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و در دايره اي دور بازيگران وارد صحنه مي شوندموسيقي   پارچه اي به صورت دايره آنها را احاطه كرده استلباسهايي در وسط صحنه 
ا مرتب به پشت سر خود نگاه مي كند ، انگار  دارد        يكي از آنه  ... حالتها ي مختلف مثل ترس ، شادي ، خنده ي بلند      پارچه راه مي روند   

ريعتر مي شود  و حركات نيز      . تعقيب مي شود   يقي قدمها نيز  هر يك تالش مي كند تا از آن بيرون     . به داخل دايره مي افتند . با سريع شدن مو
 . دار به پشت يك تريبون مي رود   شهر. همه بجز شهردار از صحنه بيرون مي روند . سرانجام هر يك لباسي مي پوشد   . بيايد

 
سالهاي رنج و فقر و   . رهايي يا ادامه ي مناسبات كمرشكن ضد انساني    . امروز ملت ما در برابر پرسشي تاريخي قرار دارد    : شهردار  

اي الزم  ملت ما در طول تاريخ بدون داشتن فض. كشتار و اختناق ، مجموعه تجاربي هستند كه گذشته و حال ما را تشكيل مي دهند
البته گهگاه جنبشهايي براي دوران كوتاهي آزادي نسبي    . براي رشد طبيعي خود و فقط با تنفس مصنوعي در قيد حيات مانده است      

عمر اين جنبشها آنقدر كوتاه بوده كه نتوانسته امكان تجربه ي آزادي را براي   . ولي  زهي خيال باطل. را براي ما به ارمغان آورده اند 
ملت ما آنقدر . بر عكس عمر نظامهاي استبدادي آنقدر طوالني بوده كه تجربه ي پرواز را براي ما غير ممكن ساخته  . آوردما فراهم 

چرا كه آزادي وقتي رسيده كه ديگر او  . خسته است كه امروز اگر حتي آزادي ناگهان بر او نازل شود نمي داند شاد باشد يا غمگين
بازسازي اين سرزمين وظيفه ي هيچكس نيست ،  . سرزمين ما ويرانه است و بايد از نو ساخته شود . يرا نه بال و پري هست و نه توان

نويسندگان بنويسند ، تاريخ نويسان ثبت كنند،     . هر چند كه ديگر تواني برايمان باقي نمانده است   . هر چند خسته ايم. جز من و شما
امروز از اميد بگوييد كه   . ديگر از ياس و دلسردي نگوييد. سازنده نيازمنديمچرا كه امروز بيش از هر زمان ديگر به تفكر خالق و 

سرخ بپوشيد ،   . سياه از تن بيرون كنيد  . امروز زندگيست كه پيش روي ماست  . ديگر از مرگ نگوييد  . بيش از هر زمان راهگشاست 
خيابانها را چراغاني   . ها شرمسار تاريخ بوده استبه احترام خونهايي كه ريخته شده و به يمن شهامت و اعتماد به نفس ملتي كه قرن

. به فرزندانتان بگوييد كه چه بوده و چه شده و چگونه اينچنين شده ، تا گمان نكنند كه هميشه همين بوده است    . شاد باشيد. كنيد
. تك تك ما دوخته است مطمئن باشيد كه پيروز خواهيم شد و يقين بدانيد كه آينده چشم به . امروز شرمزدگي از تاريخ خطاست  

 . متشكرم . به اميد پيروزي 
 
 

ا آنها را بردارد    كاغذهايش را جمع مي كند و از دستش مي ريزند  ز جمع كردن ه ساعتش نگاه مي كند   دوباره مي ريزندخم مي شود 
آنها را برمي دارد و مشغول كاغذها مي شودمتوجه . سپهر وارد صحنه مي شودكاغذها منصرف مي شود و با سرعت از صحنه خارج مي شود

 . سپهر متوجه او مي شود. خورشيد با فانوسي در دست وارد صحنه مي شود . خواندن مي شود
 
 

. به اين مي گن تمرين دمكراسي. باز هم يك متن سخنراني ديگه. بيا ، ببين چي پيدا كرده ام . تويي ؟ خوشحالم مي بينمت: سپهر 
بشتابيد ،  . : سابقه مي دن  و بجاي تمرين خود دمكراسي ، تمرين سر هم بافي كلمات در مورد دمكراسي مي كنندهمه دارن با هم م
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همه بال در مي آورند و همچون پرندگان پرواز  . ملت ما بيدار مي شود. زندگي زيبا مي شود . لحظه ي تاريخي فرا مي رسد. بشتابيد 
نگام پرواز با يكديگر تصادف نكنيم و صد البته بايد دقت كنيم كه محصوالت و فرآورده           البته بايد حواسمان باشد كه ه    . مي كنند 

هاي شركت ميهني آزادي را استفاده كنيم تا رهايي مان چند برابر بشود و خداي ناكرده بالهايمان را به كسي قرض ندهيم كه بعدا              
 “!بهمان پس ندهد و منكر وجود بال بشود  

 
 :بي كه كاغذهاي ديگري نيز بدان وصل هستند ، آويزان مي كند و ادامه مي دهد  سپهر كاغذها را به طنا

 
مي بيني ، خورشيد خانم ، تمام زندگي   ! اينها را هم به نفع شركت توليد كاغذ اضافه مي كنيم بع اسناد ملي بي شنونده و بي خواننده      

. كنه ، بدون اينكه اونا مجبور بشن كوچكترين تغييري بكنندفكر مي كنند شرايط تغيير مي . يك بازيه و ما بازيگران ناشي صحنه 
خورشيد خانم ، بايد     . وقتي نماينگان فكري يك ملت اينا باشن ، پس واي به حال اون ملت      . قدرت نمايي  : همه درگير يك نمايشند  

