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�م �	او
	 ��ن و ��د� 

 

:نقش ها   

 مرد

 زن

:صحنه   

عكسهاي كودكان .  كه به ديوارها و سقف آويزان است  تعداد زيادي عروسكيك اتاق با وسائل پراكنده و ( 

زيادي كه بر ديوار نصب شده است همه گوياي دلبستگي زياد به كودك است كه توسط زن در وسط صحنه در 

)يي گويي است در حال الالالال  گرفتهگي در بغل حاليكه عروسك بزر  

ا بشو مهمانجدردم            غم من در دل پنهان        بيا اين الالالال گل مريم        چه گويم از غم  

 الالالال گل  مينا          بخواب آروم گل بابا            بابا رفته سفر كرده           الهي زود برگرده
             

:زن     

بيا بگير  )   دهد  ميكند سري تكان  نگاهي به زن مي در دست داردپالستيكي وارد مي شود كيسه اي (  :مرد     

يدهيواش تازه خواب  
 

:زن     

 گفتم بيا بگير ببر تو آشپزخونه
 

:مرد    

يواش بيدار ميشه. ميگم خوابه ..... اه   
 

:زن     

.باز شروع كردي مهتاب   

  

:مرد    

زور خوابش كردمه وا ب  
 

:زن     

 مگه قرصاتو نخوردي ؟
 

:مرد    

؟نمي توني يواش حرف بزني. ته فبهرام اون تازه خواب ر  
 

:زن     

گفتم قرصاتو خوردي ؟) داد ميزند (   
 

:مرد    
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.بابا بد شده . عزيزم بخواب ) كند  عروسك را بغل مي(   

 الالالال گل مريم        چه گويم از غم دردم            غم من در دل پنهان        بيا اينچا بشو مهمان

بخواب آروم گل بابا            بابا رفته سفر كرده           الهي زود برگرده   الالالال گل  مينا         
 

:زن     

آره بازم زده به كله اش   نشده ؟ چه. اصال خوب نيستم نه . الو سالم   )تلفن را بر مي دارد و شماره مي گيرد ( 

من كه نمي تونم تموم . فايده نداره   خونه را گذاشته رو سرش ، صداي الاليي شو نمي شنوي ؟مثل هميشه ، . 

. آخه تا كي بايد بهش قرص بدم  ، ممنم كار دارم ، من آدم .روز تو خونه بمونم و از دخترتون مواظبت كنم 

خداحافظ. باشه   .كالفه شدم   
 

:مرد    

      از زنمي آورد و عروسك را به زور كند ،  كه هنوز الاليي مي يك ليوان آب به همراه قرص براي زن ( 

بيا قرصوتو بخور  ، ديگه تمومش كن هبس) كند  مي گيرد و به گوشه اي پرتاب مي  
 

:مرد    

كشتيش. بچه ام  بيچاره )گريه ميكند (  :زن      

بگير بخور ، بسه ديگه حرف مفت نزن :مرد     

:زن    تو يه قاتلي  

:مرد   قاتل اون باباته كه تو را رو سر من پياده كرد   

ام من بچمو ميخوامبچه  :زن      

بگير قرصوتو بخور.  دچرا باور نميكني اين عروسكها نمي تونند براي تو بچه باشن، اهللا   الهالاال  
 

:مرد    

.. بريز بيرون ..... پرت كن ..... قرصوتو بخور ) حالت جنون قرص و ليوان آب  را با تندي از مرد مي گيرد ( 

)مي خورد (  تنهايي منهآه دل .... ارث پدرت كه نيست   
 

:زن     

نه اين بدبختي .... .... آره آه دل تنهايي توئه   )همينطور راه ميره (  ديگه نمي خواد حرفاي مفت غرغره كني 

.....خدا اين چه كاري بود سرم درآوردي .... منه   
 

:مرد    

رسي ؟چيه اينقدر جلو چشام راه ميري ، يعني اگه راه بري  زودتر به هدفت مي :زن      

كنم نه دارم  در باره قيمت مردا فكر مي :مرد     
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اين قيمت زنهاست كه نياز به فكر داره ، خوب فكراتو كن ببين . مردا كه قيمتشون اتكت خورده مشخصه 

