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  نقاشی سحر
  
  )تاریکی(

بابات  .گردیم صبح زود میریم و عصر برمیما  !امشب و اذیت نکنیسحر جون مامان بزرگ: صدا
راستی اون عروسک آبیه رو هم که خواستی برات می گیرم، . این قرارداد رو ببنده سریع برگشتیم

  باي باي. بوس عزیزدلم. یادم هست؛ فدات شم

اتاقی سنتی و دوست داشتنی و رنگارنگ با  - خانه مادربزرگ - نور صحنه روشن می شود (
سه عروسک زیبا را بر روي کاغذ . در حال نقاشی کردن است یسحر در اتاق - گل هاي زیبا

  )کند بزرگی نقاشی کشیده و به دیوار نصب می

  .تموم شد... آها... اینجاشو هم رنگ کنم که خوشگل خوشگل بشه.. شد حاال عالی... نآها: سحر

اسمشـو  ... نـه .... نـه ... نـی نـی   )نداندکی فکر می ک...(اسم اینو میذارم طالیی، اینو هم میذارم
تپلوي ... آها فهمیدم تپالبی...  )کند بازهم فکر می(... اسم اینو هم )زندلبخند می (نو میذارم نی

  )می خندد و شاد است(دوست داشتنی 

  :سحر

  همیشه دارم دوس نقاشیامو

  زندگیمن تموم نقاشیام من براي

  میکشم که چیزایی از کدوم هر

  خودمن مثل راستی راستی انگاري

...  
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  نقاشی ي لحظه تو هوام و حال

  دنیاس تو که چیزي هر از بهتره

  شد تموم من نقاشی که وقتی

  جاس همین من کنار اون که انگار

...  

  باهاشون میزنم حرف و میشینم

  همیشه میدن جوابمو اونام

  حتی که میخوام انقدري رو اونا

  نمیشه کم ذره یه داشتنم دوس

چـرا هـی   . آخـه االن هنـوز سرشـبه   . چیکار کنم؟ مامان بزرگ که خوابیده تنهاییحاال من  :سحر
  ...خوابم نمیاداالن آخه من که  !؟میگن زود بخوابید

  )صدایی شنیده می شود(

  اون گربه سیاهس؟ بازم نکنه ! صداي چی بود؟ :سحر

  )دوباره صدایی به گوش می رسد(

  ؟...مادر جون !؟...کیه )ودصداي درب شنیده می ش( !مامان بزرگ بیدار شده؟ :سحر

ل شده و به سمت نقاشی هایش رفته و سرگرم نگاه کردن بـه نقاشـی هـا و مـداد     بیخیا(
  )دارد مردي وارد اتاق شده و آرام آرام در صحنه گام برمی - ها استرنگی

  ...واااییی.. .خواد چیکار کنه؟ باید خودمو به خواب بزنم این کیه؟ دزد اومده؟ خداي من می: سحر

وا نمود می کند که دراز کشیده و رختخواب  درکه متوجه شده این شخص دزد است، سحر (
دزد در تاریکی از کنار نقاشی ها رد شده و با دیدن نقاشی ها در تاریکی  -خوابیده است

آرام آرام در حال گام بر داشتن از کنار سحر است  -ترسد و به سمت جلو فرار می کند می
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  -در جلوي پاي آقا دزده قـرار داده و دزد نقـش بـر زمـین مـی شـود      که سحر پاي خود را 
  )و از صحنه خارج می شود فرار می کندسریع خود را جمع کرده و به اتاق دیگر  هدزدآقا

واي خدا جون حاال من چیکار کنم؟ مادر جونو صدا کنم؟ یهو داد و هوار کنم؟ تنهایی آتـیش   :سحر
  کنم؟به پا کنم؟ حاال تنهایی من چیکار 

  )عروسک هاي درون نقاشی جان گرفته و از نقاشی خارج می شوند(

  :طالیی و تپالبی، نی نو

  زد؟ صدا رو ما بود کی بود کی

  شنیدیم دوردورا اون از صداتو

  تو دیدن براي اشتیاق با

  اومدیم تو براي زیادیو راه

...  

