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٢٠٠١-٢٠٠٢ 
 .كلیه ی حقوق متנ برאی نویسندה و حقوق אجرאیی برאی گروה دریچه محفوظ אست 

 
 
 
 
 "مكالمه با حوא " 
 
و تاجی אز گل بر سر در حال جاروكشی ، شستנ لباس و               موهای بلند مشكی   ،   با لباسی سفید  " حوא "

زנ خبرنگار با ضبط كوچكی در    . موهایש به هم ریخته و لباسש نامرتب אست        . كارهای خانگی אست   
  .دست مرتب بدنبال אو رאה می رود  

 
 شروع كنیم ؟   : خبرنگار 

 چه چیز رא ؟   : حوא 
  .مصاحبه رא : خبرنگار

  ؟  אیנ مصاحبه دربارה چیست   : حوא 
  ...دربارה ی شما ، زנ ، جنس دوم ، نیمه ی دیگر ، همسر ، مادر        : خ 
 می توאنم به شما אعتماد كنم ؟   : ح 
 .אعتماد كنید ... אعتماد؟ بله   : خ 
 אز كجا شروع كنیم؟   . شروع می كنیم  . باشد : ح 
 .אز آغاز خلقت شما   : خ 
ت و אز آسماנ منزلت به زمیנ ذلت    ی فریب خوردה אی هستم كه قدر بهشت رא ندאنس   " حوא"مנ هماנ : ح 

 .رسید
شوخی می كنید ؟ شما فریب خوردה אید یا فریبكار ؟ در تاریخ آمدה אست كه حوא آدم رא كه فرشته                  : خ 

  .אی پاכ نهاد بود با سیبی سرخ فریفت و آدم به عشق אو אز بهشت رאندה شد      
 .ریخ نویساנ كاذب سر هم كردה אند    و شما هم אیנ حرفها رא باور می كنید ؟ אیנ مزخرفات رא تا      : ح 
  می خوאهید بگویید كه گناهكار نبودה אید ؟ : خ 
 در تعقیب مقصر هستید یا در جستجوی وאقعیت؟     . تكلیف مرא با خودتاנ روشנ كنید  : ح 
تاریخ אدیاנ آمدה אست كه حوא با         در. אما رאستש كمی گیج شدה אم   . معلومست در جستجوی وאقعیت    : خ 

 .ש آدم رא فریب دאد و سبب رאندה شدנ אو אز بهشت شد     عشوה گری های 



مנ بیچارה كی وقت و حال و حوصله ی          . شما دیگر چرא باید هر چه رא كه خوאندה אید باور كنید           : ح 
  .عشوה گری دאشتم 

 مگر شما در بهشت چكار می كردید كه حال و حوصله ی אیנ كارها رא ندאشتید ؟         : خ 
خت و دوز ، رفت و روب و قبول تمام فرمایشات بارگاה خدאوند تبارכ و                 جارو كشی ، دو    . همه كار   : ح 

  .تعالی
  چه كسی אیנ همه كار رא به شما حوאله كردה بود ؟     : خ 
  .خدאوند عز و  و جل : ح 
 چرא خدא به آدم كاری ندאشت ؟   . باور كردنی نیست   : خ 
 سوאلات بی سر و ته رא مطرح می      خندה دאر אست كه با وجود אیנ همه אدعاهایی كه دאرید ، אیנ : ح 

 .مگر نمی دאنید كه خدא مرد אست و אز همجنساנ خودש حمایت می كند     . كنید 
 .نه باور نمی كنم كه خدא دست به چنیנ كاری بزند    : خ 
 .אست  ولی خدא אیנ كار رא كردה  . باور نكنید : ح 
  .چه كسی می گوید كه خدא مرد אست   : خ 
  !دیدنی אست. لمس كردنی אست   . خیلی چیزها گفتنی نیست : ح 
 یعنی شما دیدה אید و لمس كردה אید كه خدא مرد אست ؟    : خ 
 مگر كارهای خدא رא نمی بینید؟  . چه روزنامه نگار بی אستعدאدی هستید    : ح 
 .شما حرفهایتاנ رא بزنید و به نظر مנ كاری ندאشته باشید    . ببخشید كه حرفتاנ رא قطع می كنم   : خ 
مנ هماנ حوאی فریب خوردה אی هستم كه אز بهشت رאندה            . می گردیم به אصل موضوع      بر  . بسیار خب  : ح 

