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شمردن ستارههای شب

روزهای ماهي
[ مادر مشغول بافتن يک ژاكت است] .

اسماعیل

زندگي چیز عجیبیه !  ...من زياد به اين اتفاق فکر نمي كنم .باالخره اين يه
واقعیته كه بايد باهاش كنار بیايم .ولي فروغ زنم مث من نیست .اون هنوز
منتظره .باور نداره كه پسرمون شهید شده .ما فقط همین يه بچه رو داشتیم.
سال شصت و شش رفت جبهه و ديگه بر نگشت .هنوز امیدواره كه يه روز
در باز میشه و اون بر میگرده .چند سال مفقود بود و جنازه شو پیدا نکردن.
پارسال خبرمون كردند كه بعد شونزده سال جسدش رو پیدا كردن .پالک
و انگشترش رو بهمون دادن .وقتي تابوت پسرم رو دوشم بود بچه مو
احساس مي كردم .اون خیلي جوون بود .ولي اين خواست خدا بود .من
مي دونم كه پسرم ديگه زنده نمیشه و بر نمي گرده .ولي فروغ جور ديگه
ای فکر مي كنه .هنوز خیال مي كنه محسن زنده س و بر مي گرده .باورش
نمیشه .بعضي وقتا يه كارايي مي كنه كه من تعجب مي كنم .حاال هم داره
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برای اون بافتني مي بافه .نمي دونم اين كارش كي تموم میشه.
فروغ

چند رديف ديگه ببافم میرسم به آستیناش .بايد به تنت امتحان كنم.

اسماعیل

من از بافتني خوشم نمیاد.

فروغ

[ به تن پدر امتحان مي كند ] .برای تو كه نمي بافم.

اسماعیل

اندازه ما فرق داره .

فروغ

من كارمو بلدم.

اسماعیل

خیلي از من الغر تره.

فروغ

سر شونه رو دو وجب گرفتم .بافتني زود كش میاد.

اسماعیل

[ مردد ] وقتي تموم شد میخوای چیکارش كني؟

فروغ

هوا خیلي سرد شده .بايد زودتر تمومش كنم.

اسماعیل

محسن ديگه بر نمي گرده.

فروغ

[ پس از سکوتي كوتاه ] وقتي اين ژاكت رو تموم كردم يه كاله برات مي بافم.

اسماعیل

چرا نمیخوای باور كني؟ .....تو چت شده ؟! اينجور خیال باف نبودی.
محسن شهید شده اونوقت تو براش بافتني مي بافي؟
[ مادر سکوت مي كند .بي آنکه جوابي بدهد خارج
مي شود] .

[ با صدای بلند حرف مي زند ] .هیچ وقت نمیخوای با هم در اين باره حرف
بزنیم .يا سکوت مي كني و حرف نمي زني يا زود قهر مي كني .مث بچه
ها .اون پسر منم بود .پاره تنم .ولي خدا نخواست زياد پیش ما بمونه.
میدوني چي منو آروم مي كنه؟ .....محسن خودش اين راهو انتخاب كرد.
میدون جنگ مث زندگي جای برد و باخته .تو جنگ و زندگي مرگ هم
هست .مهم اينه كه پسرمون زندگیش رو داد ولي آخرتش رو نباخت .به
همین سادگي! ....من حاال فقط نگران توام .مي فهمي؟
[ پدر خارج مي شود .در زماني ديگر مادر قاب عکسي
را با خود مي آورد و مشغول پاک كردن شیشه آن مي
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شود .به عکس زل مي زند .پدر وارد مي شود و
لحظاتي در سکوت به او نگاه مي كند] .

اسماعیل

يه روز بايد اين قضیه برای همیشه تموم بشه .من نگران حال فروغ هستم.
چند وقته حالش خوش نیست و دچار افسردگي شده .ساعت ها يه گوشه
كز مي كنه و به عکس محسن نگاه مي كنه .با عکس حرف مي زنه .دكتر
مي گفت بايد شرايط رو براش عوض كنیم .فکر كردم بهتره از اين خونه
بريم يه جای ديگه .ولي فروغ قبول نمي كنه .حتي حاضر نیست يه چند
روز مسافرت بريم .میگه اگه يه وقت محسن برگشت خونه و ما نباشیم چي
؟ ....مي ترسم آخرش بزنه به كله ش و ديگه هیچکي رو نشناسه .بايد يه
كاری بکنم .اگه فروغ هنوز امیدواره كه پسرمون زنده س خب اشکالي
نداره ولي نمیخوام اين طور مث ديونه ها خودشو عذاب بده .اون حتي
ديگه به حرف منم گوش نمیده .روز و شب به فکر پسرمونه و حرف اونو
میزنه .بايد يه كاری بکنم .به همومن خواهرزاده م گفتم بیاد خونه ما.
[ هومن كه لباس بسیجي را مي پوشد وارد مي شود] .

هومن

با اين لباس خ یلي بامزه شدم .مث يه برادر بسیجي .برادر هومن .آدم با اين
لباس يه جوری میشه .قیافه م چطوره؟  ....يه وقت زن دايي فروغ از اين
كار من ناراحت نشه؟

اسماعیل

تو فقط چند لحظه با اين لباس جلوش ظاهر بشو .همین.

هومن

يعني حرف نزنم؟

اسماعیل

فقط چند كلمه

هومن

چي بگم؟

اسماعیل

يه چیزی كه باورت كنه.

هومن

من عکس های پسر دايي محسن رو ديدم .مامان از خاطره ها و خوبي های
اون زياد برام حرف زده .آدم با حالي بوده .ولي من هیچ شباهتي به اون
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ندارم.
اسماعیل

مهم نیست.

هومن

يعني زن دايي اونقدر حالش بده كه هیچکي رو نمي شناسه؟

اسماعیل

من میخوام با اين كار يه جوری به خودش بیاد.

هومن

بهتر نیست ببريمش دكتر؟

اسماعیل

چیز مهمي نیست .من فقط میخوام اون خودش و ما رو باور كنه.

هومن

پس زن دائي پاک قاطي كرده!...

اسماعیل

تو زياد حرف مي زني پسر.

هومن

خب من مي ترسم با اين كار زن دائي حالش بد بشه.

اسماعیل

بدتر از اين نمیشه.

هومن

اگه يه وقت منو جای محسن شناخت؟! ....اونوقت چي؟ ....يعني بايد همه
ش اين لباسای بسیجي رو بپوشم و بیام اينجا؟ ....من از اين كارای بیسجي
بلد نیستم .از اين حاجي بازيا و شهید شدن!

