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  رزاق مأمون 
  
  

  عبدالخالق
  
  
  
  
  

  : بازيگران 
  
      وزير حربيه سپه ساالر ،  : شاه محمودخان سردار 

   دانش آموز ليسه نجات :هزاره  عبدالخالق
  رفيق عبدالخالق دانش آموز و  :محمود خان 
  رفيق عبدالخالق دانش آموز و ) شيردل (  : خان محمداسحاق

   : تحقيقگروه 
   پادشاه سرياور : کنری شريف خان

  شاهی سر عملهء ارگ :عبدالغنی قلعه بيگی
  کوتوالی محبس قوماندان  :طره بازخان 
  قوماندان پليس  :خانعبدالحکيم 
   وزير معارف  : کرياز خان فيض محمد

  .رئيس ضبط احواالت  : ميرزا شاه محمد خان
  از مقربان شاه  : اهللا نوازخان هندوستانی

  و عابران اسبانان ، تماشاگران و جالدان، پ... 
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   اولءپرده
  
  

رفت و آمد شهروندان در بازار شاهی  روبه کاهش گذاشته و . هوا رو به تاريکی ميرود . چمن چهار باغ کابل 
 تک تک از ميان بازار عالی،موتر های حامل مقامات . پاسبانان دم در های ساختمانها اين سو و آن سو ميروند

  . شيردل زير درختی در نزديکی آرامگاه  عبدالرحمن خان نشسته اندعبدالخالق و اسحاق. ندميگذر
  
  

 بچه وزير دربار ميگويد که خالق بعد از چنواری شدن نبی خان چرا چند روز به مکتب نيامدی؟ :  خان اسحاق
  !ت به ديگرش آهسته ميگويد که سر ودرکش معلوم نيس  يکی .غيرحاضری ميکندسپه ساالر، 
   ؟ميخواهند به گوش تو بزنند : عبدالخالق 

زبان شور  ف من ميماند که يک چيزی بگويم؛ مگرچشم شان طر.   که من رفيقت هستم ميفهمند:  خان اسحاق
  !نميدهم

حفيظه گک که ... کردند برپا ا آوردند ، زنهای خانه محشری که جسد تکه تکه شده سپه ساالر رروز: عبدالخالق 
خود پشت  بام ، ازديدم که  از پشت بام طره باز خان را ...در کوچه ديده بود، دويده مرا خبر کردا را پليس هآمدن 
 چند روز اين طرف و آن طرف پت شدم ، ديدم که کسی به من کاری ندارد، خانه . انداختم کوچه پشت سررا به 
   !آمدم

   ديگران رابردند؟:  خان اسحاق
  !احوال شان را ندارم... ه همه را برده اند غير از من و حفيظ: عبدالخالق 

  .همه شان در زندان ارگ هستند معاون صاحب ليسه  گفت : خان اسحاق
در زير روشی را ياد گرفته اند که ان کند؟  پرسکی ...  آتش مياندازندبه خاطر يک نفر همه را در: عبدالخالق 

  !نندکرقص و مستی دار های چوبه 
من و محمود را به يک روز . را هم درين فقره زير فشار گرفته اند محمد ايوب خان معاون صاحب:  خان اسحاق

 و گفت که حکومت سر شما مشکوک شده است ، وزير معارف از من خواستار توضيحات در خانه اش طلب کرد
  ...باره شما شده است ، من از طرف خود شفاعت کرده ام مگر شما احتياط خود را کنيد

بچه های شان پهلو به پهلوی ما در صنف اند ...  نميکنند ار مخبری ميکنند و پشت ما را ايلهلوم دمع: عبدالخالق 
  .واز هر چيز خبر ميشوند

  ! از عزيز توخی خود را کناره بگيريدمحمد ايوب خان گفت :  خان اسحاق
  از عزيزخان؟: عبدالخالق 

  
  خان وارد ميشود محمود 

  
  هی ياغی کجاستی ؟: محمود خان 

   است ؟راست... بيا يک چيزی شنيده ايم .. .محمود : بدالخالق ع
  ؟فهميده ای... ا به تو نزديک ميکند خود رچند دفعه است ... عزيز توخی :  خان اسحاق

  ! بين ما سه نفر چه رازی استکوشش دارد بفهمد ی  عزيز توخ...  فهميده ام: محمودخان 
   سوال ميکند؟چه: عبدالخالق 
 با ما صميمی و نشان ميدهد ...  نارضايتی ميکند همدردی ميکند و از حکومت... وال نميکند س: محمودخان 

شنيدم که شبها ازخانه ه ميکنی آخرش ؟ چ... خوب از خود بگو خالق ! چيزی نميگويممن ! همراز است 
   کجا ميباشی؟؟ميگريزی

  و آن سو روز ها در بيرون اين سو...يگر يک روز جای د... يک روز خانه بچه خاله ام عطا محمد : عبدالخالق 
  . ميروم

  چرا ؟: اسحاق خان
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  نشود که مرا هم ببرند؟: عبدالخالق 
  !اگر بردنی بودند، تا حال اين جا در چهار باغ قصه نميخواندی: اسحاق خان 

  !مگر احتياط خوب است... صحيح ميگويی : عبدالخاق 
مگر کی ميفهمد که ! در مکتب در باره تو چيز مهم نميگويندبچه های مقامات ... تشويش نکن :  خان اسحاق

  آخرش چه خواهد شد؟
  !خواهد داشت " آخر" اين وضعيت يک : الق عبدالخ

  !کاری ندارندهمرای تو  ...بندی کرد   حکومت از خاندان چرخی هر کسی را که خواست برد و: محمود خان
  فکر کن صباح کجا هوا خوری برويم؟... اين گپها رابمان ! راست ميگويی : عبدالخالق 

  !هر جا تو بگويی ) با نگاهی معنا دار ( : محمود خان 
  ! هم ميايداسحاق ... بمانيم و بيائيمهمان جا دلتنگيهای خود را  ...خارج شهربرويم : عبدالخالق 

  ...  ميرويم  :محمود و اسحاق
  

  . ميروداسحاق
  

  !الغر شده ای  : محمودخان 
  ! محمود ناراحتی ميايد،هماز سرو صورت تو  :عبدالخالق 
  !ميرمسجدی و کارگران مطبعه  خالق کجاست؟  در کافه پرسان کردند : محمودخان 
   !هر وقت ميرفتيم ، همانجا نشسته ميبود... ياد استاد عظيم خان بخير. کافه بازار شاهی هم نرفته ام: عبدالخالق 
  ! ايندغير از تو همه شان مي حاال هم: محمودخان 
  چه ميگويند؟: عبدالخالق 
   کرد ؟خاندان چرخی چه کاری خواهد... شاه کجا رفت ، چرا رفت ...گپهای هميشه گی : محمودخان 
چوبه های دار را از چمن و ... از چرخی ها کم وبيش ترس دارند... درقيب ديگری ندار حکومت:  عبدالخالق 

 گپ بچه های شان درمکتب از همين چيزها ! تکالنی در پيش اسريشه کنی و تصفيه ...  دهمزنگ دور نکرده اند
  !ميزنند

  ...  هر روز به گوش خود ميشنوم که شاه جلسه ميدهد تا حکومت را قايم کند :محمودخان 
دسترخوان !  جلسه ميدهد تا نوبت هر کسی را که سر بلند کرده و ناباب شناخته شود، تعيين کند: عبدالخالق 

  !ديگران استحاال نوبت ... ی ها جمع شدچرخی ها و کلکان
  !مجالس رسمی کم کم ميخنددميفهمی؟  شاه درين روز ها در    :محمود خان

   راست است؟ ! نديده ام   :عبدالخالق 
  ... ، حتی اگريادش رفته باشد بايد بخندد کهدر مجالس رسمی:   محمودخان 
اما خنده هايی هم . از روی اطمينان به چهره ميشگفده خاصتا ک. مهم است خنده حقيقی  محمود ،  : عبدالخالق
  .شايد خنده های شاه از نوع دوم است. انيت به چهره می آيد عصببيرحمی وهست که از
  چطور؟: محمودخان
زير فشار از نزديک که ببينی فکر ميکنی ... نددد قصه ميکرد که شاه  به مشکل ميخ  کاکايم موالدا:عبدالخالق

  !الف  طبيعت خود ميکندکاری برخاست و 
  ازموالداد خان در محبس احوال داری؟ . خنديدن را نخواهد فهميد اين طور که باشد هيچگاه کيف:محمود خان 
کی جرات دارد خبر ... دارم ازش خبر ن... دفعه دوم که به حبس رفت ... از هيچ کدام شان خبر ندارم  :عبدالخالق 

  !  کندگيری
  ! ش کند خدا خير پي : محمودخان
  !اين طور نميماند...يک چيزی پيش خواهد کرد  :عبدالخالق 

 خاندان تو و چرخی ها خراب بندی های گپ  معلوم ميشود . بچه سرياور در صنف  چيز هايی گفت :محمودخان 
   !است

  . داردهم  موالداد همراه نادرشاه يک دشمنی گذشته :عبدالخالق
موالداد همراه نادر خان دراروپا دعوا کرده  ساالر به اروپا سفر داشته وقتی سپه  پدرم قصه ميکرد:محمودخان  

  !شاهی که ميخنند، کسی را نميکشد...  نشو  مشوش.بود
  ! باشد، مساله فرق ميکند عادتاگر حساب )  با لبخند ( :عبدالخالق 
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  .نيم که من و تو از آن چيزی نميداب زور از چيزهايی ديگری کيف ميکننداربا   :محمودخان
  !حاال چه گونه خود را ارضاء ميکند...   ديده شود :عبدالخالق
چهره اش مثل . دم منار نجات ، شاه ازموتر پياده شد...يک بار از شهداء می آمديم  ميگويد  شيردل : محمودخان

  پرسيد شما کجا بوديد؟رو به سوی ما کرد و   . منار، ساکت بود
  ؟ بوده ترسيده:عبدالخالق 

  !حالت نگاه هايش را آدم نميتواند فراموش کندشيردل گفت ...  ترس نی :مودخانمح
نگاه  و سپه ساالر   خان کبريت، عبدالرحمان طرف حبيب  اهللا خان کلکانی شايد همان حالتی بوده که:عبدالخالق
  !کرده بود

  ؟تو چه تعبير ميکنی... خالق ...  هی :محمودخان 
   هاست؟ببينيم بعد ازين نوبت کی :عبدالخالق
  ديده ای ؟از نزديک  را  او : محمودخان
  !نه مگر او را خوب ميشناسم: عبدالخالق
                                                                                                                    !در باره اش زياد فکر کرده ای  : محمودخان
  !ذهنش فرصت آن را ندارد که به آدمهايی مثل ما فکرکند... مگر او مرا نميشناسد   :عبدالخالق
  …به راه خود ميرود :محمودخان
  ... محشر کبرا... قيامت ميشود : عبدالخالق

  . درين ملک هر چيز از دست ميرود دلم ميگويد:محمودخان  
   از چه ميدانی؟:عبدالخالق
  !شايد درچهره من هم باشد... يک چيزی در چهره تو است...  چشمانت ی کبود از حلقه ها  :محمودخان
فقط يک گروه مردم ... اين عاليم در چهره کل مردم است) تبسم تلخ بر لبان خالق نقش ميبندد (  :عبدالخالق 

   را ميبينی؟تو چه عاليمی همه چيز را باد خواهد برد؟از همين معلوم است که ... شانه های ديگران سوار اندبر
  .را دلتنگی ها و نفس تنگی های خودم :محمود خان 
 من و تو خالصه یبه دلتنگی ها ی چند صد ساله  درد ها و رنجهاتابهای ناخوانده ک آن همه ...  نه  :عبدالخالق

  !وفان اين کتابها را ورق بزندباد وط که کاری شود. نميشود 
 گپهای ...گپهای خطرناکی ميگويندبچه های دربار در مکتب ... ايماحساس ميکنم در قفس بند مانده   :محمودخان

   !شان مثل سيل خروشان است که هيچ چيزی دمش را نميگيرد
  ... گرهی باز نشده است، نداردتمامی هم  قضيه مگر... اين سيل هميشه جاری بوده  :عبدالخالق 
   ؟ين طوری اعادت کرده ای ، چرا... تو آينده را تاريک ميبينی: محمودخان 
 مانده اند، ميفهمم که وضعيت ر هايی که همچنان ايستاده از پايه های دا ...عقل من همين را ميگويد  :عبدالخالق 

   .رو به کجا دارد
  !گيج شده ام ...  هم ميشکنداين حالت غرور مرا :محمودخان 
 ديگران هم چيزی .نديده ام را قبل از تولد خيل کنيزان هزارهمن تنها   .من پيش از تولد چنين بوده ام  :عبدالخالق 

 هميشه درانتظار يک عادت کرده ام .   با همه چهره های تکيده اين ملک  به دنيا آمده ام  من.بهترازما ندارند
 موالداد روز های آخر دستگيری اش  . ديگران استفه من راضی کردنعادت کرده ام که وظي... مصيبت باشم 

 در بستر عدالت  نميتوان خواب خوش داشت وتحقير شدنهادر دوران . پيش آمده استنفس تنگی   ميگفت که
  .ووجدان راحت خوابيد

  !من به اين حقيقت باور دارم... بنای دار بنای پايدار نيست... مردم به اين ها باور ندارند :محمودخان
چه کسانی اين همه رنج و الم را هميد فرا بايد اين .  سپس ديگران را.اول بايد خود را باور کرد  :عبدالخالق 

  ؟ نصيب ما کرده است
  !بيا با من برويم ... بيا اين همه ازغمها گپ نزنيم! خالق: محمودخان 
درختهای رنج و عذاب سالها پيش ) اشکهای حلقه بسته درچشمان خالق را محمود درتاريکی نميبيند (  :عبدالخالق 

خاطره حتی . ان خود را گم کرديم ما خويشان ونزديک. شان خطری نداشت را در زمين ما کاشتند و اين کار برای
 فرزند را از مادر، پدر را از همسر و زن را از شوهرش جدا .ديگران نظاره کردند کردند و سالخیهای ما را 

 ا را از، ماين گم شده گیاثرات .  حاال نوبت همه مردم فرارسيده است .کردند تا نطفه خاطرات شان از بين برود
  . کار آزادو تحصيل ور جاه وپول خوراک است ونه ددر چيزی تهی کرده است که نه 

  !بس کن خالق )  صدای مرتعش خالق تکان خورده استاز : ( محمودخان 
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  ...  من اين زنده گی را به رنگ ديگری ميبينم:عبدالخالق 
  بينی؟شاه را به چه رنگی مي  بی عدالتی و تو! چه حرفهايی: محمودخان 
 روز ها و شبهايی  که عسکرو خادم و روز گاران پيش ، که  را داردرنگ شاه  رنگ همان کوه هايی   :عبدالخالق

 ناظر بی خيال خراب ميکردند و کشت زار های ما را آتش ميزدند، سقف خانه ها ما را  ، افراد يک شاه  ديگر
يست که در  اين رنگ همان رنگ.نيستها  ر رنگ اين کوه  هيچ باد وبارانی قادر به تغييديگر .  احوال ما بودند 
 جدا کردند تا هر يک به نسبت تقدير خود در پدر، مادر، خواهر، برادروآشنا خانه پدری  ما را از ،يک روز روشن

آن شب ها و روز هايی گمشدنها چه گونه گذشت؟ اين ما بوده ايم که  .  برسندبه فروشو کنيزی بازار های برده گی 
   ميخواهيم وجود داشته باشيم؟ هنوزز خوشه های کشنده ياس تغذيه کرديم ؟ا

اگر او ميخنند من مانند خودم به گريه های .مثل خودم کف دستهايش را ميخوانم .  من طور ديگری شاه را ميشناسم
   .عادت کرده امهزار ساله 
قصه ها ترا ... خيلی به گذشته فکرميکنی.خرابت کندغم زياد  ميترسم  ! مرد مرموزی شده ای خالق  :محمودخان

  .غمزده  کرده است 
همچون گرد بادی اين راز ها مشتی از همان راز هاييست که از آوان کودکی .  نظرت را قبول ندارم :عبدالخالق

 رازها ته مانده همان رازهاييست  اين.و روح حفيظه  ميچرخدروح پدرانت ، روح پدرانم در صحرای روح تو ، 
ما معنی  کردند تا برای صد همهء ا و گريختن از آرزوها را برای هان آمدند و جدايی و از ريشه برکندنهکه شا

کم شاهان و شاه م که به حي هستی قناعت و حقارت های همان مدرسهما  شاگردان.نسل ديگر برای مان بسنده باشد 
 اين مدرسه ها را .ن مدرسه نيستم سر به زير اي شاگرد اما خودم. و مادران ما  باز شده بودنوازان به روی پدران 

  .  آسمان اين کار را نخواهد کرداگر منتظر باشی .بايد آتش زد
 شکيبا !ت خشک بدل شده ای به يک ذخيره هوشمند بارو...بيمناکم ...  از تو ) به گريه افتاده است  ( :محمود خان 

