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 کمی یپرده

 کمی یصحنه

بزرگ  ییهابا پنجره ،یاشراف دمانیبا چ یتاالر افتد،یپرده فرو م
مادر  و الیزند، امی قدم. بهرام دژم ختهیآو نیشمیابر یهاو پرده

 یاز پنجره ا بایناشک با،یز رنیاند، ادر دو گوشه از تاالر نشسته
 رونیو ب زندیکنار م اقیرا با اشت هاو پرده رودیم گریبه پنجره د

  نگردیرا م

 یهانیسرزم طیشرا نیدر سختتر روزمندانهینبرد پ هااز ماه پس: بهرام

 یهاافتاده خاوران، در چکاد کوهستانها و کف دشتدور

 یام ولآمده دارتانیبه د بایز رنیا یپاسخ آر یدوردست، به آرزو

 ...شما

  دوست خوب من روز،یسردار جنگاور پ :رنیا

  ردیگمی دستان بهرام را در دستانش

شما را در آوردتان با دشمنان  یهمتا یب یهایدالور یکس

 .کندیشاهنشاه انکار نم

 : بهرام

 نیخشمگ

 را خوب نیازدواج با شما هستم و ا یمدتهاست که در آرزو من

 .دیدانستمی
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  :مادر

اما بهرام  زدیریبهرام شراب م یبرا الیا زد،یخیآشفته بر م
  زندیمحترمانه دستش را پس م

 ازدواج نداده بودند. یبرا یقول چیو خاندان ما هرگز ه رنیا

 :رنیا

 نگرد می را رونیاز پنجره ب

 داریآرزومند پا ی، ازیعز دوست

  طنتیش یو اندک یبا مهربان 

 به شما قول ازدواج دادم؟  یک

 :بهرام

 به نجوا  

 .دیخبر نبود یمن که ب نیعشق آتش از

 : رنیا

 خندان و چرخ زنان 

 ام که عاشقم باشند.دوست داشته شهیهم 

به محبت تان عادت کرده بودم و عشقتان  دارهایو د هاجشن در :بهرام

 کردم.می نهادم حس یرا در ژرفا

 خندد می رنیا 

 نکن تیسردار را اذ رن،یا :الیا
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دانم که در شما هم می دانستم ومی د،ینگفته بود یزیچ نکهیبا ا :بهرام

 یب ینسبت به من بود و هست، با همه وجودم و با شور یعشق

 بودم.  دواریخواستمتان و اممی انیپا

با  ست،یدر آن ن یو شک دیهست رانیشما سردار بزرگ ا :مادر

 ینابرابر یول افته،ی انیسربلند پا یو نبردها اریبس یهادرخشش

دو طرف را هم  یخانوادگ گاهیسن و سال و اصل و نسب و جا

هم نه، دست  نیاگر ا یحت د،یدانستمی را که از آغاز نی. ادینیبب

 عاشقتان باشد. دیبا رنیکم ا

 کنند.می ششیاست که همه ستا یسردار شجاع بهرام :الیا

مرا  شنهادینباشم، اما اگر پ یبزرگ اشراف یهااز خانواده دیشا :بهرام

و او نه  رمیازدواج را از شاهنشاه بگ نیتوانم اجازه امی د،یریبپذ

 نخواهد گفت.

 دوستتان داشته ام. زیدوست عز کیمانند  شهیهم :رنیا

ام،  دهیجنگ تانیایوصال شما و رو ی.من براستین یکاف نیا نه، :بهرام

 .تانیدوست ینه برا

  ردیگمی سرش را در دستانش

خود را بدانم و  فیتا تکل دیرد نکرده بود یمحبت مرا طور هرگز

 یبرا گذاشته ام. شیازدواج پا پ ینباشم، تا امروز که برا دواریام

بدست آوردنتان به دل دشمنان زده ام و سپاه  یستگیکسب شا

 برگشته ام. روزیکرده ام و پ تیهدا هاشما تا دوردست الیرا با خ

  دآیمی کارن
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آمده اند و در انتظار  نیزم رانیبهمن، سردار سپاه باختر ا جناب :کارن

 ورودند.

 و بس. میبه شما نداده بودم. ما فقط دوست بود یقول چیه من :رنیا

 کرده بود. دوارمیمادرتان ام اما :بهرام

 .دیکن شانیینزد ما راهنما گرید یبهمن را اندک جناب :مادر

 رود می سمت پنجره 

دوست  ریباشند، سردار دل بایشک یکم دییجناب بهمن بگو به :الیا

 هستند. نجایما ا یداشتن

  :مادر

 سرفه کنان 

 .مشانینیبمی و پس از رفتن جناب بهرام گرید یکارن، بگو کم نه

 نگردمی بهرام را

 اریدر کنار  یساعت یتوانم حتنمی سال جنگ و نبرد کیاز  پس :بهرام

 باشم؟  الیدر خ

و  هایمن است، دوست همه کودک انیسال نیریدوست د بهمن :رنیا

 ک،یدور و نزد یهاخوب گذشته یهاهمه لحظه م،یهایباز

 .میدر انتظار او اقیسردار سپاه باختر شاهنشاه و مدتهاست با اشت

 بار  طنتیپوزش خواهانه و ش

 یو براست دیدوست من و خانواده ام بوده ا شهیهم هم شما

 یکه جز برخ دیدانمی بماند. خودتان نطوریخواهم که هممی
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ما نبوده  نیب یزیدخترانه، چ یهایکودکانه و دلبر یهاطنتیش

 است.

 د؟یکنمی قاطعانه درخواست ازدواج مرا رد یعنی :بهرام

  :رنیا

 گرد نمی مادر را

 یآر

 :الیا

  دو رو 

 فکر کن. شتریب شنهادیپ نیبه ا رن،یا

 ساکت باش. الیا :مادر

 م؟یمن، به جناب بهمن چه بگو یبانو :کارن

 اما مادر.. :الیا

 :رنیا

 نیخشمگ

کنم. می و هزاران بار نه، قاطعانه درخواست ازدواج شما را رد نه

 هستم. یگریمن عاشق کس د

و جناب بهمن  دیکن ییراهنما رونیلطفا جناب بهرام را به ب کارن، :مادر

 .دیرا به داخل دعوت کن

دود و می شادان و سرخوش به سمت بهمن رنیا د،یآمی بهمن 
 ردیگمی دستانش را
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 ...چقدر در انتظارت بودمچقدر :رنیا

 رو به بهرام

بهمن، سردار سپاه باختر شاهنشاه و جناب بهرام سردار  جناب

 ما روزیپ

 دیآمد خوش :مادر

 م و خوشحالم.ادهیرا شن رتانیدرخشان اخ یهایروزیپ خبر :بهمن

 ندیاز درآ شیندارند، چون هم اکنون، پ یتیچندان اهم گرید آنها :بهرام

 خوردم. یشما شکست سخت

 یدرنگ

در کار نبوده است اما  یقول چیهرگز ه دیباشد، شا ادتانی یهمگ

 گانیفردا در جشن باشکوه د تا.دیکرده بود دوارمیام اریبس

 شاهنشاه.

 رود می

 :رنیا

  الیرو به ا

 کرده بودم. دوارشیازدواج ام یداده بودم، نه برا ینه قول ال،یا

 .یعشقش را رد نکرده بود یول :الیا

 :رنیا

  شادان 
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گشت و گذار و گفتگو  یبا بهمن برا د،یاگر اجازه بده مادرجان،

 . میرومی به باغ

  یاگوشهو تنها در  نیروند، بهرام خودگمی رونیو بهمن ب رنیا 

 :بهرام

  نجواگر

 یبه سادگ دی. نباستیاصال خوب ن ز،یعز رنیا ستیخوب ن نیا

 ی.نمدیرا پس بزن روزیقدرتمند د مانیهم پ کیسرباز،  کی

را  یبزرگ کار خطرناک ی.بانودیکردمی یبا من باز ستیبا

دوزخ  یهابدست آوردن تو دروازه یاست.الزم باشد برا دهیدرآغاز

 برم.می فروکنم و همه را در ورطه سهمناکش می را باز

 :الیا

 نوشا  یاپیدر پس بهرام و ناگهان، جام درکف و پ

شود کرد، می چه یدرک کنم ولتوانم می بود، یسخت ضربه

 عاشق دلباخته بهمن است. رنیسالهاست ا

 داد. بیمرا فر مادرت :بهرام

 و او ردیگمی لغزان و افتان جام شراب را سمت بهرام الیا 
 نوشد می

هستند که عاشق تواند و هرگز  یارانیسردار، بس یبرنده ا تو :الیا

 نیانتظارند.در هم.سالهاست که هستند و در ینگاهشان نکرده ا

 بایز رنیا ییبایبه ز دی. شاهاکناره
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 خندد می 

 نباشند اما منتظرند.

از خواهر کوچکترت انتقام  یخواهمی خواهم،می را رنیا من :بهرام

 ؟یریبگ

 که عاشق تو هم هستم. یدانمی را دوست دارم و خواهرم :الیا

 ؟یریانتقام بگ شییبایبه خاطر ز رنیاز ا یخواه یم :بهرام

 :الیا

 خندد می مستانه 

 رند،یانتقام بگ شانیهاکه خواسته اند از خانواده یکسان نه،

آنها از  تیضربه را خودشان خورده اند. چون در نها نیشتریب

نه! من قصد  ،یخودزن یعنی نیاند و اپوست و گوشت و خون هم

 ندارم. یخودزن

بهرام درمانده  رد،یگمی دست بهرام را نوازش کنان در دست
 کشدمی دستش را پس

 جشن آماده شوم. یبروم و برا دیبا :بهرام

 نوشدمی الیرود، امی بهرام

 :مادر

 از پس 
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قد و قامت و بازوان ستبر و اندامش را نخور، مست  بیفر

 و تو را ستیبر دشمنش هم نشو، او مناسب تو ن یهایروزیپ

 کن.  شیرها د،یآنمی به کار خاندان ما هم گریخواهد، دنمی

 :الیا

 آنکه برگردد یب

 گریتا در برابر د میدار ازیبه بهرام در خاندان کهنسالمان ن هنوز

 .میو قدرتمند بمان میقدرتمند باش بیرق یهادودمان

 .یبه دنبال عشق و هوس خودت هست تو :مادر

 :الیا

  نهیدر برابر آ

از ته دل دلبسته ام  یمرا دوست ندارد مادر، هرگز کس یکس

 اما بهرام را دوست دارم. ستمین بایچون ز نبوده است

 یهست بایهم ز تو :مادر

 یول دیخبر نبود یب رنیبهرام به ا نیرید اقیاز اشت شما :الیا

 .دیکردنمی ردش هم استمدارانهیس

 یعاشق هم هستند و بزود رنیمگاباز و ا یاز خاندان اشراف بهمن :مادر

 به بهرام ندارد. یازیخانواده ن گریکنند، دمی با هم ازدواج

و  ییپروا یب ،یکنون یرومندیاش و نیامروز زیت غیت یبا برندگ او :الیا

 نخواهد گرفت.  دهیما را ناد ییاعتنا یب

 رودمی مادر
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 دوم یصحنه

در کنارند، بهرام  گرانیدر دربار، شاه بر تخت نشسته است و د گانیجشن د

مادر  ال،یا رن،یاند، استادهیو بهمن در دو طرف شاه ا رنیو محو ا نیخودگ

ند و رامشگران در خرامش و استادهیدورتر ا یو بزرگان چند خانواده اشراف

 .رامشند

 :فاتیتشر کارگزار

 کند می یخاندان اوتانس را به شاه معرف 

اوتانس، بانو  یو فرزندان شادروان سورن از خاندان اشراف همسر

 الیو ا رنیو دخترانشان ا

  کنندمی به شاه کرنش

 :شاه

 یب ینترس ودالور یمن، سردار یهایهمراه جوان اری پدرتان،

قشنگ و  یکه براست بایز رنیدوستدار ا ژهیباک بود و به و

 دلرباست.

