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  هاي بازي آدم
  

  ساله 30   مرد یک 
  ساله  30   مرد دو
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 به نام خداوند جان و خرد
 

  
  

  
  
  
  
  
  

جاي  و سقفی که از جاي ،هاي زرد پاییزي زمینی پوشیده از برگ ،صندلیِ فکسنی دو میز واي قدیمی با دو  کافه
  .دچک زمین چیده شده، فرو می بر اینجا و آنجا ی کهکج و معوج ظروف به درونِ قطرات آب آن

اند که  گیِ دیوارها چنان سامان یافته در تیره درها. و درِ پستو سمت چپ قرار دارد استدرِ ورودي سمت راست 
  . نیستند رویتتا پایانِ نمایش قابلِ 

از نظر پنهان  و سقف فرو رفته در سوراخِ قسمت باالییِ آن قرار دارد که نردبانی چوبیدر سمت چپِ صحنه 
  . است

الیه سمت چپ دستشویی کثیفی به دیوار چسبیده  و در منتهی. شود ه میاي نه چندان بزرگ در عمق دید پنجره
  .است

  .لرزاند بارد و هر از گاه صداي مهیبِ رعد صحنه را می در بیرون باران به شدت می
  

آورد و با  بینیم که سرش را آرام و با احتیاط از سوراخِ سقف تو می شود، مرد یک را می که روشن می صحنه
با برخاستنِ صداي رعد صحنه دمی در تاریکی  جهد و برقی می به ناگاه .نگرد هاي خالی می ندلیبه ص کنجکاوي

پناه اش در  شود، از مرد یک اثري نیست و مرد دو رو صندلی نشسته و چهره روشن می که صحنه .رود فرو می
  !ست روي میزِ مرد دو خالی. ستخواند، ناپیدا اي که می روزنامه
  .سکوت

 رسد، با دیدنِ مرد دو درنگ کرده، با کنجکاوي می  ي راه به نیمه وقتی. آید میآرام از نردبان پایین  کمرد ی
  .کند نگاهش می

  ! موقعی چه بارونِ بی  مرد یک
  .همچنان سرگرمِ مطالعه است ماند؛ اما او ملِ مرد دو میالع مرد یک منتظرِ عکس

  .گذارد زمین می آید و قدم بر مرد یک از نردبان پایین می
  !حسابی خیس شدم  مرد یک
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 چی کافهشود،  حنه که روشن میص. رود رعد صحنه در تاریکی فرو می جهد و به همراه صداي قی میناگهان بر
  .پشت مرد یک و در زیرِ نردبان ایستاده است ،ژولیده و کثیف ، پیر وبینیم را می

  !جوون اومدي خیلی خوش   چی کافه
  . دارد گردد؛ اما با دیدنِ او وحشتزده، قدمی به عقب برمی برمی یشسو به چی کافهد یک با شنیدنِ صداي مر

  !سالم... س...س  مرد یک
  .سالم از ماست  چی کافه

  . شود هاش می رود و سرگرمِ شستنِ دست دستشویی می ، به سويچی کافهتیرراسِ نگاه نافذ مرد یک در گریزِ از 
  .  کشد دستمالِ چرکینش را بر سطحِ تنها میزِ خالیِ کافه می چی کافه

  .منتظرتون بودم  چی کافه
  !منتظرِ من؟  مرد یک

  !...یک مشتري  چی کافه
  ! تو این بارون؟  مرد یک

  !تو این بارون  چی کافه
  !سخت پیدا کردم اینجا رو  مرد یک

  !جبع   چی کافه
  .کشیده م موشِ آب شده. مجبور شدم هفت دفه این خیابونو برم تا ته و برگردم  مرد یک

 .  تو این هوا که نباد آدم بدونِ چتر بیاد بیرون  چی کافه

تازه باز . ببینم] دهد اش را ادامه نمی جمله... [بارون هم بزنه تو صورتت. تابلوتونه که کوره  مرد یک
     شده اینجا؟

  ...! چندین و چند ساله... قدیمیه  چی کافه
  !شناخت اینجا رو؟ پس چرا کسی نمی  مرد یک

  .پرسیدي کارها میباید از کاسب  چی کافه
  این یارو خُله؟] دهد اش را ادامه نمی جمله... [حتا این بقاله. پرسیدم  مرد یک

  ، جوون؟کی  چی کافه
  . این پایین همین پیرمرده که بقالی داره  مرد یک

  چه طور مگه؟  چی کافه
 !دیر اومدي عمو... گفت. گفتم همین جاها باید باشه. آدرس نشونش دادمحتا   مرد یک

  . زند زیرِ خنده می چی کافه
  . کافه هم وا نشده  گفت، چهل ساله تو این خیابون یک دونه  مرد یک

  .ذارن ها اینجا قرار می خیلی. درسته  چی کافه
  .کند نگاه می چی کافهمرد یک با بهت و تردید به 
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  قرارِ چی؟! قرار؟  مرد یک 
 ]خندد می[ .گردي دنبالِ یک آدرس، معلومه دیگه تو همچین هوایی وقتی شما می... خُب  چی کافه

  حاال چی میل داري بیارم خدمتت؟
  ...] سکوت[  مرد یک 

  جوون؟پرسیدم، چی میل داري،   چی کافه
  .آید مرد یک به خود می

  چی داري؟... خُب... آها  مرد یک
  .کند به منویی که روي میز قرار دارد اشاره می چی کافه

  .هر چی داریم اون تو نوشته شده  چی کافه
 .رود در دلِ دیواري فرو می چی کافه

 رد، آرام به دیوار نزدیک شده،د دو را زیرِ نظر دابعد در حالی که مر. نگرد می اومرد یک دمی به ناپدید شدنِ 
  . کشد دست می خروجی روي آن در پیِ یافتن درِ

و شمع  رود طرف میز ه، یک راست میدر حالی که شمعِ بلندي در دست دارد، از سویی دیگر وارد شد چی کافه
  .گذارد را روي آن می

گی به طرف  بعد با دستپاچه. کند می شنگاهشده، وحشتزده  چی کافهي حضورِ مجدد  متوجهمرد یک که تازه 
  .شود هاش می سرگرمِ شستنِ دست بارِ دیگررود و  دستشویی می

  .رود در دلِ دیوار فرو می آرام به سویی رفته، چی کافه
میز رفته،  س به سويپ. شود ید، اما پشیمان میخواهد چیزي بگو ؛ انگار مینگرد با تردید به مرد دو می مرد یک

  .کند نشیند و به منو نگاه می می
  .رود وارد شده، به طرف مرد یک می گردی از سویی چی کافه

