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 صحنه

 ز وکوچک، یک مبل با روکش مخملی قرم دو میز آهنی! بانواناز یک کافه، قسمت ای ه گوش

 بطری یک نشسته و روی یکی از میز ها به تن دارد لباسی زمستانیکه  "ب"خانم . چند صندلی

 روی دیگر های همجل با را آن بعد که- را مصوری مجله دارد. قرار مقابلش در آبجو نصفه و نیمه

یک کیف ژاپنی  و اردرتب پوشیده است و کاله به سر دم لباس زند.می ورق -کندمی عوض میز

 روی میز استهم 

 

 وارد می شود "الف"خانم 

های بیچاره یه گوشه تنها نشستی که  کلفت مثلکریسمس شب  ا. وا!آملیاعصر بخیر  الفخانم   

 چی؟



 (به خواندن ادامه می دهددهد و کند، سری تکان میرا نگاه می الف)خانم 

ه! اونم شب ، گوشه یه کافتک و تنهاتو این وضعیت ناراحتم می کنه! دونی، واقعا دیدن تو،  می

 های رستوران از توی یکی ماجرا می ندازه، یه بار توی یه عروسییه تو منو یاد  حالتعیدی! این 

داشت  ادکه دام عروس یه گوشه نشسته بود و داشت مجله فکاهی می خوند! اونم در حالی پاریس

، پس وای به زندگیشونه گفتم: زرشک! اگه این شروع کرد. با خودممی بازی بیلیارد با ساقدوش

 زی می کرد!! داشت توی مجلس عروسیش بیلیارد باا آخر و عاقبتشونو به خیر کنهخدش!  بقیهحال 

 ادامه می دهد( الفمی خواهد صحبت کند که خانم  آملیا)

 ن به هماینا اصال یکی نیستن. چه ربطی دار "زنه هم داشت مجله می خوند!"حتما میخای بگی 

و خارج می می گذارد  الفمقابل خانم  هات چاکلت وارد می شود، یک فنجان ارسونگ

 شود

ته؟ قبول کن برای اینکه از دستش ندی باید بهتر از اینها تالش می کردی. یاد، آملیامی دونی چیه 

گوش نکردی وگرنه اما تو . یادته که؟ "ببخشش"من اولین نفری بودم که بهت گفتم کوتاه بیا و 

دی. اون کریسمس رو یادت میاد که تا االن ازدواج کرده بودی و یه خونه زندگی تشکیل داده بو

رفتی بیرون شهر تا پدر و مادر نامزدتو ببینی؟ سر اینکه داری شوهر می کنی چقد خوشحال بودی 



هیچی جای ، ا جونبله آملیو صحنه رو ببوسی و بزاری کنار.  همیشه تئاتر یبراو حتی می خواستی 

نمی تونی این چیزا  که خب، توولی و چند تا بچه ...  -تئاتر از بعد-خونه و زندگی رو نمی گیره

 درک کنیرو 

هات  چند قاشق از الف خانم. حرکتی می کند که انگار به او بی احترامی شده است بخانم 

ش را باز کرده و هدیه های کریسمس را بیرون می زنبیلرا می خورد. سپس اش  چاکلت

 آورد.

 چی خریدم بزار نشونت بدم واسه فسقلی هام

 )عروسکی را بیرون می آورد(

ن تفنگ بادی اینو برای لیزا گرفتم. می بینی چطور چشم ها و سرش تکون می خوره؟ ای .اینو ببین

 .خریدم رو هم برای ماجا

که  ب. خانم و شلیک می کند رود نشانه می ببه طرف خانم  مسلح کرده و چند بار تفنگ را)

 ( ترسیده است حالتی تدافعی به خود می گیرد

حاال اگه قرار بود تو به من شلیک کنی اون  ؟ نکنه فکر کردی دوست دارم بکشمت؟سوندمتتر

من سد  یه بحث دیگه س. به همه کائنات قسم می خورم اونقدرا هم سورپرایز نمی شدم! چون



موش نکنی با اینکه من کامال بی تقصیر حق می دم که هیچ وقت اون ماجرا رو فرا . بهتراهت شدم

درحالیکه  اخراج کننداستورا تئاتر  زیرآبتو زدم که تو رو از گروهتو هنوز فکر می کنی من  بودم. 

