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 (صحنه ی اول)

یک میز ناهارخوری در یک سمت اتاق و یک دست مبل راحتی در سمت دیگر قرار  –) اتاق پذیرایی 

که لباس بیرون شود. دختر در حالیدارد. صدای دعوایی شنیده می شود. مادر آرام از سمت چپ وارد می

شود و پشت مادر دوان دوان از سمت راست صحنه وارد می ،ای بر دوش داردپوشیده است و کوله

 ایستد.(می

 تو رو خدا منو نجات بده. به دادم برس. ** دختر : مادرجون

 ** مادر : دلم هری ریخت دختر. این کارا چیه؟

 دونید چه بالیی سر من میاره.** دختر : آخه مادرجون شما که نمی

ما آورده... از  سردونی چه بالهایی به تو که نمی اسیش من از دو سالگیش می شناسمش.شن* مادر : اگه تو بیست ساله که می*

 کجاش بگم برات آخه...

مادرجون زنی تا ثابت نکنه از تو بدبخت تره ول کن نیست. ولی نمی دونم چرا تو این کشور وقتی به یکی یه حرفی می** دختر : 

 االن که وقت این حرفا نیست االن میادش.

زند از سمت راست که کمربندی در دست دارد و از شدت عصبانیت به سختی حرف میحالی ن در) ز

 شود.(وارد می

 ی...دختره دم با کی طرفی...** زن : نشونت می

کند و خیلی آرام و کمربند را پشت خود پنهان می شود،) زن با دیدن مادر یکدفعه رفتارش عوض می

 (زند.متین با مادر حرف می

 ** زن : سالم مادر. خوش اومدید. کی تشریف آوردید که ما متوجه نشدیم؟!

 شید.قدر سرتون شلوغه که دیگه دزدم بیاد با خبر نمی** مادر : ماشاهلل شما این

 ؟!امروز مهمون داریم لطف کن خونه بمون عرض نکردمرو به دختر( عزیزم ، مگه من به شما ** زن : )

 آورد( منم به شما عرض کردم همسرم آرش االن جلوی دره.ن را در میادای زدختر : )** 

 یای.تونی ب**زن : زنگ بزن بگو نمی

 ** دختر : نمی تونم.
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 تونی؟!** زن : چرا عزیزم؟! اللی؟! فلجی؟! چه مرگته که نمی

 تونم.** دختر : نخیر، نه کورم، نه اللم، نه کچلم، من اصالً هیچی نیستم ولی نمی

 زن : پس بده من زنگ بزنم.** 

 ** دختر: نمیدم.

 ** زن: میدی.

 کنه.کار میمادرجون ببین چیاِاِاِ.... ** دختر : 

 کنیم این مسئله ی خانوادگیو.** زن : بهتره فکر مادرجونو با این مسائل چیپ بهم نریزی. خودمون حلش می

وقت مامان میگه اون ،آرش اومده دم در دنبال منید در جریان باشند. ببین مادرجون، ** دختر : مادرجون که غریبه نیستند، با

 جلسه داریم باید بمونی.

 ؟!** زن : مگه غیر از اینه

 د دیگه.گی جلسه انگار اجالس سرانه. عمه و مادرجونن** دختر : یه جوری می

 ** زن : زنان اصلی و تاثیرگزار خانواده.

 جزء اینا که گفتی نیستم.** دختر : خب من که 

 ** زن : به هر حال باید باشی و فکرامونو بریزیم رو هم.

 ** مادر : حاال این نصف آدم فکرش کجا بود که بخواد بریزه روی ما؟! بذار بره، جوونه.

 دختر : مادرجون دمت گرم که می خوای دفاع کنیا ولی آدمو ضایع نکن دیگه. **

 گم.های آتیو بهش میاصالً من خودم تموم اهداف و آرمان و برنامه مه رو بهش خبر میدیم.** مادر : بذار بره بعد برنا

 چسباند.()دختر خودش را به زن می

 الهی فدات شم... ، بذار برم. خواهش می کنم....** دختر : آره مامان جون

خاک تو سری. ذلیل نشو  یمستقیم رفتی تو درهبا همین فرمون پیش بری،  قدر لوس باشه.دختر که نباید این ** زن : ولم کن...

