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 نمایشنامه  بندی:دسته  ❖

 سکویسانفرانس وانگانی د: عنوان ❖

 جنایی، کمدی ژانر:  ❖

 زهرا شبان نویسنده:  ❖

 - :اثرسطح  ❖

 -ناظر:  ❖

 ی الهه خاکویراستار:  ❖

 الینا پورامن طراح:  ❖

 مبینا دلگشایی کپیست:  ❖

مجرم،   کیاز   ییبه آن مکان زجرآور فرستاده شدند! رها ،یبه چه جرم دانندیها خودشان هم درست نمآن

 قابل تصور است...  ر یشان غدست به دست هم بدهند قدرت  وانگانید  یاما وقت ست؛ین یکار راحت ییبه تنها
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 :کارکترها

 و هشت ساله  ستیهلن ب

 ساله  کیو  ستیب رز

 و پنج ساله  ستیب انسهیب

 و چهار ساله  یس ن یکاتر 

 ساله  یس کایاِر

 و پنج ساله  یس راشِل

 ساله  ی س نیژاکل

 و نه ساله  ستیب فِلور

 .کندیکار م مارستانیکه در ب  یپرستار و

 .حضور ندارند شنامهیو در نما شودیشان برده مفقط اسم هاتیشخص یهیبق

*** 

 اول  یصحنه

کم رنگ و هشت تخت که چهار تخت در سمت چپ   ی آب یبزرگ با پرده یپنجره کیبا   مارستان،یدر ت دیسف ی وارهای با د ی اتاق[

سمت راست   ی هاتخت یبه رو انسهیهم رنگ با پرده دارد. هلن و رز و ب ی هایاتاق، و چهار تخت در سمت راست اتاق که رو تخت

 .]داناتاق نشسته

شودیوارد م تیراشل با عصبان .) ) 

 ن؟ی فلور رو کوتاه کرد   یموها نی : باز شما سه تا چرا رفتراشل

 .: حقش بودهلن

 .)رودیو به سمت راشل م شودیبلند م ییرز با پررو (
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 اش هم بکنم؟خفه  خواستم ی: بهت گفت که مرز

 .نیتون رو از دست داد: شماها عقلراشل

 .مینبود مارستانیکه ت می: خب اگه عقل داشترز

 .)شودیصدا مبا آنها هم ز یسپس رز ن خندندیبلند م  یو هلن با صدا انسهیب(

 . ...وگرنه ی : راشل جون، بهتر هست تو دخالت نکنانسهیب

 ؟یها وگرنه چ  ؟ی: وگرنه چراشل

 .هم راهت ندن مارستانیت یحت  گهی د دیفقط شا   ،یچی: هرز

 .دی: حرف اضافه نزنراشل

 .یهست  اضافه جا نی: فعالً که تو اهلن

 .نی : شما سه تا واقعاً شورش رو در اوردراشل

 .چیما نپ ی : به پر و پارز

 .دیگم ش های: روانراشل

 .تر هست ی باشه قو تر یروان یهر ک جا نی : اهلن

 .قاًی: دقرز

 ( .خندندیم صداکیو هلن و رز   انسهیسپس ب شود؛یاز صحنه خارج م تیراشل با عصبان)

 .رو به راشل گزارش داده یفلور باز رفته همه چ  نی : اهلن

 .مشیکه گفتم بکش : منرز

 .هم کنن مونی مونده زندان نی: همانسهیب

 .میکردیکارش رو تموم م دی : من هم با رز موافقم، با هلن
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  خوانیببرن؛ بعدش هم از کجا م جانیاز ا ریغ ییما رو جا  توننیکنن، پس نم مونی زندان توننینم  میهست مارستانی: چون ما ترز

 .میبفهمن ما کشت

 .(کندیفکر م یکم انسهیب)

 .میبکش یانقشه  هی  دیبا دیگی: درست مانسهیب

 .بفهمه ی کس دی: آره فقط نبا رز

 .: نگران نباشهلن

 .(شودیوارد اتاق م ی با سرخوش ن یکاتر )

 ن؟ یطورمن چه ی ها: خوشگلنیکاتر 

 .اومد یبعد یِ: روانهلن

 .نداره ی که کار چارهیب ن ینگو، کاتر ی جورنی: ارز

 .: آره خبهلن

 .خوب براتون دارم یل یخبر خ ه ی: دخترا من نیکاتر 

 ؟ی: چانسهیب

 .گمی: نمنیکاتر 

 .رو اعصاب یِروان هی  ؛ یِ که گفتم روان : منهلن

 .ام رو بخوابونمبچه رمیاصالً من م ،یبدجنس  ی لی: هلن تو خنیکاتر 

 ( .کندیم یخود باز  ی الیخ ی اتاق و با بچه یگوشه یهااز تخت یکی   یرو رودیم نی سپس کاتر  )