  جوون؟ تصمیم گرفتی  چی کافه
  .خورد در کنارش ایستاده، یکه میحاال که  چی کافهک از حضورِ ناگهانیِ مرد ی

  دلو بگیره؟ چیزي هم داري ته ...بله... ها؟  مرد یک
...! شکالتی... کشمشی... کیک اسفنجی... فرنگی داریم کیک توت... اي داریم نون خامه  چی کافه

  ؟ خواي، بیارم برات می چی
  !یک تیکه کیک شکالتی... یک تیکه  مرد یک

  . چشم روي به  چی کافه
  .افتد مرد یک ناگهان به تردید می

  ست، ها؟مونده که نی! ببینم  مرد یک
  .؟ همین امروز آوردن برامونمونده چیه! مونده؟  چی کافه

  ...آها  مرد یک
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ي  قهوه... چاي زعفران... چاي دارچین... چاي معمولی ؟باهاش بخوري خواي نمی چیزي  چی کافه
  ؟...اکسپرسو... کاپوچینو... قهوه با شیرِ گرم... تلخ

  ...خُب... یعنی. نه  مرد یک
  .اندازد گاهی گذرا به منو میمرد یک ن

  . یک فنجون کاپوچینو هم بیار برام...   مرد یک
  .چشمروي به ... یک فنجون کاپوچینو  چی کافه

  . رود در دلِ دیوار فرو می چی کافه
به  نماندن و رفتدر تردید میانِ  رود و بعد برخاسته، آرام به طرف نردبان می. کند مرد یک به آن سو نگاه می

   .کند سوراخِ سقف نگاه می
  !چسبه ي تلخ می کیک شکالتی با قهوه  مرد دو

  . اندازد مرد یک که غافلگیر شده، به سوي مرد دو نظر می
  .  زند مرد دو روزنامه را از مقابلِ صورتش کنار می

  . شین مطمئنم پشیمون نمی. امتحان کنین  مرد دو
  . رددگ مرد یک آرام به سرِ جایش باز می

  .مهمونِ من] با لبخند[  مرد دو 
  .دعوتتون کنم ...اجازه بدین] مردد[  مرد یک 

  ... اگه مایل نیستین. فقط پیشنهاد کردم... به هر حال] مکث. [ممنون. صرف شده  مرد دو
  .شه امتحانش کرد می... خُب] مردد[چرا نه؟ ] مطیع[  مرد یک

  .دهد تکان می مرد دو به رضایت سر
  .آخرین بار خارج شده است چی کافهکند به سویی که  ک نگاه میمرد ی

  !پدر  مرد یک 
  .آید بیرون می دیگر از سویی چی کافه

  امري باشه؟   چی کافه
  ...ه جاي کاپوچینو، برامب... ب... ب] ترسیده[  مرد یک

  !ي تلخ یک فنجون قهوه  چی کافه
  . لرزاند جهد و صداي رعد صحنه را می برقی می

  .چی کافهکند به  نگاه نگاه مینگرد؛ آ مرد یک با تردید به مرد دو که هنوز لبخند به لب دارد می
  .درسته... بله  مرد یک

  . جوون ،چشمبه روي   چی کافه
  .رود به سویی دیگر رفته، در دلِ دیوار فرو می چی کافه

  ! شه پیدا می (Trevi) وي يي ترِ کاپوچینوي اصل فقط تو کافه  مرد دو
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  .اي براي رفتن پیدا کرده انگار بهانه. شود خیز می مرد یک با خوشحالی نیم
  وي نیست؟ ي ترِي اینجا کافه پس  مرد یک 

  .هی وي ي ترِي اتفاقاً اینجا هم کافه  مرد دو
  .دهد مرد دو ادامه می .نشیند میلی می مرد یک با بی
  !تونن اسمشو تلفظ کنن در و پیکر و میونِ مردمی که حتا نمی تو شهري بی اي فکسنی، کافه  مرد دو

  .شناسه نمی کنم که کسی تلفظ میمن هم شک کرده بودم، نکنه غلط اتفاقاً   مرد یک
کنن  تعجب می البد بعد هم.  خوننش ها تریلی می خیلی! شد کاش غلط تلفظ می] با پوزخند[  مرد دو

  ینیبا این اسم، در واقع اداي د  اي وجود همچین کافه] خندد می. [چه ربطی به کافه داره
اي  تو چند قدمیِ چشمه. ایتالیا... تو شهرِ رمه. وي که عرض کردم ي ترِي بوده به همون کافه

حتماً ! یادگارِ دورانِ باشکوه باروك (Trevi Fountain) ...ن تی وي فان ترِي: ه همین اسمب
 . ها دیدینش تو فیلم

  وي رو؟ ي ترِي کافه  مرد یک
ولی من اسمشو . وي گن، فونتانا داي ترِ اش می ها به ایتالیایی. کنم شو عرض می چشمه  مرد دو

ریزه که همیشه پر  هاست که آبِ اون چشمه تو حوضی می قرن! م، معیادگاه عشاق گذاشته
حتماً به آرزوش  ،تو اون بندازه  گن هر کس آرزو داره، اگه یک سکه می. س از سکه

  . رسه می
  .گرفتارِ خرافاتن  همه ...مردمِ دنیا  مرد یک

شه عشاق به دورِ اون حوض حلقه بزنن، خرافات  اما من معتقدم دلیلی که باعث می. شاید  مرد دو
  ! امیده؛ امید به وصالِ معشوق. نیست

  .لرزاند جهد و صداي رعد صحنه را می برقی می
. رسه؛ البته به اعتقاد من وي می ي ترِي ، نوبت رفتن به کافه د از انداختنِ سکهبع... به هر حال  مرد دو

  .ترین کاپوچینوي دنیا رو نخوره حیفه آدم تا اونجا بره و بهترین و خوشمزه
  .گذارد از دلِ یکی از دیوارها بیرون آمده، کیک شکالتی را مقابلِ مرد یک می چی کافه

  . یارم خدمتت حاضر بشه، می هک ت هم قهوه   چی کافه
  .لرزاند جهد و صداي رعد صحنه را می برقی می

  . رود چون دفعات قبل در دلِ دیواري فرو می چی کافه
  .رود ي تماشاي باران به طرف پنجره می مرد یک به بهانه
  !چه بارونی  مرد یک

از فرصت بهره برده، با  مرد یک ه، پساش را جلب کرد اما حواسِ مرد دو به مطلبی است که در روزنامه توجه
  .کشد را در خود بلعیده، دست می چی دیواري که کافه به کنجکاوي

