
 

 

 

 

 

 

 چند ثانیه بیشتر
 نویسنده: مریم امینی

 

 

 

 

 

 



 

 

 سکانس یک، داخلی، خانه/هال، روز

فضای خانه معمولی و وسایل آن یک زندگی متوسط را نشان می دهند. تعدادی کارتون در خانه وجود دارد که 

 رود.شود به سمت اتاق خواب میمی خانه وارد انگار آماده ی اسباب کشی هستند. شیرین با عجله

آقای اصغری زنگ زد گفت حالت خوب نیست بدو بدو اومدم... سالم... پرویز کجایی؟! تا ** شیرین: 

دونم چیزیت نیست. خودتو لوس کردی که من برگردم. خیلی خب برگشتم، پاشو که کلی البته می

 کار داریم.

 شود.شیرین مشغول نصب پرده می

شدند.... نیست قدر نگران نشدند که امروز نگران ی مامان اینا این** شیرین: دیشب که رفتم خونه

کشه بنده خداها حسابی شوکه شدند که گفتم همیشه بگومگوهامون یه دو سه روزی طول می

 خوام برم خونه... مام دیوونه ایما.می

 ** پرویز: شیرین...

 زند.گوشی موبایل شیرین زنگ می

 ها رو نصب کن...** شیرین: پرویزجان این پرده

 دهد.کند به موبایلش جواب میی را جابجا میکه وسایل داخل کارتونشیرین در حالی

تونه اآلن صحبت ** شیرین: سالم... بله... تماس گرفته بودم بگم ما منصرف شدیم... پرویز؟! نمی

 ادب...شود.( بیکنه... )تلفن قطع می

 ایستد.پرویز باالی سر او می

 کنی؟کار می** پرویز: داری چی   

 کنم.دارم وسایلو باز می** شیرین: مگه نمی بینی؟!    

 ** پرویز: واسه چی گفتی منصرف شدیم؟!   

 افتیم تو قرض و بدهی؟! مگه خسته نشده بودی؟! گفتی الکی داریم می** شیرین: مگه خودت نمی



 

 

** پرویز: نه... مثل اینکه واقعاً عقل از سرت پریده. یادت رفته با چه بدبختی ای اون خونه رو 

 همون خونه کلی با من دعوا نکردی؟! خریدیدم؟! مگه واسه

 ** شیرین: اووووو... حاال چه شلوغش می کنی! اسم یه جر و بحث ساده رو می ذاری دعوا؟!

 ** پرویز: ساده؟!

 شکند.دهد ولی گلدان میشیرین گلدانی به پرویز می

 کنم.** شیرین: اشکال نداره... خودم میام جمع می   

 در آشپزخانه می رود. شیرین به سراغ کارتون دیگری

 

 سکانس دو، داخلی، خانه/آشپزخانه، روز

خوری؟! یه چایی ** شیرین: این کتریو کجا گذاشتم؟!... آهان پیداش کردم.)به پرویز( چایی که می

 دو نفره.

شود. ها خیره میدارد و به آنهای شیکی را از کابینت بر می. شیرین استکانشیرین کتری را زیر آب می گیرد

شیرین سعی  را برمی دارد و روی پیک نیک می گذارد. آورد. شیرین کتریصدای سر رفتن آب او را به خود می

 می کند کبریت را روشن کند اما نمی تواند.

 ** شیرین: چایی رو کجا گذاشتیم؟!

 شود.شیرین دنبال چایی می گردد. پرویز در کارتون را می بندد و مانع شیرین می

 رسند.ویز: پاشو حاضر شو. االن می** پر   

 رم.** شیرین: من هیچ جا نمی   

 ** پرویز: لج نکن.   

خوام با تو باشم. اصالً می خوایم یه جشن دو نفره بگیریم. مثال سالگرد کنم،  می** شیرین: لج نمی

 ها.ازدواجمونه



 

 

 خورد. ** پرویز: سالگرد ازدواج ما دیشب بود که سر همین دو نفره بودن بهم

شیرین به نحوی که انگار حرف او را نشنیده است بر می خیزد و به سمت میز می رود. با انگشت کیک را می 

 خورد.

