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 درصد 50 مرکزنور 

 1طرح بالک بندی 

 بدون موسیقی

 جیم بسیار شاکی می باشد

 لورا غرق افکار خود می باشد

 می کند سرزنشجیم لورا را 

پروژکتور : پخش فیلم هایی از 

 آزادی زندانیان ، فرار و رهایی

و جیم از جایش بلند می شود 

ایستاده دیالوگ خود را می 

 گوید
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 و در اطراف او در حال گردش استی صندلی وسط صحنه نشسته، لورا جیم با پیش بند آشپزخانه بررو

ده آب ش یبه شمع ها. نور به صورت متمرکز برروی جیم می باشد ، جیم  با سیگارش بازی می کند

 شاخه زول زده است.شمعدانی سه 

 لورا. خیلی عجیب به نظر می آد ،: )شاکی(جیم 

 : کجاش عجیبه)متعجب(لورا 

 بهترین دوست تو در انباره ؟ آمانداجیم : این تو نبودی که گفتی 

 لورا : البته که هست ولی من از کجا می دونستم ؟

 ... تو ندونی بهترین دوستتکه جیم : این خیلی عجیبه 

 جایی که من در اون کار می کنم نه تهیه خبر! لورا: انبار

 نمی دونی ! تو رویا زندگی می کنی  هیچ وقت هیچیجیم: تو 

 (1)لورا: دوباره شروع شد.

 رومون بردی.آب،  باز دوباره یادت رفت قبض پرداخت کنیجیم: 

 من دارم میرملورا: 

 ؟ خیال باف ، کجا داری می ریدارم با تو حرف می زنم ،  جیم : من

 لورا : دارم می رم سینما.

! واسه این که  این همه سعی این همه تهیه این همه خرج و هزینه واسه چی(: مستاصل)جیم 

 وزبرای تام لباس نو بد،؟ چراغ نو بخر فرش نو بگیر خودمونو دست بیندازیم و مسخره کنیم

! نذار هیچ  نهاتفلیج بی کار و ا برادرو یه  پیر پدرباشه برو سینما ! اصال به ما فکر نکن به یه ، 

 (2)چیزی جلوی لذایذ تو رو بگیره برو برو برو به سینما!

 م بخونی زودتر میرمهر چه بیشتر سرم داد بکشی و خودخواه،لورا : می رم 

 جیم : پس برو ... 
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لورا :پاکت سیگارش را در 

مشتش فشار می دهد و بسیار 

 خشمگین است

 خاموش نور محیط 

نور به صورت نقطه ای برروی 

 لورا روشن می شود

 نور لورا خاموش

نور به صورت نقطه ای برروی 

 تام و آماندا می افتد

پرژکتور : تصویر لورا و مادر 

 ال خندهبشکل هم در ح
صحنه بصورت کامل تاریک می 

 شود.

 introپخش موسیقی 

 لورا: به سینما هم نمی رم!

 (3)خودخواه برو به هر جهنمی که می خوای بری! خیالباف برو به ماه ...  جیم:

 : من برای همیشه از اینجا رفتم.لورا 

 تام: این اولین خواستگار من ، بابا خیلی خوشحاله

 این اولین بار که به شام دعوتم کرده نسال همکار بود 3: بعد از  آماندا 
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جیم با شیرین زبانی قصد جلب 

 توجه آماندا را دارد

 درصد می شود. 50نور مرکز 

 introاتمام موسیقی 

 موسیقی پس زمینه ی شاد

 2طرح بالک بندی 

 درصد می شود. 100نور مرکز 

 

با روشن کردن شمع نور از 

 یابدکاهش م 40به  100

 

 آماندا  از جایش بلند می شود

 

جیم آماندا را به نشستن دوباره 

 دعوت می کند

 

 جیم لورا را سرزنش می کند
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 .نشسته اند  گرد میز ، جیم و تام  آماندا

 ت کشیده بودید. چه دست پختی...حسابی زحم اوکانرآماندا: آقای 

  ؟ آماندا: برق رفت

هنگام قطع برق موسی کجا بود ؟ ها ها ها جواب می دونید چه خوش موقع ...)سکوت( جیم : 

 این رو می دونید خانم وینگفیلد ؟

 آماندا: نه آقا جوابش چیه ؟

ن ها روی میز ه شانسی ، شمعدوجیم : در تاریکی ، حرکت نکنید تا شمع ها را روشن کنم چ

 دارید ؟ فندککجاست ؟ کدوم از شما خانم ها  فندک، اند

 آماندا: اینجا پیش منه 

 جیم : متشکرم خانم

 خواهش می کنم.آماندا : 

جیم : حدس می زنم فیوز سوخته ، خانم وینگفیلد شما می تونید فیوز سوخته را تشخیص بدید 