راستي پيام شما   “: رش ازم بپرسند  نمايشي براي چهار تا و نصفي تماشاگر كه آخ  . بايد خودم را براي نمايش جديدم آماده كنم   . برم
بشكن   “و “ بي خيالش “پيام . ملتي كه فقط يك پيام را دوست داره بشنوه  . “ چي مي خواستيد بگيد؟  “ ،  “ در اين نمايش چه بود؟ 

 نه در    از اين نمايش نتيجه مي گيريم كه بهتر است در شهرك غرب خانه بخريم و     “ : و يا اين پيام چطوره    . “ يه قر بده “ و  “ بزن
مردم راه حل مي خوان و  . “اگه مي خواي شركت بزني ، بهتره قبال گاوبنديهات رو با مقامات مربوطه كرده باشي  “ ، “ ... جماران

براي همين . اين آخرين نمايشي است كه كار مي كنم . آخ ، چي گم خورشيد خانم . گويا خودشون راه حل قضايا را پيدا كرده اند   
 .خداحافظ. خداحافظ ، خورشيد من. “بازي آخر“اسمش را گذاشته ام  

 
و عقب عقب مي رود كه از صحنه خارج         خورشيد شمعهايي را در صحنه روشن مي كند    سپهر از صحنه بيرون مي رود   فانوس را بر مي دارد

ستش مي افتد و تعداد زيادي عكس  چمدان سارا از د از پشت به هم مي خورند    . سارا باچمداني در دست پشت به او وارد صحنه مي شود   شود
آن بيرون مي ريزد  . از

 . .  
 . .

  

 . .
  

 

 
 تو ، تو كي هستي ؟   : سارا 

 
. اول شمعها را نشان مي دهدزن سعي مي كند تا بفهمد خورشيد چه مي گويد خورشيد سعي مي كند با حركت سر و دست با او حرف بزند  
در  فضا ترسيم مي كندبعد فانوس را و بعد خورشيد سياهي را كه پشت سرشان آويزان     .  است نشان مي دهد و تصويري از  آن را با انگشتانش

 
 نور ؟ روشنايي ؟ خورشيد؟   : سارا 

 
 .خورشيد به خوشحالي سرش را به عالمت تاييد تكان مي دهد  

 
 ناسيش؟مي ش . مانا رازقي  . اسمش ماناست  . من دنبال خواهرم مي گردم . مي فهمي ؟ سارا . اسم من ساراست : سارا 

 
 . عكسي را بر مي دارد و به سارا نشان مي دهد . خورشيد به عكسهاي ريخته شده نگاه مي كند 

 
 !من را ببر پيش خواهرم مانا . آره ، خودشه : سارا 

 
 . .مانا با ضبط كوچكي در يك دست  و سيگاري در دست ديگر وارد صحنه مي شود. عكسها را جمع مي كنند و از صحنه خارج مي شوند 

 
دقيقا سه ماه است كه دارم تالش مي كنم ،     . نامعلوم : مكان . امروز شانزدهم فروردين ، برابر با پنج آوريل ، ساعت نه شب است      : مانا 

مثل اين مي . شايد اين جستجو بنحوي داليل شخصي داشته باشد. تمام منابع موجود در مورد زنان متفكر ميهنم را جمع آوري كنم
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منابع زيادي وجود ندارد ، و چون مثل هر بخش ديگري از تاريخ ما اطالعات   . ناسنامه يا گذشته ي خود بگردي ماند كه بدنبال ش
. موجود در اين مورد بر حسب مصلحت زمانه ، تحريف شده است ، پيدا كردن و شايد حدس زدن واقعيت، كار آساني نيست      

به . من بدنبال مثالهاي زنده هستم ...  در يشتهاي اوستا ، هم ارز با اهورامزدا تصاوير بجا مادن از آناهيتا ، نگهبان آبها و ذكر نام او
از هماي و گردآفريد و پئوروچيستا ،    . نامهاي بسياري بر خورده ام كه در مورد هر يك به اندازه ي نيم صفحه اطالعات وجود دارد      

از مهستي گنجوي و مهرالنساء و ماه  . فرمانفرماي كرمانتا آزرميدخت و فاطمه نيشابوري و بي بي خانم پادشاه خاتون ، هفتمين 
از محترم  . “اين منم. آري من هستم “ :رخسار تا طاهره قرة العين كه در قرن نوزده ، پرده هاي مرسوم آن زمان را كنار زد و گفت 

س كرد و بارها به خانه اش    اسكندري ، اولين زني كه براي دختران كه آنزمان از تحصيل محروم بودند ، مدرسه دخترانه تاسي     
، تا    “ ...اي آنكه طعنه زني بر كمال و فضل زنان ، بمال ديده كه جهلت به سر خمار افكند  “: ريختند و آتش زدند ، تا مستوره افشار 

 :دي منگنه  طوبي آزموده و ماه سلطان امير صحي كه اولين روزنامه زنان را منتشر كرد ، تا مريم عميد و دكتر فاطمه سياح و نوراله    

 برهنه ناخوش و بيمار سخت است “ 

   گرسنه زير سنگين بار سخت است 

    نگاه لرزونت با پاي مجروح  

    دويدن روي تيغ و خار سخت است  

    بدون رهنما در دشت و هامون  

    به هنگام شبان تار سخت است  

    تن عريان ميان فوج زنبور   

   قبول درد ناهموار سخت است  

 زور و ياوه رفتن    به زير بار  

 “...  به سان سوز و نيش مار سخت است  

 راستي اينان چه حسي داشتند؟ چطور در جامعه اي زندگي   . تا وارتو طريان و لرتا ، اولين زناني كه بروي صحنه ي تئاتر رفتند     ... 