  . اين است که از سفری نافرجام وناکام برگشته ایمثل! عبدالخالق ... نگاه هايت سايه گرفته است! باش 
  . من هر روز در سايه های خودم گم ميشوم :عبدالخالق 
  ؟تنها  به استالف رفته ای روز ها خبر شدم که ...  خياالتی شده ای  :محمودخان
  .خود را به کار اندازيمتا فکررفتيم  به دامان خلوت استالف  با تو و شيردل دو سه بار .تنها نرفته ام : عبدالخالق 
  !خبر دارم ... ميروی نشان زنی  تنها هم : محمودخان 
 آن نميشود زنده گی درغير.  شاهان را مياموزم زبان معمولمن درآن جا ! چيزی از تو پت نيست : عبدالخالق 

  .کرد
 .ند و به هر نفرتی آلوده کند ميتواند به هر سو تبعيد کند ، به هر چيزی مأنوس کين دنيا آدم را  ااما : محمودخان 

  ! مواظب خودش باش
ترسند که آتش خانه ما  مي و اعيان زاده ها معلمان ...  همچنان رو به سوی آشيانه ما دارند باد های تند : عبدالخالق
 مجرم به دنيا ميائيم وآنان حق دارند قبل از آن که ، که ما درنظر حاکمانمگر تو نميدانی  .بيفتد به جان شان

 از وقتی سردسته های ؟کننداستنطاق شرارتی ازما سر بزند، ما را هر زمان، درهر جايی که خواسته باشند 
 همه راه ها  کشتن درمالعام به امری ساده و پرافتخار بدل شده ،را از صفحه زنده گی محو کردند ، آزدايخواهان 

  . به بن بست رسيده است
    . کومت با تو کاری نداردح  :محمودخان 
 ما را ... از چشم مخبران ميگريزيم ...بيش ازين چه بايد بکند؟ همه خانواده ام در محبس جان ميکنند   :عبدالخالق

  چرا ما بايد هميشه  ترس داشته باشيم؟  .اين خيلی تلخ است...  شان بدرقه ميکنند با پوزخند های
 بد، بدترين .تلخی طعم يگانه ندارد. پرهيز کردکه بايد از آنچيز های تلختری هم هست  که ميفهمی   :محمودخان
  !هم دارد

  . نه من با اين فکر ديگر نميتوانم آشتی کنم:عبدالخالق
  از دستت ساخته است؟ چه کار مهمی :محمودخان 
  . مصيبت ها و ترسها را تعقيب کنم سعی ميکنم ازين بعد : عبدالخالق
  !تلخيهای ناديده راتجربه نکن! یخطر روبه رو نکن من نگران آنم که تو خود را بی جهت با :محمودخان
  . فقط يک تلخی را ميشناسم که ذره ذره جانم از آن درست شده است : عبدالخالق 
من که ميبينم ، تو غير از تحمل تلخيهای .  ، هرکسی  با رنجهای خود زنده گی ميکندنگو از تلخيها :محمودخان

 نگاه کنی ، به همان راهی ميروی که بی آن که پشت سرت را  !ی زنده گی به کار های ديگری هم مشغول هست
  .انتهايش رود بار تلخيهای کامل است 
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  .تلخ تر ازين هم چيز هايی هست : عبدالخالق
   نميتوانم ترا متوقف کنم؟ :محمودخان
ودت را متوقف مگر خ.  تو آموخته ام  با من چيز هايی زيادی را ميخواهی راهت را از من جدا کنی؟: عبدالخالق
حاکم وقتی ميخنند، چيزی درجايی منهدم شده ، قلبی شکسته و شاخه . معنی خنده های پادشاه را بايد بدانی  ميکنی؟

  . آرزويی به دو نيم شده است
  !دلم ميگويد... عمر اين فتح کوتاه است :محمودخان
 سالطين آنچه را که پس .، بازهم ميخندندد کمتر از يک دقيقه باشحتی اگر عمر خنده های حاکمان فاتح  :عبدالخالق

يک شب درخانه ما گريه  صدايت را فراموش نميکنم که!  اين چه رازی است... از خنده های شان ميايد، نميشناسند
به هر حال در يک شبانه روز بايد مقداری فکر ميکردم .  چرا گريه ميکنی نميدانستم ميکردی و من همان لحظه 

  راستی تو چرا شبها گريه ميکردی؟ .رفتگريه کرد و ماتم گ
  ...در ها را به روی خود بسته ميبينم ... گاه حالتی برمن غالب ميشود که از صدای خودم ميترسم  :محمودخان
  . صدا هايی که از گريه برخيزد، هيچ افتخاری ندارد:عبدالخالق 
  . ز را بشکنندميتوانند هر چي...  اما صدا ها  انعکاس دو باره دارند  :محمودخان
  ...گمشده هايی که  ...يادبود  .مادرم هستم ديروز  گريه های تکرار . ی گريه های تو هستم صدامن :  عبدالخالق

  
  شانه هايش تکان ميخورند بی آن سر بلند کند،.  گريه ميافتدبه عبدالخالق

 .پرده ميافتد
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   دوم ءپرده
  

  
کمال آرامش رو  در باغهای اطراف تاق ظفر.  دامن گسترده است شهر اطراف بلنديهای در دامنه پغمان تفرجگاه 

درختها به سوی دره های کوچک وپوشيده از سبزه و  و جويبار های گذرنده از البه الی به سوی خورشيد دارند
په های آخر تفرجگاه زير سايه  شيردل درنزديکی تعبدالخالق ، محمودخان و اسحاق. زندبته های انبوه ميلغ

عبدالخالق تفنگچه يی در دست دارد وبه سوی عالمتی چوبی در فاصله سی . تکدرختی ، روی سنگها نشسته اند
  :متری نشانه رفته است 

  
   يک ، دو ، سه: عبدالخالق 

  !دستهايت لرزيد: محمود خان 
  !آتش : اسحق خان
  ...!ياهو: عبدالخالق 
  ؟به هدف زد: محمودخان 
  !هدف معلوم نميشود: اسحق خان
  !خطا نشده : عبدالخالق 
 ! چه صدای بدی داردفير تفنگ در منطقه کوهستانی :محمودخان 
  ! آفرين عسکرجوان:اسحق خان
  ! تفنگ شکاری ات را در دست بگير:عبدالخالق 
  !تفنگچه را زير سنگ کن ...فهميدم : محمودخان 
  !ی آيند دنبال تان بچه های خوانين اين جا نم:اسحق خان 
  !يک بارديگر: عبدالخالق 

  !هدف را دورتر بگذار: اسحق خان 
  !صحيح: عبدالخالق
  !سه... يک ، دو:  اسحق خان
  ) و آتش ميکند(   محمود نمره بده   :عبدالخالق

  !به! به: محمودخان 
  ؟ساخت کجاست ...  اين را ميگويند تفنگچه :عبدالخالق 
  از کجا کردی؟... ده ببينم ب )چشمک ميزند( : محمودخان
  ! درخانه داشتيم وقتهااز: عبدالخالق 
   چطور؟: محمودخان 
  !درخانه سپه ساالر ازين چيز ها کم نبوده ... همينطور ) با تبسمی خشک( : عبدالخالق 
ش گارد شاهی زير و زبرش ميکنند، بايد سرتاقچه ادرخانه يی که هر چند ماه بعد ! راست ميگويی : محمودخان 

  !ازين رقم تفنگچه ها پيدا شود
   اين تفنگچه به درد ميخورد؟:عبدالخالق 
  ! بسته به تقدير:محمودخان

تن جانداران ساخته خالصه برای کش...  به همان هدفی که ساخته شده ، وظيفه خود را انجام ميدهد:اسحق خان 
  . تعيين ميکندشده وقربانی را صاحب تفنگچه

  ! صاحبش من هستم:عبدالخالق
  !پس قربانی را معرفی کن) زيرچشمی او را نگاه ميکند ( :محمودخان 
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  ...  حاجت به معرفی نيست:عبدالخالق 
  .دستهايت نلرزيد... وقت انداخت ، سيل داشتم ...  خالق :اسحق خان
   دستهای آدم بايد بلرزد؟ :عبدالخالق 

  . بسياری ها وقت انداخت تفنگ دستشان ميلرزد:اسحق خان 
  .زدن گنجشک با شکار آهو ويا کشتن گرگ از هم فرق دارد... اين مساله به هدف مربوط است : لق عبدالخا

  . لرزش دستهای آدم زياد ميشودشايدوقت کشتن يک گرگ ،  : اسحق خان
  مهم است که نشان زن چه هدف دارد؟ ...   خوب :عبدالخالق
  !که اگر نشانت خطا رفت سرت را ميخوردگرگی ! نشان زن مثال با يک گرگ سرو کار دارد : اسحاق خان
  !برای انجام کار مهم نبايد دست آدم بلرزد... استمرگ و زنده گی  پس مساله :عبدالخالق
  شکار تو کيست؟ : اسحق خان
  !همان گرگی که تو در باره اش حرف ميزنی ) با تبسم ( :عبدالخالق
  !رگ ميايدمگر از حرفهايت بوی م...  دوستت دارم  خالق، :اسحاق خان
  !هم بوی مرگ ، هم بوی زنده گی :عبدالخالق 

  
پس  خود را وسط صحبت ها مياندازد  . محمود خان آگاه است که اسحاق خان تاهنوز از راز  اصلی چيزی نميداند

 .  
  
  

   باروت دارد؟تفنگ شکاری ) حق رو به اس( : محمود خان 
  پرکنم؟: اسحق خان 
  .بيا که نشان زنی تراهم  ببينيم... ا ازگنجشک پر است الی شاخ وبرگ آن درخته: محمودخان
  !تو گنجشک جمع کن... من ميزنم )  باخنده (  :اسحاق خان
  .من اين جا سر سنگ ، تماشا ميکنم : عبدالخالق 

 هاپرنده  يد کهه ام نزديک نيايتا من صدای تان نکرد ... شما سيل کنيد...  تنها ميروم زير آن درختها : اسحق خان 
  !ميگريزند

  
  .اسحق خان دور ميشود

  
نفس  گفتم همين نزديکيها ! از تو پرسان کردميرمسجدی) رو به خالق( ! ياهللا ) کنار خالق مينشيند ( :محمودخان 

  ...ميکشد
  

  .او هيچ دشمنی غير از انگليسها ندارد.عظيم خان درين روز ها آتشی است  ميرمسجدی هم مثل: عبدالخالق 
   چه را از آغا صاحب گرفتی؟تفنگ: محمودخان 
  !از سيدکبير آغا: عبدالخالق

   اعتماد کرد؟شناختيش ؟ چطورچطور : محمودخان 
 سوال  وآن سواز اين سوچند بار... چشم پخته دارد  ...چند دفعه در کافه بازار شاهی هم گپ شديم : عبدالخالق 

  !پسان رفيقم شد... اول به آسانی مرا جدی نميگرفت... کرد
  ديکان حبيب اهللا کلکانی بوده ؟از نز: دخان محمو

 اصال من نگفته ام که با اين تفنگچه چه ميکنم. چه کندکه اما فکردارد و ميفهمد ... وده زياد نزديک نب: عبدالخالق 
بادار بيا که يک ...  و بعد گفت که  وقت  گپ و سخن طرف چشمهايم ديد .در کافی بازارشاهی با او سرخوردم ... 
 پيچاند و برايم دادو گفت ازين بعد از من دريک پارچه... گوشه يی کشيد  از تفنگچه را...تی را برايت بدهم امان

  !وتو برادری 
  

صدای . صدها پرنده از شاخه های درختان ميگريزند. صدای مهيب تفنگ شکاری در دامنه تپه طنين مياندازد
  .سنگين تا پشت  کوه ها ميرود و دو باره برميگردد
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  .آغا صاحب حاال در دارالوکاله خود نيست  : محمودخان 
 تعمير نو باالحصاريک هفته بعد نادرشاه در افتتاح . غايب شد...  پيش که تفنگچه را برايم داد چند ماه : عبدالخالق 

  .می آمد و آغا فهميده بود که من چه خيال دارم
  همان روز چرا مرا خبر نکرده بودی؟: محمودخان 
 منطقه  شود ، هزاران عمله و گارد و عسکر در محل حاضرپيش ازآن که نادرشاه ... وقت کم بود: ق عبدالخال
  .از اول نتوانستم به محل اصلی نزديک شوم ... بودند راگرفته

يک نظرديدم که يک ... مگر طالعت به سنگ خورد... در جنازه سردار عزيز کمی پيش رفته بودی : محمودخان
  !وپشت سر روانت کردت گرفپليس از دستت 

  . اصال نيامد!ميخواستم شاه را مالقات کنم که نشد: عبدالخالق
 عظيم خان مرحوم به شکار... ميخواهی فقط به شاه برسی ... انتخاب تو مثل اين که تغيير نميکند: محمود خان 

  .ودش را بی غم کرد  خدو نفر ديگر را زد و . ی برگردد ديگر طاقت نياورد که دست خالسفير انگليس رفت و
  . نادر شاه يا در جشن استقالل يا درکدام جای ديگر کشته خواهد شد:عبدالخالق 
   شاهانه به توپ پرانده اند؟دريک مهمانی فيض محمدخان باروت ساز کابلی را  راست است که :محمودخان 
   ... مده انداين ها از ديره دون برای آوردن عدالت نيا... هنوز اول کار است :عبدالخالق 
  !که پس ازبلوای شمالی نوبت هزاره جات است بازارشاهی آوازه است در :محمودخان
  ! مردم درين جال گيرميايندهمهء.اين بار هزاره جات تنها نيست...  همان رسم قديم را سرکار ميکنند:عبدالخالق

چند صد مليشه قبايلی دم چشم شان  ندارند غير از زور هيچ گپی.  نميشودهيچکسی انسان شمرده در نظر اين ها 
 رئيس ! حق ما ميرسدمجرمين هزاره ! به دست ما بدهيدگفته اند که زندانيان را . هر کاری راکه ميخواهند ميکنند

درباريان و نگهبانان محلی در . را اختراع کرده اندتازه   کشتن يک رقم ...  بی عزتی کشتندرا با نامردی وبلديه 
 پيش چشم همه رمجلس حاضر ميکنند و بعد از فحش دادن واهانت،يک شخصيت را د. ..جشن ميگيرندجا يک 

 تاج محمدخان پغمانی را همينطور   ! ميکنند وبعد هر کدام دل بی غم  ميروند خانه های شانسوراخشسوراخ 
   نکردند؟

جايی نيست که آدم در روز حاالهيچ ...  کنندکه قصابيش صاف وساده  آمد... بچه سقاو کار خام کرد  :محمود خان 
  . بد به آنجا پناه ببرد

پدران ما . تسليم و طلب رحمت هم نتيجه ندارد... فرار، حل مشکل نيست... هآن دوسيه ها بسته شد: عبدالخالق 
هرقدر فرار کنی ، ظلم . سالها فرار کردند و گم شدند و در ملک های مردم مردند وهيچ چيزی به دست نيامد

   ...ت نميکندونامردی  رهاي
  
  

  .ده ها پرنده شکار شده را دريک رشته کرده است .  خان وارد ميشوداقاسح
  

  !گفته بودم که شکار را نشان تان ميدهم! اين هم خوراک چاشت:  خان اسحاق
  !شکار چره ای شکار نيست: محمودخان 

  شکار نيست؟:  خان اسحاق
  !شدنداين جانداران علی توکلی  به چره گرفتار : محمودخان

 اما ؛آدم را ميشود از دور يا نزديک شکار کرد وخطا هم نميرود... با شکار آدم فرق دارد) با لبخند( :  خان اسحاق
... دم نقد اهميت اين شکار باالتر از طعمه های خيالی شماست... گنجشک ها هم ميپرند و هم از نظر گم ميشوند

  !نزديک بيا پوست کنيم
  !الیطعمه های خي: عبدالخالق 

  همينطور نيست ؟:  خاناسحاق
  ! اول شايد يک خيال بوده،حتی آفرينش عالم... بعد از آن ... اول هر چيز در زنده گی خيال است : عبدالخالق
خيالش را سر  و بعد يک ظالم در اول هر چيز را خيال کرده ... يبت ها هم خيال بوده  مصمنشاء:  خان اسحاق

  !ه مردم های پايين دست عملی کرد
   !در خيال خود پروريده آن را  طرف کارهايی  ميرود که اولهر کس: عبدالخالق 

يی  را مصرف ميکنند به قول مرحوم عظيم خان، بسياری از مردم قبل ازآن که خيال کنند ، درد ها:  خان اسحاق
  . خياالت چند نفر ديگر توليد شده استکه در کارخانهء
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  .يدنی که خيال خود آدم آن را توليد نکرده باشد چقدر دشواراست درد کش:عبدالخالق
در عالم خيال هم بين آدم .  نفس زنده گی همين است که خياالت قوی با خياالت ضعيف برابر نيست :محمودخان 

  .ها تفاوت است
چه حرفی تکان . آدم ضعيف خياالت ضعيف دارد. يعنی الزمه خياالت قوی ، زور و قدرت است: عبدالخالق 

  !یدهنده ا
بسياری از قدرتهای نامشروع محصول خياالت سالم . قانون اين دنيا را نميشود به درستی درک کرد:  محمودخان 

  . و سرانجام به يک شر بدل شده است اند زاده حقارتهايی است که ديگران آن را جدی نگرفته... و قدرتمند نيست 
بعد از آن ... گويی  بدل شد، کار خيال تمام استشرارت های ذاتی وقتی به زور...  راست ميگويی:عبدالخالق

  . همين زورگويی ،برای ديگران وهم و حقارت توليد ميکند
 ش است اما برای بسياری ديگر، ترسخياالت خو،جوی خونی که امروز روان است، برای يک عده : محمودخان
ما ميگوييم از شانه های .  های ما سوار اندر شانه ما اين جا شکنجه ميشويم و چند تا تازه آمده از بيرون ب!و  مذلت
  !د، حلقه های دار را برای ما تکان ميدهندپائين شوي
  !راه چاره دارد، خدا ناظر استيک هر کارسرانجام  : خان اسحاق

اين هم يک چاره کار است ... صبوری پيشه کن هر چه خدا آورد...  چاره کار ها هم يک رنگ نيست :عبدالخالق 
  ...  بيا سيل کن که به به سوی چيزهايی ممنوع نزديک نشوی ميبندند  به دم توپ نفر را... 

