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 پیشگفتار

 وبی سرپرست ودختران فراری  برخی کارشناسان مسائل اقتصادشهری امار کودکان کار

رنفرتخمین زده هزا 02تهران  شهر ایران رابسیارباال براورد می کنند این رقم تنها برای

شد.ازسوی دیگراغلب کودکان کاروخیابان هیچ گونه ثبت وهویتی ندارند با اقداماتی 

در نجات داد .این افراد   فصل سرمادر خیرخواهانه می توان این افراد را ازگرفتاری 

ستند من به عنوان روزهای سرد سال درمعرض گرسنگی وبیماری ودیگر نارسایی ها ه

ن در سازمان های مردم نهاد وسازمان بهزیستی می خواهم جبب یک نویسنده ازفعاال

مورد  دارندکه  شرایط ناگواری گیری کنند این قشربه دالیل وساماندهی این کودکان راپی

قرار می گیرند .برخی از این قشر درجامعه دچارگرسنگی مورد ت جنسی وابی ازار

پوستی میشوند.این نمایش نامه سی  اری های،سوتغبیه ،اعتیاد،ایدز،فحشا،وانواع بیم

وسومین نمایش نامه ازحسن ساالرمنش و واولین نمایش نامه غیرکمدی نویسنده هست که 

به عنوان  یکی از اسیب های اصلی جامعه  موضوع فقر وفحشا به  نویسنده سعی کرده 

 وسو استفاده های که از کودکان کار ودختران خیابونی میشه بپردازه ....

 

 ادم های نمایش :

 لیال  .1
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 خالصه نمایش نامه 

تو این دنیا هم هیچکسو نداره کودکی بی سرپرست بوده  ولیال یه دختر خیابونیه که از

و با میکنه خیانت بهش که یک پسر پولداره  بعداز این که میفهمه نامزدش سروش 

و  میشه وسربه خیابون میزاره دیوونه میمی اش ریحانه از کشور خارج شده دوست ص

ه همه ک التش بیشتر میشه دوست دیگرش سپیده زمانی که میفهمه ازاون بارداره مشک

که خودشو تاجر عتیقجات  امیرعلیپسرش  دوست فریب خیابونیه خودش یک دختر 

به بهانه کار سعی میکنه   میشه سپیده هم که ازنقشه امیرعلی خبرنداره معرفی میکنه 

به قشه امیرعلی  که سعی داره اون را ن لیال را هم باخود از کشور خارج کنه  زیرا از

در این میان سرکله نداره  ببره  تن فروشی  برای یکی ازکشورهای حوزه خلیج فارس 

جنوب  داخل خیابون هایک کارتون خوابه  وازکودکی اونم  که منصورشخصی  به اسم 

 پیدا میشه وادامه داستان ...زندگی میکنه  تهران 

 

 

 

 

 

تاریک است تمام صحنه پرشده از برگ های خرده شده درختان  صحنه  )صحنه اول

نیمکت چوبی صدای زوزه باد ،صدای رعد وبرق وبارون ودرقسمتی از صحن یک 

موسیقی مالیم شروع به نواختن میکنه و نورکمی همزمان روی  رطوب خیس وم

چوبی درحالی که عروسکی در دست ت سرما کنار نیمکت صورت دختری که از شد

روی صورت  موضعی  وسیقی صداش کم وکم تر میشه نورکمم میکنه  ا روشن راره د

 لیال  (



 