  لباسم خوش و خوشگل,نوام نی من

  بامزم خیلی خیلی,طالیی من

  شیطونم,تپالبی منم اسم

  عزیزم داریم دوست نفر سه ما

  عزیزم داریم دوست نفر سه ما

  ؟شما کی هستین... خداي من :سحر

  خب من تپالبی ام دیگه :تپالبی

  چی؟ : سحر

  ما دوستاتیم دیگه :طالیی
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  !کدوم دوستام؟ !!؟...دوستام :سحر

  ...منم نی نو :نی نو

  .تو خودت این اسما رو براي ما انتخاب کردي :تپالبی

  یادت رفته؟ :نی نو

  هستین؟ میعنی شما همون عروسک هاي توي نقاشی :سحر

  آره ما همون دوستاي تو هستیم :طالیی

  .حاال ما هم کنارتیم. تو به ما جون دادي :تپالبی

  هرجا باشی ما یارتیم :نی نو

  تپالبی چه رنگ خوبی داري. واي چه خوب :سحر

  تو خواستی ما اینجوري بشیم. تو رنگاي ما رو انتخاب کردي :تپالبی

  حاال ما اومدیم بهت کمک کنیم :طالیی

  !کمک؟ :سحر

  اوهوم :نی نو

  مک کنیم تا این دزده رو شکست بديبهت ک آره اومدیم :تپالبی

  خواستیم بگیم تو تنها نیستی :طالیی

  . خیلی خوشحالم کردین. واي خدا جون مرسی :سحر

عروسک ها هم بدون حرکت  آقا دزده دوباره وارد اتاق شده و سحر خود را به خواب زده و(
  )ایستاده اند

  این عروسکاي گٌنده چرا اینجان؟ اینا که اینجا نبودن... چرا اینجا انقدر تاریکه :آقا دزده
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و آقا دزده به سمت دیگر فرار  خوردهآرام آرام قدم برداشته که تپالبی تکانی آقا دزده (
نی نو موهاي آقا دزده را . می ترسداو می کند، طالیی از پشت سر به شانه آقا دزده زده و 

کشیده و او در تاریکی به سمت عقب فرار کرده و به دیوار برخورد می کند و نقش بر زمین 
  )می شود

  خورن؟ اینجا چه خبره؟ اینا چرا تکون می :دزدهآقا

ها به سمتش حرکت کرده و آقا دزده قصد فرار به سمت درب اتاق را دارد اما عروسک (
نی نو با یک اشاره از دور جادو کرده و درب قفل می شود و تالش آقا دزده براي باز کردن 

  )درب بی فایده است

  اینجا چیکار میکنی؟ :طالیی

  زود، تند، سریع :تپالبی

یکنی؟ مگه نمیدونی سحر میترسه؟ چرا اومـدي اونـو   توي اتاق مامان بزرگ سحر چیکار م :نی نو
  بترسونی؟

  من کاري با سحر ندارم. نیومدم سحرو بترسونم سحر کیه؟ من اصالًً :آقا دزده

  !!پس چرا وقتی مامان باباي سحر رفتن سفر، تو پاشدي و اومدي اینجا؛ اونم یواشکی؟ :نی نو

  !؟...چرا بهش گفتی اون تنهاس. نگو خنگ :تپالبی

  واي :ییطال

  پس اینجا چیکار میکنی؟ چرا یواشکی اومدي داخل؟ !تو کاري با من نداري؟. من سحرم :سحر

حیف این دختر خوشگل و ناز نباشه که این بی ریختـا  . به به چه دختره خوشگل و نازي :آقا دزده
  باهاش بازي کنن؟

