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این نمایشنامه توسط اعضاي انجمن فرهنگی هنري سایه در 

 به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن نوشته و اجرا  در اهواز1387سال

 تجربی و مشارکتی نوشته شد و  بحث و این نمایشنامه به صورت.شد

اما اکنون علت .کردگفتگوي بسیاري را نیز میان اعضاي انجمن ایجاد 

انتشار این نمایشنامه عالوه بر مناسبت گرامی داشت روز جهانی زن 

 بخشی از فعالیت هاي انجمن سایه به این دلیل است که مخاطبان با

امیدواریم که با .و تجربه ي فعالیت جمعی توسط این انجمن آشنا شوند

سی آن ها مرور بر فعالیت هاي جمعی مان در هر زمینه اي و نقد و برر

  . راهی براي کوششی نو و موثر گشوده شود

  

  

  

کاریکاتور روي جلد اثر هنرمند گرامی آقاي افشین شمس قهفرخـی اسـت و           *

  تالش ما براي کسب اجازه از ایشان        دسترسی به ایشان ممکن نشد و      متاسفانه

   . عذر ما را بپذیرندبه جایی نرسید و امیدواریم که
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  :شاشخاص نمای

  

  زن

  مرد

  خبرنگار

فیلم بردار
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به سبکِ برنامه   . ري مشکی دختري زیبا با چاد   . خبرنگار وارد صحنه می شود    [ 

سعی مـی کنـد   !   خانواده باشدي صبحگاهی خانواده و یا شاید خود برنامه ي         

  ]شاداب و خندان حرف بزند

  

پیـدا   دانه هاي سفید انار پیـدا بـود، کـاش دانـه هـاي دل مـردم                   - خبرنگار

 ولـی همـه ي    .…خاطر بسپارید بیننـدگانِ عزیـز،     ه  این شعرِ زیبا رو ب    . …بود

تینِ دیـنِ   و ایـن پیـروانِ راسـ       مردم توانایی دركِ درستی و راسـتی رو ندارنـد         

 هدایت و ارشادِ بندگانِ گمـراه را برعهـده مـی            خداوندي هستند که وظیفه ي    

ـ      این رایحه ي   …گیرند هـاي   ه و دلحمـداهللا فراگیـر شـد     ه   خوشِ خـدمت ب

 در این زمان است که نواي الهی همـه جـا طنـین              …مؤمنین را آرام می کند    

  …افکن می شود

  

زن و مردي پریشان ناگهان وارد صحنه می شوند و در دوطرف صحنه قـرار               [ 

خبرنگـار  . با چهره هایی برافروخته و به یکدیگر پرخاش مـی کننـد           . می گیرند 
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ت چپِ صحنه می نشیند و نظـاره        شوکه شده است و رويِ یک صندلی در سم        

  ]گر است 

  

  … کثافت- زن

  … الدنگ- مرد

  .... بی شعور، خسیس-زن

  .... زبون نفهمِ احمق-مرد

  !.... من احمقم یا تویه بزمجه-زن

  .... تو زندگیمو تباه کردي، بدبختم کردي-مرد

 هیچکی کمتر از گل به من نگفته بود، باربییه فامیل بودم، اونوقت تویـه               -زن

  .... آرزوهامو به باد دادي حروم کردي، همه يغول بیابونی منو

مرد تالش می کند بـر خـودش        . زن گریه می کند و از صحنه خارج می شود         [

خبرنگـار بـه عمـقِ      . مسلط شود و رو به تماشاگران و به جلوي صحنه می آید           

  ]صحنه و پشت ِسرِ مرد حرکت می کند

  

زندگی با امر بـه معـروف و نهـی از           بويِ خوشِ   "  من از برنامه ي    -خبرنگار

  .....می خواستم!   مزاحمتون میشم"منکر

  ..... کی فکرشو می کرد اینجوري بشه-مرد
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 یک امرِ واجبه که مورد غفلـت قـرار           آره موضوعه برنامه درباره ي     -خبرنگار

  .....گرفته

ـ    !  انگار تويِ گرماگرمِ بازيِ پلی استیشن یهو برقا برن         -مرد ه باورم نمی شه، ی

تو کی  ... اینجا کجاست؟ .... من چرا باید اینجا باشم    ] سکوت.....[کابوسه واقعیه 

  !....هستی؟

خندان به جلوي صحنه می آید و مرد هم با نگاهش دنبالش مـی     [ -خبرنگار

  .......امروز صبح اومدیم به دادگاهِ خانواده تا ]کند

..... اي واي....واي  ]ناگهان فریاد می زند و از خبرنگار چشم برمی دارد         [ -مرد

  !...این فُحشا رو من کی یاد گرفتم؟.... هنوز باورم نشده

 تويِ این برنامه از معروفِِ خدا و از منکرِِ شیطانی حرف می زنیم و               -خبرنگار

  ...تاثیرش رو در خانواده ها

خبرنگار کـه از قطـعِ      . مرد چرخ می خورد و به جلويِ صحنه هجوم می آورد          [ 

شده است به حالت قهر به عمق صـحنه مـی رود و جـاي               حرفهایش عصبانی   

  ]خود را به مرد می دهد و روي صندلی می نشیند 

بگم !...... جواب اینو اونو چی بدم؟     ] به میان حرف خبرنگار پریده است       [-مرد

بگم رك و راست تو چشام نگاه کرد        ! زرد ازآب دراومد؟   اونکه عاشقش بودم تو   

همه قـرار عاشـقونه،     ون همه عکس یادگاري، اون    ا!! و گفت که دوستم نداره؟    

 ، طرحِ ایرانسل، قرمز و آبی، رقمِ     smsتوي پارك، توي کافی شاپ، اون همه        
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طالیی، شب نخوابی، حمومِ نصف شب، غسل جنابت، شباي والنتـاین، خـرس             

