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 چکیده 

ها  در کوچه آن  ای هاست گلولهاند. سالآرش و پرستو دو جوانی هستند که به تازگی زندگی خود را شروع کرده

ه است و کسی به آن توجه ندارد. یک شب این زوج با سر و صداهای فراوانی از  د معلق در میان زمین و هوا مان

 ای را به درون خانه راه بدهند. شوند شخص غریبهشوند و در نهایت مجبور میخارج خانه مواجه می

  



 هاشخصیت 

 . ای که کارمند دولت استهشت سالهوآرش/ جوان بیست 

 . کند ، نقاش است و در خانه کار می پنج سالهوپرستو/ همسر آرش، بیست

 . شوداندامی که وارد خانه میجوان سی ساله الغر /احمد 

  



 کوچه روز /  خارجی /  /1

ی تفنگی در هوا معلق مانده است. همه  مرد و زن در رده سنی مختلف در حال عبور کردن از کوچه هستند. گلوله 

های خرید در یک دست کیسه   ،کنند. زنی با چادر سیاهعبور می   ش از کنار  به آن داشته باشند   یبدون آنکه توجه

و دست دیگر در دست کودک خردسالش گوشه چادرش را با دندان نگه داشته است. مردی با یک روزنامه زیر بغل  

روبروی گلوله    ، گذردآرش از میان جمعیت می   شوند.کند. سه دختر جوان باهم از کوچه رد می کوچه عبور می   از

 کند. و از کنار گلوله عبور میکشد خودش را کنار می ،گیردقرار می 
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شود. آشپزخانه کمی جلوتر از درب ورودی است به سمت آشپزخانه  چرخد و آرش وارد خانه میکلید درون در می

 رسد. وش می گاز اتاق به  پرستوگذارد. صدای رود و خریدهایش را روی اپن آشپزخانه می می

 ت جدید رو گرفتی؟م. قسعزیزم پرستو: سالم، خسته نباشی    

 . آرش: نه، گفت فردا میاد    

 رود.  های لباسش به سمت اتاق میگذارد و در حال باز کردن دکمهکلیدش را روی جا کلیدی می

 . آرش: ساجدی گفت بهم مرخصی نمیده    

 

 خواباتاق روز/  داخلی//3

گذارد.  رنگ می که در گوشه اتاق قرار گرفته  ش اهای باز در درگاه در ایستاده است. پرستو روی تابلوآرش با دکمه

کشد. پرستو با  دارد و روی تابلوی پرستو میرود و با انگشت یک رنگ از روی پالت برمی آرش پشت سرش می

 دهد. سمت دیگری هل می گردد و او را به تعجب به سمت او برمی

 شعوری! پرستو: خیلی بی    

 خندد( آرش: برات اثر هنری خلق کردم! )می    

 شود. پاک میتا حدود زیادی  کشد لکه  زند و روی لکه رنگ میدارد کمی آب به آن می پرستو پارچه کنارش را برمی



 ده بابادونستم اونجا خشک ش آرش: می     

شود.  لتش مشغول رنگ زدن قسمتی که آرش روی آن رنگ گذاشته میاهای روی پرنگ زند با  پرستو حرفی نمی

 . شودآرش به او نزدیک می

 دونستم خشک شده. عزیزم؟ آرش: لوس نشو دیگه! می    

 . دهد پرستو جواب نمی

مرخصی گرفتم! میریم    ... الکی گفتم  کند() پرستو توجهی نمی  ؟پرستوآرش:  

 ماه عسل! مسافرت!

اندازد و آرش با صورتش برای او ادا در  کند. پرستو به او نگاهی میباز می به نشانه موفقیت هایش را تبا خنده دس 

 آورد. می

ای  . خوبه این نمایشگاه من بهونهای به خدا..مزهخیلی بی  !بعد یه سالپرستو:  

 کنی! اینجا رو ول نمی  ه شد ما یه مسافرت بریم تو ک

 خواهد از اتاق خارج شود.  و می

 خندد( عدو شود سبب خیر )میآرش:     

درد نکنه اگه اینجا مجوز داده بودن تو همچنان چسبیده    ون واقعا دستشپرستو:  

 تبودی به اون میز اداره مسخره

 رود تا لباسش را عوض کند.به سمت کمد گوشه اتاق می ،گوید چیزی نمی آرش شود.  پرستو از اتاق خارج می 
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کند. پرستو روی مبل کناری نشسته است  روی تلویزیون دراز کشیده و مدام کانال عوض میروی مبل روبه   آرش 

 زند. و با تلفن حرف می

همینم  ...  هواییم  ش توروزشم که همه 4بابا،  ... آره  دو هفته  پرستو: نه مامان فقط  

 به زور مرخصی گرفتیم! 