زبونی هم به معنای قبول شکست و رفتن به . اوقات معادل زبونی است از صبوری بعضی : خان اسحاق
  ... حرکت مردم  استمقصدم ... مقصد من اين نيست...خقت

  !ن اندازه يی که به مصيبتها عمر دو باره ميدهدبه هما...  اين خيلی راه دراز است  :عبدالخالق
   تو چه خياالتی داری ؟ : خاناسحاق

   ! ندارميی وقتی کاری از دستم  نيامده ، ادعاتا ... به درد نميخورد خياالت  :عبدالخالق 
  به جرگه چرخی ها داخل شده ای ؟: اسحاق خان
همراه پدر و کاکا و همه شان . انده که اين شاخ کبر را بشکند زبده ای نمکدام آدم  از خاندان سپه ساالر :عبدالخالق 
  . تنها من مانده ام که سرگردان ميگردم...  اندمحبسدرمامای من 
  !تقدير ، آخرين گلوله را نگهداشته است) با تبسم تلخ ( :محمودخان
  !به آسانی فير نميشوم. من يک گلوله سرگردان هستم :عبدالخالق 

  !رفيق ما به يک طرف ديگر روان است)  محمود روبه ( :اسحاق خان 
  

  .صحنه به تاريکی ميرود
  .پرده ميافتد
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  پرده سوم
  صحنهء اول

  
  :خورشيدی  هجری ١٣١٢شانزده عقرب 

 عمله و فعله دربار در چمن قصر دلگشا . هلهله برپاست چمن کاخ دلگشادر . آسمان کابل آبی وساکت. ظهر است
درباريان  .  اند فاکولته طب  ودانش آموزان مکاتب  دانشجويانمانان ، تنظيم صفوف مهبرای رفت و آمد حال در 

   .در دست انجام استآماده گی  شايانی به پيشواز حضور شاه ، . نشسته اند درجايگاه مخصوصی و افسران 
  

                                                                                ساعت چند اين جا حضور ميبابد؟شاه  : محمود خان
  . سه بعد از ظهر:عبدالخالق 

   کی گفت؟:محمود خان 
  ! مديرصاحب ليسه:عبدالخالق

امروز هرچيز نو معلوم ميشود   نو نيست؟ شان لباس های ورزشی!ل بچه های ليسه اسقال ،آه  :محمود خان 
  ! را ببين ميرمسجدی  .را به تن دارندسابقه همان لباسهای وگرنه 

   کجاست؟ :عبدالخالق 
  چطور دربين شاگردان ليسه دارالعلوم سرگردان ميگردد؟) با انگشت اشاره ميکند ( :محمودخان 
  !!ميرمسجدی) دست تکان ميدهد( ... صدايش کن!  ما وشما را ميپالد :عبدالخالق 
  . ..آمد: محمودخان 
  !يمه اديگر اينجا چه کنيم؟ ما وقت آمدتا دو ساعت  :عبدالخالق 
   چرا رنگت سرخ شده؟:محمودخان 
  !سرم درد دارد.  خسته شدم :عبدالخالق
  !من چهره اش را درست نديده ام .  امروز شاه را ببينيمکهباش  : محمود خان
  ! چه آرزويی :عبدالخالق 

  .  خواهش ديدن کسی را داشتن به معنای آرزو نيست :محمود خان 
  ! ديدن تا ديدن است :دالخالق عب

  تو برای چه آمده ای؟ ) با لبخندی رازناک (  : محمود خان
   آمده؟اسحاق... مراسم برايت ميگويمبعد از خالصی ) ی ساکت ميماند لحظه ي (  :عبدالخالق 
   از شاگردان ممتاز است؟ اسحاق. آنجاست) با اشاره دست (  :محمودخان 
  .  جايزه بدهد و بعد مسابقه شروع خواهد شداگردان ممتاز را شخصاشاه ميايد تا ش ! خبر ندارم :عبدالخالق 
  ! السالم عليکم شاگردان ممتاز :ميرمسجدی
  ! شاگردان ممتاز است نام خودت در فهرست:عبدالخالق 
که ان خ اهللا نوازخان و عبداهللا ینورچشمی ها) آهسته. ( منصب ممتازی به ما وشما نميرسد...  هی :ميرمسجدی

  .بچه ها خواهش کردند با آنها باشم ...  من ميروم آنجا !د ما را بس است نباش
  

  .ميرمسجدی ميرود
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  ...باش جا محمود همين  :عبدالخالق

   کجا ميروی ؟:محمودخان 
  !ميايم...  کمی به دست و رويم آب بزنم :عبدالخالق 
   راست ميگويی ؟:محمودخان 
  !بروم يکی دو بار رفت و آمدکنم که وضع از چه قرار است... الشی نبود  داخل که ميامديم ت:عبدالخالق 
  !من هستم... برو ... فهميدم  :محمودخان 

  
گارد شاهی و استادان مکاتب امانی ، نجات و . دسته دسته جوانان از راه دروازه ارگ به سوی چمن قصر ميايند

 از دروازه ارگ بيرون ميرود خالق.  ف رهنمايی ميکننددارالعلوم سعی دارند نظم ايجاد کنند وهمه را به سوی ص
 از دروازه ارگ   کليد بايسکل اسحاق خان را ميگيرد وسپس .اما دقايقی بعد به سوی اسحاق خان برميگردد

  .بيرون ميرود
  

  صحنهء دوم
  ) نيم ساعت بعد( 
  

  :خالق برميگردد
  

  مراسم شروع نشده ؟: عبدالخالق 
  کجا رفته بودی؟) ی جوينده با نگاه ها( : محمودخان 
  !آمدم...  کار انجام شد : عبدالخالق 
  خالق؟: محمودخان 
  !صحنه را تماشا کن! خود را آرام بگير: عبدالخالق 
  ...رنگت پريده و چشمهايت کوچک شده : محمودخان 
  چرا اين قدر سوال ميکنی؟) .به سوی محمودخان به آرامی  نگاهی مياندازد ( :عبدالخالق

  ؟ پياده رفتی ...مثلی دويده باشی ... نفس زده آمدی : دخان محمو
  !در چمن قصر شاهی... حاال پيش تو هستم  ...پياده نرفتم : عبدالخالق 
 امروز...خالق ) ندازد و آهسته ميگويدسرپايين ميا( آماده باشيم؟ عبدالخالق ، امروز روزحساب است  :محمودخان

   است يا شکست؟یپيروز... روز 
  !ء خدا چيستببينيم اراده :الخالقعبد

  
  .اسحاق به جمع شان ميپوندد

  
برای شاه و همراهانش جايگاه بلندی ... يدنگاه کنرا آنجا ...  پهلوی من ايستاد شو ...  اسحاق :محمود خان 

  .ورنگينی ساخته اند
  شاه حوصله تماشای فتبال را هم دارد؟) آهسته ( : اسحاق خان
  .امروز معلوم ميشود. امنديده من : محمود خان 

  
محمود خان بی درنگ در يک قدمی . به محمود خان با اشاره ميرساند که در صف اول بيايستدعبدالخالق 

  .عبدالخالق در صف جلو ميايستد
  

  .روز يک چيزی را به خاطرم زنده ميکندديدن صحنه ام :محمود خان 
  !چه ميگويی فهمم من مي... معلوم است  از تغيير رنگ چشمانت :عبدالخالق 
   درست است؟ فکرم :محمود خان
  !اشتباه نکرده ای  :عبدالخالق

   ميزنم؟ بگو در باره چه گپ:محمود خان 
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اين جا همان جايی است که يک سال  )  دهان بيخ گوش محمودخان نزديک ميکند وساکت ميشود ( :عبدالخالق 
  . پارچه پارچه کردندی خود را با سرنيزه هان چرخی نبی خاپيش نفرات گارد شاهی به دستور پادشاه  سپه ساالر

  !صدايت را آهسته کن :محمود خان 
با چهرهء ديگری   امروز  ميتوانی؟ کردهتصور ... ه باشدچه قيافه يی به خود گرفته بود روز  شاه ، آن:عبدالخالق 
  ! ميدهد جايزه و پاداشبرای جوانها
 چهره ات چقدر !درين روز ها  با گلوی گرفته حرف ميزنیدالخالق عب! چه دنيايی ) باخنده تلخ ( :محمود خان

   ...سفيد شده 
شريف خان ... د کيها اند؟ ها يکيش را شناختم  اين سو نگاه کن محمود، اين هايی که از قصر برآمدن:عبدالخالق
  !طره بازخان ... ؟ ديگرش...سرياور

  !چقدر با دبدبه راه ميرودهم  رئيس ضبط احواالت .غنی خان قلعه بيگی ، آن بروتی را ببين : محمودخان 
   کی ؟:عبدالخالق 
  ! سر گذاشتهچه کاله بلندی بر. خان را ميگويمميرزا محمدشاه  : محمود خان
اهللا نواز خان ... سيد شريف سرياور خيلی خوش است... صاحبان تقدير ما !  اينها ارکان نظام شاهی اند:عبدالخالق

  چرا وارخطا است؟
  !ميگويند بسيار چشمان تيزدارد... اهللا نوازعادت  دويدن دويدن دارد  :د خانمحمو

همين شخص پدرم را . سپه ساالر چرخی را به نزد شاه آورده بودهمراه طره باز خان  همين شخص :عبدالخالق 
  .وقت تالشی خانه چند قنداق کوبيده بود

پدرم قصه ميکند که شاه يک ) با صدای آهسته. ( يستحاال وقت گفتن اين گپها ن...  نزن خالق  گپ:محمودخان 
دور دسترخوان نشستند و نان خوردند و بعد . روز همين طور بی خبر عبدالرحمن خان لودين را نزد خود خواست 

  .او را بکشند ، امر داد که در برابر چشمانشو يک دم ... دو و دشنام لودين خان يکدم شاه شروع کرد به 
  شاه را کدام جايی ديده ای؟ تو :عبدالخالق 
صحبت چند صاحب منصب موتر توقف کرد وبا . از نزديک باالحصار ميگذشت . از دور ديده ام: محمودخان 

  !کرد و من خنده اش را از دور ديدم
   را ديدی؟ تو خنده اش:عبدالخالق 
  .اما بعد از آن هيچگاه نديدم ... همان يک بار : محمود خان
  .  خيلی جالب استم براي. خنده شاه  را فقط شنيده ام من.ريح و تقدير است مراسم تفامروز : عبدالخالق 

  . چرا هيچ باور نميکنم که حالتی پيش بيايد که شاه بخندد
   گلويت گرفت؟باز: محمودخان 
  !آرامم بگذار :عبدالخالق 
   !اشتباهی ميشوند خالق... اشک چشمهايت چقدر زود ميايد... اوه: محمودخان 

  چه کردم ؟) ناگهان به خنده درميايد ( :دالخالق عب
  ! آفرين...چه نقشی بازی ميکنی... اوه)  يخنددم: ( محمودخان 
   چند بجه شد؟ :عبدالخالق 
 شاه  ؟جلو صف اول قالين فرش کردندميبينی ...  شروع شودشايد زود تر...  نيم ساعت بعد .دو و نيم : محمودخان 

ميزهای کيک  هآنجا ک...ميرود   بعد با درباريان .گردان ممتاز جايزه ميدهد برای شاروی اين فرش  ميگذرد واز 
  .وکلچه را گذاشته اند

  !آمد: عبدالخالق
  ازهمان موتر سياه پايين شد؟) سرخود راکج ميکند... ( نفر ها دم راه را گرفته اند: محمودخان 
شاه همان است  که دريشی خاکستری پوشيده ... شد از موترسياه دم در قصر پايين ...  خودش است :عبدالخالق 

  !است
  
   

  . فقط به جلو رها شده اندنگاه های گزندهء عبدالخالق 
  

پس از توقف کوتاه  صف . ن ميايدنادرشاه در جمع همراهان از دروازه جلوی قصر به سوی صفوف مستقبلي
    . صفوف حضار قرارميگيرد و آرام آرام در ديدرسسپاهيان گارد شاهی را معاينه ميکندمنظم  
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درين حال عبدالغنی قلعه .رو در روی صفوف حضار قرار گرفت و دستور احترام داد" ماستر"محمد يعقوب خان 
 از کرچ باريک خود را،  قدمهای متينی به جلو برميداردیوقت . با قدم های عسکری به پيشواز شاه می آيدبيگی 

به رسم اجرای لوی سالمی . ميگويد" تيار سی "  با صدای بلند  ميدهد وباال به پايين واز پايين به باال حرکت
  .دستور اجرای سالم به نوازنده گان هم از سوی فرمانده گروه موزيک  داده ميشود. دقومانده ميده

 مهمانان و . رسم اجابت و معاينه دست بلند ميکند و شاه بهمينوازد لحظاتی بعد، گروه موزيک مارش دوم را   
افسران عالی .  تنها کرسی شاه خاليستکرده اند اما جلوس  در مکانی مخصوص شاهجايگاه باريان در عقب در

 منظره را با دقت ه اند وجلو جايگاه درباريان ايستادواهللا نوازخان هندی در دست هايی با شمشيری  رتبه دربار
  .  ميگذرانندازنظر 

 درنزديکی توقف کوتاه پس از. به سوی صفوف مستقبلين ميايد همراهان از دروازه جلوی قصر در جمعنادرشاه 
  .حرکت ميکند صف دانش آموزان به سوی  ، سپاهيان گارد شاهیمنظم  صف

   :پس از دقايقی مراسم آغاز ميشود
  

  ميزند؟ گپ ميرسيدقاسم خان ... معين صاحب معارف : محمودخان 
  ! نميدانم:عبدالخالق 
  !ده نميشودفعال صدای کسی شني: اسحاق خان
  !مثل اين که شاه به سوی درباريان نرفت: محمودخان 
   است؟پهلويشهم شاه محمود خان : عبدالخالق 
   ...شاه همراه شهزاده و وزيران دربارهمه هستند: محمودخان 
   کيست؟نطاق : عبدالخالق 

   !باشده مدير صاحب ليس شايد: اسحاق خان 
  ! شايد اول اين طرف بيايدبه طرف جايگاه نرفت وشاه ا : عبدالخالق
  ميشنوی ؟... نطق ميکند کسی: اسحق خان
  !صدايش چندان صاف نمی آيد: محمودخان 
  !ببين اين طرف هم يک نظر انداختشاه را . منصب دار ها به ديگران صدا ميکنند که چپ باشند: عبدالخالق 
  !صاحب ليسه پيشروی استمدير  . همه شان پايين تر ايستاده شده اندشاگران ممتاز : محمودخان
   جايزه شان چيست؟: اسحاق خان
  !شايد پول نقد است: محمودخان
  به ما چيزی ميرسد؟) با لبخند(: اسحاق خان
  عبدالخالق ؟! به ما خنده هايش را جايزه ميدهد: محمودخان
  حاال اين طرف ميايد؟... سيل دارم : عبدالخالق

  !اول اين طرف می آيد: محمودخان 
   ... اين طرف آمده روان است... صحيح : عبدالخالق

  !راست گفتی: محمود خان 
  

ان وطن ميايند  به سوی فرزنداعليحضرت ... صف ها منظم : يکی از مديران به صف دانش آموزان صدا ميزند 
در  با تشريفات خاص و گامهای سنگين درباريان ، گاردشاهی و مقربان . تا آنها را مورد تفقد شاهانه قرار دهند 

