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زن در فضای صحنه می چرخند و هر کدام حرفی می زنند. صدای آنها در هم می پیچد و  چهار)

 به وضوح شنیده نمی شود.(
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شه. تا همه پایانشو نفهمن من آروم ای، هیچ ماجرایی، هیچ قصه ای که بی سرانجام نمیباید تموم شه... هیچ زندگی

فهمن. اصالً ما هممون همینجوریم. توهم فهم فهمم... ولی نمیگن میکنن، همه میگن درک میشم. همه مینمی

فهمم گیم. من تا چشام کور نشه چجوری میفهمیم ولی دروغ میکنیم خوب همدیگه رو میزیاد داریم. فکر می

مثال موز بخوری فکر کنی صورتیه، اصالً  ندیدن حتی نور صبح یعنی چی؟! خوردن چیزایی که ندیدی یعنی چی؟

بگم... آخی... چه سخت. ایشاهلل  بهش بگم... تونمبینم، میها. من فقط تا یه کور می صورتیو آبی بدونی... خنده داره

گه... همونطور که بقیه نفهمیدن من چی فهمم چی میشی. اشکال نداره، زندگیه دیگه. ولی نمیزود خوب می

 کشیدم.
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خوام بعدا حسرت چیزیو خوایم بکنیم. نمیبچه چیه بابا... ما تازه اول جوونیمونه. کلی کار میفهمید آخه. را نمیچ

خوام خوام فقط با عشقم خوش باشم... من حاال میاوووو... حاال کلی وقت داریم واسه بچه... من حاال می بخورم.

و ماشینه... االن؟! ما که هنوز یه سفر درست و خوام برم سر کار... حاال وقت خونه درسمو تموم کنم... من حاال می

خوام... اونو من حاال اینو می خوام.امسال؟ نه بابا، یه نگاه به زندگی من بندازید. هنوز کلی چیز می درمون نرفتیم...

خوام... نه، نه... من حاال فقط یه بچه من همه چی میهمه چی، ؟! همه چی، خوامخوام... دیگه، دیگه چی میمی

 خوام.می
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 ها گوناگون()در حال عکس گرفتن در ژست

خوام... من کنم... ببخشید، ببخشید... عذر میخودکارتونو بدین... چشم، برای شمام امضا می کنم...بله بله، خواهش می

 اجازه بدید من رد شم لطفا...باید برم سر ضبط... 

خوام غیر یه م... بریم... یعنی سهم من از این دنیای به این بزرگی یه بچه نیست؟! من هیچی نمیبله، بله... من آماده

خوام. دوباره بگیریم... یعنی سهم من از این دنیای به این بزرگی یه خشید، معذرت میبب گیرد.(اش میه)زن خندبچه... 

دونم چرا به اینجا خوام. نمیمن واقعا معذرت می خندد.()زن دوباره می خوام غیر یه بچه...نیست؟! من هیچی نمیبچه 

خورد. شود، آب می)زن بلند میشه چند دقیقه صبر کنیم؟... من یه استراحتی بکنم... گیره... میرسه خندم میکه می

م، بریم... یعنی سهم من از این دنیای به این بزرگی یه بچه هم هبله، آماد (نشیند.کند و دوباره میاش کار میکمی با گوشی



 

 

آخه مسخرست دیگه، نیست؟!... خداییش خودتون باور خندد.( )زن می... خوام غیر از یه بچهنیست؟... من هیچی نمی

تونم این مزخرفاتو من نمی روبرو کن.خواد؟!... فقط بچه؟! شما منو با نویسنده کنید؟! یعنی یه زن هیچی دیگه نمیمی

 تونم...نمی چیکار کنم؟!... ...تونماصال نمی بگم...
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 کند.()زنی در حال نوشتن است ولی مدام کاغذهایش را پاره می

... !شهچرا این یکی تموم نمی ،تونم بنویسم. این همه داستان و رمان نوشتمتونم... دیگه نمیتونم... نمیتونم... نمینمی

خواد برم خواد. اینکه یه روز، یه ماه، شایدم یه سال به هیچی فکر نکنم... دیگه دلم نمیدلم یه استراحت طوالنی می

دم خوام ثابت ثابت بمونم... باید تمومش کنم. زودباش فکر کن، فکر کن... حرکت کن، برو جلو... قول میجلو... می

 کنیم، باشه؟نویسم. از یه جای دیگه شروع میمش کنم و دیگه هیچی... باید بنویسم، میتمومش کنم، تمو
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ای رو درسخون بود. خوشگل، پرانرژی، موفق. همه حسرت داشتن همچین بچه من یه خواهر داشتم که خیلی

