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 صحنه:]

عروسکي  پریو  كندآباد پشت پنجره بیرون را نگاه مي .ای با يک پنجره بزرگخانه

 [است. را بغل كرده یاپارچه

 ه!یخوبامروز هوای   آباد

 بارون بیاد. كاش  پری

 .نها معلوم بوديه وقتي كوه  آباد

 !كوه كه جايي نمیره  پری

 ها قايم شدن.رو ساختن كوه از وقتي خونه روبرو  آباد

 شدن.ها ديده ميكوهش از پنجرهای داشتیم كه كاش خونه  پری

 آرزوهای بزرگ داری. تو  آباد

 مگه تو هیچ آرزويي نداری؟  پری

 ...!ندارمآرزويي   آباد

 !نمیخوای آرزوهات رو به كسي بگي  پری

 يه جای دور خونه داشتم. دلم میخواد  آباد
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 ...جای دور؟!  پری

 ها رو ببینم.كنم كوهجايي كه وقتي از پنجره بیرون رو نگاه مي  آباد

 آرزوهای بزرگ داری!مثل من هم تو پس   پری

 باف نیستم.من مثل تو خیال  آباد

  كنیم.گي ميهامون زندما با خیال فتيگ  پری

 به حرفای من گوش نمیدی. كه تو  آباد

 گوش میدم!....  پری

 فراموش كردی.من رو   آباد

 فراموش نکردم.  پری

 كني.به بچه فکر ميفقط تو  آباد

 ش رو دوست داشته باشه.مادر بايد بچه پری

  پس من چي؟...  آباد

 ...!شروع شد تهابهانهدوباره  پری

 كنم.من تو اين خونه احساس تنهايي مي آباد

 داری.ر زدن قُهمیشه يه بهانه برای  پری

 ...!بهانه نیست آباد

 كني.تو به عزيز حسودی مي پری

 من فقط از رفتار تو بدم میاد. آباد

 پدر خوبي باشي؟توني مي پری

 ي.البد فکر كردی تو مادر خوبي هست آباد

 تو بچه دوست نداری.مگه   پری

 .دوست دارم آباد

  ؟كنيبا من لج ميپس چرا  پری

 كنه.حرفای تو من رو عصبي مي آباد

 .زنمديگه حرف نمي پری
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 !باز هم قهر كردی؟ آباد

 .... [كند.سکوت مي]  پری

 ؟!كنيلج مي هامثل بچهچرا  آباد

 .... [دهد.جوابي نمي] پری

 بوده. ت كار همیشهقهركردن  آباد

 .... [ساكت است.] پری

 خوشم نمیاد. رفتارتاز اين   آباد
 [كند.ياما پری مقاومت ماز بغل پری بردارد خواهد عروسک را ميآباد ]

 نبايد بچه من رو كتک بزني.  پری

 رو باور ندارم.  بازیمن اين   آباد

 نبايد داد بزني. هستوقتي بچه   پری

 رو تموم كن.بازی اين مسخره  آباد

 يادت میره!زود همه چیز   پری

 اون فقط يه عروسکه!  آباد

 عزيز ازت بترسه.نکن اری ك   پری

 میشه اين بازی رو تموم كني؟  آباد

 بازی نیست.  پری

 ش خیال و روياس.همه  آباد

 ...تو چت شده آباد؟!  پری

 بازی همیشگي رو ندارم. اينحوصله من ديگه   آباد

 مگه تو عزيز رو دوست نداری؟ پری

 دوست ندارم. آباد

 مگه دلت بچه نمیخواد؟ پری

 شم. یقبول كردم هیچ وقت صاحب بچه نم آباد

 ما بچه داريم. پری
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 عروسکه.فقط يه  آباد

