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  :اشخاص

 سلیمه

 سرمدينگین 

  مرجان

 موسی

  صولتیآفاق 

  :صحنه 

، با دري چوبی در روبرو که به راهرو راه دارد؛»باغِ بهشت« در آسایشگاه سالمندانِ »ي یاردرما« اتاق

کنار دو صندلی کهنه ، در میانه ي صحنه بر یک میز کوچکلنبار شده روي همتسفید انبوه ملحفه هاي 

  . و یک تخت فنري قدیمی که کنار در چوبی قرار گرفتهمیز 
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 ِ شیفت شبِ آسایشگاه در صحنه »مادر یار«دو -سلیمه و مرجان؛می آیدکه نور 

 تا کردن لمشغو ،در سکوت کامل- دختري بیست و هشت ساله و الغر اندام-مرجان.اند

 -دختري به سنّ و سال مرجان ولی با جثّه ي بزرگتر از او و چاق-  و سلیمه.فه ها استحمل

 سعی می کند سکوت سلیمه. می کندمرجان را نگاهروي صندلی اي نشسته و کالفه هم 

ولی مرجان بی هیچ .بشکندبا ضربات موزون انگشتانش که بر شکمش می زند  را مرجان

پس از اندك زمانی سلیمه سوتی کشیده .ا به کار خودش مشغول استواکنشی به این صداه

سلیمه در  .ولی این بار هم هیچ واکنشی از مرجان نمی بینیم.ولی با صداي پایین می کشد

به زبانش می حرفی  . مرجان سعی می کند چیزي بگوید سکوتِتالشی مجدد براي شکستنِ

از  ولی ب،ز سعی می کند چیزي بگویدبا ،پس از اندکی مکث.می خوردش  ولی نگفتهآید،

آشکارا پیداست دارد حرفی را مزمزه می کند و دو دل است براي گفتن .سکوت می کند

چند .برمی خیزد و به طرف مرجان می رود، سلیمه از جاي خود لحظاتی کوتاهپس از .شا

 می  و در این حین سعی؛تایی ملحفه بر می دارد و تک تک شروع می کند به تاکردن شان

در این .سلیمه را نمی بیندولی مرجان آنچنان در خود فرو رفته که .کند ابراز حضور کند

اش از ناگهان چهره  . ه سلیمه به ملحفه اي که در دست دارد جلب می شوداثنا توج

  -سکوت را می شکندبه یکباره   ومی شکفد خوشحالی

  

جمع نگفتم بیشتر حواستو ؟می بینیمی بینی مرجان؟.لکّه ي خون ].تشر زنان[  سلیمه

 اگهحتّا  .ه نمی شتمیزبه این راحتی ها . لقه،می دونی کهبد قِخون زخم بستر ؟کن

 قبلِباید .تو اون ماشین لکنته باز تمیز بشو نیستن بندازي هزار بارم این مالفه ها رو

می .خوب تو آب و پودر صابون خیسشون می کردي،بندازیشون تو ماشیناینکه 

  .زهرشو بهمون می ریزهپتیاره   این سرمديِآخرسر  بازیاتگیجن دونم،با ای

تمام اینا رو یه بار من خراب کاري کردم؟ م باز؟ توچی می گی ]. ومنگجا خورده[  مرجان

  . کهمه بودچک کرد

تو هپروت بودي البد .خوبه خودت حالیته گند می زنی همش].با خنده اي عصبی[  سلیمه

  .ین گندگی رو می دیديوگرنه لکّه هاي به ا. جونم
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  .بده ببینمش. ببینمش .]سعی می کند ملحفه را از دست سلیمه بیرون بکشد[  مرجان

 خونو که ببینی فشارت می افته،می افتی ].با شوخی.ملحفه را پشت خود پنهان می کند[  سلیمه

  .  جونرو دستمون مرجان

 بواون المص بده.و می خوادسرمدي ببینه عذرم.تو این وضعیت مسخره بازي در نیار  مرجان

  . اونو منش بهدِ بِ!ببینم

. اصالً می خوام سرمدي ببینه. نمی دم .]عقب می کشد و خود را از مرجان دور می کند[  سلیمه

 با این ،االن نفهمه.  از بس گند کاریاتو الپوشونی کردم زد بیرونکونمجونم از 

  .همین روزا بوي گندش می پیچهت گیج بازیا

خبرشو همه جا اگه تو . نمی پیچه .] ولی سلیمه از او می گریزد،به طرفش هجوم می برد[  مرجان

  . نزنی ،نمی پیچهجار

 این آسمونو جر و واجر کونِهمچی جار بزنم که صداش  ].ولی خود دار،بر خورده[  سلیمه

  .کنه

. انی کنیفقط می خواي منو رو تو.می کنی نتو این کارو .]به سلیمه نزدیک می شود[  مرجان

تو رو .  کنمقایمشیه جایی بده  جان سلیمه اونو ]. دنبال او راه می افتدالتماس کنان[

  . خدا

مثالً کجا؟  ]. دورتر می شودمرجانو از  دور می زندرا که به او رسیده  گوشی مرجانبا بازی[  سلیمه

رد بیرون ،از کنارم  می آي 106؟ از  و می بینی با این چشاي لوچتتو جاییمگه 

یادت نمی مونه که نیم ساعته یه لنگه پا . البی وایسادمجلو درِنمی بینی من ،می شی

نمی دونم چه . اینجوري نبودیا.  جونیتو حواس پرت شدي. منتظر جنابعالی م

 من ارشدتم تو این آسایشگاه. نمی کنیوام لب از لب. مرگت شده این چند وقته

  .و گزارش کنمکاری می خوام این گند مه،اصالً حقّ.ناسالمتی

  تالفیه ي سر شبو قضیپس می خواي .] می نشیندهاصندلی یکی از روي به حالت قهر [  مرجان

می .  دیگهنفریه تو داري می گیشون یا  ونهدمی ن چیزایی می گی که آدم ؟کنی

    چرا دیگه زجرم می دي؟ . خواي تالفی کنی خب بکن

رف او طبه [.ذوشتن تو تالفی هم می خواد دیگهس کالس گاین چ ]. ي عصبیبا خنده[  سلیمه
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 این خفه خون ولی. شبی کالس نذاشته باشیشاید سرِ .]می رود و باالي سر او می ایستد

  .دارمت یعنی می بینی سلیمه،من خیلی توگرفتن ا

حالم .سلیمه قربونت برم. جانحواسم نبود سلیمه.حواسم نبود به خدا ؟کیه دیگه دارتو  مرجان

  . اینقدر اعصابمو نریز به هم.حالم خوب نیست.به خدا خوب نیست

اعصابت خیلی خوش  .] بازي می کند که از روسري اش بیرون افتاده اندبا موهاي مرجان[  سلیمه

  .حالش به اینه که نصفه شبی ازش رکاب بگیري. رکابه جونی

  .دیگهبده به من بو اون المص .]دست سلیمه را به شدت پس می زند[  مرجان

  .یه ماچ بده تا بدم ببینی. یه ماچ بده.همینطوري مفت و مجانی که نمی شه...اینو...هه  سلیمه

به طرف سلیمه  ، از روي صندلی بلند می شودبه سرعت [. من می گم بههبداونو  .]عصبی[  مرجان

و وارسی اش می   بیرون می کشداشبا یک حرکت ناگهانی ملحفه را از دست   وحمله می کند

 ]. ملحفه را به کناري پرت می کندعصبی[ خون کو سلیمه؟ کو خون؟].متعجب.کند

  .من ساده رو بگو که هول کردم؟بیکاري

 آب خنک بدم بریزي تو حلقت جوشت ؟چرا جوش می آري جونم .]پس می کشد[  سلیمه

  بخوابه؟

  . ولی مراعات نمی کنی. خوب می دونی اعصاب ندارم ؟ بهت چی بگم  مرجان

  عاتم مگه کردنیه؟مرا  سلیمه

  . شوخی بگیر به همه چیزو تو هم هی  مرجان

  . چین رفتی تو خودت انگاري هزار ساله با خودت قهريشوخی نگیریم چه کنیم؟هم  سلیمه

ش می خود.  نیستخوبحالم  ]. زمزمه می کند خود با ونا توان روي صندلی می نشیند[  مرجان

  .  نیستخوب حالم بینه

  ! مسافرتاحت شد رفتخیالش رباز   سلیمه

  ؟ توچی می گی  مرجان

 تو رو نرو تو خودت باز .]و کنار مرجان بر روي آن می نشیند، می آورد دیگر راصندلی ِ[  سلیمه

  . کنموا دارم نقشه می کشم چطوري سر حرفو باهات از سر شب. خدا
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  .  کنمشغول با یه چیزي خودتو برو وامشب. حوصله ندارم سلیمه  مرجان

 با آشفتگیِ؛سپس مکث[.اینجوري نمی شهفرقش چیه؟ اصالً . شباي دیگه م مثل امشب  سلیمه

نزدیک بود به باد . واي خاك به گورم] . مرجانمنحرف کردن فکر براي و ساختگی

مالفه هاي تختا رو عوض قرار بود . نمی ذاري واسه آدم کهحواس.میبر

  کردي؟،کنی

  .کردم  مرجان

  تی؟لگن چی؟ براشون گذاش  سلیمه

  .گذاشتم  مرجان

  می خواي دوباره یه نگاهی بندازي چیزي جا نیفتاده باشه؟.نشه مثل اونموقع  سلیمه

  تموم شد؟.چیزي جا نیفتاد. حواسم جمع بودجان سلیمه   مرجان

اما فردا ». سلیمه جانع بودحواسم جم...چیزي جا نیفتاد«:گفتیبار پیشم همینا رو   سلیمه

من اگه حواسم نبود روز و روزگارمونو .ز خون و کثافتصبحش رو تختیا پر بود ا

   . مرجان جونگه بر می  داشت که

   .تو رو خدا تمومش کن.حواسم بود. ولی اینبار حواسم به همه چی بود سلیمه  مرجان

حالیته؟ تو رو نمی دونم ،ولی . مونه  دم مون رو کولداده باشیاین دفه گاف اگه   سلیمه

  . و ندارمن دنبال کارمن دیگه جون سگ دو زد

  .بکن خودت برو یه نگاهی اصالً.مطمئن نیستی  مرجان

  .از حواست مطمئن نیستم. از تو مطمئنم  سلیمه

  . بزنکنایهتو هم هی   مرجان

   چت می شه یهو؟؟چرا بهت برمی خوره جیگر  سلیمه

  .فقط گیر نده. چیزیم نیست  مرجان

  نمی گی چته؟چرا بهم .]دستان مرجان را می گیرد[  سلیمه

 این کاراي تو. چیزیم نیست. چیزیم نیست سلیمه جان .]دستان خود را رها می کند[  مرجان

  . بیشتر می کنه بموااضطر بدتر داره 
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  ؟باز گالره و علیرضا بد قلقی کردن  سلیمه

  تو از کجا فهمیدي؟. آره خب ].یبی میلبا [  مرجان

  .یه دستی زدم،دو دستی گرفتم  سلیمه

 ه هاي دیگهبچ دست .ه س دیگهبچ.  دوچرخه می خواددلشعلیرضا  .]از روي اجبار[  مرجان

حیوونی باورش شده .  سر ماه بعدو بهش می دمقول هیمنم .می بینه دلش می خواد

  .دلم واسه ش می سوزه. باالخره یه روزي صاحب دوچرخه می شه

  .خر خودتی  سلیمه

 خیلی وقته داره بهونه ي دوچرخه اي رو که علیرضا. راست گفتم؟باز دهنت لق شد  مرجان

از  که من حقوقی بهش بگم با این نمی تونممنم . تو دوچرخه فروشی دیده می گیره

  .بشهدوچرخه اون  صاحب  بعیده تا هزار سال دیگه ماینجا می گیرم

  اگه من یه دستی نمی زدم تو چیزي می گفتی؟  سلیمه

  چیه باز مچ گیریه؟  مرجان

هر چی نگاه می . تو داغونی.  این چند وقته ي تو نیست حالِ این دلیلِولی.زیزمنه ع  سلیمه

افسرده . نمی بینم که با هم آشنا شدیم توتماهی سهاین کنم چیزي از حال و روز 

وقتی باهات آشنا شدم پیش خودم گفتم . من آدماي افسرده رو خوب می شناسم. اي

. حالتو خوب می کنه. مهکنه سلیاین دختره با این سرحالی ش حالتو خوب می 

  .این سه ماهولی این دو سه هفته تر زدي به تموم .کردي مرجانحالمو خوب 

  .شاید از قرصاییه که می خورم  مرجان

یادت نمی آد نذاشتی . تو قرص نمی خوري.کدوم قرص؟سرکارم نذارقرص؟  سلیمه

می خواي  حاال. یه آدم افسرده قرص مثل سمهواسه بخورم؟ می گفتی اموقرص

اري؟ نمی ترسی دهن به ولی دختر جون چرا رو خودت اسم می ذ. چیزي نگی،نگو

 رو دست خودت . ازت بگیرنایرادمنتظرن یه .تو این مردمو می شناسیدهن بپیچه؟

  .می مونیا

  .م رو دست خودم موندمشاالن  مرجان
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 می شتورتو  آد به وقتش یه جوون خوش قد و باال می.  بر و رو داريتو. نموندي  سلیمه