  ... شد و به زمیנ خاكی پا نهاد و  
 אفسوس می خورید؟ مگر آنجا به شما خوש می گذشت ؟      : خ 
 .به مנ خوש می گذشت  " آدم سالار  "چگونه در بهشت . אفسوس چه چیز رא می خورم     . سادה نباشید : ح 
 دم سالاری بود؟  در بهشت آ  : خ 
حوא سالاری بود؟ אگر حوא ، سالار بود كه با آنكه بار گناה توی شكمש       . پس چه خیال كردה אید: ح 

حوא  . لنگ و لگد می אندאخت آنقدر تاریخ نویساנ توی سرש نمی زدند و آنهمه كلفت بارש نمی كردند   
آنوقت تاریخ نویساנ كه אتفاقا همه   אز بار گناה آدم ، ورم كردה و درب و دאغاנ یכ گوشه אفتادה بود و       

شاנ همجنس آدم بودند با هزאر دوز و كلכ אیנ دروغ رא به خورد مردم دאدند كه آدم فرشته אی بیگناה          
فكر  . مנ نه تنها אز رאندה شدنم אز بهشت دلخور نبودم ، خوشحال هم بودم    . بود و حوא لوند و فریبكار 

אییدم ، به خوشی و شادمانی سیر وسیاحت می كنم و كرה ی         می كردم پس אز آنكه بار گناה آدم رא ز     
 . زمیנ رא قدم به قدم می گردم  

بار گناה آنقدر به مנ مشت و لگد می زد كه دل و پهلو       ... و אما אز بار گناה آدم    ... چه خیال باطلی  
و אیشاנ   حالم به قدری بد بود كه آدم با جبرییل تماس گرفت و چارה جویی كرد    . برאیم نماندה بود

فرمودند كه אیנ بار گناה بعد אز نه ماה و نه هفته و نه روز و نه ساعت و نه دقیقه و نه ْتانیه می ر                 
 .سد و می אفتد و حوא به شكل אولש بر می گردد    

 خب ، بعد چه شد؟   : خ 
س   درد شدید به سرאغم آمد و آنقدر فریاد زدم و گریه كردم و نالیدم كه آدم تر     . معلوم אست دیگر : ح 

چشمت : אما به جای آنكه دلدאری لم بدهد یا كمكی به مנ بكند ، مرتب می گفت  . برש دאشته بود 
 .كور، دندت نرم ، می خوאستی آنهمه قر و قمیש نیایی     

 .كسی كه خربزה می خورد ، پای لرزש هم می نشیند     . خب ، رאست می گفت    : خ 
شما كه نمی . نید؟ چه چیز رא رאست می گقت  شما دیگر چرא אز آدم و אعوאנ و אنصارש دفاع می ك    : ح 

 .دאنید אیנ حادثه چگونه אتفاق אفتاد 
 .لطفا تعریف كنید . نه ، نمی دאنم  : خ 
אز بس سر لگנ رخت نشسته و به        . تمام تنم درد می كرد   . روز حادثه مנ خیلی كار كردה بودم      : ح 

زیر درختی نشسته بودم   . سوخترختهای چرכ خدא و كس و كارש چنگ زدה بودم ، نوכ אنگشتانم می      
 . و אز بخت بد خودم می نالیدم كه سر و كله ی آدم پیدא شد    

אما ممكنست توضیح بدهید كه چرא به یכ عشقبازی همرאה با           . ببخشید كه حرفتاנ رא قطع می كنم    : خ 
 تفاهم و توאفق می گویید حادثه ؟  

  .حتما باز تاریخ نویساנ   . אفق بودה אست  چه كسی به شما گفته كه אیנ یכ عشقبازی با تفاهم و تو      : ح 



  . بله، تاریخ نویساנ  : خ 
خب ، אگر تاریخ نویساנ همه چیز رא      . مرא ببیנ كه خودم رא منتر چه كسی كردה אم   ) بلند می شود : (ح 

 تعریف  كردה אند و شما هم دربست قبول كردה אید ، پس چرא دیگر مزאحم مנ می شوید؟       
אدאمه    . قول می دهم كه دیگر אسم دروغ پردאزאנ تاریخ رא نبرم   . د بنشینیدخوאهש می كنم بفرمایی : خ 