  ......قهوه اي،

  

  ]فیلم بردار ناگهان با دوربینش وارد صحنه می شود[ 

  

  !!چی میگه این، استغفراهللا.... خانوم کنترل کن مصاحبه رو....  اِ اِ -فیلمبردار

  

مـرد بـه عقـب صـحنه        . خبرنگار خودش را مرتب می کند و به جلو می دود          [ 

خبرنگار پشت سر مـرد حرکـت مـی         . فیلمبردار خارج می شود   . چرخ می خورد  

  ]کند

  

  ....!کی باورش میشه....  اي خدا کی باورش میشه-مرد

ببخشید آقا این یه گزارش تلویزیونیه، میـشه آروم تـر و            ......بِ.. بِ -خبرنگار

  ....متین تر واسه ما توضیح بدین

بی اختیار اینا می یومـد روي       ....  آروم، متین، بال، خانوم، عسل، شکالت      -مرد

  ... زبونم، چه روزایی بود، این چه مصیبتی بود آخه

  ]سکوت[



٨

د و دوربین را روي زمین مـی         سمت راست وارد می شو     مبردار از گوشه ي   فیل[

به خبرنگار اشاره می کند که حجابش را رعایت کند و با اشاره و حرکـت     . کارد

  ]دست سخن می گوید

  

  !!کجا؟]....هراسان [-خبرنگار

  ]خارج می شود[ !!... یه سر می رم، گالب به روت-فیلمبردار

از چـیش   از کجاش بگـم،  ]سرش را بلند می کند و آرام ادامه می دهد        [ -مرد

هم آشنا شـدیم و ازدواج کـردیم و حـاال            بگم، تويِ یه روز زمستونیه بهاري با      

دارم دیوونه میشم، مثـه  !! هم تويِ یه روز زمستونیه زمستونی از هم جدا شدیم    

  !روزِ آشنایی..... یه رؤیا بود، اون روز کم مونده بود پرواز کنم از خوشی

  

  ]وسري اش عوض شده استر. زن خندان و کیف به دست وارد می شود[

  

 چند هستین؟ ببخـشید مـی پرسـم هـا،            ببخشید شما کالس شماره ي     -مرد

  !هم داشته باشیم گمان کنم کالس زبان عمومی رو با

اونقدر به زبـان انگلیـسی      . آره منم زبان عمومی دارم    .... خواهش می کنم   -زن

نم سـر کـالس     عالقه دارم که ترم قبل به استاد گفتم منو بندازه که دوباره بتو            

  !شما حتماً مهندسی می خونید نه؟!!! زبان بیام
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  !!!مهندسی کشاورزي می خونم، پنج ترم مونده به ترم آخرم... آره... آره-مرد

  !آقاي مهندس حاال کدوم کالس باید بریم؟!....  اوه چه خوب-زن

  ! ها؟  شما نگفتین رشته تون چیه-مرد

  !د؟بِهم می یا...  من متالوژي می خونم،-زن

  !!! البته که میاد خانوم دکتر-مرد

  ! آخ وقتی می گین دکتر یاد آمپول می یفتم-زن

  !! عذر می خوام خانوم مهندسِ متال-مرد

  ! شما هم متال باز هستید؟....ياا وا-زن

  !!خصوص تلفیقی شو خیلی حال می کنمه  آره اختیار دارین خانوم، ب-مرد

 -شـاعر میگـه   !! موسیقی در شعر   ولی من تخصصم شعر موسیقیه، یعنی        -زن

  !!!من اینجا بس دلم تنگ است و هرسازي که می بینم بدآهنگ است

مثه شـعراي حـافظ تـويِ       !!  واي من عاشق این شعر نیما یوشیج هستم        -مرد

  !!!شاهنامه ست

 اوه اوه انتظاري هم نبـود از شـما آق مهنـدس، ایـن شـعر مـالِ شـاملوِ                     -زن

  !!!عزیزم
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 ادامـه مـی      رو به تماشـاگران    مرد.  و ناز خارج می شود     زن از صحنه با عشوه    [

  ]دهد

  

خودِ خودشه، .  الهی دورت بگردم، چه دختر روشنفکریه، خیلی چیز بارِشه-مرد

  ....!!هم درد، هم درد، همفکر... اینه که درد منو می فهمه 

  

  ]زن دوباره خندان وارد می شود[

  

  !یرون با هم بخوریم؟ امشب وقت دارید که افتخار بدین شام رو ب-مرد

  !کجا بریم؟!.....  آره اتفاقاً کاري ندارم و حوصلم هم کلی سر رفته-زن

  !! یه جايِ باکالس سراغ دارم که حتماً خوشِت می آد-مرد

 واسه اون جايِ باکالس فکر نمی کنی باید یه تغییراتی تـو تیپـت بِـدي                 -زن

  !!آقاي مهندس؟

  ! یعنی میگی چیکار کنم؟-مرد

یه کراوات رو که حتماً تـو دسـت و بالـت    !  اهل فَشِن نیستی عزیز؟ نکنه -زن

  !!!کراوات خیلی بهت میاد ها... داري دیگه
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به صورت صداي از خارج  " کراوات " رپِ ترانه ي   . زن با عشوه خارج می شود     [

بعد . مرد در حال مرتب کردن خودش است      . و یا از موبایلِ مرد پخش می شود       

  ] ی قطع می شود و مرد ادامه می دهداز یکی دو دقیقه موسیق

  

چهـره اش از خوشـحالی      !!...[ آخ عزیزم بگو کراوات چه رنگی بهم میاد؟        -مرد