 مي كردند كه در مقابل هر نوع پيشرفت زنان ايستاده بود؟  
 

 .بازي مي كند
 
هر چند واعظ   . و طريان ، امشب براي اولين بار در تاريخ سرزمينم ، افتخار دارم كه در نقش خودم بروي صحنه بروم    من رات .. م... م 

مي  . عشق به صحنه ، عشق به شما كه براي تماشا آمده ايد ، مرا به اينجا آورده            .  ، ولي مي دانيد   شهر گفته كه خون من حالل است 
مي دونيد،    . البته بخشي اش بخاطر اين است كه تا بحال جلوي اينهمه آدم حرف نزده ام     . خوانپرسيد، نمي ترسم؟ چرا ، تا مغز است  

پيغام داده اند كه امشب اينجا را آتش مي زنند، گفته اند      . ولي يك چيزي در درونم به من حس شادي مي دهد ... وحشت صحنه 
آمدند ، . مي شنويد؟ نور مشعلهايشان دارد كورم مي كندصدايشان را . را به نمايش بگذارد ، واجب است “ خودش“قتل زني كه 

 . هفته ي پيش آتشش زدند . وقتي خواستيد برويد ، لطفا نگاهي به خانه ي شماره سيزده بيندازيد  . ازتون متشكم كه آمديد  . رسيدند

. اند چه كسي او را لو داده بود      هيچكس نمي د . خانه مال زني بود كه به اسم مهماني زنانه براي خانمها كالس درس داير كرده بود          
خداي من ، يعني سالها بعد كسي در مورد ما خواهد دانست؟ از شما خواهش مي كنم ، حتي اگر در كتابها هم چيزي ننوشتند ،  

 ...تاريخ مكتوب ، اگر ما را حذف كند ، سينه به سينه ، نسل به نسل  . براي فرزندانتان تعريف كنيد 
 

ارا     . از يكديگر ترسيده اند . مانا ناگهان فرياد مي زند خورشيد و سارا وارد مي شوند تندصداي قدمهايصداي طيل  تش را بسوي  مانا د
 كودك م . دعوايشان مي شود . كم كم لبخند بر لبانشان مي نشيند ناگهان يك بازي بچگانه مي كنند   . سارا نمي داند چه كند دراز مي كند

س. . .  س
 .

 .ي شوند
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تازه ،  . قهر ، قهر ، تا روز قيامت. اصال من ديگه باهات بازي نمي كنم. فكر مي كني از همه مهمتري. كر خودتي تو همش به ف: سارا 

 من ديگه باهات بازي   . فكر مي كني من خرم؟ خودم ديدم اون سيبه رو كه نصف كردي، بزرگتره رو واسه خودت برداشتي 

 .نمي كنم

 !بهش بگو باهام آشتي باشه  . هرش نيستممي گه من ديگه خوا. مامان ، مامان : مانا 

 .پس گذشت زمان دچار فراموشي ات نكرده    : سارا 

راستي ، خانم خانما ، چطور رضايت داديد ،   . چطور ، پير شده ام؟ چقدر تغيير كرده اي. مگه گذشته رو مي شه فراموش كرد : مانا 
 كانون گرم خانواده رو بگذاريد و يادي از خواهرتان بكنيد؟       

فكر كنم . در ضمن ، كانون گرم خانواده هم ديگه چندان احتياجي به من نداره . بايد باهات حرف مي زدم  . بايد مي ديدمت : را سا
مامان ، چرا نمي ري دنبال عاليقت؟ همينطور به ما چسبيدي ، انگار تمام دنيا  “: نازي بارها بهم گفته . از خداشون بود كه من برم  

 ...باباشونم كه  . بابك هم كه پسره و ماشاءاهللا براي خودش مردي شده   . “  يي به سر ما بيارهبسيج شده مي خواد بال 

 هنوز مي خواد دنيا را نجات بده؟   : مانا 

وضع ماليش خيلي خوب شده ، ولي اخالقش روز به       . چند ساله كه يك شركت داره    . كي ، اون ؟ يك دوره اي مد شده بود     : سارا  
ه ها كوچك بودند ، اقال موضوع مشتركي داشتيم كه درباره اش حرف بزنيم ، ولي االن ديگه توي خانه   تا بچ . روز بدتر شده 
بچه ها اكثرا نيستند ، من و حميد هم مثل ارواح سرگردان از اين طرف به آن طرف مي ريم و سعي مي كنيم به            . سكوت محضه 

بايد به بچه ها زنگ  ... زندگي آدمي مثل تو خيلي بيتشتر اتفاق مي افته  تو بگو ، در  . خب ، اينهم از زندگي من. پروپاي هم نپيچيم 
 راستي االن دارند چكار مي كنند؟  . بزنم

فكر نمي كني وقتش رسيده كه به حرف نازي گوش بدي و فكر و حواست رو جاي بهتري       . همون ساراي هميشه نگران    : مانا 
 .  بطرف تلفن رفت كه بهت زنگ بزنمبارها دستم . صرف كني ؟ چقدر دلم برات تنگ شده بود 

 خب چرا نزدي؟ : سارا 

 . همه اش فكر مي كردم اگر حميد گوشي را برداره ، چي بهش بگم : مانا 

راستي دعواي شما اينقدر  . وقتي يك چيزي مي گيد ، ديگه حاضر نيستيد زير ش بزنيد. واقعا كه شما هر دو تون كله شقيد: سارا 
 هر پنج ساله ي ما تموم بشه؟ اهميت داشت كه به قيمت ق 

يادت نمي آد چطور در هر جمعي اونقدر در مورد عدالت و برابري شعار مي داد، اونوقت با تو اون رفتار را مي كرد؟ يادت               : مانا 
ن بعد از جدايي از اون با مرد ديگه اي   .نمي آد تعريف مي كد دوستش چه شجاعانه زنش را زده و زير چشمش را كبود كرده ، چ  