وی سیاهم ازخیسی ستم رالبه جدول گذاشتم وعق زدم مانتد ساعت هفت عصر  -لیال

ساعت درد دارم خیلی  م حالم خرابه ام ازخودم ازخست ،خسته ام د ...توتنم زار میز

واسه هیچی  به جز غصه ازصبح تا االن  ردن نداشتم هشت شب چیزی برای باال او

روی بوق ماشین های ترافیک ،صدای  معده ام به شدت درد میکنه،خوردن ندارم 

با قدم های لرزان خودمو به سمت ساعت نه شب  همه جای تنم درد میکنه  ، مغزمه 

م ویک سو پارک روبرو دانشگاه رسوندم ،خندیدم )چندبار میخنده ( به همه دنیا خندید

یگه د با چه چیزی ها برچسبم میکنن برایم مهم نیست در اینده زدم  میان خنده هام عق

دارم که به اخرخط رسیده  ابرایم هیچ چیزی مهم نیست حس ماهی بیرون افتاده از اب ر

دیگه حوصله سروش راهم ندارم اونی که میگفت عاشقتم دیگه از دنیا بریدم تو این 

ها فوتوریسم  قلبم درده ،مغزم ازاندیشه دنیا مزخرف هیچ کس نگذاشت حرف بزنم 

بیزاره دیگه هیچی برایم مهم نیست نمیدونم چه بالیی به سرم امده اصال برای چی 

دیگه اشکی هم واسه گریه ،منی که همه حسرت یه لحضه بودنم را داشتن اینطور شدم 

مگه مرده ها هم گریه میکنن) باصدای بلند میخنده ودوباره بغض اخه  کردن ندارم ،

میکنه ( اصال سروش به درک ،ریحانه چطوراونی که ازکودکی تو خیابون باهاش 

به  دای شرشرباران) ص...سکوت اونم لیاقت خواهری منو نداشت یعنی  بزرگ شدم ،

( تا کی باید زیر این شالق های بیرحم باران بنشینم وبه سنگ   مدت کم پخش میشه

 یکی سیاه ...فرش های خیابون نگاه کنم وادم هایی که یکی یکی ازکنارم رد میشن 

 صدای افکت ساعت ایستاده )  ..،یکی سفید(پخش میشه ساعت ایستاده افکت  )صدای 

ساعت افکت صدای ) ...،یکی دراز(ایستادهساعت افکت  )صدای   ...،یکی کوتاه(

)صدای افکت ...،یکی زشت (ایستاده ساعت افکت  ) صدای...،یکی خوب (ایستاده

وزمانی که به   )صدای افکت ساده ایستاده قطع میشه (... یکی بدو( ایستادهساعت 

هم دارم جوونیموازدست میدم  حاال کودکیم را ازدست دادممیگذره  برای منسرعت 

سرمای  حاال من باید تو ردم ولی نشدن سروش اصرارک...اخه خدایا چقد واسه موند

لعنت ....  ایلد،لعنت به این شب بشینم اشک بریزم  یزی وسط این خیابوناخرین شب پای

اونم قرعه اش که  ساله  های  ناعادالنه ترین شبیکی از  امشب به این شب طوالنی 

  به نام من بدبخت افتاد 

 )گوشی موبایل لیال چندبار زنگ میخوره (

 الو سپیده تویی ...  -لیال

ببین سروش خراب )پشت گوشی ( الهی قربونت برم ،میدونم حالت بده  –صدای سپیده 

 کرده توتقصیری نداری 

 سپیده من از ریحانه خوشکل ترم مگه نه ... –لیال 



 اره عزیزم معلومه بهت گفتم که اون پسره لیاقتتو نداره  –صدای سپیده 

 ،تمام استخوانم دردهسپیده قلبم درده  –لیال 

 برم کجایی ...الو کجایی لیال الهی قربونت  –صدای سپیده 

 دارم برم وسط خیابون یک پارک کنار دروازه غار...خیلی سردمه سپیده  کجا رو  –لیال 

 لیال گریه نکن ،واسه تو ادم ریخته تواین خیابون  –سپیده 

 )گوشی را قطع میکنه (...حالم بده قلبم درده بزار به حال خودم بمیرم  –لیال 

 الو الو ...قطع میشه  –سپیده 

)عروسک خودشو توبغل میگیره ودستشو روی چشم های عروسک میزاره (  –لیال 

 وهمتکه هیچ کسیو ندارم  من یه دختر خیابونیم خیلی تنهام میبنی که  میبینی عروسکم 

چشماتو برروی این دنیا بستی ،من که به غیر از تو کسی را ندارم توهم باهام قهری 

منو زایید وفوت کرد پدرم  هم  سه سالم بود یه شبی واسه  یک ساله ام بود که مادرم

قهری باهام پرکردن شکمم ازخونه خارج شد بعد ازاون روز ندیدمش حاال تو هم باهام 

کسی که درسکوت تمام موهایم را دارم  حرف بزن من نیاز شدید به یه همدم مهربون 

ا خدای ی خوابت برد ...خوابیدی عروسکم ازگشنگ ازش کنه وبه حرف هایم گوش کنهنو

 خودت بهم کمک کن خوابم بگیره ازگشنگی دارم میمیرم ...

 سی ...مردی تقریباوشرشر بارون  دوباره صدای رعدوبرق  لیال یه کم به خواب میره )

