسا از درد بلند گریه می کند. کند می قطع را گوشی سپس

 ...آره برو عشقت منتظرته: (با کنایه) مهرسا

مهناز از اینهمه حاضر جوابی دخترش خشمگین می شود اما به خود مسلط می شود و با 

آستانه در می ایستد و با بغض . بی اعتنایی چمدان و وسایلش را بر می دارد و می رود

 .ناشی از ترک فرزندش و عذاب وجدانش بدون آنکه بر گردد حرف می زند و می رود

  . مواظب خودت باش ...برسی عشقت به توام امیدوارم: مهناز

روی زمین . قادر به ایستادن نیست.  ناباورانه رفتن مادرش را نظاره می کند مهرسا 

 .هق هق می کند.. می خواهد مادرش را صدا بزند اما زبانش قاصر است. زانو می زند



. 

 شب- پذیرایی -داخلی- 4

 فرما حکم خانه بر که درسکوتی. است گرفته رانشانه 9 عدد دیواری ساعت ی عقربه

 .شنویم می را ساعت شمار ثانیه صدای فقط باشد می

 همان لحظه -ومهناز فرشید خواب اتاق- داخلی  5-

 .است رفته خواب به قالیچه روی بر مهرسا

  کمی بعد– راهرو -داخلی- 6

 و لخت موی ، است قدبلند اومردی.شود می خانه وارد دستی کیف و گل دسته با فرشید

 .دباش می هایش کفش درآوردن درحال .دارد ریش ته

 بابا؟ مهنازهمسرعزیزم؟مهرساخوشگل استقبالم؟ به نمیاد کسی..اومدم من: فرشید

 بعد کمی -، اتاق خواب فرشید آشپزخانه -داخلی 7-

 امکانات با کابینت های هایکالس سفید رنگ و زیبا بسیار دکوراسیون دارای آشپزخانه

خودنمایی می سیلور طرح با ای جزیره همچنین .باشد می ... و سینک توکار، گاز اجاق

 می جزیره  رویرا اش دستی کیف و گل دسته  کنار آشپزخانه می شود وفرشید. کند

 و دارد می بر آب بطری یک و کند می باز را آن در رود، می یخچال سمت به .گذارد

 .اندازد می اطراف به نگاهی.نوشد می

 کجان؟ اینا پس]زیرلب[فرشید

 خواب به قالیچه روی که بیند می را مهرسا شود، می خواب اتاق وارد بعد دقیقه چند

 .د و او را نوازش می کندرو می کنارش به است، رفته

 خوابیدی؟ اینجا چرا..  قشنگم دختر وای ای]  عطوفت پدرانهبا[فرشید

 صورت به دستی. نشیند می سختی به  وکند می باز را هایش چشم آرامی به مهرسا

 ..کشد می اش پریده رنگ

  چی شده مریضی عزیزم؟:]باتعجب[فرشید

 مهرسا جواب نمی دهد

کجاست؟  مادرت پسداری نگرانم می کنی؟ : فرشید

با شنیدن کلمه مادر مهرسا مانند کودکی که با دیدن مادرش بغضش می ترکد شروع به 

 .فرشید نگرانیش تشدید می شود. گریه می کند

 .ده حرف بزن دختر ببینم چه خاکی به سرم شده: فرشید

 .کرد ترکمون مامان...رفت مامان..بابا:  مهرسا

 کجاست؟ مامانت بگو تر واضح !!فهمم نمی منظورتو ].گیج و گنگ[ فرشید

 ...مان..ما... مان..ما: مهرسا

 . گریه توان حرف زدن را از مهرسا گرفته است

 چی؟ نتماما دیگه بگو..کردی جونم نصفه :فرشید



 ...رفت مرتیکه اون با مامان: مهرسا

سست و کرخت روی زمین ولو می . این حرف مهرسا مانند پتکی برسرفرشید فرود آمد

 . شود

 مرتیکه؟ کدوم :فرشید

 نداشت دوستت وقت هیچ اون داد، فریبت دوسال کرد، خیانت بهت مامان:مهرسا

 ؟می گی می فهمی چی تو مهرسا  :فرشید

مامان .  از خیانت مامان خبر دارمسال دو من بابا] با عذاب وجدان و کمی ترس[ مهرسا

 ....تهدیم کرده بود اگه بگم

 .فقط عکس العمل های آنها را شاهدیم. ما بقیه حرفای آنها را نمی شنویم

 روز -شهر کلی از نمای - خارجی  :8

گویی . ساختمانهای سر به فلک کشیده و ازدحام اتومبیل ها و آدمها. شهر در هیاهو است

 حک  بعد سال یک تصویر روی. دسته زیادی مورچه برای بقا در حال حرکت هستند

