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 نقش ها:

 زن

 مرد

3مرد  

2مرد  

 

نمایش در داخل خانه ی کوچک با وسایل معمولی 

صورت میگیرد. سمت چپ صحنه در ورودی خانه و 

است.سمت راست در خروجی توالت و آشپزخانه   

3صحنه   

پنهان شده اند و با  غذا خوری)زن و مرد زیر میز

 صدای آهسته صحبت میکنند.(
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 مرد:

 اونقد جیغ نزن به خدا همشون میفهمنا

 زن:

 خوب چیکار کنم میترسم

 مرد:

تو که میترسی چرا اومدی اینجا؟ من که گفتم خودم 

 انجامش میدم هی گفتی میخوام کمک کنم. اینه کمکت؟

 زن:

نکردم نه؟ از اولشم گفتم یه جای کار میلنگهکمک   

 مرد:

بله. همیشه همینو میگی ولی نمیگی کجای کار. اگه یک 

هزارم ثانیه به در فکر کرده بودی میتونستی جلوشو 

 بگیری کافی بود فقط پاتو دراز میکردی و درو میبستی

 زن:

 مگه من علم غیب دارم؟

 مرد:

نقشه ت خراب  ،پس نگو میدونستم یه جای کار میلنگه

االن یه  ،بود، یا بهتر بود من طراحی میکردم. بفرما
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 ،نقشه نصفه نیمه داریم که تا اینجاش خوب رفته جلو

 باقیشو شما طراحی کن

 زن:

خوبه وهللا ریدی تو داستان میخوای من جمعش کنم؟   

 مرد:

ریدی چیه بی ادب؟ نمیدونم این ادبیات رو کی وارد  

 زبان تو کرده؟

 زن:

یگهتو د  

 مرد:

 من؟ من که از گل کمتر نگفتم بهت

 زن:

جرئتشو نداری به من حرفی بزنی. ولی کم به اینو اون 

ده کشیدی؟بفحش دادی؟ کم پشت فرمون عر  

 مرد: 

فقط فحشا رو تحویل من تو هم چیزای خوب یاد نگیریا؟ 

 بده

 )صدای گرمپ بلندی می آید(
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 چی بود؟

 زن:

به یه چیزی هی میگم البد دوباره بچه ها پاشون خورده 

نابود کنید مگه به  وسایلوتو تاریکی مواظب باشید نزنید 

کجا بودیم؟گوششون میره.   

 مرد:

فقط فحشا رو تحویل من بده   

 زن:

 اها

 من دیگه خسته شدم میخوام برم بیرون

 مرد:

 بری بیرون که بریزن سرت؟

 زن:

ردی؟ اول تو برو من پشت سرت میاممگه تو م    

 مرد:

 نمیشه

 زن:

 چرا نمیشه؟
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 مرد:

 خوب منم حق دارم بترسم

 زن:

ده بکش بپر بخوب خبر مرگت اسمتو گذاشتن مرد یه عر

بیرون منم پشت سرت میام بیرون. آخ اگه من صدای 

 نکره ی تورو داشتم!!

 مرد:

 فقط صدارو کم داری؟

 زن:

قد دراز و هیکل دیالقم آرزوست نخیر،   

 مرد:

 پس من داد میزنم تو لبخونی کن

زن بلند  . میزنندسریع و محکم )زنگ و در خانه را 

 میشود(

 زن:

چه خاکی تو سرم  حاال ،بیا اونقد لفتش دادی تا رسیدن

چرا  برام درست کردی؟که با این زندگی  بریزم

 اینجوری در میزنن؟
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 مرد:

ه میدونم انگار من دیوارو سوراخ کردم و خونه من چ

 اطراف(. )رو به زمین و رو بهشون معرفی کردم

بفرمائید اینجا آشپزخونه ست این طرفم انبار غالته هر 

چیو دلتون خواست میتونید میل بفرمائید. روی گونی ها 

عالمت زدم لطفا از اینجا سوراخ شود که خدای ناکرده 

 دچار مشکل نشید

 زن:

جرئت نیست بهش حرف بزنی. دو ساعت  ،خوبه حاال

پاشو درو واکن مگه نمیبینی  برات نمایش بازی میکنه.

خجالتم خوب چیزیه ،درو شکستن انگار سر آوردن  

 مرد:

 البد باز شوهر خواهر عزیزت شاشش گرفته

 زن:

آخ آخ اون مثانه ش کوچیکه االن میریزه تو پله ها  بدو 

 درو وا کن

 مرد)درحال بیرون پریدن از زیر میز(:

ت میگی شب عروسیش یادم نرفتهراس  
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و زن به سمت آشپزخانه میدود.  در میرود)مرد به سمت 

با کت و شلوار  2و3مردتا دستگیره را میچرخاند مرد 

 رسمی وارد میشوند(

:3مرد  

 دستشویی کجاست؟

 )مرد ترسیده و به بر روی دونفر نگاهی می اندازد(

 مرد:

 مگه اینجا توالت عمومیه؟

 زن )از توی آشپزخانه(:

 بابا شوخی نکن بیچاره حالش بده

 

:2مرد  

 راست میگه از سر راه برو کنار. دستشویی کجاست؟

به آن سمت میدود و  3مرد  )مرد به سویی اشاره میکند

(خارج میشود  

 مرد: )ترسان(

 شما کی هستید؟
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 صدای زن:

 راهنماییشون کن بشینن

 مرد:

 آخه من نمیشناسمشون

زن:صدای   

نمیشناسم چیه؟ قرار بوده با برادرشون بیان که تو 

آقا بفرمایید االن میرسیم خدمتتون ندیدیش.  