 س!بچه پری

 ش بازيه.همه آباد

 بازی نیست. پری

 اون بچه ما نیست. آباد

 بايد باورش كني. پری

 كنم. باورشنمیخوام  آباد

 ها رو دوست داشتي.بچه همیشه پری

 هنوز هم دوست دارم. آباد

 تو گفتي عزيز صداش بزنیم. پری

 يادم نیست!... آباد

 فقط كتکش نزن. پری

 زدم!...نكتک   آباد

 عزيز من رو كتک زدی. االننیهم  پری

 ..... [كند.سکوت مي] آباد

 عزيز رو كتک زدی.  پری

  یستم. مقصرش من نداريم اگه ما بچه ن آباد

 من فقط میخوام مادر باشم!....  پری

 ..... [كند.سکوت مي] آباد

 تحمل صدای گريه بچه رو نداری. حتي تو  پری

 ....؟!گريه بچه آباد

صدای خروپف میدی من بیدارم و عزيز رو بغل  ووقتي تو خواب هستي  پری

همیشه روزگار خونم. ولي تو من بهش شیر میدم و براش الاليي مي .كنممي

 !خواب هستيفقط 
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زنم مي شكتکدوست ندارم و رو  امبچههستم كه كني من يه پدر تو فکر مي آباد

 ...!كنمخروپف ميهم  و تو خواب
 [كند.آيد. پری سمت پنجره رفته بیرون را نگاه ميصدای گريه بچه مي]

 !كنهبازم گريه مي پری

 نمیخوام گوش بدم. آباد

 مثل بارونه!ش صدا پری

 بارون! آباد

 شنوی؟...مي پری

 شنوم.مي آباد
 [كند.آباد با ترديد سمت پنجره رفته و بیرون را نگاه مي] 

 بايد دختر باشه. پری

 !دوني؟كجا مياز  آباد

 هاش.صدای گريه پری

 .كنهنمي گريهعزيز ما هیچ وقت اين طور  آباد

  . داره يمادر خوبعزيز برای اينکه  پری

 تو مادر مهرباني هستي.  آباد

 تو هم پدر اليقي هستي. پری

 عزيز رو دوست دارم. من آباد
 [سکوت] 

 داری؟ شچقدر دوست پری

 آرزوهام.همه به اندازه  آباد

 !مگه چقدر آرزو داری؟ پری

 !آسمونسقف بیشتر از  آباد
 [شد.پری خود را از پنجره كنار مي] 

 ببینن.پشت پنجره خوب نیست ما رو  پری 
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 بیرون رو نگاه كنم.وست دارم دمن  آباد

 زنیم.خونه اونا رو ديد ميما كنن ميفکر  پری

 به ما نیست.  حواسشهیچکي از اونا  آباد

 یاد.مشون نخوش  پری

 یاد؟مشون نبرای چي خوش آباد

 شايد ما رو نشناسن. پری

 .!..شناسنمي آباد

 تو اونا رو ديدی؟مگه  پری

 كنن.كنیم اونا هم به ما نگاه ميمون نگاه ميوقتي ما به همسايه آباد

 .دونن ما هم بچه داريمميالبد  پری

 بايد بدونن. آباد

 باورم نمیشه! پری

 دست تکون میدم. براشونمن  آباد
 [.دهدآباد دست تکان مي] 

 !نكنمي موننگاه ندار پری

 صدای عزيز رو شنیدن. اًحتم آباد

 ره.داعزيز كه صدايي ن پری

 كنه. وقتي شیر میخواد گريه مي آباد

 يه گريه كوچولو. پری

 نگاهشون كن. آباد

 از ما جوانتر هستن. پری

 ما كه پیر نشديم. آباد

 نیستیم.جوان هم  پری
 [خورد.بیند جا مين آنچه ميداز ديآباد ]

 ...پرده خونه رو كشید! آباد
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 اجازه نداريم خونه كسي رو ديد بزنیم.ما  پری