اسماعیل

تو خیلي نق مي زني بچه .اون لباسا رو در بیار و برو.

هومن

باشه خان دايي .هر چي شما بگید .فقط جون دايي اسماعیل بعد به زن دايي
بگید شما از من خواستین.

اسماعیل

بهش میگم.

هومن

سالم ....

فروغ

سالم پسرم.

هومن

من اومدم.

فروغ

خیلي خوش اومدی.

[ هومن با ترديد مقابل فروغ مي رود .اسماعیل از دور
آنها را نگاه مي كند .فروغ متوجه هومن مي شود .به او
نگاه مي كند و لبخند مي زند .هومن دستپاچه و سردر
گم است] .
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هومن

شما منو مي شناسید؟

فروغ

مگه میشه آدم پسر گلش رو نشناسه!

هومن

خیلي دلم براتون تنگ شده بود .ببخشید كه خیلي دير برگشتم .اين همه
سال جبهه بودم .جنگ خیلي طول كشید .زودتر از اين مي خواستم
برگردم ولي برادر های بسیجي تنها بودند .گفتم چند سال بمونم بعد بیام.
شما نبايد ناراحت ما بشین .ما برای شما جبهه رفتیم .ما شهدا افتخار شما
هستیم .اگه ما نباشیم كي اين مملکت رو نگهداری كنه .شما نبايد افسرده
بشین .ما اونجا حالمون خوبه و همه جور امکانات در اختیارمون هست.
صبح تا شب نماز مي خونیم .دعا مي كنیم .خواهر و مادر اين بعثي های
مزدور رو يکي كرديم.

فروغ

بشین پسرم تا برات میوه بیارم.

هومن

من بايد برم.

فروغ

كجا؟  ....نمیخوای پیش ما بموني ؟

هومن

توی جبهه به من نیاز دارن .بايد زودتر برم .فقط اومدم كه بهتون سر بزنم.
شما نگران من نباشید .من تنها نیستم .ما تو جبهه كلي حال مي كنیم .همه با
هم رفیق هستیم .رئیس مون خیلي با حاله .يه آقای سرهنگ و خوش تیپ.
هوای منو خیلي داره .چند بار به من گفت كه بیام به شما سر بزنم ولي من
خودم قبول نکردم .بهش گفتم حاجي جون  ،بذار جنگ تموم بشه اونوقت
میرم حسابي استراحت مي كنم .ما بسیجي ها كه نبايد جبهه رو خالي كنیم.
حاجي سرهنگ همیشه برامون حرف های جالب مي زنه .میگه ما بسیجي
ها امید مردم هستیم .اونجا كسي فکر درجه و امتیاز نیست .همه با هم برادر
يم .من از شما هم زياد تعريف كردم .همه شما رو مي شناسن .بهشون
گفتم كه چقدر خوبید .گفتم كه چقدر به پسرتون فکر مي كنید .اين همه
سال منتظر بچه تون موندين .وقتي پسرتون خواست بره جبهه نگفتین كه
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هنوز بچه س .به حر فاش گوش دادين .به درد دلش .آدم كه همیشه بچه
نمي مونه .هر بچه ای دلش میخواد با مادر مهربوني مث شما حرف بزنه.
شما بچه تون رو مث بقیه مادر ها به حال خودش ول نکرديد [ .بغض مي

كند ] .آدم كه به شما نگاه مي كنه دلش سبک میشه .من اينو همیشه گفتم.
شما يه مادر واقعي هستید .من نمیخوام شما رو اين جور دل شکسته و
غمگین ببینم .خدا اين بعثي ها رو نابود كنه كه بچه ها رو از مادرشون دور
مي كنه [ .گريه مي كند ] .شما خیلي خوبین! ...
[ هومن تاب نمي آورد و با عجله خارج مي شود .فروغ
با حسرت و بغض رفتن او را نگاه مي كند .مرتضي
وارد مي شود .لحظاتي در سکوت به يکديگر نگاه مي
كنند] .

فروغ

تو هم ديديش ؟

اسماعیل

آره ....

فروغ

از ديدنش خوشحال شدم .ياد محسن افتادم .پسرمون هم سن خواهر زاده
ت بود كه رفت جبهه.

اسماعیل

تو هومن رو شناختي؟

فروغ

من هنوز عقلمو از دست ندادم.

اسماعیل

[ مکث مي كند ] .من ازش خواستم .نمیدونم چرا اين كار رو كردم.

فروغ

تقصیر منه .هیچ به فکر تو نبودم.

اسماعیل

همه ش به خاطر خودت بود .فروغ  ،من فقط میخوام تو اينقدر خودتو
اذيت نکني .میدوني چند ساله از شهادت محسن میگذره .تو بايد اين اتفاق
رو فراموش كني.

فروغ

نمي تونم به بچه م فکر نکنم.

اسماعیل

ولي محسن ديگه زنده نیست.

فروغ

برای من هنوز زنده س.
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اسماعیل

قبول كن كه محسن هیچ وقت بر نمي گرده.

فروغ

من يه مادرم .تو بايد اينو درک كني .روز های يه مادر مث ماهي دريا
میگذره كه امید به ديدن آسمون و آفتاب داره .باالخره يه روز مي رسه كه
امید هر كسي روشن میشه .بايد يه مادر بود تا اينو فهمید.

اسماعیل

كاش منم مي تونستم مث تو فکر كنم.

فروغ

تو امید نداری كه يه وقتي پسرمون رو ببیني ؟

اسماعیل

نمي دونم ....

فروغ

كجا میری؟

اسماعیل

میرم قدم بزنم.

فروغ

هوا سرده .اينجور بیرون بری سرما مي خوری [ .فروغ ژاكت بافتني را كه تمام

[ اسماعیل راه مي افتد كه برود .با حرف فروغ در رفتن
ترديد مي كند] .