 ارهای مکانیکی آشنایی نداره ک ؟ می دونم که من نمی تونم ، لورا هم اصال با

 آماندا: ها ها ها جعبه فیوزتون کجاست ؟

نه نه مواظب باشید به جایی نخورید تاریکه ! ما نمی خوایم گردن خواستگارمون بشکنه  جیم :

رق چیز اسرار آمیزیست نه ؟ ما در جهان پر از چه خوبه آدم به این جور کارها وارد باشه ب

ی کنیم ؟ بعضی ها معتقد ند ، علم روز تمام معما ها رو برای ما حل اسرار زندگی می کنیم نم

، شما همیشه خواهد کرد به عقیده من اون ها رو برای ما بیشتر می کند که کمتر نمی کند 

 همراهتونه؟ فندک

 ماندا : اوهومآ

 ؟ ااالورا)با خشم ( جیم : 

 لورا : بله پدر ؟

بهت دادم اونی رو که بهت گفتم برامون اخطاریه اون قبض برقی رو که چند روز پیش جیم : 

  مدهآ
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 آماندا از جیم دفاع می کند.

جیم برای جلب رضایت آماندا 

دست از سرزنش برمی دارد و 

 موضوع را عوض می کند

 

 لورا : اوه ... آره

 جیم : امیدوارم در پرداختش سهل انگاری نکرده باشی ! کردی ؟

 لورا : چرا ، من ...

 .زده بودمجیم : پرداخت نکردی ! من حدس 

 آماندا: احتماال مادام دوبووار روی اون یه قطعه شعر نوشته آقای اوکانر

: من باید می دونستم که بهش اطمینان نکنم ! تو این دنیا سهل انگاری برای آدم خیلی  جیم

 گرون تمام می شه

 آماندا: شاید شعرش برنده ی ده دالر جایزه بشه 

بگذرونیم قبل از اینکه آقای ادیسون المپ مزدا رو درست  19جیم : باقی شب رو باید در قرن 

 کند.

 آماندا:  نور شمع شاعرانست.

ب یه بهانه باشد خ نمی تونه هستید ولی این برای لورا رمانتیکجیم : این نشون می ده شما 

اقال خدا را شکر بعد از صرف شام برق را قطع کردند و ما رو تو تاریکی ابدی گذاشتند  موافقید 

 خانم وینگفیلد؟

 آماندا: ها ها ها 

 ف ها کمکم بکنی.جیم : لورا ، جریمه ی بی مباالتی تو اینکه در شستن ظر

 آماندا: بذارید من بهتون کمک کنم

 جیم : مطمئنا شما این کارو نخواهید کرد

 آماندا: من باید بدرد کاری بخورم

جیم : شما به درد کاری بخورید ؟ خانم وینگفیلد این قدر که شما امشب من رو شاد و سرگرم 

 کردید هیچ کس این کارو برای من نکرده بود.

 آقای اوکانر واقعاًآماندا: 
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جیم آماندا را به سمت تام سوق 

 میدهد

 

 موشنور مرکز خا

نور به صورت نقطه ای برروی 

 لورا و جیم باال راست صحنه

 حیم لورا را سرزنش می کند

 

لورا پشت به تماشاچیان سیگار 

 می کشد

عکس مادر در پروژکتور دیده  

 می شود.

 

 موسیقی پس زمینه غمناک

 

 نور صحنه خاموش می شود.

 

تک و تنهاست. چرا نمیری پیشش و با هم  تاماغراق نمی کنم راستی  همجیم : حتی  یه ذره 

زمانی جاش در محراب کلیسای گپی بزنید ؟ این شمعدون سه شاخه رو هم با خودت ببر 

 برد و به دست ما رسید  جون سالم به دروانک بود از آتش سوزی بزرگ کلیسا 

 آماندا: آ ... ها

جیم : چطوره از تام بخوای یه لیوان شراب بخوره ؟ مطمئنم براش خوبه ! می تونی هر دو رو 

 با هم برداری ؟

 (2( )1) آماندا : البته که می تونم من یه ابرزنم!

 جیم : عزیزم این پیش بند رو ببند!

 ؟ سیگار هم می کشهحتما  مشروببغیر از لورا ،  راستیجیم :

 ضوع شروع نکن لورا : دوباره این مو

 سیگاریهجیم: پس 

 (3) نهلورا: تا اونجایی که من می دونم 

یه کارناول  ، چند سال پیش از پیشمون رفت و بهمشروب خور قهاری بود ،جیم: مادرشون

 . ملحق شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 آماندا به تام جلب توجه می کند

نور به صورت نقطه ای همراه  

 آماندا می آید

 

 چند ثانیه سکوت تا شروع تام

نور به صورت نقطه ای برروی  

 تام نیز روشن می شود

 

 موسیقی شاد

 3طرح بالک بندی 

 ر تاذپروژکتور : رشد یک ب

نهال شدن و سبز شدن نشان 

 می دهد

 

 آماندا روی زمین می نشیند
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ه ی شمبلی نشسته است ، چشمان خود را بسته و دست روی سینه ی خود گذاشته است تام از گو تام برروی

  صحنه وارد میشود.