 بچه داره؟ کنهی: هنوز فکر مدیگویم یبه آرام رز

 .خونهیهم م یی الال  خوابونه،یپاش م یاش رو روداره مثالً بچه نمیبیم شمیم داریها که ب: آره شبانسهیب
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 .سن از دست رفته ن یا ی : کامالً عقلش توهلن

 .میستین یجور نیخدا رو شکر که ما ا   ،ی: طفلرز

 .یمرس ای : آره واقعاً خداانسهیب

 .ساکت گهید  م،ی: بگذرهلن

 م؟یریکشتن فلور کمک بگ یهم برا  هیاز بق ستیبهتر ن گم ی: هلن مانسهیب

 ؟یکشتن ک ؟ی: چنیکاتر 

 (.اندازدیباال م انسهیب ی برا یی ابرو ک یهلن )

 .شده یها عادچه کشتن آدم  میگیم ،یچی ه یچی: هنیرو به کاتر  هلن

 .ام: آها آره... آخ بچهنیکاتر 

 شد؟ ی: چرز

 .بهش غذا بدم رمیگشنشه من م  یچی: هنیکاتر 

 .: باشه برو مواظبش باشانسهیب

 (.شودیاز صحنه خارج م اشیالیخ ی با بچه ن یکاتر )

 ( .زندیم انسهیهلن بالفاصله در گوش ب)

 (.گذاردیصورتش م یبا تعجب دستش را رو انسهیب)

 ؟یزنی: آخ چرا مانسهیب

 ؟یر یبگ یتونیدهنت رو نم ی: حقته. تو جلوهلن

 .: تو ببخشرز

 .دی: حواسم نبود ببخشانسهیب
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 .بفهمه یزیچ دینبا کسچیه د؛ یهاتون رو خوب جمع کنحواس ینداره ول یبی: عهلن

 : باشه. انسهیو ب رز

 .میبنداز رشیفلور رو گ ن یطور اچه مینیتا بب مینقشه بکش  هی  نیا یهلن: خب ب

 ارم؟ ی: برم کاغذ بانسهیب

 .: نه احمقرز

 .کردم یخب من هم شوخ  یلی: خانسهیب

 .: آره کامالً معلوم بودرز

 .: ساکت باشانسهیب

 د؟یخفه ش شهی: مهلن

 ( .شوندیو رز ساکت م انسهیب)

 .دی: خوب گوش کنهلن

 ( .ستدی ایها مآن یرو به رو و شودیهلن بلند م )

 .هست اطیفلور داخل ح  ادی: االن به احتمال ز هلن

 : خب؟رز

 .رهیم  اد یز یی ها دستشوفلور شب میدونیمون خوب م: همههلن

 .رهیهم م یلی: آره خانسهیب

 .پرونهیرفتنش من رو از خواب م یی احمق هر شب با اون دستشو  ی: دخترهرز

 .قاًی: دقانسهیب

 کجاست؟ میاون رو بکش میتونیکه م یی: حاال تنها جا هلن
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 .: اه نگو که انسهیب

 !آخه یی : دستشورز

 .: اه اهانسهیب

 .دیبگ نیدونیم ی بهتر  یاگه جا  ن؛ یاعتراض نکن قدرنی : اهلن

 .ییبابا، باشه همون دستشو  ی ا دونم؛ ی: خب... نمرز

 .ستین ی اچاره گهی د میکن  کاری: باشه چانسهیب

 .مشیطور بکشکه چه  میفکر کن  دی: خب حاال باهلن

 ( .کندیفکر م   یو کم شودیرز بلند م)

  میبعد بر  م، یهست، از پشت صداش رو خفه کن اطیکه داخل ح یی به سمت دستشو رهیکه فلور داره م یوقت میتونی: به نظرم مرز

 .میکنجا دفنش و همون مشیبکش میکه خواست یالهیبا هر وس اط یح ی هاپشت درخت

 .یچیه یچی جا... اه هو اون یی داخل دستشو م یبر  ستین ی ازین یجورنیا  گهی د شه، یم ی: عالانسهیب

 .مشیکشیراحت م ی جورنیرز موافقم، خوشم اومد؛ ا یدهی. من با ایکشت یی دستشو نی تو هم خودت رو با ا انسهی: بهلن

 !یز یچ  هی: فقط  رز

 ؟ی: چانسهیب

 .پر از نگهبان هست جانیا م؟یکن  کاری: پرستارها رو چرز

 . ...: اونش با منهلن

 ش؟ یحل کن ی خوایطور م: چهانسهیب

 .وجودم هست یبودن تو ی روان کمیحتما   اوردن،ین مارستانیکه من رو ت ی : الکهلن

 ( .خندند یسپس بلند بلند هر سه م)
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 .کننده دارم هوشیب ز یهر چ ایبه الکل   ازی: فقط نهلن