 ستدیامی بهمنکند و کنار می کرنش رنیا

 :شاه

 جام در کف 
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با  نیریافتخار بهرام، مرزبان خاوران، سردار کامکار در ناورد د به

از دور دست  رانیا یها، گستراننده کرانههاسکاها و هپتال

 .یناشناخته سرد شمال یهانیسرزم یتا فراسو حونیج

 افتخار سردار بهرام و شاهنشاه به :با هم همه

پر خطر باختر، مرزبان  یهاافتخار بهمن، سردار سرفراز کرانه به :شاه

  ونانی یهاو فتنه هایدر برابر سرکش رانیا روزیپ

 افتخار سردار بهمن و شاهنشاه به :با هم همه

  نینوشند، بهرام خودگمی

 .یکنمی ریس االتیدر خ بهرام :شاه

 خسته ام. اریبس سرورم، :بهرام

 ؟یمهاجم چه کرد یبازماندگان هپتالها با :شاه

پس از  زند،یپراکنده و همواره در جنگ و گر ییهالهیقب هاهپتال :بهرام

 عیو تطم دیبا تهد حون،یدر پساپس ج شیشکست سخت بهار پ

سردشان بازگشتند تا با نظارت سربازان ما به  یهانیبه سرزم

 .نندیعقب بنش نیچ یپشت مرزها

 اعتماد کرد. نیچادر نش یهایوحش نیبه ا دینبا :بهمن

 اعتماد کرد. دینبا چکسیه به :بهرام

کرده  زیدندان ت رانیا یتاراج شهرها یبرا وستهیسکاها پ و هپتالها :شاه

 رانیا یاند، مانند الشخورها در انتظارند و اندک اندک به امپراتور

 شانیهانیکنند و به دوردست سرزممی زنند، چپاولمی زخم

 مانیتا هم مرزبانان شرق میخواهمی . اما ما هم زمانزندیگرمی
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 کسرهیغرب را  یدر مرزها انیونانیکار  همو  میرا توانمندتر کن

 .مینابودشان کن ایصلح و توافق  ای. میکن

و اروپا  مینابودشان کن دیصلح نخواهند کرد، با انیرانیبا ا انیونانی :بهمن

 .میرا فتح کن

خطرناک  رانیا یبا دو دشمن قدرتمند در دوسو دنیجنگ همزمان :هشا

 .میدر صلح مسلح ونانیو دشوار است، امروز با 

  دیبه شاهنشاه بگو یزیخواهد چمی نگرد،می را رنیبهرام که ا

 بایز خانم :شاه

  دیآمی شیپ رنیا

شگفت  یامروز همه حواس سردار بهرام تنها به درخشندگ انگار

 د؟یگفتن ندار یبرا یشماست و بس، حرف

 .میاانیو سردار بهرام دوست سال من :رنیا

سمت  الیسمت بهمن و ا رنیکشد، امی پس نیبهرام خشمگ
شود و آرام با می شاه کینزد فاتیکارگزار تشر ستد،یامی بهرام

  دیگومی او سخن

 دیایب :شاه

  :کمی سرباز

 زندمی و زانو دیآمی

 تانیجانفرسا برا یدوردست، با شتاب یارجمند، از مرزها سرور
 ام.مهم آورده یهاغامیپ
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 بگو :شاه

 آتش و خون و خاکستر هشدار :کمی سرباز

تازه  یهادر دورست حون،یهراس در پساپس ج دینوپد اهریمن
 کند.می دیفتح شده، خاوران دور را تهد

 درنگ

 یهاریآخته، شمش یهادشنه با /گرسنه نیوحش چادر نش لیس
 زیت

 کشدمی شیرا پ ینقشه ا 

 /ایمالیزده ه خی یهای خشک و کوهستانهابیابان یفراسو در
 /نیو چ رانیا انیم یهاراه زیگر در /ناشناس زرد یهاکرانه در
  خروشان یهاآب یسو نیا از

 دهدمی نقشه نشان یرو

 کنند و کشتارمی سوزند ومی درند ومی که..نجایو...ا نجایا تا
 .ندیآمی شیشتابان پکنند و می

 :بهرام

 آرام، کناره نقشه در کف

 سرورم فیو ضع دورند

  دیشا :شاه

 زدیخمی بر نیخشمگ
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 .زندیکه هرگز دوباره برنخ میکردمی نابودشان یجور دیبا

و امپراتور  دهیرا در نورد یشمال یهانیسرزم یقحط امسال :کمی سرباز

پراکنده و  یهالهیدشوار قب طیشرا نیهم مرده است، ا نیچ ریپ

گرسنه را با امپراتور جوان وسوسه گر جاه طلب  نانیچادر نش

 کنند. یشرویپ رانیا یهمدست کرده است تا به سو نیچ

 کندمی شاه با باال آوردن دست خاموشش

 ما یهنوز دور از مرزها دورند، :بهرام

  :کمی سرباز

 ردیگمی اندک اندک اوج شیصدا

 ادیآغازش جنگ و تاراج را فر ن،یدر کم یهاجاسوس سرورم،

 یبانیپشت یرویو ن حاتیتسل ن،یجوان چ امپراتورزنند.می

 رانیفراهم کرده است تا به اعماق ا هالهیقب نیا یرا برا یمیعظ

 بتازند.

آشفته شود و فرو  یزیکه با هر موج ناچ ستین یکوچک قیقا رانیا :شاه

 شکافد و درهم می که توفانها را ماستیپ انوسیاق یرود، کشت

 شکند.نمی

  :بهمن

 دیآمی شیپ

تا دندان مسلح و سرداران کار آمد جنگ  یهابا رسته رانیا ارتش

 یآزما
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 گرداندمی کند که سرمی با لبخند به بهرام کرنش

اجازه  یدشمن چیسخت هرگز به ه یمرزبانان آزموده و دژها با

 دهد. نمی را مانیچشمداشت به مرزها

  :شاه

 دهدمی نقشه نشان یرو

اسلحه و  نیسنگ یهاآماده ارتش با رسته یهاهنگ شتریب امروز

 و در باخترند. ونانیبه ناچار، در صلح مسلح در برابر 

سردار بهرام  یو برا دیغرب آرامند، اگر اجازه ده یهاکرانه :بهمن

 ران،یا یبرا گرید یکسب افتخار بزرگ یبرخورنده نباشد، برا

 شیسپاه خاوران را به فرمان شاهنشاه و با پ یآماده ام تا فرمانده

 بتازم. نیو تا دل چ رمیهنگ همراه خودم بر عهده بگ یآهنگ

 نگردمی استوار در چشمان بهرام

  :الیا

 به زمزمه

جنگ  نیدر ا یروزیدور شود. با پ تختینکن.بگذار از پا مخالفت

 جا کند. رنیدر دل ا شتریخواهد خودش را بمی بزرگ

 هاینیو چ یوحش یو شبیخون ناگهان هپتالها هامراقب ترفند دیبا :شاه

 بود.

و  میخاوران دور را هشدار داده ا رامونیپ یدژها سرورم، :کمی سرباز

 برقرار ریآژ.میا ختهیبرانگ
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چادر زده و  تختیپا کیسپاه من در کنار رودخانه نزد ژهیو هنگ :بهمن

 آماده حرکت است.

جنگ سخت برود و شکست بخورد.فرصت را از  نیبه ا بتیرق بگذار :الیا

 دست نده.

 د،یگونمی یول دیبگو یزیرود تا چمی شیپ نیهرام خشمگب 
 شاه شگفت زده است 

در  د؟یریگنمی جنگ بزرگ را بر عهده نیا یبهرام، فرمانده سردار :شاه

 شیهایو بلند یو پست هایکار زهیکه بر تک تک ر ییهانیسرزم

 .دیاز آنجا بازگشته ا روزیو بارها پ دیآگاه

  :بهرام

 حواس  یب

 جنگ؟ یفرمانده

 همه خاموشند ند،ینشمی بر تخت نیشاه خشمگ

 نیزم رانیخانواده ما، جنگاور نامدار ا نیریبهرام، دوست د سرورم، :رنیا

 ییهایدشوار ایدار بخت ناسازگار است  رویدرگ نکیا دیاست، شا

 دچارش شود. یهر کس دیکه شا

 .دیخودش بگو دیبگذار :شاه

که با گوشت و پوست و استخوانش  میا دهیو شن دهیگرنه همه دو :رنیا

 و شاهنشاه ارجمند دفاع کرده است. رانیا انیاز ک

 آوردمی ناگهان دستش را باال ن،یشاه خشمگ
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 بخاطر.. دینبا شاهنشاه

 کشدمی را کنار رنیبهمن ا

  :الیا

 نجواگر

 جنگ برود. نیبهمن به ا بگذار

ام سرورم، روان و تن زخمدارم خسته و آزرده است، پس  خسته :بهرام

سرد و  یهانیسرزم یتا آنسو رانیجنگ با دشمنان ا هااز سال

توان و  یابیباز یفراغت برا شیو نه ب یبه اندک ،یزده شمال خی

 ستهیدارم. خواهشمندم اگر شا ازین ناسورم یبهبود زخمها

 .رندیخواسته جناب بهمن، آن سردار توانا را بپذ نند،یبمی

 .رمیپذمی را با افتخار یفرمانده نیا :بهمن

 و سربلند ما ریافتخار بهمن، فرمانده دل به :شاه

 نوشندمی همه با هم

 الزم را آماده و هماهنگ یروهایتدارکات را برآورد و ن چاالک :بهمن

را  یدندان مسلح کمک کنم، چند گروهان سرباز تازه نفس تامی

فرستم، در اندک زمان و تا بهار نفرات سپاه می تا فردا به مرز

 دهم و دستورات را به دژها و دژبانانمی شیرا افزا یخاور

تازم، اما تنها خواسته ام می نیچ یفرستم و سپس به مرزهامی

ناورد، اگر امروز  نیاز رفتنم به ا شیاست که پ نیاز شاهنشاه ا

دهد، اجازه ازدواج  یام به من پاسخ آر شهیو هم یعشق کودک
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خروشان و دمان، به کارزار  اب،یبا او را صادر کنند تا آسوده و کام

 باز گردم. هنیسرنوشت بروم و سربلند به م

 نگردمی رنیبا محبت به ا

 کرده است؟ ریکه دل بهمن نامدار را اس ستیک بایز اریآن  :شاه

 مانیعهد و پ نیتا ا دیبه من زمان ده یاگر تنها کم سرورم، :بهمن 

کس  نیگمان نخست یشود، ب ییاز هر دو طرف نها نیرید

 شوند.می شاهنشاه هستند که با خبر

 اندازد می نییسر ش را پا رنینگرد، امی را رنیبهمن ا

اش نگاه کن، من هم سالهاست عاشق بهمن است، به چهره رنیا :الیا

 عاشق توام.

 من دور شو از :بهرام

 خنددمی دهیشود و پوشمی کتریرود، نزدنمی کنار الیا

تا کمتر رنج  یسرسخت را از کنارش دور کن فیحر یتوانمی تنها :الیا

 .یبکش

به  یشتریب یهاجاسوس د،یکاو کنوکند شتریو ب شتریب ان،یآقا :شاه

از آنکه همه دشمنان همدست شوند و کار  شیپ د،یبفرست نیچ

 بهره کاریپ نیاز تجربه سردار بهرام هم در ا البتهدشوارتر شود.

را در  رامونیپ یمان فرداست، همه دژها ندهی.نشست آمیبرمی

 .دیسخت شو یهامیو آماده تصم دیآماده باش قرار ده

 رودمی شاه ناشاد
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 باشد. شگامیبهمن برود و پ بگذار :الیا

 از من دور شو منیاهر :بهرام

 رود می

 .دیاوریب میرا برا نیچ یموجود در مرزها یهارسته گزارش :بهمن

 روند می رونیب گرانیبجز خاندان اوتانس، د

 :رنیا

  ردیگمی را در دستانش الیدستان ا 

 رسما خواستار ازدواج با من است. بهمن

 شوند.می سهمناک یکاریپ ریزود درگ یو ارتشش به زود بهمن :الیا

 است.مانند پدرتان. دنیو شرافت جنگجو، جنگ کار :مادر

 یرود و سرافراز برممی کارزار نیمن، سربلند به ا یایپا عشق :رنیا

 گردد.

 ست؟یبه خواست بهمن چ پاسختان :الیا

 .میریسخت بگ یهامیتصم دیبا :مادر

 بوده و هست. یقلب من به بهمن آر پاسخ :رنیا

 بهرام؟ پس :الیا

 من است. نیریدوست دتنها  او :رنیا

خاندان بزرگش را هم  یبانیماند. با بهمن پشتمی هم نطوریهم که :مادر

 .میدار

  :رنیا
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  کشدمی را در آغوش الیا

 نباش، تو هم خوشحال و خوشبخت دیشاد شادم، ناام من

 .یشومی

 :الیا

 کندمی از خود دور یاو را با نرم 

 من هم خوشحالم. حاال

 دیآمی کارن

 شود.می کوچک تو عروس رنیا یبزود کارن،

 میگومی کیتبر رن،یا خانم :کارن

 روند می رونیب رنیو ا الیا

 دعوت کرده اند. نشست فردا از شما یشاه، برا ندهینما

 الیمادر در خ

 من.. یبانو

  :مادر

 ردیگمی را زینهد و کناره ممی دست بر قلبش مارگونیب

از  یکیو در کنار خانواده. هستی ست که با ماهاتو سال کارن

. باز هم مراقب یکرده ا یخود ما. تا امروز از کودکان من نگاهبان

 دختران من باش.

 رودمی غمناک
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 سوم یصحنه

شاه بر تخت نشسته است، اشراف و مادر در کنارند، بهرام و بهمن 
 اند ستادهیدورتر ا الیو ا رنیشاه و ادر دو طرف 

 رانیممتاز ا یهاخاندان بزرگان :فاتیتشر کارگزار

 آورندمی شاه سر فرود یهمه برا

. امپراتور جوان دیآگاه ا ژهینشست و نیا یبرگزار زهیاز انگ یهمگ :شاه

 یهالهیبا ما، قب نیرید یهامانیگذاردن عهد و پ رپایبا ز نیچ

سرد دوردست مسلح  یهانیزده را در سرزم یپراکنده قحط

 بتازند. رانیا یکرده است تا به مرزها

 خواهند؟می چه رانیا دهیبرگز یهااز دودمان ار،یشهر بزرگان: ندهینما

  :شاه

 و باز شتریب سرباز

  نیشیپ یهامانیپ هیو تدارکات افزونتر، بر پا حاتیتسل

 نگردمی استوار در چشمانش

 نیراسخ و هم یفرمانبربا 

 ندینشمی شاه

 .میخدمت به کشور آماده ا یهمواره برا ما بزرگان: ندهینما

 کنندمی کرنش
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 زیست نیسرلشکر بهمن از خاندان مگاباز فرمانده ارتش ما در ا :شاه

 خونبار است. 