 كردم.مياونا رو نگاه  خوشحاليشادی و من فقط  آباد

 كنم.نمي شوننگاهجای تو باشم   پری

 كنم.ديگه نگاهشون نمي آباد

 نیست. زندگي ديگران به ما مربوط پری

 مربوط نیست!... آباد

 من يه كاری كردم. پری

 چیکار كردی؟! آباد

 مون خريد كردم. برای بچه پری

 ؟!خريد كردی آباد

 يه كفش گیالسي خريدم. پری

 كفش گیالسي؟! آباد

 صدا میده. رفتنوقت راه  پری

 ؟كي خريدی آباد

 ديروز رفتم بازار. پری

 !به من نگفتي آباد

 بشي.خواستم غافلگیر  پری

 گفتي.بايد مي آباد

 اونا هم ديدم! پری

 ...كي رو ديدی؟! آباد

 !زن و مرد همسايه پری

 ...همسايه؟! آباد

 كفش گیالسي خريدن! آباد

 گفتي.بايد به من مي آباد

 !...ازم دلخور شدی؟ پری
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 و.جايي نرمن بدون  وقتچیهديگه  آباد

 من كه همیشه برای خريد تنها میرم. پری

 هم باشم.من  كني بايدبرای بچه خريد ميوقتي  آباد

 تنهايي اين كار رو نکنم.ديگه قول میدم  پری
 [كند.پای عروسک ميبا لذت های گیالسي را كفشپری ] 

 من راه رفتن يادش میدم. آباد

 وقتش شده راه بره. پری

 گیرم.دستاش رو مي آباد

 بايد مراقب باشي. پری

 گیرن.ميزود همه چیز رو ياد ها بچه آباد

 بزرگ میشن!...زود هم  پری
به آنها راه برود. پری با لذت  اوهمراه های عروسک را گرفته و سعي دارد دست آباد] 

باور  و عروسک را مثل يک بچه هر دو غرق دنیای خیالي خود شدهكند. مينگاه 

كند. از و شبیه میمون حركت مي درآوردهشکلک برای عروسک  اند. آبادكرده

اينکه  لحظات طوالني دنیای خیال و بازی آنها ادامه دارد تا خندد. حركت او پری مي

 [رود.پنجره ميسمت و با عجله شده  بیرونمتوجه آباد 
 ...تو هم ديدی؟! آباد

 چي رو ببینم؟! پری

 كنن.به ما نگاه مي آباد

 تو كه گفتي ايراد نداره. پری

 كنن!ما رو مسخره مياالن  آباد

 برای چي بايد مسخره كنن؟! پری

 .آوردممن برای پسرم شکلک در آباد

 مگه كار بدی كردی. پری

 !...ديدننخبه ما  آباد
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 منم از كار تو خنديدم. پری

 خوشحال بوديم.فقط ما  آباد

 اونا هم خوشحال هستن. پری

 مون كردن!مسخره آباد

 برای چي مسخره كردن؟ پری

 كنیم.شايد فکر كنن ما بازی مي آباد

 كنیم!ما كه بازی نمي پری

 شون.میرم در خونه آباد

 دعوا كني؟! یخوايم پری

 شون كنم.ادببايد  آباد

 من هم باهات میام. پری

 الزم نیست. آباد

  دست خودت بدی.ترسم كار مي پری

 كشم.ميفقط سرشون داد  آباد

 ارم تنها بری.ذنمی پری

 میرم. تنها آباد

 باشم. همراهت من بايد پری

 تنها بزاری.عزيز رو  یخوايم آباد

 تنها نمیذارم. رو عزيز وقتچیه پری
 [كند.آباد فکر مي] 

 كنم.ميای كار ديگه آباد

 كني؟!ميچیکار   پری

 بهشون فحش میدم. آباد

 !...چي میگي؟ پری

 فحش میدم. آباد
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 شنوه.عزيز مي پری