 چقدر ارزش داره ، ميشه خريدش يا نه ؟

:زن     

..... اي كاش اي كاش ميشد دوست داشتنو خريد!  اي كاش ميشد عشقو خريد  :مرد     

ولي بعد  آره عزيزم ، دوستت دارم ، دنيام تو هستي ،.  من آدمها را خوب مي شناسم همشون اول همينو ميگن

 همه چي فراموش ميشه 

:زن     

زنم با مرد با زن با پير با جوان دختر  نه تو آدما را نمي شناسي اين منم كه هر روز با هزاران آدم سر و كله مي

با افكارهاي گوناگون ، آقا پول به من كم  دادي ، آقا پولتون گوشه نداره ، آقا پول خرد نميخوام  آدماي. پسر 

 واي واي همش پول ، پول پول 

:مرد    

، فكر  اصال چرا با خونه اي وصلت كردي كه پولدار بودند ؟تو كه از پول بدت ميومد چرا كارمند بانك شدي

  نميكني اين راهو اشتباه اومدي ؟

:ن   ز  

من كه از پول بدم نميومد من از افكاري هايي كه پشت اين پولها خوابيده بود بدم ميومد از وقتي با شما وصلت 

. همه خانواده و اقوام را بخاطر پول از دست دادم  اي داد و بيداد  ، ، اون حرفاي بابات. كردم از پول بدم اومد

ت فكر ميكردم عشقم تويي و اون ارث و ميراث بابا  

:مرد    

: زن    خب دير نشده حاال هم ميتوني برگردي پيش اقوام و خانواده ات  

من ساده چه زود حرفاي بابات باور كردم . نه ديگه دير شده ، خيلي دير  :مرد     

بايد مرد شايسته اي براي . خوب اون حق ميگفت بايد مرد باشي . پس بگو هنوز كينه بابامو به دل داري 

بايد بتوني زندگي مرفعي براش تدارك ببيني.  دخترش باشي  

:زن     

اضافه كار كار . بابا به كي بگم بيشتر از اين نميتونم از اول  صبح جون ميكنم جواب اينو بده جواب اونو بده 

اونوقت بابات ميگه تو  عرضه دختر منو . ديگه بايد چكار ميكردم كه نكردم . كنم و هزار بدبختي ديگه 

حرفاي بابات يه طرف اين ادا و اطوارهاي دخترشون هم يه طرف . تباه كردم  نداشتي اش  

: مرد    

خواي  چرا مي. براي چي اين قرصا را به من ميدي ؟ مگه نمي بيني از اين كار لذت مي برم بس كن ديگه ،  :زن     
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خوام فراموش  مي ،اين قرص ها بجاي اينكه مرا خوب كنند لذت را از من مي گيرند. لذت را از من بگيري 

)كند  گريه مي. ( كنم زندگي با تو بودن را بزار تو دنياي خودم باشم   
 

ت نياز به گريه كردن داشته باشه چون تو در خانه اي بزرگ شده اي كه هيچ وقت غم گريه كن شايد چشمها

گريه كن تا معني . نشد ولي خونه ما سراي غم بود و هيچ وقت هم خارج نشد كه .تو اون خونه راه پيدا نكرد 

گاهي وقتا چشمها  گريه را بدوني ، بدوني كه گوشه گوشه دنيا ثانيه ها چقدر غم بيرون ريخته ميشه گريه كن ،

هق هق بزن. گريه كن . با اشكها شسته ميشه تا زندگي را شفاف تر ببيني   
 

:مرد    

ند  تا اومدم خودمو بشناسم شوهر كردم و تا آره من  از يه خونه اي اومدم كه همه حسرت اون خونه را مي برد

.اومدم بدونم زندگي چيه به دردي گرفتار شدم كه هر روز شده آرزويم   
 

:زن     

ببين مهتاب چرا خودتو با يه مشت چيزهاي پوچ مشغول كردي صد بار گفتم اين عروسكها براي ما ) آرام (  

.بچه نمي شند به واقعيت ها فكر كن   
 

:مرد    

به واقعيت ها فكر مي كنم چون اين واقعيت زندگي من نبود آره   
 

:زن     

 خوب چكار مي شه كرد بايد با زندگي راه اومد
 

:مرد    

 اما من راههاي نرفته بسيار دارم تا حاال هم زيادي راه اومدم 
 

:زن     

 ولي اين تنها قصه زندگي من و تو نيست خيلي ها همچي مشكلي دارند 
 

:مرد    

زيرا قصه . آهاي مردم  به پيرزن ها بگوئيد ديگه قصه نگويند) بلند . ( لعنت به هر چي قصه است . ي قصه گفت