 .بدهید، خوאهש می كنم 
حیف אیנ دستاנ زیبا نیست كه  : دستهایم رא گرفت و گفت . آدم شروع كرد به دلجویی و تسلای مנ   : ح

دستانم رא אز    אینگونه زمخت و متورم باشد؟ حیف جوאنی تو نیست كه אینگونه بی رحمانه فدא شود؟ مנ      
منظور  : چه خیال كردה אی ؟ آدم سرخ شد و گفت     . دستت رא بكש عقب : دستاנ אو بیروנ كشیدم و گفتم 

وقتی می بینم خدא אینهمه אز گردה ی تو كار می كشد،    . باور كנ دلم برאیت می سوزد  . بدی ندאرم
 كه مرא ساكت و آرאم      آدم . منهم ذرה ذرה نرم شدم     . آخر אنصاف هم خوب چیزی ست      . نارאحت می شوم  

قدم  یل ءیل و میكاءل و جبریء عزرא هر روز عصر    . אینجا كه ما نشسته אیم جای مناسبی نیست  : دید گفت
زناנ אز אینجا می گذرند و می دאنی كه אیנ سه تנ چشم و گوש خدא هستند و تمام אتفاقات رא אز ریز       

: نها جاسوسند؟ آدم به آهستگی گفت     می خوאهی بگویی אی   : پرسیدم . تا درشت به عرض خدא می رسانند      
خلاصه آنكه مرא به پشت درخت אنبوה كشاند و مشغول كار          . هیس אگر بشنوند غوغایی به پا می شود   

آخرهای  . یعنی هماנ كاری كه تاریخ نویساנ خجالتی به آנ لقب سیب خوری می دهند       . خودש شد 
یل رא دیدیم كه با     ءیل و میكا ءل و جبری ءكار بود كه سر و صدאیی شنیدیم و تا سر بلند كردیم عزرא        

 .عصبانیت به ما زل زدה אند  
 بعد چه شد؟  : خ 
خبر به سرعت باد توسط سه جاسوس خدא به عرض باریتعالی رسید و مנ و آدم مورد غضب אیشاנ                     : ح 

 .قرאر گرفتیم و אز بهشت رאندה شدیم    
نبیهی، تشویقی؟ אیנ אولیנ بار بود      به همیנ سادگی شما رא אز بهشت بیروנ كردند؟ هیچ توبیخی، ت       : خ 

 كه در بهشت دو نفر سیب می خوردند؟   
 .شرح ماجرא אز حوصله ی شما خارج אست         : ح 
  .مנ سرאپا گوشم  . אختیار دאرید  : خ 
یل در یכ چشم به هم زدנ مامورאנ بهشت بر سرماנ ریختند و ما رא به جرم فحشاء              ءبا سوت جبر   :  ح 

 .נ אندאختند و تا روز محاكمه مנ در زندאנ אنفرאدی بودم     و ترویج فساد در بهشت به زندא   
 یعنی تا روز محاكمه آدم رא ندیدید؟  : خ 
تنها گهگاهی نگهبانی می آمد و در حالیكه نیشש رא تا بناگوש باز         . مנ ملاقات ممنوع بودم  . نه : ح 

 .می كرد و حرفهای ركیכ می زد ، تكه نانی می אندאخت و می رفت     
 .ه تعریف كنید אز روز محاكم  : خ 
אما به محض ورود تا چشم      . سالנ محكمه بردند    آנ روز مرא زنجیر پیچ كردند و كشاנ كشاנ به        : ح 

نانجیب   برאیم چشم بند بیاورید تا چشمم به אیנ پتیارה ی   : نمایندה ی خدא به مנ אفتاد، فریاد زد    
אز آنجا كه نمی    .  خدא رא بستند چند نفر دویدند و پارچه ی سیاهی آوردند و چشمهای نمایندה ی     . نیفتد

یس    ءحرف بالا و پاییנ رא زد ، به אبتكار ر   یل ءیل و میكاءل و جبر یءعزرאچوנ   شد در حضور אفرאدی 
 .نامیدה شد " گازی به سیب "دאدگاה אیנ عمل  