  وري اون کاپوچینو رو باید نوشید؟دونین چه ط می  مرد دو
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  .کند می ورجمرد یک خود را جمع و 
  مگه خوردنِ کاپوچینو قاعده داره؟... کدوم کاپوچینو؟ آها  مرد یک

اي که هنوز کاراکترِ دورانِ باروك رو حفظ کرده، طبیعتاً  کاپوچینو تو کافه نِنوشید  مرد دو
اونو  ها مشتري دیده بودمالبته این فقط یک حسه؛ چون بارها . ي خاصِ خودشو داره قاعده

به ] دهد نمی اش را ادامه جمله... [ولی من. کشیدن مثلِ یک کاپوچینوي معمولی هورت می
ایستادم جلوِ پیشخوون و اون پیرزنِ  می دیگرونرفتم، برخالف  نجا میاو هر بار... هر حال
 کرد درست می ین با چه مهارتی کاپوچینو رودون نمی. کردم داشتنی رو تماشا می دوست

نظیر طرحِ یک گلِ سفید باشکوه رو  ریختش، با یک عشقِ بی تو فنجون که می. برام
دنج و قبل  نشستم یک کنجِ گرفتم، می که می کاپوچینومو.  ش اي نداخت رو سطحِ قهوه می

، به سیگارم زدم پک می بعد، همون طور که. کردم از هر چیز یک سیگار روشن می
چیزي کم از تابلوهاي   اي رنگش ي قهوه رفتم تو بهرِ سفید و شناورِ گُل، که تو زمینه می

. رسید نش میکردم، وقت چشید سیر که تماشا می. انگیزِ قرون وسطی نداشت حیرت
کم یک ساعت طول  نوشیدنِ همچین کاپوچینویی باید دست. یه ي خشنی خوردن کلمه

  رم که تشریف بردین؟. شه نشین می ت ته نظیرش تو روحِ وري طعمِ بیفقط این ط. بکشه
  .گمونم سه چهار سالِ پیش بود... بله... ها؟  مرد یک

دور و برِ . وي بزنین ي ترِي حتماً سري به کافهي دیگه که گذرتون اون طرف افتاد،  دفه  مرد دو
. یادم رفت خودمو معرفی کنم... راستی. پالك نوزده... خیابونِ جولیو. همون حوضه

  .صاحبِ کافه هستم
  . لرزاند جهد و صداي رعد صحنه را می برقی می

  !همین کافه؟  مرد یک
  .دهد مرد دو به تایید سر تکان می

  ! عجب  مرد یک
  .گذارد با فنجانِ قهوه از سویی بیرون آمده، آن را مقابلِ مرد یک می چی کافه

  .اگه امري داشتی صدام بزن    چی کافه
  . رود چی پیر در دلِ دیواري فرو می کافه

  . پاید مرد یک ناپدید شدنِ او را می
  . کنه برام از وقتی اینجا رو وا کردم، کار می. آدم وفاداریه  مرد دو

عجب  یک مرد !...  
شبا روش  چیک هم گذاشته برا خودش اون پشت،یک تخت کو. داره به اینجا  عالقه  مرد دو

  .خوابه می
  .پاید مرد یک با بهت و حیرت مرد دو را می
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  .س بیست و چهار ساعت تو این کافه  مرد دو
  .سکوت

  !بفرمایین] کند به شیرینی اشاره می[  مرد یک
  .جان نوش  مرد دو

گرداند ، آن را داخلِ پیشدستی برمیکند، اما پشیمان شده به دهان نزدیک می شیرینی اي یک با اکراه تکه مرد.  
  یارین؟ ي اوله اینجا تشریف می دفه انگار  مرد دو

  !چه عذابی کشیدم تا پیداش کردم  مرد یک
  .خیلی گشتین دنبالش ظاهراً. شنیدم. بله  مرد دو

ش هم  باقی. مهم خیابون بود که درست اومده بودم. ر به دردسر بیفتمکردم این قد فکر نمی  مرد یک
تر؟ ولی پیداش  آدرس از این سرراست. وي ي ترِي پالك چهل، کافه: مشخص بود

چه قدر پرسه زدم تو . کردم دیدم، نه پالکو پیدا می نه تابلوتونو می! عجیب بود. کردم نمی
افتاد به سی  تا چشمم می. نبود انگار... شت، اما چهلصد دفه اومدم تا پالك سی و ه! بارون

شه، بعد سی و هشت نوزده باشه،  آخه کی باورش می. ریخت و هشت، همه چی به هم می
  .ها؟ به خدا اگه قرار نداشتم همون اول وِل کرده بودم، رفته بودم پیِ کارم

  پس قرار دارین؟  مرد دو
  ! ساعت هفت... بله!... قرار؟  مرد یک

  !چه زود تشریف آوردین. تا هفت که خیلی مونده  مرد دو
  .رسیدم که هیچ وقت نمی... خواستم سرِ وقت بیام اگه می... با این اوضاع و احوال... خُب  مرد یک

کنم که دست کم نیم ساعت زودتر سرِ  همیشه زمانی حرکت می. اتفاقاً من هم مثلِ شمام  مرد دو
  .یاد نمییان، خوشم  براي همین از آدمایی که دیر می. قرار برسم

  .امیدوارم تا اون موقع خشک شده باشم  مرد یک
  .شین حتماً خشک می. فکرشو نکنین  مرد دو

...  پوشیدم اما هر کدومو می... لباس داشتم... البته. کلی گشتم تا این لباس رو گیر آوردم  مرد یک
  . ها شدم هآخر دست به دامنِ فروشگا] دهد اش را ادامه نمی جمله[

  .هی سِ شیکیلبا  مرد دو
  !بارون خرابش کردولی   مرد یک

  . یک کم خیس شده فقط  مرد دو
  ]دهد اش را ادامه نمی جمله... [ي اوله دفه  مرد یک 

  .پاید او را میلب دارد،  در حالی که لبخند بهمرد دو 
  .خوام ببینمش میکه ي اوله  دفه  مرد یک

  که این طور؟  مرد دو
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  . شه از رو ظاهرش قضاوت می... آدم... دونین می ...کهتو برخورد اول هم   مرد یک
  ؟ازت خوشش نیاد نگرانی  مرد دو

  کنین با دختر قرار دارم؟ خیال می نکنه... نکنه  مرد یک
  .زند زیرِ خنده مرد دو می

  .ده فقط براي جنسِ مخالفه که آدم این قدر به سر و وضعش اهمیت می  مرد دو
  .کند مرد دو نگاه می مرد یک در تردیدي آشکار به

 اون بود اول در واقع] مکث! [چهل روزه] مکث. [م باهاشتو فیسبوك آشنا شد... راستش  مرد یک
  !دونم چه طوري پیدام کرده بود نمی] مکث طوالنی. [م کامنت گذاشت تو صفحه که

  . شه ي دیگرون می وارد صفحه يورباالخره هر کس یک ط  مرد دو
  !س هاي نانوشته قبرستون پر از داستان... ته بودمیادمه نوش  مرد یک 

  این؟ شما نویسنده  مرد دو
  چه طور مگه؟  مرد یک

  ...آخه  مرد دو
ها  ها و کوچه تو خونه... نوشت. تا نوشتم، کامنت گذاشت] مکث طوالنی. [فیسبوکه دیگه  مرد یک

   .استانه که شاید هیچ وقت نوشته نشههم پر از د
 دهد دو به تحسین سر تکان میمرد.  
 س مسخره  یکمرد!  

