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گوشه ای با ترس نشسته است. صدای زن و  2خوابیده است و  1فضایی تاریک و بسته. )

 (.شود مردی از بیرون شنیده می

 ریزه رو سرمون.میدای مرد: بدبختی از در و دیوار ص

  ...ما کلی برنامه داریم، کلی هدف داریم. نباید که با یه اتفاقصدای زن: اینطوری نگو. 

 دی... دروغ گفتی... رو پنهون کراتفاق؟!... تو همه چیصدای مرد: 

 دیگه شده دیگه.... دروغ؟!... باشه، اصالً حق با توئه... صدای زن: 

 صدای مرد: نخیر، همین فردا باید این قضیه رو تمومش کنیم.

 صدای زن: دیوونه شدی؟!... چی میگی؟!

 صدای مرد: همین که گفتم.

 صدای زن: کجا میری؟! صبر کن... دیوونه شدی؟!

با  که تا به حال با ترس به صداها گوش می داد، 2. زن شنیده می شودگریه ی )صدای 

 به آرامی از خواب بیدار می شود.( 1صدایی لرزان یک الالیی را زمزمه می کند. 

  شدم. خسته : من1

 : اِ... بیدارت کردم؟! ببخشید، حوصلم سر رفته بود خواستم یکم آواز...2

 : گفتم خسته شدم.1

 : از آواز من؟2

 نه، از اینجا، از این شرایط. :1

  کن. : صبر2

  ندارم. حوصله : دیگه1

 .کنی صبر : باید2



 

 

  چند معلوم کجا از. نشده خبری اما اینجائیم که ماهه چند االن. کن صبر میگی همش ....صبر صبر، : صبر،1

 .کنیم صبر باید دیگه وقت

  کنیم. صبر باید نمیاد، بر دستمون از ایدیگه : کار2

 کی؟! تا: 1

  کنند.می خبرمون بشه که : وقتش2

  .میمونیم همینجا عمرمونم آخر تا کردند حبس اینجا رو ما. کاریم سر ما گممی که : من1

  : چرا باید این کارو بکنند؟! مثل اینکه ما ماموریت داریما!2

 ! ماموریت؟ : کدوم1

 : همونی که بخاطرش اینجاییم.2

  واسه همه بدبخت بیچاره ها یه کاری بکنیم. قراره بدیم، نجات دنیارو قراره میکردم خیال : منم1

  پیشکش. دنیا بدیم، نجات رو عده یه ما : بذار2

 باشیم؟! اینجا وقت همه این باید ما چرا!....چرا؟! چرا؟! : چرا؟1

 .بشیم آماده اینکه : واسه2

 : آماده؟! چه جوری اونوقت؟ با ول چرخیدن؟!1

 نمی فهمم تو چته!: من که 2

 مکث.

 : اگه دیر بشه چی؟!1

 : دیر نمیشه.2

 : از کجا اینقدر مطمئنی؟!1



 

 

 : مطمئن نیستم ولی فکر کنم اون از ما حواسش جمع تره.2

 .خوشبینی الکی : تو1

 .دارم امید فقط من : نخیر،2

 چی؟! به! : امید؟1

  گفتند. بهمون که چیزایی همون به : 2

 .برم خوام می همین واسه. ندارم امید دیگه من : ولی1

 : بری؟!2

 : آره؟!1

 : کجا؟!2

 .بریم قراره که : همونجایی1

  بریم؟ قراره کجا دونی می تو : مگه2

 .بلدیم که راهشو ولی : نه،1

 .نمیشه باز نشه وقتش تا در اون: 2

 .کنم می بازش : من1

صدای پس از تالش و تقالی بسیار، به سمت در می رود و سعی می کند آن را باز کند.  1)

 از کارش دست می کشد.( 1ترسند. جیغی شنیده می شود. هر دو می

 توئه؟! دست چیز همه میکنی فکر : زده به سرت؟!... چرا2

  تونه جلوی من وایسه.: اگه دست من نباشه پس دست کی باشه... هیچی نمی1

  نیست آدم خود دست که چیز بینم. همه: )با تمسخر( دارم می2

  تونم. می که میدم نشون بهت. باشه خودم دست چیز همه خوام می من ولی : 1



 