  .م پیدا شده و تو بروز نمی ديچه می دونم،شاید االن.می کنه ات

  . اي بابا  مرجان

  .بلکه م کاري ازم بر اومد. می خوام بدونم. ه تهبهم بگو چی تو کلّ  سلیمه

  .  سلیمهجوریه یه شباي اینجا  مرجان

 .ماهه شب کاري سهتو عزیزم ؟ شب با شب چه توفیر می کنه آخه. چرت می گی  سلیمه

  .عادت کرده باشیباید تا حاال 

تو  اینجا،می آمکه هر شب از دم غروب .دو سه هفته س فرق می کنه. فرق می کنه  مرجان

انگار یه چیزي از تو . هر شب از دم غروب تو دلم خالی می شه. دلم آشوب می شه

   .حس می کنم یه سوراخ تو قلبم ،یه جاي خالی. دلم کنده باشن

  .آخ قربونت بره سلیمه  سلیمه

  .  تنمرويعرق سرد می شینه . مغزم داغ می شه  مرجان

  . جون مرجان سرتو یه دقه نچرجون.چشاتو ببینم  سلیمه

  .جدي گفتم.  نگیر شوخیبهباز   مرجان

  . یه دقه چشماتو ببینم-شوخی نمی کنم- این تن بمیرهولی .حالیمه  سلیمه

  .ببین...بیا  مرجان

 یه طورایی دو دو می م چشات.به خدا عاشق شدي. شدي مرجان عاشق ].می خندد[  سلیمه

  .زنه

  .زن نحرف الکی  مرجان

چند وقتی نصفه شبا . ه مون چند وقتی چشاش اینجوري شده بودیگربه ي همسا  سلیمه

یه . ه ها از دست ش قاطی کرده بودنیتموم همسا. زوزه می کشید و ونگ می زد

. دیدم بعله. دید زدمدزدکی حیاط همساده مونو م و نگران شد. شب صداش بند اومد

  .گمونم تو هم نر الزم شدي مرجان. یه گربه ي خوشگل. رفته تو نخ یه گربه ي نر

مثل یه لباسِ . این چیزا بهم نمی آد؟ خاطرخواهی کدومه؟عشق چیه؟چی می گی  مرجان
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  . می مونهتیتیش مامانی

من باید چی بگم .  خودتو دست کم می گیري.تو همیشه الیق عشق بوديچرا نیاد؟  سلیمه

  که کسی محل سگم بهم نمی ذاره؟ 

  . اینجوري حرف نزن  مرجان

 این هیکل و قیافه بعیده یه عشق درست درمون امگه بی ربط می گم؟ دختري ب  سلیمه

  .نصیب ش بشه

  .اون وقت به من می گه خودتو دست کم نگیر  مرجان

پسرا جرات نمی کنن بیان . ولی من راست می گم. تو دست کم می گیري خودتو  سلیمه

  . مطرف

  .مزخرف نگو  مرجان

  بهت گفتم پسرا روم اسم گذاشتن؟. مزخرف نمی گم  سلیمه

  . عوضیا  مرجان

   نه؟،خیلی بهم می آد] .با خنده اي عصبی[.»خوش گوشت«بهم می گن   سلیمه

   زیاد دلخور نیستی؟مثل اینکه  مرجان

اونقدر دلخور می شدم که شبا براشون نقشه می کشیدم یه . الش اودلخور می شدم  سلیمه

ولی واسه آدم بی عرضه اي مثل من که فقط روز و . آرمبی بالیی سرشون  یه وقتی

دیگه خودمم به خودم . ي می شه ، زود این جور چیزا عادکشیدنهنقشه کارش شب 

   نه؟، که خیلی بهم می آدواقعاً. »خوش گوشت«می گم 

  !نه  نمرجا

 ،ه مون م بین گربه هاي دیگه یه لقب دارهیبعضی وقتا خیال می کنم گربه ي همسا  سلیمه

. فکر کنم چاق بودن واسه گربه ها زیادم بد نیست. آخه اونم خپله،مثل من. مثل من

بعضی وقتا آرزو .  جر می دنمی شن گربه هاي دیگه خودشونو براشوناز بس نرم 

دم که هر چی چاق تر می شه گربه هاي دیگه بیشتر می کنم کاش منم یه گربه بو

  .خودشونو براش جر می دن
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چی دلش خواست  بتونه هر ی وایسی هر کسدرست نیست با همه ي این حرفا  مرجان

  . صدات کنه

  .ما که با کسی عشق نکردیم. بذار اینجوري عشق کنن با ما  سلیمه

  ...  مرجان

  . زنمدارم همینجوري ور می. منو ببین  سلیمه

  .حرف بزن.نه عزیزم  مرجان

نگام صم بکم  و تو همینجوري تمام زیر و رومو واسه ت رو کنمآخه چه فایده من   سلیمه

  ؟آخرشم این فضولی م همینجوري حشرش باال بمونه،کنی

حرف بزنم وقتی خودمم نمی چطوري برات می خواي بدونی؟از چی چی بگم؟بهت   مرجان

  ؟دونم چمه

  .یعنی حدس می زنم.ونممن می د  سلیمه

  . ت هوشآفرین بهپس   مرجان

  . ما اینیم دیگه  سلیمه

خودم م  بدونم شاید یه فرجی شد دوست دارمبگو ببینم من چمه؟دختر باهوش  خب  مرجان

  .فهمیدم چمه

  .تقصیر اونه  سلیمه

  کی؟اون؟چی؟  مرجان

  .مریضِ جدیدِ زنونه  سلیمه

  واسه چی؟صولتی؟کیو می گی؟   مرجان

  ...اهوم  سلیمه

  .نه بابا  مرجان

  . میبه روت نمی آر. مثل اینکه یادت رفته مام چشم داریم. چرا بابا  سلیمه

  !جاسوس  مرجان

 چی بهم می گید که هر بار 106 تو] .می خندد[دیدي زدم تو خال؟. ما اینیم دیگه  سلیمه
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   نیم ساعت سه ربع طول می کشه؟ داره ازت تحقیق می کنه؟اونجامی ري 

  تحقیق؟  مرجان

  .چش اش تو رو گرفته. پسر جوون داره گمونم  سلیمه

  .هتر  بی کساز من و خودت.نه بابا بدبخت  مرجان

  .سرمدي می گفت پسرشه. لهمون خوش تیپه که باهاش اومد روز او. پسر داره بابا  سلیمه

  .پسرش نبود  مرجان

  پس کی ش بود؟  سلیمه

  .ه بودشاون آورد.  بودهمسایه شون  مرجان

  ز بی کس و کار باشه؟ك و پ این داآدمی ب. دروغ می گی عین سگ  سلیمه 

  .حاال که شده  مرجان

همه مون . ما بدبخت بیچاره ها یه جور این پولدارام جور دیگه. دل آدم می سوزه  سلیمه

  .بدبختیم

  .ودهکوچه خیابونو ندیده بی می شده  اینجا سه ماه اینکه بیادمی گه قبل از  مرجان

  .س ناله سچه طور می شه؟ این دیگه چ  سلیمه

  .راست می گه.حاال که شده  مرجان

سه ماه همینجوري گشنه و تشنه .دمیزاد نون می خواد،غذا می خوادبابا آمی شه مگه؟  سلیمه

  مونده بوده توي خونه؟ 

  .ه می آورده می ذاشته تو حیاط و می رفتخریدا رو.براش خرید می رفته موسی   مرجان

  موسی کیه؟موسی؟  سلیمه

  . رعنالباسِهمون پسر خوش   مرجان

  .چه اسم اَنی. واقعاً اسمش موسی س؟اَه اَه  سلیمه

  .  یه اسمه دیگهاینم  مرجان

ولی مرجان یعنی آدم می شه سه ماه نره بین .هی دارنبابا ننه ش عجب سلیقه ي گُ  سلیمه
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  .در و همسایه؟ دق نکرده شاهکار کرده

  .ال که شدهحا  مرجان

  . آدم می میره بی هم صحبت  سلیمه 

  .چه سخته بهش عادت کنیاگر.بعضیا زود عادت می کنن.حتماً عادت کرده بوده  مرجان

 پس؟ چرا یه شب در میون که تو پیشم نیستی نفسم باال می کنمچرا من عادت ن  سلیمه

  نمی آد تو اون خراب شده؟

  .عزیزم  مرجان

  ازش چیزي نمی گه؟  سلیمه

  از کی؟  مرجان

  .موسی  سلیمه

  !نه  مرجان

  .چرا نه؟ ازش بپرس  سلیمه

  .باشه  مرجان

  .به هم می آین. می گم اونم تیکه ي خوبیه واسه تو  سلیمه

  چی داري می گی؟  مرجان

  . نه صولتی ها،اون. گمونم این حال بدیت واسه اونه !حاال  سلیمه

  . یادم رفتهاز چهره ش ا من حتّ  مرجان

  .ولی من خوب یادم مونده  هسلیم

  .يهیزاز بس   مرجان

  صولتی بهت نگفته ازش؟ ].می خندد[  سلیمه

  از چی ش؟  مرجان

  .نامزدي،تیکه اي،دوستی؟شاید بد نباشه بهش فکر کنی  سلیمه

  . نشده،نهصحبتی  مرجان
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  .پسر خوبی بود. حرف بنداز  سلیمه 

  . پرسیدمز صولتی ادرباره ششاید . بهش فکر نکردم. نمی دونم  مرجان

  . پس ازش بدت نمی آد  سلیمه

  .ازش چیزي نمی دونم  مرجان

  .پس بهش فکر کردي  سلیمه

  .نمی دونم سلیمه جان.نه،نمی دونم ].کالفه[  مرجان

  . تو عاشق شدي.]عصبی می خندد[  سلیمه

  چی می گی؟  مرجان

لی،پسرا خودشونو  چرا که نه؟ تو خوشگ].کم کم خنده اش به بغض تبدیل می شود[  سلیمه

  .برات جر می دن

دختر؟ گفتم که؛من هیچ وقت عاشق کسی نمی اینکارو می کنی با خودت چرا   مرجان

  .شم

چرا بهم گفتی به موسی فکر می پس اگه اینجوریه .دروغ می گی. دروغ می گی  سلیمه

  کنی؟

  .آدم نمی دونه چی می گه،از آدم حرف می کشی از بس   مرجان

  !  مرجان.]را فرو می خوردبغض اش [  سلیمه

  !جانم  مرجان

  تو تا حاال با خودت حرف زدي؟ شده بري جلوي آینه و هی با خودت ور بزنی؟  سلیمه

  .نه  مرجان

. می مردم مرجان. اگه تو نبودي من می مردم .چه خوبه که هستی مرجان .]انگری[  سلیمه

 اون خراب شده نفسم می وقتی پا می ذارم تو. دلم می خواد این شبا اصالً صبح نشه

   . از اون خلوتی و بی همزبونیگیره

   سلیمه،گریه می کنی؟،عزیزم  مرجان

  حالیت می شه؟. دارم می پوسم. دارم می پوسم تو اون چار دیواريِ کثافت  سلیمه
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 .] به سوي بیرون گوش تیز می کند.استصدایی شنیده انگار [ .می فهمم عزیزم،می فهمم  مرجان

  ؟تو هم شنیدي

  چی رو؟!نه  سلیمه

  .صدا می آد  مرجان

  . خیاالتی شدي  سلیمه

  . صداي اونه ].آشفته[  مرجان

  کی؟  سلیمه

  .اسم منو صدا می کنه.صدام می کنه  مرجان

  .  صدایی نمی آدچهیعزیزم   سلیمه

داره .داره ناله می کنه. صدام می کنه سلیمه. صدام می کنه؛با صداي بلند] .بی تاب[  مرجان

خارج می بی تاب و آشفته [.اون منو می خواد.اون داره می میره سلیمه.می کشهدرد 

  ]  .سلیمه جا خورده و منگ خارج شدن او را می نگرد؛بدون هیچ واکنشی.شود

    

پس از مکثی کوتاه ،نور . نور کم کم می رود تا به تاریکی می گراید،با خارج شدن مرجان

به   اي را می بینیم که روي صندلیمرجانن نور با آمد.آرام آرام به صحنه بر می گردد

 سرمدي ؛زنی نگین. در خود فرو رفته است هم روي صندلی دیگرسلیمه. رفته است خواب

،و در عین حال  شیفت شب آسایشگاهبهیاراو . تقریباً چهل ساله و کوتاه قد وارد می شود

،بر می  جور می کندخودش را جمع وبه زحمت  با دیدن او سلیمه.ستمسئول شبهاي اینجا

  . می رود که بیدارش کندمرجان و به طرف خیزد،

  

  .زدم خواب آور بهش .بذار بخوابه! نه  سرمدي

  من ندیدم ؟پس  چرا ی؟کِ  سلیمه

  ؟ خانم  دکتر اعالم کنمون بهتندوست داشتی  سرمدي

  .ش می شه چندش  و آرام بخش و اینجور چیزانسکِّ از ممرجانولی .نه  سلیمه

  .بزنم خواب آوربهش  گفتخودش .کنممی  نفکر؟ چندش ش می شه  يسرمد
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  ؟  آخهچرا. نمی خورهدوافکر می کردم دیگه خودش؟ ].بمتعج[  سلیمه