 ! گرفتمد( )با تاکیآرش:     



دهد و خمیازه  به عوض کردن کانال ادامه می  آرش کند که ساکت باشد.  پرستو با حرکت دست به آرش اشاره می

 کشد.  می

 بار بخوریم ... آره... قربون دستت خوام اضافهخه نمیآپرستو: اونجا االن سرده؟ ...  

کند بخوابد. پرستو  چرخاند  تالش می اندازد. رویش را میشود و کنترل را میآرش روی یک کانال متوقف می

 کند. کند و تلفن را قطع میخداحافظی می

پرستو: پاشو خودتو به خواب نزن! بلند شو برو شام درست کن. اگه فکر کردی  

 نه کورخوندی! سوزه میرم تو آشپزخوخودتو به خواب بزنی باز من دلم می

 زند  آرش لبخند می

 مامانت چی گفت؟ آرش:     

 . گفت هوا خیلی سرده نمیشه رفت بیرونپرستو: 

 .آرش: گفتم اونجا جای ما نیست

 ! پرستو: مگه من گفتم هست؟ اونجا واسه از ما بهترونه

 کند.رود و سیگاری روشن می رود. آرش به سمت پنجره می شود و از اتاق بیرون می پرستو بلند می 
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چرخد و آرش  های تلویزیون میشود. پرستو بین کانالهای خالی پیتزا و قوطی نوشابه روی میز دیده می کارتون

کند. هردو  رسد. آرش به پرستو نگاه میمشغول بازی با موبایلش است. صدای دویدن چند نفر از کوچه به گوش می

اندازد. آرش منتظر واکنش پرستو  کند و به کوچه نگاهی میشود و پنجره را باز میپرستو بلند میاند. تعجب کرده 

 نشیند.گردد سر جایش می  بندد و برمیاست. پرستو پنجره را می

 پرستو: خبری نیست.    

ه خبر که  به شبک  ،کند های تلویزیون را عوض میاش کار میکند. پرستو همچنان کانالآرش همچنان با گوشی

 .کند رسد آرش سرش را بلند میمی

 آرش: وایسا وایسا ... ببینیم چه خبره، شاید جشنی چیزیه     



 هشتِ ... وصدای گوینده خبر: امروز پنجشنبه بیست     

پرستو به سمت    گیرد.شود. سر و صداها باال میصداها شنیده میسر و  دوباره  رسد.  صدای جیغ زنی به گوش می 

. پرستو شکه شده و یک  خوردمحکم به پنجره میخواهد دوباره پنجره را باز کند که شخصی  رود و میپنجره می

 شود. رود. آرش از صدای برخورد از جا بلند میقدم عقب می

 آرش: پرستو بیا کنار... معلوم نیست چه خبره!     

یت  پرستو)هنوز در شک است(: صد بار بهت گفتم تو این محله خونه نگیریم امن

 نداره! هر روز یه داستانیه! 

 بندد.  کند و بالفاصله میرود. پنجره را کمی باز می دهد. به سمت پنجره میآرش جوابی نمی 

 آرش)با تعجب(: یه گله آدم ریختن تو کوچه!     

 رود. اش می آرش به سمت گوشی

 . بذار چک کنم ،رش: شاید برا فوتباله آ    

 نشیند. آید و میبه آرامی به کنارش می پرستو خبرهای امروز را بخواند. اشود تاش میمشغول گشتن در گوشی

 آرش: انگار خبری نیست...  

   شاید دعوا شده ... پرستو: 

 اینترنت قطع شد!ه اَ .بگردم بازبذار حاال آرش: 

 رسد.  شود. سر و صداهای فراوانی از کوچه به گوش میصدای پا از روی سقف شنیده می

 دعوا باشه تا یکی دو ساعت دیگه تموم میشه دیگه؟پرستو: اگه     

 . 110زنم  آرش: االن زنگ می     

رود. از پذیرایی خارج  شود و به کنار پنجره میکند که شماره بگیرد. از جایش بلند میاش نگاه میآرش به گوشی

گردد و  د. آرش برمیکند تا شاید خبری از تلویزیون دستگیرش شو. پرستو کانال تلویزیون را عوض می شودمی