دوست شده؟ چطور مي تونستم سكوت كنم؟ ولي راستش حرفهاي اون آنقدر برام سنگين نبود كه عكس العمل تو و دفاع          
با خودم مي گفتم ، چطور يك زن مي تونه اينقدر ضد حقوق اوليه ي خودش باشه؟ همونجا بود كه     . بيموردي كه ازش مي كردي
 .پرونده تو حميد برام بسته شد

 االن چكار مي كني؟. قرار بود از خودت بگي   .  اينكه دعوامون بشه ، موضوع بحث رو عوض كنيم     بيا قبل از: سارا 

واقعا برات جالبه بدوني چكار مي كنم ؟ دارم تمام اسنادي رو كه نشاني ا ز حضور زنان فعال و متفكر در تاريخ اون سرزمين      : مانا 
بهمين خاطره كه فكر مي كنم دارم تعادل روانيم رو    . رگير موضوع مي شمهر چه بيشتر پيش مي رم ، بيشتر د. بوده ، جمع مي كنم

خيلي سخته كه بدنبال رد پاي آدمهايي بگردي ، ببيني به زني كه در روزگار خودش بسيار پيشرو بوده ، اينچنين    ! از دست مي دم  
از يك طرف عاشقانه      .  پيدا كرده ام در حال حاضر حس دوگانه اي به اون سرزمين    . توهين مي شده و باز منطقت رو حفظ كني     

 . دوستش دارم و از طرف ديگه از متنفرم   

 متنفر؟: سارا 
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هركه با ما نيست  “: شعارش هم هميشه همين بوده  . مي دوني ، اون سرزمين استعداد عجيبي در حذف انديشه داره . آره ، متنفر : مانا 
كساني كه با هنر تجارت مي كنند ، كساني كه با انديشه تجارت    .  موفقنددر هر حرفه اي فقط تاجرها. روزگار عجيبيه  “ .بر ماست

تو هم فكر نكنم اين حرفها     . خسته ات كردم؟ مي دوني كه من وقتي باالي منبر برم ، ديگه پايين نمي آم    ... مي كنند ، كساني كه 
 در مورد چي دوست داري حرف بزنيم؟ . برات جالب باشه  

انگار كه من خرم و عقلم به جايي قد   . هنوز مي زني تو سر من   .  اينهمه سال هيچ تغييري در تو بوجود نياورده ببين ، ) عصباني( : سارا 
 . تو داري تحقيرم مي كني . چي براي من جالبه و چي نيست. تو از كجا مي دوني   . نمي ده

م رو موش آزمايشگاهي كرده ام ، با فقر دست و  تحقير ؟ من تو رو تحقير مي كنم يا تو من رو؟ مني كه در تمام زندگيم خود : مانا 
مني كه هر چه به شما نزديك تر مي شم ،  . پنجه نرم مي كنم ، مي خونم و مي نويسم تا تو و امثال تو متوجه بشيد كه حقوقي داريد 

 ...ين بيشتر دچار بحران مي شم ، چون اين حس رو بهم مي ديد كه اصال عالقه اي ندارين به حقوقتون آشنا تر بش    

اگه همه ي زنهاي ! باز مانا خانم رفتند باالي ابرها و از اون باال نگاهكي بهما بيچاره هاي زميني انداختن و تفي هم روش  : سارا 
“ فهميده نشدن “شما آنقدر درگير حس . روشنفكر مثل تو از خود راضي باشن ، پس داري جوابت رو خودت به خودت مي دي

زنهايي هستند كه بدون هيچ ادعا و  ! احساس دلسوزي داريد كه نمي بينيد دور و برتان چي مي گذره  هستيد و اونقدر به خودتان  
چون اونوقت ديگه نمي تونيد آه و ناله كنيد     . نمي خواهيد ببينيدشون. شعاري ، خيلي هم از شما جلوترند ، ولي شما نمي بينيدشون  

 !چشماتو باز كن . چشماتو باز كن ، مانا  .  اين ملتيد كه هيچ اتفاقي در جهان نمي افته و شما تنها ناجيان

فراموشي كشنده . هيچكس تا خودش نخواد ، نمي تونه نجات پيدا كنه . من فقط ثبت مي كنم . من ناجي هيچكس نيستم : مانا 
ه ، كسي كه فراموش كنه،  كسي كه ندون . من با فراموشي مي جنگم ، من با بي دانشي مي جنگم . ترين درده و ندونستن از اون بدتر    

 .من ، با فراموشي ست كه مي جنگم. همه چيز رو مي پذيره

من دوست دارم كودكيم رو فراموش كنم ، تا بتونم با تو يك ارتباط             . من دوست دارم خيلي چيزها رو فراموش كنم    : سارا  
 ...بين ما فرق گذاشته شده  . خواهرانه برقرار كنم  

من تا يادم مي آد در اون     .  كه تو فكر مي كني بين ما گذاشته شده ، بخشي اش ساخته ي ذهن خود تست   عزيز من ، فرقي رو:  مانا 
 .من با هيچ اجحافي نمي تونستم كنار بيام  . خونه تنها بودم  

تو بايد   . نيستاين زنانه . تو هيچوقت بچه نخواسته اي. تو از زن بودن خودت فرار مي كني  . اينو بپذير . تو يك زني ، مانا  : سارا 
 .نقش خودت رو بپذيري 

كي گفته زن بودن يعني مادر بودن ؟ با اينهمه من تمام بچه هاي . من نقشي رو كه ديگران بخوان بهم قالب كنند ، نمي پذيرم : مانا 
  بحثها به نتيجه  اين. فراموش كن . من نه دوست دارم قرباني بشم ، نه مي خوام قرباني بسازم ، فقط همين   . دنيا رو دوست دارم  

 چرا اينقدر خسته ام؟. من بايد كار كنم . من بايد كار كنم  . بحثهاي طوالني بي نتيجه . نمي رسه 
 

نار يكديگر رد مي شوند ، اما متوجه حضور يكديگر نمي شوند     سپهر و شهردار وارد مي شوندنور مي رود از صحنه خارج مي شوند    هر  ز 
موهايش را شانه شانه اي از جيب بيرون مي آوردشهردار جلوي آينه اي كه آويزان است ، مي ايستدمي كنديك با خود چيزهايي پچ پچ 

 متوجه سپهر مي شود. حوله و مسواك و خمير دنداني  از جيب بيرون مي آورد  ادكلني از جيب بيرون مي آورد و به خود مي زند . مي كند

ك. .  . ا
   . . .