كرده به اسماعیل مي دهد ] .اين ژاكت رو بپوش .برای تو بافتم.
[ پدر با تعجب به ژاكت نگاه مي كند .تاب نمي آورد
و بیرون مي رود] .
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سال های رياضي
موسي

اين خونه برام پر از خاطره س .زير اين سقف روزگار بد و خوب زيادی
داشتم .يه وقتايي خوش بودم و يه زمان پر از نکبت و بدبختي .ولي هیچ جا
مث خونه خود آدم نمیشه .ديگه حتي يه روزم طاقت قفس زندان رو
نداشتم .با خودم عهد كردم هیچ وقت دنبال خالف نرم  .ده سال حبس
كشیدم .روز و شب چش انتظار بودم كه كسي به ديدنم بیاد .ولي هیچکي
نیومد .بي كسي و تنهايي درد بزرگیه! .....تو دنیا مگه يه مرد به چي
دلخوشه؟ ....مادر و رفیق و اوالد! ....از وقتي چش باز كردم يتیم بودم و
داغ نامردی رفیق جگرمو سوزنده .حاال فقط امیدم همین يه دختره .يادگار
يه عمر درد و محنت! ....خدائیش من هیچ وقت در حقش پدری نکردم.
ولي حاال كه برگشتم میخوام همه چیز رو جبران كنم .پشت دستم رو داغ
كردم آدم بشم .میخوام مرد و مردونه وايسم و يه زندگي ديگه بسازم .يه
وقتايي بايد به هرچي بودی و ساختي پشت كني تا بتوني زندگي رو صفر
كني .يعني چي؟ ...يعني كس ديگه ای بشي .اون موسي كه مي شناختم
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برای همیشه مرد .حاال ديگه هیچ چیز مث ديدن دخترم نمي تونه برام لذت
داشته باشه .هنوزم خاطر زنم رو میخوام .میخوام كاری كنم كه دوباره دور
هم جمع بشیم .اين خونه سال ها خالي بوده .ولي بازم رونق مي گیره .به
جالل برادر زنم پیغام دادم كه بیاد اينجا .بايد سنگامون رو با هم وا كنیم.
جالل آدم بدی نیست .اهل حساب و كتابه .كاش هنوز همون آدمي باشه
كه مي شناختم.
[ موسي و جالل لحظاتي در سکوت فقط به يکديگر
نگاه مي كنند .جالل در هنگام حرف زدن دائم آدامس
مي جود] .

موسي

ببخش آقا جالل  ،بساط پذيرايي تو اين خرابه ندارم.

جالل

من اينجا برای مهموني نیومدم [ .خانه را ورانداز مي كند ] .اين خونه خیلي
حیف شد .اين چند سال كه خالي بود خدا تومن اجاره ش مي شد.

موسي

تو هیچ فرقي نکردی [ .پاكت سیگارش را تعارف مي كند ] .سیگار مي كشي ؟

جالل

نه .... ،

موسي

سیگارش مفته!

جالل

برای سالمتي مضره.

موسي

هنوز همون كره خر موندی! مث همیشه [ .چندبار كبريت مي زند تا سیگارش

را روشن كند اما آتش نمي گیرد ] .سر و قیافه آدم حسابیا رو گرفتي!
جالل

ولي تو هیچ عوض نشدی.

موسي

زندانش خوب بود! [ ....از شوخي خود مي خندد ].همه جای اين شهر عوض
شده .ديگه هیچکي رو نمي شناسم .صبح تا شب تو خیابون دور بزني يه
نفر آشنا رو نمي توني پیدا كني.

جالل

گوش كن موسي  ،نمیدونم از من چي میخوای! ....تازه داشتیم به زندگي
بدون تو عادت مي كرديم كه يه دفعه سر و كله ت پیدا شد.

موسي

[ پس از سکوتي كوتاه ] میخوام دخترم رو ببینم.
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جالل

بهتره فراموشش كني.

موسي

يعني چي؟ ....من حق ندارم سراغ دخترم رو بگیرم؟ من پدرشم!....
خواهرت هیچي! ....قانوني لیالق گرفته و ديگه زن من نیست .ازش گله هم
ندارم .من بهش بد كردم .شوهر خوبي نبودم .تو زندگي با من خیری نديد.
ولي فرنگیس بچه منه .مي فهمي؟

جالل

[ سکوت مي كند ..... ] .تو هیچ وقت اهل زندگي نبودی .بودی؟ ....كي از
حال و روز زن و بچه ت خبر داشتي كه حاال اومدی سراغشون؟

موسي

جالل ،من ديگه اون آدمي نیستم كه مي شناختي .زندان و تنهايي از من
كس ديگه ای ساخته .اين همه سال تو اون قفس شب و روز رو شماره مي
كردم كه كي بشه آزاد بشم و همه چیز رو جبران كنم .میخوام آسیه
برگرده سر زندگیش.
[ سکوت طوالني .موسي دوباره سعي دارد سیگارش را
روشن كند اما كبريت آتش نمي گیرد .با عصبانیت
سیگار را مچاله مي كند ] .

موسي

ازت گله دارم جالل .چرا نیومدی مالقاتم؟

جالل

فراموش كردم!

موسي

[ به تلخي لبخند مي زند ] .خب حق داری .دانشگاه كه نرفتم .آدم خالفکار
ديدن نداره!....

جالل

موسي تو همیشه آدم پر رويي بودی.

موسي

خدات رو شکر! .....خیلي دلت از من پره .يه باره میخوای بشاشي به سر و
هیکل آدم!....

جالل

اين همه سال كجا بودی؟

موسي

رفته بودم دور دنیا رو بگردم و تفريح كنم.

جالل

تو با كارات زندگي خواهرمو سیاه كردی .من عباس شوقي رو مي شناختم.
همون نگهباني كه بي گناه كشته شد .يه دختر هم سن فرنگیس تو داشت.
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موسي

من اونو نکشتم.

جالل

به هر حال تو هم اونجا بودی.

موسي

قرار بود كه من فقط گاو صندوق شركت رو بار بزنم .وقتي اون نگهبان ما
رو ديد من فرار كردم .من هیچ وقت كسي رو نکشتم.

جالل

میدوني چي باليي سر زن و دخترش اومد؟

موسي

منم تاوان كارمو دادم .ده سال از بهترين روزای عمرمو زندان بودم .تقاص
خیلي چیزا رو پس دادم.

جالل

يه چیزايي رو هیچ وقت نمیشه جبران كرد.

موسي

مصبت رو شکر! ....چرا اين همه با اعصاب من بازی مي كني؟ ....من اگه
بزنم به سیم آخر ديگه حالیم نمیشه چیکار مي كنم.

جالل

گفتم كه هیچ فرقي نکردی!

موسي

میخوای چیکار كنم .میخوای گريه كنم يا اينکه مث سگ پارس بزنم و
طلب بخشش كنم؟
[ سکوت .جالل با حالت قهر مي خواهد برود .دختر و
به دنبالش مرد وارد مي شوند .موسي و جالل با تعجب
به آنها نگاه مي كنند] .

