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 به نام يگانه هنرمند

 

  صحنه: 

خانه اي نه چندان بزرگ ... فضايي را كه در » 

ايم ، مي توانيم مقابل ديد تماشاچي قرار داده

سرسرا، هال، پذيرايي ، يا تمام اينها بدانيم 

، چرا كه عناصري از عناصر متعارف هر كدام از 

اينها در فضا موجود است. تنها حضوور ننهوايي 

را ذكر مي كنم كه بودنشان را در فضا الزاموي 

ست مي دانم: پنجره اي روبرو كمي متمايل به را

كه قدي است و راه ورود به تراسي كه به نودر  

از نن استفاده خواهود شود. دري، در جووايي از 

صحنه اما به شود  در معورت توجوه و ديود: در 

اتاق خواب! اين فضوا دوبكسوا اسوت و سووو  و 

ارتفاع متفاوتشان، فضا را به دو نيموه كورده 

در سمت چپ روي ديووار كووه ا ور  است. نينه اي

اصرار بر كشف منوق متعارف حضورش باشد، شوايد 

بهتر نن باشد كه روي شومينه اي نصب  ووردد... 

اغكب بر سوح مرتفو  تور « مرد» ترجيح مي دهم 

ديده شود . ننچه مي ماند اشاره به نرايش فضا 

است كه مي تواند شامل عناصري از طبيعت زند ي 

باال باشد، اما بايود توجوه متوسط و متوسط به 

شود كه نرايش و المان هاي نن خود را به فضاي 

جذاب اما خشك و نه چندان نونوار خانه، تحميل 

 همين! .« كرده باشد 

 

 

 

 



3 

 

ــــ   ي

 ... 

 

 همان فضا، كه باران بر نن سنگيني مي كند.  

 عصر .... 

/ مرد نزديك به پنجره، روي صوندلي راحتوي در  

، روزنامه يوا كتواب، تفواوتي حال موالعه است

 ندارد./ 

/زن بسيار نزديك به تماشوواچي ، روي صووندلي و 

 خيره به ننها .../

 اين دومين روزه كه همينجوري داره مي باره،  زن: 

)سر بكند مي كند( ها؟ ... اوه نره ... پودرم  مرد: 

 هميشه مي  فت 

) قو  مي كند. بي حوصكه اداموه حورف مورد را  زن: 

پيش بيني مي كند( وقتي دو روز پشت هم بوارون 

بياد و تو اين دو روز براي چند لحظه با وجود 

بارون، نفتاب بزنه، يعني يه  وشوه اي خيوالي 

 داره به واقعيت تبديل مي شه. 

)با لبخند( يا اينسه داري تو بيداري خواب مي  مرد: 

 بيني.

ولي هيچ نفتابي تو اين دو روز از هويچ  وشوه  زن: 

 نسمون، بيرون نيومده، 

)با نگاهي به بيرون( اما هنووز بوارون تموام  مرد: 

 نشده... همينوور دومين روز! 

ولي داره غروب مي شه نقا و نفتاب شما، نخرين  زن:

 فرصتهاشو از دست مي ده! 

)شوخ( پا قرار نيست تو بيداري خواب ببينويم،  مرد: 

 نه ما نه كا ديگه. 

/ زن عصبي بكند مي شود و به طرف نينه مي رود  
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و لحظاتي خيره، خود را مي نگرد، / مورد نيوز 

 خيره به اوست./ 

  كورده... موي خوواي به نظرم ... بارون عصبي مرد:

 نور خونه رو برا  بيشتر كنم؟ 

/ مرد بكند مي شود و بدون اينسه منتظر جوواب  

 زن شود، نور فضا را بيشتر مي كند./ 

اصالً اينوور نيست. برام مهوم نيسوت چنود روزه  زن:

بارون مياد يا تا چند روز ديگه قراره اداموه 

پيدا كنه، برام مهم نيست پواييزه يوا بهوار! 

نيست. فقط ... بهووم بگوو  ديگه برام هيچي مهم

ي عصرونه رو چه جوري سرو كونم؟ اصوالً ... قهوه

 قهوه يا نسسافه يا كاپوچينو؟ 

) مرد با حيوور  بوه حالوت غيرعوادي زن خيوره  

 است.( 

 با توام! زن: 

 تو ... حالت خوبه؟  مرد: 

 كامالً. جواب منو بده.  زن: 

 اما ...  مرد: 

 )قاط ( خواهش مي كنم.  زن: 

 )نا زير( كاپوچينو  مرد: 

 معمولي، نعنايي يا ايرلندي؟  زن: 

)سعي مي كند ذوق زده نشان دهود( مگوه شورابم  مرد: 

 داريم؟ 

 )سري ( فقط انتخاب كن!  زن:

)دستپاچه تالش مي كند، تصميمي بگيرد( خوب ...  مرد:

 تو اين هوا شايد... معمولي بهتر باشه. 

 )نرام( باشه.  زن: 

/ زن به قصد سرو كاپوچينو از صحنه خوار  موي  

شود. مرد كالفه اسوت و مستاصول ... دسووتي بوه 
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موهايش مي كشد و به طرف پنجره مي رود/ پنجره 

را باز مي كند و نفا مي كشد/ صداي بواران در 

فضا شديدتر مي شود/ مرد فسور به بيرون خيوره 

 شده/ زن وارد مي شود با سيني سفارشا ! 

 رو به مرد ... / مي ايستد ،

اون پنجره لعنتيو ببند. بيرون هيچ چيز ديدني  زن: 

 وجود نداره. 

/ مرد به سرعت پنجره را مي بندد. زن سيني را  

 ذارد و مي نشيند. مورد روي ميز مقابل خود مي

لحظاتي به زن خيره اسوت  سوپا محتواه بوه او 

نزديك مي شود. از پكه هوا پوايين موي نيود و 

 رسد، اما نمي نشيند./ كنار زن مي 

 به من نمي  ي باز چته؟  مرد: 

 ................. زن: 

 هوم؟ چي شده؟ بگو  مرد: 

 فايده داره؟  ه... چ زن: 

ي كوچولوو! )در حال نشستن( حوداقل يوك فايوده مرد: 

اينسه من از اين استيصال احمقانه درميام ... 