 . .

و  س

 
احوال سركار چطوره؟ در صبح به اين زيبايي از كجا مي آييد و به كجا مي رويد ؟ يا      . ن گل السالم عليك ، سپهر خا : شهردار 

 ...از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ، به كجا مي روم و   “ : بقول شاعر 
دداري مي كند پهر رفته ، اما از دست دادن با او خ .با اشتياق بطرف 
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درسته كه من از آقايان خوشم مي آد ، ولي باور بفرماييد هرگز به . د ، ايدز نمي گيريد اگر با من دست بدي. نترسيد قربان: سپهر 
خب ، شهردار ! خودم اجازه ي تجاوز به كسي رو نمي دم ، حتي اگر چون شما بوي خوش به و سر و صورتي هم صفا داده باشه 

 بزار مربوط به نظافت رو در جيب مبارك حمل مي كنيد؟   جان عزيز ، بگوييد ببينم شما چطور اينقدر مبيل تشريف داريد كه تمام ا   

چون هر لحظه منتظر ايجاد شرايطي براي بازگشت به   . عرض شود كه آدمهاي آواره اي مثل ما هميشه خانه بدوشند: شهردار 
يد هر لحظه     همانطور كه مي دانيد ، بنده در آينده ي نزديك وظايف خطيري بر عهده خواهم داشت و با    . سرزمين مادري هستند
 راستي شما متن جديدترين سخنراني بنده را خونديد؟  . آماده ي حركت باشم 

مي دانيد هر روز آنقدر كاغذ و اعالميه و متن به من مي دن كه ديگه در  . چون قبال خونده ام ، از شما نمي گيرم  . بله ، بله: سپهر 
 بود كه من قصد دارم با اجازه تون ، قسمتهايي از اون رو در          ولي سخنراني شما اونقدر جالب  . خونه ام جايي براي خودم نيست  

 . نمايشم استفاده كنم

اگر وقت داشته باشيد ، مايلم شما را به صرف يك قهوه در كي كافه دعوت كنم تا در . خب سپهر خان . بله ، بله ، حتما: شهردا 
 . ضمن با شما كپي هم در مورد مسايل روز بزنم 

 .ن يك قرار دارم ، البته نه با شما  ولي م. بخشيد: سپهر 

 با رقباي سياسي ما ؟: شهردار 

 .نم دونستم مانا از رقباي سياسي شماست : سپهر 

از    . تنها اشكالشان اين است كه كمي پرخاشگرند    . ايشان واقعا خانم فهميده و با مطالعه اي هستند  . هان ، بله ، مانا خانم  : شهردار  
البته توهين نباشد ، ايشان در   . اما ايشان گويا از اين نعمات بهره اي نبرده اند  . م زينت خانمهاست  قديم گفته اند كه تواضع و شر 

. بنده تصميم دارم به محض بازگشت به وطن ترتيب اشتغال ايشان را در وزارت فرهنگ بدهم          . عوض ماشاءاهللا خانم پركاري هستند   
 . البته اميدوارم تا آنموقع كمي آرام تر شده باشند   

جناب شهردار ، فكر نمي كنيد اشكال از گوشهاي من و شماست كه در مورد خانمها فقط به صداي الاليي خواندن و       : سپهر 
صحبت كردن در مورد قرمه سبزي عادت كرده و بمحض اينكه خانمي در مورد مسايل اجتماعي نظر بدهد ، حتي اگر آرام هم   

 ! د ، مسئله فقط عادته ، عادت صحبت كند ، صدايش آزاردهنده مي شود؟ مي دوني  

 خب ، از اين حرفها كه بگذريم ، شما هنوز مشغول كار هنري هستيد؟   : شهردار 

 .خبرش كه همه جا هست : سپهر 

با وجود اينكه نمايشهايتان ضرر مي كند و دست آخر مجبوريد از جيب خودتان پول  . واقعا كه آفرين به همت شما  : شهردار 
. مي دانيد ، يكي از برنامه هاي ما اين است كه قانوني وضع كنيم تا مردم بيشتر به هنر توجه كنند            . ار مي كنيد بگذاريد ، باز هم ك    

 ...برنامه هاي ما 

 .اگر اجازه بديد ، من مي رم ، خداحافظ  : سپهر 

 راستي اسم اين نمايش شما چيست؟  . خداحافظ  : شهردار 

 .بازي آخر : سپهر 

ما بعنوان    . بايد از هنر پشتيباني كرد   . بازي آخر براي چه ؟ به دوستان خبر خواهم داد ، بيايند     . تازه اول بازيه      . نا اميد نباشيد  : شهردار  
 ...ملت با فرهنگ 

 !خداحافظ : سپهر 
 

ورشيد تابلويي  خسپهر با پارچه اي سفيد وارد صحنه مي شود و به زير پارچه مي خزدصداي باران . صداي رعد و برق خورشيد با فانوسش
. چشمانش را مي گشايد. سپهر آرام آرام از زير پارچه بيرون مي آيد .“بازي اول ، تولد“را رو به تماشاگران ميگيرد كه روي آن نوشته شده 

آبي  ر تن دارد ، به مانا كه كت و شلواري مردانه  ب. ناگهان از حركت با مي ايستند رقص زندگي سپهر شادمانه با خورشيد مي رقصدنور

 . . .
 :

   . . .
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بازي دوم ، “: روي آن نوشته شده  خورشيد تابلو را پشت و رو مي كند     سپهر پارچه را بصورت دامني بدور خود مي پيچد     .سوي او مي آيد
 .صداي متني از نوار پخش مي شود  . “عشق

   . .