دختر

سالم ....ما برای اجاره خونه اومديم .آقايي كه تو بنگاه بود مي گفت
صاحب اينجا برگشته و شايد خونه رو اجاره بده .با نامزدم اومدم .مي تونیم
خونه روببینیم ؟

موسي

اين خونه ديدن نداره.

دختر

اينجا محله خیلي خوبیه.

دختر

ما دو ساله عقد كرديم ولي تا حاال نتونستیم يه خونه مناسب پیدا كنیم.
نامزدم كارمنده .خوبي اين محله اينه كه به مادر نامزدم خیلي نزديکیم.
حالش خوب نیست و به ما احتیاج داره.
[ مرد با خوشرويي جلو مي رود و با نادر و جالل دست
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مي دهد .دختر و مرد با شوق و كنجکاو اطراف خانه را
نگاه مي كنند].

جالل

اينجا اجاره ای نیس.

دختر

شما صاحب خونه هستین؟

جالل

صاحب اينجا اين آقای مهربونه كه بعد از سال ها از مسافرت دور دنیا
برگشتن و میخوان اينجا رو آباد كنن.

دختر

من خونه های قديمي رو دوست دارم .بهتر از آپارتمان های قوطي كبريته.
اقالً آدم وقتي تو خونه حرف مي زنه همسايه ها صداشو نمي شنون .اجاره
اينجا چقدره؟ ....خواهش مي كنم اينجا رو به ما اجاره بدين.

موسي

اينجا خونه كس ديگه ايه .من میخوام يه مادر و دختر رو راضي كنم كه
بیان اينجا با يه مرد بي كس و تنها زندگي كنن.

دختر

راضي شدن؟

موسي

نمي دونم!

دختر

ما مي تونیم بازم صبر كنیم .میريم يه وقت ديگه میايم .فقط خواهش مي
كنم به كس ديگه ای قولش رو ندين .من و شوهرم از اين خونه خوشمون
میاد .ما اينجا رو پسند كرديم.
[ دختر و مرد خارج مي شوند .موسي يکباره زير خنده
مي زند] .

موسي

مي بیني!؟ ....روزگار عوض شده و دخترا شدن همه كاره زندگي .نکنه اين
چند سال كه من نبودم دنیا زير و رو شده و زنا میرن خواستگاری مردا!
[ جالل سکوت مي كند .كنار پنجره مي رود و بیرون را
نگاه مي كند] .

جالل

من اومدم كه يه چیزايي رو برات روشن كنم  .مي خواستم قبل از اينکه
دنبال من و خانواده م راه بیفتي و زنگ همه خونه های اين شهر رو بزني
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ببینمت و حرفامو بهت بزنم.
موسي

اين شد حرف حساب.

جالل

تو كه هیچ وقت حساب و كتاب حالیت نبوده.

موسي

بگو آقا جالل .تحمل شنیدن بدتر از ايناش هم دارم.

جالل

يه چیزايي هست كه بهتره تو ندوني .اين به نفع خودته.

موسي

مگه چي شده؟ ....خواهرت شوهر كرده؟ مبارک باشه! ....حاال كي هست؟
چکاره س؟  .....بايد اونقدر ارزش داشته كه خانوم بره لیالق غیابي بگیره و
بیفته دنبال يه سبیل كلفت! ....جل الخالق! ديگه بايد ناموس و وفا رو قاب
گرفت و كوبید به ديوار!

جالل

موسي كاش هیچ وقت بر نمي گشتي.

موسي

من بايد دخترم رو ببینم.

جالل

اون ديگه نیست.

موسي

برای من بازی در نیار.

جالل

بازی نیست .فرنگیس سالهاس كه مرده!

موسي

[ مي خندد ] .بازی قشنگیه! ....مث فیلم ها ی هندی شده .يه پدر بعد از سال
ها از زندان میاد و بهش میگن پدر جان دخترت مرد [ .كالفه و عصباني مي

خندد ] .جالل تو هیچ وقت آدم بامزه ای نبودی.
[ سکوت طوالني .جالل به آرامي گريه مي كند.
موسي نگاهش مي كند] .

با من شوخي مي كني؟
جالل

سال اول كه زندان رفتي تو يه تصادف جلو مدرسه ماشین بهش زد و همون
جا تموم كرد .راننده فرار كرد و نتونستن پیداش كنن.

موسي

دروغ میگي!

جالل

من هیچ وقت بهت دروغ نگفتم.
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[ سکوت طوالني .موسي مات ومبهوت است .جالل
اطراف خانه را مي گردد .لیوان آبي را مي آورد و به
موسي تعارف مي كند .موسي لیوان را مي گیرد اما
تحمل نمي آورد و لیوان از دستش مي افتد] .

موسي

اين يه نقشه س .تو و آسیه میخواين منو از دخترم دور كنید .باشه .من
نمیخوام ببینمش .فقط نگو كه دخترم زنده نیست .من باور نمي كنم[ .

يکباره هجوم مي برد و يقه جالل را مي گیرد ] .اگه يه مو از سر فرنگیس كم
شده باشه روزگارت رو سیاه مي كنم .تو و اون آبجي عتیقه ت رو سالخي
مي كنم .من كه برچسب آدم كشي بهم زدن حاال خیلي دلم میخواد دق
دل چند ساله م رو سر شما خالي كنم.
جالل

اتفاقي بود كه افتاد .من نمي دونستم چطور بايد اين خبر رو بهت بدم .برای
همین هیچوقت نیومدم به ديدنت.

موسي

من بايد آسیه رو ببینم.

جالل

اگه ببینیش اونو نمي شناسي .شده مجسمه حیرت!

موسي

بايد جواب خیلي چیزا رو به من بده.

جالل

چند ساله با هیچکي حرف نمي زنه.

موسي

اون مقصره.

جالل

اون حاال بیشتر از هر كسي احساس گناه مي كنه.

موسي

[ يقه جالل را رها مي كند ] .میخوام ببینمش.

جالل

چند ساله منتظرته.

موسي

منتظر من؟

جالل

هروقت میرم به ديدنش اسم تو رو میاره .میگه كه باهاش قرار گذاشتي از
اين شهر برين.

موسي

كجا بريم؟
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جالل

نمیدونم! ....هنوز باور نکرده كه فرنگیس مرده!
[ موسي دنبال پاكت سیگارش مي گردد .با اضطراب
و لرزش سیگاری به دهن مي گیرد .كبريت مي زند
ولي بازم روشن نمي شود .سیگار را پرت مي دهد] .

موسي

حالش خوب نیست؟!

جالل

اين روزا بهتر از همیشه س .انگار فهمیده تو آزاد شدی.