چوي  االن من نه مي دونم چي شده، و نه مي دونم

شه كرد؟ خود  قضواو  كون! ويوعيت بودي كار مي

براي من كوه هميشوه دوسوت دارم  نيست؟ مخصوصاً 

   كاري بسنم. واسه

 اين دفعه رو بخواي هم نمي توني كاري بسني!  زن: 

تو  مرد:  )جديتر و نگرانتر( خواهش مي كنم بگوو... 

 داري منو مي ترسوني. 

 تو رو؟  زن: 

/ بكند مي شود و بار ديگوور بوا افسووب و بوه  

كندي به طورف نينوه موي رود. مورد بوا نگواه 

 تعقيبش مي كند./ 
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 ا رم كسي بايد بترسه، اون منم نه تو. زن: 

 )كالفه و عصبي( چرا؟  مرد:

نه  زن:  )مسث/ سسو / ترسيده و پريشان نگواه از ني

مي  يرد و پيش مي نيد/ رو بوه تماشواچي( موي 

راحووت هووم مووي  ووم... اميوودوارم از   ووم... و

 صراحتم اذيت نشي ...

 )مشتاق و بي تاب اما نگران( بگو!  مرد: 

اون بيرون... تو خيابون و فروشگاه و تئواتر،  زن: 

ديگه هيچ مردي نگوام نموي كنوه! )پريشوانتر( 

 مردها ديگه براي ديدن من سر برنمي  ردونن! 

/ چند لحظه اي مرد در سسو  و بهت زده از كالم  

زن به او خيره مانده ... زن نگاه سنگين مورد 

را تاب نمي نورد. نگاهش را مي دزدد و دوباره 

 به او و صندلي نزديك شده، مي نشيند./ 

 )بدون نگاه به مرد( سرد شد! بخور!  زن: 

/ خود ليوانش را بر موي دارد و جرعوه اي موي  

ند نوشد/ مر د همچنان مبهو  مانده! سعي موي ك

و او نيوز   معقول باشد. ليوانش را برمي دارد

 مي نوشد./ 

 خوب ... شايد اين تصور توئه.  مرد: 

 )سري ( نه! كامالً مومئنم.  زن: 

 با كن!  مرد: 

 مي توني باور نسني.  زن: 

نخه... تو ... نمي دونم چي بايد بگم... اموا  مرد: 

فسر مي كنم اشتباه مي كني ... تازه بووه فورت 

 درست باشه، چه اهميتي داره؟ 

 براي من خيكي اهميت داره.  زن: 

 براي چي؟  مرد: 

 نمي دونم.  زن: 
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ني كه دوست داشتن و مواميدوارم نخواي بهم بفه مرد: 

 هميته. اشتياق من برا  بي ارزش و كم ا

 اينوور نيست.  زن: 

پا... چرا بايد ننقدر ناراحت باشوي؟ مون ...  مرد: 

من هنوزم از نگاه كردن به تو لذ  مي برم توو 

نو  زيبا و همچنان جووني! جوذاب و دلربوا! اي

 باور كن ! 

 اين نظر توئه. زن: 

 همين كافي نيست؟ مرد: 

 من همچين چيزي  فتم؟  زن: 

 پا سسوتت چه معني داره؟  مرد: 

تو داري بازجويي مي كنوي؟ ... يوا قصوود داري  زن: 

 كمسم كني؟ 

نخه ... نخه چووري مي تونم كمسوت كونم وقتوي  مرد: 

 دي ؟ خود  اين اجازه رو بهم نمي

 اصالً فايده اي نداره.  زن: 

 چرا؟ براي چي اين مسئكه ننقدر برا  مهم شده؟  مرد: 

)خيره  و در خود / دردمند( با خودم تصور موي  زن: 

كنم... كه ... ا ه نروم و با عشوه خودمو بوه 

مردي نزديك كنم و تو  وشش دعوو  عاشوقانه اي 

رو به مستهجن ترين ككما  كه مردا دوست دارن، 

بخونم، واكنشش چي خواهد بود؟ )مرد، مشومئز و 

عصبي اما خوددار ليوان را كنار  ذاشته، بكند 

از زن فاصكه مي  يورد، زن در خوود و بوي  شده

اعتنووا( ترديوودي نوودارم، بوودون اينسووه رو 

پيشنهادم فسر كنه، مي  ه: معذر  مي خوام، من 

 كار دارم. 

 تو حالت خوب نيست. مرد: 

 شايد زن: 
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 حتمًا  مرد: 

 ولي راست مي  م. زن: 

ساله كوه حالوت خووب  مرد: )كمي برنشوفته( االن دو 

پسور كوچولومونوو خوار كورديم  نيست، از وقتي

حالت خوب نيست. چيزي كه منوو عصوبي مووي كنوه 

اينه كه به طرز احمقانه اي داري با خود  موي 

جنگي. معني اين افسرد ي چيه؟ مي خواي به مون 

بقبولوني كه دو ساله زند ي شويرين و عواديمو 

از دست دادم؟ مي خواي بفهموني كه دارم السوي 

باور كنم كووه زنوم  دست و پا مي زنم؟ مي خواي

 خل شده؟ اين كارا چيه؟ اين حرفا كدومه؟ 

نقدر غيرعوادي ا)با زهرخند( چيزي كه من  فتم  زن:

 به نظر  اومده؟ 

 نيست. مرد: 

 براي هيچ زني غيرعادي نيست.  زن:

تو  مرد:  خود مسئكه شايد، ولي ميزان اهميتش بوراي 

 غيرعاديه. 

 اين نظر توئه. زن:

)مسث/كمي نرامتر( چرا هيچوقوت پيشونهاد منوو  مرد:

قبول نسردي؟ چورا نخواسوتي دوبواره بچوه دار 

 بشيم؟ من فسر مي كنم اين بهترين راهه كه ... 