 من ، قصه مهتاب  به آخر رسيده
  

:زن     

 نه مهتاب پايان هر قصه اي مي تونه سرآغاز قصه اي ديگه باشه 
 

:مرد    

يكي نبود ، زير آسمون كبود ،  غير از خداي  يكي بود) عروسكي را بر مي دارد و برايش قصه مي گويد  ( 

مهر بون هيچكس نبود بچه كبوتري بود كه تازه مي خواست از النه مادر پرواز كنه خوشحال و سرمست از 

پرواز بال مي زد و مغرور  دنيا را زير بال و پر خود مي ديد تا اينكه شكارچي بي رحم  بال او را هدف قرار داد 

رختي كه نه النه مادر بود و نه او ديگه  قدرت پرواز داشت و او گرفتار صياد شدكبوتره افتاد روي د  

 
  

:زن     

مهتاب يادت مياد خاطرات اوايل عروسيمون ، خاطرات ) اينبار آرام مي رود و عروسك را از زن مي گيرد (  :مرد    
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دون چتر زير بارون ،  من روزهاي باروني ، بارون كه ميومد دلم برات تنگ مي شد راه مي افتاديم تو بارون ب

 بغض مي كردم و آسمون گريه
 

آره . آره ولي يك ساعت بعدش كه آفتاب مي تابيد خاطره ي آن همه زير بارون ماندن از يادمون مي رفت 

......فراموشي ..... اين اين است حكايت ما آدما ،  فراموشي   
 

:زن     

گاهي وقتا به ... يك حس ترديد .... يك حس شك ... حس بد ولي يادم مياد آن روزها يه چيزي مثل يه 

 جونت مي افتاد ولي من هيچوقت نمي دونستم تا امروز بهش رسيدم

  

:مرد    

بهرام دردها و زخمها  از آدما مرد نمي سازند ، اصال  تجربه هم نمي شوند بلكه طوري به جونت مي افتند كه به 

همه دروغ . ي معرفت مي شوند همه درد دارند ولي همه ادعا هم دارند روح و جانت هم فكر نمي كني و همه ب

دروغ. مي گويند دروغ مي گويند    
 

:زن     

اما درد من درد روح و جان نبود درد من درد عشقي بودي كه تو ، تو در وجودم كاشته بودي آره خيلي دروغ 

 گفتم تا بهت رسيدم ، چه ميدونم بهش مي گفتن دروغ مصلحتي 
 

:رد  م  

 و من ساده همه چيزو باور ميكردم
 

:زن     

! ساده ؟  
 

:مرد    

آره آدماي ساده همانهايي كه براي همه لبخند مي زنند ، اونايي كه عمرشون كوتاهه از بس هر كه بهشون 

 ميرسه ازشون سواستفاده ميكنه يا زمينشون مي زنند من آدماي ساده را دوست دارم اونا بوي ناب آدميت ميدن

 اما تو كه ساده نبودي بقول خودت هزاران دروغ سر هم كردي  
 

:زن     

مهتاب من بخاطر تو همه اينكارا را كردم ، خيلي سختي كشيدم ، با اينكه اختالف خانوادگي داشتيم اماگفتم 

 شريك زندگيم باشي گفتم هر چه باشه از ريشه خودمون هستي
 

:مرد    

.د اينا كه ريشه نيستند تيشه  بودن  
 

:زن     

خب شوهر سفارشي مي خواستي و منم سعي ميكردم با دروغ هم كه شده براي خانواده تو همون باشم كه شما 

مي خواستند  و منم زني مي خواستم كه كه بتونم تو زندگيم جبران كنه حاال كه از خانواده و همه اقوام گذشته 

................بودم واقعا زنم همه كسم  باشه ولي حيف  حيف   
 

:مرد    

............يه طوري صحبت ميكني انگار   
 

:زن     
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 انگار چي ؟
 

:مرد    

 انگار بچه دار نشدن از منه
 

:زن     

 ببين ما يه مشكلي داريم كه بايد بي اهميت جلوه اش بديم 
 

:مرد    

 آن مشكل نيست جهنمه
 

:زن     

 پس زندگي با من جهنمه
 

:مرد    

خواب پا ميشي و ندوني براي چه زنده اي ، خوب جهنمه  وقتي هر روز از  
 

:زن     

:مرد   اما من يه جورايي اين جهنم دوست دارم  

 چرا ؟
 

:زن     

ببين وقتي تو در زندگيمون سرد شدي به اين روز افتاديم . چون هواش گرمه ، من از سردي ميترسم   
 

