
 

 

 

 

 

 

 

 من هم از شب سهم دارم
 

 نویسنده: مریم امینی

 

 

 

 

 

 



 

 

 سکانس یک، داخلی، خانه، شب

 زند.رود با تلفن حرف میکه با عصبانیت راه میرویا درحالی

ب یه ذره زودتر رو از من بگیری؟!... خها که بری بیای فایل** رویا: مگه قرار نبود قبل از این

بدبختی تونم پیداش کنم. اومدیم. باشه، بذار ببینم میافتادی!... نیستش وگرنه با هم میراه می

 رسم...آوردم... تا تو کاراتو بکنی میماشینم برده وگرنه خودم می

 گیرد.ای را میشود و چند بار شمارهرویا مشغول پوشیدن لباس می

 رویا: بردار دیگه.**    

 رود.گوشی روی پیغامگیر می

 زدم جواب ر زنگرم فرودگاه فیلمارو بدم به ساناز... چندبا** رویا: سالم عزیزم... من دارم می

 ندادی. برگشتی نگران نشو.

 گیرد.ای را میرویا دوباره شماره کند.تری را انتخاب میشود و لباس سادهرویا نظرش عوض می

 خواستم برای فرودگاه... فقط سریع لطفاً... ممنون.رویا: سالم آقا... یه ماشین می**    

 

 سکانس دو، خارجی، خیابان، شب

کند خود را خالص زند. دختر سعی میکند و مدام با او حرف میرویا منتظر ماشین است. پسری، دختری را دنبال می

 شود.ایستد و او سوار میجلوی رویا می ماشینتواند. کند ولی نمی

 

 داخلی، ماشین، شب، خارجی/سهسکانس 

 ای نسبتاً خشن دارد.است. راننده چهرهرویا روی صندلی عقب نشسته

 رید.** رویا: )با ترس( آقا اشتباه نمی   

 ** راننده: نه خانم درسته.   

 زند.گیرد و حرف میمیای را کند. الکی شمارهرویا با ترس اطرافش را نگاه می



 

 

. خونمون.. وبروی** رویا: سالم عزیزم... خوبی؟!... آره دارم میرم فرودگاه... با همین آژانس ر

 .پراید... آره عزیزم... فعالً خدافظ

شود و کاپوت ماشین گیرد. راننده پیاده میی ماشین میترسد و دستش را به دستگیرهایستد. رویا مییکدفعه ماشین می

 شود.زند. رویا با ترس پیاده میباال می را

 

 ، خارجی، خیابان، شبچهارسکانس 

 ** رویا: آقا چی شده؟!   

 شه.** راننده: خراب شد... روشن نمی   

 کار کنم حاال؟!** رویا: خب من چی   

 خواین اسنپ بگیرین.یا می زنم یه ماشین دیگه بیاد.** راننده: اآلن زنگ می   

 شه.دیرم می ** رویا:   

 جا یه ماشین بگیرید.** راننده: پس همین   

شود، خودش سمت بیند او مشغول تعمیرکردن ماشین میرویا منتظر است که مرد برایش ماشین بگیرد اما وقتی می

 رود.میخیابان 

 ** رویا: دربست...   

های فرودگاه رک ماشینپشت پاکسی برید بهتره. با تا ، یه خانم تنها...** راننده: این وقت شب

 هست.

 شود.ایستد. رویا سوار میای میدهد و تاکسیرویا دست تکان می

 

 داخلی، ماشین، شبخارجی/ ،پنجسکانس 

ک کند. راننده هم کند خود را به او نزدیاست مدام سعی میکنار او نشستهاست و مردی که رویا به سختی به در چسبیده

 کند.از آینه نگاه می گهگاه

 تر بشینید؟!شه یه ذره جمع** رویا: آقا می   



 

 

 ** مرد: خانم دربست که نگرفتید.   

 ی یه نفر که حق نشستن دارم.** رویا: دربست نگرفتم اما به اندازه   

 ** راننده: خانم آخر شبی برا ما داستان درست نکنین تو رو خدا.   

 ها دیگه نمیومدن بیرون.شد خانمتاریک میزمان ما هوا که ای شده... ** پیرمرد: بد دوره   

ی خود از هباز هم فاصل ی نگاه به بیرون،کند و به بهانهکند. رویا پنجره را باز میپیرمرد زیر لب شروع به ذکر گفتن می

کند دست مرد به دستش د که ناگهان احساس میشوکند. رویا غرق در لذت خوردن باد بر صورتش میمرد را بیشتر می

 است.نزدیک شده

 ** رویا: )با فریاد( آقا نگه دارید.   

 ** راننده: چی شده خانم؟!   

 .شعوری بی** رویا: نگه دار آقا... مرتیکه   

 