 با طره بازخان و   شاه محمود خان وزير حربيه.دو سوی اعليحضرت راه ميروند و به صف نزديک ميشوند
نگاه های شاه .  تبسمی ماليم در سيمای شاه حل شده است.شمشير های عريان در دو طرف  شاه گام برميدارند

و تفنگچه را از کمر تکانی ميخورد . کنداو را نگاه ميعبدالخالق حاال از پنج قدمی . مثل هميشه زاويه دار است
  . و آماده باش ميايستدميشکد

عبدالخالق دست راست خود را روی شانه محمود خان . شاه هنگام عبور در سه متری عبدالخالق ميرسد     
فروپاشی صف درباريان و صدای شليک وهمزبان با .  بار تيراندازی ميکندچهارگذاشته و درچند لحظه کوتاه 

دريک چشم برهم زدن ... ها و ايجاد حالت گريزان به هر سو، چهره شاه  منقبض شده ، از حرکت ميماند گارد
سه خط مارپيچ خون از سر و دهان و قلب مضروب .روی زانوان لرزانش خم ميشود و به زمين سقوط ميکند

شيرشاه محمود امی و شمشاه محمود خان و خوانين دربار شوک زده ميگريزند و کاله نظ. روی فرش راه ميکشد
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اهللا نواز خان خود را در جمع دانش آموزان درحال گريز . ميگريزدخان بر زمين ميافتد و صاحبش از صحنه 
  . به گوش ميرسد از کناریصدای گريه شهزاده. رسانده و به عقب نگاه ميکند

 و بی هيچگونه حرف و هيجان  باالی سر شاه شکسته قامت ايستاده است، عبدالخالق اکنون در ميدان صاف      
تفنگچه را بر فرق قربانی خود ميکوبد وآرام به  آنگاه . خود نظر ميافگند به چهار طرفسپس. او را نگاه ميکند

به وی خيره مانده  دور ا چشمان دريده ولبريزاز شگفتی از فاصله جماعت هراسان و نظاميان و حاجبانی که ب
  . اند، چشم ميدوزد

  
  !احدی از ارگ خارج نشوند... همه را بگيريد ) به گارد ها وحاجبان ( : شاه محمودخان 
  .همه را ميکشيم : افسر گارد شاهی

  ! از ياران شاه هم کسی زخمی است:ميرزا شاه محمدخان 
   کيست؟:يک افسر 

  !به کار مهم برسيد... بازويش گلوله خورده...  از ياوران اعلحضرت است :فيض محمدزکريا 
  !  بدويد که قاتل نگريزد:خان اهللا نواز

  !قاتل را بگيريد: طره بازخان 
  !اين طرف دوربخور...  او بچه )به يک سپاهی(  :فيض محمد زکريا

  !به سوی قاتل حمله کنيد: عبدالغنی قلعه بيگی 
  !پيش برويد: شاه محمودخان 
  !تيغ بندی ندارد... پيش برويد : افسرگاردشاهی 
  ...مارش مارش طره باز خان ؟  شريف خان؟: شاه محمودخان 

  
 گارد ازچند ءطره بازخان و عبدالحکيم خان قوماندان پليس و گروهی از عملهعبداهللا خان ياور ، شريف خان ، 

ضارب خونسرد ايستاده است وبه سوی آنان نگاه . به سوی ضارب قدم برميدارنددست به ماشه های تفنگ طرف 
 به سوی عبدالخالق هجوم  با شمشير خود خان و اهللا نوازعبدالحکيم خان  از جلو و ياورعبداهللا خان  .ميکند
دستها وپاهای عبدالخالق به زودی در قالب دستبند ها و زنجيرهای .  و دستهای او را به پشت ميپيچاندميبرند

   . شاه محمود خان ميکشانند او را نزد.سنگين فشرده ميشود
  ! اعليحضرت را برداريد:شاه محمودخان 

  !اعليحضرت را برداريد) خطاب به گارد ها و درباريان (  :کريازيض محمدخان ف
  

  . جسد خونين نادرشاه را اززمين بلند ميکنندعمله پليس محمدفاروق سراج، عبدالقيوم عطايی و 
  !شهزاده را کمک کنيد: شاه محمود خان 

  !قاتل به معاينه شما حاضراست: شريف خان 
  اتل همين است؟ چه کاره است؟ق) با تعجب( : شاه محمود 
  !شاگرد مکتب نجات است: طره بازخان

  !هزاره ... هزاره است : عبدالغنی قلعه بيگی
 نگذاريد... نيم دم نکنيد تا من بيايم ... قاتل را کوتوالی ببريد) رو به طره بازخان ( هزاره است؟ : شاه محمودخان 

  !کسی ازين جا خارج شود
  !شما خالص هستيد... ه چنگ  من بدهيد اين را ب:عبدالحکيم خان
  ! غالمغال نکن حکيم خان:کريافيض محمد ز

  
  . دست های بسته عبدالخالق را تکان ميدهدقوماندان پليس از خشم                           

  
   کی هستی ؟ ازکجا هستی؟) روبه خالق ( : کريافيض محمد ز

  ! عبدالخالق ممنا...  مکتب نجاتاز) به چشمان طرف خيره ميماند( : عبدالخالق 
... همه اين ها قاتل اند) اشاره به صدها  تنی که در گوشه قصر ميان سرنيزه ها هراسان ايستاده اند( : شريف خان 

  !همه شان دست دارند
  !همه شان ... همه شان : اهللا نوازخان
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  !همه را در تاالر حبس کنيد: ميرزا شاه محمدخان 
   را شروع کنيم؟چنواری نفری ) شاه محمود به (:  يک افسرگارد 
   !کار چنواری به دست پليس است: عبدالحکيم خان

  .د که گپ معلوم شودبی طاقتی نکني.هنوز وقت است : شاه محمود خان 
  !را به قصر برديماعليحضرت جسد  مبارک ) سالمی ميدهد(  :افسرگارد 

قاتل يک نفر است که شناخته شده وديگران ...  سرانه نکنيدکار خود) به عبدالغنی قلعه بيگی( : شاه محمود خان 
  را چه گفته قتل عام کنيم؟

  !!اوف ف ف) با بيتابی ( :اهللا نوازخان
  ! پدر  را کشتندسردار،: طره بازخان 

  !من ديوانه ميشوم) شمشير خود را تکان ميدهد ( :عبدالحکيم خان
   !يدگريه نکن) باچشمان اشکبار( : شاه محمودخان 

   ...دنيا را به کشتن ميدهم : عبدالغنی قلعه بيگی 
  .نسل شان را... شان را از بيخ ميکنيم نسل : يک افسرگارد 

  ) رو به فيض محمد خان ذکريا(  ! قاتل ودوستان ورفيقانش را جمع کنيدفعال خويشاوندان: شاه محمودخان 
  !غرض نگيريدفعال نفری بيگناه را . بی نظمی نشود که ما به کار های ديگر برسيم 

   بيگناه و کناه گار در بين اينها از چه معلوم شود؟: طره بازخان 
گريه ) روبه شاهزاده ... ( همه شان را در تاالر حبس کنيد و بعد يکه يکه جدا کنيد! طره بازخان: شاه محمود خان 

  !نکن بچيم 
  

  
  

  هياهو تا حدی فروميخوابد
  .ودبه سوی قصر ميرسردار شاه محمود خان 
  

  .پرده ميافتد
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   چهارمءپرده  
   نخستءصحنه

  
در محبس کوتوالی متصل به اتاق شکنجه دريک اتاق  برادر شاه مقتول ، ،سردار شاه محمود خان وزير حربيه

. است انواع ميوه ها روی ميز . نشسته استکه در ميانه اتاق گذاشته شده ، عقب يک ميز بزرگ  ارگ شاهی 
کريا وزير معارف در جناح زفيض محمد خان . آغاز شده استکار تحقيق از قاتل نادر شاه تحت نظر سردار 

 پشت به ديوار، خاموش و عبدالحکيم خان قوماندان پليس طره بازخان کنار دروازه ، عبدالغنی قلعه بيگیراست 
دروازه شکنجه گاه بسته .ی نشسته است  روی يک چوک، سردارو ميرزا شاه محمد خان دم دست اند ايستاده 
  .است

  
  !قاتل را معرفی کن) رو به طره بازخان با لحنی عادی ( : شاه محمود خان 

دراصل هزاره است وبچه خوانده نبی  قاتل اعليحضرت ،عبدالخالق نام)  از روی يادداشت ميخواند( : طره بازخان 
پدرش خداداد ،  . همانها پايش به مکتب نجات رسيده  به کمکدرخاندان چرخی کالن شده ، .خان چرخی بوده

   .خادم خاص نبی خان بوده انداز جوانی کاکايش موالداد است که 
  در خاندان چرخی کالن شده؟ از چه وقتها؟: شاه محمود خان 

  . در همين خاندان تولد شده:طره بازخان 
   خان کشيده شده؟به خانه نبیچطور از اول ...  پای اين مردم  : شاه محمود خان

چند وقتی در غزنی زنده گی کرده ...ارزگان است واليت قاتل اصال از  پدر، خداداد نام... از سابق : طره بازخان 
  . زن گرفته  و جز خاندان شده استهمين جا... ندان چرخی کار کرده  به حيث نوکر خا سالهای سال اند و از

   از خاندان چرخی است؟زنش) روبه فيض محمدخان (  :شاه محمودخان 
  ! نی هزاره است:فيض محمد ذکريا

اين ها از . که او هم در خانه چرخی زنده گی ميکرده ... زنش هم از جمله مستخدمين هزاره است : طره بازخان 
 برادر اين قربانعلی  ...  و اين طرف ها آمده اند کوچانده شدهدر جمع نفری هزاره جاتوقت امير عبدالرحمن خان 

 موالداد عبداهللا و عبدالرحمن همراه با بچه های. ه داشت يخ آب فروشیکه پيش از بندی شدن در شهر  است زن
   !درکوتوالی هستندقاتل با جمله خاندانش حفيظه خواهر نه سال 

  قاتل چند ساله است؟ : شاه محمود خان
  ! سنش به هجده ميرسد... صنف يازده  مکتب است :طره بازخان 
  !قاتل را بياوريد... پس ما از سوراخ خاندان چرخی گزيده شديم  : انشاه محمود خ

  
  . لحظه يی بعد عبدالخالق را مياورند وز دروازه شکنجه گاه به درون ميروند او طره باز خان عبدالحکيم خان 

  
   !لباس سپورتی هم پوشيده ای) به قاتل نگاه ميکند و زير لب ميگويد( : مود خان شاه مح

  !فتبالر است:  خان عبدالحکيم
 !جمناستيک باز هم است: طره بازخان 
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  . همه چيز ساکت است،غير از صدای غل و زنجير پيچيده به دست و پای عبدالخالق                 

  
  به تحريک کی اعليحضرت را شهيد کردی؟ : شاه محمود خان

  ! به تحريک خودم )آهسته( : عبدالخالق
 بعد. .. ويد که دستور از ديگران است ات ميگ قواره ! تنها نيستی ...  معلوم است از صدايت: شاه محمود خان 

  ازين که اعليحضرت را کشتی ، چه آرزويی داری ؟
  !  ديگر آرزويی ندارم... آخرين آرزويم همين بود :عبدالخالق 

  تنها اين کار را کردی؟ : شاه محمودخان
  ! فقط خودم :عبدالخالق 

  ! آدم  اين کاررا به تنهايی بکندحال است  م:شاه محمود خان 
  ! من به تنهايی توانستم به هدف برسم:عبدالخالق 

  ! معاون داشتی؟:شاه محمودخان 
  ! تفنگچه من بود معاونم :عبدالخالق 

  ؟! کدام تفنگچه:شاه محمودخان
  ! همانی که شاه را به وسيله آن کشتم:عبدالخالق

  برايت داد؟  تفنگچه را چه کسی :شاه محمود خان 
  ! تفنگچه از قديم درخانه ما بود:عبدالخالق

  صاحب اصلی اش کی بود؟ : شاه محمود خان
  . تا که من صاحبش شدم...  از سالها پيش در گوشه يی افتاده بود:عبدالخالق

   درخانه نبی خان بود يا در خانه شما؟:شاه محمودخان 
  ! در پسخانه ای که از همه ما بود:عبدالخالق

چيزی در ) چند لحظه سکوت (  هه؟... ات بودمعاونت تفنگچه ) چند لحظه سکوت ....( خوب  : محمودخانشاه 
  چرا اين کار را کردی ؟اول بگو .... لحن تو است که بايد فهميده شود 

  .ندی دير يا زود اين کا ر را ميکرد ديگراناگر من نميکردم ، کس... اين کار از آرزوهايم بود  :عبدالخالق 
   کسان ديگر کيها اند؟:شاه محمود خان 

  !  درين ملک نفر کم نيست:عبدالخالق 
  چرا بايد اين کار را ميکردند؟ : شاه محمودخان

  شما درجن درجن ديگران را ميکشيد؟ ا چر :عبدالخالق 
ا را پس تو به خونخواهی کسانی که ما آنه) لبخندی خشک و عصبيت آميزی برليانش ميرويد ( :شاه محمود خان 

  کشته ايم،  اين کار را کرده ای؟
  ! همين قدر کردم که از طرف خودم انتقام همه را بگيرم :عبدالخالق

   مثال در قدم اول انتقام چه کسانی را ؟:شاه محمودخان 
  !پيش خود تان است...  کشته و تباه کرده ايددرين سالها، کسانی را که نامهای :عبدالخالق 

  ها مشورت کردی؟با کی  : شاه محمود خان
  ! باخودم:عبدالخالق 

  چرخی ها چطور؟ : شاه محمودخان
  ! چرخی ها اگر کاره ای بودند خود شان پادشاه را ميکشتند و حاجت من نبود:عبدالخالق 

   فکر پدرت بود؟: شاه محمود خان
  !پدرم را بندی کرده بوديد، پيش از کشتن شاه   :عبدالخالق 
  !ره کاکايش است موالداد هزا:کريازفيض محمد

   خادم نبی خان؟ :شاه محمود خان
  ! بلی :شاه  محمودخان 
در   موالداد کالن کارهمين هاست هه؟ )  !رو به طره باز خان ... ( موالداد هزاره ) فکورانه  ( : شاه محمود خان

رو به  ( !پس اين شخص برادر زاده اوست... چند بار با اعليحضرت شهيد هم بی احترامی کرده بوداروپا 
  موالداد پيغام داد که اعليحضرت را بزن؟) عبدالخالق 
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  ! اگر موالداد پيغامی ميداشت ، انجام اين کار به من نميرسيد، خودش مرد اين کار ميشد:عبدالخالق 
   حاال اين موالداد کجاست؟:شاه محمودخان 

  .به شما معلوم استاش زنده و مرده  :عبدالخالق 
  فتی؟که به چنگ نيری نکردی  چرا کا:شاه محمودخان 

  ! جا شدنی نبود اين کار درآن :عبدالخالق
  ! ميتوانستی با يک گلوله خودت را هم بکشی:شاه محمودخان 

  !تفنگچه ام بعد از چهار مرمی بند شد :عبدالخالق
   وگرنه خودت را هم ميزدی؟:شاه محمودخان

  !کاری ميکردماگر تفنگچه بند نميشد، بعد از مطلب اصلی يک  :عبدالخالق
   يعنی فکرش را کرده بودی؟:شاه محمودخان 

  !پيش بين بودم: عبدالخالق 
  !شببريد) به طره بازخان آهسته  ( :شاه محمودخان 

  
  .طره بازخان عبدالخالق را به درون شکنجه گاه ميکشد

  
  
  

   دومءصحنه
  
  

در يک  .در گوشه و کنار پراکنده است وسايل شکنجه  .ايستاده کرده اند اتاق کالنی در ميانهء عبدالخالق را 
  و ، قين وفانههای خورد و بزرگ چکش. به چشم ميخورد، ميخ و ريسمان  چوب های بيت کرکتگوشه، 
. و منقل آتش را در کنار آن چيده اند گلوله های آهنی با دسته های چوبی را در پيشروی و  تيل داغ افزارهای

اهللا نواز .  شاه محمد خان هم سری به اتاق ميزند و با کسی گپ ميزندميرزا. طره باز خان با شخصی گپ ميزند
عبدالخالق به نقطه يی به سوی ديوار چشم دوخته . قاتل آمده است"ديدن " اولين بار است که به  ظاهراخان
 شاه محمود خان با . لخالق می آيددرين حال يک نفر تازه وارد سيخ آتشين را ميگيرد و به سوی عبدا. است

  .ديگران نشسته اند
  
  

  !کنیمي جمع  يکه يکه و  فوریقلمدادی ها راوحکيم خان آماده ميباشی : شاه محمودخان 
  !حاضرهم قطعات منتظره  ... پليس است در کنترول و بازار کامل شهر :عبدالحکيم خان 

  
  :ميرزا شاه محمدخان به داخل می آيد

  
ميکنی  را سررشته قلمدادی ميرزا خان تو نام های خانواده های) ا شاه محمدخان روبه ميرز: ( شاه محمود خان 