 

  نرو. :2

  برم. : باید1

 : دوست داری با هم بازی کنیم؟2

 : نه. خسته شدم از بس بازی کردیم.1

 : برات قصه بگم؟2

 ز جای دیگم قصه بلدی؟!: مگه تو غیر از اینجا، ا1

 : پس بذار برات یه چیزی بخونم که سرگرم شی.2

 : بازم چیزای تکراری؟!1

 : نه، تازه یاد گرفتم.2

سعی  2صدای زن و مرد از بیرون شنیده می شود.  کند.شروع به خواندن و رقصیدن می 2)

 (کند بلندتر بخواند تا صدای آنها شنیده نشود.می

 آفرین...آفرین....ولی من باید برم.: 1

 : بمون.2

 کنم.: اگه االنم منو نگه داری دوباره فردا هوس رفتن می1

 کار کنم؟!: من بدون تو چی2

 : زندگی.1

 مونی. یادت رفته؟! می من با همیشه دادی قول : تو2

 میکنه! فرقی چه زود یا دیر. میشیم جدا هم از بیرون بذاریم اینجا از که رو: پامون1

 ؟شهنمی : یعنی2

 شه.نمی : میگند1



 

 

 شه.می که بدیم نشون ما شه: نمی2

 شه.می پس آدمیم ما. شهمی : چرا، اگه ما بخوایم1

 .باشیم هم با بیا : پس2

 .بریم من با بیا : پس1

 .نه :2

 چرا؟! :1

 .بدند خبر بهمون تا بمونیم گفتند : آخه2

 .بگیرم تصمیم خودم واسه خودم خواممی : من1

 : چطوری؟!2

 کنم.کنم درسته می: سادست. من کاریو که فکر می1

 .ترسممی من : ولی2

 ترسی؟!: می1

 .شنیدم صداهایی یه من ...بودی که خواب : تو2

  صداهایی؟! : چه1

 .برم هوش از بود نزدیك که خورد اینجا ضربه یه حتی. فریاد داد،. وحشتناك : صداهای2

 .نفهمیدم من چرا : پس1

 .بودی عمیقی خواب تو کنم : فکر2

 .بودم رفته حال از گشنگی از : نه،1

 بدند؟! غذا بهمون نیستند حاضر حتی که کنی خدمت آدمایی به میخوای چرا داری؟ عجله اینقدر چرا : اصالً تو2



 

 

 خوام به کسی خدمت کنم.: من نمی1

 خوای چیکار کنی؟!: پس اون بیرون می2

نمور، از اینکه باید چشم به غذای بقیه باشه، از  و تنگ جای این از میدونم خسته شدم. فقط ...اینو نمیدونم: 1

 شدم. می فهمی؟! خسته شدم. این تاریکیخسته

  نمیترسی؟ : تو2

 چی؟! : از1

  در. این پشت از. بیرون : از2

 بترسم! باید چطوری کجاست و چه شکلیه، بیرون نمیدونم : وقتی1

 .میترسم بیشتر نمیشناسم که چیزایی از من : ولی2

 خوام برم.م بیاد، فقط میسر : من دیگه خسته شدم. برامم مهم نیست که پشت این در چه بالیی1

 ترسی؟!: یعنی تو از مرگ نمی2

 میریم، الاقل اینطوری دلم راضیه که تالشمو کردم.: اگه اینجا هم بمونیم می1

 اینقدر مطمئنی؟!: تو از کجا 2

 بینی؟!: تو نمی1

 : چیو؟!2

 پوسیم.دند، اینکه داریم اینجا می: اینو که بهمون غذا نمی1

عصبانی می شود و شروع به لگد زدن به در و دیوار می کند. صدای آه و ناله شنیده می  1)

 شود.(

 گشنگی...میریم از .. نکنه یادتون رفته... داریم می، ما اینجائیم.ا: آهای لعنتی1

 .دارد( آروم باش، این کارا فایده ای نداره 1: ) سعی در آرام کردن 2