یدن رزل، تپش قلب بهاونم  و، شار خون باالفکه به زیاد  بیقراريبخاطر   سرمدي

 احتماالًاینا  .]با مسخرگی [.کشیده بود کم سو شدن چشم صورت و ،سرخیدست

  ؟ خانم دکترستهدالیل قانع کننده اي  ونراتب

یه تک پا رفتم براي سر . بود خانم سرمديبه راهحالش تا سر شبی  مرجان که  سلیمه

  .که کاش قلم پام خورد می شد و نمی رفتم،کشی

چند براي این . مضطربه می بینم خیلی وقتهنی که من ای.دروغ می گیبه راه بود؟  سرمدي

  .قه دارهساب.هم نیستوقت 

دروغ نمی گم .  حالش خوب بود تا همین یه ساعت پیشمرجان.دروغ نمی گم  سلیمه

  . گردن شکستهاگه چیزیش بود که بهتون می گفتم منِ. خانم سرمدي

  تو چطور می گی ندیدم؟. افسردگی رو خیلی وقته توش می بینمنشونه هايمن   سرمدي

  .بروز نمی دهآخه این طفلک اونقده تو داره که چیزي   سلیمه

  ؟؛آرهچیزي ندیديالبد و خودت هم   سرمدي

  .آره  سلیمه

  .  شدههپس چشمات چپ و چول  سرمدي

    .چیزیش نبودمرجان به خدا . نیستونشچشام چیزی  سلیمه

سه هفته س خراب کاري پشت خراب .سه ماهه مرجان آزمایشی تحویل توئه  سرمدي

   طرفشو می گیري؟اونوقت باز داري . آخرشم افتضاح امشب.کاري

ازش .  از حال خرابی ش بدونمدنبالش بودم کهمن ...من...می دونی خانم سرمدي...نه  سلیمه

  . ولی چیزي بروز نداد،پرسیدم

هر چیزي که غیر ت بود تو وظیفه . کردي سلیمهکم کاريتو .حرف مفتهاینا   سرمدي

  .رو گزارش کنیطبیعیه 

  !هه... خبآره...اهوم  سلیمه

  . خاطر اهمال تو خانم ازگلی عذر منو می خوادبه  سرمدي
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  . که حاالچیزي نشده  سلیمه

افتضاح . احتیاج دارنسکوتاونا به .  اینجا دست منهيسالمت سالمنداچیزي نشده؟  سرمدي

 یه مادر یار وقتی خود ،دوماً.می شد اگه نمی فهمیدمامشب برام خیلی گرون تموم 

  ؟ رو سپرد به دستش چطور می شه سالمت مریضامحتاج دکتره

  . دیگه تکرار نشهکهقول . اذیت نکنید خانم سرمديدیگه   سلیمه

  ازکم شدنالبته بعد از جریمه و . از این آسایشگاه برهمرجان باید .تکرار می شه  سرمدي 

  .کنی ، مجبور می شم جریمه ت کنمپیله تو هم اگر زیاد . حقوق

  . تو رو خدا.  سرمدينه خانم ].هشوکّ[  سلیمه

 دفهیه .  نباید قبول می کردم قبولش کنم،یون وقتی که با التماس ازم خواستهم  سرمدي

  .زیادم التماس نکن. برگرد سر کارت.  این شد نتیجه ش؛ خوردم بسهتوگول

 این کارو با اون .خاك کف کفشتون می شم.به پاتون می افتم. التماس می کنم  سلیمه

  .نکنید

اون برمی . توبیخ نکردم تورمکر باشی که چ؟ خیلی م باید مبه تو چه دختر جون  سرمدي

  .؛ بی حرف اضافی شگرده خونه

  .شما رو به هر چی که می پرستید. شما رو به روح پدرتون. تو رو خدا خانم  سلیمه

برگرد . ه ش گشنه موندههمچین التماس می کنه هر کی ندونه فکر می کنه بچ  سرمدي

  .سرکارت؛زود

  .ی کار کرده بدبخت؟ یکم ناخوش بود دیگه فقطمگه چ  سلیمه

  .  نمی خوایممریضما مادر یار   سرمدي

اگه این کار رو ازش بگیرین نمی تونه از .  احتیاج دارهاینجااون بدبخت به حقوق   سلیمه

  .پس زندگی ش بر بی آد

  . شاون بر می گرده خونه  سرمدي

اون دوتا . حاال خودش هیچی. ر نمی آدب. از پس این زندگی کوفتی برنمی آد خانم  سلیمه

  . سیاه بخت می شن خانم؟بچه رو چه کنه که چشم به دست مرجان ان
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  .من بی کار می شمخود اگه تنبیه نشه   سرمدي

  .پس جوش خودتونو می زنید  سلیمه

اگه . حرف من یه کالمه.  بحث می کنمهاشمنو ببین دارم با. حرف اضافی موقوف  سرمدي

  .رم می ندازم بیرونی تو ور بزنزیاد

  چطور دلتون می آد آخه؟  سلیمه

  .برو به مریضا سر بزن. به خودم مربوطه  سرمدي

  .ولی این انصاف نیست.  می رم خانم سرمدي،چشم  سلیمه

  .به خودم مربوطه  سرمدي

  .شما دارین با زندگی یه آدم بازي می کنید  سلیمه

  اون با زندگی کسی بازي نکرده؟  سرمدي

  چرا اینقدر باهاش لجید؟و پس می ده؟اون داره تقاص چی  مهسلی

  . هر جایی قانونی داره. من با کسی لج نیستم  سرمدي

  .زدیدشما قبالً هم این حرفو   سلیمه

  کدوم حرف؟  سرمدي

چرا مرجان مرجان با جون کی بازي کرده؟ شما چی می دونید که من نباید بدونم؟  سلیمه

  ؟ 106اق سر شبی پریشون دوید تو ات

  .نوزیادي فضولی می کنی دختر ج  سرمدي

  . شما گوشاي تیزي دارید  سلیمه

  منظور؟  سرمدي

با فقط می تونید  از اون باال . که کسی غیر من بشنوهصداي مرجان اونقدر بلند نبود  سلیمه

  . و بشنویدیه جفت گوش تیز اون صداي ضعیف

  .من تو راهرو بودم  سرمدي

  .مفهمیدمی ودید از بوي لباساتون  بهاگ.نبودید  سلیمه



در خواب مردگان/   

 

18 

  طعنه می زنی؟  سرمدي

امشب فقط مرجان از چیزي ریخت ؟ جان می گیرینو از مرشما دارید تقاص چی  سلیمه

به قول خودتون مرجان چند .هراسونیش اونقدر صدا نداشت که مزاحم بقیه بشه. بهم

تون به ادنماجراي جواب دمگه تو این چند وقت خراب کاري کرده؟.وقته مریضه

   .خانم ازگلی هم بهونه س واسه نقره داغ کردن مرجان

  .برو گم شو سرکارت. حرف مفت نزن دختر جون  سرمدي

 خانم ازگلی مرجانو  مرجان شدید که یادتون رفتچزوندناونقدر سرگرم ...هه  سلیمه

  .کرده پرستار ویژه ي صولتی

  داري واسه من اداي آقا باالسرارو در می آري؟  سرمدي

خود مرجان . ووم نمی آره دقیقه م د یادتون باشه صولتی بدون مرجان یهولی. نه  سلیمه

  .پس مرجان موندنیه خانم.گفت صولتی خیلی بهش وابسته شده.بهم گفت

  .  صولتی با یه مرده فرقی ندارهدیگهحاال .نه قربونت برم  سرمدي

من خودم صد دفه . دروغ  می گید...دروغ می گید...نه ...چی؟ ].بهم ریخته و ناباور[  سلیمه

  .بیشتر صداي حرف زدن شونو از پشت در شنیدم

  .ولی از امشب دیگه صولتی یه مرده حساب می شه. قبل از امشب شاید  سرمدي

   صولتی مرد؟...صولتییعنی چی؟ یعنی   سلیمه

  .تقریباً  سرمدي

  چی دارین می گین خانم سرمدي؟  سلیمه

 دیگه به مراقبت هیچ مادر یاري احتیاج نوا. تمومتمومِ.  شهتموم میداره صولتی   سرمدي

  .نداره

صولتی هنوز .صولتی زنده س. دارین دروغ می گین. ماروداغ می کنین نقره دارین  سلیمه

  .نمی تونه. تا صولتی زنده باشه هیچ کس نمی تونه مرجانو ازم بگیره. زنده س

ن ساعتها و دقیقه هایی که جون کم کم تا حاال اسم احتضار به گوش ت خورده؟ او  سرمدي

می دونی یه آدم محتضر چه شکلیه؟آدمی که کم کم .از بدن آدم می ره بیرون
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. گوش ش دیگه نمی شنوه. حس المسه ش تحلیل می ره. پاهاش بی حس می شن

رنگ .زبونش خشک می شه. کم سو و کم سوتر.چشمش کم کم،کم سو می شه

چشما .از چشماش آب می آد. باز می موننچشماش . صورتش کم کم سفید می شه

اونوقته که محتضر خیال می کنه داره می ره تو یه . ش به سقف خیره می مونن

  .روحش می ره باال،و از اون باال خودشو می بینه که خوابیده.دالون سفید نورانی

  . از شما می ترسممن...نم  سلیمه 

 بلبل زبونیات نصف حقوقت  وقتی عوض این.بعد از این بیشتر می ترسی  سرمدي

  .رفت،اونموقع می فهمی هر دونستنی بی قیمت نیست

  ...من بی مرجان می میرم...من  سلیمه

  .باال سر صولتی وامیسی  امشب تواز.خودتو آماده کن  سرمدي

ما رو به ش...ه ي ساداتما رو به جدش...خانم سرمدي...نه...نه...نه ].ترسان و ملتمس[  سلیمه

ا م...ا ما اینجوري تا نکنینب...شما رو به تموم مقدساتتون قسم می دم...اشمقمر بنی ه

 بی کس و ما که گناه کبیره نکردیم...دا رو خوش نمی آدخ... اینجوريزونینرو نچ

  ... از آدماي مرده می ترسمنم...من...بی مرجان می میرممن ...من...کار شدیم

می تونه . هنوز جون دارهاون .که گفتیخودت .اون هنوز نمرده.نترس دختر جون  سرمدي

محتضر نباید تنها . بخونیسوره ي صافات و یاسین.ه بخونیادعیتو باید براش .بشنوه

یواش یواش .  از خواب بیدار بشهمرجاناالنه که .محتضر از تنهایی می ترسه.بمونه

  . نهیه جوري نگی هول ک ].در حال خارج شدن[. نیستاینجا  بهش بگو دیگه مادر یارِ

    

پس از .را نظاره می کند سرمدي خارج می شود ،و سلیمه مات و مبهوت خارج شدن او

خارج شدن او،سلیمه ناتوان بر می گردد و مرجان را که آرام روي صندلی خوابیده نگاه 

در جاي از جلوتر رفتن باز می ماند و چند قدمی به طرف مرجان می رود،ولی . می کند

گویی دنبال چیزي .اطراف خود را نگاه می کند. است و بی هدفمستاصل . خود می ایستد

به طرفشان می رود و یکی از ملحفه ها را . چشم اش به ملحفه هاي سفید می افتد.می گردد

و ملحفه را روي ،سپس به سمت صندلی خودش می رود و روي آن می نشیند . بر می دارد
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یر ملحفه شروع به لرزیدن می پس از مکثی کوتاه شانه هایش در ز. سر خود می کشد

با شروع گریه ي سلیمه نور کم .  او بر می  خیزده يو بعد از لحظاتی صداي هقهق. کنند

صداي گریه هاي سلیمه .مکث.  او در تاریکی ادامه می یابده يکم می رود و صداي هقهق

ما سلیمه حاال .  نور آرام آرام به صحنه بر می گردد،کم کم قطع می شود و با قطع شدن آن

 و مرجان از خواب بیدار شده و نشستهرا می بینیم که به همان صورت روي صندلی اش 

 سلیمه صورتمرجان آرام ملحفه را از روي  . باالي سر سلیمه ایستاده و نگاهش می کند

  . می پرد و وحشت زده عقب می کشدجابا این کارِ مرجان ،سلیمه از . پس می زند

  

  ...منم مرجان...منم...نترس قربونت برم...نترس عزیز دلم  مرجان

از پیشم ...می میرم... نباشی من می میرمتو .]دستان مرجان را محکم می گیرد و می بوسد[  سلیمه

  ...بگو...بگو باشهباشه؟...نرو

  .]سلیمه را در آغوش می گیرد[...من اینجام... من اینجام دردت به جونم...من اینجام  مرجان

  باشه؟...از پیشم نرو...ه تو رو ازم بگیرمی خواد ].گریان[  سلیمه

  ...کسی نمی تونه ما رو از هم جدا کنه...آروم باش...آروم باش عزیزم  مرجان

  ...من بی تو می میرم مرجان  سلیمه

  ...براي همیشه...کنار تو...من اینجام...نمی تونه ما رو از هم جدا کنهکسی   مرجان

همه ...مرجان منو...تو رو... می خواد تو رو از من بگیرهاون پتیاره ي هر جایی  سلیمه

  ...موسکَ

کنارت ...من همینجا می مونم...من اینجا می مونم...کنار تو...من همینجام...من اینجام  مرجان

فقط یه خواب بد ...د دیديتو خواب ب...گریه نکن...فقط آروم باش...می مونم

سعی کن آروم باشی تا خواب از سرت ...االن برات آب می آرم...آروم باش...دیدي

با انگشت [...چشات سرخ شده...گریه به اون چشاي قشنگت نمی آد عزیز دلم...بپره

به ...حاال سلیمه ي قشنگ من دیگه گریه نمی کنه.] اشکهاي سلیمه را پاك می کند

  ...تو االن بیداري و من پیشت م... همه چی تموم شده... خوابش فکر نمی کنه

سرمدي ...که سرمدي،من بیدار بودم...تو خواب بودي...بیداري بود...خواب نبود...نه  هسلیم
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  ...بیداري بود مرجان...خواب نبود...اینجا بود