 محکم باش، قوی، استوار. ندازند.دختر. مردا تو روی زن لوس تفم نمی

کار کنم که شما بذاری برم، منم همون کارو گی. بگو من چیگی، لوس باشیم شما زور می** دختر : ما قوی باشیم شما زور می

 کنم.می
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ها تونم اجازه بدم بره چون آیندش از یه شادی زودگذر مهمتره. این بچهاحترامی که براتون قائلم نمی** زن : مادرجون با تمام 

 باید از تجربیات ما درس بگیرند.

کنه. ما همه چیز داریم دیگه الزم نیست التماس مردا نسل ما با شما خیلی فرق می ** دختر : دوره زمونه عوض شده مادر من....

 نو بدند.رو کنیم تا حقمو

 گیریم.کنیم حقمونو میت( ما التماس نمی** زن : )با عصبانیت و جدی

 ** دختر : حاال هرچی... ما به این کارا احتیاجی نداریم. همه حقی داریم فقط مونده بگیم مردا بچه به دنیا بیارند.

تند و بابات ازت نپرسید شب کجا بودی و شوهرت ** زن : اِاِاِ.... همه حقی دارید؟! حاال دو تا مانتوی کوتاه پوشیدید چیزی نگف

 ذارند زنا رئیس جمهور شند.نگفت نرو دانشگاه شد همه حقی؟! بدبخت هنوزم نمی

)غرق در رویا( از  خوام با آرش برم بیرون لباس عروس ببینم.خوام رئیس جمهور شم فقط می** دختر : )با حرص( مامان من نمی

 ند... عین پرنسسا...این پف پفیا... با یه تور بل

 ی زنان همینه دیگه.های دخترای ما لباس عروسه وضع جامعهکه ته آرزوها و هدفبینی مادرجون تا زمانی** زن : می

 دختر : اِ...چه ربطی داره!** 

 گذاشتید.** مادر : سخت نگیر، جوونند دیگه. خودتو یادت نیست؟! با محمود تموم شهرو واسه لباس زیر پا 

 کند.(دهد و به سختی صحبت می)زن آب دهانش را قورت می

 می دونید... ما... ** زن : ما....

 **دختر : آره دیگه واسه بزرگترها همه چیز بهه واسه ما اَخه.

تونست شوهرشو تو تموم شهر بچرخونه معلوم بود چقدر قدرتمنده اما اگه زنی می** زن : نخیر زمان ما همه چیز فرق می کرد. 

 ف بگی رفتن فرحزاد... د بگی رفتن درکه... ج بگی...حاال که شوهرا خودشون از خداشونه هی برن دور دور. 

 خواد نقشه ی تهرانو از بر بگی، ما فهمیدیم.** دختر: حاال نمی

 سعی کن مستقل باشی، متکی به خودت. کردیم چه خیری دیدیم دختر!...اصالً حاال ما که شوهر  ** مادر:

 شم اما کنار آرش. حاال برم؟** دختر : چشم من متکی به خودم می

 کنم.. شب با پدرت صحبت میشود( اما دیگه باید قید این پسره رو بزنیی رفتن میخوای بری برو )دختر آماده** زن : اگه می

 ادرجون اون اتاق لباستونو عوض کنید. ببخشید این دختر سرپا نگهتون داشت.)رو به مادر( بریم م
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کند دختر که شوکه شده است سعی میکند برای دختر. اندازد و اظهار تاسف میمادربزرگ شانه باال می)

 روند.(حرفی بزند. مادر و زن به سمت در می

 ** دختر : اما....

 ایستم.حرفام میدونی که من چقدر محکم سر ** زن : می

 اندازد.(یم اش را روی زمین شوند. دختر با عصبانیت و ناراحتی کوله)زن و مادر خارج می

قدر بدم میاد از این سالش خودش تصمیم بگیره. این 22ذاره دختر ت خودش نمیوقزنه اون** دختر : همش حرف از آزادی می

 آدما.