  اوي اوي اوي به دوستام چیزي نگو :سحر

  نه نه منظورم این بود که اسمشونو نمیدونم اگه میشه معرفی کنید :دزدهآقا



١٠ 
 

  هم تپل و هم آبی. من تپالبی ام :تپالبی

  ام طالییمنم  :طالیی

  چه اسم قشنگی... به به طالیی :آقا دزده

  نی نو :نی نو

  چه دوستاي خوبی داري سحر خانم ...بله خیلی خوشبختم از آشنایی با شما: دزدهآقا

  اون دوست ماست :طالیی

  حاال تو خودتو معرفی کن :تپالبی

  من دوست هستم... چیزه... من؟ من :آقا دزده

  دوست؟ :سحر

  ...آره.... دوست باباتون هستم من... من... دوستم دیگه... من... من.. آره :آقا دزده

  ..ولی باباي سحر دوست آقا دزده نداره که :تپالبی

  پیش سحر باشمکه من اومدم . یستممن دزد نآقا دزده چیه  :آقا دزده

  چیکارش داري؟ :طالیی

  ...نه من که کاریش ندارم فقط :آقا دزده

  فقط چی؟ :طالیی

  فقط چی؟ :تپالبی

  کنه نمیدونه داره فکر می :نی نو

  فقط اینکه من اومدم باهاش بازي کنم :آقا دزده



١١ 
 

  بازي کنی؟ :طالیی

  ...آخ جون بازي :نی نو

  واسه چی؟ :سحر

کـه  ! کـه تنهـا نباشـی    وقتی رفتن سفر، با من تماس گرفتن و گفتن بیام تمامان و بابا :دزدهآقا 
  !امشب با هم بازي کنیم

  چی بازي کنی؟ :نی نو

  اگه راست میگی پس چرا یواشکی اومدي داخل؟ :تپالبی

  ؟آره چرا :سحر

  آره چرا؟ :طالیی

  می دونی چرا؟ :نی نو

خوابه واسه همین میخواستم بیـدار   خب میدونستم سحر دختر خیلی خوبیه و زود می :آقا دزده 
  نشه

  ولی من که بیدار بودم: سحر

  )با لبخند(میخواسته مادر جون بیدار نشه :نی نو

  وااااي نی نو میشه هیچی نگی :تپالبی

  مادر جون؟ مادر جون کیه؟ اون کجاست؟ :آقا دزده

  ...تو هم نباید بیدارش کنی. اون االن خوابه. دیگه مامان بزرگ سحر :طالیی

بذارید من )با خودش زمزمه می کند(... پس آروم باشید بیدار نشه... حتماً... آره... آره :آقا دزده
  چه غلطی کردم... برم
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  اون شبها سمعکشو در میاره واسه همین االن خوابِ خوابه :سحر

  بگی ما هم بدونیم اومدي چیکار کنی؟ درست و حسابی ببین آقا دزده میشه :تپالبی

  .من که گفتم، اومدم بازي کنم. واااااي من دزد نیستم :آقا دزده

  پس چرا بازي نمیکنی؟ :نی نو

از وقتی که اومدم به جاي پذیرایی همـش منـو   . یه ذره اجازه بدین. آخه فرصت نمیدین :آقا دزده
  میترسونید

  )کنند مشورت میعروسک ها جمع شده و (

  کنیم رو بازي "جابجایی" رسیدیم کهخب ما به این نیتجه  :رسح

  چی چی؟ این چی هست؟ :آقا دزده

  ایی جا  به  جا  :نی نو

  ؟میگید چی هست که "ایی   جا   به   جا"این خب : آقادزده

  ...شما چشم میذاري :سحر

  ...ما یه چیزي توي این اتاق رو جابجا میکنیم :تپالبی

  و تو باید بگی اون چیه؟ :طالیی

  فقط سریعتر. باشه )با بی میلی( :آقا دزده

  چشم میذاره :نی نو

  )عروسک ها با موسیقی همه اشیا درون اتاق را جابجا می کنند - آقا دزده چشم گذاشته(

  خب حاال چشم بردار :سحر

  اینجا که همه چی جابجا شده )با تعجب( :آقا دزده
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  ما اینارو جابجا کردیم که تو گول بخوري :نی نو

  حاال تو باید بگی اینجا چی جابجا نشده :تپالبی

  باید بگم چی جابجا شده؟شما یکی رو جابجا می کنید و من مگه نگفتین  :آقا دزده

  آخه تو اونجوري زود متوجه میشدي :طالیی

  بذارید نگاه کنم. باشه )کند عصبی شده ولی خود را کنترل می( :آقا دزده

آقا دزده به دنبـال شـیئی بـراي    . زیر و رو می کندانه قدم برداشته و اتاق را کارآگاه او(
  .)دزدي میگردد اما وانمود می کند که در حال جستجو براي بازي است

