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Om Kärlek

از عشق



نقش ها:

   یك         36 ساله

    دو         34 ساله

   سه         47 ساله

 چهار         38 ساله

   پنج         47 ساله

شش         39 ساله



   سه     نه، یه کمی صبر کن دیگه...

     دو     من باید...

   سه     صبر کن االن نرو!

     دو     آخه من باید برم.

   سه     یک لحظه فقط... یه کمی دیگه.

     دو     نه، نمی خوام... آخه باید... من باید...

   سه     خب من هم باید...

     دو     من خیلی دیرم شده.

   سه     می  دونم. من هم دیرم شده.

     دو     نمی خوام برم. دلم می  خواد بمونم. اینه اون چیزی که می خوام، ولی مجبورم 

برم.
   سه     من هم نمی خوام برم. اینه اون چیزی که می خوام.

     دو     باشه.

]سکوت[
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   سه     صبر کن یه کمی!

     دو     آب می  شن این میگوها!

   سه     میگو خریدی؟

     دو     یخ زده ن اینا. امروز هم جمعه ست دیگه. به ش گفتم حدود ساعت شش میام 

خونه.
   سه     من هم باید ساعت شش خونه باشم.

     دو     ساعت چنده حاال؟

   سه     صبر کن.

     دو     آخه... ]مکث کوتاه[... اگه دیر برم خونه بد می  شه. حالگیری می  شه دیگه.

   سه     آره، منم همین طور.

     دو     جزای این کار و حتمن می  بینم. ول کن دیگه.... می دونم.

   سه     آخه من...

      دو     نه، نمی خوام. 
   سه     صبر... 

     دو     یکی اومد!... می  بینن... ]خودش را جمع و جور می  کند.[ دیدن! همه چی رو دیدن 

دیگه!
   سه     عاشق همه چی تم.

     دو     خیله خب... حاال دیگه باید برم.

   سه     پس دیگه تا دوشنبه ما همو نمی بینیم؟

     دو     نه... خیلی سخته، می  دونم.

   سه     می  تونیم... به همدیگه زنگ بزنیم. مگه نه؟

     دو     نمی شه.

   سه     آخه من می  خوام صداتو بشنوم.
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     دو     عصبی می  شم پای تلفن. نمی تونم مدام ماسک بزنم... پشِت ماسک سخته 

برام.
   سه     آخه من باید صداتو بشنوم!

     دو     قراره فردا بریم داالراُو1 پیش مامان و باباش. جشن شصت سالگی یه باباشه. 

شبو اونجا می مونیم.
   سه     پس یه شنبه، چی می  شه؟

     دو     یه شنبه الیاس فوتبال داره. اونجا مسابقه ست. تو زمین ورزِش پشِت کابی 

ویت روم2. می  ریم اونجا تماشا. قراره با والدین بچه ها اونجا باشیم. شاید اونجا 
بتونم کوتاه به ت زنگ بزنم. مثلن وقتی دستشویی می  رم.

]سکوت[



   یك     چی می  گی؟

     دو     چی؟

   یك     پس می ریم دیگه!

     دو     چی؟

   یك     بریم دیدن خونه.

     دو     کدوم خونه؟

   یك     اون که حرفشو زدیم. توی رُونینگه3. خونه ای که به شون زنگ زدیم.

1. Dalarö.

2. KabiVitrum.

3. Ronninge.
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     دو     آها... اون خونه.

   یك     آره، می  شه یکشنبه بریم نگاش کنیم. ببینیم چه طوری یه. شاید خونه ی خوبی 

باشه. جاش که خوبه. نزدیکه به شهر.
     دو     همین یکشنبه دیگه؟

   یك     هووم... همین یکشنبه  که میاد.

     دو     یکشنبه که می  ریم مسابقه. الیاس مسابقه داره. قول دادیم به ش.

   یك     باشه، بعدش می  ریم. بعد از مسابقه. زیاد طول نمی کشه.

     دو     باشه، ولی اونجا بزرگ نبود؟

   یك     منظورت چیه؟

     دو     خونه هه بزرگ نبود؟

   یك     نه، بزرگ نیست زیاد. صدوچهل متره فقط. چهل تا از این که داریم بزرگتره.

     دو     حاال الزم نیست همین االن تصمیم بگیریم.

   یك     چرا نه؟ منظورت چیه؟

     دو     هیچچی... ببینیم اصلن می  رسیم یکشنبه؟ ببینیم اصلن می  کشیم بریم؟

   یك     باز دوباره نظرت عوض شده!

     دو     چی عوض شده؟

   یك     می گی پس نریم خونه نگاه کنیم؟

     دو     چرا می  ریم... باشه می  ر...