 با آدم چه كردند ؟  : خ 
حال و    . دה بودندتا آنجا كه یادم می آید آدم رא نه به زنجیر كشیدה بودند و نه بهש توهیנ كر      : ح 

  .وضعש خوب بود  
 אز شما چه پرسیدند؟   : خ 
یس محكمه אز مנ خوאست كه شرح وאقعه رא بدهم و مנ هم همه چیز رא بدوנ كم و كاست تعریف               ءر: ح 

چگونه موفق به فریب حضرت آدم شدی و سیب پلاسیدה אت رא           : یس محكمه مرتب می پرسید   ءر. كردم
אو مرא فریب دאد و       . مנ אو رא فریب ندאدم    : ناله و قسم و آیه می گفتم      به خورد אو دאدی؟ مנ با گریه و      

אیנ یכ دروغ غیر قابل      : אما كسی حرف مرא قبول نمی كرد، وكیل مدאفع آدم می گفت         . سیب مرא خورد  
با אینهمه میوה های ناب كه در بهشت یافت می شد ، چگونه حضرت آدم به سیب     . بخشש אست 

مرא به جرم   . تو تمایل پیدא كرد؟ گریه ها و زאری های مנ فایدה אی نكرددستمالی شدה و پلاسیدה ی  
ل بودند ، אو نیز برאی عبرت      ءفریب آدم אز بهشت אخرאج كردند אما با تمام אحترאمی كه برאی آدم قا          

شرح آנ به تفضیل باعْت رنج و       . אلبته אیנ فشردה ی قضایاست     . سایریנ אز برگاה باریتعالی رאندה شد     



می دאنید بعد אز אیנ وאقعه چه كسانی در خلوت به مנ پیشنهاد سیب خوری       . ودم خوאهد شد غصه ی خ
 دאدند؟

 چه كسانی؟  . نه : خ 
خیلی علاقمند بودند كه   یل ءیل و میكاءل و جبر  یءعزرא  . یس محكمه ءאز نگهباנ زندאנ گرفته تا ر    : ح  

شاנ كردم كه به عرض خدאوند     یكروز دسته جمعی אیנ سیب پلاسیدה رא گاز بزنند אما وقتی تهدید      
بعد אز אخرאج ما אز بهشت ، אز چند تנ אز فرشتگاנ شنیدم كه      . خوאهم رساند ، دست אز سرم بردאشتند   

آنجا سیب خوری  مد شدה אست و هیچ فرشته אی جرאت نمی كند تنها در بهشت رאה برود، چوנ            
 یم؟ بلافاصله یكی پیدא می شود و می پرسد مایلید به سیب خوری برو     

 .گفتید زمیנ گذאشتנ אیנ بار بسیار سخت بود   . برگردیم به تولد بار گناה   : خ 
بخصوص كه بار گناה به جای אینكه با سر بیاید ، می خوאست אول             . بله ، خیلی سخت بود   : ح 

هر چه با אو حرف زدم وאلتماس كردم ، بی فایدה بود و אیشاנ یكدندگی          . دستهایש رא بیروנ بفرستد   
بالاخرה بعد אز چند روز بیخوאبی و درد آدم زאدה با دستهایש به جهاנ تشریف فرما     . دندبخرج می دא

 می دאنید غرض אیشاנ אز אینكار و عذאب مנ بیچارה چه بود؟       . شد
 .نه، نمی دאنم : خ 
אو می خوאست قبل אز تشریف فرمایی، אول אنگشت شستש رא بیروנ بدهد با علامتی كه به زباנ     : ح 

آدم   " مנ אز אیנ گستاخی . نام دאرد و در بعضی كشورها هم نشانه ی پیروزی אست  " خ بیلا" فارسی  
در אولیנ لحظات زندگی אש بسیار نارאحت شدم ، אما آدم بسیار خوشحال و مغرور بود و אیנ     " زאدה 

عمل رא به فال نیכ گرفت و عقیدה دאشت كه آدم زאدה بدیנ وسیله אعلام می كند كه برאی فتح جهاנ         
 .دה אست و می خوאهد زمیנ رא روی אنگشت شستש بچرخاند     آم
چرא آدم אز به دنیا آمدנ بار گناה كه باعْت رאندה شدנ אو אز بهشت خدא بود ، אینهمه خوشحال     : خ 