  اوي اوي اوي تو داري دنبال چی میگردي؟ :سحر

  صبر کن ببینم تو داري چیکار میکنی؟ :تپالبی

  دزدي :نی نو

  واي نگو زشته :طالیی

  آها فهمیدم اون پنجره تنها چیزیه که جابجا نشده :آقا دزده

  تو واقعا دوست بابامی؟. ..درست متوجه شدي. آفرین :سحر

  .آره میتونی منو دوست صدا کنی :آقا دزده

  ...آقا دزده... دوست :تپالبی

  من دوست باباي سحرم. انقدر نگید آقا دزده آقا دزده :آقا دزده

  و یواشکی اومدي :طالیی

 )به سمت درب اتاق رفته اما باز نمی شود(خدانگهدار . اصال من برم )کالفه شده( :آقا دزده
  این درو باز کنید من برم
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  چرا میخواي بري؟ !؟تو مگه نیومدي با من بازي کنی :سحر

  باور نکن :نی نو

هر کی زودتر بگه صندوقچه مامان بزرگ کجاست جـایزه  . بیاید یه بازي دیگه باشه اصالً :دزدهآقا 
  خوبی پیش من داره

  چیکار صندوقچه مادرجون داري؟ :سحر

  !تو چی گفتی؟ :طالیی

  من که گفتم آقا دزده :نی نو

  راست میگه :تپالبی

  همین. هیچی فقط یه بازي بود... هیچی :آقا دزده

  بازي خوبی نبود اصالً :طالیی

  باشه خوب نبود :آقا دزده

  من خوابم نمیاد :سحر

  خوابش نمیاد :تپالبی

  خب من چیکار کنم :آقا دزده

  چیکار کنی؟ تو مگه نیومدي کنارش باشی؟ :طالیی

  !خب من االن این وقت شب چیکار می تونم بکنم؟... چرا چرا :آقا دزده

  بازي :نی نو

  یه بازي خوب :طالیی

  اشه فقط اگه من بردم درو باید برام باز کنیدب :آقا دزده
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  میخواي بري؟ :سحر

  تو دسشویی هم نمیخواي بري؟ اصالً !؟خب باالخره باید در این اتاق باز بشه یا نه :آقا دزده

  چی گفتی؟؟؟؟؟ :تپالبی

  اه. بابا هیچی نگفتم ولم کنید دیگه :آقا دزده

  بازي کن :نی نو

  !جان؟ :آقا دزده

  ...میگه بیا با سحر بازي کن. بازي کن :طالیی

  ولی چی؟ چی بازي کنیم؟. میدونم :آقا دزده

  .شماما روي کاغذ یه کلمه رو مینوسیم و میچسبونیم به پیشونی  :سحر

  و شما باید حدس بزنید اون کلمه چیه؟ :تپالبی

  باشه فقط سریعتر بازي کنید و این درو باز کنید :آقا دزده

 - یک تیکه کاغذ برداشته و کلمه اي نوشته و به پیشانی آقا دزده چسبانده و بازي می کنند(
و رفته  موسیقی نظاره گر هستیم و دیالوگی به گوش نمی رسدصداي با  کامالًاین بازي را 

  )و ما دیالوگ هاي پایان بازي را می شنویم رفته موسیقی فید می شود

  اون نمیتونه حدس بزنه :نی نو

  واي تو چقدر خنگی آقا دزده :الییط

  دوست... من دوستم :آقا دزده

  بگو. بهش نزدیک شدي :تپالبی

  بیشتر فکر کن :سحر



١٦ 
 

  صندوقچه مامان بزرگ؟ :آقا دزده

  )کردهبه همدیگر نگاه عصبی شده و با عصبانیت عروسک ها و سحر (

  تو چی گفتی؟ :طالیی

  چیکار صندوقچه مادر جون داري هی اسمشو میاري؟ :سحر

  ...این دومین بارته :تپالبی

  دادگاه :نی نو

  چی؟ :آقا دزده

  ما باید دادگاه تشکیل بدیم :تپالبی

  چی؟ هواس دادگاه! ؟دادگاه :آقا دزده

  واسه اینکه تو اسم صندوقچه مادرجون رو آوردي :طالیی

  )داده و او را محاکمه می کنندبا شعر و موسیقی دادگاهی را تشکیل (

  :طالیی، نی نو، تپالبی و سحر

  دزدي تو میشناسیمت,میشناسیمت

  دوستمونی که نگو دروغ ما به

  اول از شناختیمت نگاه یه با

  نمیتونی,کنی دزدي نمیتونی

...  