وارد میشه  سرشو داخل سطح زباله کنار  وجامه گشاد ساله با چکمه های بارانی 

ت کنار نیمک لیال که هنوز متوجه دنبال غذا میگرده گویی   نیمکت چوبی پارک میکنه 

 (...ازچندلحضه اورا میبینه نیست بعدخوابیده 

 پناه برخدا ،حی خانم چی شده خانم باتو هستم  –منصور 

 ...سالم  رسیده ( ) بیدارمیشه درحالی که ت –لیال 

 این چه وضعیه دختر چرا تو خیابون خوابیدی  –منصور 

 تنهام خیلی سردمه  -لیال

 نداری نواده ای ،دوستی ،اشنایی تواین شهرمگه جایی نداری بخوابی ،خا –منصور 

 جاییوندارم برم من ازکودکی تو خیابون بزرگ شدم اقا  نه  -لیال

 چی شده چرا چشمات اینقدر سرخن ... –منصور 

اقا من چه گناهی کردم که جزایم باید این باشه منی که تو زندگیم دل هیشکیو  –لیال 

 نشکونده بودم 



 ای بابا مگه چی شده دختر جون به لبم کردی  -منصور

 خیانت کرده ببخشید اقا همسر شما هم بهتون  -لیال

خودمو سیرکنم  ندارم شکم) متعجب ( نه من که اصال زن ندارم  بعدشم پول  -منصور

 دخترشو به یه حروم زاده مثل من میده کی 

 ولی سروش به من خیانت کرده ) خنده عصبانی ( -لیال

 خدا لعنتشون کنه که دارن ازما کارتون خواب ها همه سو استفاده را میکنن  –منصور 

 اقا شما هم کارتون خوابین  -لیال

 )موسیقی مالیم پخش میشه ودرادامه صداش کم ترمیشه ( 

بیست ساله که همه اش تو این خیابون ها میگردم تا شکممو سیرکنم اره  –نصور م

اصال کی هستم نمیدونم مرده ام زنده ام  خودمم نمیدونمهیچ وقت پدرومادرموندیدم 

ندسال این چانگاری ما اصال ادم نیستیم انگاری تویه کشور بیگانه داریم زندگی میکنیم 

هم مث سگ این ور واون میدویدم تابتونم شکممو سیرکنم گفتم اس کریم دستمونه 

نگ تمام سفرارسیده پس چرا کاری نمیکنی ندبارگفتم خدایا االن دیگه وقتش میگیره چ

م نمیدی ولی باز مشکالت مثل طناب یرحال فروریختنن پس چرا یارریزهای زیرپایم د

فکر کردم بزرگ بودم  یه امیدی تودلم زنده بود  موقع که کودک  افتادن دورگردنم ،

میشم ماشین خونه زن بچه ولی االن که بزرگ شدم ارزو میکنم فقط واسه یه شب 

ی که  هیچ وقت محبت پدرومادرمو ندیدم همیشه ازخودم انان کودکیم دوربرگردم به دور

نشد شب عید لباس بگیرم  هم  بودم ازلباس پوشیدنم هیچ وقتمتنفرخود  وبختم 

دست به دزدی زدم که پنج سال ازبهترین سال های جوونیم  شدیدبراثرفقربعد چندسال 

 برگردم زندون بهترازاین خیابونه همون سر وضعمو میبینی که  نمافتادم توزندون اال

میشه بیشترباهم حرف بزنی منم مثل خودت دیگه خسته ام اقا  )بغض میکنه (  –لیال 

 ببین ازسرما یخ زده  امو تنم داغه ،قلبم غبارگرفته انگشت،

) کت خودشو درمیاره بهش میده ( بیا اینوبپوش خواهر ،پاشو بریم خوب –منصور 

 اینجا بمونه نیست تنها یه دختر تواین هوا سرد 

 ...کجا بریم  -لیال

حداقل بریم دنبال چندپالستیک بگردیم  یچی جایی هم نداریم که بریم ...ه –منصور 

بندازیم روی خودمون امشبم که شب اول زمستونه بدترین کابوس ما کارتون خواب ها 

... 

 ولی من نمیتونم بلند شم .... –لیال 



 چرا خب  –منصور 

 ی عق) با حالت بغض ( سروش فریبم داد بهم خیانت کرده ،امروز حالم بدشد کل –لیال 

 زدم فهمیدم ازاون باردارم ...

یادگرفتیم همیشه ها  متاسفم خواهر ،غصه نخور ما بدبختخیلی یا خدا....  -منصور

ونمیشه تغییرش داد ،ما باید در برابر  ه اتفاق چکارکنیم  بگیم حتما یه حکمتی بوده

هرگز دوست نداشتم این حسو تجربه کنی ولی کاریه هرچند  اتفاقات زندگی محکم باشیم 

 ما بایدبرم ...که شده من خیلی نگرانتم ا

 کجا میخوای بری  –لیال 

خواب ها جایی هم داریم بریم برم ببینم داخل سطح شهر مگه ما کارتون  – منصور

چیزی واسه خوردن پیدا میکنم من که خیلی گشنمه دوروزه هیچی نخوردم توهمین جا 

 بمون من زود برمیگردم ...) دست تکون میده ومیره (

 

از اهنگ بدون کالم  اوج اسمان محمد ابتدایی  باشه توهم برو ...) تکه هایی  –لیال 

اصفهانی پخش میشه همزمان صدای رعدوبرق وباران ...موسیقی کم کم قطع میشه  ( 

رفت ..دیگه به ولمون کرد و را فهمید زود  خدایا میبینی دیگه هرکس حال روز ما

خدایا من چطوری باورکنم خودموکه با اون دختر  ....سرما هم هیچی حسی ندارم 

 شارالتان مقایسه میکنم ازهرلحاضی ازش زیبا ترم ...