ننقدر بچه نباش! خواهش مي كنم من هيچوقت نمي  زن: 

تونم يه نفر رو جاي يه نفر ديگه بوذارم ا وه 

بچه دار هم مي شديم، هيچوقت اونوو جواي بچوه 

قبكي مون نمي ذاشتم، همچين كاري فقوط از يوه 

ابكه برمياد و من ابكه نيستم. توو بارهوا در 

 مقابل پيشنهاد  اين جوابو از من شنيدي . 

موز شوده، دور موي شوود، روي صوندلي مرد، اچ/ 

 راحتي خود مي نشيند./ 
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تازه...  فتم كه من حالم خوبه ... اين قضويه  

هيچ ربوي به افسورد ي و بچوه موون و اينووور 

 چيزا نداره. 

 فسر مي كني. مرد:

)مسث/ سسو ( ولي .... ولي من هنوز پير نشودم  زن: 

... هنوووز ... هنوووز جاذبووه هوواي زنانووه مووو 

 .. چرا بايد دارم.

)نشسارا متاثر( خواهش مي كنم با كن ... اصوالً  مرد: 

... اصالً بهتره بري يه دوش نب  رم بگيووري ... 

 نروم مي شي. 

 ..................... زن : 

 شنيدي چي  فتم؟  مرد: 

 نره ... ولي مي خوام برم بخوابم.  زن: 

 بخوابي ؟ االن؟  مرد: 

 اوهوم  زن: 

 / مرد  يج و مستاصل و كالفه مانده .../  

خيكي خوب ... برو ... ا ه اينووري حالت بهتر  مرد: 

 مي شه ... برو. 

 شايد بهتر بشه.  زن:

/زن بكند مي شود و بي حالت به طورف در اتواق  

خواب مي رود. در مسيرش مسثي و نگاهي به نينه 

دارد. مي رود. مرد با كالمش او را در نسوتانه 

 ي ورود متوقف مي كند./ 

ميشوه اما اينو بدون كه تو براي من، هنوز و ه مرد: 

ي وجود تورو دوست جذابترين زن دنيايي! من همه

 كه باشي.  دارم، هر جوري

)بي ننسه مرد را نگاه كند( منم دوسوتت دارم.  زن: 

 شب بخير. 

/زن وارد اتاق خواب مي شود، مرد لحظواتي بوا  
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خود ككنجار مي رود، نا هوان فسوري بوه ذهونش 

خوور مي كند. مقابل نينه موي رود. دسووتي بوه 

كشوود. عووور مووي زنوود. دو دكمووه از موهووايش مي

پيراهن خود را باز مي كنوود و بوه طورف اتواق 

خواب مي رود. نور صحنه را كوم موي كنوود . نن 

با احتياه در اتواق خوواب   ونه كه قبالً بود .

را باز مي كند و با لبخندي همزموان بووا ورود 

  ويد: / به نجوا كالمي مي

)با لبخند و نجوايي( نخوابيدي كه عزيز دلوم؟  مرد: 

 ... ها؟ 

/ مرد وارد اتاق خواب شده است و در نيمه باز  

مانده. چند لحظه ي كوتواهي موي  وذرد و مورد 

هايش بيرون مي نيد.  نااميد در حال بستن دكمه

رفتوه و يوا بوا رسد زن يا به خواب به نظر مي

جوابي تكخ نااميدش كرده اسوت . مورد همچنوان 

نامتعادل و پريشوان اسوت. مقابول پنجووره موي 

 ايستد. پشت به ما خيره، فسور، عبوب! 

/ صداي رعد و برق و شد  باران   تواريسي ... 

 / 
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  دو 

 همان فضا، نيمروزي ديگر....  

/ صحنه با تداوم تاريسي نغاز مي شوود. صوداي  

مرد، با نشاه و هيجاني كاذب و در حال خواندن 

جمال  كتابي در فضا است. تا پايوان ايوون صودا 

 تاريسي تداوم خواهد داشت./ 

ـــدا   ص

 مرد:

 

نمي دانم قبالً كسي اين را به شما  فته يا نوه  

ولي از من كه همچون جاسوسي شما را دنبال موي 

منم، بشنويد: شما خيكوي خيكوي زيبوا هسوتيد، 

 بسيار زيبا و دلربا! 

/نور مي نيود. زن بوا لباسوي كوه پيداسوت از  

اي بوه نمده، جكوي صحنه ايستاده و نامه بيرون

هيجوان زده موي دست دارد. نامه را ترسويده و 

 بندد./ 

)با خود( اين... اين كار كيوه كوه بوه خوودش  زن:

جوورا  داده، همچووين نامووه اي رو بنوودازه تووو 

صندوق نامه؟ ا ه قبل از من صوندوق رو ... نخ 

... بهتره اينوو ... اينووو... يعنوي چيسوارش 

 كنم؟ 

/ در باز مي شود و مرد با لبواب بيورون وارد  

مي شود. زن به سرعت و دسووتپاچه ناموه را توا 

كرده و مخفي مي كند. مرد با ديدن زن لحظه اي 

 ايستد. به نظرش چيزي غيرعادي ديده است./ مي

 سالم  زن: 
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 سالم! تو ... تو بيرون بودي؟  مرد:

 ها؟ ... نره ... يه سر رفته بودم فروشگاه!  زن: 

)مسووث( .... ا ... تووو ... صووندوق نامووه رو  مرد: 

 ديدي؟ 

 صن ... صندق نامه؟  زن: 

اوهوم! خاليه! من منتظر يه نامه ي خيكي مهوم  مرد: 

 بودم. 

اوه ... نره ... موون بوورش داشووتم... رون اون  زن: 

 ميزه. 