 .: من دارمانسهیب

 ؟ ی: چهلن

 .پرستارها کش رفتم یداروها  ی: خب راستش از اون غرفهانسهیب

 ؟یجور: چهرز

الکل و قرص   یبود رفته بودم دستم رو برام باند بزنن، دو قوط دهیبر  شه یکه دستم با ش یوقت شیراحت دو روز پ یلی: خانسهیب

 .آور برداشتمخواب

 (انسهیب یداخل بازو زندیمشت م هی هلن  )

 .: دمت گرم دختر هلن

 .می هست نی ما ا گهی : بله دانسهیب

 شون؟ یبرداشت ی چ ی : حاال برارز

نوشته قرص خواب آور و الکل   دم یاوردم د ی خوشم اومد برشون داشتم، وقت شونیرو نخوندم؛ از قوط یقوط ی: من که روانسهیب

 .هست

 .ولی ا ول یا  وانه؛ ید  ی: ارز

 ؟ مشیبکش ی: خب حاال با چ هلن

 .مشیکشیتختم دارم با اون م ر ی : من چاقو زرز

 ؟یجد ی: واانسهیب

 .شهی: آره خب الزم مرز

 .دیترس دی: از تو باهلن



 

 
 

10 

  
 سکوی سانفرانس وانگانید ➢

 زهرا شبان  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 ( شودیوارد صحنه م ی ر یزن پرستار پ )

 .خوشگل یها: سالم خانومپرستار

 .: سالمهلن

 .: سالمانسهیب

 .: خداحافظرز

 ( خنددی سپس بلند م)

 ( خندندیبه او م زیو هلن ن انسهیب)

 ( .گذاردیها ماز تخت ی کی  یآب هست را رو وانی که در آن قرص و ل یاینیو س دهدیتکان م یپرستار سر  )

 .هاتون رو بهتون بدمقرص  نی ای: بپرستار

 .شده لی: ممنون مرز

 .که برم ن یربخو دیبا  تر عیندارم، سر ی: من باهاتون شوخ پرستار

 .یشیم یحاال چرا عصب یر ی : باشه پهلن

 .هست ی چاق شده عصب دیحرف نزن  یجورنی: گناه داره اانسهیب

 (.گذاردیشان مها را هم کف دستو قرص دهدیآب را دست آن سه م ی هاوانیل تیپرستار با عصبان)

 .دیکوفت کن عی: سر پرستار

 .نداره ها یادهیها فا : قرصهلن

 .میشیم تر وونهی د م یخوریم ی ما که هر چ گه ی: راست مرز

 .براتون جواب داد دیشا نیبخور  هانیاز ا ن یایشما هم ب گمی: مانسهیب

 .دیشیآدم نم یتا روانشما سه کهنی: مثل ا پرستار
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 .ستیمون نبه تکرار آدم شدن یازین م، ی: آدم بودهلن

 .(زنندیهلن دست م یبرا دییتا ی به نشانه انسهیرز و ب)

 .عجوزه یدخترها ی: ا پرستار

 .زنهیحرف م  اد یبره، ز می: دخترا بخور هلن

 (.کشندیو آب را سر م اندازندیشان مها را داخل دهانزمان هر سه نفر قرصهم )

 (.شودیز صحنه خارج ما  تیو با عصبان گذاردیم ی نیو داخل س ردیگیها م را از آن هاوانی پرستار ل )

 (کشدیتخت دراز م یرو انسهیب )

 .باالخره رفت شی: آخانسهیب

 هم داره؟ یری شما تاث ی ها رو: قرصهلن

 .دونمی: نمرز

 .داشته باشه یر ی : فکر نکنم تاثانسهیب

 .داره ر یتاث هاوانهید ی : آره خب روهلن

 .میستین  وانهی : به گمونم ما هم که درز

 : شک نکن. انسهیب

 .میخدا زودتر شب بشه راحت ش ی: اانسهیب

 .: هنوز کو تا شبرز

 .شوندمیند میکه ناهار خورد  یاکجان؟ از موقعه  گهی د یهااحمق نی : اهلن

 .نشستن ی : حتما همون قسمت ناهارخورانسهیب

 .رهی جاشون رو نگ یکه کس  ننیشیجا م: کار هر روزشون هست، تا موقع شام اونرز
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 .شمی م دواریلحظه دارم به خودم ام: هر هلن