 مال غلیظ وارد میشه () درهمین لحضه سپیده با ارایشی کا

 تو اینجایی دیوونه دوساعته داشتم این پارکو دنبالت میگشتم  –سپیده 

 تویی سپیده  –لیال  

این پسره سروشم یه غلطی کرده توچرا باهمه ما قهرکردی حدیث هم سراغتو  –سپیده 

 میگرفت با تونم ها گل که لگد نمیکنم  ،لیال 

 لیال مرد ... –لیال 

 اینجوری میکنی قربونت برم من که میدونم دلت کوچیکه ...چرا  –سپیده 

سپیده دست ازسرم بردار من دیگه نه کاری به تو دارم نه به سروش ونه به اون  -لیال

 دختر شارالتان بزار به حال خودم بمیرم 

 حاال که اسمون به زمین نرسیده مگه چی شده ... –سپیده 



ت دارم برم یه جایی خیلی دور که هیچکس نباشه اه سپیده ولم کن تنهام بزار دوس -لیال

فقط دادبزنم تااسمون هم صداموبشنوه  ) صدای رعدوبرق واسمون پخش میشه (  اخه 

 اینم بختیه که من دارم 

عزیزم خودتو ناراحت نکن تازه اشم گوربابای سروش ) یه تکه کاغذ درمیاره  –سپیده 

 بایدبگیر(

 این چیه سپیده  –لیال 

یه مربی رقصی واست پیداکردم که ازفردا بیاد باهات رقص کار کنه نگران  –سپیده 

 نباش خودم همه هزینه اشو پرداخت میکنم 

)میخنده ( سپیده  شوخیت گرفته منو بایه بچه دوساله اشتباه گرفتی بعدشم من  –لیال 

 که استعدادی تورقص ندارم تازه اشم چجوری با این شکمم برقصم 

 )متعجب ( چی  توبارداری  –سپیده 

اره کاشکی هیچ وقت با سروش اشنا نمیشدم دلم خوش بود پولداره چه میدونستم  -لیال

 اون دختره شارالتان ریحانه گولش میده 

 ولی تو که چیزی بهم نگفتی  –سپیده 

خودمم نمیدونستم عصری خیلی حالم بدشدم یک ساعت فقط کنار جوی اب عق  –لیال 

 ه ام میاد سپیده میبنی که خدا هم صدامو نمیشنوه ،خیلی گری زدم 

م از تو بدتر امروز با صاحب کارم بحثم شدگفت دیگه رم منالهی قربونت ب –سپیده 

 سرکار نیا ..

اخه خدایا تا کی کاشکی دست یک بابا باالی سرمون بود دلم بابا میخواد سپیده  -لیال

م بود که یک عروسک که هنوز هم ،تنها خاطره ای که از بابام یادم میاد چهارسال

دارمش واسم اورد پیشونیمو بوسید وگفت نگران نباش دختر کوچولوم زود برمیگردم 

دیگه از اون روز تا االن هیچ وقت ندیدمش ونفهمیدم چی شد باهمین حرف های قلمبه 

اما حاال که بیست سال میگذره سلمبه بابام این چندسال دلمو خوش کردم که پدرم میاد 

من تنها بدون این که بابامو ببینم روی این سنگ فرش های بارون گرفته وتواین و

کوچه های عریض خلوت قدم میزنم تا اون بیاد ،به این فکر میکنم کی بابامو پیدا کنم 

سرمو بزارم رو سینه اش اخه اون تنهامردیه که با همه مردها فرق داره کاشکی همه 

های نامرد هرروز به خودم میگویم من زیبا هستم مردها مرد بودن دنیا پرشده ازمرد

من زیبا هستم ،ولی افسوس کاشکی این مغز معیوب شده ام میپذیرفت دیگرهمه 

 زیبایی حتیچیزپوچ شده 



،منم مثل تو قسم میخورم تا دم مرگ هم الهی قربونت برم خودتو ناراحت نکن  -سپیده

رفتم حتی گاهی نفس هام پایین میرفت وباال نمیومد ،میدونم چه میکشی لیال ولی قبول 

....ازش متفرم ازصداش ازنگاش کن این سروش اون پسری نبود که بهش دل دادی 

 بره وبرنگرده 

وچشمت برو راحتم )عصبانی میشه ( پاشو برو لعنتی تا این قیچی را نکردم ت –لیال 

 بگذارمن هنوز که هنوزه عاشق سروشم هنوزکه هنوزه بوی عطرتلخشو دوست دارم 

 قسم میخورم تو یه دیوونه ای لیال  –سپیده 

 گفتم از جلوی چشام دورشو ،هم خودت وهم ریحانه دوتا دروغگوین  -لیال

ین حد ازخودم باشه میرم امروز اعتراف میکنم که درتمام مراحل زندگیم تا ا –سپیده 

 بدم نمیومده ،هرچه سرت میاد حقه منو باش دلم واسه کی میسوزه 

 )سپیده ازصحنه خارج میشه (

م ..خریت کردم ..اشتباه کردم ) ازجاش پامیشه ( صبرکن سپیده کارت دار –لیال 

 صبرکن ..