 بود؟
یل  ءل و جبریءعزرא همه ی كارها به رهبری خدא و زیر نظر كارگزאرאנ  . آدم در بهشت كارה אی نبود : ح 

آدم در زمیנ صاحب אختیار     . رאندה شدנ אو אز بهشت یכ توفیق אجباری بود  .  شد אدאرה مییلءو میكا
شادی آدم وقتی به אوج رسید        . همه چیز بود و پایه های حكومتש با تولد بار گناה مسحكمتر می شد        

چناנ فریادی   . נ شد كه אو آدم زאدה אست نه حوאزאدה    ءكه آلت تناسلی بار گناה رא بازبینی كرد و مطم    
یل پیغام دאد  ءكه خدא אز شدت وحشت باندאزה ی دو متر אز جایש پرید و برאی همیנ توسط عزرא  كشید 

 .كه אگر آدم دوبارה سر و صدאی אضافی رאה بیندאزد، به زندאנ بهشت تبعید خوאهد شد       
 بعد چه شد؟  : خ 
هه نشدה بود كه     هنوز آدم زאدה شש ما    . بعد אز آנ مנ ماندم و بار گناה كه حالا نامש آدم زאدה بود            : ح 

آدم ، آنقدر روی زمیנ ول نگرد، گاز دوبارה אی به            : אز طرف خدאی تبارכ و تعالی אیנ آیه نازل شد        
آدم كه پس אز بدنیا آمدנ بار گناה و شنیدנ אولیנ جیغهای          . سیب بزנ تا نسلت در زمیנ پایدאر بماند      

بیدנ بود، پس אز مدتها بیكاری و  نیمه شب אو در אتاق دیگری زندگی می كرد و كارש فقط خوردנ وخوא 
بار دوم بار مנ بار  . دوبارה روز אز نو روزی אز نو  . بیعاری به سرאغ مנ آمد و گاز دوبارה אی به سیب زد 

אیנ بار هم بعد אز       . چوנ با دستور خدא و با فكر و حساب و كتاب درست شدה بود        . گناה نامیدה نمی شد
یعنی به دنیا  .  ، بار دوم به زمیנ رسید  ثانیه و نه دقیقه و نه  نه ماה و نه روز و نه هفته و نه ساعت    

نه تنها سبب شادی و سرور אو نشد، بلكه אو رא         " بار دوم  "אلبته אینبار بازدیدآدم אز آلت تناسلی     . آمد
بود و אیנ برאی آدم قابل قبول نبودو در        " حوאزאدה  "چوנ بار دوم   . به سرحد مرگ خشمگیנ و سوگوאر كرد     

پس אز     . نام دیگری غیر אز آدم زאدה دאشته باشد       " بار دوم  " ننگ و سرشكستگی אو بود كه     عث حقیقت با
  ثه  آنكه آدم شبهای متوאلی در و دیوאر رא بهم زد و لنگ و لگد אندאخت عربدה كشید و بدرگاה خدא אستغا      

 : كرد، אز طرف باریتعالی آیه אی  بر אو نازل شد     
 تسلسل قدرت تو در زمیנ ، موجودی رא אز دندה ی چפ تو خلق    دل قوی دאر كه ما برאی بقای نسل و

دختر  "ما אو رא   . حوאزאدה نخوאهد شد   " بار دوم  "كردیم و אو رא زנ نامیدیم، بتو بشارت می دهیم كه نام           
نامیدیم و نسل אو تا جهاנ باقیست مطیع و فرمانبردאر אوאمر آدم  خوאهد بود و بعد אز آנ بود كه       " آدم

 .فت  آدم آرאم گر 
 بعد چه شد؟  : خ 



. زאییدم  " بار  "شما كه تاریخ خوאندה אید باید بهتر אز مנ بدאنید كه بعد אز آנ مנ هر سال یכ       : ح 
אینطور شد كه نسل آدم   . دخترאنم با پسرאنم به سیب خوری رفتند و بچه های آنها هم به همیנ ترتیب     

 .אدאمه پیدא كرد
یعنی  (אما آنها  . آغاز دختر آدم برאی بقای نسل آدم زאدה شد      شاید אز  . אیנ حرفتاנ رא قبول ندאرم     : خ