 مرد: )ترسان(

 آخه اینا غریبه ان

زن:صدای   

 ببخشید ایشون یه خورده شوخن بفرمائید تعارف نکنین

دستان مرد را میگیرد و از پشت میبندد و چسبی  2)مرد

 به دهانش میزند(

زن:صدای   

. خواهرم خیلی دوستون همیشه تعریف شما رو شنیدیم

یه دختر خوب براش پیدا  کاشیگفت همیشه م داره و

. بفرمائید غریبی نکنید االن برادرتونم میاد. اینجا هم کنه
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مث خونه ی خودتونه راحت باشید. آقا یه لحظه تشریف 

 میارید اینجا؟

با دهان بسته سعی میکند حرفی بزند ()مرد   

 زن:

این چه صداییه در میاری میگم بیا کمک سر اینو بگیر 

کنمنمیتونم بلندش   

)مرد باز هم صدا میدهد زن بیرون می آید و با دیدن 

 مرد غریبه جیغ میکشد (

 نور میرود صحنه ی دو

همان خانه مبلی در وسط صحنه است و زن و مرد دست 

و لب بسته به رویش نشسته اند صدای سوراخ کردن 

با سرعت در رفت و آمدند و  2و3دیوار می آید و مرد 

کلنگ و دریل و .... را جابجا هی وسایلی را مثل بیل و 

مبکنند. و از داخل توالت با صاحبان خانه صحبت 

 میکنند

:3مرد  

طی تحقیقات انجام شده متوجه شدیم فقط از این نقطه 

رو زیر نظر بذاریم اونجااست که میتونیم   
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) درحال عبور(:2مرد  

 خوب گوش بدین ببینید چی میگه

:3مرد  

مت کوچیکی از خونه ی بنابر این اینجا اومدیم تا یک قس

شمارو اجاره کنیم تا بتونیم در راه حفظ جان و مال و 

 ناموس مردم خونه ی روبرو رو زیر نظر داشته باشیم

:2مرد  

بنابر این مدتی رو مهمون شما هستیم و خواهشمندیم 

 کمال همکاری رو با ما داشته باشید

)در حال بردن ابزار(3مرد  

 خوب گوش بدین ببینین چی میگه

:2ردم  

ازی به غذا و وسایل شما نداریم چون همه ی ما هیچ نی

امکانات از مرکز برای ما فرستاده میشه. ما به صورت 

ا ، منوبتی اینجا میشینیم و از سوراخ بیرونو نگاه میکنیم 

م تا یه بخش کوچیک و دجا اومینای نه متجاوزیم نه دزد،

 بی اهمیتی از خونه شما رو در راه حفظ جان و مال و
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ناموس مردم اجاره کنیم و خونه ی مورد نظر رو تحت 

 نظر داشته باشیم

(2)رو به مرد :3مرد  

هم زیاد خوب صدا نمیدهپشت سر دو تا نظر   

:2مرد  

.)سکوت( مرسی، و خونه ی مورد نظر رو دید بزنیم

حاال با در نظر داشتن امر خطیری که بر عهده ماست 

 لطفا آرامش خودتونو حفظ کنید

:3مرد  

یه دقیقه وایسا برم ) وارد میشود(   

 خوب گوش کنین اینجاش مهمه ) رو به بیرون( ادامه بده

:2مرد  

و در کار ما دخالت نکنین وگر نه بالیی که سر همسایه 

 ی پیرتون اومد به سر جفت شما هم میاد

:3مرد  

خودش مقصر بود  خیلی خوب حاال نمیخواد بترسونیشون

بشه وگرنه ما نمیخواستیم اینطوری  
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:2مرد  

حاال میگم بازتون کنه ولی به شرط اینکه کال خفه خون 

رو به )بگیرید و با ما همکاری الزم رو داشته باشید. 

بازشون کن(  3مرد  

)نور میرود و زن و مرد پشت میز نهار خوری نشسته 

در حال رفت و  2و  3اند و دارند چای مینوشند و مرد 

نها را دنبال ا ی مصنوعیآمدند زن و مرد با لبخند

تنها مواقعی که هیچ یک از غریبه ها آنجا نیستند  میکنند.