  :بهمن

  ندیآمی شیپ رنیشادان، با ا

اوتانس  یاز خاندان اشراف بیافسونگر دلفر رنیبا افتخار، ا سرورم،

 .رفتندیازدواج مرا پذ شنهادیپ

 درستانتخاب  کی :شاه

  یسرخ رو رنیا

 در تن و جان نشسته یچون آب روان و مهربان یبا خنده ا یدختر :بهمن

با  یخاندان چیه ان،یکند.آقامی حبس نهینفس را در س شییبایز :شاه

 وندیبا پ ست؟یمخالف ن رشیناگز وستاریانتخاب دلربا و پ نیا

 وارثان دو خانواده بزرگ اوتانس و مگاباز؟ انیم

 باشد. مبارک با هم: همه

 خجسته و مبارک باشد. وندشانیمن هم موافقم.پ پس :شاه

و همه گرداگردشان  رندیگمی را در آغوش گریو بهمن همد رنیا
به دور  یرود و در گوشه امی بهرام اندک اندک پس رند،یگمی را

 ستدیامی نهایاز ا

 آورد.نمی ادتیکس تا الزم نباشد، به  چیکند.هنمی به تو اعتنا یکس :الیا

 و ردیگمی دستانش را الیبرود، ا رونیخواهد از سالن بمی بهرام
 گذاردنمی
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 .یدرمانده جلوه کن ستی.نبایبرو دینبا

 درنگ

 کند.نمی اعتنا یمن هم کس به

 شخندین 

کرد که تو را انتخاب نکرد.بکوش بهمن را  یاشتباه بزرگ خواهرم

دورش  نجای.از ایتا کمتر رنج بکش یبه هر چه دورتر بفرست

.ضعف نشان ریبگ شانیهاییاعتنا یکن.انتقامت را از بهمن و ب

 رسد.می نده.نوبت ما هم

 ؟یکننمی میرها چراایال  :بهرام

 یو ب هاییاعتنا یخواهم از بمی هم دوستت دارم و هم چون :الیا

خواهم می و شانمیست پرها.سالرمیروزگار انتقام بگ یهایتوجه

 .با من ازدواج کن.رمیآرام بگ

 .یمتفاوت هست یلیخ رنیبا ا تو :بهرام

هم  چکسیه یبرا ی.از کودکستین یخبر تازه ا یاست ول دردناک :الیا

 نبوده ام. رنیسنج ا

  :بهرام

 کندمی وراندازش

 .ردیپذنمی هم بخواهم با تو ازدواج کنم، مادرت اگر

   :الیا

  ردیگمی دستان بهرام را در دستانش
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زنم. من وارث مستقل وآزادم می و خاندانم را کنار رمیپذمی من

 .یریاز شاه اجازه ازدواجمان را بگ یتوانمی تو رم،یو اگر من بپذ

را به  زیبا خشم م الیرود، امی زند ومی را پس الیبهرام با دست ا
زند و از پشت پنجره بهرام می را کنار هاشتابان پرده زد،یرمی هم
  دیآمی الینگرد، کارن از پس امی را

 الیا خانم :کارن

 کند نمی توجه الیا

نشست شاهنشاه ادامه دارد و مادرتان خواسته  ن،یخانم نازن الیا

 .دیاند که حتما حضور داشته باش

 برو کارن :الیا

 نگرد می را رونیاز پس پنجره ب 

  :کارن

 آرام 

 را ندارد.  نهیو ک یاندازه خشم و خودخور نیبهرام ارزش ا سردار

  :الیا

  ادیبا فر 

 رونیاحمق، برو ب خدمتکار

 خانواده ات را بدان. قدر :کارن

رود می
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 چهارم یصحنه

 کنند می یرا بررس هاو گزارش هاشاه با بهمن و بهرام نقشه

 خب؟ :شاه

 جیسوار ارتش، بس یهارسته یآماده ساز ریچند روز درگ نیا :بهمن

پراکنده  یو فرستادن جنگ افزار به دژها یرامونیپ یروهاین

و  هاپراکنده هپتال ورشی.جاسوسان هم از میبوده ا یمرزبان

 دهند.می دشمن تا بهارخبر یروین شیافزا

  :بهرام

  ستدیامی کنار 

به  یو کند اطیاحت نکیا ست،ین یشجاعانه ا وهیش نیا سرورم،

 دهد.می است و ترس را در مرزها گسترش یامپراتور انیز

  :بهمن

  نیخشمگ 

 د؟یدار یگرینظر د سردار

.از موضع ضعف میگومی شاهنشاه از من هم نظرخواسته اند، چون :بهرام

 کنند. می سوء استفاده ها ینیرفتار کرد، چ دینبا

و فتح قبرس در  انیونانیبا  وستهیپ یهاباختر، جنگ یهایروزیپ :بهمن

 یرسانند و کس می مرا یداریشجاعت و پا ط،یشرا نیسخت تر

 شنهادیپ نیرزم آهنگ مرا ندارد، ا دنید زیناتوان و ناچ یپروا

 با شاهنشاه است. ییمن است و نظر نها
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  ایال و ایرن می آیند ،رودمی و شاه ندیآمی به سراغ شاه گرانید

توانفرسا، باعث از کار افتادن  یناگوار روح و روان و خستگ طیشرا :بهرام

 یهانشده است، سران هپتال و سکاها و دسته صمیتوان تشخ

 میشناسم، با رفتار و منششان آشنامی پراکنده آن سمت و سو را

تنها  نیکنم. امی ینیب شیرا پ شانیاز کارها یو دست کم برخ

 .دگاهید نیاست از ا یشنهادیپ

 عاشق شکست خورده؟ کیغرض  یب شنهادیپ :بهمن

ازدواجتان دعوت  نییآ یاعتنا نشد و برا گاهمیآنکه به من و جا با :بهرام

دارم. قطعا  یشادکام یآرزو وستهیپ رنیشما و ا ینشده ام، برا

 .ستیکوچک در گفتار من کارگر ن یهایدلخور نیا

 .دیمانند دو دوست دست بده پس :الیا

 را در اغوش گریدهند و همدمی بهرام و بهمن با هم دست
 و زدیرمی یدنیبهمن وخودش نوش یسپس بهرام برا رند،یگمی
 نوشند می

 یخوشبخت یآرزو تانیشد.برا بتینص یا ستهیو شا بایز همسر :بهرام

 و فرزندان نام آور دارم. یشگیهم

خواهد بود و  عیو سر یمیکوچک و صم ینییازدواج ما آ مراسم :رنیا

 .میدعوت نکردن شما نداشته ا یبرا یا ژهیو لیدل

 .میمانمی ما دوست هم رن،یا خانم :بهرام

  :الیا

 آرام 
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 کن کشیتحر

 کنم.می کار خودم را من :بهرام

  :رنیا

  ردیگمی دستان بهرام را در دستانش

 .یکن شیاریکارزار  نیدر ا دیبا

برود. اگر  شیو بتازد و پ آفنددیشتابنده تر ب دینامدار با بهمن: بهرام

گذارم و از  می ارشیداشت، در اخت ازیبهمن به تجربه و دانشم ن

و امن در پس جبهه دشمن  داریپا یساختن ارتباط ینفوذم برا

 کنم.می بهره مندش

 .میمانمی دوستان خوب هم ما :رنیا

 کشد می را کنار رنیمادر ا 

آنکه، بهمن نترس  دی. به اممیگومی کیو بهمن، از ته دل تبر رنیا :الیا

 سرفراز بر گردد.

  رندیگمی را در اغوش گریهمد رنیو ا الیا 

 فتد؟یب ریتواند به تاخنمی یسفر جنگ نیا :مادر

 یبروم. سست دیبا زاتیمادر، به محض آماده شدن نفرات و تجه نه :بهمن

 شرافت است. نیخالف مواز فه،یسرباز در انجام وظ

 روند می رونیب رنیبا ا 

  :مادر

  الیبه ا 
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 رفت.می جنگ نیبهرام به ا کاش

 رو به بهرام  

و  روزیسهمت نبود.تو بزرگ و پ رنیمن را فراموش کن.ا دختران

 .یرا انتخاب کن نهایبهتر یتوانمی ،یقدرتمند

  :بهرام

 نوشد می 

 کند.نمی مرا رها الیا

 دوستش دارم. من :الیا

  :مادر

 رو به بهرام  

 یبزرگ اشراف یهاکنند و خانوادهمی ازدواج یمن بزود دختران

خواهند کرد و من هم هر جور که  یقدرتمند از هر دو پاسدار

 نفس.  نیکنم.بدان و آگاه باش.تا آخرمی بتوانم، از فرزندانم دفاع

 رود می به دنبالش الیرود و امی رونیب نیبهرام خشمگ

 

www.takbook.com



 تراژدی مرگ ایرن

33 

 پنجم یصحنه

بر  شیایبه زانو در ن یپارسه، وزند باد و خاشاک، موبد یهادر کناره ییجا

و پس موبد در گوشه  دیآمی حواس و نجواگر یبر سنگ، بهرام ب یمرده ا

رفت  یبعد صدا یخواند، کممی بسته یو زمزمان با چشمان ندینشمی یا

 شود می و سپس قطع دهیاز پشت پرده شن یو آمد کسان

  :بهرام

 نرمانرم 

 یول نهمهیرود، با امی که یدهد راهمی من دوستش دارم.آزارم"

 "من دوستش دارم.

 شیشود، بهرام ردامی و سپس اندک اندک روشن کیصحنه تار
برسنگ داده و زانوانش را در  هیتک ده،یچیرا از سرما به خود پ
سر بهرام نشسته است  یباال الیاست، ا دهیآغوش گرفته و خواب

 کند می نوازش یرا به نرم شیو موها

 ...سرداربهرام :الیا

برد و ناگاه  می ریپرد، دست به شمش می از خواب شانیبهرام پر
 کشد می پس الیا دنیبا د

 حرف تیاهایاست که کنارت نشسته ام، در رو یادیز زمان

 ؟یزنمی

 اهایرو در :بهرام
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 تکاند می و جامه اش را زدیخمی آرام بر

 میهاکابوس و

  :سرباز

 دیآ می شیپ

 نشست با بزرگان، سردار بهرام را فراخوانده اند. یبرا شاهنشاه

 امروز نه ال،یا نه :بهرام

 آورد می دستش را باال

 کنند.می و بهمن ازدواج رنیا امروز :الیا

 درنگ

 نشان نده. ی.سستیدر نشست شاه باش دیباش.با یقو

 :بهرام

  ردیگمی را الیدستان ا 

 ؟یدوستم دار یبراست تو

 .یکنمی با من ازدواج آخر :الیا

 گردد می الیگرداگرد ا 

 .یکنمی خواهمت، نه جذبممی من نه یول :بهرام

 .یدار یتالف یبرا یراه ،یمن که باش با :الیا

جشن ازدواجشان هم دعوتم نکرده اند. مسخره  یکم برا دست :بهرام

  ست؟ین
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 کرده اند. یخطرناک کار :الیا

 کرده اند. یخطرناک ییاعتنا یب :بهرام

 کندمی شیاین 

 ی, کنجیجانب یگوشه ام, جانب ب یب یدنبال گوشه ا به

کند.انگار دندانشان را در نمی میرها الشانی.. خایخدا ا،یکنج.خدا

 اند.گوشت تنم فرو کرده 

 کشاند می سمت خود الیبهرام ا

 با تو ازدواج کنم، دخترک زشت دیبا دیشا

 خندد می

 و از مادرت. رمیانتقام بگ تیاز خاندان اشراف که

سالها سرشان به کار  نیهمه ا ندارد.مادر و پدرم میبرا یتیاهم :الیا

 .نندیب نمیمرا  تنفرعشق و  کهکردند می خودشان بود و وانمود

 توانم با تو ازدواج کنم.نمی نتر،ییبا تبار پا یاز خانواده ا من :بهرام

 .رندیآنها مجبورند بپذ ،یمستقل و آزادم و تو سردار نامدار شاه من :الیا

 کند می و نوازشش ردیمی سر بهرام را در دستانش

پشت  یتوانمی یاگر خواست ،یرسمی من به همه خواسته ات با

شاه  ی.حتیو شکستش ده یکن سهیسر بهمن با دشمنانش دس

 .یرا کنار بزن ریپ

 .رندیممی یشماریب یآدمها :بهرام

 .میدرست بردار یاگر گامها ،کسی نمی میرد :الیا
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 کرد. ینیب شیشود پنمی همه چیز را :بهرام

 .هستم است و من تا آخر با تو ما جنگ نیا :الیا

 منیاهر :بهرام

فرزندان و ندارد.من ترا  یتیشکست بهمن اهم ای یروزیمن پ یبرا :الیا

 .میاگر تو نخواه یخواهم، حتمی رایت فردا

 ؟ایرن چه می شود :بهرام

فرصت  نیخواهم انمی .رنیبا حضور ا یخواهم...حتمی من تنها ترا  :الیا

 را از دست بدهم.