  .برم برات آب بیارم  مرجان

که سرمدي   ماون وقتی.من خواب نیستم. کن مرجانیگامنو ن.من آب نمی خوام  سلیمه

  . خواب نبودماومد اینجا

  .یه لیوان آب حالتو جا می آره.  هنوز خواب دارنچشات  مرجان

  . راحت خوابیده بودي. بهت آرام بخش زده بودن.تو خواب بودي  سلیمه

  . بهم خندید.ازم آب خواستاون .من پیش اون بودم. من که اینجا نبودممن؟  مرجان

  .گفتی صدایی شنیدي.قبل ش هراسون زدي بیرون  سلیمه

  . ولی لبخند می زد،درد داشت.کردصدام   مرجان

چرا منو قابل ندونستی .صداي تو رو شنید مرجان. جنده صداي تو رو شنیدسرمديِ  سلیمه

واسه دو کلوم درد دل؟ چرا؟ می خواستی اینطور اسیر و ابیر بشیم؟ می خواستی 

 بهم می گفتیدردتو اینجور از هستی ساقطمون کنه اون جنده ي هفت چاك؟

 بهم می گفتی اینطور دردتو. نمی شدي اینطورگفتیدردتو بهم می . سبک می شدي

  .تو خوابی. من خواب نیستم. بیدار شو مرجان. موننکبت نمی ریخت تو دامن 

  .تب داري.] دست خود را روي پیشانی سلیمه می گذارد[.داري هزیون می گی عسلم  مرجان

] . بیرون می کشداوش و خود را از آغو. پس می زندخودعصبی دست مرجان را از پیشانی [  سلیمه

من هیچم بی تو . برو پی زندگی ت اصالً ].با بغض [.تخودت تب داري و هفت جد

چی خیال کردي؟ فکر کردي چی می شه وقتی پیشم نباشی؟ فکر .چیزیم نمی شه

  . تنها اینجا تموم می شممنِ...مرجان...؟آخ مرجانمی رسهکردي دنیا به ته 

  .اون بلده از خواب بیدارت کنه. ت می کنه آروم؟می آي بریم پیش اش  مرجان

  پیش کی؟  سلیمه

  .آفاق  مرجان

  آفاق دیگه کیه؟  سلیمه

  .آفاق صولتی  مرجان
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  . که بگذره اون می آد پیش مایه کم  سلیمه

  . خسته س. نا نداره. اون مریضه. نه  مرجان

 بهتر از من االن حالش خیلی.  خوبخوبِ.اون االن خوبه. اون دیگه خسته نمی شه  سلیمه

  .و توئه

فاطمه گالره و علیرضا . تنش بوي فاطمه رو داره.فاطمهمثل ؛مادرممثل . اون مهربونه  مرجان

  فاطمه رو دیدي؟. رو دوست داره

  .ازش چیزي نگفته بودي هیچ وقت!  نه].مبهوت[  سلیمه

این فاطمه .] از جیب مانتوي خود عکسی را بیرون می آورد و جلوي چشمان سلیمه می گیرد[  مرجان

   .اون علیرضا.این گالره س. اون منم. س

. ..این همه شباهت؟ خداي من...واي خدا...باورم نمی شه... واي خدا جون].شوکه[  سلیمه

  ...صولتی...پس...پس

  .فاطمه ي منههمون  این.  عسل منهفاطمه.  عشق منهفاطمه  مرجان

  ؟ نفهمیدمهیچ وقت چرا   سلیمه

بهم گفت خوابش می ...امشب بهم گفت دوستم داره ].و بی حال هخواب آلود[  مرجان

الال ...گل شب بو...الال الال...بخونمامشب بهم گفت براش الالیی ...بهم گفت...آد

بی حال بر به یکباره [...الال الال...الال الال...لب ت شیرین...الال ال...گل شب بو...الال

   .] زمین می افتد

خوابیدي ...مرجان...مرجان...مرجان .] می گیرد در آغوشمرجان راهراسان [  سلیمه

مرجان ...مرجان برام الالیی بخون مرجان...مرجان...مرجاننخواب  ]گریان[...؟مرجان

م برات امرجان می خوام از خواب...مرجان باهام حرف بزن...برام الالیی بخون

حرف مرجان می خوام باهات ...م بهت بگمامرجان می خوام از درد...بگم

من بی تو تموم بی تو چه کنم مرجان؟ امشب من بعدِ...نخواب مرجان...نخواب...بزنم

  ...مرجان...بهم نگفتی مرجان؟ مرجاندردتو  چرا .]ه می زندضج[ ...می شم مرجان

    

پس از لحظاتی . در تاریکی صداي ضجه هاي سلیمه هنوز به گوش می رسد. نور می رود
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،صحنه به  کم کم  نورلیمه قطع می شود و با قطع شدن صدا،ه هاي سآرام آرام صداي ضج

حاال ما سلیمه را می بینیم که روي یکی از صندلی ها نشسته و عکس را جلوي .بر می گردد

. مرجان هم روي صندلی دیگر به خواب رفته است.  می کندشچشمان خود گرفته و نگاه

ه سلیمه متوج.  می کندتماشاا رجلوي در می ایستد و اندکی این منظره . سرمدي می آید

ه ولی سلیمه باز هم متوج. ي حضور می کندسرمدي سرفه اي به نشانه . و نیستحضور ا

ه حضور  تا او را متوج،سرمدي به طرف سلیمه می رود ،جلوي او می ایستد. نمی شود

ت ادامه پیدا می کند تا ین وضعیا کمی. ولی سلیمه غرق تماشاي عکس است.خود کند

  .نکه سرمدي عکس را از دست سلیمه بیرون می کشدای

  

  .جالبتر شد. ولی نه اینقدر. شبیه انمی دونستم .]عکس را نگاه می کند[  سرمدي

    

  .سلیمه بی هیچ واکنشی تنها به سرمدي نگاه می کند

  

  .مریضا رو زابرا کردي. صدات تا اون باال می اومد  سرمدي

  ...  سلیمه

  ه و عزاداري؟نشستی به ضج. هش بگوبماجرا رو گفتم   سرمدي

  ...  سلیمه

 قایمش تازبونتو موش خورده،یا جاي دیگه  .]عکس را به گوشه اي پرت می کند[  سرمدي

  کردي؟

  ...  سلیمه

   بکشمش بیرون؟موچینمی خواي با   سرمدي

  ...  سلیمه

  حرف نمی زنی،ها؟  سرمدي

  ...  سلیمه

برو اون تختو . نشین مثل یابو زل بزن به من. ی نیومدها خوببه شما غربتی ].با فریاد[  سرمدي
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  .حاالهاس که بیارنش. آماده کن واسه صولتی

  .مرجان خوابیده.آرومتر  سلیمه

  . پس زبونت در اومد  سرمدي

  . می دونستی صولتی کیهتو...تو  سلیمه

  بابا ننه ت بهت ادب یاد ندادن؟. »شما« نه »تو«  سرمدي

  .چشات می ترسیدماون  از ،از اون نگاهات. سیدمهمیشه ازت می تر  سلیمه

  .خفه شو. خفه شو عوضی  سرمدي

  ...  سلیمه

  .ه می کردم گّوگرنه اون دهن کثافتتو پرِ. حیف. حیف که سفارش شده اي  سرمدي

  .خانم سرمدي -؛نمی آد تو خانمی مثل حرف زدن بهاینجور ...هه  سلیمه

  .ساکت شو عوضی. ببین، ساکت شو  سرمدي

 تخت یه محتضر باید چه جوري باشه .]از جاي خود بر می خیزدو به یکباره بی اختیار [  سلیمه

  م؟وخان

  .عقلت سر جاش اومد مثل اینکه .]خشنود[  سرمدي

باید .باید صافات بخونم براش یا یاسین؟ بهم یاد بده.می دونی تو فقط .بهم یاد بده  سلیمه

  . ،نه؟ من دیگه نمی ترسمرو به قبله باشه؟ مثل یه مرده ي راستکی

  نمی ترسی وقتی آوردنش یهو پاشه بخورتت؟. دل شیر پیدا کردي یهو  سرمدي

   خوبه،نه؟.] ملحفه را روي آن می کشد وبه طرف تخت می رود،ملحفه اي سفید بر می دارد[  سلیمه

  .رو به قبله باشه سرش. یه مالفه زیر،یه مالفه رو.  حاال شد،آفرین  سرمدي

  ...  سلیمه

  .جوري که سرش زیاد باال نیاد. یه بالش م واسه زیر سرش بذار  سرمدي

 هیچ صولتی دیگه.مثل مرجان.ابیدهمثل کسی که خوابیده؛نه؟ کسی که آروم خو  سلیمه

این خواب دیگه .هیچ وقت کابوس نمی بینهدیگه اون .وقت مثل من نمی خوابه

  نه؟ . براش بیداري نداره
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  به مریضا سر زدي؟. ه نبافبرام قص  سرمدي

   .مثل مرجان.همه. همه خوابن  سلیمه

  .خودشم می دونه.ش بودمرجان حقّ  سرمدي

  می آد؟ چرا؟اینقدر خوابم  من چرا .]روي تخت می نشیند[  سلیمه

تو هم .خیلی باهاش مدارا کردم. ش بودحقّمرجان .]  سلیمهلیِدمی نشیند روي صن[  سرمدي

 می آریم ویه نفردیگه   دو روزیکی. به خودت نگیر ي ماتم زده ها رواینقدر قیافه

  .به جاش

  ...  سلیمه

  .اونم با من. تو یه وردست می خواي دیگه. فرقی نداره،مرجان یا یه کس دیگه   سرمدي

  ...  سلیمه

سختی ت چند . هستن کسانی که با حقوق کمتر ولی بهتر از مرجان کار می کنن  سرمدي

  خوبه؟. ی گم این چند روز حقوق بیشتري بهت بدهالبته به خانم ازگلی م. روزه

  ...  سلیمه

  .حرف نزنی یه چیزي بهت می گم. این سکوتت داره باز عصبی م می کنه  سرمدي

  ...  سلیمه

  دلت فحش می خواد ، نه؟  سرمدي

  ...  سلیمه

حرف نزنی یه چیزي بارت می کنم تا مغز استخونت . حرف بزن.حرف بزن لعنتی  سرمدي

  .بسوزه

  ...  سلیمه

  .جوابمو بده.حرف بزن  سرمدي

  ...  سلیمه

  .حرف بزن. حرف بزن باهام  سرمدي

  ...  سلیمه
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 چرا چرا اونجوري نگام می کنی؟. وظیفه مو انجام دادممن .تقصیر خودش بود  سرمدي

  !؟ روتو برگردون دخترکبیره کردمگناه جوري نگام می کنی که انگار 

  ...  سلیمه

  . بزنباهام حرف   سرمدي

  .من یه قرآن می خوام  سلیمه

  .من گناهی ندارم.  جانمن گناهی ندارم دختر. برات می آرم. تو دفتر هست  سرمدي

  .نیاوردنش  سلیمه

  . من آدم شیطون صفتی نیستم  سرمدي

  ...  سلیمه

  یعنی هستم؟  سرمدي

  .برم خودم بیارمش] .برمی خیزد[ .نیاوردنش.نمی دونم  سلیمه

  . ودشون می آرنشخ. بشین  سرمدي

  .دیر می شه  سلیمه

  یعنی من آدم شیطون صفتی هستم؟. بشین جواب منو بده. می آرنش. دیر نمی شه  سرمدي

  .نمی دونم ].می نشیند[  سلیمه

  چرا نمی فهمی من کار خودمو کردم؟ . تو چشات غیظ هست  سرمدي

  . تو این دنیا همه دارن کار خودشونو می کنن.می دونم.آره  سلیمه

  تو دلت خیلی نفرینم می کنی،نه؟  سرمدي

  !نه  سلیمه

  .داري نفرینم می کنی.چرا  سرمدي

  ...  سلیمه

  . وقتی همه چیزو بفهمی به منم حق می دي  سرمدي

  همه چیزو؟   سلیمه
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مرجان اونقدرام . ولی مرجان اونقدرام پاك نیست. می دونم. ازم دل چرکین شدي  سرمدي

  .ن دختر جاپاك نیست

  . اون از همه ي ما پاکتره  هسلیم

  .اشتباه می کنی. نه  سرمدي

  . نیاوردنش...من اشتباه می کنم.باشه  سلیمه

  .تقاص گناه مرجان خیلی بیشتر از این عذابیه که می کشه  سرمدي

  ...  سلیمه

  نمی خواي بدونی؟  سرمدي

  چیو؟  سلیمه

  .قصه ي اون عکسو  سرمدي

  ...  سلیمه

اون خودش باعث عذابیه که پنج ساله .  خوام مرجانو عذاب بدمخیال نکن من می  سرمدي

 نبود با کس دیگه اي م م اگه مرجان. امشب من فقط کار خودمو کردم. می کشه

اونقدر دنبال .  آدما دست از سرشون برنمی دارهگناهِ عقوبتِ.همین کارو می کردم

  .بسوزونه. آدم می آد تا یه جایی،یه وقتی آتیش بزنه

  ی خواي من چیو باور کنم؟ م  سلیمه

هر چی بگم زیر بار نمی ري که مرجان معصیتی کرده . تو االن حالت خوش نیست  سرمدي

  .که تا دنیا دنیاس جزاشو می کشه

  ...  سلیمه

  .نجوري از این عذاب وجدان راحت می شمیا. حرفامو باور کن  سرمدي

  ...  سلیمه

. یه شبی فاطمه حالش بد می شه.  فاطمه؛پنج سال پیش مرجان مادر داشت. بذار بگم  سرمدي