(چهره اصلی خود را میابند و با هم صحبت مبکنند  

 زن:

 بفرمائید چایی میل کنید تازه دمه

 مرد:

 آره آقا تعارف نکنین

)درحال عبور( :3مرد  

 قربون شما برم صرف شده

 مرد:

 کجا صرف شده شما که همش تو توالت بودید
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:3مرد  

 ما وسایلمون تکمیله. گفتم که از شما هیچی نمیخوایم

 مرد:

چرا اینقد عصبانی هستید. من یه عرض کوچیکی هم 

 داشتم

:3مرد  

 بفرما

 مرد:

من اگر بخوام برم تو همون اتاق کوچیکی که از ما 

 اجاره کردید. چیکار باید بکنم؟

:3مرد  

 نمیشه آقا

 مرد:

میفهمید نمیشه. ولی جای آخه من میفهمم نمیشه، شما 

 دیگم که نمیفهمه

:3مرد  

 برید تو حموم
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 مرد:

حموم کجا بریم؟ اونوقت  

:3مرد  

 تو حموم

: )با عصبانیت(زن  

 مگه میشه تو حموم همون کاری رو کرد که تو توالت؟

:3مرد  

 اوال داد نزن. دوما ما کردیم و شده

 زن:

 واقعا که، پلیس مملکتو ببین

 مرد:

زا رو گفت. ممکنه بعضی کارا رو آخه نمیشه خیلی چی

بشه تو حموم کرد اما همون کار رو از نوع قوی ترش 

 نمیشه ها

:2صدای مرد  

 پس کدوم گوری رفتی بیار اون لعنتی رو

خارج میشود( 3)مرد  
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)ترسان( زن:  

 میگی چیکار کنیم؟

 مرد:

 آروم تر حرف بزن به خدا میشنونا!!

 زن:

 خوب چیکار کنم میترسم

 مرد:

یه کاریش میکنم.میترسم ولی خودم خوب منم   

 زن:

 پس کمک نمیخوای نه؟ از اولشم گفتم یه جای کار میلنگه

 مرد:

بله. همیشه همینو میگی ولی نمیگی کجای کار. اگه یک 

کرده بودی میتونستم  اشارههزارم ثانیه به چشمی در 

 درو وانکنم

 زن:

 مگه من علم غیب دارم؟

 مرد:

 پس نگو میدونستم یه جای کارت میلنگه 
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 زن:

به زندگیمون؟ یخوبه تو درو واکردی و رید   

 مرد:

ریدی چیه بی ادب؟ نمیدونم این ادبیات رو کی وارد  

 زبان تو کرده؟

 زن:

 تو دیگه

 مرد:

 من؟ من که از گل کمتر نگفتم بهت

 زن:

بگیجرئتشو نداری   

)صدای گرمپ بلندی می آید(   

 چی بود؟

 

:3مرد  

 باالخره بازش کردم این لعنتیو

 مرد:

البد دوباره بچه ها پاشون خورده به یه چیزی هی میگم 
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لوازم صحنه. کجا  به تو تاریکی مواظب باشید نزنید

 بودیم؟

:زن  

عه صدای کشته شدن پیرزنه بود. االنم که اوندفآی کیو 

 بازش کرد

 مرد:

 چیو باز کرد؟

 زن:

میخوام برم بیروندیگه خسته شدم چه میدونم من   

 مرد:

که بکشنمون؟بری بیرون   

 زن:

. یا بیا بریم یا من تنها رو میکشنردی؟ اول تو مگه تو م  

 میرم

 مرد:

 نمیشه

 زن:

 چرا نمیشه؟
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 مرد:

 خوب منم حق دارم بترسم

 زن:

ده بکش بپر بخوب خبر مرگت اسمتو گذاشتن مرد یه عر

بیرون منم پشت سرت میام بیرون. آخ اگه من صدای 

 نکره ی تورو داشتم!!

 مرد:

پس من داد میزنم تو لبخونی کن فقط صدارو کم داری؟  

)زنگ و در خانه را سریع و محکم میزنند.  زن بلند 

 میشود(

:2مرد  

؟دیدمنتظر کسی بو  

 زن:

بله تا االنم دیر کردن شوهر خواهرم و برادرش 

ساعت  یکمیخواستن بیان کیک تولد بیارن خواهرمم تا 

کنیم شقراره غافلگیر دیگه میرسه،  

:3مرد  

 بیخود، درو باز نکنین تلفناتونم خاموش کنید
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 زن:

آخه پیش پای شما تلفن کردن گفتن هستید ماهم گفتیم 

 هستیم

 مرد:

 واقعا؟؟؟ کی زنگ زدن؟

)با عصبانیت( زن:  

 همون موقع که دستشویی بودی

 مرد:

 اها

:2مرد  

این  به هر حال تا اطالع ثانوی ورود افراد متفرقه به

 ساختمان ممنوعه

 زن:

 ببخشید تا جایی که من میدونم شما متفرقه اید

:2مرد  

 جانم؟ یه بار دیگه تکرار کنید لطفا

 مرد:

میکنی؟ ما که حرفی نزدیم  جهیچی آقا چرا گردنتو ک
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ا مهمونامون چیکار بقدمتونم روی چشم فقط نمیدونیم 

 کنیم

:3مرد  

باید کنسلش کنید ،راه نداره  

 زن:

کنسل کنیم؟ما یه ماهه که برنامه ریزی کردیم چی چیو 

تو برنامه ی ما دریدی ددا شدییشما از راه پ  

:2مرد  

 ریدی چیه خانم؟ این حرفا رو کی یادتون داده؟

 زن )رو به مرد(:

 ایشون

 مرد:

 من؟ من از گل کمتر نگفتم بهش

 زن:

. جرئتشو نداری به من حرفی بزنی  

:2مرد  

ل نیستیم اومدیم تو توالت مهم نیست. خانوم ما هم خوشحا



23 

 

شما جا خوش کردیم، این وظیفه و شغل ماست بنابراین 

 همکاری الزم رو مبذول بفرمائید

 زن:

 چه لفظ قلمم حرف میزنه، چطوری همکاری کنیم؟ ها

:3مرد  

تون رو به آینده نه چندان معلوم موکول کنیدیمهمون  

 )مرد میخندد(

 زن:

و تو میخندی؟ چرا میخندی بدبخت خونتو اشغال کردن  

 مرد:

 میگه آینده نامعلوم، خیلی با مزه ست

 )صدای در شدت میگیرد(

 مرد:

ببین بدبختا پشت در وایسادن االنه که بیچاره شاشش 

 بگیره 

 زن:

اصال خودتون برید جوابشونو بدید. بگید م ردن ما هم 

 کاراگاهیم اومدیم سرنخو پیدا کنیم
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:3مرد  

د طبقه باال و مهمونی رو ولی من یه فکری دارم بیاید بری

 تو خونه ی پیرزنه برگذار کنید

 زن:

خونه ی یه زن م رده؟ امکان نداره کم مونده مهمونای 

 تولد خواهرم ارواح باشند

 مرد:

 خوب شما برید تو توالت پیر زنه

:3مرد  

 نمیشه، دید نداره

 مرد:

کجاشون دید نداره؟ خوبم دید داره. خدارو شکر استخرم 

 دارن

:3مرد  

از کجا دیدی؟ تو  

 مرد:

 از توی بالکن
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:3مرد  

 از بالکن دید داشته و تو نگفتی دیوارو سوراخ نکنیم؟

 مرد:

فکر کردم خودتون شعورتون رسیده و فهمیدید بالکن دید 

 نداره

(2: )رو به مرد 3مرد  

 تو هم میدونستی؟

:2مرد  

ولی از اونجا صورتاشون  ها؟ اها بله من چک کردم

 معلوم نبود

 زن:

 صورتای کی؟

:3مرد  

 جنایت کارا

:2مرد  

 سارقا

:3مرد  

 کالهبردارا
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 مرد:

اون روبرو زندونه که همه خالفکارا جمعن؟ مگه  

:2مرد  

 نه همه ی افراد اونجا به زودی میرن زندان

 زن:

 اینا درو شکستن

:3مرد  

خوب برو درو باز کن بگو من شدیدن سرما خوردم 

 ، د سر خیابونبهتره نیاید تو چون همه مریض میشید بری

ماهم میایم ،کافه ولگرد  

 مرد:

 مگه تو هم کافه ولگردو بلدی؟

:2مرد  

 ما شغلمون ایجاب میکنه همه جا رو بلد باشیم

 مرد:

 چه خوب من خیلی شبا اونجا میرم

 زن:

 نگاش کن نشسته خاطره تعریف میکنه



27 

 

 مرد:

ر کنم؟امیگی چیک  

 زن:

 همین کاری که آقا میگه خوبه برو بهشون بگو

رد)به سمت در میرود(:م  

 باشه

پیر زن وارد میشود روی پیشانیش سوراخ است 

گوشه ای پنهان میشوند( 2و3مرد ) 

 پیرزن:

سفید تو پارکینگمون پارک کرده، )با صدای  202یه پژو

 آهسته( اونا اینجان؟

 مرد:

سفید مال ما نیست 202پژو   

 پیرزن:

 مهمون دارین؟

 مرد:

 نخیر ما مهمون هم نداریم.
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 پیرزن:

 االن براشون چایی میارم

 مرد:

.ممنون، نمیخواد زحمت بکشید  

 پیرزن:

تنها راه حل همینه)با صدای آهسته(   

 مرد:

 راه حل چی؟

 پیرزن:

تو نمیفهمی وقتی دارم آروم حرف )باصدای آهسته( 

 میزنم تو نباید داد بزنی؟

 مرد: )با صدای آهسته(

 اها ببخشید نمیدونستم، راه حل چی؟

 پیرزن:

تو به روی خودت نیار که من چی گفتم بگو برن 

 ماشینشونو جابجا کنن

 مرد:

 اها ممنون ، ببخشید االن میگم ماشینشونو بردارن
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 )پیرزن خارج میشود(

 مرد:

سفید مال شماست؟202پژو   

:3مرد  

 اره چطور مگه؟

 مرد:

 تو پارکینگ کسی پارک کردید برید برش دارید

میکند()درحال فکر کردن تکرار 3مرد  

 توی پارکینگ کسی؟

 زن:

؟تو پارکینگ کی  

 مرد:

 فکر کنم طبقه باالیی بود

 زن:

 مگه پیرزنه نمرده؟

:2مرد  

 نه، احتماال کس دیگه ای بوده. ایشون فوت شدن
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 مرد:

کننمی پس بفرمائید برش دارید که االنه پنچرش   

(2)روبه مرد :3مرد  

 بدو زود بیا که خیلی کار داریم

:2مرد  

باید بیایآخه تو هم   

:3مرد  

 من دیگه واسه چی؟

:2مرد  

  باطری ماشین خرابه باید هلش بدی

 مرد:

میخواید یه سرم به اداره بزنید که ماهم مهمونیمون تموم 

 شه

:2مرد  

 نه آقا ما اینجا کار داریم

:3مرد  

 میریم زود برمیگردیم
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(نور میرود )هردو خارج میشوند  

ایستاده اندزن و مرد هراسان پشت در نور می آید   

 مرد:

 نه بابا گفتش االن براتون چایی میارم

 زن:

 حاال کی چایی خواست؟

 مرد:

 نمیدونم وهللا گفت به زودی نجاتتون میدم

 زن:

 من میدونم ممکنه کشته بشیم.