/ مرد بي كالمي ديگر به طرف ميز رفتوه، ناموه  

اي را برداشته و به سرعت باز موي كنود و موي 

 خواند. زن نشسارا بي قرار است./ 

 نره، خودشه ... متشسرم.  مرد: 

/ نامه را مي بندد و در جيب مي  وذارد. مورد  

به طرف زن بر مي  ردد. در حوال او دقيوق موي 

 شود . مشتاق!/ 

 تو چيزي مي خواي بهم بگي؟  مرد: 

 من؟  زن: 

 اوهوم. مرد: 

 نه ... چرا اين فسرو كردي؟  زن: 

 )با لبخند و ريايت( به نظر اينوور مي رسه!  مرد: 

 اشتباه مي كني.  زن: 

 )لبخند روي چهره اش مي ماسد( مومئني؟  مرد: 

البته ) سر صحبت را عوت موي كنود( مووي خوواي  زن: 

چيزي برا  بيارم؟ نوشيدني خنك يا داغ يا هور 

 كدوم و بخواي؟ 

ها؟ ... نه ... نه ... فسر نسنم ميول داشوته  مرد: 

 باشم. 

چرا؟ شايد بيرون بوا همسووارا  چيوزي خووردي؟  زن: 
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هواي ها بواربي)با شويونت( توو  رافيسوت نره؟

 اصيكي پيدا مي شن. 

 )به زحمت مي خندد( خوشحالم كه حالت خوبه.  مرد: 

بد نيست )مي خندد( بد نيست! ا وه چيوزي ميول  زن: 

 داشتي بهم بگو. 

 كجا داري مي ري؟  مرد: 

دوش نب  رم، استراحت و كمي موسيقي! ا ه كاري  زن: 

 با من نداري! 

 ............ مرد: 

 چرا اينووري نگام مي كني؟  زن: 

به  مرد:  ... )لبخند مي زند( فرامووش كون... بورو 

 كارا  برب! منم كار دارم. 

 باشه. زن: 

ظاتي خيووره مووي ورد لحووورود، موووي/ زن موو 

 يرانود و اری مویيگسوزند.ند،زهرخونودي مياوم

 / زند.پکی می

مي كشد. باراني خود را درمي نورد  ی/ مرد نفس 

با رود و ي نويزد. لحظه اي كوتاه بيرون ميو م

ليواني در دست برمي  وردد، بوه هموراه نوواي 

كالرينت  يورافيدمن كه در فضا مي ريزد و نوور 

با توجه  و  فضا كم مي شود. ليوان در دست مرد

حدب مي زنويم،  و  به ننچه كه پيشتر ديده ايم

كاپوچينو يا نسوسافه باشوود. ليووان را كنوار 

دستش مي  ذارد و خود مي نشيند. كاغوذ و قكوم 

مي  يرد و شروع مي كند. موي نويسود و  به دست

مي نويسد/  اه در ميان نواي كالرينت جمالتي را 

به طور شفاف مي شنويم. در تاريك روشون صوحنه 

زن از اتاق خواب خار  مي شود./ نن دو يسديگر 

 و  را نمي بينند حضوور ننهوا در ايون تاريوك
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روشن ارتباطي به هم ندارد. زن در تموام طوول 

سوح پايين تر خواهد بوود و مورد اين صحنه در 

 بر سوح باالتر و پشت ميز نزديك پنجره./ 

ـــدا   ص

 مرد: 

 

)با هيجاني خاص و كاذب/ كتابي( سوه روز بوود  

كه از ديده ام پنهوان بوديود. وقتوي شوما را 

دوبوواره ديوودم ، از رفتارتووان، از ورافووت و 

/ مورد موي نويسود.  غرورتان به وجود نمودم. 

تداوم نوا، زن نامه را تا مي كند و در سوينه 

 مي  ذارد./ 

ـــدا   ص

 مرد: 

 

)با هيجاني خاص و كواذب/ كتوابي( انودام بوي  

بديل و سپيدتان. شايد بزر ترين روياي بيداري 

/ مرد بكند موي شوود و ليووان بوه من شده... 

دست، پشت پنجره مي رود و موي ايسوتد. توداوم 

  ر مقابل نينه نرايش مي كند./نوا . زن د

 

ـــدا   ص

 مرد: 

 

)با هيجاني كاذب/ كتوابي( صوداي پاشونه هواي  

ياد راه  كفشتان روي سنگفرش پياده رو، مرا به

اندازد. شما در من وسوسه ام ميهاي كه نپيموده

/ مرد دوبواره هاي جواني را بيدار كرده ايد. 

 مي نشيند. مي نويسد تداوم نوا. زن با حركاتي

حاكي از سرخوشي و جواني به طرف ديگر صحنه مي 

 و  رود و لباسي را انتخاب مي كند كه در تاريك

اي ديگر روشن صحنه رنگ نن پيدا نيست. زن نامه
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  را تا كرده پنهان مي سازد./

ـــدا   ص

 مرد: 

)با هيجاني خاص و كاذب/ كتابي( مرا بووا نوام 

هفت بشناسيد هفت عدد مورد عالقه من و بسوياري 

اديان الهي است. هفت كسي است كه شوما را موي 

 پرستد، شما شايسته پرستشيد. 

/ مرد مي نويسد. تداوم نوا. زن مشووول لبواب  

 پوشيدن./ 

ـــدا   ص

 مرد: 

 

ارم )با هيجواني خواص و كواذب/ كتوابي(نرزو د 

روزي اندام بي نظيرتوان را پوشويده در لبواب 

سرخ رنگ ببينم. رنگي كه دوست دارم. موون هموه 

 جا در پي شما هستم. 

/ مرد دست از نوشتن مي كشد. پايان نوا صوحنه  

روشن مي شود. لباسي كه زن به تن كورده، سورخ 

رنگ است. زن مقابل نينه مي رود، مرد نا هوان 

 متوجه او مي شود./ 

 )بكند مي شود( تو... جايي مي خواي بري؟   مرد:

 )مقابل نينه ( اوهوم  زن: 

كنود و )با دقت به لباب سرخ رنوگ زن نگواه مي مرد: 

 لبخند مي زند( چه خوشگل!كجا؟ 

 سرخار پسرمون.   زن: 

)لبخند روي چهره اش مي ماسد( با ... با ايون  مرد: 

 لباب؟ 

 )به طرف مرد برمي  ردد( يعني نبايد بپوشم؟  زن: 

)سعي مي كند بر خود مسكط شود(... نه ... اما  مرد: 

 ... 