 روند می 
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 ششم یصحنه

  دیآمی است، کارن بیو ناشک مهیمادر سراس 

 من  یبانو افسوس : کارن

 نگرد می را رونیرود و بمی مادر آشفته سمت پنجره 

در آتشکده و در حضور جناب بهمن و  شیپ یساعت شاهنشاه

را دست به دست هم دادند و آنها در  الیسردار بهرام و ا رن،یا

 ازدواجشان به بستر رفتند. نییفرجام آ

 پاسخ مرا نداد؟ الیا :مادر

شما  داریمن اعتنا نکردند و حاضر به د وستهیپ یهادرخواست به :کارن

 نشدند.

  :مادر

 و می زمزمد  ردیگمی دستان خود انیرا م شسر

 افسوس

 دارد می افتان که کارن نگاهش ده،یبر دهیسرفه سخت و بر 

 کندمی ... دردقلبم

است  ختهینو در آم ییدر خوراک روزانه تان دارو پزشک :کارن

 دیباش یقو ،است ماریقلبتان ب د،یاز فشار و خشم بکاه ستیاما با

 من، استوار و سخت یبانو

 رود می
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 هفتم یصحنه

در اطراف پارسه، وزند تندباد، چند سرباز با پرچم برافراشته  ییجا
در آغوش  یطوالن یدر درنگ رنیند، اا در انتظار سردار بهمن

 کنارند  الیمادر و ا ،است انیبهمن و در م

و لب همواره به  گوشیبا چشمان شاد باز بای..دختر خانم زیه :بهمن

 خنده باز مهربان

 آورد می را باال رنیبهمن سر ا 

 .میآمی و افتخار یروزیپ با

 .میچند هفته کوتاه با هم بود فقط :رنیا

  دیگرمی

امانت نزد  رنی. ادیکن ینگهدار یجان، از همسر من به خوب مادر :بهمن

 شماست.

 دهم.می قول :مادر

 مراقب خواهرت باش. ن،ینازن یالیا :بهمن

 نگرد می را الیمادر با خشم ا

 دهم، سردارمی قول :الیا

 بازگرد. سربلند :رنیا

 روند می بهمن و سربازان

 گردد؟می گزند بر ینبرد ب نیاز ا بهمن :رنیا
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  دیگرمی الیبر شانه ا رنیا 

 .دیآمی و به سالمت یبزود تعشق زم،یعز رنیا :الیا

 روند می
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 دوم یپرده

 کمی یصحنه

کنند، خدمتکاران می کهنه و نو را باز و بست یهاکارگران پرده 
 شوخ و شاد در رفت و آمد و رفت و روب 

کاخ از بن دگرگون شده است، هم رنگ و رو و  دمانیچ :کمی خدمتکار

اتاق  ز،یو همه چ هاو تخت و هم پرده یو صندل زیم نشیهم چ

 خواب نوزادان در راه هم قشنگ و شاد شده است.

 .میندار یهنوز که نوزاد ست؟یزود ن شانیبرا دوم: خدمتکار

 خندد می دهیپوش

 .دیرا تمام کن کارتان :کارن

 :کمی خدمتکار

 لب  ریز  

از همسر و ضعف  یدارند.رنج دور یسخت یباردار رنیا خانم

 دهد.می آزارشان یجسمان

 عیسر یهایشرویبزرگداشت پ یشاه برا ندهینما روزید دوم: خدمتکار

 آمده بود.  رنیخانم ا داریسردار بهمن به د

 اثر یاندازه و ب یب یهاهیهد با :کمی خدمتکار

  زمزمان

www.takbook.com



 تراژدی مرگ ایرن

42 

 زند.می ادیو فر ندیبمی افسرده شده است، در خواب کابوس رنیا

 دوم: خدمتکار

  رنگد

هم خم به  یدارند که باردار یتن رو به راه الیخانم ا یول

 است. اوردهین شانیابرو

 محو یو به کنج ندینشمی یگوشه ا د،یآمی باردار رنیا 
  ندیآمی باردار یالینگرد، مادر و امی

 زمیعز دخترک :مادر

 کند می را نوازش شیو موها ردیگمی را رنیمادر دستان ا 

 جابجا شود. دیبا زهایچ یلیخدمتکاران تمام نشد؟ هنوز خ کار

 میا دهیچ الیخواب نوزادان را با نظر خانم ا اتاق :کارن

 لب  ریز 

 دهند. نمی ضعف دارند و چندان نظر یاندک رنیا خانم

 روند می رونیخدمتکاران و کارن ب

پزشک را استفاده  یتیتقو یو داروها یشنهادیخوراک پ دیبا :مادر

 خواهم. می یو قو بایز یهامن نوه ال،ی.هم تو، هم ادیکن

  :رنیا

 سست  

 امد؟یاز بهمن ن یدیجد خبر
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 گسترش هارا به دوردست رانیا یکامکارت مرزها زیعز شوهر :الیا

 دهد. به خودت افتخار کن.می

 در کنار هم. نمینازن یها.فرزندان و نوهنیبنش رنیکنار ا ایب الیا :مادر

کند و می را نوازش الیا یمادر موها ند،ینشمی ناخرسند الیا 
 کشد می شانه

 .یاستوار باش الیمانند ا دیبا رنیا

 و دور زدیخمی بر الیکند، امی و به مادر کرنش دیآمی بهرام
  ستدیامی

 گردد؟ می بر یبهمن ک رد؟یگمی انیپا یجنگ ک نیا :رنیا

کند می درنگ یبهرام اندک رد،یگمی دستان بهرام را در دستش
 کشد می دستش را پس یو به سخت

 ترسممی گزند به جان بهمن از

 کوچک مهربانم خواهر :الیا

 را عقب رانده است. هاینیرفته و چ شیپ رانهیدل بهمن :بهرام

  الیبه ابرد، بهرام رو می رونیرا ب رنیمادر ا

 چطور است؟ منعزیز  بچه

  گذارد بهرام بر شکمش دست بکشدنمی الیا 

 .ایب شتریب :الیا
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سپاه  یتدارکات و نفرات برا دنیجیبس ریدستور شاه درگ به :بهرام

 خاورانم.

  :الیا

  نیخشمگ

را  یروزیرود و تو پمی شیپشت سر پ الیخ یآسوده و ب بهمن

فرزندانت  ندهی.به فکر آیگذارمی و در دهانش یکنمی مغز

 روزیدست فرزندان بهمن باشند.د ریکه ز یخواه یباش.نم

 آمده بود. رنیبا ا ژهیو دارید یشاه برا ندهینما

به قلب  هاینیکند.چمی یشرویاستادانه و شتابان پ بهمن :بهرام

 کشورشان عقب نشسته اند.

 یو فرزندش است.خواهر دوست داشتن رنیحال ا ریگیپ وستهیپ شاه :الیا

فراموش  یهایروزیشاه پ یکه برا یسپهساالر یمن.همسر دلربا

 آورد.می ینشدن

 کردم.می ینیب شیجلو رفته است که پ یاز حد شتریب :بهرام

 .ستیخوب ن نیرسند و امی خوب پشت سر هم یخبرها :الیا

  :بهرام

کند می دارد، مزه مزهمی در کنارش جام را بر زیم نیکتریاز نزد 
  نوشدمی و

 است که قرار بود. یاز حد شتریب اریبس

حاال تو از اعتبار و نام خاندان  ،ینبود که فرودست بهمن باش قرارمان :الیا

دست  ریفرزندانت ز ستی. نباری.اوج بگیمن بهره مند یاشراف
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 باشم.اجازه هیخواهم دوباره در حاش یفرزندان بهمن باشند.نم

را با  زیتواند همه چنمی .بهمنیدهاجازه  دیدهم.تو هم نبانمی

افتخار و  مانیبرا ،یدوستم ندار اگرهم بدست آورد، دست کم 

 .اوریشکوه ب

شود،  می بهمن فرستاده یکه برا ییهابروم و از گردان دیبا من :بهرام

 .نمیسان بب

است؟ از سپاه فرمانده اش  دهیبهرام نامدار کارش به کجا کش سردار :الیا

 که آماده باشند. ندیبمی سان

 دهد می را تکان هابا خشم گهواره 

 بتازد. شتریپ نیدوردست چ یاز بزنگاه کوهستان دینبا بهمن

   :بهرام

 نگرد می الیبا محبت به شکم ا

 شود.نمی یکس ردستیمن ز فرزند

 درنگ  

 فردا تا

به من و کودکت فکر کن.من باردارم،  اریبس دنیشراب نوش یبجا :الیا

دارم.به  ازیآورم. به محبت تو به خودم ننمی کشم و دم برمی درد

 محبت تو به من و بس.

 رود می بهرام 
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 دوم یصحنه

 :شاه

  کندمی یرا بررس هانقشه  

 بازگشت؟ نشیبه سرزم هاینیچ ریسف

 رشیپذ یهنوز برا سرورم،بازش گرداندم. دیو ام میب با :بهرام

 یاپیپ هاو نامه هافرودستانه شان زود است.گزارش یهاشنهادیپ

داشته  یدرخشان یهایشتازیپ نیرسند، سردار بهمن در چمی

 تواند جلوتر برود.می است و

در دام  سوخته یهانیبا کشاندن به قلب سرزمارتشمان را  هاینیچ :شاه

 اندازند؟ین

در  ونانیبا  یباختر یجبهه سر زنده و استوار است، مرزها پشت :بهرام

 نیچ تختیآرامشند، جاسوسان تا دل دشمن رسوخ کرده اند و پا

 رود. شتریپ دیدر دسترس بهمن است، بگذار

  دیآمی رود، گماشته بهراممی شاه 

به خواست  نیچ ریرا رساندم، سف غامتانیپ یبهرام، پنهان سردار :گماشته

شما، در دوروز راه از پارسه و در کنار رودخانه چادر زده اند و 

 کشند. می شما را داریانتظار د

 .میبرو :بهرام

 روند می 
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 سوم یصحنه

نگاهبانان  یرایم یخوابگاه، ضرب آهنگ گامها ش،یگرگ و م 
 دور 

   :بهرام

  الیبر تخت خواب و در کنار ا شانیپر

 خوابندنمی مردگان هم گرید

 کدام کس گری..دیآ

  ردیگمی را شیهاگوش 

 خواند؟ می گونه شوم نیکه ا ستینابهنگام دور چ یمرغوا نیا

 گونه سخت نیا

 درنگ  

 رودمی تنم گداز ناب یهارگ انگاردر

 ناب و بس گداز

 نگرد می باال را 

 ست؟یک یمرغوا نیا

  ادیبه فر 

 ...نگهباننگهبان

  دیآمی نگهبان 
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 دیرا خاموش کن هاهمه صدا د،یکن خاموششان

 رونیشود، بهرام از پنجره بمی قطع هاگام یرود و آوامی نگهبان 
 نگرد می را

 خداوندا

 است پروردگارا زیانگ غم

 ستینیافتن  انیشب دراز را انگار سر پا نیا

را از  یخنجر یبه آرام زد،یخمی زند، برمی کنار یرا به آرام الیا 
 زند می یدارد و چرخمی بر زیم یرو

 ...بهرام ی...سردار، هیه

 انیپا یزمان ب آنک

 ریگذر مرگ ناپذ یب شب

 کند می یخودزن شیآورد و نمامی چشم شیخنجر را پ 

 سقوط آنک

 اندازد می هراسان خنجر را 

 کنندنمی میرها ها واژه

 سخت سر یها واژه

 تمام یب یها، زمزمههازمزمه

 باید تصمیم های سختی می گرفتیم..شهامت داشته باش.نترس :الیا

 .ستمیخائن ن من :بهرام

   :الیا
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 نگردش می کنار پنجره آمده است و

شود،  می ریافتد و اسها میینیبهمن در دام چ گریروز د چند

 است.  کیسردار بهرام نجات بخش نزد زیرستاخ

 .ستمیآدمکش ن من :بهرام

شود، می ری، بهمن اسهاینیتو و چ یبا توافق پنهان رد،یمنمی یکس :الیا

 نیگردند و امی بر نشانیشیپ یفرمانده به مرزها یب یهایرانیا

 گرید یو نبرد گرید یتا در روزگار ردیگمی انیجنگ خونبار پا

 .یدرخشان رهنمونشان کن یهایروزیبه پ

 بندد می چشمانش را 

 .مانیخودت و من و فرزندان فردا یبرا

   :بهرام

بهرام را  و ستدیامی زند و در پس پنجره روبرومی یچرخ الیا
 رود می نگرد، بهرام پسمی

 و بس تنها، آه/کنندنمی میرها هاکابوس

 رود می الیا ان،یدر م ستادهیا 
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 چهارم یصحنه