)سپیده بدون توجه به حرف های لیال ازصحنه خارج میشه ولیال دوباره به کنار نمیکت 

 چوبی میره عروسک خودشو برمیداره وباهاش حرف میزنه (

رد ورفت ک میبنی عروسکم اینم رفیق دوران کودکیم منو توبدترین شرایط  فراموشم-لیال

به سالمتی رفیق که چهار حرفه ولی اگر رفیقتو فراموش توخودت ناراحت نکن رفیق 

ه بود خیلی گشنم شد سپیده از اولشم با ریحانه دستشون تویه کاسهکنی خیلی حرفه 

ازگشنگی داره میسوزه معلوم نیست این پسره هم کجارفت دلم خوش بود یکی  ام  معده

مثل خودم پیدا کردم میره یه مشت اشغال میاره میخورم اینم تا منو با این بچه بی 

صحاب دید رفت وپشت سرشوهم نگاه کرد خدایا هیشکیو ندارم خودت به دادم برسم 

سوزش عمیقی سینه ام را میسوزنه همه تصویرهای عالم تو تموم اشکام خشک شدن 

چشم دارن محومیشن صدای شکم گرسنه ام داره اذیتم میکنه ) صدای زوزه باد پخش 

 میشه ( سرمات داره به صورتم سیلی میزنه کاشکی واسه همیشه خوابم ببره 

یده سپپخش شدن موسیقی سوزناک از )لیال ازشدت گرسنگی یه کم خوابش میبره بعد

 بایه پسری تقریبا بلندوجذاب وشیک پوش وارد میشه (

وسرفه میکنه ( تویی سپیده بازکه  )درحالی که به سختی چشماشوباز میکنه  -لیال

 اومدی 

 )دروغ میگه ( دلم نیومد تنهات بزارم  –سپیده 

 سالم  –امیرعلی 



 سالم  -لیال

 معرفی میکنم نامزدم امیرعلی  –سپیده 

 راروی هم فشارمیده ( ولی تو نگفته بودی سپیده  )لب هایش -لیال

) یه خنده نازمیکنه ( میخواستم سوپرایزبشی ...امیر اینم دوستم لیال که  –سپیده 

 درموردش باهات حرف زدم 

 خوشبختم لیال خانم  –امیرعلی 

 خیلی هم خوب خوشبخت بشین  -لیال

 ون بمونی لیال تو که نمیخوای تاصبح همه اش تو این خیاب –سپیده 

چکارکنم مگه جای دیگه ای هم دارم که برم از دوسا لگی تو این خیابون بزرگ  -لیال

 شدم 

 لیال خانم شما میتونید بیای پیش ما زندگی کنید  –امیرعلی 

 ممنون شما لطف دارین ،ولی من خودم شوهردارم بچه دارم ... -لیال

خوای بفهمی سروش با ریحانه چرا نمیکدوم شوهر ،کدوم بچه ...لیال خرنشو –سپیده 

 اون اگر بهت عالقه داشت ولت نمیکرد ازدواج کرده االنم ماه عسلشون رفتن ترکیه 

 )موسیقی سوزناک باصدا کم پخش میشه (

) گریه میکنه بابغض  ( اره من یه دیوونم ،یه دیونه کارتن خواب چرا دست از   -لیال

من یه زن شوهردارم ،من روسپی نیستم  سرم برنمیدارین ولم کنید قلبم داره تیرمیکشه

عید امسال بود که خونمو با سروش چیدم )می خنده ( حتی ظرف خورشتی که روفرش 

ریختم گفت نگران نباش میدمش قالیشویی اون خیلی مهربون بود باورم نمیشه اون 

 منو ترک کرده...

لیال تو یه دیوونه ای سروش دوماهه ازکشورخارج شده اون دیگه برنمیگرده  –سپیده 

 چرا خودتو ومنو ازارمیدی 

لیال خانم سپیده راست میگه بعدشم خوب نیست تواین خیابون تنهابمونی  –امیرعلی 

 میبینی که هوا هم مساعدنیست 

 لیال پاشو خرنشو –سپیده 

اینجا هم که ماشینی رد نمیشه حداقل قسمتی از راه رو پیاده بریم تا برسیم  –امیرعلی 

 به کافه باران اونجا بیشتر حرف میزنیم 



کافه باران ! یادم اومد اولین باری که با سروش اشناشدم روی همین نیمکت  –لیال 

و دستش مامانش چوبی  پارک نشستیم بعدباهم رفتیم کافه باران یه دختربچه ای رادیدم

میکشید که واسش شکالت تلخ بخره مادرشم عصبانی میگفت باشه دخترم واست 

میخرم وبا حرف هایی دلشو خوش میکرد دختربچه هرکاری کرد مادرش واسش 

شکالت نخرید تا این سروش دست توجیبش کرد ودوتا شکالت تلخ بهش دادواون 

شم هم خیلی تلخ بودن مثل دختربچه اروم گرفت سروش خیلی مهربون بود شکالتا

 زندگی من تلخ ازهمون روز اول اشنایی مزه تلخی راچشید

 ) یواشکی صحبت میکنه (چکار کنیم سپیده ،این پاک دیوونه هست   –امیرعلی 

صبرکن من درستش میکنم ،لیال عزیزم امشب بریم خونه یکی ازدوستام  –سپیده 

 مهمونیه 

 خب ..... -لیال

 میرم تا صبح اونجایم ماهم دعوتیم ...یعنی من وتو سپیده خب نداره  –امیرعلی 

راست میگه لیال جونم پاشو دوست خوبم من که به جزتو رفیقی ندارم ،االنم  –سپیده 

 دلم نیومد وسط این خیابون تنهات بزارم 

 اره راست میگه میریم اونجا تا صبح صفا میکنم  –امیرعلی 

 م شما برین من حوصله چنین مراسماتیو ندار -لیال

لیال پاشو بریم بعدشم تو گشنت نیست االن ساعت یازده غرغرنداریم دیگه  –سپیده 

هست  میریم  اول شام بخور یه ساعت بخواب یه دوشی بگیر ارایش هم که نیازی 

 نداری اصال نمیخواد چیزی بزنی همینجوری ساده میریم تازشم خیلی شیکی ...