 (

 
 !انسان آغازين مرد نبود ، زن نيز نه  . در آغاز ، انسان بود  “ 

 .نگي دو نيمه ي يكسان بودند در وجود انسان     و زنانگي ، و مردا 

 !  پس انسان هم مرد بود ، هم زن 

 .  انسان اما در گذشت  

  پس نطفه گياهي شد تنيده در هم ، 

 .  و گياه در ختي شد

  و نخستين زن كه همانا مرد بود

  و نخستين مرد كه همانا زن بود 

 .  بر آن شدند كه يكديگر را دوست بدارند   

 .راز هستي ، هستي بي پايان    اين است 

  چنين اگر مي ماند ،

  هيچ مرد زن كش نمي شد

 و هيچ مرد انسان كش نمي شد

  و هيچ مرد خويشتن كش نمي شد

....   
 

 . خسته نباشي ، سپهر عزيزكاله را از سر بر مي دارد( : مانا 

مانا ؟ چي فكر مي كني ؟ فكر مي كني مي تونند باهاش  نظرت چيه ،  . البته اين فقط بخش اول و قسمتي از بخش دوم بود  : سپهر 
 ارتباط برقرار كنند؟ 

و اگر كارت باعث بشه حتي دونفرشون هم به اين حرفه جدي تر نگاه كنند، . مهم اينه كه تو خودتو حذف نكني. تو سعي كن : مانا 
 .اونوقت موفقي

متني نوشته بود كه حدودا اينطوري       . ك تك گويي پايان پيدا كنه    اول مي خواستم نمايشم با يك تك گويي آغاز بشه و با ي     : سپهر 
 : شروع مي شه 

 من يكي از شما هستم “ 

   خيلي نزديك و گاه خيلي دور

   ولي من يكي از شما هستم 

   من مي تونم شما رو ببينم

   مي دونم درونتون چي مي گذره

   نفسهاي حبس شده تون رو مي شنوم  

 جاي شما بگذارم     من مي تونم خودم رو ب

   مي تونم از پوستتون به درون نفوذ كنم  

 “...   من مي تونم بجاي شما حس كنم ، چون بازيگرم  

 .چرا نبايد خودم رو بيان كنم   . مقدمه رو دور ريختم ، تعارفها رو  . ولي نه ، بعد عوضش كردم  
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 .  گيردسپهر بازي را از سر مي. سارا وارد صحنه مي شود و در گوشه اي مي نشيند 

 مدتها مرا متهم مي كردند با هر كلمه اي كه در آن تحقير و ناسزا بود  

 چون خشونت نمي كردم ، مورچه اي ازمن آزار نمي ديد 

 با گريه ي بچه اي اشكم در مي آمد 

 .همجنس گرا

 از خودم پرسيدم ، من كي ام  

 ازخانه مافوقبچه كه بودم پدرم چند بار بد جوري كتكم زد ، درمدرسه معلم ، در سرب    

 و همين از هر خشونتي بيزارم كرد 

 از خودم پرسيدم ، من كي ام 

 مردي كه از زور مرد پرستي دوستدار مردان ديگر است؟   

 ولي نه ، من مرداني را دوست داشتم با حس زنانه   

 و پرسيدم از زني دوستدار زنان   

 ؟آيا تو آنقدر زن پرستي يا بيزار از مرد ، كه دوستدار زنان ديگري   

 او عاشق خشونتي زنانه بود ، شايد    

 و من تشنه ي محبتي مردانه 

 .محبت : نه ، ما چيزي كم نداريم ، برعكس چيزي در ما انبار شده    

 بجاي مشت نوازش پيشنهاد مي كنيم و بجاي چاقو احترام 

 به جاي تجاوز ، تفاهم  

 و به جاي دعوا ، عشق 

 ن خشونتهاي پس رانده شده كه منتظرند زماني و جايي فوران كنند من بيزارم از خشونتهاي آشكار و نهان و بدتر آ  
اگران مي دود ش ..ز حالت بازي خارج مي شود و فرياد زنان به طرف تما ا

كن. .  .س

 
 اگر مرد بودن يعني آدمكشي و قدرت طلبي و حق تجاوز به ديگران ، من مرد نيستم  

 خورشيد را مي بينيد؟ 

  !خورشيد وقتي هشت سالش بوده بهش تجاوز شده  

 .يكي از همين مرضهاي جنسي كه از تسلط بر ضعيفتر از خودشان لذت مي برند   

 كسي كه خواسته در هشت سالگي خورشيد ، حق بودن را از او بگيرد تا قدرتش را نشان بدهد      

 خورشيد الل نيست ، خورشيد سكوت كرده 

 خورشيد آنقدر نخواسته حرف بزند كه به سكوت عادت كرده   
 

د ، نمي شود خود را به نشانه ي عزاداري تكان مي دهد را از بدن جدا مي كندخورشيد سر عروسكي رش را صاف  مانا  سعي مي كند 
 .بطرف خورشيد مي رود و او را  در آغوش مي گيرد

 
مي . زد مي خواستم از بهمن بگم كه از بس مسخره اش كردن ، خودش رو توي خونه ش دار    . نمي تونم  . نمي تونم ، مانا : سپهر 