 دارد.تلفن ثابت خانه را برمی

 . دهآرش: گوشیم آنتن نمی    



.  کند و دوباره وصل می   طعتلفن را ق کند. چندبار  گذارد روی گوشش و با تعجب از گوشش دور میگوشی تلفن را می 

 شود. پرستو به او خیره مانده. صدای تلویزیون شنیده می

 . آرش: قطعه

 اند.  شود. هردو ترسیدهشود و تصویر برفکی میکه ناگهان صدای تلویزیون قطع می  خواهد حرفی بزند پرستو می

 پرستو: این دیگه چه مسخره بازیه!؟     

شود پرستو به  از اتاق پذیرایی خارج می  شود. آرش ، صدای شلیک گلوله شنیده میکند ها را می آرش قفل پنجره 

 . روددنبالش می
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شخصی محکم به   شود.صدای در زدن بلند میچرخاند  رود. کلید را که در قفل می آرش به سمت در ورودی می 

 . کوبد در می

 . صدای مرد)احمد( از پشت در: آقا این در رو باز کن... تو رو خدا در رو باز کن   

کند. هنوز صدای در  روبروی در را خاموش میکند. آرش المپ  رود. پرستو با نگرانی به او نگاه میآرش عقب می

 کند. آید و مرد پشت در ناله میزدن می

... من که می  مونو  ه دونم اونجا یکی هست... هماحمد: توروخدا در رو باز کن 

 ت.... کشن... در رو باز کن... جون بچهکنن... اینا ما رو میناکار می

کند. هر دو نگرانند. صدای داد و فریاد و جیغ بلند  نگاه می  آید. پرستو به آرش صدای قسم دادن مرد هنوز می

 کند. کند. آرش به پرستو نگاه میزند و التماس میشود. احمد داد میمی

 .... شاید پلیسا با خالفکارا درگیر شدن کشنشپرستو: میگه می     

 آرش: راش بدم؟     

 . پرستو: شاید آدم عادیه وسط معرکه گیر کرده    

شود. احمد خودش  چرخاند و در باز میافتد. کلید را میرود. پرستو هم پشت سرش به راه میسمت در میآرش به  

 شود.  ای کاغذ روی زمین پخش میاندازد، با افتادن او به روی زمین مجموعهرا داخل می



 احمد: ببند... ببند ... در رو ببند...    

اند. احمد به سبک  دیدن احمد و شکل و شمایلش تعجب کرده   بندد. آرش و پرستو از آرش به سرعت در را می

 کند کاغذهایش را جمع کند.لباس پوشیده است. احمد سعی می  50اواخر دهه 

 کند( میشه یه لیوان آب به من بدین. نگاه می  پرستوشرف! )به سرباز بیاحمد:     

 ؟ اون بیرون چه خبره آرش: 

یک داشت  احمد:  می   اینای  پخش  افتاد  رو  دیدش  سرباز  یه  بخونن  مردم  کرد 

  . از یه ور دیگه رفت ، اد دست منکرد تو کوچه اینا رو ددنبالش، داشت فرار می 

در شما قایم شدم که صدای    زیر طاقِ  ،انشرفا از ته کوچه دارن میمنم دیدم بی

 . کلید اومد... خدا خیرت بده

گردد و لبه کتش را کنار  شته است. به سمت پرستو برمی دستش را روی کتش گذا  زند و نفس نفس می   احمد 

 زند، پهلویش خونریزی دارد.می

 ( .کند )به زخمش اشاره می   .میشه یه تیکه پارچه بدین من اینو ببندماحمد: 

 . داردمی   ها را بر رود و یکی از آن ها می کند. به سمت اعالمیه نگاه می   احمد همچنان سر جایش ایستاده و به    پرستو

 اعالمیه!  ! ستتو: اعالمیهپرس 

کند. با عصبانیت به سمت  گیرد و به اعالمیه نگاه می رود و و اعالمیه را از او می می  پرستوبا تعجب به سمت  آرش 

 رود. می احمد 

 دوربین مخفیه؟  چه خبره اینجا؟ ن مسخره بازیا چیه؟ آرش: ای

 آید.برخورد با پنجره می شود. صدای صدای مرگ بر شاه از بیرون خانه شنیده می 

...  آرش:   افتادن دنبال سربازا  مردم، مردم  افتادن دنبال  یه  آقیامته، سربازا  قا 

 ( .کند ای چیزی ندارین این زخمو ببندم؟ )به زخم پهلویش اشاره می پارچه

 سر چی ملت ریختن بیرون؟ پرستو: 