  !و کسی از لست نماند... 
  !می آيدتا يک ساعت چيزهايی به دست ... شکنجه شروع شده  )دستمال به دماغ گرفته( : ميرزا شاه محمدخان 

  !دم دروازه باش)  نوازهندوستانیرو به اهللا... ( بوی ميايد ) دماغ خود را ميچيند ( :شاه محمود خان 
  !جريان استنطاق است :کريازفيض محمد 

  !، بهتراستپيدا شودسرکالوه هر چه زود تر : شاه محمودخان 
  !شدنی است: کريا زفيض محمد

  قاتل تا حال زبان باز کرده؟ چيزی گفته؟ ازچه ميگويی ؟: شاه محمودخان 
  بوی چيست؟)  به اهللا نوازرو ( !کمی وقت ضرورت دارد: کريازفيض محمد 

    ...کرده شبيهوش...  شده دفعتا در گوشت بازويش که چخ... آتش گشته بوده ... سيخ  :عبدالحکيم خان 
 ،غير ضروریشدت ...وقت کافی داريم ... !گوشت سوخته استبوی  ) روبه اهللا نوازخان  ( :شاه محمود خان 
   !داکتران هندی کجاستند؟ حاضر شان کنيد! ب باشدنتيجه کار مطلو... شودکوشش ... رامعطل ميکند
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  !حاضر اند  :کريا زفيض محمد
  

  :طره باز خان از اتاق شکنجه بيرون ميايد
  

  چيزی است؟:  عبدالغنی قلعه بيگی 
  !منکر است... هيچکسی درين کار با من همدست نيستميگويد ) روبه شاه محمودخان ( : طره بازخان

  ؟!ميشودکی  به آسانی نرم ين طور کار کالن ميکند، کسی که ا: عبدالحکيم خان
  !استسر را پايين ميگيرد و خاموش ... پرسان کنی ... هرچه بزنی : کريازفيض محمد

 سن بچه کم... شما شکنجه را از سيخ آتشی شروع کرديد... در شکنجه سروصدای آدم بلند ميشود: شاه محمودخان 
  ... حاجت به اين چيزها ندارددر اول

  ... روی زخمها نمک زديم ... نتيجه ميدهد چوب زدن وانبر کاری ...  به هوش آمده حاال: طره بازخان 
ديدی که درچوب زدن چشمهای خود را ) روبه حکيم خان  ( ...استکله شخ  ...مقاومت ميکند : کريازفيض محمد 
  !آخ نميگويد....خالص پت ميگيرد و

  ...فقط نالش ميکند : عبدالحکيم خان 
  

  .شاه محمودخان با تلفن روی ميز با کسی مشغول صحبت ميشود
  

  !بسيار تپيدی امروز فيض محمدخان  )با فيض محمد ذکريا مزاح ميکندآهسته ( : اهللا نوازخان 
  !تا شام حاضر باش دم دروازه خواهد بودی خدا ترا ديده که  : کريازفيض محمد

  ! طرف عبدالحکيم خان سيل کن :اهللا نوازخان 
   ؟ چه آمده سرش:کريازيض محمد ف

  !اگر طاقت نميکردم ، پيش سردار صاحب ازخنده بی عزت ميشدم  :اهللا نواز خان 
  !وظيفه تو ريشخندی است: کريا زفيض محمد 
حکيم خان رفت طرفش ... وش نشدقاتل از سيخ آتشی بيه... پيشترک ) آهسته ميگويم ... (  گوش کن : اهللا نوازخان
 نفر ... و پچق کرد به انبرگرفت دست خود را پيش کرد ، دوکلکش را يکجايی او که ... بده ت را تگفت ، دس

ببينم مرد ...بيخ گوشش گفت سيل کن طرف من حکيم خان ... از درد بلند شدلبهايش را کج کرد و شانه هايش 
دست خود ....  تيرک زدهمينطور  چشمش طرف قاتل بود که يکدم خونحکيم خان ... او سيل نکرد ...هستی يا زن 

 از سر منقل گرفت و نوک آن را از پشت او هم ازقهر سيخ آتش را .آستينش را چتل کردرا که پس کرد، خون 
 نفريک دم به است؟ .... درون کرد و يک رنگ گفته ميرفت که اول بگو مادرت را کی  درمادر زادی قاتلتنبان

   !زمين افتيد
  !گوش کن چه ميگويند... دی نيست حاال وقت ريشخن: کريازفيض محمد 
  !نتيجه کار نزديک است )به شاه محمودخان ( : طره بازخان 

قاتل برای اين کار سن وسال ... دخيل باشدکاردست چرخی ها بايد درين  )گوشی را ميگذارد( : شاه محمودخان 
    ...مناسب نيستکالن 

 قاتل با اول معلوم شود ... نی استدخواهان هم وا شدغير از چرخی ها مشت بسياری از ب :اهللا نواز هندوستانی 
  ... کيها آمد و رفت داشته 
يک روز هم با قاتل ديده بالفرض کسانی که )به تازه گی از شکنجه گاه  به مجلس برگشته (  :ميرزا شاه محمدخان 

  !سرمنشاء آن است پيدا کردن مقصد ما ! شده اند، در نظارت هستند
   را جدا کرده ايد؟از بين نفری، چند تا)  عبدالحکيمو بهر( : شاه محمود خان 
  !خويش و قوم و رفيق و شناخته های قاتل... چهل پنجاه نفر جدا شده  :عبدالحکيم خان 

  !در کوته قفلی يک يک نفر تقسيم شان کرديم) روبه عبدالحکيم خان (  :عبدالغنی قلعه بيگی 
  ... تر است تحقيقات شان شروع شود به:شريف خان سرياور

پسان چيزی از زبانش گرفته در نظارت ماند، بی پرسان  که مجرم! راست ميگويد ياور صاحب :طره بازخان 
  !نميشود

  !کار ها به ترتيب شود، که ما بفهميم که اصال با کيها طرف هستيم :شاه محمودخان
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  .م به دنبالش ميرود طره بازخان و اهللا نواز ه.ميرزا شاه محمد خان واپس به شکنجه گاه ميرود
  

  
    

  
  
  
  

  سومصحنه   
  جلسه 

  . به دور ميز نشسته اندگروه بازجويان
  
  
  

  . همدستان قاتل يک يک گرفتار شده اندورثهء: عبدالحکيم خان 
  !ورثه ها را چه ميکنی؟ ازخود قاتل چه به دست آمده؟ طره بازخان جواب بده : شام محمودخان

   ...قاتل به همه چيز اقرار دارد) کندسوی ديگران نگاه مي( : طره بازخان 
  !چيزی است که ما وشما آن را به چشم ديديم و خودش هم منکر نيست... اين اقرار به درد نميخورد : شريف خان 

 نام يک نفر را از زبانش نفر چه ميگويد؟ اين قدر آدم محکم است؟... محرک بايد پيدا شود: شاه محمود خان 
   !کفايت ميکند... بکشيد 

  !خواهد گفت به تحريک کيها اين کار را کرده... سنگ هم باشد : طره بازخان 
  !راست بگوييم فعال دست ما خاليست :عبدالحکيم خان 
  ؟!قضيه ازچه قرار است که ما بفهميم چطور به مقصد برسيم: شاه محمودخان 

تا حدی که بويش  ...هم استعمال شده سيخ داغ... قاتل چوب کاری شده، بيخی سرپای ايستاده نميشود: طره بازخان 
 لی جدا شده وهايش  ناخونش ... بر گرفت حکيم خان دوانگشتش را به ان... به اين طرف رسيد که شما هم فهميديد

...  
در اول  همين قدر ...معلوم است که توان قاتل) خود را وسط حرف طره بازخان مياندازد( : عبدالحکيم خان 

  !ماند و چارپايی آورده ايم و داکتران پانسمانش ميکنند از تاب وتوان ... است
   نتيجه؟ :شاه محمودخان 

  !خالصه راز کالنی پيش خود دارد...هر چه کنی ... دندان های خود را يچق ميگيرد ...  گپ نميزند :طره بازخان 
  در سوال و جواب با من مثل بلبل گپ ميزد، حاال گپ نميزند؟!  عجب است:شاه محمودخان 

مگر سوال کنی که محرکين خود را معرفی کن، همين ... گپ های خود را حاال هم ميگويد :شريف خان سرياور 
بعد از آن هرچه سرش بياری .خودم محرک بودم و خودم همه کار را کردم ... قدر ميگويد که محرک را نميشناسم 
  به يک سنگ يا چوب تبديل ميشود 

نرمش ...  مصلحت اين است که بايد قاتل شوک نبيند )هللا نواز خان مياندازدنيم نگاهی به ا (  :زکريافيض محمد
  !نتيجه پيدا ميشود... رويه خوب پيش بگيريم ...

اگر حساب عصانيت ! دم گرفته کارکنيد...عصبانيت فايده ندارد ...فيض محمدخان راست ميگويد: شاه محمودخان 
 ماتم درخانواده ما هموار است اما ميدانم که هر کار ولو خرد به گليم... باشد هيچکس به اندازه من عصبانی نيست 

   !سنجش و حوصله ضرورت دارد
قاتل نفر اصلی است و ...   به فکر من بايد برای فعال کار سر هم دوسيه های قاتل شروع شود:فيض محمد زکريا

  . ن خود را باز ميکنندمگر رفيق ها و نفر های ارتباطی اش زود زبا... طبعا يکی دو روز طاقت ميکند
  ...  پشنهاد وزير صاحب معقول است :شريف خان ياور
  محمودخان و اسحق خان کيستند؟) نگاه به لست ( :شاه محمود خان 
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اين ها رفيق های نزديک قاتل هستند و بسياری وقتها يکجا گشت وگذار ...  صنفی های قاتل هستند:طره بازخان 
  .ميکردند

  
  !ين دو نفر از صبح زير تحقيقات گرفته شده ا:ميرزا شاه محمدخان 
  چيزی به دست آمده؟:  شريف خان سرياور
  ! چيزی باشد عاجل راپور ميدهند: ميرزاشاه محمدخان 

به جواب محرر انيس ... فعال شما به هيچکسی خود سر چيزی نگوييد ) به فيض محمدخان  : ( شاه محمودخان
  !اده ميشود فرست... يد هر چه الزم ديده شد بگوي

 محرر انيس به خاطر آوازه های مردم درخواست کرده که يک چيزی من حيث دفع آوازه ها :کريا زفيض محمد
  !چاپ شود

  به اخبار چه ميدهيد؟...  دست تان خاليست خودتان ميگوييد ...  وقتش نيست حاال... فهميدم  : شاه محمود خان
  يد؟تحقيقات ناشده ورثه را گرفت: کريازفيض محمد 

  !برای آسانی کار، فعال خويش وقوم و دوستان شان را جمع کرديم که بعدا دست پاچه نشويم: عبدالحکيم خان 
  . محبوسين از همديگر جدا اند: عبدالغنی قلعه بيگی 

   شده؟برطرف... مبود جای در محبس زنانه ک: شاه محمودخان 
  !از اول ترتيبات گرفته بوديم: عبدالحکيم خان 

خود شان اقرار کرده نفرايی که درين لست است، )  رو به ميرزا شاه محمدخان و طره بازخان( : دخان شاه محمو
  اند که همدست قاتل اند يا اين که شما سرشان شک داريد؟

 که در روز شهادت اعليحضرت درصحنه هم حاضررا مخبرين ضبط احواالت ، اين نفر ها : عبدالحکيم خان 
  .تحقيقات پليس هم تقريبا مشابه راپور های استخبارات است ... همراز قاتل ميشناسندبه حيث آدم های بودند، 

  ميرسيد قاسم خان؟) به لست نگاه ميکند( : شاه محمودخان 
  !مير است... سرمنشاء اين گپ ها شخص : طره بازخان 

    معين معارف؟ شخص:شاه محمودخان 
دشاه خان نامش آمده مگر معلوم نيست که در فقره دست در لست طره بازخان و ميرزا محم: کريا زفيض محمد
  !دارد يا ندارد

  ! بودهمين رقم بلوا ها  ه سردستهقديم مير از : شريف خان سرياور
  دربين شان کيست ؟... آدم های شناخته شده ... غير از خويش وقوم قاتل و چند نفر چرخی ها : شاه محمودخان 
   .خان معاون مکتب نجات استمحمد ايوب مولوی  : عبدالحکيم خان
مولوی نجيب همان نيست که يکی دو دفعه ) مدخان ذکريا نگاه ميکندراست به سوی فيض مح ( :شاه محمودخان

  ؟کرد بودشفاعت خواهی همين دسته را 
  ! خودش است:کريا زفيض محمد

طريق همرايش دو روز يکی  . فعال شدت شکنجه سر قاتل کم شودفيصله ما همين که... خوب  : شاه محمود خان
نان و ... ، جزايش کم ميشود نام بگيرد اگر شريکهای خود را  خيال کندرقمی شود که ... ديگری پيش گرفته شود 
که با قاتل نزديکی دارند و که زياد اشتباهی هستند، را نفر های ... موضوع ديگر اين که ... آب هم برايش برسانيد

از آن کار به  بعد... بايد از يک جايی اصل قضيه درز کند ... قيقات جدی بگيريدزير تح... ازراز هايش خبر دارند 
   .آسانی پيش ميرود 

  
  .صحنه تاريک ميشود

  پرده ميافتد
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  پردهء پنجم
  صحنهء نخست

  
  

کريا، ز در اطراف چارپايی، فيض محمدخان .ايی  وسط اتاق تحقيق دراز افتاده استعبدالخالق  روی يک چهارپ
 .ه بازخان ، شريف خان سرياور ، ميرزا محمدشاه خان و اهللا نواز خان هندوستانی روی چوکی ها نشسته اندطر

 شده که  به اتاق تحقيق  پليس ، عبدالخالق را به شدت شکنجه داده، به او گفتهچون عبدالحکيم خان قوماندان
شده رنگ پريده والغر عبدالخالق ،. است در اتاق جاری شده روشنايی اندکی از دو کلکين کوچک    .داخل نشود

هيات تحقيق با خود سخنانی رد و بدل ميکنند اما عبدالخالق به هيچ يکی از آنان نگاه . و موهايش نامنظم است
  .يک قاب برنج نيم خورده  کنار چهارپايی بر روی  يک ميز پايه کوتاه  به چشم ميخورد. نميکند

  
  

  انگشتهايش پانسمان شده است؟ ) روبه ديگران( چطور هستی ؟ عبدالخالق خان  :کريا زفيض محمد
  ! خودش کم عقلی ميکندافسوس...  است  و تکله  تيار :ميرزا شاه محمدخان 

 کارهايی دست ميزنند که بهعلم و تحصيل را مانده ... بچه خيل ها در هوای خود هستند  درين زمانه :طره بازخان 
  . فايده يی برای شان ندارد

چرا شما اين قدر سخت گرفته ايد؟ نصيب ... آدم در زنده گی جوانها هزار رقم گپ را ميبيند  :لغنی قلعه بيگیعبدا
  ؟ درين دنيا کی گناه کار نيست... اراده خدا رفته بود ، يک کار شد... وقسمت لحاظ کسی را نميکند

ما ... يک کاری شده .  مردم به خشم اند...خاندانش غضب است ... آخر پادشاه مملکت از بين رفته  :طره بازخان 
مقصد اين است که گناه کارهای اصلی را بشناسيم و يک جواب . هم نميگوييم که بگيريم ما هم کشت وکشتار کنيم

  .شيم برای حکومت داشته با
تويک .  هستی ، کل خاندانت ازدست تو در عذاب شده اندوبيداربچه هوشيار) روبه عبدالخالق  ( :کريازفيض محمد

آنان چرا . کاری کردی چرا ديگران درآتش تو بسوزند؟ مادر وخواهر، پدر و مامايت را در غل وزنجير انداخته اند
عين گپها را که به وزيرصاحب حربيه گفته بودی به سردار ...ما گفتيم شفاعتت کنيم بيگناه در زندان باشند؟ 
  !او را هم گپهای سخت زدی... ان کرد  سردار کالن از قطغن آمد وچند پرس!صاحب کالن هم گفتی
  ! سردار صاحب گفت بچه خام است!واهللا اگر اين شرط مردی هم باشد :عبدالغنی قلعه بيگی 
بيا به سوالهای تحقيق جوابهای صحيح بده ... عبدالخالق خان هر کسی که هستی نوش جانت  :شريف خان سرياور

  !از تباهی بچ شویو ما هم يک راهی جور کنيم که خودت و خاندانت 
حاال بيايد اگر نجاتت داده ... مثال کسی که ترا روان کرد که اين کار را کن ...  راست ميگويد  :طره بازخان

  !کجاست حاال؟ اين دنيا بسيار نامرد است. نميتواند الاقل پرسانت کند
حاال يک ...  کالنی کرده ای درهمين چند روز شايد به اين نتيجه رسيده باشی که چه اشتباه :شريف خان سرياور

 وما هم ازين سگ دوی اعضای فاميلت هم خالص شوند... تو هم بيغم شوی ... راه است که جزايت را کم کنيم 
   !بگو که کيها گفتند که اين کار را کن... شب و روزی خالص شويم 

شفاعت ميکنيم ... ميکنيم ما يک راهی جور ... فقط همين قدر بگو که قضيه چطور بود  تو :کريا زفيض محمد
  !در پای حکومت ميافتيم که از کشتن خودت و فاميلت تير شود ...