 .می شود

 روز -ی ورودی خانه راهرو- داخلی -9

 است دوشش روی بر که پشتی کوله و یونیفرم با مهرسا. صدای پیچاندن قفل در می آید

 می کفشی جا داخل و آورد درمی پاهایش از را خود ساقدار کتونی .شود می خانه وارد

 .به چشمش نا آشنا می آید کفش جفت یک حین همین در. گذارد

  روز -پذیرایی– داخلی- 10

 پهن عسلی میز روی )  پفکو چیپس( همراه رابه شراب بساط ازقبل بهرام و فرشید

 وارد  با کوله پشتی به دستمهرسا .دارد ژولیده موهای و چاق مردی بهرام .بودند کرده

 .گویی این امر برای او عادی است شود، می پذیرایی

 ..سالم ]با طمانیینه[مهرسا

 شدید  تحالبا . فرشید حالت طبیعی ندارد. بهرام و فرشید به سمت صدا بر می گردند

 . در حالی که پکی به سیگار می زندکشدار  صدای و مستی

 !؟ینورد اتشریف باالخره ...خانم هرزه ...به :فرشید

 .مهرسا ناراحت می شود و با نگاهی به بهرام خجل زده سرش را پایین می اندازد

 .کردنه صحبت طرز چه این...داداش؟ ]دلخوری با فرشید به[ بهرام

 سیگار دود.  می زند و به چشم خریدار مهرسا را دید می زندسیگاریک پک به  سپس

 .و با حالتی تظاهر به دلجویی حرف می زند  کند می خارج راازبینی

 اون مادرش چیه؟ گناهش میکنی؟ صداش هرزه...نیست کوچولو خانم این حیف: بهرام

 .دونم می بعید  ....خودش اما بوده کاره

 را شراب پیک فرشید. با این چند کلمه بهرام چینی به ابروان مهرسا گره می خورد

 .کشد سرمی



 ...میره مادرش به دختر گفتن قدیم از بابا، خفه دیگه یکی تو:]عصبی بالحن [فرشید

 بگم واالچی].مشکوک لبخندبا [بهرام

 .شود می خواب اتاق وارد سریع بغض با و ترسد می بهرام ازطرزنگاه مهرسا

 روز -مهرسا خواب اتاق -داخلی- 11

  باالی. است بنفش و سفید از ترکیبی اتاق رنگ. کنیم می نظاره را کوچکی نسبتا اتاق

 روبروی آن دارد و قرار بر روی قفسه ای  دخترانه زیبای عروسک چندتخت خواب 

 به که درحالی و نشسته تخت روی بر مهرسا .است رنگ سفید های پرده با ای پنجره

 و مشغول شماره گیری می دارد برمی کیف داخل از را خود موبایل کند می گریه شدت

 ....بوق چند از بعد ...شود

 جان؟ عمه جانم] مهربانی  لحنبا[صدای عمه 

 ببر منو بیا خدا تورو عمه : مهرسا

 شده؟ چی باز]  نگرانیبا[عمه صدای

 می غمگینی آه[ میگه بد چیزای بهم کنه، می تحقیرم دوستاش پیش همش بابا :مهرسا

  عمهمیترسم ازش من شده، بیشتر اعتیادشم ] دهد می ادامه و کشد

 داره حق خداهم بنده اون دخترم خب... بگم چی واال] انگیز غم بالحن[ عمه صدای

 می آهی[ باشه مهربون باهات باش نداشته توقع پس کردی پنهون مادرتو خیانت

 ..میدی پس تقاصشوتوداری که کنه لعنت خدامادرتو]دهد می کشدوادامه

 کارکنم؟ چی حاالمن عمه:مهرسا

 به شناسی باباتومی بهترازمن خودت اما کنم می صحبت پدرت با میام فردا: عمه صدای

 خودم پیش ومیارمت گیرم اجازتومی روز چند برای هرطورشده ولی نمیده، گوش حرفام

 .دیگه خودتو ناراحت نکن باشه دخترم

 جان عمه باشه].کشد می صورتش های اشک به دستی[مهرسا

  شب نیمه  -پذیرایی -داخلی- 12

 خواب اتاق از آلود خواب فرشید .رسد می گوش به خانه سکوت در آیفون زنگ صدای

 بیند، می را بهرام ی چهره آن تصویر در و رود می آیفون سمت به,  شود می خارج

 .زند می را دربازکن ی دکمهمتعجب 

  بعد کمی - ورودی خانهراهرو -داخلی- 13

 بهرام پله آخر را باال می آید و روبروی فرشید .کند می باز را خانه درورودی  فرشید

 .می ایستد

 ..سالم فرشیدجان:]بالبخند[بهرام