:مرد    

ري تا بدوني گرمي و سردي خونه از چيه ببين تو نه مادر بودي نه حس مادر بودن دا  
 

:زن     

 ميدونم دركت ميكنم ولي راههاي ديگري هم هست
 

:مرد    

پس بهتره هر كدوم بريم دنبال راه خودمون. آره مي دونم   
 

:زن     

)سكوت (   
 

:مرد    

 چرا سكوت كردي ؟ پس تو هم  راضي هستي؟
 

:زن     

رضايت نيست گاهي سكوتا يعني اما ، يعني اگر ، يعني هزار و يك كاش ميدانستي كه سكوت هميشه نشانه 

.دليل كه دل مي ترسد بلند بگه   

:مرد    

من هم حق دارم زندگي كنم ، مادر من ديگه داره پير ميشه ، من هنوز بچه موندم ، دركم ميكني يا نه ؟ حرفمو 

 مي فهمي يانه ؟

:زن     

ولي من از تو توقع داشتم  آره دركت مي كنم ، حرفاتم خوب مي فهمم :مرد     

:زن    خوب اون دل تو از من چه توقعي داره ؟  
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توقع زياديه ؟. دلم ميخواد مثل ماههاي اول عروسيمون باشي  :مرد     

. آره نمي تونم دست خودم كه نيست  :زن      

:مرد   خوب چه ميشد برگرديم به اون روزها  

:زن    خيلي سخته   

:  مرد چي سخته ؟  

:زن    كه تو اون موقعيت قرار بگيرم  

:مرد   نه ميتوني ،   

. انگار همچي پاك شده ، هيچي يادم نمياد  :زن      

:مرد   تالش كن  

:زن    يه چيزي هست كه نميذاره جلوتر برم   

برگردي  توبايد. بشكن اين تابو را . تو در عالم خودت دنيايي كاذب براي خودت درست كردي . اينا توهمه 

 به زندگي ،  تالش كن

:مرد    

:زن    خواهش مي كنم اين بازي رو تمومش كن  

. بازي ؟ ما همه بازي خورده ايم بايد خودتو پيدا كني عشق كاذبي كه در وجودت فرو رفته بايد بريزي بيرون 

.تن خسته تو قبل از هر چيزي نياز به آرامش داره   

:مرد    

:زن    نمي تونم ، انگار داره بند بند تنم ازم جدا ميشه  

:مرد   اينا اثره اون قرصاي لعنتيه   

) مي آيد به وسط صحنه چشمهايش را روي ميگذارد  (  :زن      
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:مرد   آفرين تالش كن موفق ميشي ، چه مي بيني ؟  

نمي تونم ، نه .... نمي تونم ....... نمي تونم ...... حالت ديونگي ، يه حس عجيب ، يه آغاز ، يه خاطره ،  بارون 

تا ميخواد چيزي يادم بياد ، دوباره مي پره. نمي تونم جلوتر برم   

:زن     

نمي توني تو اون موقعيت خودتو قرار . ميدوني يه چيزي هست حسش مي كني اما نميتوني توضيحش بدي 

 بدي ، تو توي تموم زندگيت اونو احساس كردي 

:مرد    

......يه حس .... ه يه حس آر :زن      

:مرد   يه حس خوب   

....يه حس  :زن      

.....يه چيزي تو ذهنت تو رو ديوونه ميكنه بريز بيرون  :مرد     

....بچه ام  :زن      

..... پنجره... كوچه ... بارون ... بچه نه  :مرد     

بچمو مي خوام  بچه ام. بچه ) مي نشيند و گريه ميكند (  :ن   ز   

واي دوباره رسيديم سر جاي اول) مي زند توي سرش (  :مرد     

بچه ام ، چرا ازم گرفتيش؟. بچه ام   :زن      

:مرد   مهتاب كدام بچه ؟كي ازت گرفته ؟ تو بچه اي نداشتي   

نه تو يه  قاتلي ، تو بچمو ازم گرفتي ) بسوي مرد مياد (  :زن      

......شيطونه ميگه . الاله اله اهللا ) د دست بلند ميكند كه او را بزن(   :مرد     

بزن چرا معطلي ؟ تو قاتلي تو كه بچمو كشتي خودمو هم بكش                                                                       :زن     
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)زن مي رود از بين عروسكها دنبال بچه مي گردد (                