   چطور؟) روبه خالق (  :اهللا نوازهندوستانی 
  !يک نفر يا دو نفر را بگو که اين قضيه ختم شود... يک چيزی بگو آخر: فيض محمد ذکريا

  !تان گفته ام قضيه ختم است و من هم همه چيزها را برای : عبدالخالق 
ميفهمی که هر ...کومت در ح. ما به حساب يک کمک و مصلحت به تو گپ ميزنيم ! ببين ... نی : طره بازخان 

  !را حل نميکندچيزی که تو ميگويی ، مشکل ...خود دارد کار يک حسابی از 
 اگر به خود دل بيا. ميسوزدل ما به جوانی خودت و سرنوشت  خاندان مسکينت به خدا د: کريا زفيض محمد 

تو ما ...  روی روا داری ميگوييم  ما از!گپ بزن ، لج بی فايده نکن... نميسوزانی به مادر و خواهرت دل بسوزان
  !را نميشناسی 
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   هنوز هم شما را نشناسم؟انتظار داری که! ن شما را خوب ميشناسمم: عبدالخالق 
  !ناسی فايده ميکنیما هم ميگوييم ما را  بش) با تعجب( : کريا  زفيض محمد

اگر ما را شناختی و انديوال شديم، باز ! عبدالخالق... خشم نکن ) ظاهرا با شوخی ومطايبه ( : شريف سرياور 
  !خواهدگفتی که چقدر سهو کرده بودی در حق ما

  
  .عبدالخالق با چهره يی خشک وعبوس ساکت ميماند

  
  ! نرويمما را يک جواب بده که دست خالی... خوب : طره بازخان 

 قبول کن که ما ميخواهيم... به واهللا به باهللا که عقلت خام است و به خوب و بدت نميفامی: عبدالغنی قلعه بيگی 
  !کمکت کنيم
به کتاب خدا دست ميمانيم که يک راه معقول برايت پيداکنيم به ... پيش رويت قسم ميکنيم : کريا زفيض محمد

  !شرطی اين که  خودت کمک کنی
  !به خدا دلم ما برايت ميسوزد... چه حال داری؟ از جای تکان خورده نميتوانی ... سيل کن :  قلعه بيگی عبدالغنی

  !يک فکر کن: طره بازخان
  !از روی خلوص نيت ومسلمانی برايت ميگوييم : کريا  زفيض محمد
من قسم خود را به جای کردم و ....معنای قسم شما را ميفهمم  .مسلمانی شما به فايده تان بسته گی دارد : عبدالخالق 

  !به کسی  محتاج نيستم 
  !بازهم ميگوييم آخر حرفت را بزن:  شريف خان سرياور

  خوب فکر کن که تا حاال چه فايده کرده ای؟: اهللا نوازخان 
  !اين کار را به خاطر فايده خود نکردم: عبدالخالق 

  به خاطر چه کردی؟: طره باز خان 
  !ودفرمان خدا ب: عبدالخالق

  خدا فرمان داد که سايه اش را بزنی؟... شاه سايه خداست : عبدالغنی قلعه بيگی 
  !پادشاه عادل سايه خداست: عبدالخالق

  اعليحضرت شهيد چه بی عدالتی کرده بود؟: طره بازخان 
  !مغز تان به فهميدن اين گپ ها جور نشده... به شما معلوم نميشود : عبدالخالق 
  ... از گردن خود خالص ميکنيم و تو ميدانی و ما : کريا زفيض محمد

  
  .عبدالخالق  چشمها را ميبندد و از خشم به گريه ميافتد

  
  !کسی که پادشاه مملکت را ميکشد با اين گپ ها رام نميشود) به ديگران ( :طره بازخان  

   ... کينهسر تا پا ... جنس بد : شريف خان سرياور
   پشيمان نميشوی ؟)روبه عبدالخالق  : ( طره بازخان
من که با جان تنهای خود يک بار به روی ... نميکشيد شما ازيک عمر جنايات و نامردی خود پشيمانی :عبدالخالق

  بايد پشيمان شوم؟ چرا... تان  شمشير کشيده ام 
  

ه رط . کريا و پس ازآن ديگران  از جا برميخيزندزنخست فيض محمد .  به سوی يکديگر مينگرند تحقيقگروه 
  . بازخان با اشاره ابرو به اهللا نوازخان هندوستانی پيامی را انتقال ميدهد و به دنبال ديگران از در بيرون ميرود

  
  

   دومءصحنه
  

  .عبدالخالق در وسط اتاق شکنجه روی چهار پايی دراز افتاده است
  .يکنند                                     هيات تحقيق در اتاق پهلويی با هم صحبت م

  
  اجرا شد؟امر ) به محافظ پليس ( : کريا  زفيض محمد
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  !ده دقيقه بعد احوال ميرسانی... تو به کارت برس ) به محافظ ( : طره بازخان 
  !باز بيهوش ميشود و چيزی حاصل نميشود... اگر از تيل داغ شروع کرده باشی : کريا زفيض محمد 
آب يخ سرزخمهايش انداخته ...چوب بيت به زانوهايش کوفته شد...لچش کردند ... تفصيل ميدهم  : طره بازخان 

محافظ را امر کردم که ناخونهای زخمی را .... پانسمان  زخم ناخونهايش را هم باز کرده اند ... ونمک پاشيده شده 
   ...دو داکتر دم دست است ... اين کارهم شده ... زير کوری بوت کند

  يمی و يا گفتن چيزی در چهره ميبينی؟دام عالمه تسلک: کريا زفيض محمد
تجربه ميگويد که قين و ... آمد ، قين وفانه ميکنيم حواله دارچند دقيقه بعد  که ... حاال گفته نميتوانم : طره بازخان 

   ...فانه انگشتان دست وپای راشرحه شرحه ميکند و مقاومت ميشکند
  ب جوش کی به گردن قاتل ريخته بود؟آ... نوازخان ) به اهللا نوازخان ( : کريا زفيض محمد

  !من انداختم : اهللا نوازخان 
  !بی اجازه کار نکن: کريا زفيض محمد 
سر آبله ها خمچه کوبی من گفته بودم که در جاهای نرم وجودش آب جوش بريزند که آبله کند و : طره بازخان 

  ! شود
   حاال معطل چه هستی؟:کريازفيض محمد 
  ! چندان فايده نکرد زخمها به گمانم  خمچه کوبی:طره بازخان 
 و قول وقرار های سختی درپس اين پخته شدهفکر ... تاثيرش تدريجی است... فايده ميکند  :کريا زفيض محمد
سرش خوب حساب شده که به کشتن پادشاه ... انتخاب اين شخص به قتل شاه يک گپ سرسری نيست... حادثه است

   !مملکت روانش کردند
  !رحم و مروت درين کار ها هيچ معنا ندارد از اول  گفته بودم که: ن اهللا نوازخا

  !از يک راه به مقصد نرسيدی، از راه ديگر برو... نرمش در تحقيقات رحم و مروت نيست  : کريازفيض محمد 
  اين مساله بسته گی دارد به اين که نفر مقابل کی است؟

  .به نتيجه برسدبايد ه يک طريق نی از يک طريق کاری در پيش است ک... پروا ندارد  : طره بازخان
  !، نفر خود را جمع و جور ميکندشکنجه که قطع شد.  مخالف قطع شکنجه بودم از اول  : کريازفيض محمد 

  !انشاءاهللا ما و شما يک ترتيباتی ميدهيم!  باز به همان راه خود ميرويم... خوب : طره باز خان 
اين طرف بدو و آن طرف ... ه ما از قتل شاه يک دفعه يی پريشان شديم يک گپ است ک : کريا  زفيض محمد

  !هيچ چيزی نامعلوم نميماند... سه روز سر قاتل کار شود  .فکر ما را تيت کرد... بدو
  !حاال پانزده روز است که زده روان هستيم : طره بازخان
  ! کرديم گاهی شروع کرديم گاهی قطع! کوشش پراکنده...گفتم کوشش کرده ايم  :کريا د زفيض محم

  !يک گپ دردلم ميگردد که اين شخص هم مثل عظيم خان معلم لت پخته شده و معافيت پيدا کرده :طره بازخان 
که شکست ميخوريم ، رنگ زرد ميشويم و ...  اين گپ را از زبانت نکش طره بازخان :کريا زفيض محمد 

   اقرار نکند؟ه باشد يک بچه مکتب چه کار... درسوايی کل ملک را ميگير
  ! چيزی از زبانش برآيداهللا عالم...  خود را تا گرفت و آخ نگفت ، سرکسی که با يک کله شخی  :طره بازخان 
  !خيالم اعتمادت را از دست داده ای قوماندان صاحب :کريا  زفيض محمد

شب ها شما ميرويد !  ميکنی چيزی که من درين شب و روز ديده ام اگر تو ببينی به گپ من عقيده:طره بازخان 
من و تو عبدالحکيم خان و درين پانزده شب و روز ...خانه های تان و من همرای چند محافظ و داکتر ميمانيم 

  ! يک لحظه از شکنجه وعذاب قاتل غافل نمانديم مگر نتيجه کار همان است که روز اول بودميرزا شاه محمد 
  !د قاتل از ديدن عبدالحکيم خان شوک زده ميشواهللا نواز ميگويد که  :کريا زفيض محمد 
 گفت که اين نفر را  طرف عبدالحکيم خان اشاره کرد وقاتل يک دفعه ... من هم اين را فهميده ام :طره بازخان 

  !بدهدنمان که دو و دشنام 
چه کار ها کرديم درجان لچ در حقش ... گپ از دو و دشنام تير است ...اين گپها معنا ندارد ... :کريا زفيض محمد

  چيزی نگفت حاالچی؟ ... 
ديدم که به شنيدن بد و ... بعد ازآن از طرف دو و دشنام را سخت کرديم که عکس العمل نشان بدهد : طره بازخان 

  !بيراه گفتن هم عادت کرد
  

  :طره بازخان به اتاق شکنجه داخل ميشود
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  !صاحب هيج گپ نميزند: محافظ 
  ند؟تا کی نميز:  طره بازخان 

  !بسيار بد رگ است: محافظ 
  از بروتهای تو هم نميترسد بچيم؟مگر ... هزاره اصل ... هزاره اصل است )  به محافظ : (طره بازخان 

  !نی صاحب) با خنده : ( محافظ 
  !بگير به حسابش برس... کمک کن بچيم : طره بازخان 

...  اش کردم و ناخون پايش را که با انبر کشيدم بسته...  رويم تف کردآزارش دادم ، بهصاحب چند دفعه : محافظ 
  !بسيار دو زد
آدمی که اين طور کار کالن ميکند به کار های خردی که تو در حقش ) اشاره به عبدالخالق ( : طره بازخان 

  !ميکنی، خبر هم نميشود
   زنجير های داغ را درگردنش انداختی؟: طره بازخان 

  !سه دفعه: محافظ 
دهانت را باز کن که امشب يک بلوک عسکر را سرت )  از نزديک درچشمان عبدالخالق مينگرد(: طره بازخان 
   ما را ميشناسی؟!يک بلوک عسکر را سر خواهرت باال ميکنم که خودت به چشم ببينی و کيف کنی! باال ميکنم
  ... خوب ميشناسم...از چندين پشت شما را ميشناسم ) چشمها را ميبندد (  :عبدالخالق

 محمود و اسحق ! رفيقهايت محمود و اسحق همه چيز را گفته اند وتو بيهوده اينجا جان سگ ميکنی:ه بازخان طر
  راميشناسی؟
  . صنفی هايم را ميشناسم:عبدالخالق 
اسحق بايسکل خود را برايت داد که تفتگچه را از .. که برايت کمک کردند صنفی هايت گفته اند  : طره بازخان

  !حمود پيش رويت ايستاده شد که در قتل کمک کندخانه بياوری و م
  !تفنگچه را آوردم و هدف را زدم...  بايسکل را گرفتم :عبدالخالق 

   بايسکل را که گرفتی ، به صاحبش گفتی؟:طره بازخان 
  ...  گفتم کاردارم ، کليد بايسکلت را بده :عبدالخالق

   ديگر هيچ؟:طره بازخان 
  !م تفنگچه را آوردم و منتظر شدم ديگر اين که رفت:عبدالخالق 

   صاحب بايسکل چه گفت؟:طره بازخان 
  ! صاحب بايسکل نفهميد که کجا رفتم و چه آوردم:عبدالخالق 

  ! مگر اسحق و محمود ميگويند که درين کار با تو شريک بودند:طره بازخان 
  !  اين که چه ميگويند وتو چه شنيده ای ، به من ربطی ندارد:عبدالخالق 

  
  :کريا وارد ميشوندزهللا نواز خان هندی و فيض محمد ا
  

  سر گپ آمده است؟ : کريا زفيض محمد
  !شروع ميکنيم) رو به محافظان و اهللا نواز خان هندی ! ( تازه چيزی نيست... همان گپ اولی است: طره بازخان 
  !کاسه روغن را روی منقل بگذاريد: کريا  زفيض محمد

  ! سيخ داغ را پشت گردنش بچسپان )به محافظ ( : طره بازخان 
  !صحيح بسته اش نکرده ای: کريا زفيض محمد 

  !بی غم باش... محکم است : اهللا نوازخان 
  !حرام زاده ...  شور نده خود را : محافظ 

   ...زبانت را کمی چرخ بده ! خوب بگير...پس نکن سيخ را : اهللا نوازخان 
  !پس کن که زياد دود کرد: طره بازخان 

  !چه بوی گنده ای: کريا  زض محمدفي
  !باز کن چشمايت را ! واهللا اگر صدای  خود را بکشد: محافظ 

ما در فکر چه هستيم و تو ... پس کن سيخ را از قات پايش مرده گاو ) با قهر سوی محافظ ( : طره بازخان 
  !اوبچه! بيرون برو ديوث! ريشخندی ميکنی
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  .يشونددو محافظ ديگر به عبدالخالق نزديک م
  

  !اسه روغن را بياورک: طره بازخان 
  !يک چيزی بگو... بگو که حرام ميشوی : اهللا نواز هندی 

  ! روغن را سر رانهايش پاش بده:کريا  زفيض محمد
   ...محکم بگيريد: طره بازخان 

  !ف از دهانش آمدک: اهللا نواز هندی 
  !سر دست من تف کردی. ..توعوض آن که به رويش تف کنی ) به محافظ ديگر ( : محافظ 

  !بياور کاسه را : طره بازخان 
   داغ است؟ صحيح : کريا زفيض محمد 
  ... چشمهايت را باز کن ...  کمی صدا کشيدبعد ازفشار زياد، :طره بازخان 

   به تحريک کی شاه را کشتی؟:فيض محمد ذکريا 
  !ميگويد که گپ ميزند...  بس کن :طره بازخان 
  !گپ ميزند... ر کنيدصب : کريا زفيض محمد

  !کل جاهايش شاريد... بس کن او بچه : طره بازخان 
  !روغن داغ کن ... داغ کن : کريا  زفيض محمد

  !حاال ميگويد... يک دقيقه ... صحيح ! ميگويی) سر بيخ گوش عبدالخالق برده ( : طره بازخان 
  ه شاه را بکش؟کی روانت کرد ک) به تکرار گفته فيض محمد ذکريا( : اهللا نوازخان 

  !دو نفر : عبدالخالق 
  دونفر ؟ کی و کی ؟: طره بازخان 
  دو نفرکيست؟...زود بگو : کريا  زفيض محمد
 نادر شاه را بکشند و به قدرت …اين ها ميخواستند ... ان سردار هاشم خان و سردار شاه محمود خ: عبدالخالق 

  !  خود را به من نشان نميدهندوظيفه اين کار را من قبول دار شدم و حاال روی. برسند
  ؟ميگويدچه ) با چشمان دريده به سوی طره بازخان   ( :کريا زفيض محمد

  !بيرون برويد) ظان به محاف ( :طره بازخان 
  ! گپ خراب شد:اهللا نواز خان 

  !چکش وميخ را بياور... تو فکر کن چيزی نشنيده ای : کريازفيض محمد 
  !مين محکم کن نواز پايش را درز:طره بازخان 

  !بزن...  برو :اهللا نواز خان 
  !بس کن که از دهانش خون زرد و سرخ آمد...  ميخ گور رفت در پشت پايش :فيض محمد خان 

   چه  کنيم؟:طره بازخان 
  ! گپ کالن ميشود:کريا زفيض محمد 
  !ناخون افگار را گير کرد  :طره بازخان 
  ... همه چيز خراب ميشود.. . اين گپ اگر بيرون برآمد :کريا  زفيض محمد
  .. پخته سرش کار شده ) با اشاره به عبدالخالق  (  :طره بازخان