 ، خارجی، خیابان، شبششسکانس 

اندکی که دود و دود. رویا کمی میرو میسمت پیاده شود و بهاست از ماشین پیاده میزده شدهکه وحشترویا در حالی

و آمد هستند و یا  اندازد که بیشتر مردها در حال رفتکند. نگاهی به خیابان میتر میهای خود را آرامشود قدمدور می

رویا ناخودآگاه یک شود. آرام نزدیک میرسد و صدا آرامها همراه مردها هستند. صدای موتور سیکلتی به گوش میزن

رویا به کشد. یبندد. بعد از ردشدن موتور، نفس عمیقی مهایش را میگیرد و چشمیایستد، کیفش را در بغل ملحظه می

 دود.بیند، به سمت آنها میدنبال کسی است که از او سوال بپرسد. زن و مردی را می

 ** رویا: خانم... خانم...   

دو عه چشمش به یکدفاندازد تا کس دیگری را پیدا کند. کنند. رویا چشم میشوند و حرکت میزن و مرد سوار ماشین می

 رود.می هاافتد. رویا به سمت آنمی جوانپسر نو

 ؟!دونی ایستگاه ماشینای فرودگاه کجاس** رویا: آقا پسر می   

بر هتره میانرید بو دور بزنید برید اون دست خیابون... البته از وسط پارک بر ** پسر: باید پارک

 شه.می

 ویا: ممنون.** ر



 

 

 ... گم نشی یه وقت...خواید برسونیمتون: میپسر** 

 رود.رویا با تکان دادن سر و اظهار تاسف می

 زنیم. شما تنها، ما تنها.** پسر: تعارف نکنیا... یه قدمی می   

ب بدهد که مردی جواخورد. رویا قصد دارد ، موبایلش زنگ میرودرو میخندند. رویا کمی در پیادههر دو پسر با هم می

 دهد.کند به تلفن جواب میکه احساس درد میافتد. رویا در حالیخورد و گوشی روی زمین میمحکم به او می

 رسونم.** رویا: الو ساناز... دارم میام... باشه، باشه خودمو می   

 شود.اندازد، سپس وارد پارک میرویا نگاهی به ساعت می

 

 خیابان، شب، خارجی، هفتسکانس 

 گویند.یکدیگر می کشند، با دیدن رویا چیزی بهاند و سیگار میگذرد. چند مرد دور هم نشستهرویا با ترس از پارک می

و رویا حس  شودمی افتد. صدای پایی شنیدهبه ماه میشود. رویا نگاهش اندازد و به سرعت رد میرویا سرش را پایین می

یا زیاد کند. اینقدر سرعت روآورد و سرعتش را بیشتر میهایش را در میویا کفشکند. رکند کسی تعقیبش میمی

 آید.جوانی به سمت او می کند. پسرشود. رویا گریه میخورد. صدای پا دور میشود که زمین میمی

 خانم...** پسرجوان:    

خواد شب تنها دلم میجونم؟!... اصالً  خوای از** رویا : )عصبانی و با گریه( چیه؟!... چی می

 خوام بیام پارک... بدوم... مگه ارث باباتونه شب؟! ها؟!میقدم بزنم. 

 ** پسرجوان: ببخشید دیدم خوردید زمین خواستم کمکتون کنم.

 .اصالً شما مردا رو خدا خیّر آفریدهخواین کمک کنید... ** رویا: آره، همتون می

 ** پسرجوان:  ببخشین...

 ند.تواند تعادلش را حفظ ککند از جا برخیزد اما نمیرفتن دارد. رویا به سختی سعی میجوان قصد  پسر

    

 ت، خارجی/ داخلی، ماشین، شبشسکانس ه

 است.کند و رویا عقب نشستهپسر جوان رانندگی می



 

 

 من عصبانی بودم. ** رویا: ببخشید آقا.   

 ** پسرجوان: شما حق دارید.   

 است.بیند که ماشینی برای او مزاحمت ایجاد کردهپنجره میرویا دختری را از 

 ** رویا: آقا نگهدار... نگهدار...   

 کند.پسرجوان یکدفعه ترمز می

 

 ، خارجی، خیابان، شبنهسکانس 

دور مردان دیگر هم  وزند. با حمایت رویا از دختر، زنان ود و با عصبانیت روی ماشین میدرویا به سمت دیگر خیابان می

 زند.موبایل رویا زنگ می کند.شوند و ماشین فرار میها جمع میآن

... واره... اسمش؟!ر دیگه بدم به جشنخوام یه کا** رویا: سالم... نه تو برو، نرسیدم... اصالً می

 از شب سهم دارم.من هم 

 