 دربـاره ي  ... اون شـب کلـی حـرف زدیـم        .. ].به حالت غمگین تغییر می کنـد      

مسایل اساسیِ زندگی، اینکه اون غذا چی دوست داره و اینکـه چـه کانـالی و                 

  !!!رو دوست داره و با چه ماشینی حال می کنهاینکه چه جور اتاق خوابی 

باالخره همه چیز که همیشه خوب پیش نمی ره، تويِ کتابايِ دوسـت یـابی و                

همسرگزینی هم نوشته که نباید عجله کرد، البتـه مـن از همـون اول تکلیـف                 

 توصیه ي... بشو فوري مالِ خودم کنم،   حساب بانکی رو هم روشن کردم که قل       

متغیـر مـی    [ !!! بانـد جیمز  ....جیمز... جیمز نوشته ي   زینی   از کتاب همسرگ   33

  ...!!اون شب سرِ شغلِ مورد عالقمون دعوامون شد]...... شود

  

بـرو حالـشو    "ترانـه ي    .زن وارد می شود و پشت به مرد می ایستد و عصبانی           [

  ]آهنگ که قطع می شود مرد ادامه می دهد... پخش می شود"ببر
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ولی خیلـی زود دوبـاره      ............... برو حالشو ببر   دلمو شکوندي ] غمگین [-مرد

ـ  !!به التماس کردن مـی افتـادم       ادم نمـی یـاد درسـت و حـسابی دربـاره ي             ی

اختالفاتمون حرف زده باشیم، همیشه می خواسـتیم مـوقتی فیگـور رو حفـظ               

 بـدیم، آره جـرأت حـرف زدن دربـاره ي          کنیم تا مبـادا همدیگـه رو از دسـت           

 خیلـی   ر باید زود می رسیدیم به یـه نتیجـه ي          انگا.... تیماختالفاتمون رو نداش  

  ....بزرگ، خیلی بزرگ، خیلی مقدس، خیلی باحال

  .... خیلی لطیف-زن

  ..... خیلی مطمئن-مرد

  ..... خیلی فَشِن-زن

  .... خیلی مستحکم-مرد

  .... خیلی مرفه-زن

  .... کافی اندازه ي نه خانم، به-مرد

  !!قا من اندازه ي کافی ندارم آ-زن

  !! خوب خودت پولشو بده عزیزم،به من چه ربطی داره؟-مرد

  ... خودم پولشو می دم،کی از تو خواسته آقا-زن

  !! آره برو پولتو آتیش بزن،برو هر غلطی دلت می خواد بکن-مرد

  !! می خرم ،می خرم،می خرم،به هیچ خرِ احمقی مثلِ تو هم ربطی نداره-زن
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یا با هم پوالمون رو بذاریم رو هم و با هم            بدبختِ بیچاره منم می گم ب      -مرد

  ...بخریم،ولی تويِ نفهم هیچی حالیت نیست

  ... برو گمشو کثافت-زن

  ... برو الدنگ-مرد

  ... نادون-زن

  ... احمق-مرد

  ]لحن آرام تر می شود...[ بی احساس-زن

  ... بی منطق-مرد

  ]سکوت کوتاه[

  ... ببین آقاي محترم-زن

  ...می نه، ببین خانم گرا-مرد

  ... آقاي بی ادب-زن

  ... خانم بد اخالق-مرد

  

  ....ببین آقاي باکالس] یک خندة کوتاه[ -زن

  ....ببین خانومه مهربوننه ] که نیشش باز شده است[ -مرد
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  ]زن رویش را به حالت ناز و عشوه برمی گرداند و سکوت می کند[

  

  .......ببین....... ببین-مرد

  !!بگو خبرت. ] ...مهربان برمی گردد [-زن

  !!کِی بیام خواستگاري؟...... ببین......ببین] هیجان زده [-مرد

  ......چه می دونم بابا.......نه.......همین امروز ] هیجان زده [-زن

  

  ]زن از صحنه خارج می شود [

  

  !!...... حاال این از جسارتم بود یا حماقتم؟-مرد

  

  ]زن از یک طرف وارد می شود و چرخ می خورد[

  

 یادت باشه خان عمو، خان دایی، زن عمو، زن دایی حتماً حـضور داشـته             -زن

  !!باشن؟

  ........ چه خبره بابا، عروسی قنبره مگه این همه آدم-مرد

می خوام داغِ دختـراي ترشیدشـون       .......  من همشون رو دعوت می کنم      -زن

  !!رو تازه کنم
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  ! مهموناي شما کی باشن؟-مرد

  !!!اشک همشونو در میارم........ و،عمه،دایی،خاله،عم... همه-زن

 احیانـاً فعلـیِ پـدر هـم تـشریف      نامزد نه چندان اسبقِ مادر و صیغه ي      -مرد

  !!میارن؟

  

  ]زن نگاه تندي به مرد میکند[

  

شروع میکند به دسـت زدن کـه فـضا را عـوض             ...[ چی گفتم مگه من؟    -مرد

  ....بادا بادا مبارك بادا ایشاال مبارك بادا]کند

به حالت قهر از صحنه خارج می شود و مرد هم بـه دنبـال او خـارج مـی           زن  [

فیلمبردار هـم از    .خبرنگار بارِ دیگر بلند میشود و به جلوي صحنه می آید          .شود  

  ]این طرف داخل می شود

یــک روز خــوش بهــاري و تــدارك بــراي یــک امــر ....  بــه بــه -خبرنگــار

 بـا ایمـان منتظریـد هـر چـه           هه هه،میدونم که شما ملت مسلمان و      ........خیر

زودترخودتون رو شریکِ خوبی ها بکنید و به همین خاطرِ که چـشم بـه لبـاي        

  ...من دوختین تا 

ببخـشید بـه لبـاي مـن چـشم          .... خـانومِ ...کات کات ]  عصبانی [-فیلمبردار