 اما چي؟  زن: 

 )مسث( هيچي!  مرد: 
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 چرا حرفتو مي خوري؟  زن: 

نه نه ... حرفمو نمي خورم... مواوب خود  باش  مرد: 

 ) رو بر مي  رداند( 

 / زن به طرف مرد مي رود./ 

 بهتر نيست با هم رو راست باشيم؟  زن: 

)بي ننسه نگاهش كند، بوه تمسوخر لبخنودي موي  مرد: 

 زند( ... 

)نرام، كمي نشفته و دستپاچه مي شود( توو ...  زن: 

 تو ... مي خندي؟ 

 ... .... ....  مرد: 

 توچته ؟  زن: 

م و مهربان باشد( بورو و زود )سعي مي كند نرا مرد: 

 بر رد. 

به نظر مي رسوه دوسوت داري هميشوه تووو خوودم  زن: 

 باشم. سياه بپوشم و از خونه جم نخورم. نره؟ 

)وا مي رود( ... ... تو ... چي داري مي  وي؟  مرد: 

 ... من اصالً ... 

اصالً چي؟ ... مي توني انسار كني؟ اين حرفها و  زن:

اي هم مي تونه كنايه ها و رفتار تو معني ديگه

 ه؟ داشته باش

مي وكدوم كنايه؟ كد مرد:  م رفتار؟ بوا كون خوواهش 

 كنم! 

 )خيره در مرد/ تعكل( چقدر ابكه بودم!  زن: 

و وا  مانده، زن لحظاتي خيووره بوه   / مرد ها 

او مي نگرد و سپا به تندي و بي كالمي ديگور ، 

خار  مي شود. مرد به نشفتگي دستي به سرش موي 

 كشد، سيگار مي كشد./ 

/ مرد به طرف اتواق خوواب موي رود. لحظوه اي  

مردد مي ماند. وارد موي شوود. چنود لحظوه اي 
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بعدتر با دسته اي نامه باز مي  وردد. سويگار 

 يورد و خوواموش موي كنوود. روي را از لبانش مي

زمين مي نشيند. نامه ها را مقوابكش پهون موي 

 كند. لحظاتي به ننها نگاه مي كند./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من حرف از روراستي موي زنوي؟ تو ... تو براي 

... )به زهرخند( پوا چورا بايود ايون كاغوذا 

رو... بدون اينسه به من نشوون بودي... قوايم 

قهقهه مي /  ! سينه بندها ريكني؟ )مي خندد( ز

  زند... مرز ميان خنده و  ريه! ، تاريسي .../
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  سه 

/ همان فضا، روزي ديگور... در تواريسي صوداي  

پوشاند . باران رعد و برقي جاندار، فضا را مي

است... / نور  شوده مي شود بر تنهايي زن كوه 

نامه اي را الي كتابي مي خواند./ صداي مرد در 

 فضا مي پيچد.../ 

ـــدا   ص

 مرد: 

 

)با هيجاني خاص و كاذب/ كتابي( از اينسه بوه  

ن توجووه مووي كنيوود، بسوويار خواسووته هوواي موو

سپاسگزارم، شما نرزوهاي مرا برنورده مي كنيد 

و لذ  خوشبختي را بي ننسه مردي خوشبخت باشم، 

به من مي شناسانيد. اينها همه براي من روشون 

است و مي خواهم بدانيد كه قدردان اين الوواف 

هستم. خواهشي ديگر: به من اجازه مي دهيد بوي 

مايوانم، از ديودن ننسه خوودم را بوه شوما بن

زيباييتان، لذ  ببورم... بوه اميود روزي كوه 

توان رخ نمودن پيدا كنم، در  الري نثار پوا  

 نر  ساعت شش و نيم عصر شما را خواهم ديد. 

 شماره هفت! 

/ زن با تفسر نامه را مي بندد. بسيار نراسته  

 است. به طرف  وشي مي رود. شماره مي  يرد./ 

الو ... سالم نقا ... معذر  موي خووام... مون  زن: 

... اين شماره رو يسي از دوستانم در اختيوار 

من  ذاشته تا مزاحم شما بشوم و در موورد يوك 

سري نامه هايي كه از يه فرد ناشوناب دريافوت 

مي كنم باهاتون مشوور  كونم... بكوه؟ ... در 

مورد خوش... بكه ... هميشه ... چيزايي كه من 
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هميشه ... يوك تشخيص مي دم اينان:  مي دونم و

ره. تمام حرف خيكوي بوزرگ نوع جوهر به كار مي

شن و يه كمي به سمت چپ متمايكن. اما نوشته مي

نوع نوشتن حروف ثابت نمي مونه، يعني خط تمام 

نامه ها يسسان نيسوت و ... چوي؟ نوه نوه ... 

امضاء هميشه ثابته... يعني يك نشنا؟ ... نوه 

ن نيستم. دليكي براي ايوون كوار به هيچ كا وني

مه هوا رو تونم خواهش كنم ناوجود نداره... مي

توونين؟ نخوه ايون یمواز نزديك ببينين؟ ... ن

دوست من مي  فت كه ... بكه ، بكه ... متوجوه 

هستم ... بسيار خوب ... معذر  موي خووام كوه 

 مزاحمتون شدم. 

/ وشي را مي  ذارد. نگاهي به ساعت موي كنود.  

شوود. خويا و مردد مانوده اسوت. مورد وارد مي

 باران زده.../ 

 )با تظاهر به شادي( سالم!  مرد: 

 سالم!  زن: 

 عجب بارونيه!  مرد: 

 اوهوم!  زن: 

 از صبح همين جوري يه ريز داره مي باره مرد: 

 لباسا  خيا شده درشون بيار!  زن: 

)مشوووول درنوردن لبوواب هووا( نره ... نره ...  مرد: 

 االن ...