  :رنیا

  دیآمی الیخورد، امی بر تاب نشسته و آرام تاب نیخودگ 

 آمده است. دنمانید یبرا خاله

 کشد می برشکمش دست 

 سالم کن، به دوستت سالم کن.کودکش به خاله و  زم،یعز

 گذارد می الیسرش را برشکم اخندد و می رنیا 

 خورد.می تکان عزیز دل من

  ردیگمی و در آغوشش ندینشمی کنارش الیا 

 .یداریب یفتادی.تا از پا نیخوابنمی و یکه آرامش ندار دیگومی مادر :الیا

 بوسد می را رنیشکم ا 

 .میمواظبت کن نمانینازن یهااز بچه دیبا

  :رنیا

 نجواگر  

 هستم. نمانینازن یهاتا ابد مراقب بچه من

 کند می یشینما یکرنش یو به سخت زدیخمی بر 

 همتا، کودکان من یارجمند، بزرگان ب سروران
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جنگ بزرگ، در شکستار  روزمردیهمسر دلربا و سرزنده پ نکیا

  چیاز ه

 چرخد می زیدر افت و خ 

 بر سر سنگ اما استوار لغزنده

 چرخد می 

 و سنگ... ریو ت غی...در باران تدور خروشان یهارودخانه الیخ در

و در  دیآمی کند، بهراممی سپر ریدستانش را انگار در باران ت 
را  دهیخشک یناگاه خندخند برگ رنیا ستد،یامی آرام یگوشه ا

  داردمی بر نیاز زم

و سبز  اهی، سی زیباهاتراش رنگ د،ی...نگاه کنهابچه ال،یا یه

 ...نیبب ن،یدلنش

  ردیگمی از پس دستش را الیکند که امی حواس قصد رفتن یب 

 خواهر جان باش. نرو، :الیا

 کند می دستش را رها رنیا 

 گردد.می به نزدت بر یبزود شوهرت

شود و تنها در می شتابد و دورترمی انوسهایبه سمت اق بهمن :رنیا

 لغزد ومی در کف تندباد یچون برگ نجاست،یا شیاپیپ یهانامه

 رود.می

 درنگ  
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می تازه  یهوا ،کوچک تنها نیجن نیهمه ذرات تنم و ا ال،یا

نفس بکشم،  دیآغوش بهمن اند. با یگرما ازمندیو ن خواهند

 کند.می دارد خفه ام ییبهمن و تنها ننبود

 تی. با بهرام نهادیآمی و بهمن ردیگمی انیپا یبزود جنگ :الیا

کارزار  نیدادن ا انیکه شاهنشاه را به پا میکوششمان را کرده ا

 .میکن یخونبار راض

 اما... دیامواظب من و فرزند من شهیهم شما :رنیا

 درنگ  

کند می را نجوا شیدهایمن شک و ترد یهادر گوش وستهیمادر پ 

ات باشم و به بهمن هم هشدار مراقب همسر زخم خورده دیکه با

نهاد شما را بشناسد.با او مهربان  یخواهد خوبنمی بدهم، هرگز

 تر باش.

   :الیا

  نیخشمگ

 من هم از مادر غمخوار نیا

   :رنیا

 افتد می

 روند.نمی شیپ میپاها

   :الیا

 را نوازش می کند  رنینرمانرم موی ا
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 همه چیز درست می شود. سرانجام

  ستدیامی دشوار الیرود، امی رنیا 

 شود.می کشد و روز به روز افسرده ترمی رنج رنیا :بهرام

 امد؟یاز جبهه شرق ن یخبر :الیا

افتد تا او را ها میینیدر تله ما و چ ابیروزها فرمانده کام نیهم :بهرام

 یو سپس به مرزها میتاخت بزن ینیبلند مرتبه چ رانیبا اس

 .میعقب بکش نمانیشیپ

 دارد. ازین بهمنبه  رنیاو نمانده است.ا مانیتا زا یادیز زمان :الیا

 شود. می تمام هاکابوس نیو سرانجام ا میکنمی کسرهیرا  کار :بهرام

 رود می 
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 پنجم یصحنه

 کند می سرفه یمادر به سخت د،یآمی در اتاق، کارن الیمادر و ا 

 رنیرود.ا نمی رونیام نشسته است و ب نهیو درد در س سوزش :مادر

 کجاست؟

 با خدمتکار همراهش در گشت و گذارند. کاخ رامونیچمنزار پ در :کارن

   :الیا

در چشمان  الیکند، امی می نشیند و نرمانرم نازش الیمادر کنار ا
 مادر خیره می شود 

 ..رنیا همیشه

 رو به کارن  زد،یخمی دشوار بر 

 .دیلحظه هم خواهرم را تنها نگذار کی یحت

باز به خواهر  ،یشومی است.حاال هم که مادر ماریافسرده و ب او :مادر

 ؟یکنمی کوچکترت حسادت

 ندیده اند.هرگز مرا  چشمانت :الیا

سپس سکوت و سپسش همهمه از پس  ،یناله و زار ادیناگاه فر 
 و کارن شگفت زده گوش الیشود، مادر، امی دهیپرده شن

 زنند و سرمی رسند، زانومی اهپوشیدهند، سواران سمی
 زد،یخمی بهت زده بر الیرود، امی افکنند، مادر سمت آنانمی

  رسدمی یبهرام از کنار
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 د؟یاهسپاه سردار بهمن خبر آورد از :بهرام

و ماهها از فراز و فرود بر لشکر از هم  روزها سرورم،:کمی اهپوشیس

نه  ابان،ی. نه دشت و بمیرفتمی شیو پ میتاختمی نیچ ختهیگس

 نبود. اقمانیجلودار ما و اشت زیچ چیکوهسار و درختان انبوه، ه

بندها را گسسته و مرزها را  انوسیساحل اق تا دوم: اهپوشیس

را جابجا شکست  هاو هپتال نیچ میارتش عظ م،یبود دهیدرنورد

سخت آغشته به  ییهابا زخم م،یرفتمی شیو پ میداده بود

 خوناب.

 دیبا ام اما سوم: اهپوشیس

 شهیسربازان کارآمد جنگ آزما و فرمانده توانمند هم با دوم: اهپوشیس

 همواره کامکار، بهمن. روزیپ

 بهمن ی.. وایوا :مادر

  ادیبه فر 

 .دیدورش کن نجایکجاست؟ از ا رنیا کارن،

 زند می و بهرام پسش ردیگمی بهرام را یترسان دستها الیا 

 .دینگذار شیو تنها دیکن شیدایپ زودترخواهرم را  :الیا

 رانیافتخار جاودان ا هیبهمن ارجمند، ما افسوس، :کمی اهپوشیس

   :بهرام

 آشفته 

 تان کجاست؟ فرمانده
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در دسترس بود،  تختیکهن به زانو افتاده و پا نیچ سوم: اهپوشیس

 مانیرهایضرباهنگ چکاچاک شمش ریز نیچ یزپایلشکر گر

 به شماره افتاده بود. شیهاداد، نفسمی زد و جانمی دست و پا

 :رنیا

 افتد می نیو بر زم دیآمی شانیپر 

 من کجاست؟پدر فرزند من کجاست؟ بهمن

 ییو به تنگنا دندیچ سهیناگوار دس یبزنگاه در :کمی اهپوشیس

سپس دشمنان هدفمند و شبانه بر ما  دند،یاشتباهمان کش

دانستند که چادر سردار در می زدند، خوب خونیتاختند و شب

هزاران هزار سرباز کدام است، به ناگاه و هماهنگ از هر  انیم

 تنفس در برابر اسار نیطرف برش تاختند و او را که تا آخر

 کرد، کشتند.می یستادگیا

 :رنیا

 زند می ادیفر 

 یوا

 شد. انتیخ رانیو ارتش ا رانیا به :کمی اهپوشیس

  :رنیا

 افتد می 

 یوا

 دوند می رنیمادر و کارن سمت ا 
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 غامیکه پ یدیمادر د دند،یشوم رس اهپوشیسواران س سرانجام

 شدند. ریتعب میهاو کابوس دندیآوران مرگ بهمن رس

 .دی.پزشک را خبر کندیدور کن نجایرا از ا رنیا خانم :بهرام

 .دیخواهرم و فرزندش باش مراقب :الیا

کشاند اما مادر می سرنگون رنیخود را سمت ا یبه دشوار الیا 
کند تا او نمی دستان مادر را رها الیزند، امی برافروخته کنارش

  کشدمی رونیب الیدستانش را از دستان ا

 د؟یافتیرا ن خائن :بهرام

 کرده است تا به چنگش آورند. جیهمه را بس شاهنشاه :کمی اهپوشیس

   :مادر

 نجواگر 

.عاقبت دینداشته باش ینقش هیقض نیکه تو و بهرام در ا خداکند

 خواهد شد. دایخائن پ

   :الیا

  دیگرمی

 مادر

و سردار را به دام  دندیچ سهیو دشمنان دس دوستان دوم: اهپوشیس

 انداختند.

 رفتند. و کشتند و انداختند شغادش چاه در ناجوانمردانه سوم: اهپوشیس

   :بهرام
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  ادیو به فر نیخشمگ

 شد.می کشته دینبا یسردار نامدار نیچن ایخدا ا،یخدا

 روندمی با بهرام اهپوشانیس 
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 ششم یصحنه

پزشک از دل  یصدا رن،یدردناک ا ادیاست، فر کیصحنه تار 
 زم،یدختر عز "ناله مادر: ،"میاوریب نییتبش را پا دیبا ":یکیتار

نوزاد و  هیگر ی، رفت و آمد خدمتکاران، ناگاه صدا"اریدوام ب
 شود می روشن یسپس صحنه اندک

 :پزشک

 کند می عرق چهره اش را پاک  

و  یتیتقو یهنوز تب دارند و سست اند.داروها رنیا خانم

هم  گریچند روز د ال،یفراموش نشود.خانم ا وستهیاستراحت پ

 .دیمراقب باش دیشماست.با مانیزمان زا

   :خدمتکار

  ردیگمی نوه را از آغوش مادر

 است. مبارک

   :الیا

 کند، مادر خسته و فرسوده کنارشمی خود را جابجا یدشواربه 
  ندینشمی

 مبارک باشد. زتیتولد نوه عز مادر،

   :مادر

 درنگ، سست  یاندک
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 مراقب خودت باش. الیا

  الیدر کنار ا ستادهیشود، بهرام امی کیرود، صحنه تارمی 

 و هولناک در کاخ راه شانیاز صبح تا شب آشفته و پر مادرت :بهرام

 رود.می

 شده است. ریپ مادرم :الیا

 مرگ بهمن گناه ما نیست. :بهرام

 .رندیممی بهر حال آدمها :الیا

 سوزد.می و پسرش رنیا یبرا دلم :بهرام

  :الیا

  نیخشمگ 

خواست که نمی ی. کسستیگناهکار ن ی.کسرندیممی آدمها

 .ردیبهمن بم

 کشته شد.کرد تا  یستادگیبرابر اسارت ادر در شبیخون  آنقدر :بهرام

.همه یزنیبه او سر م وستهیو پ یرا رها نکرده ا خواهرمهنوز  تو :الیا

 دانم.می را نهایا

تنها  گریخاطره افسرده ناتوان فراموش شده است.من د کی یرنا :بهرام

 کنم.می به فرزندان فردا و خانواده مان فکر

 اریبزرگ منم، بس یخاندان اشراف نیا ینگاهبان و قدرت اصل امروز :الیا

 دهیو فرسوده شده و از کارها کنار کش ریقدرتمند تر از تو.مادر پ

 کنم.می یاست و من از مادر و خواهر و خانواده ام نگهدار

 درنگ  
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 .یهمراه من باش دیهم با تو

   :بهرام

 نگرد می را رونیو ب دیگشامی پنجره را

من و توافق با  شنهادیشاه با پ یجنگ خونبار با همراه نیا

کشد.قرار  می آخرش را یهاو نفس ردیگمی انیدارد پا هاینیچ

 میببند هاینیبا چ یساله ا ینامه صلح س مانیاست که پ نیبر ا

 برگردد. نمانیشیپ یهم به مرزها رانیو ارتش ا

 دیقدرت کامل را در خاندان و شا یستیدگرگون شده است.با روزگار :الیا

به هم کمک  دیکار با نیا ی.برامیریبگ اریدر کشور در اخت

 .مانیهاخودمان و بچه یماست.برا تیمسئول نی.امیکن

شادان پزشک  یصدا ال،یدردناک ا ادیشود، فرمی کیصحنه تار 
 یهانوه"مادر: ی، شاد"هم هست گریبچه د کی ": یکیاز دل تار

نوزادان و سپس  هیگر ی، رفت و آمد خدمتکاران، صدا"زمیعز
 شود می صحنه اندک اندک روشن

   :پزشک

 بر تخت  دهیخواب یالیبه ا

 .دیدار ییبایتندرست و ز یدو قولوها م،یگومی کیتبر الیا خانم

   :بهرام

 کند می شادان نازشان

 من یبایقشنگ من، پسر و دختر ز یدوقولوها
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  فشاردمی دستان بهرام را در دستش الیا 