  بگیریم رو تو حال باید االن

  خونمون ازین رو تو کنیم بیرون



١٧ 
 

  میکنی اذیتمون بودنت با

  جونمون به افتادي بال مثل

...  

  نمیشی دوستمونم و تودزدي

  اشتباس همگی کارات و حرفات

  خونمون از بیرون برو برو برو

  تنهاس دنیا کل تو همیشه دزد

  دادگاه رسمی است :تپالبی

  متهم ردیف اول آقا دزده به جایگاه :طالیی

  ...نصف شبی مارو دیوونه کردن ها آخه این کارا چیه؟ :آقا دزده

  ...حقته :نی نو

شما به جرمِ نام بردنِ صندوقچه ي مادرجون به دادگـاه احضـار   . متهم ردیف اول آقا دزده :تپالبی
  آیا از خود دفاعی دارید؟. شده اید

  ...!من فقط خواستم بازي کنم :آقا دزده

  !با صندوقچه مادرجون هم بازي؟... بازي بازي :سحر

  سحر نترس ما کنارتیم :طالیی

  ...کنارتیم، کنارتیم، کنارتیم :نی نو

  نظم دادگاه را به هم نزنید. ساکت :تپالبی

صندوقچه مـادرجون  بردن از  به اینجا اومدم و نمی دونستم ناممن براي شادي دل سحر  :آقا دزده
  ممنوعه است



١٨ 
 

  بله پس چی فکر کردي :سحر

  به اشتباهت اقرار کن :نی نو

  قربان منو عفو کنید. اشتباه کردممن  :آقا دزده

  آقا دزده به اشتباه خود پی برده و اعتراف کرده و ما از او گذشت می کنیم :تپالبی

  من اعتراض دارم :سحر

  اعتراض وارد نیست :آقا دزده

  چی گفتی؟ :تپالبی

  اعتراض وارد است :آقا دزده

  اون نباید اینو بگه :نی نو

  من غلط کردم :آقا دزده

  شما نظم دادگاه را بهم زدید :تپالبی

  !؟...اون تو کار شما دخالت کرد :طالیی

  کنید چرا انقده گٌندش می... خب حاال :آقا دزده

  با شکم گُنده من بودي؟ :تپالبی

  دونید چیه؟ اصالً می. شما دارممبارك من چیکار شکم  :آقا دزده

  چیه؟ :سحر

  چیه؟ :طالیی

  چیه؟ :تپالبی



١٩ 
 

  هیچی چیه :نی نو

  سحر گفت که من بیام و صندوقچه مادرجون رو ببرم براشباباي ... آها! ؟...ها :آقا دزده

  چی گفتی؟ :طالیی

  ...بازم اسم صندوقچه مادرجونو آورد :سحر

  جرمش سنگین تر شد :نی نو

  !؟...تو اصالً از کجا از صندوقچه مادرجون من خبر داشتی :سحر

  ؟مگه نه. همه مامان بزرگا یه صندوقچه قدیمی دارن :آقا دزده

  !نه :نی نو

  ساااکت :تپالبی

  )تپالبی با طالیی مشورت کرده(

مشورت و نظر هیئت رییسه دادگاه عروسـکی، راي دادگـاه بـه شـرح زیـر اعـالم       پس از  :تپالبی
بایـد  آقا دزده ملقب به دوست؛ به جرم نام بردن از صندوقچه مادر جون متهم ردیف اول؛ : میگردد

و بنـا بـه راي   شـده  خود به جرمش تخفیف داده  پی بردن به اشتباهبا توجه به و به مجازات برسد 
  .دادگاه عروسکی او به حرکات نمایشی براي سرگرمی سحر محکوم می شود