نه خانمم .... من بهرام پرويزي هستم ... الو سالم آقاي دكتر ) ميدارد و زنگ ميزند گوشي تلفن را بر (

..... نه فقط ازش خواستم برگرديم به دوران اول عروسيمون ...... اون دو باره حالش بد شده .... بله ... مريضتونه 

ظخداحاف..... باشه سعي ميكنم ........... چرا آقاي دكتر .... اشتباه كردم   

:مرد    

.....كجايي...مامان .... مامان  ) عروسكي را بر ميدارد جلو صورتش مي گيرد (  :مرد     

. مامان قربونت بره تو كجا بودي من بدنبالت كشتم نگرانت شدم ) مي دود به طرف او مياد (  :زن      

مامان ديرم شده مي خوام  برم مدرسه. دستشويي بودم جيش داشتم   :مرد     

ي مادر قربونت بره ،صبر كن االن بابات ميرسونتاله :زن      

:مرد   پس كو بابام  

بهرام كجايي ؟ پسرمون ديرش شده.... بهرام :زن      

خانم اين ساعت )  نگاهي به ساعت مي كند ( ساعت چنده ؟  )  عروسك را پرت ميكند به گوشه اتاق( اومدم  

م هم كه خوابيده يادم بيار براش باطري بيار  

:مرد    

!! بيهوده زيستن نيازي به زمان و ساعت نيست . همون بهتر كه كار نكنه . بزار بخوابه  :زن      

:مرد   چرا  همين ثانيه هاست كه تاريخ را مي سازند   

:زن    ولي من از گذشته ام نفرت دارم نميخوام چيزي بيادم بياد   

مهتاب اينا چيه ؟) ه يك بسته قرص مي شود كشوي ميز را باز ميكند كه چيزي بردارد متوج(  :مرد     

:زن    تا اين اندازه حافظه دارم  كه بدونم اينا قرصه  

تو اين كشو چكار ميكنه ؟. ميدونم قرصه  :مرد     
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:زن    خب جاي قرص تو كشو است بايد كجا باشد؟  

:مرد   خب اين چه قرصيه ؟  

:زن    قرص  اعصاب  

خوري ؟تو از اين قرصها مي  :مرد     

:زن    خب آره   

:مرد   براي چه اين قرص ها را مي خوري ؟  

:زن   براي اينكه فراموش كنم زندگي را   

 پس بگو چرا ديگه قرص هاي اصلي تو اثر نميكنه ؟
 

:مرد    

 ببين بازم ميگم مي خوام تو دنياي خودم باشم تو داري مرا لذت باز ميداري
 

:زن     

هر روز صداي الاليي بياد تو اين خونه در . ونم هر روز اينجا شاهد اين زندگي لعنتي باشم ببين منم نمي ت

يا به قول دكتر بايد نقش بچه ها . چقدر نقش بچه را بازي كنم تا تو ارضاء شوي . حاليكه هيچ بچه اي نيست 

 را بازي كنم تا شايد تو دست از اين حركاتت برداري
 

:مرد    

)ي رود و آنها را برداشته و به هر گوشه اي پرتاب ميكند بسوي عروسكها م(   
 

 

همش قرص همه . بسه ديگه . ديگه تحمل ندارم ) داد ميزند ( ديگه  از هر چه عروسكه و بچه نفرت پيدا كردم 

 اش التماس اين شد زندگي ؟
 

:مرد    

اينكارو ميكني بچه ام گناه  آهاي مواظب باش چرا) خودش را بصرف عروسكها پرتاب ميكند و داد ميزند ( 

گريه نكن عزيزم بابات زده به سرش. چرا اين طفل معصوم ها را ميزني . داره   

 
 

:زن     

من زده به سرم يا تو كه داري روي اعصابم راه ميري دنيات شده يه مشت عروسك بي جان يه دنياي پوچ براي 

من ؟ تا كي نقش آدم خوبا را بازي كنم؟ خود ساختي و منم گرفتارش كردي اين بود زندگي روياي با   
 