   :مادر

 بوسد می فرزندان را

 مبارکت باشد. الیا

 رود می 

   :کارن

 به پرستار 

 تا در آرامش بخوابند. دیو فرزندان دلبندشان باش الیخانم ا مراقب

 روند می 

 

www.takbook.com



 تراژدی مرگ ایرن

63 

 هفتم یصحنه

 نوزاد، خدمتکاران در رفت و آمد  هیگر 

   :کمی خدمتکار

 لب  ریز

 افتد.می و ردیگمی شود، تبش اوجنمی آرام رنیخانم ا نوزاد

 و بچه اش الغر و نزار شده اند. خانم دوم: خدمتکار

 ادیآمدنمان فر رید یکن، باز سردار بهرام برا شتاب :کمی خدمتکار

 ببر. الیاتاق خانم ا یرا برا زیتم یو پتوها هاحوله نیخواهد زد.ا

  دوم: خدمتکار

  خندان  

 یاست و برا شیهارا دوست ندارد اما عاشق بچه الیبهرام ا 

 .ردیممی دوقولوها

  دنیآمی روند، کارن و مادر خسته عصا به دستمی خندند ومی 

کاستن از عفونت  یتر آمده و پزشک برا نییپا ینوزاد اندک تب :کارن

 کرده است. زیرا تجو یدیجد یسختش داروها

 دهد می هیتک واریو به د ردیگمی مادر سرش را در دستان خود 

 نظر پزشک اند. ریهم ز رنیا خانم

   :مادر

 کند می با دستان لرزان کارن را دور
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 باش مراقبشان

 رود می کارن 
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 هشتم یصحنه

نشسته است،  ریو سر به ز نیبا نوزاد در آغوش، خودگ رنیا 
  دیآمی در آغوش شیبهرام با دوقولوها

 رنیا :بهرام

 لب  ریحواس، ز یب رنیا 

 بایز یبانو ز،یعز رنیا

   :رنیا

  کند می سرش را بلند یبه سست

 من یدلربا یهاخواهرزاده

 خندد می 

 یبهمن..دوستان کوچکت برا نیبب نند،ینازن تیهابچه چقدر

 من یبایز یهاتو آمده اند، خواهر زاده دارید

 افتد می و زدیتواند از جا برخنمی 

 فیو ضع ماریاست اما تا ابد که ب ماریب ی..بهمن کمدینیبب هابچه

 یبندد که روز می عهد شیهاماند، پسرم با بهرام و خاله زادهنمی

و انتقامش را از همه خائنان به  زدیتندرست شود و استوار برخ

 .ردیپدرش بگ

 را به چنگ آورند. انتکارانیکرده است تا خ جیهمه را بس شاهنشاه :بهرام

 :رنیا
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 گذارد می انگشتانش را بر لبان بهمن  

 بده پسرم قول

  نیخشمگ 

 .یریگمی که انتقام پدرت را از خائنان یقول بده دیبا تو

ماهگرد مرگ سردار بهمن در  نیسراسر پارسه، همه در دوم در :بهرام

 شکوهمند سوگوار و در انتظار شما هستند. ینییآ

   :رنیا

 آورد می را باالدستش 

 .دیمراسم معافم کن نینه بهرام، امروز نه، از ا امروز

   :بهرام

  به گماشته همراهش 

 یب د،یشکوهمند در شان آن سردار ارجمند برگزار کن یعزاداشت

 .رنیحضور خانم ا یب یکم و کاست، ول

  رلبیز 

 .دیروز مراقبش باش شبانه

   :رنیا

 سرش را در دستان خود می گیرد 

 برای آسایش هست؟ یا باید مرد جایی
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به سالمت  یستیبا یول دیباش رایمرا پذ مانهیصم تیهم تسل باز :بهرام

 .دیو نوزاد را به پرستاران بسپار دیخودتان برس

 کنم.نمی فرزندم را از خودم جدا من :رنیا

 فشارد می نوزاد را به خود 

 شود.نمی من تمام یهاکابوس ابند،یخائن را ن تا

 رود می بهرام 
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 نهم یصحنه

  دهدمی گهواره کودکانش را تکان الیا 

 فیتکل نییشمال و جنوب منتظر تع یکشتزارها کارگزاران :کارن

 امسال اند. اتیمال

 شود. ییشاه مقدارها نها یاتیمال ندهیبا نما دیبا نخست :الیا

 کند می یکاغذها را بررس 

رسند.توفند و می نجایشاه به ا ندگانینما گریچند روز د تا :کارن

 بسته است. شانیراه را بر ا یفصل یهاالبیس

 بسته نشده است؟ شیحساب و کتاب سال پ اههیس :الیا

 نه خانم. هنوز :کارن

 کجاست؟ مادر :الیا

امانشان را  نهیکنند.درد قلب و سمی توان و رنجور استراحت کم :کارن

 است. دهیبر

خودم امالک و  نی.پس از امیانجام دار یبرا یادیانباشته ز یکارها :الیا

 کنم.می تیریخانواده را مد یهاییدارا

 دهد می گهواره دو قولوها را تکان 

 دیبا ایبدهکاران کالن گذشته است،  یوامها دیسر رس زمان :کارن

 مصادره شود. شانیهانیزم ایکنند  هیرا تسو شانیهاقرض

 .نمیبمی را شانیسندها گرید یساعت تا :الیا
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رود و می سراغ دوقولوها د،یآمی گذارد، بهراممی کاغذها را کنار 
 نگردشان می زیزند و مهر آممی روپوش را کنار

 یباختر ینهایدر زم یاز کارگران وکشاورزان شورش یا دسته :کارن

بزرگ  یکنند.بانو می شده اند و انبارها را چپاول یاغیخانواده 

 .دیکن یدگیند تا به آنها رسه ااز شما خواست

 دیبفرست یشورش یها چه زودتر کارگزاران توانمند به آن منطقه هر :الیا

 گریسرکوبشان کنند تا د نیتا با کمک ارتش شاه و با مشت سنگ

 غارت نشود. یانبار

 زند می دست شیبهرام برا 

 کنم. یدگیباز مانده خانواده رس یبه کارها دیبا امروز :الیا

  فرستدمی رونیبهرام با اشاره کارن را ب 

 و نوزاد تب دارش سر زده ام. رنیهفته چند بار به ا نیا :بهرام

 ، بهرام زمزمانتوجه یب ایال

 .ردیبچه بم دیشا

 .ردیمنمی من زیعز خواهرزاده :الیا

 .ردیبم دیاست، شا ماریناتوان و کوچک و ب رنیا نوزاد :بهرام

 ماند.می زنده او :الیا

کنند،  دایاگر مهلت پ گرانیاما د میرا نداشت یعزم کشتن کس ما :بهرام

 ما را خواهند کشت.

 کشته شود. یکس میخواستنمی م،یدر مرگ بهمن گناهکار نبود ما :الیا
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خواستند اما بهمن کشته شد و خانواده ات تا نمی هم هاینیچ :بهرام

 کنند.نمی را رها هیقض رند،یرا نگ انتیانتقام خ

 است. ریپ یخواه نیک یبرا مادرم :الیا

غم و  شیدهد اما برانمی یتیبه غم و اندوه تو اهم مادرت :بهرام

 کند.می دلبند فرق رنیا یهاغصه

 کنار آمده ام. نهایبا همه ا من :الیا

 هم فراموش رنیا ،یروند، تو فراموش نکرده بودنمی ادیاز  هانهیک :بهرام

بهمن کوچک خبردار شود که پدرش با  یروز دیکند.شانمی

داند؟، آن می و توطئه ما به دور و دورتر فرستاده شد.که قیتشو

و خون  ردیگ می به دست ریشود و شمشمی بزرگ یپسر بزود

 کند. می به پا

 توانست فرزند تو باشد.می رنیا پسر :الیا

فرزندانم  ندهیآ یفرزندان من اند و من برا نهایو ا ستیکه ن حاال :بهرام

 زنم.می یدست به هرکار

 درنگ  

 .یدانمی را نی. تو اردیممی یبزود مادرت

 رونیهم سالمت ب یکی نیرا تاب آورده است و از ا هایدشوار ممادر :الیا

 .دیآمی

در کام  وستهیپ یهاکند، تنشمی قلبش دردست که هاسال بهرام: 

 هر آن تمام کند. دیاست و شا دهیکش شیاژدها

 .رندیممی روز کیآدمها  همه :الیا
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 ریفکر فردا را کردکه هنوز خواهرت و فرزندش ز دیبا امروز :بهرام

 .ستندیشاهنشاه و دربار ن یسرپرست

 درنگ  

 کیکشد تا می خواهرت حرف زدم، آتش خشم در نهانش زبانه با

است اما  ماریروز همه را در کامش فرو برد و بسوزاند.اکنون ب

 به جوش هاخون را در رگ نهیماند.کنمی و ناتوان ماریب شهیهم

 کند.می آورد و مرده را زندهمی

 .یبود رنیعاشق ا تو :الیا

و تنها از  ستمیعاشقش ن گرید دیشا ایهم عاشقش هستم  هنوز :بهرام

 ایپرسش عشق  نیا یبرا یدانم، قلبم پاسخنمی او نفرت دارم.

ندارد، او عشق مرا رد کرد  یتیاهم میبرا گرینفرت ندارد چون د

 .دیمهم ا میو در ورطه دوزخم انداخت، امروز تو وفرزندانم برا

 زنده ماندنش یکه بشود برا یخواهرزاده من است و هر کار بهمن :الیا

 .ردیبم یهرگز نخواسته ام کس ،ام نهیهمه ککنم.با می

در  نهیو اخگر ک می کند دمیتهد یزبان رنیا ؟،یستین متوجه :بهرام

 ما را گناهکار که ژرفای نگاهش می خوانم در.است چشمانش

کرد که انتقامش را از خائنان می قیبهمن کوچک را تشو می داند.

و نوه اش  ردی.اگر مادرت بمابدی انیپا شیهاتا کابوس ردیبگ

شاهنشاه و دربار  یسرپرست ریو فرزندش ز ماریب رنیبماند، سهم ا

تا  ردیشود و قدرت را دردست بگ زرگترب تا پسرش ردیگمی قرار

 را قطع کرد. یسر بچه افع دیباحاال  ال،یخون به پا کند، ا یروز
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  :الیا

   ردیگمی چرخ زنان سرش را در دستانش 

 نه ا،یخدا نه،

عدالت  انهیروز تاز کیو سرانجام  ستیعادالنه ن نیا ال،یدانم ا یم :بهرام

 بر تنمان فرود خواهد آمد

  ردیگمی سرش را در دستانش 

کار را به سرانجام  دیو با میباتالق فرو رفته ا نیدر ا گرید یول 

بجا  یوارث یستیفرزندانمان. نبا یخودمان، برا ینه برا م،یرسان

فردا چه  ایامروز  رد،یاز عفونت و تب بم رنیفرزند ا دی.شامیبگذار

 هیگر وستهیکشد و پمی کند، بهمن کوچک دارد رنجمی یفرق

ندارند.انگار مرده  یمرده و زنده اش تفاوت د،زنمی ادیکند و فرمی

 است.

  :الیا

   ادیبا فر 

 .یبزن بیخانواده من آس یاز اعضا یکیبه  دینبا تو

  :بهرام

 خندد  می

 من تکرار یرا برا نیا وستهیجرات داشته باش، مگر پ دختر

منم.همه در نهان و  نیزم رانیبزرگ خائن ا نکی. ایکردنمی

سرفراز  یکنند و من خودم را از خودم و آرزوهامی نمیآشکار نفر
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شتابم.پس می نیدوزخ سهمگ یکنم و به ژرفنامی پنهان نمیشیپ

 میرا از سر راه بردار یمانعهر  دی.باستین یزیاستوار باش.راه گر

 .یکنار بکش یتوان ی.نمیکنار بکش دیو تو هم نبا

 نه :الیا

کشد و خواهرت را می گسست رنج یذار.بهمنک بگبجا ن یوارث :بهرام

 ما رنجش را کوتاه .کاهدمی دهد و از جانش ذره ذرهمی رنج

 .میکنمی را هم کوتاه رنیرنج خودمان و ا م،یکنمی

 درنگ  

تواند  یتواند ازدواج کند و بچه دار شود.ممی بازهم خواهرت

آتش فتنه را در نطفه خاموش  دی.فقط باردیعاشق شود و پا بگ

 .میکن

 خواهد برود می 

گرفت و  اریشود در اختمی و بچه اش را، اگر زنده بماند، رنیا سهم :الیا

مراقبشان بود.چرا دستمان را به خون فرزندش آلوده 

حاال هم قدرت خانواده  نیخواهد.همنمی یزیچ م؟خواهرمیکن

 در چنگ ماست.

و سر همه  زدیو بگر زدیاز خاکستر برخ نشیپسر نازن یروز دیشا :بهرام

 داند. می چه یما را بخواهد، کس

 آورد می را باال الیچانه ا 

 کشد.نمی یهماهنگ شده است و زجر زیچ همه
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  :الیا

 زند می ادیناگهان فر

 ...کارنپرستار

  دیآمی پرستار 

 کجاست؟ رنیا خانم :الیا

و نوزادش و دو تا از  رنیبامداد که توفند فرونشست، خانم ا از :پرستار

کاخ در گشت و گذارند و  یرامونیپرستاران نوزاد در چمنزار پ

 هنوز برنگشته اند.

  :الیا

  و روند ندیدر آ شانیپر 

درنگ  یکند و ب شانیدایتا هر چه زودتر پ دیدو سوار بفرست فورا

 به کاخشان بازگرداند.

