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 امینی مریم ده:نویسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 اول ی صحنه               

 با مرد. شود می شنیده ساعت تیک تیک وحشتناک صدای و است تاریک صحنه فضای)

 با زن کند. می زمزمه را هاییفرمول لب زیر و است کردن کار حال در سخت کمی نور

  کند.(می روشن را هاچراغ زن شود.می وارد دارد دست در لباسی کهحالی در خوشحالی

 چیکار دارن مردم نیست معلوم ا...خیابون تو ریختن همینطور همه ه...خبر چه بیرون بدونی اگه م...سالااااا :زن

  ون.بیر بذاره خونه از پاشو خوادنمی دلش آدم !کننمی

 .(دهدمی ادامه کارش به زن به توجهبی هنوز مرد)    

 حرکت اینرسی بدون تونهمی جرم دارای فوتون بشه، حذف زمان و فضا نور، برابر سرعت تو وقتی ب(ل زیر) :دمر

 چهار در جسم موقعیت شناسایی شرایط، این در .نامحدوده فضا انبساط و صفر زمان انقباض نور، سرعت در .کنه

 نشان رو زمان یک تنها مرتب نور سرعت در ساعت بنابراین .شهمی متوقف زمانی مختصات :غیرممکنه مختصات

 .میده

 دوست تو... کنیم زندگی دیگه جای یه بریم بکن، فکرشو ...زمینن شبیه های سیاره دنبال شنیدی راستی: زن

 !زمان از غیر چیزی یه ؟!کنی کار موضوعا این رو نداری

 قفس به زن . دهدمی ادامه کارش به زده هیجان ولی زن به توجهبی همچنان مرد)

 .(رودمی آن سمت به و کندمی نگاه خرگوش

 دست از روز یه بیچاره این آخرش !بدی غذا طفلی این به رفت یادت باز تو ...تو؟ موندی تنها ن...م کوچولوی :زن

 .شهنمی زندگی اینکه آخه (لب زیر خرگوش، به دادن غذا حین در). میرهمی تو

 شه...شه... میمید( بلن صدای ) با :دمر

 شه...شه... میزن: می

 سمت به مرد ولی .دودمی او سمت به هم زن و آیدمی زن سمت به هیجان با مرد)

 .(داردمی بر را کاغذی و رودمی کاغذهایش

 عبور امکان ناپایدار هایچاله کرم وقتین... ک نگاه ...باشن لحظه این شاهد داشتند دوست دنیا تموم مطمئنمد: مر

 ...بکنیم کارو این تونیم می ما کردم ثابت من م...نسازی رو اونا خودمون ما چرا نمیدن ما به رو انسان

 نتیجه به و ریزدمی فرو یکدفعه ولی گویدمی را هاییفرمول ذوق با و سریع رد)م

 .(کند خوشحال را او کندمی سعی زن د. رسنمی



 

 

 یگه ماد یه فقط ه...ما یه ن...ببی منو کن ول کارتو یکم حاال ولی ه...میش کنی کار روش دیگه یکم میشه،ن: ز

 ...کن نگاه ...ببینی؟ اجرامو خوای می ه...صحن رو برم تا مونده

 ند.(کمی بازی نقش است گرفته خود روی را لباسی کهحالی در ن)ز

 نیست؟ جشن روز امروز مگر. پوشیدم را هایملباس زیباترین من ن:ز

 .ندارم کاری هم شما مال با و ترسمنمی خود هایمرده از من عزا؟ لباس چرا عزا؟ لباس

 !شود؟می هاآن مانع کسی چه !د؟نیستن شاد هاآن چه برای است؟ کفر بودن شاد آیا

 زمزمه گوشم در و آیدنمی به خوابم هاشب او که دانیدمی کجا از ؟!کنید صحبت او از کنیدمی جرات چگونه

 من کند؟نمی زمزمه برایم تاسف و عشق از کلماتی چه او یشکسته و بم صدای که دانیدمی کجا از کند؟نمی

 قلب من خوشبختی که کنیدمی ادعا . خوشبختم من .خندممی عمرم در بار اولین برای است، درست خندم،می

 و است سربلند او که ببیند اگر ببیند، سفید لباس با را دخترش و باشد آنجا او اگر آه کند؟نمی شاد را پدرم