 مرد:

 تو هم یه چیزایی میگیا. چرا کشته بشیم؟

 زن:

اگه اون واقعا مرده باشه. ممکنه منظورش از نجات ما 

باشهمرگمون   

 مرد:

 چه ربطی داره؟
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 زن:

میگن ممکنه مرگ اونقدر لذت بخش باشه که هر مرده 

 ای بخواد بهترین هدیه رو به کسی بده اون هدیه مرگه

 مرد:

به خدا تو قاطی کردی. برو بگیر بخواب من همه چیزو 

 درست میکنم

 زن:

 فکر میکنی تو این وضعیت خوابم میبره؟

کم شدت میگیرد()صدای در زدن شروع میشود و کم   

 زن:

 وای دوباره اومدن خیلی میترسم

 مرد:

 نترس نمیتونن درو باز کنن

 زن:

دست خودم نیست خوب چیکار کنم   

 مرد:

 بذار برم ببینم کیه؟
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 زن:

 نه تورو خدا درو باز نکن

 مرد:

 ممکنه مهمونا باشن

 زن:

 اگه نبودن چی؟

 مرد:

 خوب باز نمیکنم

 زن:

 خوب درو میشکنن

 مرد:

پیر زنه باشهشاید   

 زن:

دیگه بدتر. هنوز میتونم مردا رو تحمل کنم ولی اون 

 م رده

 مرد:

 آخه یه مرده میتونه راه بره؟
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 زن:

 نمیدونم شاید بتونه

 مرد:

 اون فقط ضخمی شده

 زن:

 من خیلی میترسم

 مرد:

میگی درو باز نکنیم؟ پس  

 زن:

باز کنیم بیان خونمونو بگیرن؟ من مطمئنم یه کاری 

یم که دست از سر ما بردارننبکمیتونیم   

 مرد:

 بله. همیشه همینو میگی ولی نمیگی چه کاری. 

 زن:

 من چه میدونم؟

 مرد:

.پس نگو میدونم یه کاری باید کرد  
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 زن:

. خوبه؟نمیدونم عقلم به جایی قد نمیده  

 مرد: 

مهمونا باشن؟ ولی شاید آره.   

 زن:

ولی از کجا میشه فهمید؟ ممکنه  

 مرد:

شون باشندنگاه کن شاید خواز چشمی در   

 زن:

 جرئتشو ندارم اگه با گوله بزنن تو سوراخ در چی؟ 

 )زن خارج میشود(

 مرد: 

 تو هم یه چیزایی میگیا مگه فیلم جنگیه؟

 )صدای گرمپ بلندی می آید(

 مرد:

 صدای چی بود
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 زن:

 هو مگه اینجا طویله ست اینطوری هل میدی؟

:2صدای مرد  

 برو کنار

کار خود سر رد میشوند و به و زن وا 2و3)مرد

 بازمیگردند(

 مرد:

 مگه قرار نشد درو باز نکنی

 زن:

 آخه دستشو گذاشته بود رو چشمی

 مرد:

 تو هم باز کردی؟

 زن:

عادت داشت این شوخی رو میکرد اونمآخه   

 مرد:

 کی؟ شوهر خواهرت؟

 زن:

 اره دیگه
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 مرد:

 خاک بر سرش با این شوخی هاش

) وارد میشود(:3مرد  

تصمیمتونو گرفتید؟چی شد   

 زن:

 چه تصمیمی؟

:3مرد  

 میمونید یا میرید؟

 مرد:

 کجا؟

:3مرد  

 چی کجا؟

 مرد:

 بمیونیم یا بریم

:3مرد  

 خودتون میدونید
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 مرد:

 یعنی اگه بمونیم کجا بمونیم و یا اگه بریم کجا بریم؟

:2مردصدای   

اگه میمونید قدمتون رو چشم فقط واسه ی دستشویی و 

 تشریف میبرید،م هی پیرزنه. اگر حموم باید برید خونه

 خوب خوش اومدید

:3مرد  

 انتخابش با خودتونه

 زن:

مرتیکه اومدی خونمو گرفتی بعد با تعارف میخوای 

 راهمون بدی یا بیرونمون کنی؟

 مرد:

 وهللا خجالتم خوب چیزیه

)درحال خروج( :3مرد  

 توهین به مامور قانون میتونه پدرتونو در بیاره

 مرد:

چرا بهتون میزنید؟ یه خورده عصبانی شده هتوهین  چی  
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 زن:

من عمرا پامو بذارم خونه ی اون بدبختی که کشتید. چه 

 برسه برم حموم.