. اصال باشه، من باورت نمیشهاینطور نیست. من روحمم خبر نداشت! من اینکارو نکردم با اینکه تو 

 .کنی کار من بوده ! بازم فکر میکت تو نمی ره هرچقدرم بگم تو

 .(را از زنبیل بیرون می آورد ی گلدوزی شده)یک جفت دمپائ

 دم، من ازخودم گلدوزیشون کر ی همه کسم گرفتم، همونی که عزیز تر از جونمه.اینا رو هم برا

 ه.الله داشته باشگل اون می خواد رو هر چیزی  چه میشه کرد، الله نفرت دارم ولی گل

ها هایش را توی دمپاییدستخانم الف ). نگاهی می اندازد(با طعنه و از سر فضولی خانم ب )

 کند.(می

 ه با چه ابهتیباید اونو موقع راه رفتن ببینی کداره. نه؟ چی؟  چه پاهای کوچولویی "باب"آخ که 

 قدم میزنه. تو که هیچ وقت اونو با دمپایی ندیدی.

 (خنددلند میب ب)خانم 

 کن هنگا



 راه می روند(ها دارند کند که انگار دمپایی)خانم فالنی کاری می

تکارها رو وقتی هم خلقش تنگ میشه پاهاشو محکم به زمین می کوبه و میگه: مرده شور ببره خدم

م درست ها حتی فتیله چراغ رو ه گیرن قهوه درست کنن. اه، زبون نفهم که هیچ وقت یاد نمی

نه که عرضه نکردن. وقتی هم که تو خونه سوز میاد و پاهاش سردشون میشه میگه: اوه. گندشون بز

 روشن نگه داشتن آتیش شومینه رو هم ندارن

  هم یرا روآنها و  مالدیبه هم مخانم الف دمپایی ها را . روده بر می شود از خندهب خانم 

 .گذاردیم

، چم شده؟ وقتی میاد خونه دنبال دمپایی هاش می گرده که مری زیر قفسه قایمشون کرده... وای

هربونی. مآدم بشینه شوهرشو مسخره کنه و دست بندازه، اونم شوهری به این خوبی و خوب نیست 

چیه؟ ها؟   ؟. ها چیه؟ نیشت چرا بازهآملیا توام باید یه همچین شوهری واسه خودت جور می کردی

ت ازش خودت خوب می دونی که اون سر و گوشش نمی جنبه و به من وفاداره. آره. از این باب

که  بهم گفتخودش  می خندی؟ داری به چی با توام!اوهوی،  مطمئنم. چون خودش بهم گفته.

خشو بزنه. اون فردریکای چشم سفید اومده و خواسته م وقتی من واسه تعطیالت رفته بودم نروژ،

 صور کنی؟تاز این نفرت انگیز تر رو می تونی نه! چیزی از راه به در کآره، می خواسته اونو 



 (مکث می کند)

 اگه موقعی که من خونه بودم میومد.م وردو از کاسه در میاشچشما

 (دوباره مکث و سکوت)

ین و اون اسم تعریف کرد و از که باب خودش سیر تا پیاز ماجرا رو وا خدا بهش رحم کردالبته 

 نشنیدم.

 (مکثی دیگر)

تما فکر ح .تیز کردن!واسه شوهر من نها زهمه  نمی فهمم چرا ولی فکر می کنی فقط فردریکاس؟

ند کنه و یه نقشی بدستشونو یه جا توی تئاتر  تونه این که با کله گنده ها می پره می بخاطرمی کنن 

یچوقت همن ش، راست. هبود شوهرمشاید تو خودتم چشمت دنبال اصال ازکجا معلوم . بهشون بده

هم انگار یه  ، ولی حاال می دونم که اون برا تو تره هم خرد نمی کرد. تونداشتمبه تو اطمینان 

 .جورایی باهاش لج داشتی

 سکوت. هر دو با دستپاچگی به هم نگاه می کنند.()



دونم من نداری. نمی  زاالاقل به دل نداری،  ونمای از بشه کینهبیا تا ثابت  ، اامشب بیا خونه ما آملی

بم می ی عذامتو دشمنر که حس می کنم کفولی این  ولی خوشم نمیاد تو رو رقیب خودم بدونم

من ازش  شاید به خاطر چیزیه که یا با لحنی آرام تر(تم... )پا رو دمت گذاشده. شاید چون 

 چی؟برای دونم دقیقا نمی.خبرمبی

 (خیره میشود الفکنجکاوانه به خانم  بمکث. خانم )

اون قدر اولین بار دیدمت ازت ترسیدم.  ی. وقتی برا)متفکرانه( عجیب بود ولین دیدارمون خیلیا

. فرقی نداشت کِی یا پاییدمتشدم و چارچشمی میازت غافل نمیهم  که یه لحظه ترسیدمازت 

باهات دوست جرات نداشتم باهات دشمنی کنم واسه همین . همیشه مثه سایه کنارت بودمکجا، 

وجود . بهت حس خوبی نداشتچون شوهرم  جنگ می شدوقت می اومدی خونه ما  شدم. ولی هر

ولی  نظر اونو نسبت به تو عوض کنممن هرکاری میتونستم کردم تا  تو عین یه وصله ناجور بود،

یه دوستی شدید بین شما به وجود  ش. بعدکه تو نامزد کردیروزی  تا که نداشت فایده نداشت

جرات پیدا کردین که احساس حقیقی تونو بروز وضعتون مطمئن شدین فقط وقتی از  اراومد، انگ

شدی  تو یادمه کهغسل تعمید بچمونو تعجبم اینه که من حسود نبودم! بدین. و ... بعد چطور شد؟... 