  ....هوراااا ...هورااا :نی نو سحر و

  من اعتراض دارم :آقا دزده

  اعتراض وارد نیست :تپالبی

  آخه من باید برم :آقا دزده

  نیومدي؟سحر با تو مگه براي سرگرمی و بازي  :نی نو

  تو مگه نگفتی دوست هستی؟ :سحر



٢٠ 
 

  ولی االن دیر وقته باید بخوابی :آقا دزده

  ...!مثل اینکه دادگاه یادت رفته :طالیی

  ...باشه باشه :آقا دزده

  طلو از اونجا بردار و بیارطالیی زودباش اون س :تپالبی

  ببین نصف شبی ما رو به چه کاري وادار میکنن :آقا دزده

آقـا دزده بـا حرکـات مـوزون و موسـیقی هـاي       تپالبی با سطل تمبک می نوازد و /موسیقی(
عروسک ها در حـین  . قصد سرگرم کردن سحر را دارد...) هندي، پاپ، بندري و(متفاوت 

بـا او شـیطنیت کـرده و اورو    هـم  کنند و گاهی  حرکات و موسیقی او را گاهی همراهی می
  ) .کنند و سحر می خندد اذیت می

 آقا دزده خسته روي زمین می نشیند و چشمش به عکس کوچکی که روي میز است افتاده(
  )و خیره می شود

ببینم  )با تعجـب ( ....این درو باز کنید تورو خدا... ی خسته شدم و دیگه نمیتونممن خیل :آقا دزده
  این عکس کیه؟

  این عکس مادرجونه... دیگهخب معلومه  :سحر

  !!ه؟این مادرجونت :آقا دزده

  خب آره :سحر

  چیکار مادرجون داري؟ :طالیی

  بازم الکی نگه :نی نو

  !من اینو میشناسم :آقا دزده

  )آقا دزده به فکر فرو رفته و ناراحت می شود(

  چی شد؟ :تپالبی



٢١ 
 

  !؟چرا ناراحت شدي؟ مادرجونمو از کجا میشناسی :سحر

بچـه هـا    )از انـدکی مکـث  پـس  (... قـول میـدم  . بچه ها بیاین میخوام راستشو بگـم  :آقا دزده
  .هیچی بهتر از صداقت نیست. هیچوقت دروغ نگید

  تو دروغ گفتی؟ :تپالبی

  دیدین گفتم :نی نو

  تو چی کردي؟ :طالیی

  میگم بهتون :آقا دزده

  ماجراي مادرجون چیه؟ :سحر

  از کجا میشناسیش؟ :طالیی

   ....بودم خیلی وقت پیشا وقتی من کوچیکتر :آقا دزده

  )فروشندهنقش تپالبی در  -مادرجون سحر در نقش (

  چی میخواي مادرجون؟ :فروشنده

  ...یه بسته لطفاً. ماکارونی میخواستم آقا :مادرجون

  چیز دیگه اي احتیاج ندارید؟. چشم مادرجون :فروشنده

  شما شکالت هم دارید؟ :مادرجون

  ...بله، بفرمایید :فروشنده

قصد فرار دارد که صاحب مغـازه متوجـه مـی    آقا دزده شکالت را از روي میز برداشته و (
  )شود

  !!؟؟...تو این شکالتو یواشکی برداشتی. بیا اینجا ببینم :فروشنده



٢٢ 
 

  ...با همیم. این خانم هستم نه من برنداشتم، من همراه :آقا دزده

  ؟ستهمراه شما هراست میگن؟ مادرجون این پسر :فروشنده

  .مراهم هستنه "االن"ه بل :مادرجون

  )و یکی را به پسر می دهد خریدهشکالت  دو مادرجون(

  ...خب بعدش :طالیی

. تو نیست رو برنـدار  هکه واس ياون روز مادرجون به من گفت هیچوقت دروغ نگو و چیز :آقا دزده
  !منم بهش قول دادم

  ولی زیر قولت زدي :نی نو

  راست میگه؟ تو زیر قولت زدي؟ :سحر

من دوست بابات نیستم و دیگه قـول میـدم   . پشیمونم من. نیستراستی هیچی بهتر از  :آقا دزده
   ...صداقت، صداقت، صداقت .من یادم رفته بود. مادرجونت خیلی خوبه. یواشکی جایی نیام

  ولی امشب سحرو سرگرم کردي :طالیی

  سحر ببخشش :تپالبی

  می بخشه :نی نو

  !ببخش بیا و آقا دزده رو اما خب سحر جون... اما... ولی سحر حق داره :طالیی

در  ،اگه ببخشه و منم قول بدم دیگه دروغ نگم و یواشکی بدون اجازه وارد جـایی نشـم   :آقا دزده
  اتاق باز میشه؟