:مرد    
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)عروسكهاش را جمع و جور ميكند ( دنيا چي شده كه آدم خوباش تو شدي    
 

:زن    

آره اگه همون روز اول بد بودم به اينجا نمي رسيد هر بار با خود گفتم خوب بچه است سنش كم است درست 

بجاي كارمند بانك بايد كارگردان مي شدم چون هر كه به حس مي كنم كه . براش عادت شده ! ميشه تا نه 

اما براي تو نه تنها كارگرداني كردم ، بلكه ساعتها و روزها نقش كودك و حتي نوزاد را . من مي رسه بازيگره 

بجاي . بازي كردم تا بقول دكتر شايد درمان بشي ، تئاتر درماني كردم ، اما نشد بلكه هر روز بدتر هم شدي 

قرصاتو بخوري رفتي قرص هاي اعصاب خوردي تا قرصات رو خنثي كنه  تا به قول خودت از اون  اينكه

 دنياي بچگي ات بيرون نياي 

: مرد  

  

. منم اسير دست تو شدم من كسي نبودم كه بيام تو اين خونه . پس منه ديوونه زنجيري تو خونه تو چه ميكنم 

داد . ( يشه ولي نه تنها درست نشد بلكه هر روز بدتر هم شد هرچي با خودم فكر كردم كه صبر كنم درست م

آره من اون قرص ها  را مي خوردم تا فراموش كنم چه به روزم اومده تا فراموش كنم  تو رو ، خودم ) ميزند 

 رو ، همه چيز رو

:زن     

ودي كه هر روز پشت يه طوري ميگي اسير دست تو بودم انگار به زور با هام ازدواج كردي نه خانم اين تو ب

اين تو بودي كه ميگفتي اگه . پنجره مي نشستي تا من برگردم اين تو بودي كه مي گفتي تمام دنيام تو هستي 

 بابام قبول نكنه خودمو ميكشم ،  به همين زودي همه چيز فراموش شد و رفت ؟

:مرد    

.......فكر مي كردم  :زن      

فكر كردي من ميتونم مثل بابات هر روز با گول زدن به اين و . ده ام فكر كردي كه چي ؟ فكر كردي من يه بر

 اون پول درو كنم 

:مرد    

:زن    ساكت باش تو حق نداري به او توهين كني هر چي ميخواي به خودم بگو ولي حق نداري چيزي به اون بگي   

اي تو كه هر روز تو اين خونه بنشيني درگيري روزانه ما كم بود كه اين بچه ندار شدن ما هم يه بهونه اي شد بر

، آره تموم روز ناز مي كشيدم  بابا زده به سرش هبابا رفت هبابا اومد) ادا در مي آورد ( و با اعصابم بازي كني  

بچه مي شدم ، خر مي شدم بلكه تو راضي بشي  بلكه تو خوب بشي بلكه بخود بياي  ، ولي فايده اي 

:مرد    
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.دي نداشت و تو هر روز بدتر مي ش  

منم حق دارم ، منم كسي نبودم كه اينطور بخوام زندگي كنم ، ميدوني وقتي صداي گريه نوزادي را مي شنوم 

 چه به روزگارم مياد ، دركم ميكني يا نه  ؟ 

:زن     

:مرد   چيه همه چيزو قاطي كردي همه چيزو بهونه كردي  و هر روز ميكوبي تو سر من    

ميخوام ) بلند ( بد جوري هم قاطي كردم ، ديگه نميخوام برده باشم ميخوام خودم باشم آره من قاطي كردم ،

 مهتاب ايزدي باشم 

:زن     

هر چي تو دهنت بلغور ميكني و همينطور ميريزي بيرون. بازم ميگه برده  :مرد     

بچه ام. بچه ام . ديگه بسه ) سرش گيج ميرود (  :زن      

اسم بچه نفرت دارم واي باز شروع شد ديگه از  :مرد     

)چند عروسك با خود جمع ميكند ( باشه من با بچه هام از اين خونه ميريم تا تو راحت باشي   
 

:زن     

واقعيت را باور كن ، زندگي خيلي بي رحم تر از اونه كه بخواهي تنهام بزاري.  كدوم بچه مهتاب  
  

:مرد    

ر مي نويسند چون ياد گرفته هر اشتباهي پاك كردني نيست آدما وقتي بزرگ ميشن بجاي مداد با خودكا