  س؟ چی مسخره  مرد دو
اش  جمله[ ...با شما چه راحت به کسی نگفتم؛ اما هنوز این چیزها رو... راستش... دونین؟ می  مرد یک

  ]دهد را ادامه نمی
  .تر رودروایسی داره، تا خودي ها کم معموالً آدم با غریبه  مرد دو

  ؟ینههمکنین برا  فکر می] مردد[  مرد یک
  . دلیلش باشهباید همین گمونم   مرد دو

تر  کنم، بیش صحبت می تر بیش باهاتون چه طوري بگم؟ هر چی ]مکث طوالنی. [شاید  مرد یک
  . کنم احساسِ نزدیکی می

  . احساسِ متقابله  مرد دو
  . مکن میتعارف ن  مرد یک

  .لُطف دارین  مرد دو
که برام خیلی فتارِ شماس یا چیزي تو ر... یا... تونه دونم به خاطرِ طرزِ صحبت کردن نمی  مرد یک

  . تون شناسم می ري که انگار خیلی وقتهوآشناس؛ ط
  . یاد بعضی وقتا پیش می  مرد دو
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  ه؟براتون پیش اومد تا حاال  مرد یک
  .کنم گمون نمی  مرد دو

  .یاره ازش سر در نمی اینا همون چیزاییه که آدم هیچ وقت   مرد یک
  .دقیقاً  مرد دو

  .لرزاند صحنه را می جهد و صداي رعد برقی می
  اینجا همیشه این قدر خلوته؟ ] کند به دور و بر نگاه می[  مرد یک

  .بعضی وقتا  مرد دو
؟مگه نهبه خاطرِ بارون باید باشه،   یک مرد  

  . بد گاهیگاهی خوبه، . کاسبیه دیگه  ومرد د
  !چه جاي مناسبیه براي قرار  مرد یک

  چه طور مگه؟  مرد دو
  . وته دیگهخل... خُب  مرد یک

  . پس دعا کنیم همین طور خلوت بمونه] به شوخی[  مرد دو
  .کردم اینجا بزرگ و شلوغ باشه آرزو می. برعکس  مرد یک

  .شما شلوغ دوست داري یا خلوت نفهمیدیمباالخره   مرد دو
 وها خودم تونستم الي مشتري دوست داشتم می] مکث. [خلوت خوبه؛ اما نه براي قرارِ اول  مرد یک

  .بگرده دنبالم بودوري مجبور این ط. قایم کنم
  یاد، ها؟ از هیجان خوشتون می] زند زیرِ خنده می[  مرد دو

  . دوست داشتم فرصت داشتم قبل از این که پیدام کنه، خوب ببینمش. منظورم این نبود. نه  مرد یک 
  .شلوغ بشه پس امیدوارم ...آها] با خنده[  مرد دو

  .هم به نفعِ منه، هم به نفعِ شمااین طوري . آره] خندهبا [  مرد یک
. یاره با خودش نظمی می شلوغی بی. یاد برخالف تصورتون اصالً از شلوغی خوشم نمی  مرد دو

باشه که هر کس سرشو م تو دید  دوست نداشتم کافه. براي همین این خیابونو انتخاب کردم
شاید براي ! و خاص... هاي دائمی مشتري .م خاص هاي طرفدارِ مشتري. اد توبی بندازه پایین

  !همینه که اینجا از روزِ اول محلِ مالقات آدما بوده؛ آدماي خاص
  .شما آدمِ جالبی هستی  مرد یک

  ؟مگه چه طور  مرد دو
  .فکر کنه يطوراین  تر کاسبی دیدم، کم  مرد یک
اي باز کردم که  مون کافهعشقِ ه اینجا رو به. از اول هم نبودم. آخه من کاسب نیستم  مرد دو 

  .گفتم خدمتت
  ؟کردي شه بپرسم، تو رم چی کار می می  مرد یک
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  .آرشیتکتم. خوندم درس می  مرد دو
  .پس همکاریم با هم  مرد یک

از وقتی برگشتم، هم و غمم رو گذاشتم . ولی هیچ وقت به عنوانِ آرشیتکت کار نکردم  مرد دو
  .براي باز کردنِ این کافه

  ؟پشیمون نیستی  رد یکم
  .خواد که دلش می ،رو انجام بدههم اینه که آدم کاري م  مرد دو

  .کنن همه این شانس رو تو زندگی پیدا نمیولی   مرد یک
. کنن ها به انداختنِ سکه اکتفا می خیلی. که آرزو دارن شن دورِ اون حوض کسانی جمع می  مرد دو

دنیاي به این بزرگی با تالشِ . کنن هم تالش میندازن،   ي کمی هستن که هم سکه می عده
  .شه گروه دومه که ساخته می

  .ن کننده بقیه هم مصرف. درسته  مرد یک
کنی براي رسیدن  چون تالش می؛ یاي جزوِ گروه دوم به حساب می البته به گمانِ من شما  مرد دو 

  . به آرزوت
  ؟گی کدوم تالش رو می  مرد یک
، یا همین سماجتی که براي یبرس ات این که سعی کردي به سر و وضعِ... لباس خریدنت  مرد دو 

که  آدمایی نیستیاون دسته ده، از  ي اینا نشون می همه... اديپیدا کردنِ اینجا به خرج د
  .شن راحت تسلیم می

در  داري شو وقت یا حوصله... گم؟چه طوري ب... راستش] طوالنی مکث[ !يلُطف دار  مرد یک
؟فکري کنیموضوعی باهام هم مورد  

   !کنم خواهش می  مرد دو 
  .نگرد میمرد دو با دقت به آن . دهد ي دیجیتالِ مبایلش را به مرد دو نشان می مرد یک صفحه