 شما اگرمیخوای برین من روم نمیشه بیام  -لیال

 ای بابا این که دیگه رو نمیخواد واسه چی  –امیرعلی 

 واسه این که من یک زن شوهردارم نمیتونم به شوهرم خیانت کنم  –لیال 

) می خنده ( ای بابا این دخترها هم چقد ساده هستن ...بیا بریم سپیده تو  –امیرعلی 

 هم با این دوستت

 امیرعلی عزیزم چند لحضه صبر کن االن میریم  –یده سپ

سپیده شما برین نمیخواد تو این سرما خودتونو واسه من عالف کنید کسی حال  –لیال 

 منو نمیفهمه ...

 منو ببخش لیال امیرعلی پسر بدی نیست اون خیلی بامحبته  –سپیده 



وان نفت خورد وریشه محبت هرچه من میکشم از این محبته کاشکی میشد یک لی –لیال 

محبت را کشت ،بیخود نیست که میگن محبت یا به عشق تبدیل میشه یا به نفرت پس 

تکلیف محبت من که مرده چه می شود خودمم نمیدونم کدوم طرفیم سپیده ،کاشکی به 

جای این همه عمل های زیبایی یه عملی هم بود تابتونستیم قسمتی ازمغز که خاطرات 

ی کنیم وبیرون بندازیم اون وقت همه خاطراتمو جز خاطرات را ضبط میکنه جراح

کودکیم خاک میکردم من نمیتونم سپیده چشم هامو که چفت چفت میکنم باز تصویر 

صورت سروش رامیبنم باهمان لبخند همیشگیش چشم های مشکی وکشیده اش ) می 

 خنده ( اخرهاشم که موهاشو تراشیده بود ..

 ن رفت سپیده یه کالم میای بریم یا من تنها برم فرودگاه اه بس کنید سرمو –امیرعلی 

 ) متعجب ( فرودگاه ! -لیال

اره عزیزم منو امیرعلی تصمیم گرفتیم بریم دبی زندگی کنیم اخه امیر توکار  –سپیده 

عتیقه جاته بیا نگاه اینم پاسپورت هامو ....االن هم که دوباره برگشتم اومدم دنبال تو 

 دادم امیرعلی راضی شد توهم بیا... چون زیاد تعریفتو

 سپیده چی شد میای یامن برم .. –امیرعلی 

 اه ..صبرکن عزیزم دودقیقه دیگه میریم  –سپیده 

سپیده واقعا تومیخوای بری امارات تواین چندسال تواین کشورکم سختی کشیدیم  –لیال 

شکیونداریم توخیابون ها خوابیدیم واسه شکمو همه کارو کردیم توکشورخودمون هی

 اون جا کیوداریم کمکون کنه ...

ولی لیال ما یه مرد همراهمونویکی که میتونه مثل کوه پشتمون باشی اونجا ما  –سپیده 

 غریب نیستیم امیرعلی هم هست 

 اصال توچند وقته این پسرو میشناسی  -لیال

 همه اش یه هفته هست  –سپیده 

نیست ،حاال تو بایه پسری که همه اش یه تابه حال فکر کردم ازخودم احمق تر  -لیال

 هفته باهاش اشنا شدی ،چه جوری اعتماد میکنی بری توکشورخارج ....

ولی امیرعلی مرده ،مثل سروش نامرد نیست که توراتنها گذاشته من با  –سپیده 

 امیرعلی میرم 

 )تف میکنه ( این اسمش مرده ...اسم خودشو گذاشته مرد اون وقت دخترهای –لیال 

 هموطنشو گول میده میبره اون وراب ...



این ارزش رفاقتو نداره  عقده ای لیال حسودیت میشه  میبینی امیرعلی  تو یه –سپیده 

 اگر اخالق داشت سروش ولش نمیکرد بره بایکی دیگه ازدواج کنه 

بیست ساله با بدبختی زندگی کردم تا من نمیام  خدا به همراهت سپیده  برو  -لیال

گه  هم با شکم گرسنه تواین خیابون بخوابم هیچ وقت خودمو وطنمو صدسال دی

 نمیفروشم 

یعنی االن من میخوام برم کشورعربی تن با این حرفت  دستت درد نکنه  –سپیده 

 فروشی کنم ،توهمین خیابون بمون بااون پسر بی صحابت بریم امیرعلی ....