 این .ه می داره که تب می کشدش؛تو خوابمرجان اونقدر فاطمه رو تو خونه نگ

  برات کافیه؟
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از . مادرش تو بیمارستان مرده. مرجان خودش بهم گفته.  خانومداري دروغ می گی  سلیمه

  .سل

مرجان ریخت به اینجا فکر می کنی چرا از وقتی صولتی اومد .  نبوداینجوري. نه  سرمدي

  هم؟

  ...  سلیمه

  .از مرجان دفاع کن دیگه. یه چیزي بگو دیگه  سرمدي

  ...  سلیمه

خیلی وقتا شبا وقتی مرجان . ولی دروغ تو ذاتم نیست. من آدم عصبی مزاجی هستم  سرمدي

  .  بهم می گنار می شنیدم چیاز پشت د. و صولتی تنها بودن می رفتم پشت در

  ...  سلیمه

  چیزي نمی گی؟  سرمدي

  ...  سلیمه

  . من دروغگو نیستم  سرمدي

  ...  سلیمه

از باور کردن یا نکردن تو چی . ه می زنی تو اعصابم؟ اصالً باور نکنچرا داري گُ  سرمدي

  .به من می رسه؟ فقط خواستم جواب سوالتو داده باشم

  ...  سلیمه

  .یه چیزي بگو که بدونم حرفامو می شنوي. سکوت نکنهی   سرمدي

  . خانوممن حرفاتو می شنوم  سلیمه

 به سپس.را بر می داردعکس   ،وبه طرف جایی که عکس را انداخته بود می رود برمی خیزد،[  سرمدي

می بینی چقدر شبیه ان؟ شبیه تر .]  و آنرا جلوي چشم او می گیردبرمی گرددطرف سلیمه 

  . خیال می کردماز چیزي که

  ...  سلیمه

  .باورت بشه. اون کشته مادرشو. مرجان مادرشو کشته  سرمدي
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  ...  سلیمه

.  کنهشونپیدا می آد تا یه جایی شوندنبال.  بر نمی دارهشونگناه آدما دست از سر  سرمدي

من می رم دنبال .  دیگه حرفی ندارممن.باورت بشه. صولتی مامور عذاب مرجان بود

  .صولتی

  .بمون. نه  یمهسل

  . شاید نگهبانام خوابشون برده باشه.دیره  سرمدي

   باور کنم؟].با بغض[  سلیمه

  .خود دانی  سرمدي

  دروغ نمی گی؟  سلیمه

  .چرا  سرمدي

  می خواي دیوونه م کنی؟   سلیمه

  .آره  سرمدي

  بهم نگفت؟ چرا؟چیزي  چرا خودش پس ].با گریه[  سلیمه

   .]سلیمه می دهدعکس را به [ .نمی دونم  سرمدي

  راهی نیست ؟براي موندنش یعنی   سلیمه

 شاید جاي دیگه هم  اصالً.مرجان دیگه به درد اینجا نمی خوره. از نو شروع نکن  سرمدي

  . بهش کار ندن

  یعنی باید بمیره؟ یعنی باید بمیرم؟  سلیمه

می همونجوري که بهش عادت کردي،همونجوري هم هواش از سرت . نگران نباش  سرمدي

کی براي همیشه واسه کسی مونده؟ آدما پا . زندگی همینه دختر جون. ره بیرون

هیچ کس واسه . نن و می رن و یه چیزي ازمون می کَا آدم مامی ذارن تو زندگیِ

تو دل . تنهاي تنها.  فقط خودمونیم که تو خودمون می لولیم.هیچ کس. کسی نمونده

و حاال دیگه خیالم .مو انداختم بیرون من خیلی وقته کلید دلولی.بستی به مرجان

.  دل بستن خطاست.آزادم.راحته هیچ کسی تو هیچ جاي این دنیا دلش دنبالم نیست
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کسی که از مادر نزدیکتره به آدم؟کی .از مرجان یاد بگیریکم .یر می کنهآدمو اس

کسی که دو سال از شیره ي جونش می ده .ماه تو دلش ما رو به نیش می کشهه نُ

.  خون ناچیز بشیم یه آدم درسته يسامون بگیریم و از اون لخته و تا سربهمون 

 .همچین آدمی سزاش همچین مرگی نبود که مرجان گذاشت تو سرنوشت ش

فهمیده تنهایی تنها سرنوشتیه که همه .  تنهایی رووقته فهمیده معنیِخیلی مرجان 

مگه .ظه ي مرگچه تو زندگی ،چه تو لح. مون باالخره یه روزي دچارش می شیم

مونه؟ مگه وقتی رو سنگ مرده شور خونه غسلمون می  تو قبرامون کسی همراه

 براي تقسیم کردن تنهایی مون مون دن،کفن بهمون می پوشونن،کسی همراه

می فهمی . به مرجان نگاه کن. به من نگاه کن.  به صولتی نگاه کنهست؛جز خدا؟

اگه خودتو آتیشم .می کنی دخترداري خودتو خسته . داري بی خودي زور می زنی

  .اینو بفهم. بزنی نمی تونی از تنهایی فرار کنی

  ...  سلیمه

  .سنگ باشی زندگی راحت تر می گذره. سنگ باش  سرمدي

  گناه من چیه که نمی تونم سنگ باشم؟  سلیمه

  .خیلی زود. ولی اینجوري زود از پا می افتی. خود دانی  سرمدي

  .من می خوام سنگ نباشم و زندگی کنم. نممن می خوام زندگی ک  سلیمه

  . ماها نمی تونیم. نمی شه  سرمدي

  مگه چند سالمه که تنهایی بکشدم؟. من می تونم  سلیمه

. راهی جز ندیدن تنهایی ت نیست.چهار دیواري خونه ت این حرفا حالیش نیست  سرمدي

گ باشی اگه می خواي نبینیش باید سن. اگه ببینیش بودنش از پا درت می آره

  .دختر

  ...  سلیمه

  .  صولتیدنبالمن برم   سرمدي

  نمی شه نري؟  سلیمه
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  کی از یه دقیقه ي دیگه ش خبر داره؟. بهم دل نبند دختر جون  سرمدي

  !هنمن؟ به تو؟  سلیمه

نمی خوام وقتی سرمو می . ولی اگر آزارت دادم منو ببخش. نمی خوام پر روت کنم  سرمدي

وقتی خون . حاللم کن. حاللم کن دختر. ن یقه مو بگیرهذارم رو بالش عذاب وجدا

   .]رودمی [ .جلو چشمو می گیره نمی فهمم چی می گم

، دروغ می گه. دروغ می گه مرجان.] به مرجان که روي صندلی خوابیده نگاه می کند[  سلیمه

به طرف مرجان می [ .پاشو مرجان. نمی خواي پاشی؟ پاشو حرف بزنیممگه نه؟

  . پاشو. پاشو مرجان.]سرش می ایستد و نگاهش می کندباالي .رود

    

در تاریکی آرام آرام ،پس از لحظاتی سکوت . تاریکی و سکوت.می رود آرام آرام نور

 بر می صحنه به آهستگینور .آرام و سرد ؛به گوش می رسد   سلیمه قرآن خواندنصداي

 ،خوابیده صولتی روي آنحاال   که تخت کنارِبر صندلیِکه ی بینیم و حاال سلیمه را م.گردد

 أَولَیس الَّذِي خَلَقَ السماواتِ ":سوره ي یاسینچند آیه ي آخر ؛نشسته و قرآن می خواند

لِیمالْخَلَّاقُ الْع وهلَى وم بخْلُقَ مِثْلَهلَى أَنْ یبِقَادِرٍ ع ضالْأَرقُ*وئًا أَنْ یشَی ادإِذَا أَر رُها أَمإِنَّم ولَ لَه

انتهاي صحنه در هم مرجان ."فَسبحانَ الَّذِي بِیدِهِ ملَکُوت کُلِّ شَیءٍ وإِلَیهِ تُرْجعونَ*کُنْ فَیکُونُ

 می کند و مکثسلیمه در حین خواندن گاهی .در سایه روشن ایستاده ؛بی هیچ حرکتی،

 دهد تا اینکه سوره تمام  و باز ادامه می. می کندکلمه اي که غلط خوانده بوده را اصالح

بر می خیزد و به طرف .سلیمه کتاب را می بندد و روي شکم صولتی می گذارد.می شود

اندکی به مکان نامعلومی خیره می ماند تا . صندلی دیگر می رود و روي آن می نشیند

  را میسلیمهاز اینجا تا پایان این صحنه ما فقط صداي  .آرام آرام بسته می شوند شچشمهای

تک نوري روي مرجان . بی اینکه چشمهایش باز شوند یا حرکتی در اندامش ببینیم،شنویم

؛تا کردن شده استاو مشغول همان کار همیشگی اش ، روي مرجان با آمدن نورِ.می افتد

  .ملحفه ها

  

  .خاکم تو برام قرآن بخونی دلم می خواد سرِ. خوب می خوندي  مرجان

 و به . هر چیزى در دست اوستن کسى که ملکوتِپاك است آ پس شکوهمند و  سلیمه
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  .شوید سوى اوست که بازگردانیده مى

  حفظ کردیش؟   مرجان

  .اهوم  سلیمه

  .فاقاي بد حفظ ت می کنهخدا از همه ي اتّ. حفظ ت می کنه  مرجان

  .گمون نمی کنمی از یه دقیقه ي بعدش خبر داره؟سک  سلیمه

  .نا امید نباش عزیزم  مرجان

   می تونه بگه چی می شه؟ کی براي کسی مونده؟کی  سلیمه

  .من برات می مونم  مرجان

  تو؟  سلیمه

  .من. آره  مرجان

  .زر می زنی  سلیمه

  . دخمل ما بد دهن شده.اینو ببین... اوهو]می خندد[  مرجان

  .خیلی خوشحالی  سلیمه

  چرا نباشم؟  مرجان

  ؟صولتی هنوز نمرده چون   سلیمه

  اري زودتر بمیره؟دوست دتو چی؟  مرجان

  .دارم بهش عادت می کنم  سلیمه

  .همونجوري که بهش عادت کردي،همونجوري هم هواش از سرت می ره بیرون  مرجان

  .نمی تونم سنگ باشم  سلیمه

کی از مادر نزدیکتره به آدم؟کسی که نُه ماه تو دلش ما .یکم از مرجان یاد بگیر  مرجان

 شیره ي جونش می ده بهمون تا سر و کسی که دو سال از.رو به نیش می کشه

همچین آدمی . سامون بگیریم و از اون لخته ي خون ناچیز بشیم یه آدم درسته

مرجان خیلی وقته . سزاش همچین مرگی نبود که مرجان گذاشت تو سرنوشت ش
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فهمیده تنهایی تنها سرنوشتیه که همه مون باالخره یه . فهمیده معنیِ تنهایی رو

  .چه تو زندگی ،چه تو لحظه ي مرگ. یمروزي دچارش می ش

  .ت دارمدوست  سلیمه

  .منم دوست ت دارم عزیزم  مرجان

  . من تنهام مرجان  سلیمه

  .بهم دل نبند  مرجان

  بهت دل نبندم؟  سلیمه

  .نه  مرجان

    

سرمدي اندکی باالي سر .  روي مرجان به سرعت می رودنورِبا آمدنش ، و سرمدي می آید

کتاب را از روي شکم صولتی برمی دارد و ورق می . نگاهش می کندصولتی می ایستد و

 سر می چرخاند به طرف  سپس.بعد آنرا می بندد،می بوسد و سرجایش می گذارد. زند

 می ایستد و مهربان  اوود و باالي سرمی راش به طرف  بعد.نگاهش می کند سلیمه و

کند به نوازش کردن گونه  کمی که می گذرد ،با انگشت خود شروع می .نگاهش می کند

  . سرمدي چشمهایش را آرام آرام باز می کندسلیمه با این کارِ. ي سلیمه

  

  خواب که نبودي؟  سرمدي

  .سالم...نه  سلیمه

  .تا حاال اینجوري بهم سالم نکرده بودي دختر جانم .] خوشنود[ .سالم  سرمدي

  چرا نمی شینی؟  سلیمه

  یعنی بشینم؟  سرمدي

  .آره  سلیمه

  روي زمین؟  مديسر

.]  تخت می نشیند کنارِ صندلیِ و رويبر می خیزد و به طرف تخت صولتی می رود[ .ندیدم  سلیمه
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  .حاال بشین