   یك     به نظر اصلن جالب نمیاد. به نظرم تو یه ذّره شورِ همکاری نداری، آگهی ها رو 

اصلن نمی خونی، هیچ کدوم از کارارو گردن نمی گیری.
     دو     نه، نه... این طوری نیست.

   یك     ما تابستون گذشته حرِف خونه رو زدیم، حرفشو زدیم که بگردیم دنبال خونه.

     دو     من فقط می  گم می  شه که...
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تعطیالت  از  قرارمون مگه همین نشد که وقتی  نگفتیم؟  این جوری     یك     مگه 

برمی گردیم، راه می افتیم و می ریم پِی خونه؟ 
     دو     با توجه به کارهایی که داریم، شایدم لزومی نداره که همین یکشنبه راه بیفتیم 

و بریم پِی خونه. 
]سکوت[

   یك     و تازه، مهم تر از همه، زمینه چینی واسه آوردن یک فرزنِد دیگه! مگه نه؟ 

]سکوت[



 چهار     چه کار داری می  کنی؟

   سه     دنباِل یک نوار می  گردم که قرض کرده بودم.

 چهار     نوار؟ 

   سه     هوم، یه  نوارِ امانتی. فکر می کردم اینجا جا گذاشتمش.

 چهار     نوار چی بوده؟

   سه     یک نوار گفت وگو... گفت وگویی که باید گوشش کنم.

 چهار     پیداش نمی کنی؟

]سکوت[

 چهار     یه کمی فرصت داری؟

   سه     البته! چی شده؟

]سکوت[

   سه     طوری شده؟

 چهار     صبر داشته باش!
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   سه     هوم... خیله خب.

]سکوت[

 چهار     من می  گم، ممکنه ما نتونیم با هم بچه دار بشیم.

   سه     چه طور؟

]سکوت[

 چهار     یه کمی وقت که داری؟

   سه     وقت؟

 چهار     هوم.

   سه     وقت برای چی؟

 چهار     یه کمی حرف بزنیم.

   سه     آره دارم، معلومه.

 چهار     پس داری دیگه؟

   سه     البته، چی شده حاال؟

]سکوت[

   سه     چی شده؟ طوری شده؟

 چهار     صبر کن مهلت بده!

   سه     راجع به چی هست؟

 چهار     راجع به...

]سکوت[

   سه     ُخب؟

 چهار     نظرت چیه اگه یک بچه به فرزندی قبول کنیم؟

   سه     ما بچه به فرزندی قبول کنیم؟ تو و من؟

 چهار     آره خب، یک بچه!
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   سه     آ...

 چهار     ممکنه ما خودمون نشه بچه دار بشیم. 

   سه     نمی دونم... نمی دونم... من حتا نمی دونم می  تونم راجع به ش حرف بزنم... 

من دیگه حتا توی شهر هم نمی تونم به بچه ها نگاه کنم. نمی شه روزنامه یا 
کتابی رو باز کنی که توش ننوشته باشه فالن کس توی ماه نمی دونم چندم 
حاملگی شه مثلن... ]مکث[ اما... اما... نمی دونم... تو خودت دوست داری بچه 

به فرزندی قبول کنی؟
 چهار     ما سه بار تحِت درمان بودیم تا حاال. هیچ کدومش نگرفته و نشده. من دیگه 

نمی کشم! دفعه ی چهارم شو دیگه نمی کشم. 
   سه     من هم نمی تونم.

 چهار     نه.

   سه     ولی هیچ وقت آدم نمی دونه چی پیش میاد.

 چهار     چه طور؟

   سه     ما که عیبی نداریم.

 چهار     یک چیزیش باید درست کار نکنه. چون که بچه دار نمی شیم.

   سه     چه می  دونم.

 چهار     من هم نمی دونم. نمی فهمم این چه احساسی یه. نمی دونم چه احساسی به 

آدم دست می ده.
   سه     نه.

]سکوت[

 چهار     ما در این رابطه قبلن حرف زدیم.

   سه     می  دونم.

 چهار     به هرحال شاید بد نباشه کمی تحقیق کنیم. با این شرکت ها و دفترهای قبول 
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فرزند می  شه تماس گرفت و باهاشون صحبت کرد.
   سه     راجع به چی؟

 چهار     که چه طوری پیش می  ره؟ چه شرایطی دارن؟

   سه     اما نه حاال... حاال خیلی زوده.

 چهار     زوده؟

   سه     هوم.

 چهار     زوده؟

   سه     آره خب، گفتم که، زوده حاال.

 چهار     که این طور!