   اینه اون دختر خانم؟  مرد دو
  .کند سر تایید می حرکت مرد یک با

  !اي سلیقه خیلی خوش  مرد دو 
  زیادي قشنگ نیست؟  مرد یک

  !؟منظور  د دومر
  این قدر قشنگ باشه؟ شه یکی مگه می... آخه  مرد یک

  شم؟ نمی  متوجه  مرد دو
  . تنها عکسیه که ازش دیدماین   مرد یک 

  خُب؟  مرد دو
  ش؟  چرا همین یکی رو گذاشته تو صفحه ...عکسِ خودشه، خُب اگه... منظورم اینه  مرد یک
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  گفته عکسِ خودشه؟  مرد دو
  .م ازشنپرسید  مرد یک

  چرا؟  مرد دو
  .کاود مرد یک در پیِ یافتنِ پاسخِ مناسب ذهنِ خود را می

برا ... شاید. ده پیگیرِ حقیقت نباشه بعضی وقتا ترجیح می... آدم... چه طوري بگم؟... خُب  مرد یک 
  .ترسه این که می

  ! ترسه؟ می  مرد دو
 ها؟ باشه، باید گمونم ناشی از ترس  یک مرد  

   از چی؟ ترس  مرد دو
  مگه نه؟ . خیلی وقتا ندونستن بهتر از دونستنه  مرد یک

  !شاید  مرد دو
  !س نخوابیدم یک هفته  مرد یک

  ! ي دیدار نزدیک است لحظه] با لبخند[  مرد دو
  ؟ ...اگه شکلِ عکسش نباشه... ماا  مرد یک

  .یاد تو با پاي خودش می  ي دیگه تحمل کنی، جوابِ سوآل یک ذره  مرد دو
  .شه تر می ، التهابم بیششم تر می نزدیک قرار بههر چی ... حقیقتش  د یکمر

  .زند زیرِ خنده مرد دو می
خودشو که  آخه] دهد اش را ادامه نمی جمله... [نکنه ترسم می .تر باشه شاید درست  دلشوره  مرد یک

 و به همون. اندازه قشنگه ؛ عکسِ دختري که بیفقط عاشقِ یک عکسم. ندیدم هنوز
  !یه باورنکردنی... اندازه

ر هم اگ. گفت می شبیه عکسش باشه؛ وگرنه زنم باید برخالف شما من حدس می  مرد دو
  . ذاشت قرار نمی البد... خواست بگه، خُب نمی

  .کنم می وهمین فکر اتفاقاً منم  مرد یک
  براي چی نگرانی دیگه؟... پس  مرد دو

  !حماقت  مرد یک
  .خندهزند زیرِ  مرد دو می
و خودش انتخاب کرده، نتونه ه نگران باشه، کسی که محلِ قرارتون فقط یک احمق می  یک مرد

  گم؟  درست می. پیداش کنه
قراريِ  گن، بی اش می  یه که به این همون چیزي] خندد می[ !کنه؟نپیدا  اینجا رو شما نگرانی  مرد دو

  . دیدار
  .کنی می شما همه چیزو قشنگ تفسیر  مرد یک
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  .چون قشنگه  د دومر
. دیدمش اگه بود که همون اول می. گم تونو می کافه. آخه نبود. زنه با این همه دلم شور می  مرد یک

ِ پیرمرده  به محضِ این که از بقالی. گم باور کنین عینِ حقیقت رو می. یهو سبز شده جلوم
دو زدم، خیاالت س سگتم، نکنه از بگف. شد باورم نمی. اش اومدم بیرون، یهو چشمم افتاد به

  .  بینم می
  ...شاید اگه آفتابی بود. بارونِ تیزیه  مرد دو

. گذاشتم تو این خیابون، بارون مثلِ سوزن پاشید تو صورتم موولی همین که پا. آفتابی بود  مرد یک
 حسابی... اي نه بارونی... نه چتري !ابر از کدوم گوري پیداش شده بود دونم اون همه نمی

  .سر و ریخت نذاشت برام] مکث! [ي تابستون؟ تو چله... آخه .شدم خیس
  ؟فکر کنی هتر نیست به چیزهاي بهترشما ب  مرد دو

  به چی مثالً؟  مرد یک
  .ريکسی که آرزوي دیدنشو دابه   مرد دو

  .بدبختی، تابلوتون هم خوانا نیست... آخه. نتونه پیدا کنه ترسم میهنوز   مرد یک
  !زیرِ باد و بارون و دوده چهل و دو ساله  مرد دو

  چهل و دو سال زیاد نیست براي یک تابلو؟  مرد یک
  .حق با شماس  مرد دو

  ؟پس چرا عوضش نکردین... خُب  مرد یک
. چه تابلوي زیبایی بوده دیدي کردي، می دقت می اش البته اگه به. توجهی به حسابِ بی بذار  مرد دو

دقیقاً مثلِ طرحِ تابلوي . طرحشو خودم دادم. ن بودها عروسِ تابلوهاي این خیابو تا مدت
  .وي که گفتم ي ترِي کافه همون

  .شود مرد یک با تعجب به مرد دو خیره می
  !؟دادي خودت تابلو رو گفتی طرحِ .متوجه نشدم  مرد یک 

  .اوهوم  مرد دو
 یه که ا طرحِ همین تابلوییمنظورِ شم. ببینم] دهد اش را ادامه نمی جمله... [مگه شما اون موقع  مرد یک

  س؟  سردرِ کافه به
  .دقیقاً  مرد دو

  ؟ خوردي کاپوچینو می اي که تو رمه،  کافه و سالِ پیش تویعنی شما چهل و د  مرد یک
  .دهد کان میمرد دو به تایید سر ت

  ؟تهد سالشما چنمگه   مرد یک
  .هفتاد سال  مرد دو
  .زند زیرِ خنده مرد یک می
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  .کنی می شوخی  مرد یک
  .به هیچ وجه  مرد دو

  .ممکن نیست] دهد اش را ادامه نمی جمله... [شما... آخه  مرد یک 
  چی ممکن نیست؟  مرد دو

  .  کنه  تونه این قدر آدمو جوون حتا فتوشاپ هم نمی  کمرد ی
  .زند زیرِ خنده مرد دو می

  منو؟  گرفتی  مرد یک
  .ینِ حقیقت رو گفتمه؟ من عه، مگه نزن تر حرف می ها راحت آدم با غریبه  مرد دو

ولی  .مکنه هم سن و سالی فکر می اگه کسی ما رو ببینه، مطمئناًاآلن ] مکث طوالنی... [آخه  مرد یک 
  ؟ شما هم سن و سالِ پدرمی... یعنی ]دهد اش را ادامه نمی جمله... [شما