 حاال حالت چطوره ، بهتری ؟ (1)آماندا: تام ، کجا قایم شدی ؟

 تام : بله بله سپاسگزارم

 آماندا: این و برای تو آوردم . یه خورده شراب دندالین

 تام : سپاسگزارم

 آماندا: نوش کن ولی مست نکن شمعدونی را کجا بذارم؟

 تام : اوه ... هر جا که ...

 اندا: اینجا روی زمین چطوره ؟ مخالفتی که نداری ؟آم

 تام : نه

آماندا : یه روزنامه زیرش پهن کنم که قطره هاش روی فرش نریزه ، دلم میخواد روی زمین 

 بشینم ، اشکالی که نداره ؟

 تام : اوه .. نه

 آماندا : تو چطوری ؟ نمی خوای رو زمین بشینی ؟

 اوه البتهتام : 

 نمی شنی آماندا: پس چرا

 تام : من ... با ...شه

 آماندا: یه بالش بردار ! اینقدر دور نشستی که اصال نمی تونم ببینمت ، راحتی ؟

 تام : بله 

 آماندا : منم همینطور خیلی راحتم آدامس می خوای ؟

 تام : نه سپاسگذارم
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 آماندا خودنمایی می کند

 

 کندآماندا خودنمایی می 

 

تام برای ارتباط برقرار کردن با 

 آماندا تالش می کند

 

 سکوت تا اتمام صدا

 

ی ساختن  آماندا: با اجازه شما من یه دونه می خوام فکر کن ببین اون کسی که با عقیده

آدامس اومد چه پولی به جیب زد ! نه ؟ ساختمان ریگلی ، یکی از جاهای دیدنی شده من 

تابستون سال قبل رفته بودم نمایشگاه توسعه و صنعت رو ببینم ، دیدمش راستی تو نمایشگاه 

 توسعه و صنعت را نرفتی ببینی ؟

 تام : نه نرفتم

ای که از همه بیشتر رو من اثر گذاشت غرفه علم آماندا: نمایشگاه خیلی تماشایی بود . غرفه 

را نشون می داد خیلی از امروز جالب تره ، کشورمون و صنعت بود نمونه ای از آینده ی 

 خواهرت می گفت خجالتی هستی راست گفته تام ؟

 تام : من ... من نمی دونم.

ن خوب چیزیه به نظرم یخورده سنت گرا هستی . من فکر می کنم سنتی بود(3)آماندا : 

 امیدوارم فکر نکی دارم فضولی می کنم ... نکنه یه همچین فکری بکنی

خانم وینگفیلد هنوز آواز می خونید تام : اگه اشکال نداره ،حاال یه قطعه آدامس بهم می دی ؟ 

 ؟

 آماندا: آوازخوانی ؟ من ؟؟

 تام : بله صدای خوبتون هنوز تو گوشمه

 ونم آماندا: کجا شنیدی من آواز بخ

 پخش قطعه ای بی موسیقی با صدای زنانه

 آماندا: گفتی خوندن من شنیدی ؟

 یاد نیاوردید ؟.. .فکر می کنم شما اصال منو به  . من.. خیلی زیادتام : او ... البته 

شمارو قبال یه جای دیدم حتی اسمت رو هم داشتم به یاد می آوردم ولی قبل از  بنظرمآماندا: 

  د فراموش کردماینکه به زبونم بیا

 ؟ بولورزز نبودتام : 

خاطرات چه جوری خودشون رو نشون می دن ، بولورزز ...! خدای من آره بولورزز آماندا: 

 .نمی دونم چرا تو رو به دبیرستان ربط ندادم ولی آره اون جا در دبیرستان بود

 م.ختیمن و شما به سختی همدیگر را می شنا تام:
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 .داداش مادام دوبوواری ، ای وای من ببخش حتی نمی دونستمآماندا :  

  من یه همچین توقعی از شما نداشتم شما ...تام : 

 .ولی چندبار با هم صحبت کرده بودیمآماندا: 

 .بله ما باهم صحبت کردیمتام : 

 آماندا: کی من رو شناختی ؟

 تام: اوه ... بالفاصله!