 اوردنت؟ جانیکه ا  یشده بود وانهی : هلن تو واقعاً دانسهیب

 .فرستاده  جانیهلن رو ا شی: نه بابا، مادر روانرز

 ن؟یچرا به من نگفت  ؟ی: جدانسهیب

 .حرف بزنم یبا کس  میبه زندگراجع ادی: چون خوشم نمهلن

 اوردنت؟  جانیشد که ا  ی: چانسهیب

به خوردم داد که از لحاظ   ییمن، تک فرزندش مونده بود؛ اون زن قرصا  یکه بابام مرده بود و تمام ثروتش واسه یی جا: از اونهلن

 .هستم جانیداد و االن ا یو گزارشات الک ختیمن رو بهم ر  یروان یروح

 .یمون خودت. پس واقعاً باهوشی: چه مادر بدجنسانسهیب

که   وانستی د یکردن. هر ک   جانیا یِ من رو راه خودمیب یهاو خنده  ها یخاطر شوخنبودم، مردم به وانهیمن د : منم هستم؛ رز

 .ستین یمارستانیت

دادن از شرم    حینامردم ترج یبا مشاور حلش کنم اما خانواده تونستمیقدرها هم مشکل نداشتم. م: تو که اره، اما من هم اونانسهیب

 .خالص بشن

 بود؟  ی: مشکلت چهلن

 (.شودیم  رهیو به رو به رو خ زندیپرده را کنار م رود،یو به سمت پنجره م شودیبلند م انسهیب)

 . ...: مشکلم عشق بودانسهیب

 . ...*نت کرد و رفتایکه خ یعشق

 .عشق هست ی: لعنت به هر چرز

 (.گذاردیاو م  یشانه یوو دستش را ر رودیم انسه یهلن به سمت ب )

 .ی: غصه نخور، تو ما رو دار هلن
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 .نگران نباش م یما هست انسهی: آره برز

 ( .کنندیرا ب*غل م گریدکی و   رودیها مرز به سمت آن)

و به سمت  شوندیگرفته وارد م ی. پشت سرشان راشل و فلور با صورتشوندیسرخوش وارد صحنه م کایو ار نیژاکل ن،یکاتر )

. هلن به سمت فلور  شوندیم رهیو هلن خ انسهیبه رز و ب تیو با عصبان نندینشیتخت م ک ی ی. راشل و فلور روروندیم شانیهاتخت

 ( .رودیم

 .یاومد  جانی: فلور خانوم باز که ا هلن

 ن؟ی خوایم یچ  گهی د ن،ی : موهام رو که کوتاه کردفلور

 .: چشمات رورز

 ( .ددخنیسپس قاه قاه م)

 ن؟یشده زودتر اومد یچ ن؟ی: مگه قرار نبود شماها تا موقع شام بمونانسهیب

 .میایب م یخواستیمون، وگرنه ما که نمفرستادن  جانی: به زور اکایار

 .: اهارز

 ن؟یفلور بدبخت رو کوتاه کرد  یچرا موها  ی : راستنیژاکل

 ؟یدونی: مگه نمهلن

 .دادمیغذا م رونیب وونامی: نه، من داشتم به حنیژاکل

 ؟یدار  وونی: وا! مگه تو حانسهیب

 .شهیم میقا شهی ها همخودمون بمونه؛ زرافه هم دارم، پشت درخت نیها ب... . بچهدمی: معلومه که دارم، هر روز بهشون غذا منیژاکل

 .وونیهم ح ن یاون بچه ا هست،   ن یهم مثل کاتر  ن ی: ادیگویم  انسهیدر گوش ب یبه آرام رز

 خبر ندارم.  اد یماه هست اومدم، ز ک ی: آها، من انسهیب
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 ؟ یدی رو د ک یشد؟ ما یچ  کای رز: ار

 ک؟یما  ؟ی: چکایار

 .گهیعشقتو م گهی : آره دهلن

 .کی: آها ماکایار

 .هست ی هم که تمام قاط ن ی: اانسهیب

 .جور هم: آره چهرز

 .گل داد ه ی: امروز بهم کایار

 : اِه پس گلت کو؟هلن

 .گرفتشیفلور از من م جا نی دادمش چون ا کی: به خود ما کایار

 .گوگو دروغ: دروغفلور

 .یهست یایهم تو رو شناخته، عجب آدم عو*ض کای: نگاه ار هلن

 شده؟  ی : مگه چنیژاکل

من و   یهم رو روزیتامون رو سوزونده؛ دهر سه ی هاهلن رو سوزونده، بعدش هم رفته لباس لیفلور رفته وسا شی: چند هفته پرز