ي بعودازوهر نمواده خيكي به موق  رسيدي! قهوه زن: 

 اب. 

 چه خوب ... به موق  رسيدم و با يه خبر خوب !  مرد: 

 خبر خوبت چيه؟  زن: 

اينسه سه روز نينوده رو كوامالً بيسوارم. نخور  مرد: 

 هفته پيش تو! چووره؟ 
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 به زحمت لبخندي مي زند( عالي ) زن: 

براي شروع بد نيست بوه يووه شوام شواهانه توو  مرد: 

 رستوران مورد عالقه ا  دعوتت كنم. 

 امشب؟  زن: 

 اوهوم.  مرد: 

 هوا كه ... بارونيه . زن: 

من كه به يه پياده روي رمانتيك دعوتت نسردم.  مرد: 

 يه شام! در فضايي كه سقف داره ) مي خندد( 

 ولي نخه ...  زن: 

 چي شده؟ دوست نداري؟  مرد: 

/ مرد لباسهايش را مي نويوزد و بوه زن و بوه  

 /سوح پايين تر نزديك مي شود.

 نه ... نه كه دوست نداشته باشم...  زن: 

 پا چي؟  مرد: 

 من... من بايد برم  الري زن: 

  الري؟!  مرد: 

 پا  نر   زن: 

 )با رنگي از كنايه( هوا كه ... بارونيه!  مرد: 

 تو  الري كه ... خوب مهم نيست زن: 

اوه البتووه ... چووون سووقف داره! عووين يووه  مرد: 

 رستوران! بامزه نيست؟ ) مي خندد( 

 زني؟ كنايه مي زن: 

 من؟ اوه نه ...  مرد: 

خيكي خوب... ا ه دوست داري منو ببري بيورون،  زن: 

ولي ... ولوي مالحظوه  باها  مي نمحرفي نيست، 

كنم فهميدي؟ ميزبوان بايود خوودش هيچي رو نمي

 حساب همه چيزو بسنه. 

)خوشحال( فسر همه چيز شده! كباب تيهو با كمي  مرد: 

خاويار ازون برون! با افزودني هاي مجواز! در 
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فضايي كه پاتوق عشواق جووان محسووب موي شوه. 

يوون ايووافه كنيوود هووواي بوواروني رو بووه كوول ا

 امتيازهاي ويژه! 

)نارايي و پسر( موا خودمونوو مسوخره كورديم.  زن: 

بايد قبول كنيم كه ديگه جوون نيستيم اونوقوت 

ما رو بردي ميون اون تين ايجرهاي السووي خووش 

 كه چي؟ 

 يعني اصالً بهت خوش نگذشت؟  مرد: 

اونوقت  وشت كالغو به جاي تيهو  ذاشتن جكومون  زن: 

... ما كه تخصص نوداريم.  فوتن تيهوئوه موام 

 قبول كرديم. سرمون كاله  ذاشتن! 

 اين حرفو نزن، بهمون خوش  ذشت.   مرد: 

)متوجه ساعت مي شوود( اوه اوه اوه ... سواعت  زن: 

 كنن! شبه ببين چووري وقت ندمو تباه مي 11

ي كنم بذار صبحونه اي كه خوردم پايين خواهش م مرد: 

-ديشب به خاطر رستوران داري غر ميبره. تو از 

زني. من كه قصدم خوشحال كردن تو بوود. ديگوه 

 اونجا نمي برمت. 

 من از چيز ديگه اي ناراحتم.  زن: 

ـــدا   ص

 مرد: 

 

)با هيجاني خاص و كاذب/ كتابي( اميود واهوي!  

نسه سور قورار خيال كاذب! سرخوشي باطل! از اي

 حاير نشديد احساب خوبي ندارم. 

 از چي ناراحتي؟   مرد: 

من فسر مي كنم تو به دليل ديگه اي منو بوردي  زن: 

 بيرون. 

 منظورتو مي فهمم.  مرد: 

خيكي هم خوب مي فهموي، منوو توو ايون بوارون  زن: 
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 مداوم بردي بيرون كه نتونم به  الري برم. 

 )كمي جا خورده(  الري؟  مرد: 

كباب تيهو و افزودنيهاي مجازش چرا بايد درست  زن: 

 همين ديروز و توي بارون ياد  بيفته؟ 

)سعي مي كند مسكط باشد( معنوي ايون بحوث هوا  مرد: 

 چيه؟ 

بايد هم معني اين حرفها برا   نگ باشووه. موي  زن: 

 فهمم. 

)حرف او را عوت مي كند( نموي خوواي تووو ايون  مرد: 

بعدازوهر باروني يه خورده بخووابي؟ نروم موي 

 شي ها! 

 نه متشسرم  زن: 

نفتاب! نفتاب! اونم تو نخورين لحظوا  دوموين  مرد: 

روزي كه يك ريز و ماليم داره بارون موي يواد. 

 نفتاب و بارون! چقدر عجيبه! 

 رد تسرار كني؟ نمي خواي حرف پدرتو در اين مو زن: 

پدرم؟ ... بكه ... بكه پدرم هميشوه مووي  فوت  مرد: 

نا هان متوجه لحن شوخ زن و  ... ) قو  مي كند

مي شود( اوه نه ... ولش كن! خود  مي دوني... 

 قبالً  فتم. 

 عجب! راست ميگي ... مثل اينسه قبالً  فتي !  زن: 

 بكه  فتم...  مرد: 

هه! شايد ... شايد ... همون اتفاقي كه پودر   زن: 

 هميشه مي  فته بيفته ها؟ 

خوب بعكه ... فقط احتمال داره. غروب شده! مي  مرد: 

خواي ... باز بوراي ... شوام ... مهموون مون 

 باشي؟ 

 اين بار به خاطر چي؟  زن: 

 نمي خواي تمومش كني؟  مرد: 
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. االن شوبه تموم شدني نيست؟ دعوتتو رد مي كنم زن: 

ام. ترجيح مي دم قهوه بارون مياد و من عصباني

 بخورم. 