تو سرخ و سفید شدی  تو رو بوسیدوقتی کردم تو رو ببوسه.  مجبوررو  بباو من مادر خونده ش 



اون موقع اصال فکرشو نمی کردم، بعدشم بهش فکر نمی کردم تا و اونم دست و پاشو گم کرد. 

 االن!

 )ناگهان از جا بلند می شود(

م حرف هحتی یک کلمه  تمام این مدت یتو ،الل مونی گرفتی؟ من یه ریز حرف زدم اما توچرا 

ی بیرون. خیاالتم ا نگاهت تمام افکارم رو مثل ابریشم خام از تو پیله می کشاینجا نشستی و بنزدی. 

خونمون قت سوء ظن هام رو... ببینم، تو چرا نامزدیتو به هم زدی؟ چرا دیگه هیچوحتی رو ... 

 ؟بخوری ما شام رو بانیومدی؟ چرا نمیای 

 (خواهد چیزی بگوید.می انگار  ب خانم)

... چون  س به این خاطر بودچیزی بگی. خودم همه چیزو فهمیدم! پ نکردهحرف نزن. الزم . هیس

سر یه میز نمی  تاها. شرم آوره ... دیگه بهقضیه این بود پس د.امی له! حاال همه چیز جور در... ب

 شینم.

 (را به میز دیگری منتقل می کند.و وسایلش )



. لدوزی کنم!گـ حالم ازش بهم می خوره  الله  ـ که گلها  ییمجبور بودم رو دمپابگو چرا من پس 

 ...... برا این بود که عاشق گل الله ایچون تو 

 )دمپائی ها را روی زمین پرت می کند.(

می یاد! پس ندریا خوشت  دریاچه ماالرن، چون تو ازتابستونا نمی ریم لب ساحل و به جاش میریم 

ای من هبگو! اسم پسرمو گذاشتیم اسکیل چون اسم بابای تو اسکیل بوده. بگو چرا رنگ لباس 

هایی رو می رنگ های مورد عالقه توئه. کتاب های نویسنده های مورد عالقه تو رو می خونم، غذا

گو... ب. پس چاکلتهات های مورد عالقه تو ... مثل  حتی نوشیدنیخورم که تو دوست داری و 

 . وحشتناککر می کنمتی بهش فق... وحشتناکه، وای مناوه، خد

 من، هر چی دوست دارم و ندارم همه مال توئه، از تو بهم رسیده، حتی احساسات درونیم. همه چیز

آروم آروم برای خودش توی دل سیب جا باز  روح تو توی روحم خزیده درست عین کرمی که

، جز یه پوست و هباقی نمونسیب  دیگه چیزی از تا وقتی کهکنه و شروع کنه به خوردن و خوردن 

، ولی نتونستم ... تو مثل یه خیلی سعی کردم ازت فاصله بگیرمیه سوراخ کوچیک سیاه اون وسط. 

بودی. حس می کردم هر دفعه که ت طلسم کرده مار چنبره زده بودی و منو با اون دو تا چشم سیاه

بودم  باتالقیمن با پاهای بسته تو  دستی اونا رو به زمین می چسبونه! پرواز باز می کنم  یبالهامو برا



به  االن که و اینقدر فرو رفتم تا فرو می رفتم.بیشتر  ی بیشتر برای باال اومدن تقال می کردمکه هرچ

ات یک خرچنگ غول آسا کمین کرده بودی تا منو تو چنگک هجائی که تو مثل  رسیدم. تهش

 منظورم همین کافه سهمین جا،   ...توی قعر باتالقم.بگیری. حاال هم 

ازت متنفرم! و تو ساکت و خونسرد فقط نشستی اینجا و برات مهم  می فهمی؟ازت نفرت دارم، 

یه خوشحالن یا آدم های دور و برت نیست که امروز اول ماهه، آخر ماهه؛ کریسمسه یا سال نو، 

؛ درست نداریهم  متنفر بودنحتی قدرت دوست داشتن یا هیچی. تو  کههیچی . مرگی شون هست!