ــه آخــه؟ ــین چی ــارمون فکــر   !! دوخت ــاظر چــی درب ــسئولِ ن فکــر نکــردین م
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عجلـه  ]  موذیانه[ مثه تُرشیده ها حرف میزنی       خواهرِ من چرا بالنسبت   !میکنه؟

  !!!نکن آدمِ خوب و با خدا هنوزم پیدا میشه

تازه مگه تُرشـی    ... شما ذهنت منحرفه به من چه ربطی داره حاجی         -خبرنگار

   !!چشه،خیلی هم خوشمزست

  

  ]زن و مرد با هم خندان وارد میشوند[

  

، جمـع کـن بـریم     هی دست دست کردي تا کلی شلوغ شد اینجا      -فیلمبردار

  !تا یه ته بندي می کنم تمومش کن....دیگه

  

  !]مرد غیر عادي به خبرنگار خیره میشود.فیلمبردار خارج میشود[

  

  ..... اینجا رو ببین-زن

  ....... واي بیا اینجا رو ببین-مرد

  !!....واي اینو ببین عزیزم ......... وقتی بهت میگم بیا اینجا– زن

 ایییییینـو ....ی هی بیخودي غش و ضعف مـی کنـی            تو قیمتشو می بین    -مرد

  ....!! هزار تومن 20ببین همش 
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حـال  !!! وااااااااي خداي من ببین چه همزن خوشـگلیه      ..... این چیه داهاتی   -زن

  ]ادا در می آورد [میده باش هم بزنی 

زیر یه سقف،دست تو دسـتِ      ]  او هم ادا در می آورد و همراهی میکند        [ -مرد

  !!! هم، حال به هم میزنیمهم،چشم تو چشم

  ! واي عزیزم اینجا رو ببین ،چه خوش رنگه این قالیه-زن

  راستی نگفته بودي از چه رنگی خوشت میاد؟.... آره -مرد

  !!واقعاً که!  یعنی تو هنوز نمیدونی من از چه رنگی خوشم میاد؟-زن

  !! خوب فرصت پیش نیومده بود ازت سئوال کنم-مرد

  !!ست دارم من سرخابی رو دو-زن

  !  کجاي این قالیه سرخابی بود حاال؟-مرد

  !! من گیر بِدي ها قرار نشد این همه به سلیقه ي-زن

  !!  بیناییت حرف میزنم عزیز من دارم درباره ي قوه ي-مرد

فعـالً دسـت بکـن تـو جیبـت یـه       ....  تو چیکارِ چشم و چارِ من داري آقا   -زن

  ....خورده آبرو داري کن که فردا 

فردا یادت باشه برم واسه سالن هماهنـگ        .......فردا....واااااي.... ردا چی    ف -مرد

  !کنم

  ]هر دو می نشینند[



١٨

  !پس فردا یادت باشه برم واسه آرایشگاه وقت بگیرم.....  واي پس فردا -زن

  .... فیلمبردار و خواننده هم هست-مرد

  .... لباس عروس و گل و سفره-زن

  ... شاباش کت شلوار و پولِ نو واسه-مرد

  ]سکوت[

  

  ! من خیلی نگرانم-زن

  ! چرا عزیزم، چرا نگرانی؟-مرد

  !! نمی دونم انگار یه بغض سنگین تویه گلومِ-زن

هرچـی هـست بـا مـن درمیـون          .....بگـو !..... خوب چرا حرف نمی زنی؟     -مرد

 مثـل تـو خیلـی       مـنم اتفاقـاً   !... نکنه نگرانیت خریدنِ سرویس خوابه؟    ...... بذار

ـ             .... ن یکی حساسم به ای   ه میدونی که خیلی واسه یه زندگی خـوب  الزمـه و ب

  !...خصوص واسه اول زندگی

  

فکـر کـردي بهـش تـا     . ............ فکر می کنم که یه راه فقط وجود داره     - زن

  !!.....حاال ؟
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هـا کمتـر بـه ایـن بخـش زنـدگی توجـه                همیشه شنیده بودم کـه زن      -مرد

  ......ولی خوشحالم که تو....... دارن

  !!....... چی داري می گی تو ؟- زن

 می خوام پیشنهاد بدم اگه خیلی نگرانی، واسه امتحان هم شده ، یا چـه       -مرد

  .....!!آره اگه مقدمه بگم بهتره...... میدونم واسه مقدمه 

 برنـده مونـده کـه       توي شب عروسیمون فقط یـه بـرگ       .... ... گوش بده  - زن

  !بتونیم روش بکنیم

  !!! ها؟-مرد

  !!کوفت -زن 

  !! ها؟-مرد

بایـد پـوز همـه رو       !!!  برنـدمون سِـلِکتِ موزیکمـونِ      برگِ!!.....  زهره مار  -زن

نقـره داغ   سه ساعت رقصِِ هنديِ بنگالدشی تمرین کردم که همه رو           ..... بزنم

  !! لندهورم  و اون پسرعمه ي نکره مکنم، بخصوص اون پسر خاله ي 

دخترا کـه همـه   !!! توي بیمارستان م افتادن   رُاون شب پسراي فامیل همه یه سِ      

  !!!تو چرا اللمونی گرفتی؟ یه چیزي بگو!!!.... از اشک شور میرن چشم پزشکی

  .....هیچی.....  ها-مرد

  ! چی؟-زن 
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 تشنمه بابا، مردم از بـسکه تـوي ایـن بـازار گَـشتیم ، هـالك شـدم از                     -مرد

  !تشنگی

  

گهان بلند مـی شـود و       نا. زن حالت پکر و در خود فرو رفته اي دارد         . سکوت [

  .]راه می افتد که از صحنه خارج شود

  

  کجا رفتی پس؟.....  ها-مرد

  !! مگه نگفتی تشنمه، خوب دارم میرم آب بگیرم-زن 

  