 عزيز؟!... آباد

 مون فحش ياد بگیره.تو كه نمیخوای بچه پری

 پس چیکار كنم؟ آباد

 فراموش كن. پری

 اين راهش نیست. آباد

 كنم.خواهش مي پری

 سنگ میزنم. آباد

 سنگ؟!... پری

 شکنم.شون رو ميشیشه پنجره آباد

 شیشه بشکني.میخوای  پری

 زنم.فقط سنگ مي آباد

 نبايد اين كار رو بکني. پری

 خنديدن. اونا به ما آباد

 !بچه زير پنجره خوابیده  پری

 ...!بچه  آباد

 بچه همسايه.  پری

 به جهنم!...  آباد

 اگه سنگ به سرش بخوره؟!  پری

 .شون آسیب برسونممن نمیخوام به بچه  آباد

 كنیم.گفتي ما برای خوشبختي خودمون زندگي مي  پری

 ...!گفتم  آباد

ما به ديگران  كوراجاق» :يگفت توزدم حرف مي یكوراجاقوقتي من از  پری

 « مربوط نیست.

 گفتم!... آباد
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 .ما با داشتن عزيز خوشبخت هستیم پری

 خوشبخت هستیم.همیشه ما  آباد

 پس فراموش كن. پری
 [كند.آباد آرام شده و فکر مي] 

 بايد بهت بگم.  آباد

 چي بگي؟!  پری

 ما عزيز رو داريم.خوبه كه چقدر   آباد

 هیچ آرزويي ندارم.من ديگه   پری

 من عزيز رو دوست دارم.  آباد

 تو قلب بزرگي داری.  پری

 .مون رو بزرگ كنیمما بايد بچه  آباد

 زود بزرگ میشن. ها بچه  پری

 گیرن.خوبي و بدی رو ياد ميزود هم  آباد

 وقت خوابش شد.  پری

 خواب؟!  آباد

 عزيز خوابش میاد.  پری

 نگاهش كنیم.بزار بیدار باشه تا   آباد

 تو خواب نگاهش كن.  پری

 براش الاليي بخون.  آباد

 .....؟!الاليي  پری

 خونن.شون الاليي ميمادرها برای بچه  آباد

 [خواند.مي]  پری

 پونهالال الال گل

 گل زيبای بابونه

 بپوش از برگ گل پیرهن



 روزگار طوالنی تنهایی 

 

15 

 

 تابستونه هوا گرمه

 شب تیره الال الال

 گیرهچرا خوابت نمي

 خبر الال الال الال

 شده فصل سفر الال

 يکي رفت و يکي اومد

 !خوابش برد؟  آباد

 ...!خوابید  پری

 كنم.نگاهش مي  آباد

 نگاهش كن.  پری
 [سکوت] 

 بخرم. یبازاسباببايد براش   آباد

 ماشین كوكي.   پری

 يه دوچرخه براش میخرم.  آباد

 تونه دوچرخه سوار بشه.عزيز نمي  پری

 گیره.ياد مي  آباد

 دوچرخه خطر داره.   پری

 عزيز من بايد شجاع باشه.  آباد

 بخريم. براش لباس   پری

 لباس!....  آباد

 .داردكمهيه پیرهن   پری

 خوب نیست.سلیقه تو   آباد

 ؟زور بگي یخوايم  پری

 من میخوام نظر من هم بشنوی.  آباد

 .... [كند.سکوت مي]  پری
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 بازم قهر كردی.  آباد

 .... [دهد.نميجوابي ]  پری

 خرم.ميبرای عزيز دوچرخه   آباد

 دوچرخه؟!....  پری

 يه دوچرخه كه زنگ داشته باشه.  آباد

 يعني عزيز سوار دوچرخه بشه؟!  پری

 ها دوچرخه دوست دارن.بچه  آباد

 اگه زمین افتاد؟!  پری

 دوباره بلند میشه.  آباد

 من اجازه نمیدم.  پری

 من پدرش هستم.  آباد

 من هم مادرش.  پری

 قبول كردم.تو كفش خريدی من   آباد

 ها كفش میخوان.بچه  پری

 دوچرخه هم میخوان.  آباد

 وقتي سوار دوچرخه میشه كنارش باشي.بده قول   پری

 من همیشه مراقبش هستم.   آباد
 [زند.دور ميعروسک را سوار دوچرخه كرده و  در دنیای خودآباد ] 