موسي

حاال كجاس؟

جالل

چند وقت يه بار میارمش خونه .وقتي تو رو ببینه حالش بهتر میشه.

موسي

يا خدا! ....چي به سرم اومده!؟....چرا اين خواب اينقدر طوالنیه!....
[ موسي تاب نمي آورد و به گريه مي افتد .جالل بي
تکلیف و مستاصل قدم مي زند .دختر و مرد كه آينه و
قرآني را همراه دارد وارد مي شوند .با ديدن موسي با
تعجب به او نگاه مي كنند] .

دختر

فکر كنم ناموقع مزاحم شديم! ....اتفاقي افتاده؟

جالل

رفیق من حالش خوب نیست.

دختر

ما اومديم درباره خونه حرف بزنیم .نگران بوديم كه اينجا هم از دست مون
بره .مي خواستم خواهش كنم خونه رو به ما اجاره بدين .فکر كنید منم
دختر شمام .ما ديگه نمي تونیم صبر كنیم؟....

جالل

اين خونه اجاره ای نیست.

دختر

كسي میخواد اينجا بیاد؟

جالل

شما همیشه تو كار مردم دخالت مي كنید ؟ ....

دختر

[ دختر و مرد با خجالت به يکديگر نگاه مي كنند.... ] .
[ سکوت .جالل راهي مي شود برود].

جالل

هر وقت خواستي میريم آسیه رو ببیني .تو رو ببینه شايد حالش بهتر بشه.
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[ جالل خارج مي شود .دختر بالتکلیف و نگران به
شوهرش نگاه مي كند] .

دختر

آقا  ،اگه میخواين بريم يه وقت ديگه بیايم.

موسي

[ موسي گويي تازه متوجه دختر شده لحظاتي فقط به او نگاه مي كند ] .تو بايد هم
سن اون باشي؟

دختر

من سه سال از شوهرم كوچیک ترم.

موسي

دختر منم حاال يه خانوم حسابي شده! ....تو خیلي شبیه اوني.

دختر

چه خوب! ....دلم میخواد دخترتون رو ببینم.

موسي

منم هیچ وقت نديدمش.

دختر

شوخي مي كنید!  ....شايد من دختر شما رو بشناسم .اسمش چیه؟

موسي

تا حاال صداش نزدم.

دختر

شما خیلي غريب حرف مي زنید.

موسي

من يه غريبه م!....

دختر

پس تو اين خونه زندگي نکردين؟

موسي

من هیچ وقت نتونستم تو اين خونه زندگي كنم!

دختر

ما قول میديم اينجا رو خراب نکنیم .مث خونه خودمون اينجا رو حفظ مي
كنیم.

موسي

پدرت بايد قدر دختری مث تو رو بدونه.

دختر

پدرم سال هاس كه مرده .چند تا نامرد اونوكشتن .اون اگه بود حتما ما تا
حاال صاحب خونه شده بوديم .من هنوز قیافه مهربونش رو يادم میاد.

موسي

زندگي چیز عجیبیه! ....يه وقتايي كار و كردار آدما مث دفتر رياضي به هم
وصل میشه .هر چي آدم بیشتر پیر میشه حساب و كتاب دنیا رو بهتر مي
فهمه.
[سکوت طوالني  .موسي راهي مي شود كه برود .دختر
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با دستپاچه گي دنبال او مي رود و مانع رفتنش مي شود.
]

دختر

آقا  ،ما چیکار كنیم؟

موسي

اين خونه مال شماس.

دختر

يعني اينجا رو به ما اجاره میدين؟ .....كي قرارداد بنويسیم.؟

موسي

الزم نیست.

دختر

بايد درباره اجاره خونه حرف بزنیم.

دختر

شما فقط به زندگي فکر كنید.

موسي

ولي شما كه ما رو نمي شناسید.

دختر

من هیچ وقت كسي رو نشناختم .حتي خودم رو!

موسي

ازتون ممنونم پدرجون!....
[ موسي خارج مي شود .دختر با خوشحالي به مرد نگاه
مي كند .هر دو لبخند مي زنند] .
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لیال

خسرو حالش خوب نیست .يک سال بیشتره كه ديگه حتي نمي تونه
درست و حسابي راه بره .زبونم الل دكترا گفتن خسرو زياد زنده نمي مونه.
سي و هشت سال باهاش زندگي كردم ولي هیچ وقت خسرو رو اين جور
درمونده و بیمار نديدم .دلم به حالش مي سوزه! ....خودش میگه مرگ
باهاش قهر كرده .اونقدر حالش بده كه يه وقتايي مث ديونه ها میشه و
حرفای عجیب مي زنه .راضي نشد بیمارستان بمونه .توی خونه خیلي
بداخالقي مي كنه .ما خیلي تنها شديم .ديگه حتي بچه ها هم به ما سر نمي
زنن .آدمای پیری مث ما غیر از بچه هامون كسي رو نداريم .خسرو خیلي
مغروره  .با خیلي از آدما بد تا كرده .يه عمر با اين اخالقش ساختم و
صبوری كردم .ازش ناراضي نیستم .دعا مي كنم خدا از گناهش بگذره.
ولي انگار خسرو نمیخواد باور كنه كه پیر شده و بايد چش انتظار مرگ
باشیم .هنوزم فکر مي كنه بايد همون آدم همیشه باشه .براش يه كاسه آش
نذری آوردم .حاال خسرو بازم قُر مي زنه كه چرا تنهاش گذاشتم.
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[ لیال با كاسه دستش سمت خسرو مي رود .خسرو كه
روی تخت درازكشیده با ديـدن او به سختي مي نشیند].

خسرو

كجا بودی؟

لیال

برات آش آوردم.

خسرو

میل ندارم.

لیال

آش نذريه.

خسرو

من فقط تشنمه.

لیال

قرص هاتو خوردی؟

خسرو

ديگه از اون زهر ماريا نمي خورم.

لیال

آرومت مي كنه.

خسرو

من حالم خوبه .چرا اين خونه پر از دوده؟! ....اون آتیش رو خاموش كن.
من از دود اسفند خوش م نمیاد .اينجا دارم خفه میشم .بايد از خونه برم
بیرون.

لیال

اينجا هیچ چراغي روشن نیست.
[ خسرو مي خواهد بلند شود كه تعادل خود را از دست
مي دهد و روی تخت مي افتد] .

تو كه نمي توني راه بری.
خسرو

تشنمه.

لیال

قرصا تو میخوای؟

خسرو

من فقط آب میخوام.