!  رو باید از دست مزدورا گرفت  حکومت   حق دارن!  !خسته شدنمردم  احمد:  

...    این مملکته!؟   !بعد خودت مقایسه کن  رو بخون! ببین چی میگن! ا  شما این

 دی؟ آبجی یه تیکه پارچه به من نمی



دستش را به سمت  کند.  خودش را جمع و جور میکند و به زخمش نگاهی می  احمد   ها نگاه میکند.به اعالمیه   آرش 

 کند.برد و ناله می زخمش می 

 آرش: چی شده؟ 

 ست؟ گلولهپرستو: 

شانس آوردم. فقط خراش  )کمی مکث(  از بغلم رد شد   .آره ولی رد کردماحمد:  

 یزی نداری آبجی؟ چای ه باندی، پارچهیه تیکبرداشته. 

 پرستو: کی زد؟ 

 (.خندد)می  !احمد: دشمن

نشیند و  می احمد  کنار    دهد. آرش د و به آرش می آورمی   یک شال سفید رود و  به سمت اتاق می پرستو بهت زده  

برد.  فرو می   زخمانگشتش را در  کند حواسش جای دیگریست،  به صورت احمد نگاه میاندازد.  به زخمش نگاهی می 

 .کشد از درد فریاد می  احمد 

 ؟ داداش داری   مرضاحمد:     

  ش آرکشد و پارچه را از دست  خودش را جلو می احمد  به او خیره شده است.    کند. بهت زده او را نگاه می   آرش 

  بندد.گیرد. پارچه را دور زخمش می می 
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آید. پرستو و آرش  حال کنار در نشسته و بسته کاغذهایش را بغل گرفته است. از بیرون سر و صدایی نمیاحمد بی

 اند.  کنار هم نشسته اند و به دیوار تکیه زده

 . سر و صدا خوابیدهآرش: 

 . آقاهه هم همینطورپرستو: 

 شاید شیشه زده؟ آرش: 

 . پرستو: زخمش هم البد خودش زده

 .آرش: اگه شیشه زده باشه بعید نیست

 گی؟ صدای جیغ چی؟  صدای گلوله رو چی میپرستو: 



ریختن تو کوچه و    هم  سربازا  ، قبل انقالبه  االن  خوای باور کنیتو می  البد   آرش:

 .زننمردم رو می  خیابونا

   دونم اون بیرون چه خبره!دونم واقعا... نمی پرستو: نمی

 آرش: خب پاشو بریم ببینیم 

 پرستو: خل شدی؟ 

آرش: تو خل شدی که نشستی اینجا باور کردی االن دهه پنجاهه اون احمق  

 هم قراره انقالب کنه! کند( )به احمد اشاره می

رود.  شود و به سمت در می آرش از جایش بلند می   کشد.سباند و نفس عمیقی میچپرستو سرش را به دیوار می 

 ایستد.. آرش کنار احمد میکند پرستو به رفتن او نگاه می 

 .آرش: داداش پاشو صداها خوابید     

 ای هم داره؟ احمد: خدا رو شکر، خدا خیرت بده، اینجا در دیگه    

 . آرش: نه    

دهد و لنگان لنگان به سمت در  دارد. یک اعالمیه به آرش می میکاغذهایش را بر  شود. احمد از جایش بلند می

 . کند شود. آرش به رفتن احمد نگاه میکند و احمد خارج میباز می او  رود. آرش در را برایخروجی می

بازیگر، ما هم   بوده، این یارو هم  آرش: خبری نیست، احتماال مانوری چیزی 

 . احمق باور کردیم

 . پرستو: مانور کجا بود!؟ خون یارو ریخته رو زمین

 کند.کند. کاغذها را جمع می پرستو کاغذهایی که در خانه ریخته را نگاه می 
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هیچ خبری در کوچه نیست، هیچ  میش صبح است.  و. گرگکاغذها را بیرون بریزدشود تا  از خانه خارج می  پرستو

چرخد. کمی به عقب  خورد و میتکان میگلوله معلق در هوا  ا حضور مردم و پلیس وجود ندارد. اثری از درگیری ی



د  نشوافتد. مردم وارد کوچه میبه زمین می  پرستوآید و  صدای شلیک گلوله می  کند.رود و با شتاب حرکت می می

 .روی زمین افتاده است پرستوپردازند، و به امور روزانه خود می
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 کنند.گلوله ای در هوا معلق است و مردم بی تفاوت از کنار آن عبور می 
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