فقط مي دونه قراره . خواستم از شهرداري بگم كه اسم نداره ، يعني از بس اسم عوض كرده ، ديگه حتي خودشم نمي دون كه كيه  
مي خواستم بگم با وجود . ني كه از دمكراسي كلي تعريف داره ، ولي بودن من رو برسميت نمي شناسه .هم. برگرده و شهردار بشه 

نمي . نه !  دروغ مي گه ، ولي يك جورايي ازش خوشم مي آد ، چون يك عمره كه به فكر نجات بشره   اينكه به من و به خودش 
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يعني مي فهمندش؟ يعني مي تونن باهاش ارتباط       . براي همين عوضش كردم و تصميم گرفتن نمايش بدون كالم كار كنم      . تونم
 برقرار كنند؟

كيه ، مانا ؟ اين همون موجود معروفه ؟ اين همون دوست نازنينه ؟ اين آقا موضوع چيه ؟ شما از چي حرف مي زنين ؟ اين : سارا 
از اين دخترك هم بپرس خودش چكار كرده كه باعث شده كسي بهش دست درازي        . اين آقا بايد برند پيش روانشناس   . بيمارند 

 .كنه

فكر مي كنه يك بچه ي هشت ساله مي تونه  فكر نمي كني تو بيماري كه . اجازه نداري در موردشون اينجوري حرف بزني      : مانا 
يك مرد بزرگ رو تحريك جنسي كنه ؟ فكر نمي كني تو بيماري كه فكر مي كني تمام دنيا تشكيل شده از دو تا بچه ي لوس و       

فس  ننر كه هنوز نمي تونند بند كفشهاشون رو ببندند ، چون مادر بيماري مثل تو اونا رو يك عمر الي زرورق حفظ كرده و حق ن    
 كشيدن رو ازشون گرفته؟   

 
.  .با هر جمله با ضرب بسويي مي افتدمي خزد. سارا به زمين  مي افتد

 .

 
نازي مثل تست و من  . نازي مثل من نيست . شايد بهتر بود تو او رو بدنيا مي آوردي    . نازي دختر من نيست. دخترم ، نازي : سارا 

نازي ،    . نازي نمي خواد بچه دار بشه ، نازي مي خواد تنها زندگي كنه       نازي گستاخه ، نازي سركشه ،   . فقط بزرگش كرده ام  
حالم بهم مي خوره وقتي مي بينم بابا به خودش اجازه مي ده اينقدر به تو توهين كنه و تو فقط        “: مي گه . اون از من متنفره   . دخترم

نازي يكبار    . اين خانواده تنها چيزيه كه من دارم    . يد اين خانواده از هم مي پاش    اگر من اين كار رو نمي كردم ،  “  .نگاهش مي كني
بهش گفتم ، نازي اين حرفا . “مامان ، وقتي عمو بغلم مي كنه ، مثل مردايي مي شه كه مي خوان با زنها دوست بشن“ : به من گفت 

 نه ؟ گفت ، چون عمومه ، حق داره هر كاري باهام بك . چرا چرند مي گي ، اون عموته  . رو جاي ديگه نزن

 .اون خانواده مون رو از هم مي پاشه    . اون جواب مي ده  . نازي مثل من نيست 
 

 . عروسك بي سر را در بغل مي گيرد و تكان مي دهدسارا به دوران كودكي خود بازمي گردد  
 

 ماماناي خوبي بشيم و براي مگه تو نگفتي ما بايد. مي گه فقط فوتبال دوست داره . كامان ، مانا باهام عروسك بازي نمي كنه: سارا 
 آقاهامون غذاهاي خوشمزه درست كنيم؟ پس چرا مانا نمي كنه ؟

 
 .سارا در نقش مادر

 
مانا يه   ... مانا يه چيز ديگه ست . تو مثل اون نشو . من مانا رو ول كرده ام. هر كاري اون مي كنه ، تو نكن. از مانا ياد نگير ، دخترم

 ...چيز ديگه ست
 

 .ي خودش در نقش كودك
 

 پس تو چرا اون رو بيشتر دوست داري؟. پس تو چرا مانا رو بيشتر دوست دار؟ من كه هر كاري تو بگي ، مي كنم  
 

 .در نقش مادر
 

بريم برات يه عروسك . تو مثل اون نيستي . مانا شجاعه ، مانا گول نمي خوره . يك روز مي فهمي . يك روز مي فهمي ، دخترم 
 .بخرم
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.  .چمدانش را بر مي داردو بسوي مانا مي رودمي آيدسارا به خود 

 . . . .

 .

 
توش   . اين چمدان را براي تو آورده ام       . بايد برگردم به خانه اي كه خيلي سرده ، ولي خانه ي منه       . من بايد برگردم ، مانا    : سارا  

 .عكسهاي بچگي مون  . عكسهايي از من و تست  

 باور مي كني؟ .  كه باشي دوستت دارم  سارا ، مي دوني چقدر دوستت دارم ؟ هر طور   : مانا 
 

شهردار با شادي سپهر بلند مي شود كه برود مانا مي نشيند و سرش را روي ميز مي گذارد  سارا مي رود  يكديگر را در آغوش مي گيرند
 ..وارد مي شود

 
مي خواستم با شما گپي در مورد   . مي گشتمهمين االن داشتم دنبال شما . حقا كه حالل زاده ايد  ! به به ، سپهر خان گل   : شهردار  

 .حكومت آينده بزنم

در برنامه آينده ي شما هم جايي  . نه  . از من چه مي خواهيد ، آقاي شهردار؟ راي ؟ حكم امثال من فعال در كشورم اعدامه   : سپهر 
 .من از بازي قدرت بيزارم  . براي من وجود نداره  

در برنامه ي آينده ي ما براي همه ي اقشار جايي در نظر گرفته شده ، مثال براي خانمها حقوق . نخير آقا ، اشتباه نفرماييد: شهردار 
 ... ويژه اي در نظر گرفته ايم كه  