 . هنوز هم بگم؟ ختیغذاهاش رو ر انسهیب

 .یمن دست بزن یهاوونیبه حالت اگه به ح ی... فلور وایوا ی : انیژاکل

 .گودروغ ی هاوونهید  نی: گمشفلور

 .رز و هلن هست انسه،یاز سر ب  هاشیآت ی: همهراشل

 .دهنت رو ببند یکی : تو هلن

 .طانهیش قتیتو خودش رو مظلوم گرفته اما در حق یحرف نزن. جلو یدونینم یچیه ی : راشل وقترز
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 .شده دهیراشل پوس نی ها مغز ا بچه دی: ول کنانسهیب

من رو   گه ی. گفت اگه با فلور دوست باشم درم ی ازش فاصله بگ ست،ین یگفت آدم خوب  یهم حت کی... ماگه ی: اما... اما رز راست مکایار

 .دوست نداره

 .کن ی*طان دوریش نیگوش کن و از ا ک یدختر خوب، حاال به حرف ما ن ی: آفر هلن

 .واسم حلقه درست کنه که دستم کنه خوادیگفت م  کی: باشه... تازه ما کایار

 .ی: آخرز

 .من بچه دارم ؟یازدواج کن یخوا ی: تو تازه منیکاتر 

 .میبچه هم دار  میگفت ازدواج که بکن ک ی: ماکایار

 .هست لور یدارم؛ اسمش هم ت: اما من االن بچه نیکاتر 

 .هست که من هم شوهر دارم ن ی. اگه بحث ا دی: باشه باشه تمومش کنراشل

 .هست ی: آره حتما شوهرش آبدارچ هلن

 .دهیم یی... اتفاقاً فقط به پرستارها چار ی: نخراشل

 گفته اون شوهرت هست؟ ی : حاال کرز

 .: خودشراشل

 ؟ یگفته تو زنش هست یروان یِاومده به تو  یعنی: انسهیب

 .و از من خوشش اومده ادیخوشش م یروان یها: اون گفت از آدمراشل

 .رو دوست دارن یروان یهامن هم آدم یهاوونی : حنیژاکل

 .نداره وونیبا ح یفرق چیه زی: آره خب اون مردک هرز
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تا آن دو را جدا کنند و سر و   آورندی. همه هجوم مشوندیم ر ی و با هم درگ  ردی گیرا م اش قهی رود،یبه سمت رز م تیراشل با عصبان )

 (شودیآنان بلند م یصدا

 .بدبخت گهیرو م نی به همه هم زیمگه دروغ هست؟ اون مردک ه نی: ولم کنرز

 .شهیم تی حسود  کنهینگاهت نم کسچی ه یدی: دروغ نگو، تو د راشل

 .: راشل خفه شوهلن

 .هست یهست، شوهرش هم آدم خوب یگوها... . راشل آدم خوبگوها دروغ: دروغفلور

 .ها کشمیرو م یکی : من تو انسهیب

 .دیهم رو بکش ی ... حداقل موهادیرو ول کن گهی د: همکایار

و  رودینشسته بود م که  ی. به سمت تختکندیها را رها مآن  یو زار هی و با گر  افتدیم اشیمشک یکوتاه شده ی موها ادیفلور به )

 (.زدی ر یتخت اشک م یرو

 .: راشل لباسم رو ول کنرز

 .کشمیمن تو رو م کنمی: نه ول نمراشل

 .یکنی: تو غلط مهلن

 .کنهیداره م هیام گربچه ی: وانیکاتر 

 .کنهیم یباز وونهی هم باز د  ن یا  ط،یشرا نیا  ی: توانسهیب

 (.شودیو از صحنه خارج م رد یگیرا به ب*غل م اش یالیخ ی بچه شود،یاز جمع دعوا خارج م ن یکاتر )

 .جمع شن جا نیاالن هست که پرستارها ا گه،ی: اه بسه د هلن

از صحنه خارج   زین نیو ژاکل شوندیپراکنده م ی. سپس همگشودیو از صحنه خارج م زندیجمع را کنار م تیراشل با عصبان)

 ( .شودیم

 .اندازهیم ک یما ادی من رو  اطیخاک ح ی ... . آخه بورمیم رونی: من هم بکایار
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 .هست ی چه عاشق  نیخدا ا   ی: ارز

 .(شودیاز صحنه خارج م  یعاشق یو حال و هوا یبا خوشحال کای ) ار

 !جاستنیهلن: به به، فلور جون که هنوز ا

 .: اون هم تنهارز

 .سرم هست یتو ییها نقشه : آخ که چهانسهیب

 ( .کندیرا پاک م شیهاو اشک شودیفلور با ترس بلند م)

 .ندارم ی: من باهاتون کارفلور

 .میکار دار  ی: اما ما حسابهلن

 .ستمین ی: من آدم بدفلور

 ؟یشد قاتلش تو بود دایپ اط یاش داخل حکه جنازه چارهیاون پرستارِ ب میدونینم ی: فکر کردرز