 فسر نمي كني برا اين كار ديره؟  مرد: 

خوب بشين و به خاطر اينسووه جكووي خووردن بوا  زن: 

-ي سادهقهوه بعدازوهرمو بگيري، يه نقشه تاخير

خووام حتموًا ، غل و غش طراحي كن! چون مويي بي

 اين كارو بسنم. 

 چقدر نسبت به من بدبين شدي؟  مرد: 

 نبايد باشم؟  زن: 

دليكت چيه؟ اينسه با من شام خوردي و نتونستي  مرد: 

 به  الري بري؟ 

 هه!  زن: 

 تو عوت شدي!  مرد: 

قهوه م سرد شد! با كون! ايون بحوث كوامالً بوي  زن: 

فايده اب ترجيح مي دم قبل از خواب يه دوش نب 

  رم بگيرم و با موسيقي خودمو تسسين ... 

/ صووداي زنووگ در، كووالم را در دهووان زن مووي  

خشساند. زن و مرد با صداي زنگ به هم نگاه مي 

 كنند. متعجب و نامتنظر!/ 

 تقريبًا نيمه شبه ! )با رنگي از اعترات(  مرد: 

/ بار ديگر، صداي زنگ كه اين بوار بوا صوداي  

 رعد و برق مي نميزد./ 

) با رنگي از شوق( مهمون! بودم نيسوت! قهووه  زن: 

/ مرد، نه چندان موافق خوابو از سرم پرونده. 

و رايي به طرف در مي رود. باز مي كند. متعجب 

ان ماند و سپا كنار مي رود تا مهمولحظه اي مي

  وارد شود./

ــــدا    ص
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 هفت: 

 ) از بيرون صحنه( سالم. شب بخير اجازه هست؟  

مرد انگار كه چهوره اي نشونا ديوده باشود، / 

چهره اي نشنا و حضوري بسيار دور از انتظوار، 

زبانش بند نمده،  ويج شوده، كنوار موي رود و 

كامالً راه را براي هفت باز مي كند. هفووت وارد 

جوانتر اسوت. بسويار  مي شوود. كموي از مورد 

نراسته و زيبا و جذاب. صداي او بي شباهت بوه 

ا نيسووت! زن مشووتاق امووا صووداي موورد نامووه هوو

نامومئن به قد و قامت هفت خيوره اسوت . مورد 

نگاهي به زن و نگاهي به هفت موي كنود. در را 

 بيخودانه مي بندد./ 

 سالم  هفت : 

 ب.. سالم!  زن: 

 از ديدنتون خوشحالم.   هفت: 

 شما؟  زن: 

توق  داشتم شما منو به همسرتون معرفي كنيود.  هفت: 

 يد؟ يعني نمي شناس

 بايد بشناسم؟  زن: 

راستش بوا نيومودنتون بوه  والري منوو خيكوي  هفت: 

ناراحت كرديد. ولوي مون ديشوب تصوميم داشوتم 

 همونجا، خودمو به طور كامل بهتون معرفي كنم. 

 )نگاهي به زن مي كند( ... ) زيرلب( خدايا!   مرد: 

وقتي كسي تصميم به كاري  رفته، تسوكيم شودنش  هفت: 

به عوامل بيروني براي انصراف از كاري كه موي 

خواست بسنه، خيكي سخت مي شه. براي همووين مون 

مرد نامتعوادل /  االن اينجام! شماره ي هفت ! 

كنود. پريشوان صورتش را مي پوشاند. بواور نمي

 /شده. زن رايي است لبخندي از سر ريايت.
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سارا خوشحال( پا ... پا ... شماره ي هفت ) نش زن: 

 ... 

 بكه منم!  هفت: 

 احمقانه ب!  مرد: 

 )به مرد( چي؟  زن: 

 )بكندتر( احمقانه ب!  مرد: 

نقا! من توق  ندارم از حضور من خوشحال باشين  هفت: 

ولي دوست دارم نسبت بوه هوم موودب و مهربوان 

 باشيم. اين يك نشنايي ساده ب! 

 )نامتعادل( خوابه! هذيونه!  مرد: 

ها چيه؟ با نمي كنوي؟ ... ايشوون ... ااين اد زن: 

ايشون ... يسوي از نشوناهاي منوه ... از ... 

 دوستان. 

/ مرد به قهقهه مي خندد. از نن دو فاصكه موي  

 يرد. تداوم خنده. هفوت و زن بوه مورد خيوره 

جره موي  اند. مرد تكوتكوخوران خود را بوه پن

رساند و قهقهه زنان باز مي كنود و از پنجوره 

بيرون مي رود. صداي باران بكنودتر موي شوود. 

صداي رعد و برقي جاندار. زن و هفت همچنان به 

خيره اند. مرد روي تراب قهقهه مي كارهاي مرد 

زند. زن و هفت نگاه از مرد موي  يرنود و بوا 

كنند. تداوم قهقهه مورد اشتياق به هم نگاه مي

 از بيرون./ 

) با لبخند( ديگه داشتم از بازي هواي شويونت  زن: 

نميز  خسته مي شودم. نموي دونوم موي تونسوتم 

ادامه بدم يا نه.  بوه هموه شوك داشووتم.چوور 

شدي در حالي كه من اصوالً ننقدر به من نزديك مي

 چهره   يادم نيست؟! 

االن كه از نزديك مي بينمت ، اعتراف مووي كونم  هفت: 
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 هميشه! واقعًا جذابي، جذابتر از 

)به نرمي مي خندد( ولي توو دقيقوًا همونوووري  زن: 

 هستي كه تصور كرده بودم. 

 تداوم قهقهه مرد از تراب!/ /

 خوشحالم كه اينجام ديگه بايد مي اومدم.  هفت: 

جي  زن: منم خوشحالم كه اومدي. شوماره ي هفوت! من

 من! 