 زن خبرنگار در عمق صحنه می ایستد و در همـین زمـان         . زن خارج می شود   [

مرد از روي صندلی بلند می شود و جلو می آید، پـشت بـه خبرنگـار و رو بـه                      

  ]تماشاگران ادامه می دهد

  

 زندگیم فکـر نکـرده      ی شه تا حاال درست و حسابی درباره ي         باورتون م  -مرد

حاال که مرور می کنم یه چیزایی یادم میاد که حسرت می خورم چرا              !.... بودم؟

  ......اینارو به خودش نگفته بودم

  ! آره متوجهم-خبرنگار
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 چطور بگم یه جورایی اصالً دغدغه ام اینا نبود، مثـه شـیرجه تـوي یـه                 -مرد

اونوقتـه  !! استخره که میون راه متوجه بشی توي استخر اصأل آبی وجود نـداره            

  !..که باید منتظر باشی با مغز بخوري کفِ استخر و جونت دربیاد

ه جلوگیري کنه از اختالفـاتی کـه در     به نظر شما چه عواملی میتون      -خبرنگار

  .....کانونِِ گرمِ خانواده 

  ]مرد به میان حرفش می پرد[

 خالصـه همـه زورمونـو جمـع کـردیم کـه عروسـی رو برگـزار کنـیم،                -مرد

، آره فقـط میتـونم بگـم کـه          ون تعطیل شده بود واسه جـشن عروسـی        زندگیم

ر کـه اونجـا     جاتون خالی بود چون جاي همه خـالی بـود ولـی خودمـون انگـا               

  !! نبودیم

خبرنگار از اینکه حرفش قطع شده ناراحت مـی شـود و روي صـندلیِ کنـار                  [ 

  ]مراسم عروسی. زن مضطرب وارد می شود. صحنه می نشیند

  

  !آقا ببخشید شما شوهرِ منو ندیدین؟..... آقا-زن 

خیلی غیر عادي !! [خودم شوهرت میشم!!  پس من اینجا چغندرم خانوم؟ -مرد

  ]نگاه می کندبه زن 

  !     واي خجالت بکش چرا اینجوري به من نگاه میکنی؟-زن 
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یـد نگـام     من همیشه همینجوري نگات می کردم عزیزم ولـی امـروز با            -مرد

  !! کتاب آداب و رسوم ازدواج دارم عمل می کنمبه توصیه ي..... فرق می کرد

  !قبالً یه طور دیگه بودي؟!  تو چرا قیافت اینجوریه؟-زن 

  !تو هم خیلی تغییر کردي!!  راستش منم تازه فهمیدم که تو خودتی-مرد

  !! نه؟ فَکِت آویزونه! مخِت تعطیله نه؟!  خوشگل شدم نه؟-زن 

نمیـشه  !  آره اونقدر خوشگل شدي که دیگـه نمیـشه باهـات حـرف زد              -مرد

 درگاهِ ام جهان رختخواب من است، منم بنده يدر این زمان تم! باهات قدم زد

  !حجله

  ]زن ناگهان جیغ می زند و خطاب به کسان بیرون از صحنه داد میزند[  

شما شوهرِ نازنازیه   .... آقایونِ جنتلمن، دختراي جیگر     .......  هاي با شمام   -زن  

واي عزیزم مواظبِ آپاندیست باش، الاقل بذار اون دو پـرس           !..... منو ندیدین؟ 

 بمیرم تو چه مظلوم نشـستی       الهی!............غذایی که خوردي گوشتِ تنت بشه     

راسـتی  !! اینجا همکارِ مامانیه من، خانومتو نیووردي که خوب دید بزنـی نـاقال            

..... !نگفتم اینجوري میخ نشو؟ این گاگول خیلی حواسش به ایـن چیـزا جمعـه             

 دیگه سرِکار می بینمت و از ایـن بـه بعـد         اینجوري نگام نکن عزیزم، هفته ي     

هـاي هـاي ایـن      ........ سیسکو یه چرخی می زنیم     سانفران فقط توي حاشیه ي   

  ....تیکه شو وایسین منم اومدم

  ]زن از صحنه خارج می شود [
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 اون روز توي دانشکده یهو به ذهنم اومـد کـه حتمـاً داره نقـش بـازي                   -مرد

میکنه ناقال، هرچند مستِ بازیش شده بودم ولی خـوب هرچـی باشـه زنـدگی                

فکر میکردم هرچی بگـذره بیـشتر مـی         . سختیه خودشو داره و نقشايِ خودِش     

هرچی گذشت فاصـلمون بیـشتر شـد از    !..... شناسمش و بیشتر عاشقش میشم   

  ......هم

بـه  ] حاال ایستاده است و در حالت مصاحبه کردن قرار مـی گیـرد       [-خبرنگار

هاي دو جوانِ مؤمن      آخر نزدیکیه دل   ر شما مراسمِ معنویه ازدواج مرحله ي      نظ

  ......یا به قول بزرگان. !....هم نیست؟ه ب

 شبِ عروسی اصالً نمی شناختمش، خیلی سعی می کـرد حواسـش بـه               -مرد

اگه گرسنه نبودم و منتظرِ شام  !! من باشه ولی بدترین نقشِ زندگیشو بازي کرد       

  !!نبودم حتما فرار می کردم

 ابعـادِ ازدواج نکـاتِ       در گنجینه ي روایـاتِ مـا در بـابِ همـه ي             - خبرنگار

ي به چشم می خوره، شامِ عروسیه حضرتِ فاطمه سـالم اهللا علیـه و               ارزشمند