برادران شاه را قلمداد کن که گپ ... سرت زور آمد ...  اين گپ پيش از پيش برايش گفته شده که :اهللا نوازخان 
  !خرابتر شود
  ! بهتر است معطل کنيم... تا امر ثانی:کريا زفيض محمد 
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  صحنهء سوم

  
  .گروه بازجويان به دور ميز نشسته اند

  
پيش بينی اين وضعيت آن هم به اين شکل برای من محال ... انتظار ديگری داشتم) با نارضايی ( : شاه محمودخان 

ت قاتل به شکل عجيبی خود را قفل و کليد کرده و ما پش... الاقل نقشه اصلی کارقاتل کم وبيش  بايد معلوم ميشد. بود
وزير صاحب معارف بفرمائيد که دوسيه راچه ) رو به فيض محمدذکريا ...( دروازه يک راز خطرناک قرار داريم

گفته ، به دربار پيش کنيم؟ اگر قاتل چيزی از زبان بيرون نکرده ، رفيقها و شرکايش چطور است؟ همه شان مگر 
  از يک مادر زاده شده اند؟

درست است که يک دسته نفر را به ... قضيه عميقا شخصی معلوم ميشود عرض کنم که اين : کريا  زفيض محمد
چه زير شکنجه و چه از فشار ... حيث همدست وشريک جرم گرفته ايم، مگر هيچيک شان به اندازه سر سوزن 

گمان نميکنم همه شان قسم کرده باشند که تا آخرين رمق حيات راز ! گرسنه گی و تهديد به مرگ معلومات نميدهند
  !يگديگر را برمال نکنند

 دارد؟ يک شخص به تنهايی چقدر انگيزه قوی دارد که بيايد روی حساب قضيه شخصی چه معنا: شاه محمود خان 
اين گونه قتل هيچگاه شخصی وتصادفی نيست . شخصی پادشاه مملکت را شهيد کند؟  استدالل شما قابل قبول نيست

اين که ما از زبان قاتل ... و يا چندين شبکه وجود ميداشته باشددر عقب هر قتل سياسی يک جريان سياسی ... 
يکی اين که شاه را از دست داديم دوم اين که در پيدا کردن منشاء گپ هم . چيزی نگرفته ايم، دو طرفه باخته ايم

  .مغلوب شديم 
  

  :طره بازخان همراه با  ميرزا شاه محمدخان وارد ميشوند
  

  !رفيق قاتل باالخره  حاضر شده است راز قاتل را افشا کند... اسحق :ميرزا شاه محمدخان 
  چطور؟) ازجا برميخيزد ( :کريازفيض محمد 

  !شما برويد از نزديک معلوم کنيد) روبه ديگران  ( :شاه محمودخان 
  ! اين يک نقطه تغيير است:ميرزا شاه محمدخان 

  ق شيردل؟ا اسح:شاه محمودخان 
ميگويد که مرا يک بار پيش عبدالخالق ببريد من ... اسحاق شيردل ) حقيق برميگردداز اتاق ت ( : کريا زفيض محمد

  !هرچه را که ميدانم رخ به رخ ميگويم 
  ! ببريدش :شاه محمودخان 
  !گفتم که محافظان چهارپايی او را به اتاق عبدالخالق بياورند :عبدالحکيم خان 

  !تشريف ببريد به اتاق تحقيق ... چهار پايی مجرم را می آورند :عبدالغنی قلعه بيگی 
  

  :گروه بازجويان به اتاق تحقيق داخل ميشوند
  

  شگاف پيدا شده؟) به سوی عبدالحکيم خان( : اهللا نوازهندی 
  !ين جا سنگ و چوب سر زبان می آيدا: عبدالحکيم خان 

  ديدی زور را ؟) با شوخی  ( :کريا  زفيض محمد
   مگر باش معلوم شود اصل گپ چه است؟...زور قالب ندارد : اهللا نوازهندی 

  !شريک قاتل را بياوريد: شاه محمود خان 
  

ميرزاشاه محمدخان . سکوتی عميق در اتاق ميپيچد. محافظان چهار پايی حامل اسحاق شيردل را به داخل مياورند
  :به سوی اسحق شيردل ميرود وميگويد

  
  !يت را شروع کنگپها... اين هم عبدالخالق رفيقت: ميرزا شاه محمدخان 

 ٢٨



www.farda.org 

  
  . تن مضروب خود را کمی از روی چهارپايی بلند ميکند و به سوی عبدالخالق مينگرداسحاق خان 

  
  

تو که قصد انجام اين کار را داشتی  چرا صاف و پوست ! ای رفيق ناجوان ) رو به عبدالخالق (  :اسحاق خان 
اشاره به گروه (  اگر ما را شريک اين راز ميساختی کنده، اين راز را به ما نگفتی ؟ چرا به تنهايی عمل کردی ؟

  !تاحال هيچکدام ازين آدمها  زنده نميبود) بازجويان 
هرچند  برای انجام اين کار الزم بود سری و شخصی عمل ! راست ميگويی رفيق ) يغ وتاسف با در (:عبدالخالق 

  !کنم اما ازين که شما را درين کار شريک نکردم ، عذر ميخواهم
  چه ميگويد؟ ) رو به ديگران (  :ه محمودخان شا

چه ميگويی؟ ) دست خود را به دهان عبدالخالق ميگذاردو به اسحاق خان نهيب ميزند ( :کريازمحمدخان فيض 
  !ساکت شو

  ؟من چه ميشنوم :شاه محمودخان 
  اين جا برای دعوا آمدی يا برای اقرار؟) به اسحاق خان  ( :ميرزا شاه محمدخان 

  !حاال هرچه از دست تان می آيد، درحق من بکنيد...  ارمان من گفتن همين گپ به خالق بود:ان اسحاق خ
  !چهارپايی را بيرون کنيد) به محافظان  ( :طره بازخان 

  نتيجه؟) به سوی ميرزا شاه محمدخان  ( : شاه محمودخان
  ؟ :ميرزاشاه محمدخان 

  شيد؟به کجا ککار ) به طره بازخان ( : کريا زفيض محمد
  !همان خرک همان درک... کنديم  پدر و مادر وخواهرش را پيش چشمش آورديم، زديم ،: طره بازخان 

  چه نتيجه گرفتی؟... نفهميدم ... طره بازخان : شاه محمودخان 
( ورثه قاتل را همرای خودش رو به رو کرديم ، چوب زديم وتيل داغ کرديم و ... شب تمام شب: طره بازخان 
  !فايده نکرد ... و) يگويد که ديگران نميشنوندچيزهايی م

سوزن کاری ... چيزی که در توان بوده ، درين مدت به کارگرفته شده... صاحب ) آهسته ( :ميرزا شاه محمدخان 
يعنی اگر ... زير قولهايش قوغ مانديم ، در دستها و پاهايش غير از چند ناخون شکسته ديگری چيزی نمانده...شد 

  !حتما معرفی ميکرد... تحريک شده بوده از طرف کسی 
  !بيست روز است که از چهارپايی شور خورده نميتواند) آهسته  ( :اهللا نواز هندی 

کشتن نفر اول !  اين که قاتل خودش تصميم گرفته و شاه مملکت را کشته، از عقل به دور است:شاه محمودخان 
اين را ... شما هر چه ميگوييد عقل من راضی نميشود! نيستهم کار يک بچه خام ... ، کار سر به خود نيست ملک 

رازی را که خبر دارد در زير اين قدر عذاب ودرد پيش خود نگاه هم باور ندارم که قاتل درسن هجده و هفده بتواند 
  !کند

  تصميم چه است؟ ... حاال :کريا  زفيض محمد
  !فيصله آخری اعالن شود بهتر است :ميرزاشاه محمدخان 

ما حداقل به خود چه جوابی پس اميدی باقی نمانده؟ ) رو به ديگران ... (  حکومت فيصله ميکند :محمودخان شاه 
  !آن هم درين سن وسال پادشاه را بکشد و هيچ چيز نتواند راز قتل را برمال کند... داريم؟ درکدام نوشته که يک قاتل

  ! خيلی تلخ  و عبرت انگيزاستملتفت هستيد چه ميگويم؟
  !عرض دارم: ه بازخان طر

  ! کفايت ميکند،کوتوال ) دست خود را بلندميکند: ( شاه محمودخان 
  

  .از در بيرون ميرودو
  .پرده ميافتد
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  پردهء ششم
  صحنهء نخست

  
 از محبس کوتوالی ارگ شاهی در حال حرکت به سوی در ،ديواری از سرنيزهء محافظانميان صف زندانيان 

، موهای ژوليده خستهپانزده شانزده محکوم با چهره های مضروب،چشمهای بی نور و .خروجی کاخ است
.  اند- آخرين ايستگاه سرنوشت–ودستها و پاهای پيچيده در قيد و زنجير رهسپار ميدان عقب زندان دهمزنگ 

  .آدمها گروه گروه در دوسوی راه به تماشای اعدامی ها از يگديگر پيشی ميگيرند
  

اين  ! باکی نيست، حاال اگر طرف کشتن هم ميرويم ... آفرين بچه مرد) روبه عبدالخالق (  :چرخی عبدالطيف خان 
  ! خود را قوی نگهدارمعنويات. دردی ندارد. ر افتخار استمرگ پ

  
اشک به چشمانش ميايد و هيچ حرفی  . اندر ميشودعبدالخالق از ديدن يار دوران کودکی و جوانی خود به رقت 

  .نميزند
  
   عبدالخالق کدامش است؟:بری جوان عا

  !مکتب ، يکيش همواست در بين سه بچه :مخاطب عابر
   کدامش؟:عابر جوان 

  مش است؟ باش که مرد ميدان کدا:  ميانسالمرد
  ! عبدالخالق همان است که پيراهن راه دار دارد:صدايی از عقب 

   همو باريک و قد بلند؟: مرد ميانسال
  ! خودش است:صدای عقب 

  ! ای مرد خدا ، نوش جانت)تهآهس( :ر پيرعاب
  خالق هزاره کدامش است؟: عابر ديگر

  !  آن سفيد پوشک:مخاطب 
   اصل نفر کدام است؟:يک عابر ديگر

  ! آن هزاره سفيد چهره:مخاطب 
  !  چهار پنج نفر شان هزاره هستند:عابر

  !ديگران پدر و کاکا و مامای عبدالخالق هستند: پيرمرد عابر
  ! چطوربا اشاره چشم و ابرو با ديگران احوال پرسی ميکند! نمک حرام  ای:عابر 

  !حاال...  مثل سگ کشته ميشود :مخاطب 
  !قاضی خداست...  خدا باالی سرماست:پيرمرد عابر 

  ! چنواری ميشوند:مخاطب 
  

کاروان صدای بانگ جرس اين .  طره بازخان، اهللا نوازهندی و عبدالحکيم خان پيشاپيش کاروان گام برميدارند
  .ميايددرحلقه های زنجيرهايی است که همزمان باحرکت دستها وپاهای محکومين به صدا 
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  !اين سه نفر از خاندان چرخی هستند: يک تماشاچی
   چرا گپ نميزنند؟: يک صدا

  !حاال ميبرند که دار بزنندشان... چه بگويند: يک جوان 
   اين آدم ديگر کيست؟ :تماشاچی 

  !ميرسيدقاسم معين معارف است :يک مخاطب ديگر
   او را به جرم کشتن شاه به دار ميزنند؟ای خدا چراقيامت نميشود؟: تماشاچی 

  !سه چهار نفر شان يک قد هستند... سيل کن : جوان 
  !طرف يک ديگر هم سيل ميکنند: تماشاچی 

  !محمد ايوب خان معاون مکتب ما را هم به اعدام ميبرند! آخ : يک دانش آموز
  !نفر های کالن شان آه ميکشند و هر طرف سيل ميکنند :ن جوا

  !پادشاه را کشته اند: تماشاچی 
  !آن بچه هزاره کشته...ميگويند پادشاه را : جوان 

  ! دو نفره کشته اند:تماشاچی 
  ! نی من خبردارم که خودش تنها بوده:جوان 

ميگويند نامش محمود ! ين کار شريک بوده گفتم که آن بچه ديگر که پشت عبدالخالق روان است، در:تماشاچی 
  !است

  چرا طرف کسی سيل نميکند؟ : يک تازه وارد
  !بچه پهلويی برايش چيزی ميگويد: جوان 

  نامش عبدالخالق است؟: تماشاچی 
  !بچه يا نواسه صديق خان چرخی است... بچه گک که پهلوی عبدالخالق راه ميرود، ربانی نام دارد : جوان 

  او هم در قتل شاه بوده؟ : يک صدا از عقب
  ! البته:جوان 

  چرا اين کار را کرد؟: تماشاچی 
  !ما از راز اين مردم ها چيزی نميفاميم: جوان 

  !چطور به ناحق خود را به کشتن ميدهند: تماشاچی 
  !خپ شو... ما و تو چه ميفهميم؟ ناحق نيست: جوان 

  ! که اين ها را بزننداين چند نفر اطرافی را ببين که سنگ گرفته: تماشاچی 
  کی هستند؟: جوان 

  !دفعتا پيدا شدند... اين ها چه کاره اند : تماشاچی 
  !پس شويد... پس شويد : عابر پير 
  !اين طرف بيا که قنداق عسکر به سرت نخورد: مخاطب 

  ! با ما چه غرض دارند؟ سر اين نفر ها عيد ميکنند:عابر پير 
  جان جور برايت نميفارد؟: مخاطب 

 کاش فهميده ميشد که در سر شما چيست؟ همان نيم پاو مغز دربين کله... ای مردان خدا ) نجوا کنان ( : عابر پير 
  پس ما چرا جان خود را به خطر نميدهيم؟... ماهم است 

  !چند نفر اسب سوار پيدا شدند... اوهو: مخاطب 
  !عمله شاه و شاه قلی هاست که به سيل آمده اند: تماشاچی 

  !يکسو شو... دريشی دارند: ب مخاط
  !سيل کن اسب سوار ها چقدر بد بد طرف اعدامی ها سيل ميکنند: عابر پير

  !عبدالخالق هيچ سر کسی خبر نيست: تماشاچی 
  ! حاال در زيردار خبر ميشود که چه سرش مياورند:يک اطرافی 

  
 دست به دعا يکنند و سپس هنگام عبور از کنار مسجد شاه دو شمشيره ، دمی قدم سست مصف محکومين 

قدمها تند تر ميشوند و بانگ .  ميرانندفرصت نميدهند و آنان را با فشار برچه  به جلواما سپاهی ها . ميشوند
  . لحظه به لحظه جماعت حاضر در اطراف خيل اعداميها انبوه تر ميشود. جرس کاروان درهم مياميزد
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   اين ها را کجا ميبرند؟:جوان مکتبی 
  شما از کجا آمديد؟ : يک  مرد

  !آوردند مان اينجا ...  ما را گفتند که قطار شويد که جايی ميرويد :جوان مکتبی 
  از کدام ليسه هستی؟!  اين جا آمده ايد که معرکه را تماشا کنيد:مرد 

  چی شدند؟ کجا ميبرندشان؟) قد بلندک ميکند تا اعداميها راببيند! ( از ليسه حبيبيه : جوان مکتبی
  !در جای هميشه گی : صدا از پهلويک 

   جای هميشه گی؟:جوان مکتبی 
  !دهمزنگمقتل  در :صاحب صدا 

بروتهای دبل دبل ... بسيار نفری از اطراف آمده اند! خلق خدا جمع است...  من از آن طرف آمدم :يک مرد
  ! پراستر های گلولهاسينه و کمرهای شان از قط.  نيزه و تفنگ همراه شان است ...لنگوته دارند...دارند

ميگفتند سه شب و روز منزل زديم که تا ... سه نفر شان دم راه ما هم آمدند !  نفر های نادر شاه است:جوان مکتبی 
  . ميرويم قاتل پدر خود را چنواری ميکنيم... اين جا رسيده ايم 

  !آخراين جوانها را کجا ميبرند؟ اوالد مسلمان اند ) گريه کنان  ( :يک تازه وارد 
  ! کل حکومتی ها امروز جشن دارند:يک صدای ديگر 

 مستی خنده ميزنند، خر...  عروسی ميروندگروه گروه آدمها را در راه ديدم که فقط بگويی... ديدم  : تازه وارد
  !ميکنند و به يکديگر ميگويند که برويم طرف دهمزنگ

  ! اصل گپ چه استميفهمندمردم ... خته شده  چشم مردم از ديدن اين صحنه ها پ:پيرمرد تاز از راه رسيده 
  !غيراز کشتن هيچ سرگرمی برای حکومت نمانده! اين وطن سالهاست که در کام بال رفته : جوان مکتبی

  !مکتبی بچه...  زبان را در کامت نگهدار :يک صدا 
ه ها که عبرت بگيريد و به  سيل کنيد بچ! هر کدامش را شقه شقه کنم ، ارمان به دلم نميماند:جنوبیيک تازه وارد 