لیال

[ يک لیوان آب را به خسرو مي دهد ] .چت شده خسرو؟ ....بازم درد داری؟

خسرو

خاموشش كن.

لیال

چي رو خاموش كنم؟

خسرو

گرما و دود تنمو مي سوزونه.
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لیال

بازم خیاالتي شدی.

خسرو

دفترچه رو چیکار كردی؟

لیال

[ دفترچه كاغذی را به خسرو مي دهد ].كنار سرت گذاشتم.

خسرو

بايد حساب و كتاب كنم.

لیال

همه رو نوشتم .آقا رحمان اجاره دو ماه رو داد .مهندس هم پول رو ريخته
بود حساب .شماره فیش رو صفحه آخر نوشتم .حساب و كتاب مغازه هم
اينجاس .نگاه كن .هیچي رو جا نذاشتم.

خسرو

بايد برم مغازه.

لیال

با اين حالت كه نمي توني راه بری.

خسرو

اون وله دزنا قابل اطمینان نیست .بايد از مغازه بندازمش بیرون.

لیال

قاسم خیلي وقته از اونجا رفته.

خسرو

پس باالخره كار خودشو كرد .دخل مغازه رو زد وفرار كرد.

لیال

چند ماه پیش خودت بیرونش كردی .يادت نیست؟

خسرو

تو همیشه از اون دزد بي پدر و مادر دفاع كردی .ولي من اونو خوب مي
شناسم.

لیال

اينقدر حرص نخور خسرو .برات خوب نیست .تو بايد قرصات رو به موقع
بخوری.

خسرو

من حالم خیلي خوبه .مي دونم شما چه نقشه ای داريد .تو میخوای من
بمیرم و زن اون نمک به حرام بشي.

لیال

خسرو  ،بازم شروع كردی؟

خسرو

اون حرومزاده با حقه اومد تو مغازه من تا پاش به خونه من باز بشه و منتظر
بشه من بمیرم .میخواد بیاد خواستگاری تو.

لیال

[ گريه مي كند ] .خسرو  ....قاسم از پسرمون هم كوچیک تره .تو از حرص
مال دنیا داری ديونه میشي .هیچکي فکر پوالی تو نیست .تو دفترچه ت
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همه حساب و كتابت هست .همه ش مال توئه .مي توني با خودت ببری اون
دنیا .اين قانعت مي كنه ؟
خسرو

تو برای چي گريه مي كني؟

لیال

ديگه تحمل اين حرفا رو ندارم.

خسرو

تو خیلي ساده لوحي.

لیال

يه عمر با همه چیزت ساختم .ولي هیچ وقت ازت گله نکردم .تو حق
نداری هرچي دهنت میاد بار من كني .دور و برت رو نگاه كن .حاال ديگه
تو روزگار پیری هیچکي رو نداريم .همه ش به خاطر اخالق گند توئه.

خسرو

حالم خوب نیست .سرم گیج میره .دارم از درد منفجر میشم....

لیال

بايد قرصاتو بخوری.

خسرو

دفترچه م كجاس؟

لیال

همین جا كنارت گذاشتم.

خسرو

[ دفترچه را ورق مي زند ] .بايد حساب اين ماه رو جدا كنم.

لیال

هیچي از قلم نیفتاده .جای اين همه حرص يه قاشق آش بخور.

خسرو

اين غذای جهنمه.

لیال

استغفراهلل ....كفر نگو خسرو.

خسرو

تو میخوای منو چیز خوركني و بری سراغ اون حرومزاده .من تو رو خوب

[ لیال جعبه قرص را مي آورد و خسرو با ترس و عجله
قرص را مي خورد] .

مي شناسم عجوزه .از جلو چشام گم شو.
[ لیال با حالت قهر خارج مي شود .خسرو كاسه
آش را پرت مي دهد] .
من هفت تا جون دارم .فکر كردی مي میرم و به آرزوت مي رسي  .تا وقتي
تو زنده ای من هیچ وقت نمي میرم.
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[ خسرو سرفه مي زند .در زماني ديگر صدای آواز
دختر بچه ای را مي شنويم  .خسرو در تختش چند بار
غلت مي زند .توپي داخل خانه مي افتد .دختر به دنبال
توپ وارد مي شود .با ديدن خسرو لبخند مي زند] .

خسرو

اينجا چیکار داری؟

دختر

دنبال توپم اومدم.

خسرو

اينجا هیچ توپي نیست.

دختر

شما حالتون خوب نیست؟

خسرو

زود از اينجا برو.

دختر

من زير پنجره خونه شما بازی مي كردم كه توپم افتاد خونه شما.

خسرو

من حالم خوب نیست و حوصله درست و حسابي ندارم.

دختر

ناراحت میشي بازی كنم.

خسرو

اينجا جای بازی نیست.

دختر

پس من كجا بازی كنم؟

خسرو

به من مربوط نیست.

دختر

شما برای چي مريض شدين؟

خسرو

تو خیلي حرف میزني .اعصابم قاطي میشه.

دختر

فکر كردم آدم مهربوني باشید .همیشه صدای آه و ناله شما رو مي شنیدم.
من آدمای مريض زيادی ديدم ولي هیچکدوم مث شما بد اخالق نبودن.
يه آقايي رو ديدم كه همه بدنش تو گچ بود .يه ماشین گنده بهش زده بود.
كمک كرد تا من توپم رو پیدا كنم.

خسرو

[ فرياد مي زند ] .من نمي دونم توپت كجاس.

دختر

دنبالش مي گردم .يه توپ كوچولو بود .از پنجره افتاد ....

خسرو

از اين خونه برو بیرون.
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دختر

[ ذوق زده ] پیدا كردم.

خسرو

زودتر برو پي كارت.

دختر

من مي خوام با شما دوست بشم.

خسرو

من به كسي احتیاج ندارم.

دختر

میخواين براتون آواز بخونم؟

خسرو

فقط از اين خونه برو .چي از جون من میخوای؟ .....

دختر

اگه يه وقت حوصله تون سر رفت صدام بزنید .من همیشه زير پنجره بازی
مي كنم و آواز مي خونم.
[ دختر خارج مي شود .خسرو مي نشیند  .به سختي
لیوان آب را بر مي دارد و از آن مي نوشد .مرد كه پالتو
بلندی به تن دارد و گوني پر از وسیله ای را به دوش
مي كشد وارد مي شود .خونسرد و آرام آدامس مي
جود و اطراف خانه را نگاه مي كند .خسرو از ديدن او
تعجب مي كند] .