  .....حضرت علی علیه السالم

سـال گذشـت، هـر روز درگیـري، هـر روز         یک...  کی فکرشو می کرد      -مرد

نه اصرار نکنیـد  .... تنها تويِ یه چیز باهم توافق داشتیم      !!... دعوا، هر روز جنگ   

  !....!روم نمیشه بگم، قابل عرض نیست

  ]زن وارد می شود[ 
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  ... این چیه؟-زن 

  ! چی چیه؟-مرد

اینجوري می  ! کردي؟ این چیه تنت     ]درحالِ مرتب کردنِ خودش است    [-زن  

  !!  اون زلزلهخواي بیاي خونه ي 

  ! کی؟ مگه قرارِ جایی بریم؟ خونه ي -مرد

  ! مگه دیشب وقت خواب بهت نگفتم-زن

  ... حتماً خوابم برده بود-مرد

  !! زري دخترخاله مج خان، قرار بود امروز بریم خونه ي ی آره گ-زن 

  ! اون بیچاره که دختر ماهیه، کجاش زلزله ست؟-مرد

هی بشور، بـساب، بـروب،      .  همه واسه تو ماهن، اِال منه کُلفتِ زنجیري        -زن  

  !!بپز، حاال هم یکی دیگه ماهه

  !!عزیزم تو که خیلی وقته ماهی!  باشه بابا تو هم ماهی-مرد

  .... مگه من بچه م که می خواي خرم کنی لندهور-زن 

  ....... چرا حاال جیغ می زنی-مرد

  ...... خفه شو نمک نشناسِ احمق-زن

  ]مرد از جایش بلند شده است!! [ قار قارِتون تموم شد؟-مرد
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 زري، تو هم با این ریخت و قیافـت   اصالً خودم تنهایی می رم خونه ي   -زن

  .....بشین همین جا تا گند بزنی

  

  ]سکوت.زن خارج می شود [

  

  !..... معموالً در چه زمینه هایی توافق ِ بین زوجین بیشتر هست؟-خبرنگار

 حرفمو پس می گیرم، توي هیچ زمینه اي تفاهم نداشتیم، این یکـی رو       -مرد

اوایـل بـه واسـطه ي       ......و متهم میکنن  نمی خواستم بگم ، چون همه حتماً من       

 بد نمی گذشت، کم کم سرویس ِ خواب هم کـه از              خواب هم که بود    سرویسِِ

  !!!چشمم افتاد ،همه چیز تموم شد

  ]زن با شمایل اول نمایش دوباره وارد صحنه می شود[

گمون نمی کردم این همه عرضه نـشون بـدي از           ...  به به چشمم روشن      -زن

  ...وي خوشگلی هم داشتم و خودم خبر نداشتموچه ه...! ...خودت

  ...ري می گی  چی دا-مرد

 خفه شو ، یعنی من کورم که نمی بینم، این کیـه ، چـرا زودتـر دردتـو                    – زن

  ! ..نگفته بودي پتیاره ؟ 

  ...ید خانوم مودب باش-خبرنگار

  ... خفه خون-زن
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تلویزیون اومده داره گزارش می گیره ، به          بس کن دیگه ، این خانوم از       -مرد

  ...من هم ربطی نداره

چرا زودتر نیومدي ، آره درست بـه موقـع پیـدات            !!... گی؟  راست می  .... ِا -زن

  ...حاال که از شر من خالص شدي... شده، 

  ...از برنامه ي خانواده...  خانوم من یه خبرنگارم– خبرنگار

 راسـت   ...!...خیلی عاشقه اون میکروفونت هـستی نـه؟       ...  واي چه بامزه     -زن

  !!!ابینمی گن شما خبرنگارا شبا هم با میکروفون می خو

  !به اندازه کافی توي دادگاه جیغ و داد کردي ....  دیگه شلوغش نکن -مرد

حرف که نزنم مـیگن     ...  خانوم خبرنگار خوب گوش بده به عرعر ایشون          -زن

 ،حرف که بزنم مـی گـن داره جیـغ     عشوه میاد که طبیعتشِ    داره ناز می کنه و    

ما حرف منو که مـی تونـه       تلویزیون ش ...،   که اینم گویا باز توي خونشِ      می زنه 

   هم هست اون تو یا نه؟  مابشنوه ، جاي

  ...  بله البته من از برنامه ي بوي خوش -خبرنگار

  !!! تو کی خواستی با من حرف بزنی ؟– مرد

  ... حرفی نداشتیم که بزنیم-زن

 چطور قبل از ازدواج ساعت ها جون می کندیم که جایی جور کنـیم تـا                 -مرد

  !!!م ولی یهو حرفات ته کشید؟دو کلمه حرف بزنی
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  ...و فراموش کردي تو دروغ می گفتی ، تو همه چیز-زن

  ! من می خواستم زندگی کنم ، تو نمی دونستی چی می خواي ؟-مرد

  ... من عشق می خواستم-زن

   من عاشقت بودم -مرد

... اینـو بخـر، نـه    .... همش شونه خالی می کردي !  تو فقط می گفتی نه  -زن

  ...بریم خونه دایی م اینا ، نه....بریم خونه مامانم اینا ، نه...نه اونو بخر، 

  ....ی به من توجه کردي ، هیچ وقت پس من چی ، کِ-مرد

 دیگه چی می خواستی ، من زنت شده بودم ، همینم از سرت خیلی زیاد                -زن

  !!..همه التماس می کرد؟ بود،کی بود که اون

با هم گذرونده بودیم که ازدواج  اصالً یادت هست ما چند روز رو -مرد

  !!!کردیم؟

 نمی خواد بهونه بیاري ،تو فقط می خواستی بیشتر الس بزنی ،من آبرو -زن

داشتم فرصتش هم نبود بیشتر وقت تلف کنم، کلی مورداي دیگه هم 

  ....داشتم

  ... خوب من هم یکی شون بودم-مرد

یه نفر کل  آره فقط یکی شون بودي و من نمی تونستم به خاطر – زن

  !!.زندگیمو به هدر بدم
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  ... نا سالمتی تو می خواستی با من زندگی کنی-مرد