 آماندا: به محض اینکه از در تو اومدم؟

 ی اسمتون رو شنیدم، فکر کردم شما خودتونید!... مطمئن شدم.وقت(4)تام: 

 آماندا: چرا اون موقع آشنایی ندادی؟

 تام: آخه ... آخه نمی دونستم چی بگم شوکه شده بودم... باورم نمی شد!

 آماندا: خدای من ! چقدر این اتفاق خنده داره!

 تام : البته این طورام نیست که ...

 کالس نداشتیم؟ما با هم یه آماندا : 

 تام : البته که داشتیم.

 : اون چه کالسی بود؟آماندا 

 کالس آواز بود . هم سرایی.تام : 

 آماندا : آها!!!

 .توریوم کنار شما می شستموتو اد تام :

 آماندا : آ...ها!

 .دوشنبه ، چهارشنبه و جمعهتام: 

 حاال یادم افتاد... همیشه تو دیر می رسیدی.آماندا : 
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 احساس حقارت تام

 

 پخش صدای آهن

 

آماندا موضوع بحث را به اسم 

 برمی گرداند

 

 احساس حقارت تام

 

تالش آماندا برای کم کردن 

 احساس حقارت تام

 

 صدای بلندش توجه ی خیلی سخت بود از پله باال برم ، با اون گیره ای که به پام بود ،تام : 

 جلب می کرد.همه رو به من 

 آماندا : من که هرگز صدایی نشنیدم.

 تر بود! سنگینتام : برای من از صدای رعد 

 آماندا : خب ، خب خب ... من هرگز متوجه اون صدایی که می گی نشدم.

به کالس می اومدم ، همه نشسته بودند ، و چون جام ته کالس بود ،  باید از  موقعی کهتام : 

 .مقابل همه رد می شدم

 تو نباید این قدر حساس باشی تام.آماندا : 

. وقتی موسیقی شروع می شد . درد همه ی اون تام: این رو می دونم ، ولی نمی تونستم نباشم 

 ردم.نگاه ها ازیادم می رفت و تسکین پیدا می ک

: آ...آ حاال متوجه شدم ! آره بولورزز صدات می کردم. به چه دلیل تو رو به این اسم آماندا 

 صدا می زدم؟

 به پلورزز به دبیرستان نیومدم . وقتی برگشتم پرسیدی کجا بودی تالمدتی به خاطر ابتام : 

تم : من گف که این قدر غیبت داشتی ؟ گفتم : بیماری پلورزز داشتم. شما فکر کردید که

 بولورزز . از اون به بعد دیگه همیشه منو بولورزز صدا می زدی!

 آماندا : امیدوارم بهت برنخورده باشه!

 تام : اوه نه ... من خوشم می اومد ، آخه من آدم های زیادی رو نمی شناختم ... آدما...

 ا بودی .آماندا :  تا اونجایی که من به خاطر دارم ، تو همیشه با خودت تک و تنه

 تام : من ... من ... هرگز تو داشتن دوست شانس نداشتم.

 آماندا :  من نمی تونم اینو درک کنم که چرا نداشتی ؟

 تام : نمی دونم ، من ... شاید شروع بدی داشتم.

 ...آماندا : منظورت ... پات

 تام : بله به شکلی... همیشه برام ایجاد فاصله کرد...

 ید این اجازه رو به خودت بدی!آماندا : ... تو نبا
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همذات پنداری آماندا با تام در 

 عقده حقارت 

 

 احساس خودپسندی آماندا

 

 ابراز احساس تام به آماندا

 

 تام : اینو می دونم. ولی اون فاصله ایجاد شده و ...

 آماندا : ... با مردم خیلی خجالتی بودی !

 تام : من خیلی سعی کردم که نباشم . ولی موفق نشدم...

 آماندا :  ... باید بهش غلبه کنی

 تام : نه ، من ... من هرگز نتونستم.

 آدم های خجالتی ، باید خجالت رو به تدریج از خودشون دور کنند.آماندا : من معتقدم 

 تام : منم همین اعتقاد رو دارم...

 آماندا : ... باید بهش زمان بدی!

 تام : بله

آماندا : ببین تام ، وقتی آدم ها رو شناختی میبینی انقدر هام که فکرمی کنی ، هولناک نیست 

ین گذشته تو این دنیا کیه که مشکل نداشته باشه ! فکر می ، این و باید به خاطر بسپاری ! از ا

 دور و برت نگاه کن ! ببین کنی مشکالت فقط مال تواند. یاس رو فقط تو داری ؟ نه عزیز ، به

انسان به اندازه ی تو و حتی بیشتر از تو از زندگی مایوس اند. برای نمونه خود من !  چقدر

می کردم وقتی به این سن و سالم برسم شش سال اون زمانی که محصل بودم همیشه فکر 

اطر خ جلوتر از حال حاضر باشم ... مقاله ی جالبی رو که مجله مشعل راجع به من نوشت بود به

 داری ؟

 (5)تام : بله !