 زند می ادیفر 

 االن نیهم

 رود می کارن 

 .ردیبم دیمن نبا خواهرزاده

خواهد مانع رفتنش شود اما می و ردیگمی دستان بهرام را الیا 
 افتد می الیزند و امی پسش یبهرام به سخت
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   :بهرام

 اورد می را باال الیسر ا یبه آرام

اما حاال  میشاه را هم سرنگون کرد یروز دیفرزندانمان.شا بخاطر

 سنگ له کرد.  ریرا ز یخانگ یسر افع دیبا

   :الیا

  دیگرمی

 کشد.می بهمن کوچک زنده است و نفس هنوز

 نزد خودمان هاداشته باش.خواهرت مانند ملکه شهامت :بهرام

 ماند.در اوج.می

 ؟یرا به من گفت نهایا ؟چراینوزاد را نکشت یپنهان چرا :الیا

.با هم میبا هم انیبروم.تا پا شیتنها پ دی. نبایتو هم بدان خواستم :بهرام

 .میبا هم زجر بکش دیو با میکرد انتیخ

 رود می 
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 دهم یصحنه

باد به  بیشود و زوزه مهمی دهیبا تندباد درهم کوب هاپنجره 
 رنیدر پس پرده، ا دهیبر دهیبر یادهایو فر یرسد، زارمی گوش

 یبه سو د،یآمی با نوزاد مرده اش در آغوش به ناگاه و آشفته
 نگردشان می رود ومی دوقولوها در گهواره

  دیقشنگ نگاه کن یهاخواهرزاده د،ینیبب هابچه :رنیا

شتابان سمت  الیدهد، امی نوزاد مرده را در آغوش دارد و تکان 
 رود می رنیا

 کوچک، کودک مرده من بهمن

 نگرد می الیمحو در چشمان ا رنیا 

 نیبب خواهر،

  ندیآمی مهیکند، کارن و مادر سراسمی نوزاد را سمتش بلند 

 کوچک مرده من یبایز بهمن

  کنان ونیش 

کشتند، نوزاد درمانده را  یرا به نامرد نتیکن مادر، نوه نازن نگاه

 خفه کردند. 

   :مادر

  ویبا غر

 .دیریبچه را از دستانش بگ ند؟یکجا رنیا پرستاران
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برند، می کشند ومی رونیب رنیکارن و خدمتکار بچه را ازدستان سست ا 
را  رنیا یمادر موها د،یگرمی رنیبر سر ا الیافتد، امی نیبر زم رنیا

  کندمی نوازش

تن نرم  نیرا بر ا یناجوانمردانه خشم نگونهیشود امی چگونه آخر :رنیا

 گناه فرود آورد؟ یو نازک ب

 دهند.می تقاصش را پس آنها :الیا

 دهند.می روز تقاصش را پس کی :مادر

 لب  ریز 

 ند؟یکجا رنیپرستاران نوزاد ا کارن،

و از پس  یبه نامرد یگریو د ختهیاز آنها در دل توفان گر یکی :کارن

اند.پرستار  افتهیدر نهادش نشسته است که جسدش را  نیک غیت

 .میکنمی شیدایرا پ یفرار

 ایخدا آه، :الیا

 درنگ 

درند و می و خنجر بران تا مغز استخوانم را زیت غیهزار ت انگار

 کنند.می پاره پاره

   :رنیا

 دهد می گهواره دوقولوها را تکان

 مواظبشان باش الیا با،یز یدوقولوها
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   :الیا

 نگرد می نوزاد مرده را انیگر

با  ،یشومی و بچه دار یکنمی بازهم ازدواج ،ییبایهنوز ز تو

 دلرباتر از فرزندان من یکودکان

   :رنیا

  زدیخمی آرام بر

  ایآ

 باستیچون ز رنیا

 کند؟می فرزندش را زودتر فراموش مرگ

 یکم ی.سخت است ولندیبمی را انتشیخائن تاوان خ سرانجام :مادر

 از خودت. باتریداشت، ز یخواه ییبایباش.فرزندان ز بایشک

 رود می مادر به دنبال کارن 

 :رنیا

 لب و زمزمه وار  ریز رنیکند، امی را نوازش الیا یموها رنیا  

 دانم. یدانم.م یدانم.ممی ،یستیگناهکار ن تو

   :الیا

 فشارد می را در دستانش رنیدستان ا

 .نندیبمی را شیسزا آنها
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  :رنیا

 وزند تندباد  د،یگشامی را هاچرخد و همه پنجرهمی 

  بوزید

 ای بادها بوزید

 خار و خاک و سنگ با

 ی سختهاپساپیش صخره از

 در نشسته رو به زوال غیتن چاک چاک این زخمی ت بر

 این تن بدخیم بر

 .میبرنمی ادیرا از  یزیو چ میکنمی شانیدایرا پ خائنها :مادر

ام.افسرده و  گرخستهیاما دکنم نمی را فراموش زیچ چیهم ه من :رنیا

 زخم خورده.

 درنگ  

و انتقام فرزند  دیابیآدمکشان را ب دی.بادیکن دایخائنها را پ دیبا

 .دیریمن را بگ

 زند می آورد و بر قلبشمی رونیاز کنار ب یناگاه خنجر 

 رنیا یمن.ب یب اما

 دخترم، نه نه، :مادر

 افتد می دود اما فرومی رنیافتان به سمت ا 

 :الیا

  ادیبه فر  
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 .دیرا خبر کن پزشک

دود، مادر کشان کشان می افتد، کارن سمت آنانمی فرو رنیا 
 کشد و سرش را در آغوشمی فرو افتاده رنیخود را سمت ا

و  دیآمی شانیرود، بهرام پرمی و از هوش دیگرمی و ردیگمی
 برند می رونیمادر را ب

   :بهرام

 شگفت زده 

 رنیا

زند و می رود و زانومی رنیسمت جسد خونبار ا یبه دشوار 
 خواند می زمزمه وار

من دوستت  یول نهمهیبا ا ،یرومی که یدهد راهمی آزارم "

 "دارم.

   :الیا

 تازد می به بهرام

 یخواهرم را کشت ،یرا کشت رنیا

 زند می بهرام را 

 آدمکش

   :بهرام

آنگاه بهرام  ند،ینشمی افتد ومی از نفس الیکند تا انمی مقاومت
  زدیخمی از جا بر
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 من انیسال نیخوب دلربا، عشق نازن دوست

  نوشدیم شراب 

مانند سنگ افتاده  نکیدوستش داشتم و ا ارینبود اما بس عاشقم

 .رندیممی بهر حال همه آدمها ال،یابد.ا یابد مرده است.برا یو برا

بهرام  ن،یخودگ الیبرند، امی رونیرا ب رنیخدمتکاران جسد ا 
 کند ومی دهد و با محبت نگاهشانمی گهواره کودکان را تکان

 رود می
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 ازدهمی یصحنه

است و  دهیدراز کش خوابتخت رویمادر  ن،یسهمگ یخاموش 
است و  ستادهیا یگوشه ا اهپوشیس یالیا کشد،یدشوار نفس م

 نگرد یدور را م نیخودگ

 دادم. رییرا تغ شانیتا از داروها چند :پزشک

  زدیخمی کند و برمی آهسته نبض مادر را رها 

 دارند. یداریناپا یجسم طیشرا

و دستانش را در دستان  ندینشمی کنار مادر الیرود، امی پزشک 
 لب  ریفشارد، زمی خود

 ببخش  مرا :الیا

  :مادر

 گرفته و سست  یبا صدا 

 کجاست؟ رنیا ند؟یمن کجا یهانوه

  دیگرمی 

 اند. دهیخواب شانیهادر گهواره اتاق دوقولوها :الیا

   :مادر

 کشد، با خروش می باال یخود را به دشوار
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 تانیها نگاهبان بچه دینکن، خودتان با یشانتنها رها پرستارهابا 

 .دیباش

 افتد می سرفه کنان بر تخت 

 زنده نباشم. شتریب گریتا چند روز د دیشا

  :الیا

  کندمی فشارد و عرق چهره اش را پاکمی دستان مادر را 

ما را  دینبا گریاست، تو د دهیرس انیتازه به پا رنیا یخاکسپار

 .یترک کن

 :مادر

 نگرد می الیدر چشمان ا 

به اندازه به تو محبت نکردم و  دیدوستت داشتم اما شا شهیهم

 است. ریامروز هم د

 .میاز پوست و گوشت و استخوان هم ا تینها در :الیا

 ؟یمرا دوست داشته ا هرگز :مادر

 مانند سم است. تیو تنش برا فشار :الیا

 ؟یرا دوست داشت رنیا :مادر

  :الیا

 آرام  زد،یخمی بر 

آماده همزمان زد اما می موج از تو نهیاز ک ییایدر ندرم شهیهم

 بخزم. تیمحبت به سو یذره ا یتا برا یاشاره کن کباریبودم تا 
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 تنهای منبی خواهر و دختر   :مادر

 آورد می شیدستانش را پ 

   :الیا

 فشارد، زمزمه وار می دستان مادرش را

 ببخش مرا

 ببخشمت؟ دیبا چرا :مادر

 رود می یو کنار زدیخمی بر الیا 

 خواهم بدانم تا اگر بتوانم ببخشم،می را به من بگو، تیهاحرف

 .رمیممی یکه بزود یدانمی

   :الیا

  شانیپر

 ستمیگناهکار ن من نکرده ام. ییخطا من

رسد می به انجام ها وکاورود، کندمی کنار هاپرده یروز سرانجام :مادر

 دیگر اگر گناهکار باشی،آن روز  شود، امامی روشن ایقضا نیو ا

 دارد. یتاوان خطایی هر بگو.تا اعترافت را بشنوم. ستمین زنده

 می کند سرفهسخت 

 یما را ترک کن دینبا تو :الیا
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با او تاوان  وندیخانواده و پ بهبهرام  وردنآتاوان داشت،  جنگ :مادر

 ی، ولو نیست هتاوان نبود یمن هم به تو ب یداشت، کم محبت

 دردناک است. شهیهم نکهیبا ا م،یاوریتاب عدالت را ب دیبا

 کشد می کنار الیا 

 اور،یرا به من بگو و خودت را رها کن و تاب ب تیرازها الیا

 خواهم بدانممی

 کند می نوازشش 

برسم،  نیقیرها شوم و به  هودهیو گمان ب الیکن تا از خ کمک

 را به من بزن تیهاحرف

در مرگ  ستم،یگناهکار ن چکسیمن در مرگ ه ؟یشنونمی چرا :الیا

 .ستمیو بهمن کوچک گناهکار ن رنیا

   :مادر

 کند می و سرفه ندینشمی و زدیخمی آرام برآرام 

در خطر است که شتابان دو سوار  رنیکه نوزاد ا یدانستمی تو

 . یبازگشتنشان فرستاد یبرا

 .یبه ما اعتماد نداشت هرگز :الیا

 م و ندارم.ه ابهرام اعتماد نداشت به :مادر

 کن میرها :الیا

ندارم، شما در  یمدرک یخورد ولمی شک مانند خوره روانم را نیا :مادر

خواهم بدانم می د؟یو پسرش نقش داشت رنیمرگ بهمن و مرگ ا
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از  نیدم واپس نیاست که در ا یخواسته ا نیکمتر نی.ارمیو بم

 دخترم دارم.

 .یگفته بود رنیبه ما را به ا دتیو ترد شک :الیا

 دارمدانم و نمی نیقیو امروز هم به  دینگفته بودم که گناهکار یول :مادر

 .رمیممی

  زدیخمی بر شانیپر الیا 

 آرامشت هم که باشد، اعتراف کن. یکند. برامی آزادت اعتراف

   :الیا

  ادیبه فر

 نداشتم. ینقش چکدامیمرگ ه در

بار هولناک  نیا دنیتوان کش گریکند و دنمی عمر یلیخ مادرت :مادر

 را ندارد. دیو ترد یبدگمان

  خروشبا  

 ؟یرا کشت رنیتو ا ؟یرا داد رنیدستور کشتن نوزاد ا تو

 ستمیآدمکش ن من :الیا

 گناهکار بود؟ بهرام :مادر

 نه :الیا

 افتد می و فرو ردیگمی مادر قلبش را 

 مادر مرا ببخش، فرزندانت را ببخش آه،

  لب ریفشارد، زمی و ردیگمی لرزان دستان مادر را در دستانش 
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 .ردیبم یکس میخواستنمی ما

از اوج به ورطه  رانیبهمن نامدار را ناجوانمردانه کشتند، ارتش ا اما  :مادر

 و نوزادش هم مردند. رنیسهمناک فرو افتاد و شکست خورد.ا

سررشته  ،یمرگامرگ نیچن یاما نه برا میو بهرام همدست شد من :الیا

 کشته شود. یرفت، قرار نبود کس رونیرخدادها از چنگمان ب

  ردیگمی دستان مادر را محکم و به ناگاه 

نداشتم.  یقصد خودزن یول رمیخواستم از خانواده انتقام بگیم

 باورکن.