  ایشون هفتاد سالشونه؟   مرد دو
... اما پدرم! یجوون. یصحیح و سالمشما هزار ماشاال  !نیست قابلِ قیاس اصالً با شما  مرد یک

نصف بدنش ! ي مغزي سکته کرد؛ سکته دو ماه پیش] مکث. [مریض و لت و پاره] ناراحت[
بیست و . جرئت نداره یک لحظه تنها بمونه. یادي کارهاش بر ب تونه از عهده نمی .اآلن فلجه

توقع داره کار و . گیره نه میهی بهو. بچه شده مثلِ. باشه پیششچهار ساعت باید یکی 
سر به ] دهد اش را ادامه نمی لهجم... [ولی شما. مو وِل کنم، یک سره پیشش باشم زندگی

  ، ها؟ذاري سرم که نمی
  .هر طور مایلی حساب کن  مرد دو

  .نیست م رو صورتتشما حتا یک دونه چروك هآخه   مرد یک 
  .دونم می  مرد دو

  .تونه باشه یک معجزه میفقط این   مرد یک
  .س یک حادثه  مرد دو

  .لرزاند جهد و صداي رعد صحنه را می برقی می
  اي؟ حادثه ورجچه   مرد یک

  .همین. ي حوادث؛ ساده و غیرِ منتظره مثلِ بقیه  مرد دو
  .شم متوجه نمی  مرد یک

  .دونم چه طوري باید توضیح بدم تاسفانه نمیم  مرد دو
  .مادرم هفت سالِ پیش عمرشو داد به شما... چه طوري بگم؟... استشر... ؟دونی می  مرد یک

  .خدا بیامرزدش  مرد دو
منظورم اینه که ... منظورم. سکته کرداون بیچاره هم . ما رو هم بیامرزهگانِ ش خدا رفته  مرد یک

اش  جمله... [ذارمبمن هم پا به سن وقتی براي همین بعید نیست . ي ما ارثیه سکته تو خونواده
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اگه من ... خُب... خُب. ؛ جوون و سالماما جوونی !هفتاد سالته... ی شماول] دهد را ادامه نمی
... کنم به پدرم نگاه می باور کنین هر بار] دهد امه نمیاش را اد جمله... [مثلِ شما هم بتونم

  ] دهد اش را ادامه نمی جمله[
  . فکر کرداش  به شه می هم داره که تري قشنگ زندگی چیزهاي  مرد دو

  چی مثالً؟  مرد یک
  .هر لحظه ممکنه اون دختر خانم از راه برسه  مرد دو

تونم به روي خودم  بشه، می پیداش اآلن هم همین اگه... در ثانی. تا بیاد خیلی موندههنوز   مرد یک
  .شناسه منو نمی ...چه طوري بگم؟ .نیارم

  !شناسه؟ نمی  مرد دو
  . م خورده رو گذاشته تو پروفایلم عکسِ یک زمینِ تركمن  آخه... آخه. نه  مرد یک

  ؟هنوز عکسِ شما رو هم ندیده اون اینه که منظورت  مرد دو
  .نه  مرد یک

  .تر از شما نگران باشه بیش خیلی براي همچین مالقاتی باید... حساببا این   مرد دو
ین ا دوست داشتم. رفتم ایمیل کنم، ولی طفره براش هامو خواست یکی از عکس چند دفه  مرد یک

] دهد اش را ادامه نمی جمله... [اگه خوشم نیومد ازش امکان رو براي خودم حفظ کنم که
  . خیلی فرق داشته باشه که ممکنه با خودش عکسی. فقط ي یک عکسم آخه من شیفته

  .م متوجه  مرد دو
. گم پدرمو می !گرفتارمبد جور  باور کنینولی  رندي؛به حسابِ  ذارینین کارمو با شاید  مرد یک

به خاطرِ رودروایسی یا ... بعد من... یک شکلِ دیگه باشه، ولی ازم خوشش بیاد کافیه اون
نه این که ] دهد اش را ادامه نمی جمله... [اش نه بگم و مجبور بشم هر چیزِ دیگه نتونم به

    قبول دارین حرفمو؟. دردسر داره دیگه... خُب... ولی... ازدواج کنم باهاش
  ؟اون هم درگیرِ مشکالت مشابه نباشهاز کجا معلوم   مرد دو

  .بعید نیست] اندازد شانه باال می[  مرد یک 
 ، شاید همون کاري رو کردهمشکالت جدیدش نکنه دچارِ و براي این که آشناییِ با شما  مرد دو

  .که شما کرديباشه 
  ؟مثالً چی کار  مرد یک

  ؟باشه ها رو در نظر گرفته احتیاط بعید نیست اون هم همین  مرد دو
به هر حال من این ] مکث[؟ ، هاممکنه عکسِ خودش نباشه کنی شما هم فکر میپس   مرد یک

  .، خودمو بزنم به اون راهشانسو دارم که اگه خوشم نیاد ازش
  چه طوري؟  مرد دو

  .یارم به روي خودم نمی  مرد یک
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  ن؟ مگه تو این کافه چند نفر نشسته  مرد دو 
  .کردم شلوغ باشه اینجا براي همین آرزو می] کالفه[  مرد یک

  .متاسفانه فعالً که خلوته  مرد دو
مگه . نهایت پستیه؛ اما تنها راه همینه. دونم می. کنم حاشا می. مهم نیست. یاد جلو فوقش می  مرد یک

  نه؟ 
  ؟قبول داري. بوك یک دنیاي مجازیه فیس  مرد دو

  خب؟  مرد یک
شن به آدماي  ذارن، چه بخوان، چه نخوان، تبدیل می قدم می ما وقتی تو دنیاي مجازيآد  مرد دو

. یا حتا متضاد... شون متفاوتن اغلب با خود واقعی ي خودتون ، که بنا به تجربه ازيمج
شده با مردي که شبیه  حاضرهمون طور که اون دختر خانم تو دنیاي مجازي  ،منظورم اینه

که تو  ینیست شما هم با مردي قرار گذاشتس، قرار بذاره، بعید  خورده یک زمینِ ترك
  . دنیاي مجازي شبیه عکسِ زیباي یک دختر خانمه

  .زند زیرِ خنده مرد یک می
  .یه این دیگه نهایت بدبینی   مرد یک

ي دیگه مردي  م درست باشه، تا چند دقیقه اگه فرضیه به هر حال. اما غیر ممکن نیست  و مرد د
شه فرض  دیگه هم می ورجالبته یک . ، نه اون شما روشناسی می د تو که نه شما اونویا می