 بايد تشکر كنیم.  پری

 از كي؟!...  آباد

 از خدا.  پری

 چطوری؟!...   آباد

 خونم.دعا مين همیشه م  پری

 ...!خوشبختي يعني همین  آباد

 يه عمر آرزوی بچه داشتیم.  پری



 روزگار طوالنی تنهایی 

 

17 

 

 حاال عزيز رو داريم.  آباد

 بايد پدر و مادر خوبي باشیم.ما   پری

 كنم تا شما راحت باشین.صبح تا شب كار مي  آباد

 كنم.كنم و غذا درست ميميمن هم مادری   پری

 كني؟چي درست مي  آباد

 خورشت فسنجون.  پری

 كوفته قلقلي دوست دارم.  آباد

 شیشلیک و اناربیج.  پری

 سبزی پلو با ماهي.  آباد

 دوغ خیار.يه كاسه آب  پری

 عزيز چي؟!...  آباد

 اگه پسرمون شیر بخواد؟  پری

 شیر جنگل میارم.  آباد

 س بخواد؟اگه پسرمون عرو  پری

 دختر آفتاب میارم.  آباد

 اگه پسرم ما رو نخواد؟  پری

 میرم.سرمو میذارم مي  آباد

 ...چرا بمیری؟  پری

 ...؟چرا بمیريم  آباد

 حاال كه عزيز رو داريم.  پری

 تاج سر شاهو داريم.  آباد

 دوماد آفتاب رو داريم.  پری

 ها رو داريم.سوار كوه  آباد

 ...چرا بمیريم؟  پری

 ...چرا بمیريم؟  آباد



 روزگار طوالنی تنهایی 

 

18 

 

 [شود.پری متوجه پنجره مي] 
 تر حرف بزنیم.يواش  پری

 نبايد كسي صدای ما رو بشنوه!  آباد

 .زنهيمدلم شور   پری

 غم بچه رو دارن.مادرها همیشه   آباد

 يه عمر منتظر بودم تا مادر بشم.  پری

 من هم يه عمر منتظر بودم پدر بشم.  آباد

 كجای زندگي وايساديم؟ما يعني حاال   پری

 همون جا كه آرزو داشتیم.  آباد

 ها بايد چکار كرد؟اين وقت  پری

 چه وقتي؟!...  آباد

 كني خوشبخت هستي.وقتي حس مي  پری

 تموم نشه!زود اين خوشبختي بايد دعا كنیم   آباد

 با خدا حرف بزنیم.  پری

 زنیم!...حرف مي  آباد

 چي بهش بگیم؟!  پری
 [د.نخواندعا ميهر دو در سکوت گويي ]  

 مون داره بزرگ میشه.بچه  پری

 مونه. آدم كه همیشه بچه نمي  آباد

 ببريمش گردش؟  پری

 ...كجا؟  آباد

 پارک بريم.   پری

 بريم جنگل.  آباد

 جنگل گرگ داره.  پری

 نیستن. هاها مثل آدمگرگ  آباد
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 عزيز رو بخوره!گرگ اگه   پری

 بخوره!...  آباد

 گرگ بیاد!  پری

 چوپون میشم نمیزارم.  آباد

 برم.گرگم و گله مي  پری

 چوپون دارم نمیذارم.  آباد

 .دندون من تیزتره  پری

 ی من لذيذتره.دمبه  آباد

 برم خوب خوبشو.من مي  پری

 من نمیدم بد بدشو.  آباد

 خونه خاله كدوم وره؟  پری

 وره! اوناز اين وره و از   آباد

   .... وره! اوناز اين وره و از   پری
 [زنند.گیرند و در جنگل خیالي قدم ميهای عروسک را ميآباد و پری دست] 

 خشک شدن؟!همه ها درخت  پری

 خوابن.ها ميپائیز درختوقت   آباد

 عزيز دوست داره بازی كنه.  پری

 ما هم باهاش بازی كنیم.  آباد

 !...؟ه بازیچ  پری

 بندم شما قايم بشین.هامو ميچشم  آباد

 ...تا ده بشمر   پری

 ...يک. دو. سه. چهار  آباد

 .ها تو باز نکنچشم   پری

 ...پنج. شش. هفت. هشت  آباد

 حاال من رو پیدا كن.  پری
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 [گردد.مياو آباد دنبال مخفي شده و پری در بازی آنها ] 
 كجا رفتي؟  آباد