 فشارد می و ردیگمی سرش را در دستانش 

 ریشده گ یزیبرنامه ر یا سهیدر دل دس رنیکشتن نوزاد ا سر

افتادم و تالشم را کردم تا مانع بهرام شوم اما بهرحال که بچه 

 مرد.می مارشیب

مرد، عاقبت می ماریبهمن کوچک ب یک روز .. سرانجامیآر ،یآر مادر: 

 مرد.می هم رنیا

با پزشک و  ،رودمی الیافتد، امی شود و تنش به لرزهمی هوشیب 
  و سپس به دیوار تکیه می دهد. گرددمی بهرام باز

است و  ماریهنوز زنده اند اما افسوس قلبشان سخت ب مادرتان :پزشک

 زنده نخواهند بود. یادیزمان ز

 روند می بهرام دستان لرزان و کم توان ایال را می گیرد و بیرون
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 دوازدهم یصحنه

را  هایدنیو نوش هازیو م یصندل، هاپرده یخدمتکاران به آرام 
کشد، نفس می یدر خواب به سخت الیا ،کنندمی و روبراه یوارس

 نشسته است  الیبهرام کنار تخت ا ند،ینششود و میمی داریناگاه ب

گرفته است،  انیپا هارودخانه البیو س دهیبه آخر رس توفند :بهرام

 یارجمند شاه بزود ندگانیبسته باز شده اند و نما یهاراه

 رسند.می

 رود می کنار پنجره 

بسامان و آراسته شود و  زیکارن دستور داده ام تا همه چ به

را آماده حضور آنها  هایدنیو نوش هاخوراک نیخدمتکاران بهتر

 کنند.

دهد، بهرام می آورد و به بهرام نشانمی را هایدنیخدمتکار نوش 
 نییپا رشیسرش را به نشانه پذنوشد و می و زدیرمی از جام

کند، می را پاک الیرود، سپس عرق چهره امی آورد، خدمتکارمی
 با درنگ 

و فرزندش هم  رنیدرباره ا شاه ندگانینما م،یهماهنگ باش دیبا

 .دیخواهند پرس

 :الیا

 اعتنا به بهرام  یب  

 کجاست؟ مادرم
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 نگرد می را رامونیپ 

در آرامش  مارتیناگوار مادر ب یروزها نیکن.بگذار تا در ا شیرها :بهرام

 باشد.

  :الیا

  درنگ، نجواگر 

شدم،  می فشردند و داشتم خفهمی را میخواب گلو درها هیسا

 رفتم. می دهشتناک فرو یزدم و در مغاکمی دست و پا

 خدمتکاران در رفت وآمد  

 کجاست؟ مادرم :الیا

 نظر پزشک در اتاقشان باشند. ریز یستیبزرگ با یبانو :خدمتکار

 :بهرام

خواهند  یشماریب یو پرسشها ندیآمی شاهنشاه امروز ندگانینما

 .میو آماده باش میرا هماهنگ کن مانیهاحرف ستیبامی د،یپرس

 کند می سرفه 

   :الیا

 پرد می حرف بهرام انیناگهان م

  ند؟یمن کجا یهابچه

 باشند. شانیهابا پرستاران در اتاق دیبا :خدمتکار
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   :الیا

  زدیخمی ترسان و لرزان بر

 ند؟یدوقولوها کجا بهرام،

 نگرد می را الیخدمتکار شگفت زده ا 

 من یبانو ال،یا خانم :خدمتکار

 شود  الیکوشد مانع از افتادن امی 

 :الیا

  ادیبه فر  

 دیاوریب نجایقشنگم را به ا یهااالن بچه نیهم

 کاخ امن است. نیدر ا شانیآنها جا نترس، :بهرام

   :الیا

 خروشان 

 نجاینگاهبان فرزندان کوچکم باشم، کودکانم را به ا دیبا خودم

 .دیاوریب

 .دیخواهند انجام دهمی چه خانم هر :بهرام

رود و پس از می رونینوشد، خدمتکار بمی نیبهرام خشمگ 
 گردد می بر یاندک

بزرگ و کارن نوزادها را از  یبانو شیساعت پ کی :خدمتکار

 شده اند. دیگرفته اند و ناپد لیپرستارانشان تحو
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کشاکش از پس پرده، مادر لرزان  یشتابد، آوامی سمت در الیا 
 رود می خدمتکار د،یآمی با نوزادان در آغوش

   :مادر

  نیخودگ

 کردم، من چه کردم چه

 نگرد می ترسان دستانش را 

. به ما کمک کن! میتو هست زیما بنده کوچک و ناچ ا،یخدا

 مان بده! رستگارمان کن.نجات

رود و می یمادر به گوشه ا یرود ولمی سمت مادرش الیا 
 فشارد می نوزادان را به خود

   :مادر

 نجواگر 

  .دیدستان مرا قطع کن دیبا

 کوچک را به من بده. یهابچه :الیا

 کوچک آزار یها.بچهدیبسپار الیرا به ا تانیهامن، نوه یبانو :بهرام

 .نندیبمی

ندارم، آنها در آغوش من  یبا کودکانم کار ن،یکارن بب د،ینیبب :مادر

 یاز کس گریآرام گرفته اند و د نمینازن یهااند. نوه دهیآسوده خواب

 .نندیبنمی آزار
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 نگرد می کودکان را 

 گناهت بخوابند یکودکان ب بگذار

 زند می گذارد، کنارشان زانومی تخت یآنها را رو 

. وحشتناک نمیبیکشتار م کنم،یهر جا را که نگاه م افسوس،

 است. قتل و کشتار همه جاست.

   :الیا

 نجواگر

 مادر اعتراف کردم. شیرا پ زیچ همه

  :بهرام

  ویبا غر 

 ؟یچه کار کرد احمق،

 کردم.می درد دل یبا کس یستیبا :الیا

 اعتراف به شاه برسد؟ نیخبر ا اگر :بهرام

  :مادر

 توجه  یب 

 یگمان و وهم نهایهمه ا دی.اما شادیدستان مرا قطع کن دیبا

 .ستین شیب

 کند می نوزادان را نوازش 
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و ناگاه به سمتتان شتافتم، انگار نفس در  شانیلحظه که پر آن

و  دیو خورش دیچیدر خود پ مهیام حبس شد، زمان سراس نهیس

 شیتا دستانم به لرزه افتادند و پ ختندیدرهم آم نیماه و زم

 رفتند.

 زند می ادیفر 

 تو هستم. نیخدا، من بنده گناهکار خشمگ یا

 را رها کن.کارن کجاست؟ میهابچه :الیا

 رود می بهرام سمت مادر 

  :مادر

 آورد می رونیرا از کنار ب ینجواگر، خنجر 

 خنجر از خودم دورش کردم، نیپس و ناگاه با زخم سهمناک ا از

 و سد راهم شود. ردیبگ شیدو را از بانو نیخواست امی

 نگرد می روند، کودکان رامی پس الیبهرام و ا 

مهربان که  یهادل نیو ا نینازن یهانگاه نیاز ا فیح ف،یح صد

 ریجهان ناجوانمرد اس نیا نیسرد و سهمگ یوارهاید انیدر م

 شود.

 وتار رهیت نیچن یادخمه در

 زندان نیدرا

 شودمی نفس در آن حبس که

 خشکدمی لبخند و
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 ندینشمی اندوه بر چهره و

 بزنم. بیخواهم به تو آسنمی ،یماریسخت ب تو :الیا

 که کودکان را نوازش یتازد، مادر در همان شکلمی مادر یسو 
 راند می کند با خنجر آنان را پسمی

را  خونبارم رفت و قلبنمی شیپ رمیناگز یهااز بامداد گام امروز :مادر

 را نهایکوچکم شما که همه ا یهابچه ی.ولدندیکشمی چنگ

 .دیدانمی

  :بهرام

  ادیدهد، به فرمی هیتک واریکند و به دمی به ناگهان ضعف 

 شده است وانهید مادرت

 کشد می خنجرش را 

همه داوران در راه که بر تن پاره پاره و قلب شکسته من  یا نه، :مادر

 ستمین وانهید من کرد! دیخواه یداور

  :الیا

 به ناگاه 

 ادیکنند؟ چرا فرنمی هیخورند؟ چرا گرنمی چرا تکان هابچه

 خاموشند؟ تیهازنند؟ چرا نوهنمی

و به  ردیگمی آورد، خنجر را از دستانشمی بهرام به مادر هجوم 
  ردیگمی را در آغوش هااندازد و بچهمی یکنار
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   :بهرام

  ویبا غر ،یدرنگ

 زندنمی قلبشان

 زند می ادیشگفتار فر 

ما مرده  نینازن یهاقلبشان تپش ندارد، آنها مرده اند، بچه الیا

 اند.

   :الیا

 افتد می سست

 مرده اند آنها

 مرا کشته است. یهازن بچه نیا :بهرام

 دستانش کودکان مرا خفه کرده است. با :الیا

 من مرده اند. فرزندان من مرده اند. یهانوه :مادر

  :الیا

رود که می سمت مادر نیدارد و خشمگمی بر نیخنجر را از زم 
 کند نمی را نکاریبرد اما امی او را بزند، خنجر را باال

 مادر ی! امادر

دهشتبار غرق شده و در ورطه  یتباه یایدر در همه نکیا :مادر

 .میسهمناک فرو رفته ا

 بهرام خنجر د،یگرمی و ردیگمی فرزندانش را در آغوش الیا 
 شتابد می کشد و سمت مادرمی
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 شاه نوشته ام. ندگانینما یرا برا زیچ همه

 از گوشت و خون و پوست و استخوان تو و من بودند. آنها :الیا

 کشمت.می دستان خودم با :بهرام

کند و می کند و به ناگهان ضعفمی خنجر را در تن مادر فرو 
کشان کشان بر سر مادر زخم خورده خون  الیرود، امی کنار

  دیآمی چکان

 یخودم گشوده ام ول یدوزخ را به رو یهاامروز من دروازه بهرام، :مادر

 آمد! یبه دنبال من خواه گرید یتو هم اندک

  دهیبر دهیبر 

 یآدمکش خائن. با همدست ،یریممی امروز مانند سگ نیهم

 یمرد، زهر یام و با رنج خواه ختهیکارن در شرابت زهر قاتل آم

 ندارد. یکه درمان

کشاند، بهرام شگفت می خود را خون چکان به سمت نوزادان 
فرزندانش را در آغوش  الیدهد، امی هیتک واریزده و ناتوان به د

  دیگرمی گرفته است و

 افسوس :الیا

 بیجهان جز رنج و آس نیا یول دیمرا ببخش گناهیکودکان ب یا :مادر

 یب یو مرگامرگ سهیو دس انتینداشت، جز خ تانیبرا یزیچ

.چه قدر خوب است که آدم زودتر کانینزد نیتر کیاز نزد انیپا

 .ندیبب انتیکمتر رنج بکشد و خ ایدن نیجوانمرگ شود، تا در ا
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 کند می برخورد یو صندل زیبهرام ناتوان به م 

 فریمن مرگ است.ک ختهیخشم افسار گس فریک نیکمتر اکنون

 مان مرگ است.همه

رود و در کنار می بهرام سمت گهواره فرزندانش رد،یممی مادر 
کند، خدمتکار شگفت می ونیش الیا رد،یممی افتد ومی آنان فرو

 الیو سمت ا "من.. یبانو ا،یخدا "دیآمی کشان ادیزده و فر
حرف و  یب الیکند، امی او با خشونت از خود دورش یرود ولمی
 چرخد می افتاده فرو یگرد جسدهاگردا شانیپر

 رونیب برو :الیا

کاخ هستند و تا  یهادروازه کیشاه نزد ندگانی...نماخانم:خدمتکار

 شوند.می وارد گرید یساعت

 بگذار مانیتنها :الیا

 کرد. یکار دیخانم با اما :خدمتکار

 یاهویرود، از پس پرده همی رونیخدمتکار شتابان ب 
 یکودکان مرده رو یبه آرام الیشود، امی دهیخدمتکاران شن
 کند، سپس جسد بهرام را به سمت آنانمی تخت را مرتب

 یگذارد و سپسش جسد مادر را، به آراممی کشاند و کنارشانمی
نگرد، می جانش یب دهیو در چشمان رنگ پر ندینشمی کنار مادر

  ردیگمی چشمانش شیدارد و پمی بر نیخنجر را از زم
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 یدوست داشتن یجسدها نیا یمادر.برا ستین یما راه یبرا گرید :الیا

نه به آرامش و نه به .ستیکه ن ستیکه ن ستین راه گریزیآشنا 

 نه پیروزی و نه شکست.جنگ.

 درنگ 

م مچاله شده ام و در کام گناهبار در نهان نهاد بی هیچکس نکیا

در  تنها.و با او یکی شده ام فرو رفته ام منیاهردهان گشوده 

 نیو روند، در برابر ا ندیدر آ یدر گردباد رخدادها ادها،یازدحام 

که  سکوت نیدر ا خته،یاز تن گس یهاو روان جانیب یهاتن

 تازند.می اشباح از هر طرف بر من

 درنگ

 .ستین یمن راه یبرا گرید

 نگرد می خنجر را

 میرا بده مانیتاوان کارها دیروز، سرانجام با کیآه، خنجر زیبا، 

 اگر چه سخت و دردناک است. میاوریعدالت را ب انهیو تاب تاز

 برد می رود، خنجر را باالمی سمت گهواره کودکانش 

 کن. به من گناهکار رحم کن، خداوندا به همه ما رحم خداوندا

  ردیممی افتد ومی برد، فرومی خنجر را در تنش فرو 

 افتدمی فرو پرده

 پایان
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