 تو اون مقاله نوشته بود ، من به هر کار و حرفه ای دست بزنم ، درش موفق خواهم آماندا : 

 ل!چه محشر ! مشع(6)شد ! 

 اینجا موقعی ست که در اپرای دزدان پن زنس بودی !تام : 

 در اون اپرا من رهبری رتون رو به عهده داشتم.آماندا : 

  تام : چقدر زیبا !

 آماندا : آ ...

 تام : بله بله زیبای زیبا
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 آماندا : تو اونجا بود؟

 ! هر سه اجرا روتام : 

 آماندا : جدی 

 تام : بله

 و ؟آماندا : هر سه شب ر

 هر سه شب روتام : بله 

 آماندا : چرا ؟

 امضاء کنید. ه من روی خواستم ازتون خواهش کنم برناممن ... متام : 

 آماندا : چرا قبال ازم نخواستی ؟

 .انقدر همیشه دوستانت دور و برت بودند که من هرگز این فرصت را پیدا نمی کردمتام : 

 جلو. اومدیآماندا : تو باید می 

 فکر کردم نکنه فکر کنی من ... تام : خب

 آماندا : فکر کردی من چه فکری می کنم ها ؟

 تام : اوه ...

 اون روزها پسرا همیشه محاصره ام می کردند.آماندا : 

 شما خیلی محبوبیت داشتی.تام : 

 آماندا : آره

 رفتارتون خیلی دوستانه بود.تام : 

 در دبیرستان بد عادت شده بودم.آماندا : 

 همه شما را دوست داشتند!تام : 

 حتی شما؟آماندا : 

 تام : من ... بله حتی من.
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آماندا آلبوم )مجله( تام را امضاء 

 می کند

 

 صحنه تاریک می شود

 

؟ بفرمایید بهتره دیر بشه تا اینکه  تامآماندا : خب خب خب ! اون برنامه رو می دی به من 

 اصال نباشه!

 تام : اوه ...من ... چه سورپرایزی!
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نور به صورت نقطه ای شدید 

ماندا و تام به صورت برروی آ

 ناگهانی روشن می شود

 

 موسیقی تنش دار شدید

پروژکتور : فیلم درخت ای که 

در تقابل به نیروی طبیعت است 

 .را نشان می دهد

 4طرح بالک بندی 

 

 آماندا تام را تحقیر می کند

 

 ابراز احساس تام به آماندا

 

تام سکوت می کند )فکر می 

 کند(

 

بروز عقده حقارت تام و 

 تخریب توسط آماندا

 

4 

 

 آماندا: راستی تام تو چند سالته؟

 بیست و چهار سالم می شه.ماه دیگه تام : 

 آماندا : این که سنی نیست!

 تام : نه ولی ...

 (1) آماندا : ...دبیرستان را تموم کردی؟

 برنگشتمتام : 

 منظورت اینه ترک تحصیل کردی؟آماندا : 

 ؟تیدچطوره ، هنوز با هم هسمایکل ( 2. ) در امتحانات نهایی نمره هام بد شدتام : 

 آماندا : اوه ... اون بی مغز!

 تام : چرا بی مغز صداش می کنی ؟

 به خاطر اینکه اون بی مغز بود. (3)آماندا : 

 تام : مگه دیگه با هم نیستید؟

 آماندا : بعد از دبیرستان دیگه ندیدمش.

 تو قسمت خبر در مشعل نوشته بود ، شما نامزد کردید!تام : 

 تبلیغ اون روی من اثری نگذاشت!آماندا :  می دونم ولی این 

 تام: پس اون واقعیت نداشت ؟

 .واقعیت داشتمایکل نه ، فقط در ذهن و خیال پرداز آماندا : 

 تام : اوه ...

 آماندا : بعد از ترک دبیرستان چکار کردی ؟ 

 تام: ...
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آماندا گوشی موبایلش را در 

در حین صحبت خود را  آورده و

با آن مرتب می کند و واز خود 

 عکس می گیرد

 

نور مرکز خاموش ، نور روی 

 جیم نقطه ای روشن می شود

 

 جیم خودنمایی می کند

 

 شنیدی ؟ گفتم بعد از دبیرستان چکار کردی تام؟آماندا : 

 .تام : کار چندانی نکردم

 آماندا : تو این شش سال باید یه کاری می کردی

 تام: بله

 آماندا : خب چکار می کردی؟

 به یه کالس منشی گری می رفتم.تام : 