  :3مردصدای 

بدون توالت که نمیتونید بمونید به هر حال  

 مرد:

 خوب تا کی کارتون طول میکشه؟

)وارد میشود( :2مرد  

 تا وقتی که تموم شه

 مرد:

 چی تموم شه؟

:3مردصدای   

 کارمون دیگه

 مرد:

 اها

 زن:

 خوب ما چه گناهی کردیم
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:3مردصدای   

گناه چیه؟ افتخار همکاری با نیروهای  ،نفرمائید خانوم

 امنیتی پلیسی نصیب هر کسی نمیشه

 مرد:

خوب نمیشه این افتخار رو به کسی بدید که لیاقت داشته 

 باشه؟

:2مرد  

سرنوشت و این ما نیستیم که لیاقت رو تایین میکنیم. این 

 زندگیست که شما رو انتخاب کرده

 مرد:

 دستش درد نکنه، همیشه به ما لطف داره

 زن:

هیچ عنوان نمیتونم قبول کنم که افتخاری بزرگ  به من

نصیبم بشه. تا ده دقیقه دیگه اگر از خونه اما به زور 

 بیرون نرید خودم میرم ازتون شکایت میکنم

:2مرد  

 پیش کی؟
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 مرد:

 پیش پلیس

)وارد میشود( :3مرد  

خوب من خودم پلیسم شکایت نامتونو بنویسید میگم 

 رسیدگی کنن

 زن:

اصال میرم و به خونه روبرویی میگم شما از سوراخ 

 توالت ما دارید میبینیتشون

:3مرد  

 اونوقت شما هم همدست مجرمین میشید

 مرد:

شما به عنوان مرد قانون چه راهی برای خروج دو 

خانواده پیشنهاد میکنید متجاوز به حریم شخصی یک  

:2مرد  

 تماس با پلیس

:3مرد  

 که خود ما باشیم
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 زن:

 برای شکایت از پلیس چکار میشه کرد

:2مرد  

 تماس با رئیس پلیس

:3مرد  

 که خود بنده باشم

 مرد:

 و برای شکایت از رئیس پلیس؟

:3مرد  

 دیگه داری پررو میشی

:2مرد  

، یعنی استراهی نداره، چون رئیس پلیس رئیس پلیسه

به احتمال اگر  برای اینکه، کردازش شکایت  نمیشه

و خیلی بعید خیلی ضعیف  

:3مرد  

 خیلی بعیده آقا
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:2مرد  

، پلیسا دیگه رئیس مجرم شناخته بشه و بره به زندون 

 ندارن.

مرد:   

 من این لحظه رو یه بار دیدم

:2مرد  

 ها؟

 مرد:

 من این لحظه رو قبال دیدم

:3مرد  

نه؟ اها انگار خواب دیدی  

 مرد:

 اره

:2مرد  

 ادامشم دیدی

 مرد:

 اره اتفاقا ادامش داره یادم میاد
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:3مرد  

 خوب آخرش چی میشه

 مرد:

 یه دقیقه ساکت باشید داره کم کم یادم میاد

 لحظه ای سکوت میکنند

 مرد:

 االن در میزنن

 )صدای درزدن به شدت بلند میشود(

:2مرد  

؟دیدمنتظر کسی بو  

 زن:

بله تا االنم دیر کردن شوهر خواهرم و برادرش 

 میخواستن بیان 

:3مرد  

 بیخود، درو باز نکنین تلفناتونم خاموش کنید
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 زن:

ماهم گفتیم  ؟آخه پیش پای شما تلفن کردن گفتن هستید

 هستیم

 مرد:

ببین بدبختا پشت در وایسادن االنه که بیچاره شاشش 

 بگیره 

 زن:

دید. بگید م ردن ما هم اصال خودتون برید جوابشونو ب

 کاراگاهیم اومدیم سرنخو پیدا کنیم

 مرد:

 زبونتو گاز بگی زن. من هنوز هزارتا آرزو دارم

:3مرد  

من یه فکری دارم بیاید برید طبقه باال و مهمونی رو تو 

 خونه ی پیرزنه برگذار کنید

 مرد:

 خوب شما برید تو توالت پیر زنه

:2مرد  

جا صورتاشون معلوم نبودما اینکارو کردیم ولی از اون  
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:مرد  

 صورتای کی؟

:2و3زن و مرد   

 ِاِاِا.... بسه دیگه

:3مرد  

خوب برو درو باز کن بگو من شدیدن سرما خوردم 

بهتره نیاید تو چون همه مریض میشید برید سر خیابون 

 کافه ولگرد ماهم میایم

 مرد:

 مگه تو هم کافه ولگردو بلدی؟

 

:2و3زن و مرد   

دیگهِاِاِا.... بسه   

 مرد:

ر کنم؟امیگی چیک  

 زن:

 همین کاری که آقا میگه خوبه برو بهشون بگو
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 مرد)به سمت در میرود(:

 باشه

 پیرزن با سینی چای وارد میشود

 پیرزن:

مال شماست؟ 202پژو  

(:2رو به مرد  3)مرد   

؟مگه ماشینو جابجا نکردی  

:2مرد  

 چرا ولی جلوی یه پارکینگ دیگه زدم

:3مرد  

ه؟یه پارکینگ دیگ  

:2مرد  

 یه پارکینگ دیگه

)درحال فکر کردن تکرار میکند(3مرد  

 یه پارکینگ دیگه

  یه پارکینگ دیگه

 خوب نظرت چیه؟
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 مرد:

 نه دیگه اینجاش اینجوری نمیشه

:3مرد  

 چه جوری میشه؟

 مرد:

شما البته ببخشیدا به ایشون میگید گوه خوردی جلوی یه 

 پارکینگ دیگه پارک کردی

:)با عصبانیت(2مرد  

 چی؟

:3مرد  

 نه آقا من اصال با همکارم اینطوری صحبت نمیکنم

 مرد:

 من میگم خوابشو دیدم

:2مرد  

حتما اشتباه میکنی امکان نداره ایشون همچین حرفی 

 بزنه
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 مرد:

 باور نمیکنی؟ )به بیرون صحنه( اون متنو بیار

)یک نفر متن نمایشنامه را از بیرون صحنه می آورد و 

نگاهی می اندازد ( میدهد او 3به دست مرد  

:3مرد  

راست میگه. )با عصبانیت( تو گوه خوردی ماشینو 

 جلوی یه پارکینگ دیگه پارک کردی

: )نمایشنامه را برمیدارد نگاه میکند(2مرد  

درست صحبت کن ببینم بیخود میکنی با من اینطوری 

حرف میزنی. اگه راست میگی به جای وایسادن دم در و 

خودت ماشینو پارک میکردیسگ خانومه، الس زدن با   

 پیرزن:

االن وقت دعوا نیست بیاید یه لیوان دمنوش گرم براتون 

 آوردم

: )رو به پیرزن(3مرد  

 تو چی گفتی؟ مرگ موش؟

:2مرد  

 میخوای یه سوراخ روی خال پیشونیت ایجاد بشه؟
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 مرد:

 بابا این پیرزن چه گناهی کرده؟ چایی آورده

:3مرد  

 نخیر گفت مرگ موش آورده

 زن:

 آقا گفت دمنوش

 پیرزن:

 گفتم دمنوش قربان

(3: )رو به مرد2مرد  

 تو حالت خوب نیستا بیچاره دمنوش آورده

:3مرد  

 من که نمیخورم

 پیرزن:

 پسرم بیا بخور خستگیت در بره

:3مرد  

( این 2کسی نمیتونه از دست من در بره ) رو به مرد

 مگه همون طبقه باالیی نیست؟
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:زن  

ایشون طبقه پایینی هستند نخیر،  

:2مرد  

 اون بیچاره که االن تو آسموناست

:3مرد  

 بیچاره؟ یعنی تو االن دلت براش میسوزه؟

:2مرد  

 معلومه که دلم براش میسوزه

 2: )لیوان چای را بر میدارد و به صورت مرد3مرد

 میپاشد(

 میخواستی یه داد بزنه همه شون در برن؟

 3میدارد و به صورت مرد: )لیوان چای را بر 2مرد

 میپاشد(

 آخه تو فکر میکنی اون جون داشت داد بزنه؟

:3مرد  

 تو رو من چایی میریزی؟
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:2مرد  

 تو مگه به صورت من نپاشیدی؟

:3مرد  

 مردک من مافوق توام

:2مرد  

هر خری میخوای باش بیخود میکنی به من بی احترامی 

 میکنی

یر زن بی ، پبه مشاجره و دعوا ادامه میدهند 2و3)مرد 

و زن و مرد به جلوی صحنه می آیند  صدا خارج میشود

 و با هم صحبت میکنند(

 مرد:

حاال باید تو بری از آشپزخونه ساطور رو بیاری و بزنی 

 هر دوشونو نابود کنی

 زن:

 مگه تو م ردی؟ که من دست به یه همچین جنایتی بزنم؟

 مرد:

نخیر تو باید بری من خوابشو دیدم و میدونم تو 

یکشیشونم  
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 زن:

 ولی من میترسم

 مرد:

 خوب منم حق دارم بترسم

 زن:

یه  ساطورو بردار خوب خبر مرگت اسمتو گذاشتن مرد

عربده بکش بپر بیرون منم پشت سرت میام بیرون. آخ 

 اگه من صدای نکره ی تورو داشتم!!

 مرد:

من داد میزنم تو لبخونی کن اگه فقط صدارو کم داری،  

 زن:

تو باید بری از وسط نصفشون کنی بابا چرا نمیفهمی  

 مرد:

باشه من میرم ولی اگه اونا چرخیدن و منو دو شقه کردن 

نیای سر قبرم گریه زاری کنی. چون من مطمئنم کشته 

 میشم

 زن:

 از کجا مطمئنی؟



54 

 

 مرد:

نبودخوابم توچون   

 زن:

 خبر مرگت بگو چیکار کنم

 مرد:

االن تو میری تو آشپزخونه در کشو سومی رو باز 

میکشی بیرون رو بعد کشو دومی میکنی  

 زن:

 خوب حاال چه کاریه؟

 مرد:

 اخه تا سومی رو باز نکنی دومی باز نمیشه

 زن:

 خوب بعدش چی؟

 مرد:

 بعد سومی رو میبندی دستو میکنی تو دومی

 زن:

 فهمیدم، لعنتی بنال
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 مرد:

این حرفا چیه بی ادب. یه بار میگی ریدی یه بار میگی 

 بنال

 زن:

تکرار نیست بگو چه غلطی بکنم االن وقت  

 مرد:

 کجا بودیم؟

 زن:

 دست کنم تو سومی

 مرد:

 نه تو دومی

 زن:

 خوب باشه تو دومی

 مرد:

 کلید گاو صندوقو بردار

 زن:

 کدوم گاو صندوق
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 مرد:

تو بردار ، حرف نزن. میری از تو گاو صندوق 

 ساطورو میاری بیرون 

 زن:

تو گاو صندوق چیکار میکنه ساطور  

 مرد:

میاریش اینجا و بدون هیچ ، رفته از ترس دزدا دش خو

نگرانی پرتش میکنی روهوا و پشتتو میکنی بهش. 

اونوقت ساطور میفته روی پایه اون میز و میخوره به 

پای اون درازه، بعد یارو از درد پاشو میکشه و ساطور 

میره رو هوا و گردن گندهه رو میزنه. گندهه در جا 

یه ربع جون کندنمیمیره و درازه بعد از   

 زن:

مگه فیلم هندیه ساطور میفته رو زمین و میپره رو هوا و 

 گردن میزنه

 مرد:

 وقتی بلده بره تو گاو صندوق این کارا رو هم بلده
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 زن:

بعد جواب پلیسا رو چی بدیم؟ میدونی کشتن ماموران 

 دولت چه جرم سنگینی داره؟

 مرد:

غییر چهره اونا مامور نیستن که دلت خوشه اونا موشن ت

 دادن ما نشناسیمشون

 زن:

 مطمئنی؟

 مرد:

 آره بابا مطمئنم

)زن خارج میشود و به سرعت غیر طبیعی بر میگردد. 

ساطور را به هوا می اندازد و با افتادن ساطور نور 

 میرود(

و مرد  در زدن بلند میشود، نور می آید  )صدای شدید

(استزیر میز   

:صدای زن  

 پاشو درو واکن 
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 مرد:

من میترسمنه   

 صدای زن:

 از چی میترسی

 مرد:

 از اونا که پشت درن

زن:صدای   

پاشو درو واکن من لباسمو عوض کنمدیوونه شدی؟   

 مرد:

تو چشمی نگاه کن، هر خری که دستشو بذاره روی 

 چشمی شوهر خواهرت نیستا

 زن)از بیرون(:

بگذرونه بازم زده به سرت. پاشو درو واکن  خدا به خیر

ه دستشوییحتمن باید بر  

 مرد:

 حتمن میریزه تو پله ها

 زن:

 خاک بر سرت خودم درو باز میکنم
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به سرعت از جلوی  3)زن در را باز میکند و مرد 

 صحنه به طرف دیگر میدود(

 زن:

خیلی خوش آمدید همیشه تعریف شما رو شنیدیم خواهرم 

همیشه میگفت آخ اگه میتونستم یه ره خیلی دوستون دا

ا میکردم. بفرمائید غریبی نکنید دختر خوب براش پید

االن برادرتونم میاد. اینجا هم مث خونه ی خودتونه 

 راحت باشید

وارد میشود( 2)مرد  

 زن )رو به مرد(:

 ایشون برادر شوهر خواهر هستند

 مرد:

 بله میشناسمشون

:2مرد  

واقعا جای خوشبختیه که همه منو میشناسید این باعث 

خجالتی که نه مبادی میشه من خجالت نکشم چون خیلی 

 آداب هستم
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 زن )رو به مرد(:

 شما که ایشونو ندیدید؟!!!!

 مرد:

 من این لحظه رو قبال دیدم

:2مرد  

یش میاداها انگار خواب دیدین نه؟ برای منم گاهی پ  

 زن:

ای بابا حاال چه وقت این حرفاست بفرمایید تو اینجا بده 

 به خدا

:2مرد  

م ادامه ی این خوابم نه اصال بد نیست دلم میخواد ببین

یادتون میاد. همیشه دلم میخواست به حقیقت این اتفاق 

عجیب پی ببرم که چی باعث میشه یک رویا و یا یک 

 تصویر از آینده در گذشته شکل میبنده

 مرد:

 آره داره یادم میاد یه لحظه اجازه بده 

)صدای گرمپ بلند می شود صحنه به یک باره تاریک 

میشود و رفته رفته بلند میشود  (میشود موسیقی شروع   
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 صدای زن:

 چی بود

 مرد:

  احتماال بازش کردن، شایدم پیرزنه رو کشتن

 زن:

برق رو قطع پرت و پال میگی برو ببین واسه چی چرا 

 کردن ریدن تو مهمونی ما

 مرد:

ریدن چیه بی ادب نمیدونم این ادبیاتو کی وارد زبان تو 

 کرده

 زن:

 تو دیگه

 مرد:

من که تاحاال کمتر از گل به تو نگفتمااااااِا   

 زن:

 جراتشو نداری بگی

)صدای موسیقی بلند میشود و دیگر صدای مبهمی از 

 دیالوگ های زن و مرد را میشنویم(
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