و نمی تونی شکارتو بو بکشی و کمین کرده و چشم دوخته به سوراخ موش ، تعین لک لکی که 

. اینجا این کافه ردی گوشهینطور کز کبه چنگش بیاری، اما می تونی مخفی بشی و منتظر بمونی! هم

تماال جدیدا کسی به فالکت نیفتاده یا اح وزنامه می خونی که ببینیربرای تو مثه تله موش می مونه. 

 ی مراسم بزرگداشت گرفتن؟ ا تا ببینی واسه چه آدم تئاتری تو تئاتر نقد منفی نداشته؟ ه نفربازی ی

به گل نشسته مثل ناخدائی که  هار تا می کنی.دو دو تا چمیشینی و منتظر قربانی بعدیت  تو اینجا

دلم  برات احساس تاسف می کنم. اوصاف بیچاره، با همه این یاآملیفقط منتظر شانست می مونی. 

زخمی. و کینه داری چون  حیوون مثل یهدرمونده ختی، بدب خیلی چون می دونم برات می سوزه

 نشون دادی از من چون توصبانی باشم نه اینکه نخوام ولی نمی تونم از دستت ع زخم خوردی.



 اصال؟ چرا باید برام مهم باشه. واقعا هر کوفتی بین تو و باب بوده برام مهم نیستضعیف تری. آره، 

هات )او قاشقی پر از  دیگه. یه خرچه فرقی می کنه که تو منو به خوردن شکالت عادت دادی یا 

بهم یاد دادی چطور  رم تواگ قلب مفیده. واسهشکالت  تازشم، از فنجانش سر می کشد.( چاکلت

. پس اینجا تو بازنده ای باعث شدی بیشتر تو دل شوهرم جا باز کنم لباس بپوشم، بهتر! این جوری 

حتما نقشه از اینا از دست دادی.  یلی قبل ترخو من برنده. اگه بخوایم منصفانه قضاوت کنیم تو اونو 

کردی و مثه تو که االن مثه  نامزدتمثه کاری که تو با درست  .ولش کنماونو م منت این بود که 

باشه. چرا باید فقط  خودخواهآدم نباید اینقدر . ولی کور خوندی. پشیمون بشمسگ پشیمونی! منم 

 چیزی به من برسه که هیچکس دیگه نمی خواد؟

ولی  نماسیدبهت  تو چیزی از من. قبول کن. م...ی ا"قوی تر "االن من حریف که  لپ کالم این

چشم از خواب باز کردی من صاحب وقتی . ممن مثل اون دزد معروف من خیلی چیزا ازت گرفتم.

. االن دیگه آه در بساط نداری و هر چیزی هم داری تمام چیزهایی بودم که تو از دست داده بودی

اونو من  نبود، اما کافیو تسخیر قلبش برای نگه داشتن یک مرد  مفت نمی ارزه. گل های الله ت

ولی من تونستم  باب رو برای خودت نگه داریزلم زیمبوهات نتونستی با الله ها و نگهش داشتم. 

از اون همه کتاب هایی که می خونی راه چاره بگیری اما من گرفتم. این کارو بکنم. تو نتونستی 



کنی و  از دیدنش حظ اسم بابات اسکیله، باشه، ولی یه اسکیل کوچولو تو خونه ت نداری که

این نشونه  کردم ساکت ساکت! اوایل فکر میچرا همیشه اینقدر ساکتی؟  قربون صدقه ش بری.

چون  بخاطر این الل مونی میگیری چون چیزی برا گفتن نداری.توئه! ولی االن می بینم  "قدرت"

 هیچ چی برات اونقدر ارزش نداره که بهش فکر کنی. 

 زمین برمی دارد.(ی ها را از روی یبلند می شود و دمپا)

تونی از کسی . تو نمیالله های تو رو برم،رو هم با خودم می الله هاخوام برم خونه، من دیگه می

تونی از خودت انعطاف نشون بدی واسه همینه که مثه یه چوب خشک چیزی یاد بگیری، نمی

ممنونم دادی،  بهمه چیزهای خوبی ک هشکنم. ازت ممنونم آملیا، به خاطر همشکنی. اما من نمیمی

حاال دیگه  عاشق شدن رو یاد دادی و اینکه چطوری منو دوست داشته باشه.واسه اینکه به شوهرم 

 و براش بمیرم شته باشمرم خونه تا با تموم وجود دوستش دامی

 

 .خارج می شود

 



 مترجم و ویراستار

 محمد اردکانی نژاد

 

زی هر گونه اجرای این نمایشنامه با ترجمه بنده به هر شکلی به هیچ مجوزی از مترجم نیا

 ندارد! اما خواهشمند است برای اطالع از مکان و زمان اجرای نمایش و آشنایی با گروه

 تشکربااجرا کننده، به مترجم اطالع داده شود. 
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