  نمی آي اینجا کنار من بشینی؟ .] روي صندلی سلیمهمی نشیند[  سرمدي

  .اینجا راحتم.نه  سلیمه

  .ازم فرار نکن دختر  سرمدي

  .  ازت فرار نمی کنم.]می زندقرآن را بر می دارد و ورق [  سلیمه

  ازش خبر نداري؟  سرمدي

  از کی؟  سلیمه

   تو این دو روز خبر نداري ازش؟!مرجان  سرمدي

  چرا می پرسی؟  سلیمه

  .فقط یهو یادش افتادم. هیچی  سرمدي

  .مرجان که باید تا حاال برات تموم شده باشهچرا به یاد مرجان افتادي؟  سلیمه

  . دخترنیش و کنایه نزن  سرمدي

  ؟  می زنمنیش و کنایهمن   سلیمه

    .چرا اونجوري بهم سالم کرديکه م نفکر می کبه این م ردا. فراموش ش کناصالً   سرمدي

  ؟هبهت برخورد  سلیمه

  .مشتجور سالم کردنتو دوست داونا.  اتّفاقاًنه  سرمدي

  ...  سلیمه

  . بکنفکرشو. با چشاي معصومت زل زدي تو چشام و گفتی سالم  سرمدي

  ...  سلیمه

  چیزي نمی گی؟  سرمدي

  ...  سلیمه

دیگه پاییز . یه چیزي بپوش یه وقت سرما نخوري. هوا داره کم کم سرد می شه  سرمدي

  .می آدداره 
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  ...  سلیمه

پارسال خیلی سخت گازوئیل گیر . به فکر گازوئیل باشیم شوفاژخونه برايباید   سرمدي

  یادته که؟. اومد

  ...  سلیمه

تو بخوره کار با راستش کسی که به درد . امروز چند نفر اومدن واسه استخدام  يسرمد

  .توشون نبود

  ...  سلیمه

  .دلت بخواد می تونی یه کم بخوابی. می فهمم. تو این دو روز خیلی خسته شدي  سرمدي

  ...  سلیمه

لبته دو ا. با خانم ازگلی قرار گذاشتیم این دو روزو بذاره به حساب اضافه کاري  سرمدي

  . عرف بهت می دیمبرابرِ

  ...  سلیمه

  چرا چیزي نمی گی؟   سرمدي

  ...  سلیمه

دلت بخواد می تونی بري دفتر رو تخت من . باید کمی بخوابی. رنگت پریده  سرمدي

  . شده باشهیکسرهشاید تا وقتی که بیدار بشی صولتی هم تکلیف ش . بخوابی

  .می کنییه سره رو  چه راحت تکلیف آدما .]کردهبغض [  سلیمه

واسه خودش .  کار کنم؟ تا ابد که نمی شه یه رو به موت اینجوري بمونهپس چه  سرمدي

  .سخت تره

  بود؟ رو به موتیه   م مرجان  سلیمه

  .دیگه بحث اونو نکش وسط. حکایت مرجانو خودتم می دونی. نه،نبود  سرمدي

  ؟رهچه حال و روزي دااین شبا هیچ از خودت می پرسی   سلیمه

  ؟ حالش خوبه؟حرف زدي باهاش تلفنی . پس ازش خبر داري  سرمدي

  برات مهمه؟  سلیمه
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  برام مهم نباشه؟  سرمدي

   تو چرا یکی به نعل می زنی یکی به میخ؟ چیتو باید باور کنم؟  سلیمه

  .هر چی حقیقته رو باور کن. هر چی دلت بهت می گه رو باور کن  سرمدي

 حقیقت این زنِ.انگار می دونم،ولی نه. نمی دونم حقیقت چیهدیگه  من .]انگری[  سلیمه

 اینکه بی  همیشهکهه حقیقت این.حقیقت حال و روز منه. بیچاره ي رو به موته

  . باشی نمردبه فکر زندگی کنی باید 

  .امیدي دختر جان خیلی نا  سرمدي

  کدوم امید؟ اصالً امیدي بوده که حاال بخوام نا امید باشم؟   سلیمه

. شرم می کنم از اینکه اینجام. وقتی اینجوري حرف می زنی بیشتر عذاب می کشم  رمديس

  .خودتم می دونی. من قصدم آزار تو نبود

من .هیچی نیستیبرام تو خیلی وقته ...تو...تو].مکث[ .پس اینجا نموناینجوریه اگه   سلیمه

هر . نمی بینمتو رودیگه که من .طرفم صاحب این کتابه. طرفم تو نیستیکه اصالً 

کاري اصالً با تو که من .چی م بخواي خودتو تو چشم م جا کنی نمی بینیمت

می ري؟ تو برام مردي نگین چرا هی گاه و بیگاه می آي یه چیزي می گی و .ندارم

 برو سر . مثل صاحب این کتاب که خیلی وقته برام مرده.تو برام مردي.سرمدي

  .می خوام جلو چشام نباشی. زندگی ت

    

به او .حمله می کندسرمدي به سرعت از جاي خود بر می خیزد و به طرف سلیمه ناگهان 

سلیمه همانطور که نشسته در خود کز می .باال می بردبراي زدن می رسد و مشت خود را 

سر او را نوازش ، سلیمه ولی سرمدي به جاي زدنِ. کند و منتظر ضربه ي سرمدي می ماند

  .می کند

  

  .ازم خوف نکن عزیزم. ه جانر باال بچسرتو بگی  سرمدي

   

  .سر خود را باال می بردسلیمه 
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  .این حرفا رو می ذارم به حساب نادونی ت  سرمدي

پشت این ادا و اصوال قایم می ،کم می آرنوقتی . نهمیشه همینجوري اشماها امثال   سلیمه

  . افتادياگه می زدیم کمتر از چشم م می. می زدیم دیگه. می زدیم دیگه. نش

ولی اجازه نمی دم هر چی که . من حالتو می فهمم. چموشی نکن دختر جان  سرمدي

  .دلبخواهته بهم بگی

  . هیچی نمی تونی بگیم ئتو. هر چی دلم بخواد بارت می کنم...هه  سلیمه

  .م دخترتَمن بزرگترِ. اینجوري باهام حرف نزن  سرمدي

ونی که واسه همه اداي بزرگتري در می حتّا ا. دیگه هیچ کی بزرگتر من نیست  سلیمه

  .آره

  منظورت کیه؟  سرمدي

  .م  می فهمه با کیهاگه گوش و چشم ش هنوز کار می کن. خودش می دونه  سلیمه 

  .توبه کن دختر.  کفر می گیداري هزیونِ  سرمدي

ه اونه که باید از اون همه دروغ و چاخانی که تو این کتاب گفت. اون باید توبه کنه  سلیمه

  . توبه کنه

   .کاري نکن قهرش بگیره. استغفار کن دختر  سرمدي

تازه باید از قهر کردنش بترسم؟ چی می گی تو؟ اصالً مگه من و اون با هم صنمی   سلیمه

  !بهتر. داشتیم؟ قهر کنه خب

   .من نباید باعث و بانی این همه گناه کبیره می شدم.  اینا تقصیر منه.]گریان[  سرمدي

کی با تو کار . عین مرجان. م یه بدبخت بیچاره اي عین منئبا تو کار داره؟ توکی   سلیمه

  داره اصالً؟

می ترسم عذاب نفرینت دامن منو .ی ترسمم.] ي خودبند آوردن گریه با سعی در [  سرمدي

  .بگیره

  .  نیستمخدامن که . م جونونترس خان  سلیمه

  . حرمت منو نگه نمی داري به خودت رحم کن  سرمدي
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برو آشمالی همونیو بکن که . م جونوآشمالی ت داره حالمو به هم می زنه خان  سلیمه

  .من دیگه گوشام نمی شنوه خانوم جون.  من سنگ شدم.بهش اعتقاد داري

  داري حرفامو به خودم می زنی؟  سرمدي

چرا نباید . بدیش چیه؟ یه حرف درست درمون تو تموم عمرت زدي. آره خب  سلیمه

  گوش کنم؟

  بگم غلط کردم رضایت می دي؟  رمديس

  .خیالت تخت. رضایت دادیم  سلیمه

  . نیستزديدلت با حرفی که   سرمدي

   .شمام کلید کردیا  سلیمه

این .  رفتمن بی حرمت شدم .]خودش و روي آن می نشیندبرمی گردد به طرف صندلی ِ[  سرمدي

من  ؟تر جاننگه نمی داري دخچه وضع حرف زدنه آخه؟ چرا حرمت موي سفیدمو 

  بگو،بگو چی کار باید بکنم تا دلت راضی بشه ازم؟ . تو رو دوست دارم

  .فقط بی خیال ما شو. هیچی   سلیمه

  بعدش چی؟ یعنی از دلت می ره بیرون؟  سرمدي

  ...  سلیمه

  فراموش می کنی؟  سرمدي

  ...  سلیمه

 می کنیري نکا .دلت پاکه. تو دختر خوبی هستیچرا نشه فراموش کرد؟اصالً   سرمدي

  .یخشمی بمنو . ه هام شک دار بشنزتموم نماز رو

  ...  سلیمه

  منو می بخشی؟. حرف بزن  سرمدي

  ...  سلیمه

 اصالً.من جاي مادر نداشته ت.  من جاي مادرت.داري آتیشم می زنی. نمی بخشی م  سرمدي

براي تو که .،درستبه مرجان بدي کردم. من جاي تموم کس و کاري که نداري
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  .همیشه. همیشه هواتو داشتم. بودم دخترمادر 

ی یه دست مهربون رو ی برام مادري کردي؟ کِکِ.  من تو دهنت نچرخهاسم مادرِ  سلیمه

بابام .  مادر من یه فرشته بود.ماسمالی می کنیو تتفّ تو داري خِی؟سرم کشیدي؟ کِ

 کجا اصالً.تو کسی نیستی که جاي اونا رو بگیري تو کجا اونا کجا؟ .نجوریم هم

وقتی   کثافت داشتم جون می کندم؟ االن کجایی؟بودي وقتی تو اون چاردیواريِ

همون برام مادري کردي؟ کجا؟کِی؟ .برگردم تو اون خونه تو هستی؟ نیستی دیگه

؟ کجا بودي وقتی م با یکیزنبوقتایی که دلم غش می رفت دو کلوم حرف 

نبودي پس؟ چرا نبودي  سر کوچه بود؟ چرا  جووناي لش و لوشِهمصحبتم صداي

 خانوم جون گریه م می گرفت؟ چرا نبودي وقتی ترس جونمو باال می آورد؟وقتی 

شاید داشتی با همون خدایی حرف می زدي که اینجور از . شما تو خواب ناز بودي

   هان؟ ؛ترس ش داري به خودت می پیچی

  .خدایا. خدایا  سرمدي

از این همه  اونوقت.به اسمت می کردممن اگه جاي خدات بودم دربست بهشتو   سلیمه

نترس . نترس قربونت برم.  عزیزمِونترس خان. شدي می خالصموس موس کردن 

  برات آب قند بیارم خانوم جون؟. فدات بشم

  مسخرم می کنی؟  سرمدي

  .آره  سلیمه

  به خاطر یه عوضی؟  سرمدي

   -   شاید منظورت همون خـکدوم عوضی؟ منظورت خودت که نیست؟  سلیمه

  .برو گم شو از جلو چشام. خیلی مراعاتتو کردم عوضی  سرمدي

  نریم چی می شه مثالً؟  سلیمه

  .پرتت می کنم بیروناز اینجا   سرمدي

. منم یکی مثل مرجان.  یا نهدیگه برام فرقی نداره از گشنگی بمیرم.خب بیرونم کن  سلیمه

  چیِ این دنیا به هم می ریزه اگه ما نباشیم؟
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  .حاللت نمی کنم؟ یه معروفه چیا بهم می گیبه خاطر دخترِداري ببین   سرمدي

  معروفه؟  سلیمه

  . بله معروفه  سرمدي

  داري از کی حرف می زنی؟  سلیمه

  .مرجان  سرمدي

  .درباره ي مرجان اینجوري حرف نزن. حرف دهنتو بفهم  سلیمه

رجان ممرجان با مادرش کاري نکرده،هان؟مرجان از سل مرده،هان؟مادر   سرمدي

مرجان همونقدر پاکه که مادرش .خیلی خوش باوري پاکه،هان؟ دختره ي بیچاره

  . پاك بود

  .ازت بدم می آد. ازت بدم می آد .]با بغض[  سلیمه

  .یه بدکاره؛مادر مرجان یه معروفه بود  سرمدي

از همه ي کسایی که جانماز آب می کشن بدم می . از همه تون بدم می آد .]انگری[  سلیمه

  .آد

  .ساکت شو. ساکت شو  سرمدي

نمی . نمی بخشمت. همه تون برین جهنّم. همه تون برین بمیرین. برو بمیر. برو بمیر  سلیمه

  .بخشمت تا تموم عمرت بسوزي

اصالً . نفرینم کن دختر. دعا و نفرینت توفیري با هم ندارن. تو هم یکی مثل مرجان  سرمدي

   . تو ثواب برام می خرهنفرین کردنِ

   

 .باال می برد و به قصد زمین زدن، قرآن را بر می دارد به یکبارهلیمهس

  

به طرف [   چی کار می خواي بکنی نا مسلمون؟.] از جاي خود برمی خیزدبه سرعت[  سرمدي

 از .] بیرون می کشداو حمله می برد و قبل از اینکه قرآن را به زمین بزند آن را از دست سلیمه

  .  کافرآتیش جهنم بترس نامسلمونِ

  . میرن. آفاقمیر ن ].با صولتی.به هقهقه افتاده[   سلیمه
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  چی کار داري عوضی؟دیگه  قرآنبا   سرمدي

  ...  سلیمه

  .آشغال.آشغال.آشغال.خیلی آشغالی  سرمدي

  ...  سلیمه

سنگ بهت باید . نیوتو شیط. ن بهت سنگ زدوباید عین شیط. باید تکفیرت کرد  سرمدي

  . وندتباید تو آتیش سوز. زد

. از خواب بیدار شو. نمیر آفاق.] جلوي تخت به زانو می افتد[.میرن. میرن .]با صولتی[  سلیمه