ي بازي رو رعایت کرده و مثلِ شما  کنیم صاحبِ عکس دقیقاً قاعده میفرض ] مکث. [کرد
  ؟گی حاال چی می. ر اومده سرِ قرارزودت

  .شود خیره میمرد یک که به شدت غافلگیر شده، به مرد دو 
  اي هم هست؟ به جز من و شما مگه کسِ دیگه... ینجاا  مرد یک

  .نه  مرد دو
  ؟س ون پیرمردهنکنه منظورتون ا  مرد یک

  چه ایرادي داره؟  مرد دو
  .زند زیرِ خنده مرد یک می

  .این دیگه از اون حرفاست   مرد یک
پس . قعیزنیم که پاشو گذاشته تو دنیاي وا ما داریم راجع به یک آدمِ مجازي حرف می  مرد دو

  . همه چیز ممکنه
  . خوشبختانه هنوز که نیومده  مرد یک

  !چرا خوشبختانه؟  مرد دو
  .جوون موندي چه طور شد م قبل از اومدنش، برام تعریف کنیچون دوست دار  مرد یک

  .براتفتم من که گ  مرد دو
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  ؟گیب یک بارِ دیگهخواهش کنم شه  می  مرد یک
  .همین. فقط یک حادثه بود  مرد دو

  .سکوت
  کنم؟  به چی فکر می دونی می  مرد یک

  به چی؟  مرد دو
 نِ موضوعِ یک مالقات ساده،که شما با پیش کشیدنِ این فرضیات و پیچیده کرد  مرد یک

  .خواستی کاري کنی که من از موضوعِ اصلی منحرف بشم می
  !؟اصلی موضوعِ  مرد دو

شه  می ورجبه هر حال دو ] مکث[ !باشها فقط یک ادع هم شاید] مکث. [تون نیرازِ جوو  مرد یک
  .شما منو سرِ کار گذاشتی :یک. این مسئله رو تعبیر کرد

  .زند زیرِ خنده مرد دو می
  .طوري بیام بیروناون  دست کم باعث شد از فکرهاي .اتفاقاً بد هم نبود  مرد یک

  ؟خُب] با لبخند[  مرد دو
 باشه  غنیمت بزرگی تونه آشنایی با شما می... اونوقت ...باشه هواقعیت داشت عاتوناد اما اگه  مرد یک

تونه آبِ دهنشو جمع  این که حتا نمی... کنم به پدرم نگاه می دونی؟ هر بار می] مکث. [برام
  !شه یه که نصیبِ آدم می ن بیمارییتری پیري وحشتناك] دهد اش را ادامه نمی جمله... [کنه

  .یه پیري هم بخشی از زندگی  مرد دو
  !که کاش نبود... ترین بخشِ زندگی زشت  مرد یک

دوست داريزندگی رو شده باشم، شما   اگه درست متوجه  دو مرد.  
  .طبیعیه  مرد یک

بدون ولی منظورم اینه که شما مایلی تو این راه پر پیچ و خم قدم بذاري، . شو نه همه ولی  مرد دو
  .عملی نیست متاسفانه. هاش به مقصد برسی گذشتن از  پیچ و خم

  گم؟ درست می. ش خود شمایی نمونه. یه اتفاقاً عملی  مرد یک
  .حق با شماس... کنیمونه فرض اگه منو به عنوانِ ن  مرد دو

  .پس به توافق رسیدیم  مرد یک
  .لرزاند جهد و صداي رعد صحنه را می برقی می

  ؟، هاشما آرزو داري جوون بمونی پس  مرد دو
  .پیرتر نشم امروزآرزو دارم از   مرد یک

  .تعریف کنم برات چیزي رو خوام پس اجازه می  مرد دو
  ؟بريطفره  خواي می  مرد یک
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شه بپرسم، چند  می. گم دیگه دارم میونیمو بدونی؟ من هم رازِ جو خواي مینمگه شما   مرد دو
  ؟سالته

  .سی سال  مرد یک
  .سکوت

قرار بود تو همین کافه دخترِ مورد که ... درست چهل سال پیش. من هم سی سالم بود  مرد دو
  .مو براي اولین بار ببینم عالقه

این دیگه از اون ! اش عالقه داشتی؟ خواستی دختري رو ببینی که به براي اولین بار می  مرد یک
  !هاس حرف

  چرا؟  مرد دو
  اون وقتا که فیسبوك نبود؟  مرد یک

ون شده بودم؛ البته بر حسبِ ي صداي ا هشما عاشقِ عکسِ اون دختر خانم شدي، من شیفت  مرد دو
اي  زنگ بزنم، اما شمارهخواستم جایی  یادمه تو همین کافه یک روز می] مکث. [تصادف

ترین صدایی بود که  کسی که گوشی رو برداشت، صاحبِ دلنشین. اشتباه بود که داشتم
حساس کردم چند بار الو گفتن گوشی رو گذاشت، اوقتی بعد از . ي عمر شنیده بودم همه

 فرداش دوباره. اون شب تا صبح نخوابیدم. شعف... قراري و بی ورجیک . حالِ غریبی دارم
اي باز اون صد. گوشی رو برداشت چند بار زنگ خورد تا. شماره رو گرفتم همون

گوشی ] دهد اش را ادامه نمی جمله... [گفت با هر الویی که می. فقط گوش دادم !کن بنیان
  . کنم اس کردم رو ابرها سیر میرو که گذاشت احس

اون  براي همین. دقیقاً حالِ شما رو داشتم ،دیدم شو عکس براي اولین بار من هم وقتی  مرد یک
... هاش چشم... کنم ش می هر بار که نگاه. مم به دیوارِ اتاق م، زده کرده عکسو بزرگ

  !س کننده دیوونه... لبخندش
  .رود به سوي پنجره می مرد دو .لرزاند جهد و صداي رعد صحنه را می برقی می

  !ن ها در برابرِ عشق درمونده ترین آدم قوي  مرد دو
 آید یک به سوي تماشاچی میمرد.  