 خورد.() گوشی دختر زنگ می

فقط آرزومه زودتر  بازم ببخشید.... باشه فردا... ، نذاشت....نه بابا زدم....ببخشید... داشتم با مامان حرف می سالم عزیزم...** دختر : 

 بوس بوس. فعالً... شناسی....نمیتونمم دعوتت کنم بیای تو، مامانو که میعروسی کنیم من خالص شم... ببخشید 

 ) زن وارد می شود.(

 شه ها!قدر خودتو خار و ذلیل نکن. دو روز دیگه سوارت میاین ** زن :

 کنه باید عذر بخواد مامان جون.** دختر : آدم وقتی یه کار اشتباه می

 ** زن : تو این مردا را نمی شناسی.

 ** دختر : شما می شناسید؟!

 ** زن : معلومه ، من کارم اینه.

 بابا رفته یه زن دیگه گرفته؟!** دختر : اِ واسه همینه االن 

ببین چه جوری  .. بابات عین تو چشم سفید بود... بابات...با عصبانیت دختر را تعقیب می کند( بابات لیاقت نداشت.** زن : )

 . بجای یکی بدو با من پاشو برو لباستو عوض کن.وقت حرف بزناون رسمحسابشو می

 دختر : من همینطوری راحتم.** 

اندازد( این عمتم همش بذاره؟! )نگاهی  به ساعت میصفحه خوای دو روز دیگه عمت پشت سرمون با صدای آهسته( می** زن : )

 ذاریم دو ساعت دیر میاد.خواد لج منو در بیاره. هر وقت قرار میمی

 بدبخت که بیکار نیست، کلی کار ریخته سرش. ذارید خب. اونی سحر قرار می** دختر : بیچاره عمه!!! کله

 زند. دختر مشغول پیامک زدن است.(رود با دختر حرف میکه به سمت در اتاق میحالی زن در)
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 ؟!ها شده کاربردن بچهمدرسه  تر و خشک کردن شوهر و ** زن : از کی تا حاال

 ** دختر : از قدیم، از زمان آدم و حوا اصالً.

 چهارتا زن مثل تو فکر کنند عاقبت ما زنا روشنه دیگه.** زن : 

)با خودش( من امروز  ** دختر : پس چطوری فکر کنم؟! اسم مهمونی و خاله زنک بازیو بذارم کار؟! بذارم ارزش و افتخار زن؟!

 گور خودمو کندم.

 الس آن تایمه.پرستیژ. آدم با کشی مثل عمت. خاک تو سر و بی** زن : خاک بر سرت. آخرشم یکی می

خودتونم نمیان.  ها. حتی فامیالیکنهتون شرکت نمیکه یادتون رفته دیگه هیشکی تو جلسات** دختر : مامان جون مثل این

 ده چقدر براتون ارزش قائله.که هنوز عمه میاد  نشون میهمین

 ** زن : مگه واسه من میاد؟!

 پرونید.رفتارتون همین یکی دو تا مشتریم می** دختر: از من گفتن بود. با این 

 کند.(آید و خود را در آینه برانداز می)زن با بر تن داشتن لباس جلو می

 ** زن : به نظرت این چطوره؟

 بدون نگاه کردن( خوبه.** دختر : )

 گفت رنگش بهم نمیاد.، این یکم چاق نشونم میده. باباتم می** زن : نه

آید و تن داشتن لباسی دیگر و در دست داشتن چند لباس بیرون می رود. زن با برمیزن دوباره به اتاق )

 ایستد.(روبروی آینه می

 ** زن : به نظرت این چطوره؟!

 خوای بری عروسی؟** دختر : خوبه مامان، خوبه. مگه می

 پوشه میاد.** زن : عمت از صدتا عروسی بدتره. ندیدی هر روز یه لباس می

 دختر : من که دارم دچار تناقض میشم.** 

 ** زن : پاشو پاشو برو لباستو عوض کن.

 ، باید برم دانشگاه.** دختر : من همینطوری راحتم
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خواستی بری نامزدبازی، اون نشد یه چیز دیگه پیدا کردی... حاضری ول باشی اما دل به زندگی ** زن: تا همین دو دقه پیش می

 ندی.