 من رو پیدا كن!  پری

 كنم.مي پیدات  آباد

 دنبالم بگرد!  پری

 شنوم.ميصداش رو   آباد

 صدای چي؟!  پری

 صدای قلبت.  آباد
 [ترسد.مي آيد و پریصدای گرگ ميخندند.بیند و هر دو ميرا ميپری آباد ]

 عزيز كجاس؟!...  پری

 بايد همین اطراف باشه.  آباد

 ...!شدگم  امبچه  پری

 باشه پیداش میشه. هر جا  آباد

 عزيز من كجا هستي؟ [زند.صدا مي]  پری

 پسرم، تو كجا رفتي؟ [زند.صدا مي]  آباد

 ما عزيز رو گم كرديم!  پری

 هام رو بستم كنارم بود.وقتي چشم  آباد

 شدم ديدمش.كه قايم    پری

 شايد برگشته خونه.  آباد

 ؟!برای چي بايد تنهايي بره خونه  پری

 دوست دارن شیطوني كنن.ها بچه  آباد

 برگرديم خونه.  پری

 گرديم.برمي   آباد
  [رسند.به خانه ميدر خیال خود تا  دزننو دستپاچه قدم مي باعجلههر دو ]

 !ي؟يكجا عزيز من  پری
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 !؟رفتيبچه بابا كجا   آباد

 خودت رو قايم نکن.  پری

 . بازی ما تموم شد  آباد

 !خونه نیست عزيز  پری

 !يعني كجا  رفته؟  آباد

 !گمش كرديمما   پری

 كنم.پیداش مي  آباد

 م بايد غمگین باشم.همن بازيعني   پری

 ؟!برای چي بايد غمگین بشي  آباد

 !ديگه بچه نداريم  پری

 گمش كرديم. فقط ما   آباد

 !... عزيز گم شده  پری

 باشیم. منتظرش بايد   آباد

 يه عمر منتظر بوديم.  پری

 ای يه روز پیدا میشه.هر گمشده  آباد
  [كند.بیند تعجب ميدر بیرون مي ازآنچه آباد سمت پنجره رفته]

 باورم نمیشه!...   آباد

 چي شده؟!...  پری

 س!عزيز خونه همسايه  آباد

 خونه همسايه؟!...  پری

 نگاه كن.  آباد
  [كند.پری سمت پنجره رفته بیرون را نگاه مي] 

 ...ما فکر كرديم گمش كرديم!  پری

 با دختر همسايه دوست بشه. امبچهوشم نمیاد خ  آباد

 كنن!با هم بازی مي  پری
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 با دختر همسايه!...  آباد

 ها دنیای عجیبي دارن.بچه  پری

 حاال بايد چکار كنیم؟!  آباد

 میاد خونه.  پری

 اگه نیومد؟!...  آباد

 منتظر میشیم.  پری

 تو گفتي از انتظار خسته شدی!  آباد

 بايد صبور باشم. فهمیدمحاال كه مادر شدم   پری

 شماره كنیم. یخوايم  آباد

 شماره كنیم؟!  پری

 تا بیاد.بشمريم   آباد

 يعني بازی كنیم؟!  پری

 فقط شماره كنیم تا بیاد.  آباد

  ؟!... بشمريم  پری

 يک...  آباد

 ...دو   پری

 ...سه  آباد

 ...چهار   پری

 .ها رو ببنديمچشم  آباد

 ها رو ببنديم.چشم  پری
 [بندند.ها را ميدو چشمهر ]

 پنج ...  آباد

 شش...  پری

 هفت...  آباد

 هشت...  پری
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 !صدای پای عزيز میاد  آباد