  !ن ها در برابرِ عشق درمونده آدمترین  قوي  مرد یک
  .آید مرد دو به سوي تماشاچی می

یک  تا. یرم و فقط گوش بدمو بگدونم چه مدت کارم شده بود این که اون شماره ر نمی  مرد دو
ادامه  این وضع] مکث. [ن گوشی رو گذاشتولی او. باهاش حرف بزنم روز جرئت کردم

  . حرف بزنه باهام داشت تا یک روز که باالخره راضی شد
  .اون روز بهترین روزِ زندگیم بود  مرد یک
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که خواست  اینتا  .و من فقط دوست داشتم صداشو بشنوم. زدیم با هم حرف میها  ساعت  مرد دو
  .همو ببینیم

  .کشید چیزي که دلم براش پر می  مرد یک
  :پرسید. گفتم، باشه. ولی هیچ وقت جرئت نکرده بودم بخوام ازش  مرد دو

  ترسی شبیه دخترِ رویاهات نباشم؟  نمی  مرد یک
  ...با هر ظاهري که باشه... باشه گفتم صاحبِ این صدا هر کی .خندیدم  مرد دو

  . یه که خدا خلق کرده زیباترین موهبتی ...  مرد یک
  . خندید  مرد دو

  . لرزونه ها که دلِ هر مردي رو می از همون خنده  مرد یک
من مثلِ یک مشتري . اومد موقعی می اون روز بارونِ بی. تو همین کافه. با هم قرار گذاشتیم  مرد دو

غیر از من یکی  ]دهد را نشان میصندلیِ مرد یک [ .کشیدم نشسته بودم اینجا و انتظار می
  . دیگه هم اینجا بود

  .نشیند مرد یک روي آن می. کند مرد دو به صندلی خودش اشاره می
  .دهد مرد دو ادامه می

دنگ حواسم به  من شش . ش گرم بود به روزنامه خوندنسر ی، کهبا ظاهري معمول مردي   مرد دو
سرِ  که دونم چه طور شد نمی. ی قدم بذاره تودر بود و منتظر بودم که اون موهبت اله

یاد  حتا یادم نمی. یاد یادم نمی] مکث[راجع به چی حرف زدیم؟ . صحبت رو باز کرد باهام
فقط یادمه گفتم یک آرزو دارم؛ اون هم . چه طور شد حرف کشیده شد به آرزوهامون

گفتم، یک . آرزوهاس آدم انبانِ. ، همین؟ حق با اون بودپرسید. هامهدیدنِ دخترِ رویا
گفتم دوست . تنفرمپرسید، چیه؟ گفتم از پیري م. آرزوي دیگه هم دارم که همه دارن

. رفت... خداحافظی کرد و... پاشد دست داد باهام... لبخندي زد. پیرتر بشم ندارم از امروز
رفته گفتم، نکنه یادش . جا مونده بود. ش چشمم افتاد به روزنامه تا پاش رو گذاشت بیرون،

. شد از عرضِ خیابون رد می داشت. بدم اش به بیرون کهرفتم برا همین . ببره با خودش
  .  دویدم دنبالش. نشنید. دونم حواسش کجا بود نمی. دو سه بار صداش زدم. صداش زدم

گوشی چند بارِ دیگر زنگ . کند ي دیجیتالِ آن نگاه می مرد یک به صفحه. خورد گوشیِ مرد یک زنگ می
  .خورد می

فاصله گرفته، سرگرم صحبت با از مرد دو . [پرستارِ پدرمه. متاسفانه مجبورم جواب بدم  مرد یک
 زنه؟ مگه آرامبخش ندادي د چی میدا... چی شده؟... سالم... ها؟... الو] شود می   گوشی

نکنه ... کارم که تموم بشه... دونم؟ چه می.... من که گفتم، گرفتارم امروز... اش؟ به
تونی  هر کاري می... باشه... خانمگرفتارم ... تونم بیام نمی... پس چشه دیگه؟... گُشنشه؟

  . خدافظ... کنم سعی می... خُب... خُب... کارم که تموم بشه... باشه... بکن
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  . گردد مرد یک گوشی را قطع کرده، به سوي مرد دو برمی
  .یمه بازِ کافه به درون تابیده استو روشناییِ مالیمی از درِ ن .از مرد دو اثري نیست

  .کند خالی نگاه می يِ صحنهمرد یک  هاج و واج به 
  ...!يآقا... آقا  مرد یک

  .آید بیرون می پستواز  تر است، که حاال چهل سال جوان چی کافه
  منو صدا زدین؟  چی کافه

  .شود یکه خورده، دمی به او خیره می چی کافهمرد یک با دیدنِ 
  .مایینامر بفر  چی کافه

  ؟...اینجا نشسته بود اآلن یک آقایی  مرد یک
  کدوم آقا؟   چی کافه

  کجا رفت؟  ندیدي... خوند که روزنامه می همون  مرد یک
  .کسی نبود، آقااینجا   چی کافه

  خوابه؟ همون که شبا اینجا می.  دونه اون پیرمرده کجاست؟ اون می] کالفه[  مرد یک
  !وابه اینجاخ نمیکسی    چی کافه

  .رود مرد یک از کوره در می
  ره؟ نگفت کجا می... صاحبِ کافه ...آها] ناگهان... [د اینجابو نشسته یک آقایی اآلن  مرد یک

  !چی فرمودین؟] نگران[   چی کافه
  ...پرسیدم صاحبِ کافه که اینجا نشسته بود  مرد یک 

  .تینصاحبِ کافه که خود شما هس   چی کافه
  .کند هاج و واج نگاه می مرد یک

  چی؟  مرد یک
  .، آقاگفتم، صاحبِ کافه خود شما هستین   چی کافه

  .سکوت
  حسابم چه قدر شده؟] کالفه[  مرد یک

  !حسابِ چی، آقا؟   چی کافه
  . دود یرون میگذارد و سراسیمه ب می میزمقداري پول روي  چی کافهدر برابرِ نگاه متعجبِ  مرد یک

  .نگرد می به رفتنِ او جا که ایستاده، مات و مبهوت از همان چی کافه
  !با شما هستم... آقا صبر کن... اآق... آقا  صداي مرد یک

  . رسد ي ترمزِ آن به گوش می صداي بوقِ یک ماشین و پشت سرش صداي کشیده
  .دود زده بیرون می وحشت چی کافه

  ...!آقا... آقا  چی کافه
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  .سکوت
شود  می تبدیل کافهکند،  با تاریک شدنِ صحنه و نورِ مالیمی که سطحِ میزها و نیز چارچوبِ پنجره را روشن می

  .اي قدیمی که به دیوار چسبیده است با دو گورِ معلق در فضا و سقاخانه به گورستانی
ع روشن بر سنگ گورها دو شم هاي خمیده از دلِ دیوار بیرون آمده، با شانه ، پیر و ژولیده و کثیفچی کافه

نشیند  بر صندلیِ مرد دو می سپسگذارد،  رود و آنجا نیز شمع می سقاخانه می سويسالنه سالنه به  آنگاه. نهد می
  .شود سرگرمِ خواندن روزنامه میو 

 پرده
 