 چشمانش. بود نخواهد من به کردن لعنت فکر در او که مطمئنم است، نبرده بین از را غرورش بدبختی

   د.بزنن لبخند کنندمی سعی خونینش هایلب و دیده شکنجه یچهره و درخشندمی

 .(ناراحت شده با خود حرف می زندمی شود و زن که  کاروسط اجرای زن مشغول  د)مر 

 امروز ث(مک). مکنمی بازی م...کنمی بازی م...کنمی بازی م...کنمی بازی من اما ی...بیننمی ی...شنونمی زن:

 ...کم ... کم... خیلیکترد رفتم دوباره

 .(شودمی او نبود متوجه مرد زن رفتن از بعد .شودمی خارج صحنه از زن)

 

کنیم گوش کنید، از شما دعوت میرادیو: دوستان و همراهان عزیز که تا این وقت شب ما را همراهی میصدای 

 جان بسپارید به یک موسیقی و شاد و دلپذیر.

 

 دوم یصحنه

 را هایشچشم مرد د.هستن بازی حال در مرد و زنصدای موسیقی شنیده می شود. )

 (.کندمی معلوم را خود جای هایشدست زدن بهم با زن و بسته

 ب...خو خوبِ... خوبی تو ؟! کنیمی فرار من دست از چجوری پس ؟!هان ؟!نیست خوب حالت تو گفته کی د:مر

 .کنممی پیدات کوچیک یمحاسبه یه با ...ماَکی من نکن فراموش البته



 

 

 .(کندمی کردن کتاب و حساب به شروع رد. مشودمی بلند زن یخنده صدای) 

 .شد شروع دوباره ...یوااااازن: 

 .کردم پیدات دیدی :مرد

 به نقاب و سفید لباسی با فرشته د.رومی قفس داخل به زن د. رومی زن سمت به مرد)

 زن کردن پیدا از که مرد .گرددمی بر او سمت به زن .شودمی رد او پشت از سرعت

 به سراسیمه زن .کندمی مریضی به تظاهر و اندازدمی زمین را خودش شود،می خسته

 ود.(دمی او سمت

 ه؟!آخ شد چی ؟!دفعه یه شد چت زن:

 .(کندمی باز را بندشچشم و گیردمی را زن د)مر

 .گرفتمت د:مر

 .نیست قبول که طوریاین .کردی زنی جر د.(گردمی فرشته دنبال به هنوز زن نگاهن: )ز

 .آیدمی نور د./رومی نور    

 در فرشته . است مرد دنبال به زن باراین و است قبل یصحنه عکس بر مرد و زن زی)با

 زمین روی بر یکدفعه زن .زنندمی دست دو هر مرد و فرشته .شودمی دیده صحنه

 (.پیچدمی خود به درد دل از و افتدمی

 .دادیمی نشون خودت از خالقیت ذره یه . کشیدیمی جدید ینقشه یه الاقل: مرد

 او زندمی صدا را او هرچه ولی دودمی او سمت به هراسان مرد د.افتمی زمین روی زن)

 شعر او برای .کندمی بلند را زن فرشته د.شومی خارج صحنه از مرد د.خورنمی تکان

 شود، خارج خواهدمی فرشته وقتی د.کنمی گریه زن سر باالی مرد د.رقصمی و خواندمی

 هوش به و خوابدمی اولش جای سر زن د.شومی مانع فرشته ولی برود او با دارد قصد زن

 .(شودمی شوکه مرد د.آیمی

 ؟!شنویمی پاشو صدای ...بده گوش .شنوممی اشوصد...شنوممی ن: ز

   .(گیردمی را هایشگوش مرد)    

 نم...بیمی اینجا مرگو من ...کن نگاه خوب نگاه کن... ...بیا :زن

 (.بنددمی را هایشچشم مرد)    



 

 

 از تو (مکث. )کرد انکارش شهنمی دیگه .اینجاست همیشه ...اینجاستی؟!... کنمی حس مرگو بوی کش...ب بو ن:ز

 .ترسممی مرگ از من!... ترسی؟می مرگ

 

انسانی صدای رادیو: زندگی چیست؟ آیا به راستی در این دنیای پر هیاهو، می توان به معنای زندگی پی برد؟ هر 

نسبت به زندگی دیدگاهی متفاوت دارد ولی آنچه که همه با هم بر سر آن اتفاق نظر دارند، اینست که باید 

 زندگی کرد، زیبا زندگی کرد. زیرا که عمر انسان محدود است.