 آماندا : نتیجه اش چی شد؟

 تام : خب زیاد ... خب اون رو هم ترک کردم  حالم رو به هم می زد

 آماندا : حاال چکار می کنی ؟

نک بادکاوه خواهش می کنم فکر نکنید اینجا بی کار می شینم ، تام : کار زیادی نمی کنم ، 

 ، بادکنک یه چیزیه که باید خوب از اون ها مواظبت کرد. ندوقت زیادی می بر هام

 )شوکه می شود(آماندا : راجب به بادکنک چی گفتی ؟

 بادکنک دارم. عالمه... یه  بادکنکتام: گفتم 

می دونی ! برام مشخص شد ، رنج و عذاب تو از چیه ! از عقده ی حقارته . می  (4): آماندا 

دونی اون چیه؟ وقتی کسی برای خودش ارزش قائل نباشه و به خودش بها نده ! من اون رو 

ین ا، منتها ، به نظر می آد در تو شدتش بیشتره . چون منم گرفتارش بودم خوب می فهمم 

س های نحوه ی سخنرانی برای عموم رو برنداشته بودم ، داشتم. مشکل رو من تا زمانی که کال

 اون کالس باعث تقویت بیانم شد و به من آموخت که استعداد نهفته ام رو در علم پیدا کنم .

قبل از اون هرگز فکر نمی کردم در هیچ کاری شایستگی داشته باشم! حاال اگر چه روی این 

از دوستانم می گفت : من بهتر از اون افراد حرفه ای موضوع مدام مطالعه نمی کنم ولی یکی 

کارشون تجزیه و تحلیل شخصیت افراده هستم. ادعا نمی کنم ضرورتا این واقعیت داشته که 

 باشه ، ولی من مطمئنم می تونم با حدس اشخاص رو روانکاوی کنم! 

ون پذیرائی همشیک روز یکشنبه بعد از ظهر هفده تا خواستگار داشتم ، صندلی برای جیم: 

 نبود
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نور جیم خاموش ، نور روی  

آماندا  نقطه ای روشن می شود 

 نه تام

نور آماندا خاموش ، نور روی   

 نقطه ای روشن می شود جیم 

نور جیم خاموش ، نور روی  

 آماندا  نقطه ای روشن می شود.

 

 جیم خودنمایی می کند

 

 نور تام نیز روشن می شود

 

آماندا با ژست روشن فکر 

 مآبانه به صندلی تکیه می دهد

 

آماندا در گوشی خودش را 

 مرتب و از خود عکس می گیرد

 

پروژکتور : تصویر خنده ی 

 مادر

 

مسش را از دهانش در می آورد(ببخشید تام همیشه مزه اش که می ره اون رو در ا)آدآماندا :

 کاغذ پاره ، که ته کفش کسی نچسبه! می آورم و می پیچمش تو یه 

، یکی دیگشون بعد از مرگش صد  ، معاون بانک کشاورزی دلتا شدخواستگارام یکی از جیم: 

 ون اوراق بهادار برای شوهرش به جا گذاشت.و پنجاه میلی

شخص اعتماد به نفس  لی تو اینه . به خودت به عنوان یکآره ... معتقدم مشکل اصآماندا :

نداری تو به اندازه کافی به خودت ایمان نداری برای نمونه : اون صدای خفیف لنگ زدنت ، 

آن چنان به هول و وحشت  مبدل به صدایی سهمگین و سنگین شد و در دبیرستان تو رو

انداخت که از رفتن به کالس ترس داشتی و نهایتا ترک تحصیل کردی چرا ؟ به خاطر صدای 

پات . در حالی که من می دونم عمال اون وجود نداشت ! چیزی به جز یه نقص عضو کوچیک 

گ زرنبود. حتی به سختی آدم متوجه اون می شد ولی با نیروی تخیلت اون را هزار برابر ب

کردی ! می دونی نصیحت بسیار مهم من به تو چیه ؟ در بعضی از چیز ها خودت رو باالتر 

 ببین!

 تام : مثال تو چه چیزهایی؟

آماندا : ببین بشر زنده ست تام !! یه خورده به دور برت نگاه کن ! چی می بینی ؟ یه دنیا پر 

از دنیا خواهند رفت. کدوم از از آدم های معمولی . همشون بدنیا اومدمد و همشونم روزی 

اون ها، یک دهم صفات خوب و پسندیده ی تو رو دارند ؟ و یا من رو ؟ و یا هر کس دیگه 

نها ت به خیلی چیز های دیگه میبینند ! رو ؟ ... خیلی ها برتری شون رو به یه چیز و بعضی

من  .  ITقه ی من به تو در چیه ؟ مثال عال یکاری که از تو ساخته است اینه که کشف کنی برتر

به آموزشگاه شبانه می رم . تام با توجه به شغل پر مشغله ای که  ITبرای آموختن مهندسی 

 در انبار دارم هم اون کالس را برداشتم هم کالس نحوه سخنرانی برای عموم رو.