 ..کمی عصبی است. کشد می دار صدار ای فرشیدخمیازه

خواب  مگه المصب....اینجا چه غلطی می کنی شب موقع این.…سالموزهرمار: فرشید

 .نداری



 فرشید با تعجب . گیرد می فرشید ی چهره مقابل را ومواد کند می جیب در دست بهرام

 .چشمانش را ریز می کند

 چیه؟ دیگه این:  فرشید

 ..کنیم صفایی یه هم با وردما..شیشست]: مشتاقانه[بهرام

 .زدم پیش ساعت یه ولی ]:دارد هم تمایل اما مردد[فرشید

 .ی لب به سخن می گشایدمیزآ تحریک بالحن و اندازد باالمی را ابروانش بهرام

 ؟ برم میگی پس :بهرام

 را گلویش آب . شود می وسوسهد و کن می نگاه است بهرام دست در که موادی به فرشید

 .....دهد می قورت

 دبع دقایقی- مهرسا خواب اتاق  -داخلی- 14

 ..شنویم نمی هم دررا صدای ما که آرام طوری .شود می باز آرامی به خواب اتاق در

 در برروی که کلیدی با .بندد می را در آرامی همان وبه شود می خواب اتاق وارد بهرام

 اما کند می ای سکسکه بهرام .است روشن خوابی شب با نوراتاق. کند می قفل را آن بود

 ولبخند کشد می نامرتبش ولباسهای موها به دستی.  گیرد می را دهانش جلوی فورا

 به تخت مهرسابرروی. دارد می بر جلوقدم به سپس . آورد می لب بر ای پیروزمندانه

 .کند می برانداز باشوق را دخترک واندام ایستد می اوسر باالی بهرام .است رفته خواب

 . بلند تر از قبل می کند  که همین باعث می شود مهرسا از خواب بپردای سکسکه بهرام

 وبه نشیند می تخت روی سریع مهرسا..کشد می وجیغ شود می متوحش بهرام دیدن با

از وحشت لکنت زبان گرفته ... کشدمی تنش روی حدودی تا را پتو و رود می عقب

 ..است

 .شوبروبیرون گم اتاقم میکنی؟از غلطی چه تواینجا...تو..تو: مهرسا

 .شود می نمایان زردش های دندان که طوری زند می ریشخندی بهرام

 ..دختر خیال بی : بهرام

 می تخت روی خبیثانه لبخند با بهرام .است  گرفتهووحشت رعب را دمهرسا وجو

 درباز کند می تالش اماهرچه رود می در طرف وبه کند می فرار سریع مهرسا ..نشیند

 و دهد می نشان مهرسا به را کلید دسته بهرام . کند می بهرام به رو مهرسا..شود نمی

 ..خندد می بلند

 ..قفله در نکش زحمت: بهرام

 هیکل داشتن نگه دیگرطاقت پاهایش وسستی است شده حاکم مهرسا وجود تمام بر ترس

 ..ندارد را او وضعیف نحیف

 .کنم می التماس... باش نداشته کار من با خدا ترو  ].ملتمسانه و با بغض[مهرسا

 دم می قول بیای راه خوب باهام اگه..کوچولو هرزه نترس ]: دزن می چشمکی[بهرام

 .نکنم اذیتت



 تخت روی از بهرام ..شود اومی صدای از آغشته اتاق فضای که خندد می طوری بهرام

 آشفته را مهرسا او قدم هر..دارد می بر قدم مهرسا سمت به آهسته وآهسته شود می بلند

 .. و فریاد می زندکوبد می در به تمام قدرت چه هر با مهرسا. کند می تر

 ...بابا...بابا : مهرسا

 لحظه همان- پذیرایی -داخلی- 15

 .است رفته فرو عمیقی خواب به مواد زیاد مصرف از فرشید

 ..بابا... بابا : صدای مهرسا خارج از قاب

 ..قطع می شود صدا کوتاه ثانیه چند از بعد

  صبح دمای دم -هوایی پل. اتوبان -خارجی- 16

 های پله از سختی به لنگان لنگی زخم صورت ووآشفته درمانده وضع سرو با مهرسا

 اش زخمی لب روی بر اشکی قطره .ایستد می نرده ی لبه روی .رود می باال هوای پل

 ...نگرد می آسمان به ازسرنوشت شکسته دلی با.شود می سرازیر

 ...نیستم هرزه.. من...نیستم هرزه.. من ]کنان هق هق[مهرسا

  لحظه ای بعد– هوایی پل، اتوبان -خارجی- 17

 ..اتوبان برروی مهرسا شدن پرت صحنه

 

 رحیمی محبوبه:ی نوشته