 .: نه نه، من نبودم؛ اون خودش مردفلور

 .هات پر از خون بود؛ خون پرستارهات و دستاون روز تو لباس ی: ولانسهیب

 ( .زندیو به سرش م کشدیرا م ش یفلور موها )

 .دش مردبود، اون خو یاون زن بد داد، یبه من قرص م کرد، یم ت ی: نه نه اون خودش مرد. اون من رو اذفلور

 .یکه بهش چاقو زد   ی... تو بودشی: تو کشتهلن

 .: نه نه من نکشتم. من فقط چاقو رو زدم تو شکمش، اون خودش مردفلور

 .شی: خب احمق کشترز

 .: نه نه اون خودش مردفلور

 .یاش کردخفه  ر یکه با زنج دم ی! خودم دیرو تو کشت پیج  یآقا ؟ی چ مارستانی: نگهبان تانسهیب
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 .: فقط خفش کردم، اما نکشتمشفلور

 .رحمیقاتل ب  ی: اهلن

 .بسوزن شیآت یشون تو همه خوامیرو دوست ندارم، م جا نی ا ی ها: آدمفلور

 .یاریب ییبال ی : عمراً بزارم سر کسهلن

 .رو دوست ندارم... آره دوست ندارم... دوست ندارم جا نی : من افلور

 (.شودیخارج م یدوست ندارم از صحنه به آرام ی فلور با زمزمه )

 .میکارش رو تموم کن ترعینرسونده، هر چه سر  بیآس یا گهیتا به کس د  دی: باهلن

 .ترسمی: آره کم کم دارم ازش مرز

 .شهیوقت هست که داستان فلور تموم مط شب بشه، اونهر چه زودتر شب بشه. فق خواد ی: دلم مانسهیب

 .می شون نگرد آماده باشه که آخر شب دنبال هاتون لی: وساهلن

 .کمدم هست یهالباس ی: باشه، از من که ال انسهیب

 .یشگ یهم ی : از من هم که جارز

 .خوبه ن ی: آفر هلن

 .باز ما رو به زور ببرن ومدنیاحمق ن ی پرستارها نی تا ا میبخور  ییهوا هی  می: خب ما هم بر انسهیب

 .می بهتره بر ،ی گی: راست مهلن

 (.شوندیپشت سر هم از صحنه خارج م انسهیرز، هلن و ب)

*** 

 ]صبح، اتاق  کیدوم، ساعت   یصحنه [

 .انداب زدهرز و هلن( که خود را به خو انسه،ینفر ) ب هستند به جز سه قیدر خواب عم یاست و همگ  کی اتاق تار)
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 (.شودیو از صحنه خارج م رودی. به سمت در مشودیم داریآلود بخواب یفلور با چشمان قه،یدق ک یپس از )

 ( آرام یبا لحن و صدا ها الوگید)

 .دنبالش می: بر رز

 .نیا یشما ب هیثان ۳۰بعد از  رم،ی: اول من مهلن

 (.شودیکه از قبل اماده کرده بود آرام آرام از صحنه خارج م  یالکل یهاهلن با دستمال)

*** 

 .(بعد هیچند ثان)

 .: رز... رزانسهیب

 .شنیم داریب هیساکت باش بق ه؟ی: چرز

 .می: بلند شو بر انسهیب

 کرده؟ هوشیها رو ب: به نظرت هلن نگهبانرز

 .میبر االی : آره، انسهیب

 .(شود یاز صحنه خارج م واش ی ی لیخ  انسهیو به همراه ب کندیپنهان م راهنشیپ ریز  دارد،یتختش بر م ر ی) رز چاقو را از ز 

 (  اطیسوم، ح یصحنه)

 ( .اندقرار گرفته یکوچک   ییبزرگ و در سمت چپ دستشو  یآن درختان یسرشار از چمن که در انتها یاطیح)

را از پشت   اشی. بالفاصله دستمال الکل رودی... هلن از پشت سر دنبال او م رودیم ییبه سمت دستشو  یآلودگ و خواب یفلور با خستگ)

و به  شوندیبا عجله وارد صحنه م انسهی. رز و بافتدیم نیو به زم شودیم هوشیتقال ب ی فلور بعد از کم گذارد،یدهان فلور م یرو

 (.روند یسمت هلن م

 ش؟ یکرد هوشیب ی: وارز

 .که ینیبی: مهلن
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 .میدفنش کن میبر نیا یب تر عی: سر انسهیب