اگر  . همين امروز حقوقشون را برسميت بشناسيد تا ذره اي از برنامه هاي آيند تون رو باور كنم     . حقوق ويژه الزم نيست : سپهر 
 . د ، فردا حتما نخواهيد كردامروز اين كار رو نكني  

 ...اين يك پروسه است كه بايد . نه قربان ، به اين سادگي هم نيست : شهردار 

 .خودتون رو هم گول نزنيد  . من فريب نمي خورم . من رو با اين واژه ها گول نزنيد   : سپهر 

در برنامه هاي آينده ي ما  . كنم آن را بفهمم بله ، مي فهمم ، مسئله ي اصلي شما مشكل خودتان است كه بنده سعي مي    : شهردار  
 ...قرار است تحقيقاتي بشود كه آاي اين مسئله  

 منظورتون همجنسگرايي منه ؟ : سپهر 

اگر ثابت شود كه انحارف     . بله قرار است تحقيقاتي بشود كه آيا اين مسئله يك بيماريست يا خير   . همان كه فرموديد  . بله : شهردار 
 ... آنوقت مسلما و بيماري نيست ،

 .شما تحقيق بفرماييد ، نتيجه را به ما هم بگوييد. بله ، متوجهم : سپهر 

 ...بله ، حقوق انساني : شهردار 

 .اگر حقوقي هست ، براي همه هست : سپهر 

معلوم است ، دارم   ولي اينطور كه . فكر مي كردم مي شود براه راست هدايتتان كرد . كم كم دارم از شما قطع اميد مي كنم : شهردار 
 . بهتر است بروم خودم را براي سخنراني جديدم آماده كنم  . وقت خودم را تلف مي كنم 

 
 . مانا بآرامي  سرش را بلند مي كند  شهردار به پشت تريبون مي رود 

 
 

. ريخ اون سرزمين داشتند   من دارم در مورد زناني تحقيق مي كنم كه هر يك نقش بزرگي در تا       . من بايد به كارم ادامه بدم       : مانا 
به احترام همون دو .  خواهش مي كنم هر طور شده ، نمايشت رو بروي صحنه ببر )رو به سپهر(. زناني كه چون زن بودند ، گمنامند

چرا اينقدر خسته ام ؟ كمكم مي كني ، خورشيد؟ كمكم مي كني؟ چي فكر مي كني ، . من بايد كار كنم ، من بايد كار كنم  . نفر 
 فكر مي كني اونها هم اينقدر خسته بودند ؟ . يدخورش

 

 11 



سش را روشن مي كند و به وسط صحنه مي رود      رشيد با هر نام پا بر زمين مي كوبد و        ر روي پرده ي اساليد تصاوير زنان   خورشيد فان
رش را صاف مي كند   . صدا از نوار پخش مي شود سرانجام 

خو. ب. و
. س

 
 اولين مدرسه ي دخترانه را در ايران تاسيس كرد و با سرمايه  ١٢٩٦وي در سال .  در اصفهان١٢٥٨با نو صديقه دولت آبادي ، متولد  

 شخصي خود مجله زبان زنان را منتشر نمود 

او سالها بدنبال تحقق بزرگترين آرزوي خود ، تساوي حقوق زنان فعاليت كرد و بارها         .  در تهران  ١٢٦٨بانو مهر تاج رخشان ، متولد   
 .تكفير شد از سوي ماليان 

او موسس جمعيت نسوان وطنخواه بود و براي احقاق حقوق زنان قدمها موثري  .  هجري١٢٧٧بانو فخر عظمي ارغون  ، متولد 
 . خانم سيمين بهبهاني فرزند اوست. برداشت

. يز بسيار توانا بود   وي عالوه بر رشته ي تحصيلي اش روانشناسي ، در نويسندگي ، موسيقي شناسي و نقاشي ن   . بانو نورالهدي منگنه   
 او از پايه گذاران جمعيت نسوان وطنخواه بود    

 عليرغم مخالفتهاي شديدي كه به عمل مي آمد ، به مقام استادي دانشگاه تهران در رشته ي ١٣٢٧وي در سال . دكتر فاطمه سياح 
 .وي از بنيان گذاران شوراي زنان ايران بود     . ادبيات روسي رسيد 

ي ، بانو پروين اعتصامي ، امينه پاكروان ، فروغ فرخزاد ، فروغ حكمت ، آرشالوس بابايان ، بدري تندري،   بانو شوكت الملوك شقاق  
مهكامه ، ايران درودي ، منصوره حسيني و صدها و هزاران زن ديگر كه هر يك سهمي سترگ در پايه گذاري روزگاري منصف       

 . تر داشتند
 

 مي پرسد ، راهي نيست؟: مانا 

 .ويم ، راهي هست  مي گ: خورشيد

 مي پرسد ، جرقه اي ؟: مانا 

 .خورجيني لبريز از اميد جاويدي . خورشيدي . مي گويم ، نه ، هرگز  : خورشيد 
 

 .همه ي بازيگران بسوي تماشاگران مي آيند 

 خانمها ، آقايان

 اين قسمت سوم از يك سفر نمايشي بود 

 .م اوستدر سفر اول ، بانو در شهر آينه مي گردد و نوميدي پرچ 

 در سفر دوم ، بانو در مي يابد كه تا اينگونه هست كه هست   

 تنهايي ناگزير پرچم اوست

 و در اين سفر ، سفر سوم 

 و در اين بازي ، بازي آخر   

 .بانوي جواني ست كه با فانوس خود ، آغاز دوران انديشه را نويد مي دهد      

  اين بازي ما بود 

 تصميم با شماست 

 ي شماستاز اين پس ، بازي باز  

 .ما صحنه را خالي مي كنيم ، چرا كه صحنه ، صحنه ي بازي شماست

                                                                                                                     پايان         
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