خسرو

تو كي هستي؟! ....اينجا چیکار داری؟ ....مگه اين خونه صاحب نداره كه
همین جور سرتو پائین انداختي و اومدی تو!؟ ....با توام! اينجا برای چي
اومدی؟

مرد

خونه قشنگي داری.

خسرو

با كي كار داری؟

مرد

تو خونه ت چیزای خوبي پیدا میشه.
[ مرد وسايل خانه را انتخاب مي كند و داخل گوني مي
گذارد] .

خسرو

به وسايل خونه دست نزن.

مرد

اينا خیلي خوبه .به درد مي خوره.

خسرو

میخوای دزدی كني؟
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مرد

[ به خسرو نگاه مي كند ] .من اون ساعت رو الزم دارم.

خسرو

اين مال منه.

مرد

من تا حاال چند تا ساعت داشتم ولي همه شون رو گم كردم.

خسرو

از خونه من برو بیرون.

مرد

اگه ساعت رو به مچ دست ببندم ديگه گمش نمي كنم.

خسرو

تا داد نزدم زودتر برو....

مرد

تو پیرمرد پر حرفي هستي.

خسرو

آهای ....يه دزد اينجاس .يکي بیاد اين يارو رو بیرون كنه .لیال ....دزد
اومده تو خونه .....كمک ،كمک....

مرد

تو خیلي خسیسي.

خسرو

میخوای همسايه ها رو بريزم سرت.

مرد

من اون ساعت رو الزم دارم.

خسرو

منم ساعتم رو به كسي نمیدم.

مرد

من خیلي كار دارم.

خسرو

تواجازه نداری ساعت منو برداری .يه نفر به دادم برسه .يه دزد اينجاس ...
[ مرد با نهايت خونسردی ساعت را از مچ دست خسرو
باز مي كند .با رضايت آن را به دستش مي بندد].

مرد

من بلد نیستم از اين ساعت استفاده كنم.

خسرو

زود ساعت منو پس بده.

مرد

تو كه میخوای بمیری .به دردت نمیخوره.

خسرو

صاحب اون ساعت منم.

مرد

ديگه نیستي.

خسرو

گوش كن .من مريضم .حالم خوب نیست.

مرد

اين حرفا چه ربطي به ساعت داره؟!
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خسرو

[ بغض مي كند ] .خواهش مي كنم منو اذيت نکن.

مرد

تو ديگه نیازی به ساعت نداری .چون كاری نمي كني .صبح تا شب همه
ش دراز كشیدی يا مي خوابي.
[ مرد خارج مي شود .خسرو با صدای بلند گريه مي
كند .لیال كه از خريد روزانه بر مي گردد و چند نايلون
را همراه دارد وارد مي شود .با تعجب به خسرو نگاه مي
كند] .

لیال

خسرو ،توگريه مي كني؟!

خسرو

تو ديديش؟

لیال

كي؟!....

خسرو

اون مرد رو ديدی؟

لیال

كدوم مرد؟

خسرو

االن اينجا بود .وسايل خونه رو دزديد .ساعت منم از دستم باز كرد و رفت.
من نتونستم جلوشو بگیرم.

لیال

شايد خواب ديدی!

خسرو

نه ،پیش پای تو اينجا بود.

لیال

من كه هیچکي رو نديدم.

خسرو

گلدان و مجسمه رو برد .ساعت منو دزديد.

لیال

وقت خوردن داروهات شده خسرو .تو نبايد زياد از تخت پائین بیای.

خسرو

اومدی تو خونه .يه پالتو تنش بود و يه گوني داشت .دزد بود .قبل از اون يه
دختر اومد كه دنبال توپش مي گشت .تو چرا در خونه رو باز میذاری؟

لیال

در خونه باز نیست.

خسرو

اونا اينجا بودن.

لیال

هیچ كس اين اطراف نیست.
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خسرو

تا زياد دور نشدن زود برو دنبالشون .اون مرد نبايد فرار كنه .من ساعت مو
میخوام.

لیال

باشه خسرو ....تو حرص نخور .حالت بد میشه.
[ لیال خارج مي شود و وسايلي را كه مرد برداشته با
خودش مي آورد .ساعت را به خسرو مي دهد] .

چرا وسايل خونه رو پرت مي كني؟ ....اگه يه وقت تو سر وكله كسي
بخوره میدوني چي میشه؟
خسرو

[ متعجب ] كجا بود؟

لیال

كسي تو فکر دزدی از تو نیست.

خسرو

باور نمي كنم! ....مي گفت الزمش داره .اگه نمي دادم منو خفه مي كرد.

لیال

همه ش فکر و خیاله.

خسرو

شايد تو رو ديده و ترسیده.

لیال

كسي از ما نمي ترسه.

خسرو

اونا اومده بودن كه منو بترسونن .من مي دونم نقشه شون چیه .دنبال ثروت
من هستند .....دفترچه من كجاس؟

لیال

[ دفترچه را به خسرو مي دهد ] .حساب و كتاب تو به درد كسي نمي خوره.
ديگه هیچ كس به اين خونه نمیاد .خسرو ،ما خیلي تنهائیم.
[ خسرو ناباور و نگران دراز مي كشد .لیال وسايل خانه
را مي چیند .در زماني ديگر كه صبح است و آفتاب از
پنجره به داخل مي تابد خسرو را مي بینیم كه خواب
است .صدای آواز دخترک شنیده مي شود .میرزا با
شنیدن صدا از خواب بیدار مي شود .با تعجب به صدا
گوش مي دهد .دختر وارد مي شود].

دختر

سالم....

خسرو

تو بازم پیدات شد؟
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دختر

براتون سیب آوردم.

خسرو

اينجا چیکار داری؟

دختر

اومدم ديدن شما.

خسرو

اصال تو كي هستي؟

دختر

منم .همون كه توپم افتاد خونه شما.

خسرو

مي دونم كي تو رو فرستاده .ولي هیچ فايده ای نداره .من بچه نیستم كه
بخوای گولم بزني.

دختر

مگه شما سیب دوست نداريد؟

خسرو

زود از خونه من برو بیرون.

دختر

من كه شما رو اذيت نکردم.

خسرو

تو و اون مرد پالتويي میخوايد منو سركیسه كنید .من حواسم هست .خیال
كرديد پیر و مريض شدم و نمي تونم كاری بکنم .من خودم آخر هر چي
حقه بازم .از اين بازيا سر خیلي آدما در آوردم .اگه فکر كرديد با اين ادا و
اطوار جا مي زنم كور خونديد .بگو كي تو رو فرستاده؟

دختر

هیچکي! ....من ديدم شما خیلي تنهائید براتون سیب آوردم .میخوام با هم
دوست بشیم.