 نميخوام مداد به دست بگيرم ، نمي خوام دوباره اشتباه كنم ، من ميرم  
 

:زن     

...نه بمون :مرد     

 گفتي بي تو گم ميشم ماندم اما خود گم شدم
 

:زن     

 مهتاب تنهام نزار من از سالهاي بي باران با تو حرفها دارم
 

:  مرد  

اون سالهاي بي باران جمغ شد و سال بعد تبديل به سيل شد و همچي را با خودش برد ،  بهرام من ميرم تو اگه 

 مردي بمون اگرم نيستي نامردي نكن 

:زن     

.خواهش مي كنم بمون اگه قراره بميرم دوست دارم بدست تو باشه ، آخه همين يه قاتل براي هفت پشتم بسه   
 

:مرد    

ديرم شده  ، دوست ندارم بعد من گريه كني دوباره قلبت مي گيره ، نذار كه بعد مرگ من صداي . د برم نه باي :زن     
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)بيرون مي رود ( سازم خاموش بشه   

 برگرد يادت را جا گذاشتي نمي خوام يه عمر به اين اميد باشم كه براي بردنش بر مي گردي

)را را به گوشي تلفن مي رساند  احساس درد قلب مي كند  خودش(                

:مرد    

من  حال خوبي ..........نه اون از خونه زده بيرون .... سالم .... الو )  گوشي رو  برمي دارد و شماره مي گيرد ( 

آخ  ...نميدونم ...... گفتم مواظبش باشيد ...... خيلي مي ترسم باليي سرش بياد ..... . ندارم ، نميتونم برم دنبالش

خداحافظ ، باشه... .  

:مرد    

)موسيقي نگاهي به يك عكس مي كند و بعد در آئينه به خودش مي نگرد (                     

آدم وقتي بدنيا مياد براي خودش گريه ميكنه وقتي از دنيا ميره ) پوزخند ( همسر با گذشتي بود از منم گذشت 

من گريه ميكنه ؟ من كه ديگراني ندارم ، من بخاطر او از  ديگران براش گريه مي كنند ماندم كه چه كسي براي

همه خانواده و اقوام گذشتم با خود مي گفتم اگه عشقي باشه تو دنيا همينه ، ولي اين عشق شد بالي جونم ،  

.........ساله فقط با يه بچه ، چه مي دونم با يه ديوونه ، يا چه بگم يه  هفت  
 

:مرد    

)دو باره برمي گردد (   
 

:زن     

خدا را شكر برگشتي ، مي دونستم برمي گردي ، وقتي رفتي نفهميدم كي رفته ، حاال كه اومدي مي فهمم كي 

اومده ، كار خوبي كردي اومدي ،  بيا با هم يه زندگي نو را آغاز كنيم مي رم پرورشگاه يه نوزاد خوشگل 

.....مي خوام بگم . ا دارم  همن برات حرف بيا  بنشين. ميارم، تو ميشي مامان بچمون ، من ميشم باباش  

)زن پوزخند مي زند (                                                                
 

:مرد    

چه شده تو اين چند دقيقه خوب مهربون شدي؟  يه دقيقه نميخواد چيزي بگي ،  ) حرف مرد را قطع مي كند ( 

! ومدم كه بمونم پيش بود چي شد ؟     نه من ني  
 

:زن     

:مرد   چي ؟ نمي موني ؟  

:زن    آره نمي مونم  

...پس براي چه  :مرد     

كند  از بين عروسكها ، عروسك مشكلي و زشتي را پيدا مي كند و با خودش  جستجو مي( اومدم بچمو ببرم   :زن     
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)بيرون مي برد   

دارد و روي كاغذي مي نويسد و  خودكاري بر مي. د احساس درد قلب مي كند به خود مي پيچمي نشيند ( 

) نوشته ها همراه با موسيقي در سالن مي پيچد    

كاش قلبم درد تنهايي نداشت ، سينه ام هرگز پريشاني نداشت ، كاش برگهاي آخر تقويم عشق حرفي از يك 

.روز باراني نداشت ، كاش مي شد راه سخت عشق را بي خط پيمود و قرباني نداشت   

صحنه را فرا  يصداي گريه نوزاد –مرد نگران قلبش مي گيرد دست روي قلب مي گذارد روي ميز مي افتد ( 

)گيرد  مي  

:مرد    

 پايان
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