دار شد. بچه پشت بچه. زود ازدواج کرد. زودم بچه گفت. خواهرمداشتنند. همیشه با کلی ذوق و شوق از آرزوهاش می

هات. گول حرفای بقیه رو گفت برو دنبال خواستهطفلی هیچی از زندگیش نفهمید. همیشه حرفاش تو گوشمه که می

 نخوریا. نذار مث من بشی.
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زیادی جدی نگیر.  گیری. ولش کن بابا،پیش میاد. زیادی سخت می ن مهم نیست، واسه خیلیاگول همه میی ادفعه

 کنی.کنی و دوباره تالش میخودتم باور می
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 گی؟!نه، نه... اینا نه. چی داری می
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دونه، شاید قرار بوده یه اتفاق بدتر بیفته... دونه. کسی چه میدفعه ی دوم... خواست خدا بوده... اون صالح ما رو می

 بدتر از اینم داریم؟
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تونن. نمونش ی کاری آدمم که درست باشه دیگه بچه بزرگ کردن کاری نداره. همه میبرنامهپول که باشه، نظم و 

 خود من.
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دونی چرا؟ چون اینقدر خودتم باور به موندنش نداشتی که زنن... میی سوم دیگه کمن تعداد اونایی که حرف میدفعه

 بخوای به کسی بگی.
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 .شهیدونی که نمدروغه... دروغه... خودتم می
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خوای ولی لج کردی... با خدا، با . دیگه از چشمت افتاده. دیگه نمیی چهارم و پنجم و و و... دیگه انگار سر شدیدفعه

 .دنیا حتی با خودت و زندگیت
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 اینا نه... دروغه... آروم باش. از یه جای دیگه باید شروع کنیم.
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 خواند.(الالیی میای را در آغوش گرفته است و ر بچه)زن دخت



 

 

شه ولی مامان باید بره سر کار... عزیزدلم، خوشگل من، دختر من، دلت برای مامان تنگ شده؟! منم دلم برات تنگ می

 تا تو هم بزرگ شی و به آرزوهات برسی. .دم همیشه برات وقت بذارم، بهت برسم، باهات بازی کنماما بهت قول می

بذار یه رازی رو بهت بگم... باید خیلی واسه آرزوهات تالش کنی تا ازت نگیرنش، چون تو  خوای بازیگر شی؟...اصالً می

انگار دوتایی با هم بزرگ شدیم... برم؟!... نه  .کنم از بودنتمنم کیف می ،خوایم برسیمیه دختری... وقتی به هرچی می

 دهد.()الالیی را ادامه میمونه... خوام حتی وقتی خوابی نگات کنم... خوابوندنت مثل رقص روی صحنه میمی
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 زند.(خواند روزهای یک تقویم را خط می)زن در حالیکه الالیی زن دوم را می

تحمل کرد؟ سه هزار و ششصد شه یه روز، دو روز، سه روز، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، ده سال. چند روز مگه می

کشه. اولش یه شوکه ولی بعد و پنجاه روز. تازه بدون در نظر گرفتن روزای کبیسه که هر کدومش یه سال طول می

ی چیزایی که شی با همهمنن. مشغول می کنی میگی دنیا که به آخر نرسیده، خیلیا مثلشینی با خودت فکر میمی

) با دست به شخص دیگری اشاره نی کل زندگیتو عوض کنی و بشی یه آدم جدید. کاصالً سعی میدوسشون داشتی... 

آره اونو بذار اونجا، آره خوبه... عکسای عروسی رو بزنیم روی اون دیوار؟! چقدر همه چی خوبه... انگار زندگی  کند.(می

)حالت زمزمه کردن با خود و  گذره هر روز میاد سراغت.شه... چند وقت که میاما مگه چقدر می )مکث(تموم نشده. 