 تام : اوه . ..

ر چیز دیگه ای به آماندا : حاال تو چطور ؟ این چیزی نیست که باید توجه تو رو بیشتر از ه

 خودش جلب کنه ؟

 بادکنک هامهتام: خب بله . همون طوری که گفتم ، اون چیز ... 

 جیم با صدای بلند می خندد 

 ، تو راجع به چه چیزی صحبت می کنی ، اون ها چه نوع بادکنکی هستند؟ می دونمنآماندا : من 
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 ابراز احساس تام

 تحقیر تام توسط آماندا

 

آماندا بادکنک ها را در مقابل 

 می گیردنور 

 

پرژکتور : درخت آسیب دیده 

 دیده می شود.

موسیقی تنش دار متوفق می 

 شود

 

 نور محیط خاموش می شود.

 

 (6( )5)دوست داری ببینیشون ؟ تام : 

 (ز در دسته بادکنک ها را دست آماندا می دهد.تام بادکنک قرم)

 اوه مواظب باش ... به یه نفس بنده !تام: 

 آماندا :  بهتره دستش نزنم . من نسبت به این جور چیزها دست و پا چلفتی ام.

تام : بگیرش ! من به تو اطمینان دارم. ببین اون رو چه با دقت گرفتی ! مقابل نور نگهش دار 

 . می بینی چه جوری نور ازش رد می شه! ! اون عاشق نوره

 اوهومآماندا : 

 تام : من نباید بینشون فرق بذارم ولی این رو از همشون بیشتر دوست دارم.

 ه؟یآماندا : این چ

 شکلش نشدی ؟تام : متوجه 

 ؟ قلبآماندا : 

 تام : اوهوم.

   کنک منفجر می شود()آماندا با بادکنک قرمز کمی بازی می کند باد
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 موسیقی پس زمینه سوزناک

 5طرح بالک بندی 

 

ثانیه شنیدن موسیقی  30بعد از 

نور مرکز  introسوزناک 

 درصد نه نقطه ای 50روشن 

 

 ابراز احساس آماندا به تام

 

 ی بوسیدنپخش صدا

5 

 رو از همه بیشتر دوست داشتی اینآماندا : تو هرگز منو نمی بخشی. من شرط می بند 

نیفتاده ، فدای سرت. هر قدر هم مواظب باشی  ی. اتفاق)با ناراحتی شدید(تام : همشون برام یکسانند 

 همینه. بادکنک. ترکندبالخره بازم می 

اینو می دونی ، تو ... چه جوری بگم، خیلی متفاونی  خیلی متاسفم که من باعثش شدم.آماندا : به هر حال 

تفاوت در  ! عجیب ، با آدم هایی که می شناسم فرق داری ! از این حرفم دلخور نشدی ؟ منظورم از این

 از احساستم خوبمتو به شکلی یه حس خاص ... نمی دونم چه جوری بگم ! من معموال در ابرنیکی هات ...

 ، ولی ... این چیزیه که من نمی دونم چه جوری عنوانش کنم. تا به حال کسی بهت گفته خوشگلی ؟

 درمبراخب هستی! خیلی متفاوت از هر کس دیگه ، اون تفاوت زیباتر از زیبات کرده. آرزو می کردم 

های متفاوت شبیه به آدم های  بودی . بهت یاد می دادم که به خودت اعتماد به نفس داشته باشی . آدم

ن چیزی نیست که باعث خجالت بشه . به این خاطر که آدم های ه نیستند و متفاوت بودن از دیگرادیگ

دیگه این قدر جالب نیستند اون ها یکی از هزارها آدمند. تو یکی از یکی هستی! اون ها سطح زمین رو 

اند ، همچون علف فراوون. ولی ... تو ... خب تو رز پوشوندند. ولی تو تنها اینجایی اون ها مردم عوام 

 آبی هستی!

 ...تام : ولی رنگ آبی ، رنگ درستی برای رز

 آماندا : برای تو درسته ، تو زیبایی!