 مامان دانشگاه رفتن ول بودنه؟** دختر: 

 زنن دانشگاهی. یه ذره فوکوس کن رو درس زندگی.** زن : از این دانشگاه رفتن چه خیری دیدی که سر و تهتو می

 رسد.() صدای زنگ خانه به گوش می

 بذار من این لباسمو عوض کنم. نه.... ...ومد. بدو بدو برو درو باز کن. نه** زن : ای وای عمت ا

 کار کنم؟!دختر : باالخره چی** 

 ** زن : برو باز کن اما یکم معطلش کن.

 آید.(شود، زن هم میرود. مادر با لباس راحت وارد هال می)زن سریع به اتاق می

 کنیم.** زن : مادرجون ببخشید معطل شدید. پری جونم باالخره اومد، االن دیگه شروع می

 (با غرور خواهر را می بوسد. شوند. زن خیلیدختر و خواهر وارد می)

 ** خواهر: سالم... سالم به همگی

 ها... ماشاهلل ماشاهلل...** زن: وای پری جون تو این یکی هفته چقدر گوشت آوردی... بزنم به تخته صورتتم پر شده

جابجا نشدم... شاید مال این ** خواهر: وااا... من یه دقه از ورزش کردنم کم نشده... با ترازوی آشپزخونه وزنم کنی یه گرم 

 لباسست چاق نشونم میده.

 )زیر لب( مثل همیشه؟! عزیزم دیر کردیحاال ولش کن. این مسائل که مهم نیست. ** زن : 

 ها واقعاً منو کالفه کرده.بچهاین مدرسه بردن  خوام.** خواهر : من واقعاً از همه عذر می

 )خواهر قصد دارد روی مبل بنشیند.(

 جا. جلسه داریم.با اشاره به میز( عزیزم این) ** زن :

 همه پشت میز می نشینند.() 

 ها را خودش ببره مدرسه؟قرار نشد دیگه به شوهرت بگی بچه ** زن : مگه

 ها را نبردم مدرسه....* خواهر : آره گفتم. یه هفتم بچه*

 ** زن : خب؟!
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 ** خواهر : یکم دعوا و داد و بیداد و ....

 .یعنی ضربتو زدی.... ...این گام اول موفقیته خب این عالیه...** زن : 

هام گفتم چه کاریه از گلوی منو بچه ی زن استخدام کرد تا حرص منو در بیاره.** خواهر : نخیر اون ضربشو زد... رفت یه راننده

 بزنه بده به اون انتر.

 خندد.()دختر با صدای بلند می

 رضا گرم.دم عمو ایول... ** دختر : 

 شود.(اندازد، دختر ساکت می)زن نگاهی خشمگین به دختر می

 خودشون... یه بالیی سرشون بیارم که خودشون... ** زن : )رو به خواهر( اصالً نگران نباش... 

 ** دختر : کف کنند.

 ** زن : این چه طرز حرف زدنه!

 کرد.حق مطلبو ادا می کار کنم...** دختر : خب من چی

 موضوع چیه؟! باز چی شده؟!دیگه امروز . ر : حاال اگه امکانش هست بریم سر اصل مطلب..ماد **

 امروز دور هم جمع شدیم تا... ...** زن : راستش

 افتد.(آورد. زن چشمش به گردنبند او میخواهر مانتواش را در می)

 ** زن : مبارک باشه عزیزم. تازه خریدی؟

 راستش چند روز پیش با هم یه دهن دعوا داشتیم اینو خرید که از دلم در بیاره. خریده...** خواهر : آقا رضا 

 ** زن : توام کوتاه اومدی!

 اومدم؟!** خواهر : نباید می

 خَ.... خَ... با یه گردنبند به درد نخور... ** زن : معلومه که نباید می اومدی...