کم کم صداش موزیک کم )سپیده وامیرعلی ازصحنه خارج میشن موزیک پخش میشه 

 ترمیشه طوری که بازیگربتونه دیالوگ خودشوبه گوش مخاطب برسونه (

خدایا دیگه ازهمه چی بریدم ،کاشکی بتونستم چشم هایم رابروی دنیا وهمه ادم ها  -لیال

ببندم خیلی دوست دارم برگردم به سال های پیش اون موقع که هیچکسو نمیشناختم 

همه ادم های یه خانواده داشتم یه بابا که سایه اش حتی سروش کاشکی منم مثل 

مادرم مثل بقیه همیشه باالی سرمون بود یه داداش یا یه خواهر ،صبح که بیدارمیشدم 

مادرها صدام میکرد پاشو دخترکوچولوم مدرسه ات دیرنشه ،خدایا بی شک امشب 

اتش درونم ولم  دیوونه شدم حرف هایم رانصفه ونیمه ولم میکنم بی خیال همه شدم اما

نمیکنه دارم تو اتش خودمو میبینم )می خنده ( باهمین مانتو خیس مثل دیوننه ها 

میرقصم )دوباره میخنده ( من لیال بیست سالمه وامشب عروسیمه )چندبارپشت سرهم 

 کل میزنه کلللللللللللی دوباره بغض میکنه( کاشکی میتونستم به حال خودم گریه کنم ....

ق وبارون درهمین لحضه منصوردرحالی که تمام لباس هاش خاکین )صدای رعدوبر

 (وسروصورتش پرازخونه روی برگ های درخت کنارنیمکت میفته 

 )جیغ میزنه ( توکی هستی  –لیال 

 نترس منصورم توراخدا بهم کمک کن ... –منصور 

 چی شده اقا منصور -لیال

 تصادف کردم  -منصور

میره ...صبرکن با این پارچه پاتونو ببندم چه جوری شما خیلی خون ازتون داره  -لیال

 تصادف کردی ...

هیچی مامورها افتادن دنبالم چند کوچه اون طرف تر با موتورسیکلت تصادف  -منصور

 کردم 

 ) متعحب ( مامورها ! -لیال



) به سختی حرف میزنه ( اره مامورها رفتم داخل سطل زباله ها هیچی واسه  -منصور

ردم چون بهت قول دادم شام واست بیارم رفتم داخل یه مغازه دزدی کنم خوردن پیدا نک

 مامورها افتادن دنبالم مجبور شدم سوار این موتوربشم بزنم به چاک ...

 ) متعجب ( یعنی تو واسه شکم من رفتی دزدی .... -لیال

شرمنده اتم ابجی چکار میتونستم بکنم من خودم زیادی گرسنگی کشیدم  -منصور

 اشغال بزارم جلوت داشتم اولین مالقاتمون دوست ن

) باحالت بغض  (خدایا تودیگه کی هستی چرا منو اینجوری ازمایش میکنی   –لیال 

خودت میبینی یه پسر فقیر وکارتون خواب برای سیرکردن شکم همنوعش همه کاره 

میکنه اونوقت من سه  ساعته زیر این بارون دارم واسه اون سروش نامرد گریه 

 نم میک

 خواهر شرمنده منو ببخش امشب نتونستم روقولم بمونم  -منصور

اشکالی نداره داداش ما فقیرها همیشه باشکم گرسنه میخوابیدیم امشب هم روش  –لیال 

 نگفتی اسمت چیه 

 خودمم نمیدونم هرکس یه اسم صدام میکنه شما منصورصدام کنید  -منصور

 تو همیشه تواین پارک میای  -لیال

اره ازشش سالگی توخیابون کارمیکردم ماشین میشستم بعضی اوقات هم گل  -منصور

پارک را میچیدم وبه زور به مردم میفروختم این چندسال فقط تونستم های باغچه 

شکمو سیرکنم خیلی شب ها تا اخرشب کار میکردم ولی هیچ وقت تو این شهرلعنتی 

نمیکرد انگاری همه ادم ها مغزشون  نتونستم راحت زندگی کنم به هرکس میگفتم درکم

 فلچ شده بود ...