   سه     واسه من زوده هنوز... واسه تو... ببین، من هنوز نتونستم... من هنوز خودمو باز 

نیافتم... من دارم همه جا بچه می  بینم... بچه هایی که نمی خوام ببینم.
]سکوت[

 چهار     عیب نداره من خودم تماس بگیرم و بپرسم ازشون؟... و ببینیم چه می  شه 

کرد؟
   سه     نه... آخه...

 چهار     دست کم می شه تحقیق کنیم و ببینیم چه امکاناتی وجود داره!

   سه     آره خب...

]سکوت[



]دو از بیرون می  آید توی اتاق خواب. یك، در آن سوی دیگرِ تخت دراز کشیده است. وانمود 

می  کند در خواب است. یك و دو آگاه از حال و حالِت هم، بی حرکت بر تخت خواب دراز 
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کشیده اند. دو دستش را می  گذارد روی شانه ی یك. یك از تماِس دسِت دو بر شانه اش 

به آنی در خود می  لرزد.[

     دو     چی شده؟

   یك     نکن.

     دو     فقط خواستم شب به خیر بگم!

   یك     خیله خب، شب به خیر.

]سکوت[

     دو     چی شده؟

   یك     هیچچی، می  خوام بخوابم. نمی خوام حرف بزنم.

     دو     باشه ولی...

   یك     بس کن دیگه!

     دو     خب می  خوام بدونم چی شده آخه؟

   یك     من نمی خوام.

     دو     که این طور!

   یك     هوم.

     دو     من چه کار کردم آخه؟ ]مکث کوتاه[ نمی دونم چه کار کردم من. ها؟ چه کار 

کردم؟
   یك     هیچچی، چه کار کردی؟

     دو     ظاهرن چیز وحشتناکی پیش اومده.

   یك     چیز وحشتناک اینه که مرتب می  گی نمی دونی... هی می  گی نمی دونی. هی 

می  گی نمی دونی... نمی دونی... نمی دونی!
]سکوت[
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 چهار     چی می  گی؟ نظرت چیه؟

   سه     بد نبود!

 چهار     خب، چی فکر می  کردی؟

   سه     فکر می  کردم خوبه با کسانی آشنا بشی که وضعشون شبیه وضعیت ماست.

 چهار     شبیه وضعیت ما؟

   سه     آره... خوب بود که عده شون زیاد نبود.

 چهار     درسته... به هرحال یه کمی وقت باید براش گذاشت.

   سه     نمی دونم می  تونم هفته ی آینده بیام یا نه... من باید... نمی دونم می  تونم قرارمو 

عوض کنم؟
 چهار     روی هم رفته سه دفعه ست فقط.

   سه     می  دونم. سعی می  کنم قرارمو عوض کنم.

 چهار     آخه چیز مهمی یه.

   سه     می  دونم. من هم می  گم چیز مهمی یه. 

 چهار     برای خودمونه!

   سه     تا جایی که بتونم سعی می  کنم... ولی اگه بشه... اگه بتونم یکی رو پیدا کنم 

که بیاد به جام کالسو اداره بکنه.
]سکوت[

   سه     دیدن عکسها چه وحشتناک بود. عکس بچه ها.

 چهار     من هم همین طور فکر کردم.

   سه     در یه  لحظه می  شه دید که کدوم بچه به فرزندی قبول می  شه و کدوم بچه 

نه. کدومش رو می  خواد آدم، کدومش رو نمی خواد.
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 چهار     به اینم فکر کردم. 

   سه     هر چقدر آدم نخواد باز نمی شه فکرنکنه.

 چهار     چه می  شه کرد؟

می  دونه  چون  برداره،  مفلوکو  بچه ی  بدترین  و  اولین  می  خواد  دلش     سه     آدم 

هیچ کس بچه ی ناقص نمی خواد.
 چهار     این خودش خود به خود دشواره که... منظورم... که به فرزندِی یک نفر باشی.

   سه     کی می  خواد... کی دلش می  خواد بچه ی معلول به فرزندی بگیره.

 چهار     نمی دونم... هیچ کس.

   سه     نه، هیچ کس نمی خواد، نه سوئدی ها نه غیر سوئدی ها.

 چهار     من می فهمم چی می گی.

   سه     وحشتناک وقتی یه که به جایی برسیم که باید در دلمون تصمیم بگیریم که 

یه  بچه ی سرحال و قشنگ و با استعداد رو سوا کنیم و بقیه ی بچه هایی رو 
که به همون اندازه خوب و سالم نیستن بذاریم کنار.

 چهار     نمی خوام حاال در مورد این فکر کنم.

   سه     من هم نمی خوام.

]سکوت[

 چهار     من امیدوارم بتونیم خودمون بچه دار بشیم، قبل از این که بی بچگی مون به 

چشم بیاد!
]سکوت[



     دو     چی شده؟