  .باهام حرف بزن آفاقکی غیر تو برام مونده آفاق؟ کی؟ 

تو . تو این همه نشونه رو نمی بینی. تو از خدا نمی ترسی. تو از عقوبت نمی ترسی  سرمدي

 همونجوري که عقوبت مادرِ. ن برات عبرت نشدعقوبت مرجا .از قیامت نمی ترسی

   .مرجان براي مرجان عبرت نشد

  ؟ ي عقوبت کدوم گناهو پس می ديدارتو  ،عقوبت؟ آفاق  سلیمه

  ...  سرمدي

تو که گناهی نکردي؟  .] خود را روي سینه ي صولتی می گذاردسرِ. کمی آرام شده[  سلیمه

ست صولتی را از زیر ملحفه بیرون می د [ تو عذاب کدوم گناهت بود؟کردي؟ تنهاییِ

 بیدار می شی و می شی تو بیدار می شی،مگه نه؟. خوابیاالن تو .] آورد و می بوسد

بر می گردي و با هم حرف می زنیم آفاق،مگه .ما شکل همیم آفاق. همه کس م

برگرد . چقدر تنهایی کشیدي آخه. نه؟ بر می گردي و می شی مادر نداشته م آفاق

بهت عادت . آفاق به من رحم کن.هیه خواب بودبرات ال کن این دو روز خی. آفاق

می دونم،بر می گردي و می شی همون فاطمه ي . دوستت دارم آفاق. کردم آفاق

رو به  [...نه...نه .]ناگهان وحشت زده دست صولتی را رها می کند[.می دونم آفاق. مرجان

    ...خدایا...  حاللت نمی کنمخدایا...خدایا... خدایا .] آسمان فریاد می کشد

  .برو کنار  سرمدي

  ...  سلیمه
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  .بلند شو  سرمدي

  ...  سلیمه

  .می گم بلند شو  سرمدي

  ...  سلیمه

  .باید ببرنش  سرمدي

  ...  سلیمه

   

سپس قرآن را می بوسد . به زحمت سلیمه را بلند می کند و روي صندلی می نشاند سرمدي

آرام بعد . و بر می گردد  قرآن را روي آن می گذارد دیگر می رود وو به طرف صندلیِ

 . ملحفه را روي سر صولتی می کشد

  

  .برو بخواب  سرمدي

  ...  سلیمه

بلکه درهاي مغفرت به . تا صبح از کرده ت استغفار کنالاقل .نمی خوابی نخواب  سرمدي

  .روت باز بشه

   

پس از .سکوت.می رود سرعتبه صحنه نور . سلیمه به یکباره و با صداي بلند گریه می کند

 که جز وري ط.افتدمی  ورودي روي درِ ينورتک اینکه لحظاتی در سکوت طی می شود،

 در پس از لحظاتی.می گیرند قرار  صحنه در تاریکی جاهاي دیگرِ که بسته است، وروديدرِ

 او خوش لباس و . وارد می شود– سی ساله اًجوانی حدود – آرام باز می شود و موسی

 موسی اندکی جلوي در می ایستد و کنجکاو درون . داردچهره اي جذابو ،استر وقّم

  .اتاق را برانداز می کند

  

.  که پیدا نمی شهنسونیاِهیچ که اینجا ...هه.]جوابی نیست[...سلیمه...سلیمه  موسی 

اوهوي .] جوابی نیست[ ؟قشنگهاینجا نیستی رستم ...خوش گوشت...سیرابی...گالبی

بر می گردد [  ...هی ِي بی همه چیزاَ .]جوابی نیست[ کسی اینجا نیست؟ !صاب خونه
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 و ما حاال سلیمه را می بینیم که روي تخت . صحنه  روشن می شودتمام به سرعت،اما که برود

 ]. و نگاهش به سلیمه می افتدسر می چرخاندموسی از رفتن منصرف می شود ،. استخوابیده

 نبودي بد جوري مستی م ناك اوت می شد اگه؟ کیشمیشاینجایی عرقِ... ههاِ

  .جیگر پالتینی

بیا اینجا . ببینم خیر ندیدهاینجا  بیا ]. تنها صدایش را می شنویم،کندبی اینکه حرکتی [  سلیمه

بدو بیا که . منو کاشتی رفتیا جاکش. ت کجا می جنبیده ببینم تا حاال سر و گوش

ه سرت تو کونتتاق بشه  ملاگه تحم.  

  .حالمو به هم می زنی. دهنت بو گه می ده  موسی

خالی ش کردي تو باغ و گلستون .مامله،من که برات عرق بیدمشک بودم همیشه   سلیمه

  .؟ دلم شکست موسی چش طال،نهما برات مستراح شدیمکه 

وقتاي دیگه که می زد باال ما چشامون انی منی بود،تگري . موسی چش طال...هه  موسی

حاال شدیم موسی . ل خودت وقتی نیگات می افتاد تو چشامونمگري می زدي به قو

  . ا من بابا بشو نیستم.] می خندد[  چش طال؟ هم بیار،چه نقشه اي برامون چیدي؟

  .ه کفتار نمی خواممن بچ. چاییدي  سلیمه

بیشتر از دهنت حرف بزنی همچین بهت می تپونم تا . هرجاییزبونتو بکن اونجات   موسی

  .اهه  بخورفی خالدونت جر

  .خیلی دوستت دارم موسی  سلیمه

  .گل فروشی بسته بودکه ه  اینم خبر بد.این خبر خوش؛من که برات می میرم  موسی

اومدي دیگه   يدفه. دیگه گل مریم برام تکراري شده موسی.چه خوب که بسته بود  سلیمه

  .برام گل محمدي بیارخونه 

  خوابیده؟. چشم خانم خانما  موسی

وقتی دیر می آي باید حساب اینو بکنی که دیدن چشاي خوشگلشو از . یلی وقتهخ  سلیمه

  .دست می دي عزیزم

دست می  شسنو داره که بی مزاحمت و ونگ و وونگ این ح اومدنا ولی این دیر  موسی

 ي لباتو تواي گرممن معنیِ.صورتتو لمس می کنمو ،کشم به اون طرّه ي موهات
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  .هفهمم سلیممی  بهتر  سکوتینا

 و وقتی عاشقانه حرف می زنی بزرگترین شاعر .خیلی خوبی. تو خیلی خوبی موسی  سلیمه

  .دنیایی عزیزم

  .محض که می گن یعنی اینکذب   موسی

  . منه خیر  سلیمه

  .نزن زیر شرط و شروط عاشقیت سلیمه جان.حتم که همینی که من می گمه  موسی

  هوم؟ .آره  سلیمه

  .هوم  موسی

  ؟ موسیمی ري از پیشم  سلیمه

  کی واسه کسی مونده؟ چی واسه کسی می مونه؟.من موندنی نیستم  موسی

  .من دوستت دارم. نرو موسیاز پیشم  سلیمه

  ...هه لیشاخِقوخ قوخَ  موسی

  ...موسی... خ خ خ شِماخ...نه...نه...نه  سلیمه

    

ی قرار می  و بالفاصله جاهاي دیگر صحنه در نور عمومبه سرعت می رودنورِ روي موسی 

 و در هوا ،سلیمه بی تاب به خود می پیچد و.نور که می آید موسی در صحنه نیست. گیرند

  .چنگ می زند

  

با [ ناخِ ه ه ه ه ه ه...خِ ي ي ي ي ي ...یخِ...یخِ...یخِ...یخِ...هناخِ... خ خ خنوخ  سلیمه

 خ خ...هلَهِ...هلَهِ...نه...نه .]جیغ می کشد[...می...هوخَق... ل ل ل ل ساخول...نه...هن] بغض

پاچه وارد تسرمدي با عجله و دس[...شوخ...ماخشِ...نه...نه...هن...شو...شو...شو... خخ...خ خ

   .]ود و مستاصل و ندانم کار باالي سر او می ایستدد به طرف سلیمه می ،می شود 

  ...پاشو... سلیمهپاشو ...سلیمه...سلیمه  سرمدي

  ...سیاخو... خ خ خماخشِ...هلِهِ....ساخول...هناخَ.... خ خ خنوخ...نه...نه....نه  سلیمه
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...  تب داري سلیمه.]بر پیشانی او دست می کشد[... پاشو سلیمه.]تکانش می دهد[... سلیمه  سرمدي

  ...پاشو...پاشو

  . خ خخ...نهمِ...خوآسِ..آ...شِخمِ...خمیشا...شخِه...شخِ...شه...ههِ  سلیمه

    

پس .نور می رود. و در آغوش می گیرد،بلند می کندرا  می لرزد سلیمه که حاال ،سرمدي

 هر دو در انتهاي .سلیمه و سرمدي در صحنه اند . صحنه بر می گردداز لحظاتی کوتاه نور ِ

سلیمه همانطور که ایستاده به جایی نامعلوم .  ایستاده اند- ملحفه هادر کنار میزِ- صحنه

از روي میز برمی دارد،با تک تک ملحفه ها را سرمدي هم .؛بی هیچ واکنشیخیره مانده

 لکّه هاي خون و . می اندازدي که روي میز قرار دارداکراه نگاه می کند و درون سبد

  .زردي به وضوح بر روي ملحفه ها نمایان است

  

  لعنتی مگه تا همین دیروز سالم نبود؟ . هه برداشت گُزندگی مونو  سرمدي

  ...  سلیمه

  ....اَه... اَه.ین آسایشگاهو ببرن که هر روز یه جاییش می لنگهمرده شور ا  سرمدي

  ...  سلیمه

رو چیِ این دم و دستگاه می شه حساب کرد؟ هزار بار به ازگلی گفتم بابا این   سرمدي

گوش داد مگه؟ حاال بیاد . ف کن در می آرههی شل کن سِخرابه، ب ماشین المص

  یش کرد؟اصالً مگه می شه حال. تحویل بگیره دیگه

  ...  سلیمه

  .دیگه سبد نداریم؟ اینم پر شد  سرمدي

  ...  سلیمه

  اصالً می شنوي چی می گم؟... يهو  سرمدي

  ...  سلیمه

  .وزقوزِ باال قاینم شده واسه ما . اي بابا  سرمدي
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  .سلیمه می رود روي یکی از صندلی ها می نشیند

  ه گرفت و گیر؟توئم تعطیل شدي،نه؟ منو می ذاري با این هم  سرمدي

  ...  سلیمه

ماشین خراب . بگو چی کار کنم؟ تا حاال از این چیزا نداشتیم تو این خراب شده  سرمدي

  بود درست،ولی کِی از این چیزا داشتیم؟ تو چی کار می کردي این جور وقتا؟

  ...  سلیمه

  اللی مگه بچه؟... ياوهو  سرمدي

  ...  سلیمه

پیش خبر نکردم؟ راستی اصالً  هفته ي ولی مگه همین .باید تعمیر کار خبر کنم  سرمدي

  .مرده شور این حافظه رو ببرنم؟ خبر کرد

    

  .سلیمه بر می خیزد و به طرف در می رود که خارج شود

  

  کجا سرتو می ندازي می ري؟ منظورت از این کارا چیه؟. استغفراهللا -کجا عین  سرمدي

    

  .ودسلیمه بی توجه به حرف سرمدي خارج می ش

  

دستان [ .این ازگلی به صلّابه م می کشهخدایا چی کار کنم؟ ! بکش. حقّته! بکش  سرمدي

. بو گه می ده این خراب شده. گرفتنه بو گُ. ه می دن بو گُ.]خود را بو می کند

   .کجا رفتی؟ بیا بگو باید چه خاکی تو سرم بریزم. آهاي سلیمه

    

به سمت سرمدي می رود و سبد را روي . ددر دست وارد می شوبزرگ یک سبد  سلیمه با

  .میز می گذارد

  

آوردي که بذارم رو سنگ قبرم؟ شما اینه راه چاره ت؟ رفتی واسم سبد آوردي؟   سرمدي
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فه ها کثیف نبودن؟ راه چاره بهم نشون بده چی کار می کردین که هیچ وقت مال

یه . هواس دختر جونتشت رسواییم رو . هازگلی ببینه حسابم با کرام الکاتبین.سلیمه

  .کمنشین اونجوري صم ب. چیزي بگو

  ...  سلیمه

چرا چیزي نمی گی دختر؟ نکنه دوست داري بی آبرو بشم؟ چرا چیزي نمی گی   سرمدي

  دختر؟ داري تنبه م می کنی؟ 

  ...  سلیمه

  می خواي به پات بی افتم؟. تو رو خدا یه چیزي بگو  سرمدي

    

  . صندلی ها می نشیندمی رود و روي یکی ازسلیمه 

  

  باید چی کار کنم؟ . منو اینجوري بالتکلیف ول نکن دختر  سرمدي

  ...  سلیمه

بذار خونه . نّمبه جه .] پر از ملحفه شده را به گوشه اي پرت می کندحاال  که عصبی سبد[  سرمدي

  ؟ه م چه غم. خراب بشم

  ...  سلیمه

  .بذارتو دلت قند می سابن،نه؟ برو کونتو حنا   سرمدي

  ...  سلیمه

  . کور خوندي. به شکمت صابون مالیدي بشینی جاي من،نه؟ کور خوندي عوضی  سرمدي

  ...  سلیمه

  .حاال صبر کن می بینی. همچین زیرابتو بزنم. آهاي عقده اي. عقده اي. عقده اي  سرمدي

  ...  سلیمه

  .ینیمی ب. صبر کن.  کنم مثل دسمال گهی بندازنت تو مستراحيیه کار  سرمدي

   