 !صدای پای عزيز میاد  پری
 [بینند.را مييعني عروسک و بچه خیالي  كنندها را باز ميچشم]

 ...كجا بودی عزيز؟  آباد

 بوديم. تما نگران  پری

 گرفتي.ميبايد از ما اجازه   آباد

 از پدر و مادرت.  پری

 رفتي.ميخونه ديگران  اجازهيبنبايد   آباد

 نیستي ما تنها میشیم. خونه وقتي  پری

ما  ...!مادرشپدر و  به حرفام گوش بده. به حرف  امبچه خوادميدلم من  آباد

كنیم. وقتي خواستي بیرون بری ما باهات باهات بازی ميوقت بخوای هر

. اگه غذا خرميممن برات  یبازاسباببیرون میايم. اگه خوراكي بخوای يا 

 ينیزمبیسكنه. خورشت آلو، پلو قرمز. بخوای مادرت برات درست مي

شب و خونه. الاليي ميصدای قشنگي داره و برات مادرت  !...كردهسرخ

پر از شور ها ستاره مادرتبا صدای  ...!هستنی مادرت صدا عاشقها ستاره

توني سوار ميتوني اونا رو بغل كني. ميتو زمین میان و رو و اشتیاق میشن 

راهت روشن هست تا تو آسمون خورشید همیشه بازی كني. ابتبشي و ماه 

 ما برای تو بهترين پدر و مادر روی زمین میشیم.گم نشي. شه و اب

كنه و هرجا بخوای كارهايي بلده كه تو دوست داری. باهات بازی ميپدرت  پری

های بزرگ يه ماهیگیر خیلي خوبه كه همیشه ماهيبره. پدرت مي شبا خود

توني قايق سوار مي .بره!..مي یریگیماهگیره. تو را با خودش رو با قالب مي

برات بستني قیفي  های آب باال و پائین بپری و بازی كني. بشي رو موج

كنه و میاد رو دست و آستین ره  ميخره. از اونا كه شکالت روی بستني شُمي

شورم و پهن های تنت رو ميرگشتي خونه من لباسوقتي ب ...هات!لباس

   كنه.خشک اونا رو  آويز تا بادكنم رو رختمي
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 س.حاال وقت مدرسه آباد

 درس ياد میدن.تو مدرسه بهت  پری

 گیری. ميشمردن ياد   آباد

  . خوندن و نوشتن پری
 [افتند.به تقال ميهر دو ]

 بايد ببريمش مدرسه. آباد

 ها اذيتش كنن؟!اگه بچه پری

 مدرسه جای درس و مشقه. آباد

 !بايد ازمون دور بشه؟يعني  پری

 صدای زنگ مدرسه میاد. آباد

 ...مدرسه عزيز دير شد! پری
 [روند.و پری دست عروسک را گرفته و به مدرسه خیالي ميآباد ]

 ما رو نقاشي كنه.قیافه عزيز  خوادميدلم  آباد

 ديوار خونه. میزنيمكنیم نقاشي رو قاب مي پری

 میگم.بهش من خودم مشق  آباد

 !نويسه مادرنوشتن كه ياد بگیره مي پری

 ...!نويسه پدرمي آباد

 ...!پدر و مادر پری

 كني؟!گريه مي چرا آباد

 زندگي كردن خیلي سخته!...  طورنيا پری

 كنیم؟!مگه ما چطور زندگي مي آباد

 انتظار طوالني. پری

   ش اختیار نداريم.ما درباره آباد

 يز بزرگ میشه و ما پیر میشیم!عز پری

 كنن.مادرهای ديگه چکار مي آباد
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 كنن؟!پدرهای ديگه چکار مي پری

 باشیم.بايد مثل اونا  آباد

 !هامثل پدر و مادر بچه پری

 تا شما راحت باشین. من بايد كار كنم آباد

  .چینم تا عزيز بیادمي رنگهفتسفره منم  پری

 شب و روزهای طوالني! آباد

 !من و تو عزيز پری

 .ما خیلي خوشبختیم آباد

 .يه خانواده خوشبخت پری

 !دنیا خیلي قشنگه آباد

 !مث يه بهشت پری
 [طوالنيسکوت ] 