 

 ومس یصحنه

 او به فرشته یکدفعه زن، اجرای وسط از .است تئاتر تمرین مشغول زن)

 د.(دهنمی ادامه هم با و پیونددمی 

 آنها و است خوب هوا گویندمی و کنندمی بلند را سرشان مردم دشت جای همه در .است خوب هوا ن:ز

 خوب هوا گویدمی و رودمی راه زمینش روی که را دهقانی یساده خشنودی آیا خود، جالدان یآ د.خوشحالن

د. کشیمی نفس زحمت به آویزان بازوهای با سرافکنده که کنید نگاه خودتان به اید؟کرده فراموش است،

د. ایمانده حرکتبی برانید، عقب را آنها حرکت کوچکترین با کهاین ترس از شما و اندچسبیده شما به هایتانمرده

 اما جدتان؟ یا پدرتان روح از کند، عبور لزج بخار یک از ناگهان شما هایدست اگر نه؟ مگر بود، خواهد وحشتناک

 را خود جای تمام دهم،می قوس و کش خود به شده بیدار که آدمی مثل کنم،می باز را بازوهایم .کنید نگاه من به

 رقصممی کنید، نگاه رقصم،می من شد؟ خراب من سر بر آسمان آیا را، خود جای تمام کنم،می اشغال آفتاب زیر

 من همپای آنها که کنیدمی فکر هستند؟ کجا هامرده .کنمنمی احساس هیچ موهایم در باد وزش جز و

 رقصند؟می

 د.(خوانمی آواز زن برای و داردمی بر را نقابش فرشته)    

 بیاد؟ شوهرم تا کنیم صبر شهنمی فقط .ترسمنمی من نه نه، !...بریم؟ باید :زن

 .(دودمی اطراف به سراسیمه زن  .زهدمی منفی عالمت شته)فر    

 .بشنوم صداشو بار آخرین برای خوادمی دلم .بزنم مادرم به زنگ یه یا .بنویسم براش یادداشت یه الاقل شهمی :زن

 م...بد انجام کوچیک کار چندتا باید ت بده...فرص لحظه چند فقط ...هلحظ چند



 

 

. بنددمی را هایشچشم و نشیندمی زمین روی آرام زن .خواندمی مرگ آواز فرشته)

 را گردنبندش خواندن، آواز و رقصیدن از پس فرشته .کندمی خاموش را هاشمع فرشته

 (.شودمی وارد مرد د.خوابانمی را او و اندازدمی زن گردن به

 نه. )فریاد(: مرد

 (.رودمی ایگوشه به فرشته .کندمی پاره را گردنبند مرد)

 ...صحنه روی بری قراره ...مونیمی اینجا دادی قول تو ...بری نباید تو د: نه... نه...مر

 .نشد ن:ز

 ه.بش بایده. بد فرصت(  د.رومی فرشته سمت به): مرد

 ن: نه.ز

 .بشه ید: بامرد

 : نه.زن

 .بشه ید: بامرد

  نه. )فریاد(ن: ز

 (.رودمی  نور .شودمی شنیده زن جیغ صدای رد.بمی حمله فرشته سمت به مرد)

 

 هایصحبتهند. دمی اهمیت خودشون به بیشتر ما عزیز مردم روزها این که خوشحالیم ما :رادیو صدای

 و ندهبد اهمیت سالمت یمساله به بیشتر مردم شده باعث هارسانه تبلیغات هچنین و متخصصان و کارشناسان

کاهش یافته است. مرگ پدیده ایست که هنوز برای انسان ناشناخته مانده و انسان  مرگ میزان رسمی آمار طبق

نتوانسته به رموز آن پی ببرد. اما آنچه که همه برای آن تالش می کنند، به تاخیر انداختن مرگ است. ترس از 

 ه است.مرگ و تالش برای به تاخیر انداختن آن باعث پیشرفت های علمی بسیاری در طول حیات بشر شد

 

 

 

 