 ** دختر : مامان؟!

 سریع گول خوردی. ** زن : خامت کرده. تو هم

جوری که خیلی با کردم. اینکردم باید دو روز دیگه خودم دست از پا درازتر آشتی می** خواهر : وا فخری جون اگه قبول نمی

 تره.کالس
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ها... . آخه عزیزم یه کم به فکر ارزش و شان گرفتی. حق طالق، حق حضانت بچه** زن : به جای گردنبند حقوق معنویتو می

 گیری که...باش. بعد با این حقوق همچین حالشو میخودت 

 البته ببخشیدا... ** خواهر : بره مثل داداش هوو بیاره سرم...

 جور چیزا که ارزشی نداره.دم، شوهر و بچه و این** زن : من جونمم برای هدفم می

 ** دختر : دست شما درد نکنه مامان جان.

 خوای بگی موضوع چیه یا نه؟!شما باشیم؟! می** مادر : ما تا کی باید شاهد بحث 

 حال بابا رو بگیریم. خوادی باال مامان خیلی ناراحتند و میکه از وقتی که بابا همسر دومشو آوردند طبقه** دختر : موضوع این

 ای نداره که.دیگهی اداشم کجا بره؟! خونهجا رو که شما مصادره کردید، بیچاره د** خواهر : وا! زنداداش جون... خب این

 خواد لج منو دربیاره. دوم این خونه رو جای مهرم برداشتم.جا. میجایی نیومده این** زن : اوالً که داداشتون از بی

خرن. اون برده میجور چیزا بر ضد حق زنه... انگار مردا دارن اسیر و گفتید مهر و این** دختر : اِ... مامان شما که همیشه می

 بده به من؟! فس کشیدنشمتا حق ن آرش بدبختو مجبور کردین

 خوام.خوام حقوقمو می** زن : تو خودت گفتی مهریه نمی

 ** دختر : حقوق خودمو نه حقوق اونو. 

 بری. دو دقه ساکت شو بریم سر اصل مطلب.** زن : دریا همش بحثو به قهقهرا می

 ** دختر : اصل مطلبو که من گفتم. قراره حال بابارو بگیریم دیگه. 

 ؟!م** مادر : یعنی من باید حال پسر خودمو بگیر

به نظر ما هر مرد باید برای رفتار  ...بحث پسر شما و سایر مردها مطرح نیستاصالً  ** زن : دریا منظورشو خوب نگفت...

 ناشایستش تنبیه شه، مثل یک بچه.

 کنم. یعنی من باید حال پسر خودمو بگیرم؟!** مادر : بازم سوالمو تکرار می

 ** دختر : بله مادرجون، بله.

 کنم.جلسه شرکت نمیبه اصطالح ** مادر : من به هیچ وجه تو این 

 زن : مادر شما نباید مسائل شخصیو وارد کار کنید. **

 اون پسرمه...کار چیه؟!... ** مادر : 
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دونی فخری می .ذاشتیدکنید؟! شما از بچگی بین ما فرق میاز من دفاع نمی جاوقت، هیچ** خواهر : منم دخترتونم. چرا هیچ

فقط تو خونه حق داشتم بازی کنم. اون تو حوض  کوچه بود ولی منجون مامان خودش همیشه ضد زن بوده. داداش همیشه تو 

 کرد اما زشت بود یه دختر بره آب بازی.شنا می

گند وقتی من به دنیا اومدم دونند چقدر پسر دوسته. اصالً همه فامیل می** دختر : عمه جون خود مامانم همینطوره. همه می

 خواسته.منو نمی

 من از خدامه که یه زن به زنان مبارز اضافه شده. اینا همش افسردگی بعد زایمان بود. اینا... رفیه....با هول( این چه ح** زن : )

خواید باهاش ضعفای خودتونو بینید و میدید پسر داشته باشید، چون پسرو قوی می** دختر : نخیر شما همین االنم ترجیح می

 بینید که نیاز به مراقبت در برابر مردا داره.جبران کنید اما منو یه موجود کوچولو می

 چینی؟!زنی؟! چرا الکی صغری و کبری می** زن : این حرفا چیه می

دهد.( این کتونیا رو ببینید؟! پسرونست. این وسایلش را در اطراف خانه نشان میچینم. )دختر ** دختر: صغری و کبری می