 )از بيرون( وهمه! وهمه! لعنت به اين بارون!  مرد: 

 اون چشه؟  فت: ه

 فراموش كن! اونو فراموش كن! ديگه خسته شدم.  زن: 

 )از بيرون( خوابه! هذيونه!  مرد: 

) بكند اما با كنترل عصبيت خود( با مووي كنوي  زن: 

 يا نه؟ 

/ زن به هفت لبخندي مي زند. مرد از روي تراب  

 به داخل مي خزد . كمي خيا شده./ 

اين را به شما  فته يا نوه نمي دانم قبالً كسي  مرد: 

ولي از من كه همچون جاسوسي شما را دنبال موي 

 كنم، بشنويد: شما خيكي خيكي زيبا هستيد .

) قهقهه اش نشست مي كنود( صوداي پاشونه هواي 

رو... )بوضوي تكوخ( كفشتان روي سنگفرش پيواده

شما در من وسوسه هاي جوواني را بيودار كورده 

كوخ ... نرام( ايد )خنده  ريه اي بي هويت و ت

 هفت كسي است كه شما را مي پرستد. 

)بر مي نشوبد( ديگه داري حوالمو بوه هوم موي  زن: 

زني! مي شنوي؟ نمي دونستم ننقدر فضوول و بوي 

 اراده اي. رفتي سراغ نامه هاي من؟ 

 نره؟ 

/ مرد نرام و در خود مي خنودد. خنوده اي كوه  

بسيار بوه  ريوه ماننوده تور اسوت. هفوت بوا 
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 خونسردي به صحنه خيره است./ 

 متاسفم! متاسفم!  مرد: 

منم متاسفم كه اين همه سال در كنار مردي مثل  زن: 

سم  تو زند ي كردم. واقعًا متاسوفم. االن از تج

موي حتي يك روز از اين زنود ي، احسواب تهوووع 

كي  كنم. ديگه نمي خوام ببينمت. تو ادعواي خي

چيزا رو داشتي ولوي االن موي فهموم كووه چقودر 

احمقانه،  اهي اوقا  باور مي شود كوه دلسووز 

 مني!  مشو! نمي خوام ببينمت! 

/ زن از مرد رو مي چرخانوود. مورد بوي رموق و  

خسته و پريشان و خيره مانده. هفت نيز بوه او 

خيره است. مرد بي صدا به طورف لباسوهايش موي 

رود و به طرف هفت پيش موي نيود. مقوابكش موي 

 ايستد . چشم در چشم./ 

)در هم شسسته( تو ا ه جاي من بودي چيسار موي  مرد: 

م زنتو مي كشتي، هم كردي جناب هفت؟ ها؟ البد ه

نقاي هفتو! هشتو! نه رو! ده رو! چه فرقي موي 

كنه؟ همون كسي رو كه روبرو  يوا ميوون توو و 

زنت ايستاده . ولي ... من اين كارو نمي كونم 

چون تو هفتي! و من خيكي خوب مي دونوم كوه از 

كجا اومدي و چه جوري. لعنت بوه ايون بوارون! 

ف در موي لعنت ... / مرد به قصد خرو  بوه طور

 رود. مي ايستد به طرف هفت بر مي  ردد./ 

اما شايد يه روزي اينسارو كردم. جنواب هفوت!  مرد: 

 شب خوش! 

/ مرد خار  مي شود. رعد و برقي بكند لحظواتي  

كنوود، از سوونگيني سووسو  و نگوواه! زن تووالش مي

 تحميكي فضا بساهد./ 

 اونو فراموش كن! )لبخند( مهم نيست.  زن: 
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) متقابالً لبخند مي زند( بكه! نموي دونوم توو  هفت: 

 زند ي تو، چيسار مي كنه. 

 خودم هم نمي دونم. با مزه نيست؟ زن: 

 / صداي رعد و برقي ديگر/ 

عجب بارونيه. االن دو روزه كوه بوي وقفوه موي  هفت: 

هم  باره. حتي امروز براي چنود لحظوه نفتواب 

 دراومد! 

مي رود و موي  / زن كمي بي قرار به طرف پنجره 

 بندد./ 

برام مهم نيست چند روزه داره بارون مياد يوا  زن: 

تا چند روز ديگه قراره ادامه پيدا كنه. فقوط 

بهم بگو... قهوه، نسسافه يوا كواپوچينو؟ ... 

 پيشنهاد خود من، كاپوچينوي ايرلنديه! 

)لبخند شيونت نميزي موي زنود( مووافقم. اموا  هفت: 

 كاپوچينو و خامه شو حذف كن! 

 شراب؟  زن: 

 اوهوم.  هفت: 

 )مشتاق( باشه.  زن: 

 هر چه پيرتر بهتر!  هفت: 

 )نازمند( ده ساله! زن: 

 عاليه !  هفت: 

/ زن با عشوه و لبخند از صحنه بيرون مي رود.  

كند به طورف نينوه موي هفت نگاهي به اطراف مي

رود. مقابل نينه مي ايستد، اما تصويري از او 

 در نينه نيست!! / 

)از بيرون( موسيقي متناسب بوا رخوو  و پيوري  زن: 

 اين شراب دوست داري يا ... داغي تانگو؟ 

 سندي! هر كدومو كه تو مي پ هفت: 

/ نواي كالرينت  يورافيدمن در فضا موي ريوزد.  
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زن وارد مي شود با سيني سفارشا ! در نسوتانه 

ي ورود به صحنه مي ايستد و با لبخند به هفوت 

 خيره مي شود!/ 

 شراب و موسيقي و تانگوي داغ!  زن: 

/ نور به يسباره مي رود. رعد و برقوي عظويم،  

نووايي كوه شوادي و تداوم نواي فيدمن، يا هر 

سرخوشي را در بون خود هجو كرده باشود... ... 

/ 

                                                                                              

 پايان 

 