 تام : از چه نظر زیبام ؟

از هر نظر .. باور کن! چشمات ... موت ... قشنگند! دستات قشنگند ! فکر می کنی چون به  (1)آماندا : 

ها رو می کنم. البته این کارو می تونم بکنم! می نونم برای  تعریفم دعوتم کردید ، دارم این شا

! حرف هایی که زدم همه از حقیقت  تامدلگرمیت نقش بازی کنم و یه عالم شر و ور سر هم کنم. ولی نه 

ز دم اسر چشمه گرفتند. خیلی رک و پوست کنده دارم حرف می زنم . وقتی امشب دیدمت متوجه ش

عقده ی حقارت داری رنج می بری و از آدم ها گریزونی دیدن آدم ها عذابت می ده بعد حس کردم 

یه کسی باید کمکت کنه تا اعتماد به نفست قوی بشه و به خودت بها بدی ! به جای اینکه خجالت بکشی 

باید تو  ه یه کسی! آرو از مردم رو گردون باشی ... سرخ و سفید بشی ! یه کسی باید باید تو رو ببوسه 

  !رو بوس کنه 



18 

 

 ابراز ندامت آماندا

 تخریب دنیای احساسات تام

بند کل بادکنک ها از دست * 

 تام رها می شود و به باال می رود

تام سکوت می کند نفسی می 

گیرد و جمله اش را بیان می 

 کند

چه خطایی! چه خطایی این حرکت نباید از من سر می زد. خیلی بیجا بود . تو سیگاری نیستی ،  (2)

به یه مغازه سیار شباهت داره هر  جیب هامهستی ؟ قرص نعناع می خوای ؟قرص نعنای وحشی چی ؟ 

 کجا می رم... 

 . اینجا نمی آین؟تام : شما ... دیگه ..

تمام مدت با پسری به نام جاناتان . *نه تام من نمی تونم ، تام من مدتی ست نامزد کردم  (3)آماندا : 

ن جا .با هم ازدواج کنیم آینده، قراره دومین یکشنبه ماه بیرون می رم . اون هم مثل تو مرد خونه ست 

منم  .از طرفی لورا من رو به شام دعوت کردمی رفت. پیش عموش تلگرافی دریافت کرد می بایست به 

طبیعتا دعوتش را پذیرفتم . بدون اینکه بدونم ، تو ... که اون ... من ... ها ... اصال نمی فهمم چی دارم 

ای بر )تام بادکنک ترکیده را به آماندا می دهد(می گم. چه خطایی کردم. آرزو می کردم ، چیزی بگی ،

 کنی ؟ دلت می خواد این رو داشته باشم تام ؟ برای چی ؟چی ... چرا این کار رو می 

 تام : یه یادگاری 
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 2طرح بالک بندی 

 

 جیم به انتهای صحنه باال راست می رود .1

  به انتهای صحنه باال راست می رودلورا  .2

 لورا به باال چپ صحنه می رود. .3

 

گار / یلیوان یکبار مصرف / بطری نوشیدنی / شمعدان / س چهاروسایل صحنه :فندک / 

 پیشبند و دست کش آشپزخانه / میز / چهار صندلی

 اسامی اشخاص در صحنه : جیم / لورا / آماندا
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 3طرح بالک بندی 

 

 به سمت مرکز با بیان دیالوگ هایش حرکت می کند .1

 تام با فاصله با آماندا به سمت مرکز راست می نشیند .2

 آماندا به تام نزدیک میشود .3

 شودتام به آماندا نزدیک می  .4

 تام به پایین راست میرود مجله را برداشته .5

 تام از پایین راست به مرکز همراه با مجله میرود. .6

 

 مبل/ مصرف / بطری نوشیدنی / شمعدان  لیوان یکبار دو  وسایل صحنه :

 / تام اسامی اشخاص در صحنه : آماندا
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 4طرح بالک بندی 

 

 آماندا به مرکز رفته مجله را برداشته. .1

 پایین راست رفته مجله را در گوشه ای می گذارد. آماندا به .2

 آماندا به سمت مرکز چپ می رود و در گوشه ای از مبل می نشیند. .3

پایین راست آمده آن را بر می دارد و به جای قبلی برمی  آماندا به سمت صندلی .4

 گردد ولی نمی شیند.

 تام به پایین راست رفته و دسته ای بادکنک با خود آورده. .5

 مرکز و جای قبلی خود بر می گردد. تام به .6

 

وسایل صحنه :  دو لیوان یکبار مصرف / بطری نوشیدنی / شمعدان / مبل/ بادکنک های 

 سیاه/ بادکنک قلبی/ آدامس /دستمال/

 /جیماسامی اشخاص در صحنه : آماندا / تام
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 5طرح بالک بندی 

 

 آماندا نزدیک تام می شود. .1

 می دزد. آماندا به پایین چپ می آید نگاهش را .2

 می شود  و به او نگاه می کند. تامآماندا نزدیک  .3

 

وسایل صحنه :  دو لیوان یکبار مصرف / بطری نوشیدنی / شمعدان / مبل/ بادکنک های 

 سیاه/ بادکنک قلبی

 اسامی اشخاص در صحنه : آماندا / تام
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