خدایا امشب من چه دیدم وچه کردم ،انگاری همین دیروز بود متولدشدم چه قد  -لیال

زود گذشت هرچه به ثانیه شمارهای تنبل ساعت نگاه میکنم نمیتونم باورکنم من همون 

و تنها گذاشت ورفت لیال سه ساله ام که بیست سال قبل پدرم  تنها مرد زندگیم من

 وامروز خدا یه مردی که برای سیرکردن شکمم از جون خودش گذشت رافرستاد 

این زندگی جایی واسه ما فقیرها نداره خودتم میدونی  خودتو ناراحت نکن لیال  -منصور

ماهم تواین دنیا هم تواون دنیا  متولد شدیم که این استادیوم ها خالی نباشن ما 

یه  دیدم  فقط را تصمیم گرفتم دیگه نبینم اما خیلی ازچیزها یازوقتمیدونی توجهنمیم 

چیزو ندیدم نون حالل ،همه نوع نونی دیدم نون بربری نون لواش نون تافتون ولی 

خدایا ما کارتون خواب ها شکایتمونو پیش کی ببریم میبینی هیچ وقت نون حالل ندیدم 

؟ میبنی که بنده هات هیچکدوم االن کو رحمانت ؟کورحیمت  اس کریم  من شاکیم 



مهربان وبخشنده نیستن نمیخوام بگم خیلی ادم خوبیم چون حرف های خوب هیچ وقت 

 ن ونبودن خیلی دوست دارم این خونه راترک کنم مال ادم ها خوب نیست

 ) متعجب ( کدوم خونه !  -لیال

 خیابون دیگه ،که میشه بگن ازاین خونه ازادین  -منصور

 ده ( دیوونه بعدش کجا بریم ) میخن –لیال 

 چه میدونم هرجا که بریم فقط بتونیم فریاد بکشیم  -منصور

 ای بابا تو خیابون هم میشه فریاد بکشیم  -لیال

بگم من کارتون خوابم اعتراض دارم میبینی کی گفته میخوای االن من دادبزنم  -منصور

 صدتا میریزن روم وکتکم میزنن 

 نی من روسپی ام منصور توهم فکر میک -لیال

نه من بهت اعتماد دارم خواهرمطمن باش اگرشرایط اینجوری نبود هیچ وقت  -منصور

 گول یه پسر پول دارو نمیخوردی 

 کاشکی تو این دنیا یه داداش داشتم که حداقل فقط شب عیدو بهم تبریک بگه  -لیال

 توتنها نیستی لیال منصور اومد که واسه همیشه بمونه  -منصور

 ولی من ... -لیال

چی میخوای بگی بارداری ..اشکالی نداره مگه من از روز اول پدرومادرمو   -منصور

 دیدم بزاراین پسره متولد بشه خودمون بزرگش میکنیم 

 ) سرشوبه نشانه شرمساری پایین میگیره ( ولی تو که شغلی نداری منصور -لیال

 یه کار پیدا میکنیم حداقل شکماشکا لی نداره  صبرمیکنیم خدا بزرگه میگردیم  -منصور

 خودمونو سیرمیکنیم 

 ولی .. -لیال

ولی چی میخوای بگی هنوز شوهر داری اینجوری هم اخم نکن خیلی زشت  -منصور

 میشی بیا بگیر این گلو 

 ) میخنده ( دیونه این گلو ازکجا چیدی   –لیال 

لم بگیرم نتونست ازتوباغچه پارک چیدمش نگهبان پارک هم هرچه افتاد دنبا –منصور 

 ..اه اه ..احساس میکنم بدنم داره سرد میشه 

 ) گریه میکنه ( تو تیرخوردی منصور  –لیال 



 اره موقعی که سوارموتوربودم مامورها بهم تیراندازی کردن .... –منصور 

 پاشو تاببرمت بیمارستان  –لیال 

 نه لیال من نمیتونم راه بیام  –منصور 

تماشگرها میاد اهای کمک اهای یکی بیاد کمک هیچ کس صدای ) به طرف جلو  –لیال 

 لیال را نمیشنوه دوباره به سمت منصور موسیقی سوزناک پخش میشه (

 منصور پاشو تونباید بمیری منصور صدامو میشنوی  –لیال 

ازمن یادگاری داشته باش تو  به سختی حرف میزنه ( لیال این عروسکو ) –منصور 

یزی نداشتم باخودم بیارم شرمنده اتم که امشب باشکم گرسنه چسطح اشغالی دیدمش 

 میخوابی ...) منصور روی زمین میفته ومیمیره (

)باصدای بلند ( نه منصوره تونباید بمیری ...پاشو مرد من خدایا من باورم  –لیال 

نمیشه دارم خواب میبینم تا کی میخوای منو ازمایش کنی دیگه از هرچه امتحانته خسته 

ال بیست سخودت میبینی بست ساله دارم زجرمیکشدم چرا منو اینقد اذیت میکنی  شدم

پیش هم  پدرم تنهامرد زندگیم یه عروسکی بهم داده گفت دخترم بگیراین عروسکوتا 

من برم غذا واست بیارم نگران نباش حاال باز بعدازبیست سال که دوباره یه مرد زندگی 

ت ) صدای ضبط شده منصور سه بار پخش میشه پیدا کردم اونم بهم عروسک داد ورف

شرمنده اتم که امشب باشکم با شکم گرسنه میخوابی (....خدایا منو فردا بیدار نکن 

خیلی خسته ام ...)لیال به خواب عمیقی فرو میره (.. درادامه صدای زوزه باد صدای 

 غرش ابرها وصدای شروشر باران ....نورمیرود ...

 

روزنامه روزنامه سارق فراری دومرتبه میگه  بعداز چند لحضه صدای یک نفر  )

....صدای یک نفر دیگه  دیشب توسط ماموران نیروی انتظامی به هالکت رسید 

دومرتبه میگه روزنامه روزنامه جسد یک دختر فراری دیشب براثر سرما وگرسنگی 

 کنار پارک چیتگر پیدا شده (

 

 

 (7931پایان )تابستان 

 نویسنده حسن ساالرمنش 

ن ترین دختر سینما اارن وتقدیم به مهربن دابه همه کسانی که قلبی پاک ومهرب )تقدیم

 ایران بهنوش بختیاری( 



  

 

 

ین طبق ایهرگونه کپی برداری واجرا منوط به اجازه کتبی نویسنده هست وبا متخلفین 

 نامه وزارت فرهنگ ارشاد برخورد خواهد شد .

 Hassan.salarmanesh@yahoo.comایمیل :

 03711053190شماره تماس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