  صداقت کلید مشکالته. آره :نی نو

  ...ولی... من می بخشم... من :سحر

  ولی چی؟ :آقا دزده



٢٣ 
 

  ولی تو هم باید قول بدي که دیگه تکرار نکنی :سحر

  ...قول میدم ...قول میدم :آقا دزده

  ...چه صحنه خووووبی :طالیی

  ...باید ثبت کرد حظات رواین ل)می خندد( :تپالبی

  )با خنده(حاال صندوچه کجاست  :نی نو

  ااا حاال تو شروع کردي؟ :طالیی

  شوخی میکنه :سحر

  !؟اصالً توش چی هست :تپالبی

که چیـز دیگـه   و خوشگل اي قدیمی ها بجز کتاب و لباس و چیزهصندوقچه هاي مامان بزرگ :سحر
  ...صندوقچه اي پر از خاطرات. نیستتوش اي 

ایـن در  ... راستشو گفتم و همیشه راستشو میگم. ا ندارمهمن که دیگه کاري به این کار :آقا دزده
  دیگه بازه؟

  کنه االن نی نو بازش می :طالیی

و البته شـما  . خوب من هستین تپالبی، طالیی، نی نو شما دوستاي. خییییلی دوستتون دارم :سحر
  ...راستگو باشین و بدون اجازه هیچ جایی پا نذاریدهم دیگه اسمتون دوسته اما اگه همیشه 

  ...قول دادم دیگه :آقا دزده

می خندند و با موسیقی شعر پایانی را می خوانند و نـی نـو بـا     يشادبا همگی / موسیقی (
 درعروسک ها به درون نقاشی برگشته و سحر با حرکاتی خاص حرکتی درب را باز کرده و 

  )رختخواب خود می خوابد

  



٢٤ 
 

  :دزد

  گذاشتم خونه تو پا که وقتی از

  شدم آشنا شما با که وقتی از

  کرد عوض منو خوبتون حرفاي

  خودم قبل شبیه  بشم باید

...  

  بمونم پیشتون اینکه دارم دوس

  بگیرم یاد شما از چیزا خیلی

  باز ولی ازتون دورم درسته

  میگیرم همیشه سراغتونو

...  

  :تپالبی، نی نو، طالیی و سحر

  ها قصه آخر که خوب چه خوب چه

  میشه رو ما براي بدي دست

  نامیدیم که وقتی اینه مهم

  همیشه باشیم کنارهمدیگه

...  

  گفت دروغ ما به کی هر اینه مهم

  بشه بد اگه حتی باشیم راستگو

  دنیا تو راستگویی هیشکی براي



٢٥ 
 

  نمیشه تموم گرون کنین باور

  نمیشه تموم گرون کنین باور

  .)صحنه خاموش می شود(

بایـد بخـوابی کـه     دیشب مگه بهت نگفـتم زود . ..ظهره لنگ. ..مامان بیدار شو ...سحر جون :صدا
مثـل اینکـه اونـایی کـه     . بابـا قراردادشـو کنسـل کـرد    . ما زود برگشتیم. شیصبح راحت بیدار 

بابات هم خـدا را شـکر   . گفتن و جنساشون قاچاق بوده و گیر افتادنمیخواستن معامله کنن دروغ 
راسـتی اون  ... سـحر جـون  ... سـحر . متوجه شد و همون بین راه دور زد و برگشتیم ه قبلشکرد ک

  !!!...تو که هنوز خوابی !؟من با کی حرف میزنم... عروسکی هم که خواستی برات خریدم

  )ن نقاشی روشن می شوندعروسک ها درو صحنه تاریک است و چشمان(

  .همین

  انــپای

  رـاشی سحـنق

  )سکوت(محمدرضا خردمند

  1396 زمستان

  

  )سکوت( محمدرضا خردمند

ir.mrkheradmand.www  

 com.yahoo@sokout.ipa: ایمیل

  09167590538 – 09163460538 – 09369732653: شماره تماس و پیامک

Instagram: mohammad_reza_kheradmand  