 .مشیبکش دیبا م، یکه زنده به گورش کن م یخوای: احمق، نمرز

 ن؟یکه گفتم رو اورد  یی: چاقو هلن

 ست؟ ی: مگه دست خودت نرز

 .بهتون سپردم ز ی چ هی: خاک بر سر شما دوتا کنن؛  هلن

 .میبابا اورد کنه، یم ی: رز شوخ انسهیب

 .کنمیبا فلور دفنت م جانی هم ،یامسخره یلی : رز خهلن

و به   آوردیدر م راهنشیپ  ر یکه ساکت شود. رز چاقو را از ز  گذارد یدهن رز م یبالفاصله دستش را رو انسه یکه ب خنددیرز قاه قاه م)

 ( .دهدیهلن م

 .کارش رو تموم کن ای: برز

 .دیکار رو کن ن ی: چرا من بکشم؟ شما دوتا اهلن

 .کنمیآلوده نم یدستم رو به خون کس : منانسهیب

 .طرف، کار خودمه نیا  نی ای: باشه باشه؛ برز

 (.شودیم رهیخ نیو با تعجب به زم زندیها را کنار مرز آن)

 نبود؟ جا نی االن فلور ا ن یمگه هم ؟یچ  یعنی: رز

 !؟ی: چهلن

 : کجا رفت؟انسهیب

 (.دیآیتا مفلور از پشت سر آن سه یصدا)

 .ن یگرد ی: پس دنبال من مفلور
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 (.گردندیاو بر م یو ترس به سمت صدا یهر سه با ناباور)

 . ... : تو... تو... تو مگههلن

 ن؟ی از شر من خالص بش نیتونیم ن ی: آره من... . فکر کردفلور

 .یشو عو*ض: گمرز

 .رمینم جاچیرو نکشم ه مارستانیت نی ا یهاآدم ی : مطمئن باش تا وقتفلور

 .یما رد بش یجنازه ی از رو که نی: مگه ا انسهیب

 .برم هیشماها رو دفن کنم، کم کم هم سراغ بق ی جنازه  خوامی. مخوامیرو م ن یهم گهی: خب من هم دفلور

 ( .دی گویم ز یآمدیتحد یو با لحن رد ی گیرز چاقو را به سمتش م)

 .کنمیدفن م  جا نی: من امشب تو رو همرز

 .یچاقو هم اورد نمیبی: مفلور

 .: کارت تمومههلن

 ( .ردیگیو به سمت آنها م آوردیرا در م راهنشیپ  ر یز  یچاقو خندد،یفلور م )

طور که کار چند  همون کنم، یرو دارم، پس من امشب کار شماها رو تموم م نیا  رمی: من هر شب همراهم چاقو هست؛ هر جا مفلور

 .تموم کردم ز یتم ی لیرو خ گه ینفر د

 .دمینکشمت جون نم ی تا وقت خورم یآسمون قسم م ن یهم ر یتو... ز  ا ی شه،یم  ختهیخون من ر  ای : امشب رز

 .( کنندیجنگ را شروع م  کی هم، و با   رودیبه سمت او م ز ی. فلور نشودیور مرز به سمت او حمله)

 .: رز مواظب باشانسهیب

 ( .شودیم کیبه او نزد  واش ی واش ی  زین انسهیو ب شودیم کی به فلور نزد  اطیهلن با احت )

 .کن ی خداحافظ ا یدن نی: با ا رز
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 .: عمراًفلور

 ( .شودیوارد صحنه م انیگر  یبا چشمان کایار)

 ؟یکنیم کار یچ جانیتو ا  کا ی : ارهلن

 .(دهدیادامه م  هی : اون... اون... . ) به گر کایار

 ؟ ی: اون چانسهیب

 .بوده رو پر پر کرده. رز اون رو بکشش کی که دست ما  ی گفته من دوستش ندارم. رفته گل کی: اون رفته به ما کایار

 ( .خنددیچنان درحال کشمکش بودند. فلور مرز و فلور هم)

 .کشمیو بعدش اون هم م شمیودم باهاش دوست مدوستت نداره. کم کم خ ک یما گهی: دفلور

  یبیرا از فلور جدا کنند تا به او آس کایدارند ار یبا تقال سع انسهی. هلن و بشودیور مبه سمت او حمله انهی با حرص و وحش کایار )

 ( .نرسد

. رز با  شودیم جادیهلن و فلور ا نیب یر یو باز درگ رد یگی. بالفاصله چاقو را با تقال از دست فلور مکندیهلن از فرصت استفاده م)

. رز با  افتدیم نیزم یو فلور به رو مانندیمات و مبهوت م ی. همگزندیاز پشت، چاقو را با تمام وجود به ک*مر فلور م تیعصبان

 انسهیو ب روندیبه سمت او م انسه ی. هلن و بکندیم هیو گر کندیو دستانش را مشت م ندینشی. خود ماندازدیم نیزمترس چاقو را به 