  .سلیمه همانطور که روي صندلی نشسته آرام آرام چشمان خود را می بندد
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. آدم که شبا بره تن فروشی روزا بایدم بره تو هپروت.جنده.هرجایی.جنده. جنده  سرمدي

  .هوي جنده. جنده

  ...  سلیمه

  . داري به چندرغاز عایدي اینجایپول چرب بهت می دن،نه؟ دیگه چه احتیاج  سرمدي

  ...  یمهسل

  بیام جرت بدم؟ بیام جرت بدم جنده؟   سرمدي

  ...  سلیمه

    

 ش بلند خود با خشونت از جاي،به او می رسد .سرمدي به طرف سلیمه حمله می کندناگهان 

در این میان اما سلیمه هیچ کاري براي دفاع . پی در پی به صورت ش سیلی می زندمی کند و 

اما باز هم سلیمه هیچ دفاعی . تر و پیوسته تر می شوندضربات سرمدي شدید. انجام نمی دهد

سلیمه را رها می کند و نفس نفس زنان روي پس از لحظاتی سرمدي مستاصل و خسته . نمی کند

  .سلیمه هم پس از مکثی کوتاه سر جاي خودش می نشیند. زمین می نشیند

  

 جوب گوشتاگوش می خواي تالفی کنی سرمو بذار لب.  خسته م کردي].گریان[  سرمدي

  با آبروم چرا بازي می کنی دختر؟ . ببر

  ...  سلیمه

  .تو رو خدا کمکم کن. کمکم کن سلیمه  سرمدي

  ...  سلیمه

  .نونم از اینجا قطع بشه باید بی افتم به تن فروشی ها  سرمدي

  ...  سلیمه

کم کم.  خاریمو دیدي بست نیست؟ خونه خراب می شم سلیمهبرات مهم نیست،نه؟  سرمدي

  .باشه؟ کمکم کن. کن

    

سرمدي مبهوت گریه ي سلیمه را تماشا می . به گریه می افتد؛با صداي بلندبه یکباره سلیمه 
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سلیمه و سرمدي در . پس از لحظاتی کوتاه نور ِ صحنه بر می گردد.نور می رود. کند

همانطور که سلیمه .  ایستاده اند-در کنار میزِ ملحفه ها- هر دو در انتهاي صحنه. صحنه اند

سرمدي هم ملحفه ها را تک تک از .ایستاده به جایی نامعلوم خیره مانده؛بی هیچ واکنشی

 نگاه می کند و درون سبدي که روي میز قرار دارد می رضایتروي میز برمی دارد،با 

  .بر روي ملحفه ها نیست لکّه هاي خون و زردي دیگر اثري از.اندازد

  

. ایشاهللا هر چی از خدا می خواي بهترشو بهت بده. بشی دخترایشاهللا عاقبت به خیر   سرمدي

خدا روز محشر از هر چی خطر و بالست . ایشاهللا دست به هر چی بزنی طال بشه

  .نجاتت بده که نجاتم دادي

  ...  سلیمه

م و تموم؟ راستی که من ون بود؟ تو پودر صابون خیسشون کنراستی اینقدر آس  سرمدي

  .چقدر بی سوادم

  ...  سلیمه

  چایی که می خوري؟  سرمدي

    

  .سلیمه به عالمت نفی سرش را تکان می دهد

  

  چرا چایی نمی خوري؟. برات جبران می کنم. حاال بذار فردا همکار جدید بی آد  سرمدي

  ...  سلیمه

  مگه نه؟. م روبه راه می شهه همکار جدید بی آد حال تو  سرمدي

  ...  سلیمه

 آسایشگاهو اونقدر انرژي دارم که یه تنه کلِّ.ه زنونه بزنمرم یه سر بباید بمن   سرمدي

فردا . گوشتی،جگر گوسفندي چیزي.ي خونه حتماً یه چیز مقوي بخور رسید.حریفم

  باشه؟.  ببینمشب می خوام یه سلیمه ي شنگولو 

  ...  سلیمه
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  . از این قیافه بیا بیرون دخترم  سرمدي

  ...  سلیمه

  .من برمی گردم  سرمدي

    

سلیمه به طرف یکی از صندلی .خارج می شود، و در را پشت سر خودش می بنددمدي سر

از لحظاتی سرش پس . چشمان خود را آرام آرام می بندد. ها می رود و روي آن می نشیند

در آرام آرام باز می شود و موسی به همان شکل و ،کمی که می گذرد . پایین می افتد

 اندکی همانجا می ایستد و .ستانه ي در ظاهر می شودشمایلی که قبالً دیده بودیم در آ

. چشمش به سلیمه می افتد و قدمی به طرف او بر می دارد. داخل اتاق را برانداز می کند

  .ولی جلوتر نمی رود و همانجا می ایستد

  

  .سالم  موسی

  ...  سلیمه

  .می بخشید  موسی

    

  . می خورد کوچکسلیمه تکانی

  

  .من با خانم سرمدي کار دارم. کسی نبود که ازش سوال کنم. می بخشید خانم  موسی

    

  با دیدن موسیولی. و آرام آرام چشمان خود را باز می کند. می خورد دیگرسلیمه تکانی

  .باز چشمان خود را می بندد

  

  . ماشینو بد جا پارك کردم. من زیاد نمی تونم منتظر باشم خانم  موسی

  ...  سلیمه

  .ینجا نیستن ظاهراًخانم سرمدي ا  موسی
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  ...  سلیمه

  خانم شما حالتون خوبه؟. شما حالتون خوبه؟ خانم  موسی

  ...  سلیمه

    

با یک ؛در این اثنا سرمدي وارد می شود. موسی نگران قدمی به سمت سلیمه بر می دارد

  . ولی موسی متوجه ي ورود او نمی شود.پاکت در دست

  

  حالتون خوبه خانم؟ چیزي شده؟  موسی 

  .سالم. این همینجوریه  سرمدي

  این خانم چیزیشونه؟.  سالم.]به طرف سرمدي می چرخد[  موسی

  .قبالً سعادت دیدارتون رو داشتم. شما آقاي رئیسی هستید  سرمدي

  .این خانم یه چیزیشه. بله  موسی

بعضی وقتا . خودتون که می دونید. ش براي معالجهنآورد.همیشه همینجوریهاین . نه  سرمدي

یه چند وقتی که موندن می فرستن . هزیستی کسانی رو معرفی می کنه واسه معالجهب

  .جاي دیگه

  . نمی دونستم. نه  موسی

اینجا آسایشگاه سالمندانه،نه . ین موضوع با بهزیستی مشکل داریماهمیشه سر   سرمدي

  .آسایشگاه روانی

  ...این خانم، دفه ي قبل ولی . درسته  موسی

این بود . گفتم کارتون سریعتر انجام بشه.دیدم اومدین داخل.ي رئیسیبگذریم آقا  سرمدي

مدارك خانم .] پاکتی که در دست دارد را به موسی می دهد[ .که با خودم آوردمشون

  .صولتی

 خانم ازگلی کلّی .ما اینروزا خیلی سرمون شلوغه. ممنون.بله .]پاکت را می گیرد[  موسی

  . کارامونو جلو انداختن
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  .مونهنمی باقی  زیاد وقتی براي آدم درسته،.راسم کفن و دفن و این حرفام  سرمدي

  .ولی ما درگیر یه مراسم دیگه هستیم. اون که بله  موسی

  ...  سرمدي

من ماشینو بد جا پارك . به هر حال ممنون بابت لطف و محبتاي شما. بگذریم  موسی

  . شناسیدشما که خانوما رو خوب می. خانومم زیاد صبور نیست. کردم

  ؟... اون مراسمو. بله خب  سرمدي

 حسابی برنامه هامونو به  ي فوت آفاق خانمهر چند قضیه. من دارم ازدواج می کنم  موسی

  .و می شه با خیال راحت به خودمون برسیم.ولی به هر حال تموم شد. هم ریخت

  . خوب تو راههاتّفاق بد یه اتّفاقراسته که می گن بعد هر . تبریک  سرمدي

  .کنممی  من خداحافظی اگه اجازه بدید.درسته  موسی

  .سالم و تبریک منو به خانم برسونید  سرمدي

  .]خارج می شود[. خدانگهدار. و ممنون. حتماً  موسی

  نمی شد جلوي این آبرومونو بخري؟ این بنده خدا شوکه ]می چرخد به طرف سلیمه[  سرمدي

  .شده بود

     

  . کند را باز می خودسلیمه چشمان

  

  .می تونی بري خونه  سرمدي

  ...  سلیمه

  .ماسلیمه با تو. پاشو برو خونه  سرمدي

  ...  سلیمه

  .پاشو برو خونه. باید استراحت کنی دختر  سرمدي

    

  .سلیمه چشمان خود را آرام آرام می بندد
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  .من کلی کار سرم ریخته. پاشو برو خونه. اینجا جاي خواب نیست  سرمدي

  ...  سلیمه

  .اومدم دوست دارم اینجا نباشی. من می رم رختشور خونه  مديسر

    

 می  سلیمهروي ي نورتکپس از لحظاتی تاریکی،.نور می رود.سرمدي خارج می شود

 چشمانش بسته اند ،.نشسته  هاصندلییکی از  را می بینیم که روي و ما حاال سلیمه. افتد

تک نور دیگري . خود کشیده استسرش روي بدنش افتاده و ملحفه اي را روي باالتنه ي

سرد  چهره ايبا ؛ایستادهدر آستانه ي در را می بینیم که مرجان  با آمدنش. روي در می افتد

  .با نگاهی به روبروو 

  

  .دوست دارم سر خاکم تو قرآن بخونی سلیمه  مرجان

  کی سر قبر من قرآن می خونه؟ .]تنها صدایش را می شنویم.بی هیچ حرکتی[  سلیمه

  . دوست داشتم زندگی کنم  جانمر

  کی از زندگی کردن بدش می آد؟. مثل من  سلیمه

  .کی می تونه بگه چی می شه؟ اگه می دونستیم شاید هیچ وقت دنیا نمی اومدیم  مرجان

  .خوابم می آد. دیگه چیزي برام نمونده مرجان  سلیمه

  بعدش چی؟ وقتی از خواب بیدار بشی چی؟ اونوقت چی می شه؟  مرجان

  .رد مرجانکاش می شد تو خواب م.خوابم می آد  سلیمه

  .رد مرجانکاش می شد تو خواب م  مرجان

  . خوابمون هیچ بیداري اي نبودکاش بعدِ.خوابم می آد  سلیمه

  . خوابمون هیچ بیداري اي نبودکاش بعدِ  مرجان

  .از این چیزي که اسمش زندگیه خسته ام. خسته ام مرجان  سلیمه

  .ن چیزي که اسمش زندگیه خسته اماز ای  مرجان

  باشه؟. بعد از این بیشتر بیا به خوابم  سلیمه
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 پس از .نور هاي تک به یکباره می روند و بالفاصله نور عمومی صحنه را در برمی گیرد  

  .و کنار میز ملحفه ها می ایستد. اندك زمانی سرمدي آشفته و نگران وارد می شود

  

اگه بی افتن دست .تو قفسه ي داروهاي دفترم نبودن. نمی کنمپیداشون.نیستن سلیمه  سرمدي

 یا چشماتو بستی؟هنوز خوابی؟یعنی تموم شدن؟.مریضا که بیچاره می شم من که

.  بگردیمباید وسایل مریضا رو.می شه با هم پی شون بگردیم.چه خوب که نرفتی

 پیداشون نکنیم اگه.باید قرصا پیدا بشن.حتّا لباس تنشونو. تختاشونوزیرِ.کیفاشونو

. سلیمه جان.سلیمه.ه به خاك سیاه می شینیم همه مونهلافتضاح که س.افتضاح می شه

باشه؟ . 106اول می ریم . بدو بیا بریم. زیاد وقت نداریما. پاشو دیگه. پاشو خانم

 .]شانه اش را تکان می دهد[ .پاشو دیگه.]  می رود که بیدارش کندشبه طرف[ .سلیمه.سلیمه

شانه هایش را می گیرد و تکان [ .من اعصاب ندارما.باهام لج نکن دیگه.گه سلیمهپاشو دی

یا .]ولی ترسان رهایش می کند. دست او را می گیرد[.پاشو سلیمه. سلیمه. سلیمه.]می دهد

سلیمه ؟سلیمه چرا اینقدر یخی دختر.سلیمه.سلیمه.ه ي ساداتیا جد.حضرت عباس

چی ]. ولی نمی تواند، کندسلیمه را از جاي خود بلندسعی می کند [ .چشاتو باز کن سلیمه

روي زمین می [.سلیمه پاشو.تم نکنسلیمه اذی.سلیمه پاشو عزیزم.سلیمه؟کار کنم خدایا

کی رو صدا . سلیمهسلیمه چه خاکی تو سرم بریزم.سلیمه.سلیمه.] نشیند و ضجه می زند

    . پاشو. پاشو عزیز دلم.پاشو سلیمهکنم؟

    

 نور،صداي ضجه هاي سرمدي محو شدنِ شروعِبا . تا محو شودام می رودنور آرام آر

ه هاي سرمدي در صداي ضجناگهان .رسدمی به اوج  یدر تاریک تا ، می شودبلندتر و بلندتر

کسی در صحنه .ر به یکباره به صحنه بر می گرددنو،با قطع شدن صدا .اوج قطع می شود

  .سکوت و تاریکی مطلق.می رود آرام آرام نور ،پس از مکثی کوتاه.نیست

  .تمام  
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