 .مون داره بزرگ میشهبچه آباد

 كي تموم میشه؟ اشمدرسه پری

 تموم میشه. آباد

 كي؟!... پری

 .ده سال آباد

 !زياده پری

 .هفت سال آباد

 !زياده پری

 .پنج سال آباد

 !خیلي زياده پری
 [دهند.آباد و پری در حرف زدن و حركت حس پیری را انتقال ميبه مرور ]

 خیابون ديدمش!ديروز تو  آباد

 !كي رو ديدی؟ پری
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 عزيز رو ديدم. آباد

 برای چي خونه نمیاد؟ پری

 با دوستاش بود. آباد

 حالش خوب بود؟ پری

 خوب بود. آباد

 بینمش!زياد نمي پری

 بینمش.من هم نمي آباد

 دلم براش تنگ شده! پری

 حاال يه مرد شده. آباد

 نبايد از ما دور بشه. پری

 بزرگ شده. آباد

 نیست؟!پیش ما مون بچه  پری

 عادت كنیم.بايد  آباد

 به چي؟! پری

 به نديدن. آباد

 تونم.من نمي پری

 براش دست تکون دادم. آباد

 گفتي بیاد خونه.بهش مي پری

 نگفتم. آباد

 چرا نگفتي؟ پری

 نگاه كرد و رفت. آباد

 نديده. تو رو  شايد پری

 من رو ديد. آباد

 شايد نشناخته! پری

 شناخت. آباد
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 پس چرا رفت؟! پری

 ...!دونمنمي آباد

 ونا هم مثل ما هستن؟!ا پری

 ...كي؟! آباد

 مون.همسايه پری

 شايد مثل ما باشن. آباد

 مادر بودن خیلي سخته! پری

 زندگي سخته!...  آباد
 [كنند.مي هر دو با حسرت به عروسک نگاه]

 هام نیست. عزيز مثل خیال پری

 مثل هیچي!... آباد

فقط بچه ... !نره هیچ جاكه بزرگ نشه. حرف نزنه.  خوادميرو  ایبچهدلم  پری

 ش كنم.بشم بتونم بغل تنگدلهر وقت باشه. مثل عروسک!... 

 ه رو شنیديم.صاين ق آباد

 كدوم قصه؟! پری

 ش بود.يه عروسک بچهزني كه  آباد

 شايد وقتش باشه. پری

 !...وقت چي؟ آباد

 كه بمیريم. پری

 بمیرم. خوادينم دلم آباد

 بمیرم. خوامينممن هم  پری

 عادت كنیم.به اين تنهايي بايد  آباد

 اگه براش زن بگیريم. پری

 زن بگیريم؟!... آباد

 .مون بزرگ شدهبچه پری
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 شايد نخواد ازدواج كنه.  آباد

 كنیم. اشيراضبايد  پری

 وقتي زن بگیره صاحب بچه میشن.  پری

 !عزيز بچه آباد
 [كنند.سمت پنجره رفته با حسرت بیرون را نگاه مي]

 اونا خوشبخت هستن! پری

 بیشتر از ما. آباد

 باورم نمیشه!... پری

 !كردبا دختر همسايه ازدواج  آباد

 چه بازی سختي! پری

 بايد باروش كنیم. آباد

 كنن؟ما رو نگاه مي اونا هم  يعني پری

 كنن.مون نمينگاه آباد

 تنهايي كي تموم میشه؟اين روزگار  پری

  ...تموم میشه! آباد

 شنوی؟صداشون رو مي پری

 شنوم!...نمي آباد

 كني؟كجا رو نگاه مي پری

 بینه.هام جايي رو نميچشم آباد

 بینم.من هم نمي پری

 شايد گم شديم. آباد

 گم شديم!... پری
 [تابد.تاريکي و نوری كه از پنجره به روی عروسک مي]

 پايان
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