  !ديگر به اشاره شيطان راه  راست را گم نکنيد
  
  

صدای درهم آميختهء فوج فوج آدمهايی که به سوی دهمزنگ روان اند، شوخی پسر بچه ها ، گريه بی وقفه 
  ....عابران 
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   هفتمءپرده
   نخستءصحنه

  
  

خلق عظيمی دراطراف چوبه های دارگرد . س دهمزنگ بر پا شده استچوبه های دار در ميدان خاکی عقب محب
 روی پنجه های پا بلند ميشوند واز عقب  شانه های ،قسمت مرکزی ميدانمحکومين درآمده و برای تماشای 

نبوه  اعداميها، خاموش و سرگشته، پای چوبه های دار ايستاده اند وگاه به ا.يکديگر به جلو گردن ميکشند
عبوس و منتظر به  ،عبدالخالق ومحمود.  مايوسانه با يکديگرنگاه هايی ردوبدل ميکننداشا گران  و گاهمتغيير تم

 تازه آمده قومی ا تن از شبه نظاميان صد ه. تقريبا تمامی ارکان و عمال دولت در معرکه حاضر اند. جلو مينگرند
طره .  شان بر روی ساکت آنان خط مياندازدميزنند و نگاه های پرسه به دور محکومين  به پايتخت، با بی صبری

در شاهی شاه محمود خان و اقارب خانواده . واهل دربار در مشاوره اند بازخان، شريف خان سرياور با وزراء
سپاهيان به سختی از فشرده گی صفوف تماشاچيان گريان وکنجکاو به سوی ميدان   .وسط ميدان جمع آمده اند

   .جلوگيری ميکنند
  

  مثل زنها؟... چرا گلويت را بغض گرفته  :اشاچی جوان تم
  !کنند اين ها برای چه اينجا زنجير پيچ آورده اند؟ ميبينی که خلق جمع شده اند که به دار باالی شان :جوان گريان 

  !چه خاک بادی :جوان تماشاچی 
  .ين جا آوردندما را بی خبراز مکتب ا. تاب ديدن اين صحنه را ندارم ... بيا برويم  :جوان گريان

  !ما را آورده اند که برای هفتاد پشت ما عبرت باشد :کسی از عقب 
و آمد  جاسوس ها و نفر های ضبط احواالت  دم چشمت رفت... گريه ات را کم کن که خطر دارد :جوان تماشاچی 

  !دارند
  حاال چه ميکنند؟: دانش آموز مکتب
 در سيل کن چطور دستها و پاهای شان. د را به کشتن آورده اندخدايا بچه های خور) با گريه (  :زنی چادری پوش 
  خدايا خودت اين صحنه را ميبينی؟... غل و زنجير است

   چرا در بين ميدان اين قدر نفر جمع شده؟:دانش آموز 
  همين آدمهای بروتی لنگوته پوش را ميگويی؟: کسی از عقب 
  اينها کی هستند؟: دانش آموز
 حاال آمده اند دعوا... ص نادر شاه همين ها بودند که ارگ و بيت المال را پشت کرده بردندنفر های خا: تماشاچی 

  !دارند که اعداميها ها را به ما بدهيد که ما به دست خود تکه تکه شان کنيم
  چه ميگويد صدايش را ميشنوی؟... ببيين کش و گير دارند ! راست ميگويد: جوان گريان 

  .اين ها پدر ما را کشته اند... خودم به دست خود شقه شقه شان ميکنم ... اگر بمانم يگويد که واهللام: تماشاچی 
  پدرشان کيست؟: دانش آموز 

  !نادر شاه ميگويند پدر ما بود) بالحنی استهزاء آميز( : کسی ازعقب 
  چه ميکنند؟! عجب... او بچه ميبينی هر کدامش يک چاقو از جيب کشيده : جوان تماشاچی 

  !کل شان چاقو همراه خود آورده اند... آخ خدايا رحم کن به اين جگرگوشه ها : ی پوش زن چادر
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  !سپاهيها را به عقب تيله ميکنند... خاله راست ميگويد: دانش آموز 
  !هيچکس اين ها راچيزی نميگويد: زن چادری پوش 

 آن نفر را... د را نشان ميدهندسيل کن که درباری ها هم چاقو های خو! لنگی دار ها را چه ميگويی: تماشاچی 
  ميشناسی ؟

  !سردار احمدشاه بچه کاکای نادر است ... من او راميشناسم : کسی از پهلو 
  همويی که چاقوی خود را کشيده؟: دانش آموز
  نفر ديگرش سردار محمد حيدر اعتمادی است نی؟... خودش است: صدا ازپهلو
  اوکيست؟: دانش آموز 
  لقدوس خان معاون وزارت دربار را نميشناسی؟پسر عبدا: صدا از پهلو

  تو چطور او را ميشناسی ؟ : جوان تماشاچی 
  چند تا خدا خوانده ها را کی نميشناسد؟... هی برادر : صدا از پهلو 
  .همو آدم نميماند که کار يک طرفه شود: دانش آموز

  !برادر نمايش حمام خون را برپا کرده اند، :صدايی از ميان جميعت تماشا چی 
  ! ميرسيدقاسم خان را عفو کرده اند:مردی ميان سال 
   کسی عفو شد؟:جوان تماشاچی
  !ميرسيدقاسم معين معارف را به هزار رنگ زردی از دم تيغ خالص کردند : مردميان سال

  !فيض  محمد خان ذکريا به دادش رسيد: صدايی ناشناخته از پيشرو
  !دازیني خدايا در دل شان رحم ب:زن چادری پوش 

اين جا يک نفر ميگويد که يکی از رفيق های عبدالخالق را هم از چنواری نجات داده ) به رفيقش ( :  گريان جوان
  !اند

  ! دروغ است:مخاطب 
مگر ...مالها و ريش سفيدان از کشتن خالصش کردند... اسحق شيردل نام داشته ... دروغ نيست :جوان تماشاچی 

  !عمر قيد خواهد بود
  ديگر کی عفو شده ؟ : ط تماشاچيانکسی ازوس

  !همه شان را چنواری ميکنند: صدايی از ميان جميعت 
  

  صاحب صدا به سرعت از ازدحام جميعت گم ميشود
  

چند . اعدامی ها ميان ديواری از آدمهای عجيب وغريب و هيجانی ايستاده اند. ازدحام و سروصدا اوج ميگيرد 
عبدالخالق مثل سنگ خاموش است و درکنار محمودخان . اميان مينگرندنفر شان به طرف کارد و چاقوی غير نظ

  . ايستاده است
  
  

  !اين ها را به دست خود ما بدهيد... اين قاتالن پدر ما را کشته اند ) فرياد ميکشد( :  لنگی به سرمرد مسلح مرزی
  !را چطور بگيريمخود ما ميدانيم که انتقام خون خود  )دست تکان ميدهد( : بروتی  مرد مسلح مرزی

  
  .ميکشدخود  با ريش دراز به سوی عبدالخالق خيز برميدارد و او را به سوی شبه نظامی         

  
  !بمانيد که سردار صاحب چه فيصله ميکند... گيرودار نکنيد : سپاهی 

 شان ار باالیکه يکه يکه سر د سيل کنيد... يک طرف ايستاده شويد... کسی حق ندارد خود سری کند : سپاهی دوم 
  !دور باشيد... ميکنيم

  !تو حق نداری درکارما  داخل شوی) تفنگ دهان پر در دست وسط ميدان ميپرد( : لنگی به سر مرد مرزی 
  !يک طرف... يک طرف شويد : سردار احمدشاه خان 

  !از دم سردار صاحب پس شويد: سپاهی 
  !يريددم نفری ايله جاری را بگ) به سپاهی ها : ( طره بازخان 

  !بياييد که من شروع کنم) جلو ميرود( : سيدشريف خان 
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  !کنم مي من شروع ...اجازه بدهيد : سردار احمدشاه خان 
  پس ما اين جا چه کاره هستيم؟) خشمگين( :  لنگی به سرمرد مرزی

  !به همه نوبت ميرسد... يک دقيقه صبر کنيد : عبدالحکيم خان 
  !تو اين جا ايستاده باش وتماشا کن) ت عبدالخالق را به قوت ميکشدجلو ميرود و دس( : اهللا نوازهندی 
  ! دار باال  کنيدنفر اول را سر: طره بازخان 

  !بااليش کنيد... پدرش همين است :  بروتی مرد مسلح مرزی
  !بی نظمی نکنيد: اهللا نوازخان 

  ؟ که به دار باال شدکيست... سيل کن )  به عبدالخالقرو( : اهللا نوازهندی 
  

  . غريوی آميخته با گريه و هيجان و نوا های اسفبار از ميان جماعت تماشاچی برميخيزد        
  

  سردار پدرت را ميبينی؟... باال سيل کن ) دهان بيخ گوش عبدالخالق ميبرد( :  لنگی به سرمرد مرزی مسلح
  !هيچ سيل نميکند: اهللا نواز هندی 

  !حاال سيل ميکند) عبدالخالق فروميبردنوک برچه تفنگش را به کمر ( : سپاهی  
  !سيل کن) چيغ ميکشد( : سپاهی دوم 

  !قيمه قيمه ات ميکنيم:  بروتی مرد مسلح مرزی
  اين چه رقم جنس است؟ ميبينی سيل نميکند؟) رو به سردار احمدشاه خان ( : سيدشريف خان 

  !دور شويد که ما به حسابش برسيم) به ديگران ( : سرداراحمدشاه خان 
  !ما هم برای همين کار آمده ايم سردار صاحب:  تفنگ به دست مرد مرزی 

  !پس سيل کنيد که من چه ميکنم: سرداراحمدشاه خان 
  !چند دقيقه صبر کنيد که ديگران را سردار باال کنند) شانه های عبدالخالق را محکم ميگيرد( :  سپاهی 

  !نفر اول را تا کنيد که مرده : طره بازخان 
  !گيرودار زياد ميشود... وقت کم است ... زود ... کاکايش را باال کنيد : کيم خان عبدالح

طرف موالدادخان خيزبرميدارد و بازوی او ! ( گوش و بينی اش را ببرمبمان که :  لنگی به سرمرد مسلح مرزی
  )را با نوک چاقو ميخراشد

  !خود سری نکنيد برادران : طره بازخان 
  !گوشهايش را ببريد بعد به دار برود: دی سردار محمد حيدر اعتما

  !به ديگرش نوبت بدهيد... چشمهايش برآمد ) به حلقه نگاه ميکند و فرياد ميکشد( : اهللا نوازهندی 
  !سيل کن او بی ناموس که کيف کنی) روبه عبدالخالق ! ( باال کنيد قربانعلی خان را : عبدالحکيم خان 

  !حاال نوبت خودت هم ميرسد)  به دندان ميسايددندان( : مرد مرزی نيزه به دستيک 
  !ندازيد که نفری سيل کنندمرده ها را اين جا بي: سيدشريف خان 
به دور مرده ها چرخ ميزند و به سوی مصطفی خان و لطيف خان چرخی شکلک ( :  بروتی مرد مسلح مرزی

  )درمياورد
  !بگيريد اين کونی ها را

  
  . جوانهای چرخی ساکت و پايدار کنار عبدالخالق ايستاده اند. يگيرديک سپاهی از بازويش م           

  
  !همين حاال هم زير چشمی همراه يکديگر چيز هايی رد و بدل ميکنند: سيدشريف خان 

  همراه قاتل؟: طره بازخان 
   چه ميگويند؟بمانيد : اهللا نواز هندی 

  !چند دفعه است که هزاره طرف شان سيل کرد: سپاهی تفنگدار 
  چه ميگوييد؟: سيدشريف خان

  !گپ ها گفته شده... چيزی به گفتن نيست: عبدالخالق 
  ! مگر کار ما مانده:سيد شريف خان 

  ! کار ديگری ندارم! کار من تمام شده:عبدالخالق
  !)چپ چپ سيل نکن ( ! از گپت نميگردیدرين حال هم  : سيدشريف خان
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  !ين بچه فحش ميگويدا:  تفنگدار سپاهی
  کدامش؟:  خان سيدشريف

  !بچه خان) اشاره به لطيف خان چرخی( : سپاهی تفنگدار 
  !يک چيزی بگو) رو به لطيف خان چرخی (  :سيدشريف خان 

  !حيوانها! نامرد) به جای لطيف خان ( : مصطفی خان چرخی 
يف خان نوک برچه در بغل مصطفی خان فروميرود و لط.... ( هی : لنگی به سرمرد مسلح مرزی سپاهی دوم و 
  )خود را ميگرداند  چرخی روی
  ! همين ها را باال کنيد سردار که درد شان زياد است:اهللا نوازخان 
  ! جلد شو:طره بازخان 

  !اين طرف بياوريدشان) رو به احمدشاه خان وزير دربار  ( :حاجی نواب خان 
  اين چه کاره است؟) اشاره به محمودخان  ( : لنگی به سرمليشهء مسلح مرزی

  ! معاونش بوده :دايی از عقب ص
  بياورمش ؟ :  لنگی به سرمرد مسلح مرزی

   اين طرف؟:سردار محمد حيدر اعتمادی 
  ! کشش کن:نواب خان 

  
  .بدن محمود خان در ميان موجی از سرنيزه وچاقو و کارد قطعه قطعه ميشود

  ! اين طرف بياوريدش :طره بازخان 
  !نفر اصلی را: نواب خان 

  
  .سپاهی تفنگدار عبدالخالق را پيش ميکشد                              

  
  با کدام چشم سينهء شاه را نشانه گرفتی ؟) به عبدالخالق  (  : خان سردار احمدشاه

  
خون تيره صورت قربانی را سرخ .و ناگهان با تيغهء برهنه چشم عبدالخالق را از کاسه سر بيرون مياورد 

  :چاقوی خود را در مياورد و ميگويد نديم شاه ، ،نواب خان.ميکند
  

  با کدام انگشت ماشه تفنگچه را کشيدی؟ ) رو به عبدالخالق  ( :حاجی نواب خان 
  

  .و آنگاه انگشت شهادت دست راست عبدالخالق را با لبه تيغ قطع ميکند
  

  نوبت به ما هم ميرسد يانی؟) خيزبرميدارد (  : با موهای حنا شدهمرد مسلح مرزی 
  

 اما دست  شريف خان ؛ قربانی از تعادل ميافتدبدن. له  نوک برچه را تا ته در شکم عبدالخالق فرو ميبردوبالفاص
يک . سرياور نظامی شاه مقتول ، از پهلو نگهش ميدارد و در يک چشم برهم زدن گوش راستش را قطع ميکند

  .   گوش ديگرش با برچه قطع ميکندواسکت پوش مليشهء
  

  زنده است؟...  هيچ صدا نميکشد:تمادی سردار محمد حيدر اع
  !زير هزار رقم عذاب و شکنجه صدا نميکشيد... عادت صدا کشيدن ندارد...  زنده است :طره بازخان 

  ! بمان بفهمند که درين ملک هم بازخواست و عدالتی است:اهللا نواز هندی 
  !دستها و لباسهايت پر از خون شده :  طره بازخان

و انگشت قطع شده عبدالخالق را درکاغذ پيچيده و به طره ... (  که يک کلک قاتل را کندم  باش:اهللا نوازخان 
  ) بازخان نشان ميدهد

  !دستهايت را مردار نکن...  گم کن :سردار احمدشاه خان 
  ! ميکفيدم اگر انتقام پدر را نميگرفتم: لنگی به سر مرد مسلح مرزی 

  ! شکرالهی: مرد مسلح مرزی با بروتهای تاب دار
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  تو چه کردی؟ ) مليشهبه يک  ( :اهللا نواز خان 
  ! يک انگشتش را بريدم :مرد مرزی چاقو به  دست

  بينی اش را که بريد؟:  ريش دار مرد مسلح  مرزی 
آن نفرچاق و سياه چهره کيست که گوش قاتل ! که لنگی کالن در سرش است... آن نفر قد بلند : سپاهی تفنگدار 

  رابريد؟
  ! کابل رسيدم شام به من ديروز!  نميشناسم : چاقو به دست مرد مرزی 

  
از بدن پاره پاره شده  عبدالخالق که پيوسته دست به .  رو به پايان است گوش بريدن وچشم کشيدنصحنهء 

 چاقو که از چهار طرف در بدنش ءاز اثر نيش ده ها سرنيزه و لبه.  است جاری های خون رشتهدست ميشود، 
در لحظه های پايانی ماجرا، جسد وی . از گلويش به گوش ميرسد" صدای جرجر ثل يک گنجشکم"فروميرود، 

 اما وقتی به عقب مينگرند باز ؛تماشاگران پراکنده ميشوند... گوشت خونين وبی شکل تکان ميخوردمثل يک پاره 
  .سپس گم ميشود يک جسم سرخ و خون آلود روی نوک برچه ها و سرنيزه ها باال ميشود و هم ميبينند که

  
  

  .پرده ميافتد
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