قدر از مردا دید پسرونست. اگه شما اینه اسم زن محکم و مستقل به خورد من میخرید و هرچی بشرت... اصالً هرچی شما میتی

 اون شکلی کنید؟!کنید هممونو و پسرا بدتون میاد چرا سعی می

 .تو هم جمع کن این بساطتو زن : بهتره این بحثای خاله زنکیو جمع کنیمو به موضوعات اصلیمون بپردازیم.** 

 به موضوعات اصلیتون برسید.رم شمام ** مادر : من می

 مونم.باید بمونه چون من خیلی حرف واسه گفتن دارم. اگه مادر بره منم نمی ر : مادر** خواه

 مادرو؟! کنی یا** زن : اآلن منو تهدید می

)زن با سر تایید  دونم حاال... تو هم تو این وضعیت وقت گیر آوردیو. )زیر لب رو به زن( خودمو آتیش بزنم خوبه؟!** خواهر : نمی

 زنم.کند.( اگه مادر بره من خودمو آتیش میمی

 که فکر نکنی حرفات درسته نه واسه تهدیدت.مونم واسه این** مادر : می

 خواند.(ای میایستد و انگار خطابهنشینند. زن باالی میز می)همه دور میز می

 ایم...جا دور هم جمع شده** زن : ما این

 شود.(شود و هوو با در دست داشتن کیک وارد میباز می)یکدفعه در 

 دونستم مهمون دارین.** هوو : اِ... ببخشید. نمی

دونستی وقت نمیکشی تا آمار کارای منو بدی به محمود. اونسرک میدونستی؟! تو مثل کالغ سیای فضول هر روز ** زن: نمی

 مهمون دارم.
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 .واسه مهموناتون ** هوو : کیک آوردم

 خوریم.** زن : تا پا نشدم برو بیرون. خودشیرین بازی بسه، ما جلسه داریم کیک هم نمی

 ** دختر : مامان دیگه زحمتشو کشیده دیگه.

 .(گیردخیزد که کیک را بگیرد اما زن جلوی او را می)دختر بر می

 خوام اگه اجازه بدید تو جلسه باشم.** هوو : راستش می

خوای تو جلسه هم اومدی زندگی منو داغون کردی می ی من گمشو برو بیرون...پرروی گیس بریده از خونهی ** زن : دختره

 باشی؟!

 جا باشم.** هوو : ببخشیدا ولی مگه این جلسه برای حقوق زنا نیست، پس منم حق دارم این

 اید کشت.. تو رو به جرم خیانت به همجنس ب** زن : تو .... تو حق نداری اصالً زنده باشی

 ** هوو : من اغفال شدم. حق دارم از حقوق خودم دفاع کنم.

ی بدبخت منو کشوندی تو دام خودت، تازه زبون درازی هم می ی اغفالگرایی. شوهر سادهی همه**زن : تو خودت سر دسته

 کنی؟!

 ** مادر : تمومش کنید این دعوای بچگونه رو.

 شوند.(ایستند و ساکت می)هر دو سر جایشان می

 ** زن : بعله دیگه... بایدم از کارای پسرتون دفاع کنید.

تقصیرم، مگه من چه گناهی محمود همیشه از لطف و بزرگی شما برای من تعریف کرده. باور کنید من بیآقا** هوو : مادرجون 

 اندازد.()کولی بازی راه میدونم همتون از من بدتون میاد.دونم، میکردم؟! می

 از وقتی تو اومدی بوی غذا و کیک برگشته به این خونه. گریه نکن. نه به خدا اینطوری نیست...** دختر : 

 اینجا خریدار نداره. دربیار. برای آقا محمودت** زن : ساکت شو دختره ی مادرفروش. )رو به هوو( تو هم برو این کولی بازیا رو 

 ** دختر : مامان خب گناه داره بذار بمونه.

 دونی تموم این بلوا رو تو به پا کردی؟مگه نمی ؟!جاواسه چی اومدی این** مادر : 

 محمود زن داره.آقادونستم من اصالً نمی گناهم...** هوو : باور کنید من بی

 گه... حرفاشو باور نکنید.** زن : دروغ می