אینهمه زנ رא نمی    . نگاهی به دور و برتاנ بیندאزید   . به אیנ آیه و آیه های دیگر تנ در ندאدند   ) زنها
بینید كه كارهای مهم كشوری و لشكری رא بدست دאرند و אینهمه آدم رא كه زیر دست آنها كار می كنند  

  نازل شدה آنها هستند كه אوאمر زنها رא אطاعت می كنند؟     ؟ بر عكس آیه ی  
. وאقعا אز شما بعید אست، حرفهای بچگانه می زنید و باعْت تاسف و حتی خندה ی مנ می شوید         : ح 

 .حیله ی آدم אست   אینها همه . شما چرא دیگر با هر چیز ظاهری فریفته می شوید و كلاה سرتاנ می رود      
 .شما كه نباید همه رא به یכ چوب برאنید  . دה אیددیگر شورש رא در آور   : خ 
هستم و به خاط تجربه های تاریخی אم گول    " آدم" بدینوسیله אعلام می كنم كه یכ ضد  " حوא"مנ : ح 

دستتاנ   . אیנ زخمهای رא روی بازویم ببینید      . شعارهای تو خالی و حرفهای دهاנ پر كנ رא نمی خورم        
 گی رא روی سرم حس می كنید؟    אیנ برآمد . آها. رא به مנ بدهید

 .بله ، چه وحشتناכ  : خ 
شكاف روی پیشانیم     .  با سیخ ، با میخ   ، با مشت ، با لگد، با אطوی دאغ      . كردה אست  " آدم" אینها رא   : ح 

 .رא می بینید؟ آدم موهایم رא دور دستש پیچیدה و سرم رא به دیوאر كوبیدה אست     
 آخر چرא؟ مگر شما چه كردה بودید؟    : خ 
هر گاה אز جور     .  אستیلءیل و میكاءل و جبر یءعزرא سوאلات خدא و   ثلمسوאلات شما    . ه عرض كنم چ: ح 

سزאی زنی كه نافرمانی كند       . אی حوא، شكایت بس אست     : آدم به آنها نالیدה אم، آیه نازل شدה אست كه       
كردה אم كه  شما هم می خوאهیدبدאنید مנ چه   . ل آیه های خدאستثאیנ چرאهای شما هم م . ، كتכ אست 

معنی אש אیנ   . كتכ خوردה אم و אیנ سوאل אز طرف شما كه یכ زנ مدعی هستید، بسیار بی ربط אست        
 . دوست ندאشت، كتכ حق אوست    " آدم"אست كه אگر زنی كاری كرد كه     

یعنی شما אز آנ جریاנ سیب خوری تاریخی و رאندה شدנ אز بهشت تا אمروز هیچ تغییری در                 : خ 
 ینید؟وضعیت زناנ نمی ب  

زناנ دورה ی سنگ و دورה ی آهנ به    . خیلی تغییرאت می بینم، אلبته در جهت پسرفت    . چرא ، چرא  : ح 
 .مرאتب بهتر אز شما حقشاנ رא گرفته אند و برאی خوאسته هایشاנ با چنگ و دندאנ جنگیدה אند         

گاهی به تاریخ  ن. شوخی می فرمایید؟ یا عمدא چشمتاנ رא بروی موفقیت و پیشرفت زناנ می بندید    : خ 
 אینهمه دאنشمند، نویسندה، شاعر و سیاستمدאر زנ رא نمی بینید؟    . مبارزאت زناנ بیندאزید  

می . حرف אز عشق ، אمنیت و تساوی و آسایש אست        . אما حرف אز دאنש و هنر نیست      . چرא می بینم   : ح 
 توאنید حدس بزنید كه ماری كوری تا به خانه می رسیدה چه می كردה؟      

 .ی توאنم نه، نم: خ 
נ باشید كه אو پس אز آنهمه كار در آزمایشگاههای تنگ و تاریכ به عجله به خانه بر می         ءمطم: ح 

 . گشت تا برאی مسیو كوری شام درست كند    
. مسیو كوری بیچارה خودש هم تا دیروقت در آزمایشگاههای بقول شما تنگ و تاریכ كار می كردה        : خ 

آخر     .  بعد אز آنهمه كار طاقت فرسا، غذא بپزد و ظرف بشوید     پس شما توقع دאشتید بیاید توی خانه  
 .אنصاف هم خوب چیزی ست   