 باید مطمئن می شدم، اگه وقت می ذاشتم با تو و تو زرد از آب در می -زن

  !!!کی دیگه فرصتاي سوخته رو زنده می کرد؟! یومدي چی؟

  !!! خوب منم تقاضاي ازدواج کردم ، مگه بد کردم؟-مرد

  ]زن و مرد به هم آرام نگاه می کنند. سکوت [ 

  !پس چرا اینجوري شد؟.... خوب.... خوب -زن

   از من می پرسی ؟-مرد

  ! پس از کی بپرسم؟-زن

  !! فکر کنم باید از قاضی می پرسیدیم-مرد

  ] خبر نگار نیشش باز می شود و جلو می آید[ 

ان هم چند...  خوشبختانه زمینه براي گفتگوي موثر هم مهیا شد-خبرنگار

 همه ي جواب ها !!!خداوند پاسخ السئوالون است...  کم حرف نیستین ماشااهللا

در نزد اوست و در دادگاه خانواده هم حکم خدا جاري است ،نهی از منکر و امر 

  ...به معروف

 ولی همه چیز به آخر رسیده ،حکم دادگاه هم خیالمون رو راحت می -زن

ی نداره، فکر کنم بهتره اسمشو بذارن واسه من که دادگاه خانواده معن. کنه

  !!یا اسیر پدر و برادر ، یا اسیر خواستگارو شوهر! هیئت تعیین تکلیف زنان



٢٩

 اما می خواستم درباره ي تاثیر نهی از منکر بر رفتار زنان در -خبر نگار

  ...خانواده حرف بزنیم

و میزنم ولی  بهتره از این آقا فیلم دو ساعته پر کنید، منم دارم حرفاي اون-زن

  ....می خوام از اینجا برم ، می خوام راحت شم... ته دلم ناراضی ام 

  ! می خواي کجا بري ؟-مرد

  !بهتره به احکام عمل کنیم، ما جرات فکر کردن نداریم...  نمی دونم-زن

  ]خبرنگار خندان ادامه می دهد. زن خارج می شود [

ی و سنت ها در زندگی حرف هندگان عزیز، ما از تاثیر احکام ال بین-خبرنگار

  .. .زدیم

آقاي ....من دوباره سر سخن رو به شما می سپارم برادر گرامی ]رو به مرد[

  ...عزیز آقاي عزیز

  ] مرد در خودش فرو رفته و به زمین خیره شده ناگهان به خودش می آید[

  بله ...  بله-مرد

  نداریم بله ادامه بدین، ما فرصت زیادي تا اذان ملکوتی -خبرنگار

  ! آبرو ریزیه جان من؟ این بساط رو که کامل پخش نمی کنید-مرد

 شما خیالت راحت ما خودمون تیکه هاي خوبشو می زاریم جفت -نگارخبر

  هم و پخش می کنیم

  ده خانم  ولی من خیلی حالم ب-مرد



٣٠

  خورده مونده خواهش می کنمه  فقط ی-خبرنگار

   خوب سوالتون چی بود؟-مرد

  برنگارا حافظمون خیلی قویه، داشتین تعریف می کردین ما خ-خبرنگار

  .... آخ ... کجا بودیم-مرد

  ] بلند می خندد![! درباره سرویس خواب می گفتین-خبرنگار

می [سرویس خواب ...آره درباره تفاهم صحبت می کردم ....  اي بابا -مرد

   هآهان گرفتم ، شما مجرد هستین ، از سواالتون مشخص] خندد

] از فیگـور مـصاحبه خـارج میـشود        .خیلی صمیمی نشان میدهـد     [-رخبر نگا 

  !مگه؟ ن  اَچه جور از سئواالم مشخصه،چطوري! جدي میگین؟

 نه البته قصد جسارت نداشتم به شما ، ولـی انگـار داري خودتـو آمـاده                  -مرد

البته زندگیه پر جنجالِ مـا   .... میکنی که یه برنامه کودك رو ببینی و یا بشنوي         

  ! برنامه کودك هم نداشتکم از یه

زن سریع وارد صحنه می شود و ضمن گفتن سخنانی نامفهوم عرض صـحنه        [

را می پیماید و برمی گردد و آخرین جمله را هم نامفهوم خطاب بـه مـرد مـی                   

مرد هم به صـورتی کالفـه و نـامفهوم جـوابش را             . گوید و منتظر جواب است    

  ]ر می آورد و خارج می شودزن اداي گریه کردن را د. محکم و خشن می دهد

   



٣١

حتماً شما هم از برنامه هـاي تلویزیـون خیلـی           .......  واي چه بامزه   -خبرنگار

  !واسه زندگیتون الگو گرفتین نه؟

 کتاب خوندن و تحقیق رو داره، هرچـی          خوب آره دیگه، کی حوصله ي      -مرد

برنامه هاي خانواده و سریال ها گفتن خوب حتماً یه چیزي هم پشتش هـست         

دیگه، من خودم قبالً به روح و جن اعتقاد نداشتم ولی از تلویزیون یـاد گـرفتم       

که جن و پري هم وجود دارن منتها جن اش گیرِ ما اومد، پـري اش هـم کـه                    

  !!!هرشب خوابشو می بینم

شک ندارم حسِ شـشمتون بـه       !!!  واي می دونید که اسم من پریه       -خبرنگار

ه جور اسمِ بـه ایـن قـشنگی اومـد رو            سمتِ اسمِ پري هدایتتون کرد وگرنه چ      