خسرو

[ به سختي بلند مي شود ] .من ديگه اجازه نمیدم از من دزدی كني.

دختر

من دزد نیستم.

خسرو

برای چي بي اجازه خونه من میای؟

دختر

خب اگه ناراحت مي شید ديگه نمیام.

خسرو

ديگه اينجا نیا.

دختر

شما خیلي بد اخالقین .برای همین همیشه تنهائید.
[ دختر با ناراحتي خارج مي شود] .

خسرو

برو گم شو .من مي دونم كي به شما خط میده و در رو براتون باز میذاره.
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ولي همه ش بي فايده س .من هنوز هوش و حواسم رو از دست ندادم.
نمیذارم زندگي منو صاحب بشه.
[ میرزا دراز مي كشد .مرد پالتويي وارد مي شود .گوني
روی دوشش پر شده و سنگین است .میرزا با ديدن او
مي ترسد .مرد با دقت اطراف خانه را نگاه مي كند] .

مرد

فکر كنم من قبال اينجا بودم!

خسرو

بازم پیدات شد؟!

مرد

مرد همسايه تون آدم خوبي بود .همه وسايل خونه رو به من بخشید .ولي به
نظر میاد تو آدم بد قلقي باشي.

خسرو

دنبال چي اومدی؟

مرد

خب يه راديو مي خواستم كه پیدا كردم .يه وقتايي خبربه درد مي خوره[ .

راديو را از داخل گوني در مي آورد و به خسرو نشان مي دهد ] .باالخره پیدا
كردم .راديو قديمي و خوبیه.
خسرو

اين راديو مال منه.

مرد

دروغ میگي من از تو نگرفتم.

خسرو

داده بودمش به برادرم.

مرد

خب منم ازش گرفتم.

خسرو

كي؟ ....برادر من خیلي وقته مرده.

مرد

حاال ديگه چه فرقي مي كنه كي مرده و كي زنده س .مهم اينه من اين
راديو رو دارم و مي تونم اخبار رو گوش كنم.

خسرو

اصال تو كي هستي؟! ....برای چي میای خونه من؟ كي در رو برات باز مي
كنه؟ ....از خونه من برو بیرون  .اگه نری داد مي زنم.

مرد

چه پیراهن قشنگي پوشیدی.

خسرو

تو چي از من میخوای؟!....
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مرد

بايد اندازه م باشه.

خسرو

من پیراهنم رو به كسي نمیدم.

مرد

هوا سرد شده .من چند تا پیراهن میخوام .درش بیار.

خسرو

اين كار رو نمي كنم.

مرد

[ با تحکم ] من خیلي كار دارم.

خسرو

نمیشه اين پیراهن رو ندم؟

مرد

من الزمش دارم.

مرد

شلوار هم میخوام.

خسرو

شلوار؟!....

مرد

الزم میشه.

خسرو

پس خودم چیکار كنم؟

مرد

بگرد پیدا كن .كمک مي كنم شلوارتو در بیاری.

[ میرزا احساس مي كند چاره ای جزء تسلیم ندارد.
پیراهنش را در مي آورد .مرد با رضايت پیراهن را نگاه
مي كند و داخل گوني مي گذارد] .

[ میرزا كه مستاصل شده به راحتي تسلیم مي شود و مرد
شلوار او را در مي آورد .شلوار را داخل گوني مي
اندازد .گلدان و مجسمه را بر مي دارد و مي رود .میرزا
تاب نمي آورد و زير گريه مي زند .لیال كه لباس بیرون
پوشیده وارد مي شود .ازديدن خسرو تعجب مي كند] .

لیال

برای چي گريه مي كني؟ چرا لباساتو در آوردی؟!

خسرو

اون يارو لختم كرد.

لیال

كي؟!....

خسرو

اون دو تا بازم اومدن.

لیال

همه ش خیاالته .برای چي لباسات رو در آوردی؟ ....تو يواش يواش داری
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مث ديونه ها میشي!
[ لیال از بیرون پیراهن و شلوار و وسايلي را كه مرد
برداشته بود با خود مي آورد .لباس ها را به تن خسرو
مي پوشد] .

خسرو

تو اونا رو نديدی؟

لیال

كي؟

خسرو

همون دختر و مرد پالتو پوش.

لیال

خسرو ،هیچ كس اينجا نیومد.

خسرو

من خودم ديدمشون.

لیال

قرصاتو خوردی؟

خسرو

من حالم خوبه.

لیال

من ديگه تحمل اين وضع رو ندارم .دفترچه رو زير بالشت گذاشتم .ديروز
حساب اين ماه رو برات نوشتم .امیوارم اين چیزا قانعت كنه .چرا نمیخوای
به چیزای ديگه فکر كني؟
[ لیال راهي مي شود كه برود] .

خسرو

كجا میری؟

لیال

مراسم يکي از همسايه هاس .ديروز غروب مُرد.

خسرو

كي؟ ....من مي شناختمش؟

لیال

نمي دونم.

خسرو

من از تنهايي مي ترسم.

لیال

ما خیلي وقته تنهائیم.
[ لیال خارج مي شود .میرزا با بي میلي دفترچه را پرت
مي دهد .در زماني ديگر شب است و صدای آواز جیر
جیرک مي شنويم .میرزا در زير پنجره دراز كشیده و
ستاره های آسمان را نگاه مي كند .لیال كنار او نشسته و
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شمردن ستارههای شب
نجواكنان دعا مي خواند .میرزا به او نگاه مي كند] .

خسرو

چرا نیومد؟

لیال

اگه بیاد چیکار مي كني؟

خسرو

بايد باهاش حرف بزنم.

لیال

درباره چي؟

خسرو

خیلي چیزا....

لیال

شايد قهر كرده و ديگه نیاد.

خسرو

من از خونه بیرونش كردم

لیال

پس شايد ديگه نیاد.

خسرو

تو هم ديديش؟

لیال

نه ....

خسرو

پس حرفای منو باور نمي كني.

لیال

نمي دونم .تو حالت امشب بهتر از همیشه س.

خسرو

به من سیب تعارف كرد ولي من....

لیال

هوس سیب كردی؟

خسرو

دلم میخواد دوباره اون دختر رو ببینم.

لیال

میرم برات سیب بیارم.

پايان
شهرام كرمي
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