 ( .کندیبغلش م

 .یرو نجات داد جانیا  یها: تموم شد... . رز تموم شد. تو جون آدمانسهیب

 .رو کشتم... من کشتمش یکی : من... من رز

 .رز نی : مرد؟ بهتر، آفر کایار

 .قاتلم ه ی: من رز

 .یکرد  جا نی ا ی هابود که در حق آدم یکار نی کار تو بهتر   نیخودت ننداز. نگران نباش ا ر یتقص مش،ی: ما همه با هم کشتهلن

 تمام شد؟ مرد؟  گه ید  یعنی: رز
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 .: مرد... مرد... بهتر... بهترکایار

 ( .کندیو نبضش را چک م رودیهلن به سمت فلور م )

 . ...فلور وجود نداره گه ی: تمام شد... د هلن

 .می: باالخره راحت شدانسهیب

 .لکه هم ازش بمونه ک ی ی حت دینبا م،یدفنش کن تر عیسر  یهر چ ن یای: بهلن

 ( .برندیو به سمت درختان م کنندیفلور را بلند م  انسه،یهلن و ب)

 .پشت درخت رو به من بده لیاون ب  انسه،ی: بهلن

 (.شودیفلور م ی برا ی و هلن مشغول به کندن قبر  دهدیرا به هلن م لیاز پشت درخت ب انسهیب)

 . ...: رز بلند شو بلند شوانسهیب

و سطل را پر از   کندیرا باز م ییآب کنار دستشو  ر ی. شداردیرا بر م ی. از کنار آن سطلرودیم ییو به سمت دستشو شودیرز بلند م)

 ( .کندیآب م

 ؟یکنیم کار ی: چانسهیب

 .هاش رو پاک کنمخون خوامی: مرز

 .... . کمک! آره، کمک به رزکنمی: من هم کمک مکایار

و با او   رودیبه سمت او م زین کای ها را دارد. اردر پاک کردن خون یو سع رودیشده م خته یر یهارز با سطل آب به سمت خون)

 (.کندیم یهمکار

 .مشیداخل بنداز ایتمام شد. ب انسهی: بهلن

 .نی: چاقوها رو هم باهاش دفن کنرز

 .دمیبهشون م رم ی: من مکایار
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.  گرددیو بدو بدو به سمت رز بر م اندازدی. چاقوها را در گودال مرودیو به سمت گودال م دارد یبر م نیزم ی دوتا چاقو را از رو کایار)

  کسانیو مثل قبل خاک را   زدی ریاو م یها را رو خاک لی. هلن با باندازندیشده م جادیدال افلور را در آن گو  یو هلن جنازه انسهیب

 (.گذاردیم  اشیقبل  یطور که بود جا آن را همان انسهیو ب دهدیم انسهیرا به ب لی. سپس بکندیم

 .میبر االی: باالخره تموم شد، هلن

 (.رودیم انسه یو به سمت هلن و ب ردی گیرا م کا ی . دست ارگذاردیم شیرز سطل را سر جا )

 .جاستنیروح فلور ا  کنمیحس م  م؛ یاین  که یت نیا  گهید م یبر  م، ی: بر رز

 .دینگو تنم لرز ی: واانسهیب

 . ...نه فلور وجود داره و نه روحش گه ی. دمیبر االی  ن، ی: احمق نباشهلن

 .: آره فلور مرد... مردکایار

 .اندازنیمون رو زندان موگرنه همه ها،یبگ یبه کس  دینبا  کای : اررز

 : زندان کجاست؟ کایار

 .ینیبب یتونیهم نم ک یما گه یدور و وحشتناک که د  یجا  ه ی: هلن

 .رمینم یی جا  کی: نه نه، من بدون ماکایار

 .یساکت باش دیپس با  نی: آفرانسهیب

 .خبر ندارم، آره من خبر ندارم، ندارم فلور کجاست؛ من دونمینشده، نم ی چی: باشه باشه امشب هکایار

 !سی: آره، ههلن

 ( .شودیساکت م یعنی که  آوردیهلن را در م یو ادا دهدیسرش را تکان م کایار)

 .دوباره به ما لبخند زد یدخترا، زندگ االی : هلن

 .سکویسانفرانس یها وانهی د گنی: آره به ما مرز



 

 
 

25 

  
 سکوی سانفرانس وانگانید ➢

 زهرا شبان  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 .که قتل کردند یوانگانیها، د روزنامه تر ی: تانسهیب

 (  .شوندیو دست به دست هم از صحنه خارج م خندندیهر چهار نفر م )

 ان یپا
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن /xyz.cafewriters.forum://http 
  :وبسایت/xyz.cafewriters://http 
  :اینستاگرام/cafewriters_xyz/com.instagram://http 
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