  !  زبونتون؟

جداًً حـاال   ...... من زنا رو خیلی خوب درك می کنم       .......  چه کنیم دیگه   -مرد

  ] می خندد!![توي روز چقدر برنامه کودك می بینی؟

ــاد] خیلــی ســر خــوش [-خبرنگــار ــه هیجــان مــی .....آررررره زی دنبــال ی

آره خیلـی خـوب منـو       ..... ري باشـه    نمیدونم شاید خصلت کار خبرنگا    ....گردم

  .....!!شناختین

میخـواي بگـم چـه رنگـی رو دوسـت      ] مرد هم سرخوش ادامه میدهد    [-مرد

  !!اگه سرخابی نباشه حتماً میتونم تشخیص بدم؟! داري؟

  !!پیشگویی یا پیغمبر؟!  چطور مگه؟-خبرنگار



٣٢

  !!! نه خانم محترم ،کلی کتاباي روانشناسیِ زنانِ مجرد خوندم-مرد

خبرنگار بلند می شود و راه میافتـد و مـرد هـم بـه دنبـالش صـحنه را چـرخ             [

  ]مرد شیفته وار و خبرنگار به کارِ عشوه و ناز است.میزنند

  ! زناي مجرد مثل هم هستن؟ منظورت اینه که همه ي -خبرنگار

  ! اصلیشون شوهر پیدا کردنه یه جورایی آره دیگه، مسئله ي-مرد

  !شون مثل هم هستن؟ مطمئنی که هم-خبرنگار

 کتـاب آداب    حان میکنی نـاقال ، فکـر کـردي مقدمـه ي            داري منو امت   -مرد

  ....تو با بقیه فرق میکنی ، عیب می جمله بگفتی،!.... همسرگزینی رو نخوندم؟

  ]خبرنگار ناگهان مینشیند و مرد هم کنارش مینشیند [ 

  !... یعنی چه فرقی میکنم؟ واضح بگو؟-خبرنگار

  ....اینه که مثل پري هستی،الهی اولیش -مرد

  !!معلومه که خیلی تیز هوش و قدر شناسی!!  خوب کافیه فهمیدم-خبرنگار

  .... تازه کجاشو دیدي-مرد

 تو که این همه احساست قویه، هیچ فکر دخل و خـرج زنـدگی رو                -خبرنگار

  !!!کردي؟

ینـی   سئواال رو پیش ب    منتظر این حرفت بودم، من همه ي      ....م بعله عزیز  -مرد

  !کرده بودم که یکی یکی جواب بدم



٣٣

  ! پس یعنی اوضاعت حسابی مرتبه ؟-خبرنگار

مـا مـردا بـه طـور تـاریخی بـی گُـدار بـه آب                 !  چی فکر کردي خانم ؟     -مرد

  !!نمیزنیم،چون چیز دیگه اي واسه جلو گذاشتن نداریم

  !!!راحت الحلقومه ،این زندگی نیست که ....ي چه بامزه وا-خبرنگار

  !!ورشم، پیتزاي راحت الحلقومه چه ج-مرد

  !!ناقال از کجا فهمیدي من پیتزا دوست دارم؟...  آي گفتی-خبرنگار

!!! کار سختی بود ولی فهمیدم دیگه-مرد

  !! من یه جاي خوب سراغ دارم که پیتزاش محشره-خبرنگار

  .... اي ول خوشم اومد پس منظورت اینه که شامی بزنیم با هم و-مرد

  

]ار از جایش برمیخیزد و گویی قصد رفتن داردناگهان خبرنگ[

  

 آخ آخ من خیلی دیرم شده باید برگردم اداره ، این گـزارش خیلـی                -خبرنگار

  .دیگه طول کشید

اِ پس چـی شـد خـانوم خوشـگله ، هـوس پیتـزا رو                ] از جا بلند میشود    [-مرد

!!انداختی به جون منو حاال خودت میزنی زیرش؟



٣٤

ام بیرون چرخ بخورم،کافیه یکی منو ببینه ،هـم   من واسم سخته بی    -خبرنگار

  !!کارمو از دست میدم هم آبرومو

! خوب پس میگی چیکار کنیم؟-مرد

 کاري نمیخواد بکنیم،شما آزادیتو جـشن بگیـر و مـنم میـرم سـر ِ            -خبرنگار

  !!بدبختیم

  .... ببین-مرد

  ! اصرار نکن من برام سخته خیلی-خبرنگار

  .... ببین پس من-مرد

 تو که خوب میدونی باید چیکار کنی ،کتاب آداب هم زیاد خونـدي    -رخبرنگا

!!!بال

  ....... ببین من باید یه چیزي رو -مرد

من که اوضاعم مشخصه      من دیگه فرصت وقت تلف کردن ندارم،       -خبرنگار

!!،تو هم که تابلو هستی

  ...... ببین عزیزم-مرد 

.... واي حوصلمو سر بردي تو هم-خبرنگار

  ......بین چی میگم ب-مرد



٣٥

 کالم حرف بزنن، همتـون       بگو خوب ، این مردا جون میکنن تا دو         -خبرنگار

!!!کُپیه همید 

  ........ببین............ میگم-مرد

بگـو  ]..... در آستانۀ خروج از صحنه بـه سـمت مـرد بـر میگـردد               [-خبرنگار

!!خبرت

خبرنگـار  .هسـکوت کوتـا   [ببین  ....ببین] که حسابی مضطرب شده است     [-مرد

  !!!کِی بیام خواستگاري ؟]......چادر را در میآورد و دست به سینه منتظر میماند

  !!!همین امروز عزیزم] چهره اش به خنده باز میشود  [-خبرنگار

  

از صحنه خارج میشود،مرد هم خندان و بادا بادا مبارك گویان بـه دنبـال زن               [

]خارج میشود

  

  

  پایان
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