 شه خوردش.** شیرین: هنوز سالمه... می   

 ** پرویز: دیگه باید برم.   

 ** شیرین: اَه... لوس بازی درنیار دیگه. )مکث/شادی( یه دقه صبر کن.   

 ه به داخل اتاق می رود و پرویز هم با تکان دادن سرش به داخل اتاق دیگر می رود. شیرین با عجل

 

 سکانس سه، داخلی، خانه/اتاق، روز

که لباس ریزد. شیرین با خوشحالی درحالیپرویز قاب عکس ها و وسایل شخصی اش را داخل یک کارتون می

 عروس بر تن دارد وارد اتاق می شود.

چطوره؟! بعد از پنج سال هنوزم اندازمه... می بینی چه خوب خودمو نگه ** شیرین: 

کنی؟! برای چی اینا را جمع کار میافتد.( داری چیداشتم...)یکدفعه چشمش به کارتون می

 کنی؟!می

خواد ** پرویز: اینطوری برای هر دومون بهتره. واسه چی خاطراتم هی جلوی چشمت باشه. دلم می

 باشی.تهزندگی خوبی داش

 گرداند.شیرین با عصبانیت وسایل را سر جایش بر می

کنم همه چیزو فراموش کنم و آروم باشم تو بازم حرف خودتو می ** شیرین: هرچی من سعی می

 زنی. تو اگه اینقدر منو دوست داری، اگه به فکر منی، نرو. بمون تا با هم زندگی کنیم.

 شه.** پرویز: نمی

 شه.اگه بخوای میشه. ** شیرین: می



 

 

ی غرغراتو بدیات ساختم ولی االن دیگه واقعاً خواستم که با همه** پرویز: تموم این پنج سال می

 نمی تونم.

 زنی که انگار من دیو دو شاخ بودمو تو فرشته.** شیرین: طوری حرف می

دلجویانه( این دم آخری دلخور ** پرویز: نه تقصیر منم بود... منم نفهمیدم زندگی یعنی چی. ) 

 نشو دیگه.

 شی؟!** شیرین: یعنی حاال اگه بری خوشبخت می

 تونم بمونم.دونم ولی دیگه نمی** پرویز: نمی

 به سمت در خروجی می رود. از اتاق خارج می شود و پرویز

 

 سکانس چهار، داخلی، خانه/هال، روز

 گیرد.شیرین جلوی او را می 

 ارم بری. ذ** شیرین: نمی   

دیگه بود و  .** پرویز: تو همه چی داری. خونه، ماشین، پول، طال، دوست... به آرزوهات رسیدی

 کنه.نبود من خیلیم فرقی نمی

خواستم سالگرد خواستم فقط می** شیرین: این حرفو نزن... به خدا من چیز زیادی نمی

 ازدواجمون یادت باشه.

 خواستم اذیتت کنم چون اذیتم کرده بودی.می** پرویز: یادم بود. فقط 

 ** شیرین: بد کردی... دوباره شروع می کنیم. خب؟!

 شه.** پرویز: نمی

 ** شیرین: فقط نرو.

 دهد.پرویز به نشانه ی تاسف سرش را تکان می



 

 

 ** شیرین: هیچ راهی نیست؟

 دیر شد. خواد بمونم ولی حیف** پرویز: خیلی عصبی شده بودم... به خدا دلم می

 پرویز قصد رفتن می کند.

 ** شیرین: پرویز بذار چند ثانیه ببینمت. انگار خیلی وقته ندیدمت.   

که اشک می ریزد روی زمین می افتد. شیرین و پرویز چند ثانیه در چشم هم خیره می شوند. شیرین درحالی

توجه به صدا گریه می رسد اما شیرین بیماند. صدای زنگ اف اف به گوش میرود و در باز میفرهاد از خانه می

کند. چند ثانیه بعد چند زن سیاهپوش با در دست داشتن عکس پرویز و سینی خرما وارد می شوند و دور شیرین 

 را می گیرند.

 

 