 ... اصالٌ اون بره، بقیه چی؟کنم بروگی کنم... برو، خواهش میخوام زندگی برو... میزنیش کنار میمی کالفگی شدید(

ریزن سرت... شبیه جنگ جهانی... زندگی بدون فردا پدر، مادر، خانواده شوهر، دوست، همکار، حتی بقال و نونوا می

گن که نوبت گن و میست... اینقدر میسوزه... شیرینی زندگی بچهشه؟!... آخی خیلی دلم براتون میبچه هم مگه می

 رسه به...می

 

2 

 کند تمرکز کند.(شنود ولی سعی می)زن مشغول خواندن فیلمنامه است. انگار مدام صدایی می

... اصالٌ اون بره، بقیه چی؟ فردا پدر، مادر، کنم بروخوام زندگی کنم... برو، خواهش میگی برو... میزنیش کنار میمی-

حتی بقال و نونوا می ریزن سرت... شبیه جنگ جهانی... زندگی بدون بچه هم مگه خانواده شوهر، دوست، همکار، 

-رسه به...گن که نوبت میگن و میست... اینقدر میسوزه... شیرینی زندگی بچهشه؟!... آخی خیلی دلم براتون میمی

شه؟!... آخی خیلی زندگی بدون بچه هم مگه می-شنوی؟!... خودشو کشت... شه ببینی بچه چشه؟!... نمیعزیزم می

من باید امشب اینو  -رسه به...گن که نوبت میگن و میست... اینقدر میسوزه... شیرینی زندگی بچهدلم براتون می

رم تفریح؟... من میکنی تموم کنم. بله من مادرم شما هم پدر. خب منم خستم، از صبح سر کار بودم. چرا فکر می

 خب منم خوابم میاد.

 رود.(خیزد و بیرون می)زن با عصبانیت بر می
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 خورد.()زن خواب آلود مشغول نوشتن است و مدام قهوه می

تونی. خلق این زن تو رو نه نباید بخوابی... بنویس... بنویس. بنویس تا راحت شی از این عذاب وجدان لعنتی. تو می

ح و تقدیرنامه... اینا های داخلی و خارجی، لوها، جشنوارهعکس روی مجله ست.کنه، نه؟ این یه اعتراف نامهمیآروم 

. اگه بمیری که دیگه بدتر، ازت یه اسطوره نخوان مث من باشکشونه، سمت زندگیم. همه میآدما رو سمت من می

خوان راه تو رو برن؟ یک، دو، سه، چهار، دونی اآلن چقدر آدم مییه بت واسه نابودی زندگی جوونا. می ،سازنمی

 پنج...
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 خواباند.()زن بچه ای را روی پاهایش می

کنند که از اینا نصفشون بازیگری رو دوست دارن. از نفر توی ایران زندگی می میلیون 80تقریباً نفر. بله  میلیون 80

نفر بخاطر  10میلیون نفر،  20کنن. از شن و حتی بهش فکر هم نمیخیال میمیلیون بی 20میلیون نفر،  40این 

میلیون نفر شرایطشو ندارن، خیلی پیرن، زشتن، مشکل دارن و هزار تا  5کنار. از اینا، رن پولی و مشکالت مالی میبی

هزار نفر وسط 750میلیون و  1رن دانشگاه و کالس و... از اینا تاشون می 500میلیون، دو میلیون و  5از چیز دیگه. 

نفر دیر یا زود کم میارن و میرن پشت دوربین.  875000کنند برای هدفشون ولی الش میتشن. بقیه راه خسته می

کنند و همسراشون . از اینا نصفشون ازدواج می437500مونه نصفشون مردن پس می تای باقیمونده، 875000از 

. از 109375مونه کنن پس میشن و بخاطر بچه کار نمیفشون مادر میصتا ن 218750جازه نمیدن ادامه بدن. از ا

رو کم کنی تهش  هزار نفر اگه مهاجرت و ادامه تحصیل، درخواست های ناجور و پارتی بازی، همه و همه 100این 

 کنی، نه؟. حاال من یکی از اونام. به من افتخار میبازیگرشن تاشون می500. که از اینا تا1000خیلی خوب بمونن 
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تونستم آره؟ خودمو می تونی مقاومت کنی؟کنید وقتی نوبت به عشقتم رسید بازم مینه؟... بازم نه؟... یعنی فکر می

ا خودم تونستم تحمل کنم. بهای اونم میتونستم تحمل کنم. حتی بدخلقی و بهونه گیریراضی کنم... خودمو می

تا کنی تا اینکه... شه. همه چیزو تحمل میکنه، زندگیمون دوباره عاشقونه میشه. اونم عادت میگفتم درست میمی

گفت بچه شه؟ همونی که میخوام... باورت میگه من بچه میو مینگاه می کنه  تو چشماتاینکه یه روز خودش میاد 

شه... مگه تقصیر منه؟! هان؟! تقصیر خواد. خب نمیگه بچه میبعد... حاال میسال  خواد، حاال زوده... بذار چندنمی

 منه؟!