ها در میاנ زناנ  " آدم " خوبست كه  . دستتاנ درد نكند . وאقعا هزאر و صد هزאر مرحبا  ... به به : ح 
چارה   بقول شما بی " كوری " آخر زנ حسابی مگر آنوقت كه مسیو    . مدאفعینی به אیנ پر و پا قرصی دאرند   

توی آزمایشگاה كار می كرد، مادאم كوری رو به قبله درאز كشیدה بود و آفتاب می گرفت یا توی تختש                    
لم دאدה بود و مشغول عیש وعشرت بود؟ مادאم كوری مادر مردה هم پس אز آنهمه زحمت كه بخاطر جاנ      

ری می پردאخت ، به    فرزندאנ آدم می كشید، خسته و كوفته به خانه می آمد و تازה باید به كار دیگ   
آیا אیנ وضع عادلانه אست كه مادאم كوری هم           . یכ كار بدوנ مزد و موאجب بدوנ حتا دستت درد نكند       

توی آزمایشگاה كار كند و هم در آشپزخانه؟ هم بزאید ، هم بزرگ كند ، هم بخرد، هم بپزد، هم مطیع و    
در بیروנ مْتل אسب تازی كار كند و          شما אسم אیנ رא می گذאرید پیشرفت؟ كه زנ هم           �حرف شنو باشد   

باز صد رحمت به قدیمی ها كه لا אقل یكی אز אیנ دو كار رא می            . رא تر و خشכ كند  " آدم " هم در خانه   
 .كردند و گهگاهی وقت پیدא می كردند كه نفسی تازה كنند   

 شما چه رאה حلی پیש پای زناנ می گذאرید؟      : خ 



آشپزخانه كوتاهتر     تا وقتی قد زنها אز گاز    . در خانه گرה كنند   مشت شاנ رא    . אز خانه شروع كنند   : ح 
 .אست ، ول معطلند و دستشاנ به جایی بند نمی شود   

 یعنی می خوאهید بگویید برאی رسیدנ به مساوאت نباید منتظر یכ אنقلاب وאقعی بود؟      : خ 
 دعوت به صبر و تحمل و هنوز نمی دאنید كه. אیנ حرفها یعنی كشכ، یعنی آب در هاوנ كوبیدנ   : ح 

حوאله ی حقوق به بعد אز אنقلاب هم یكی אز حیله های آدم אست برאی به عقب אندאختנ حقوق شما؟               
 !بروید خانم جاנ ، به جای אیנ حرفها بروید قدتاנ رא אز گاز آشپزخانه یכ كمی بلندتر كنید        

 
                            

 "معشوقه "
 

لحظه אی می אیستد و  معشوقه. همسر قدم به قدم אو رא تعقیب می كند. معشوقه وאرد صحنه می شود 
معشوقه به رאה رفتנ אدאمه می دهد و همسر          . همسر خود رא قایم می كند      . به پشت سرש نگاה می كנ    

می زند و אز كنار אو می        א تند می كند ، به معشوقه تنه      ناگهاנ همسر قدمهایש ر   . پشت سر אوست   
 . گذرد

 אیנ چه طرز رאה رفتנ אست؟ مگر كورید؟      : معشوقه 
حتما مرא به  . می بینی كه دو چشم دאرم شهلا، אما خار و خاشاכ رא نمی بینم    . كور نیستم:  همسر

 . رא می دهد  مנ همسر مردی هستم كه شما رא نشاندה אست و خرجتاנ     . جای آوردה אید 
 .ما عاشق هم هستیم  . مנ مشكل مالی ندאرم . كسی خرج مرא نمی دهد  : م 
 .مگر אیشاנ چتد تا دل دאرند كه در آנ وאحد عاشق چند نفر می شوند     ! پس شما عاشق هم هستید  : ה 
 .وقت دكتر دאرم  . باید بروم : م 
 وقت دكتر ؟ אنشاءאله خبری هست؟      : ה 
 .شما پس می אندאزید كافی אست    نه خانم جاנ ، همانقدر كه   : م 
چیزی كه بقول شما        حالا كار فوאحש به جایی رسیدה كه در אمور زناشویی مردم دخالت می كنند؟               : ה 

 .مرה ی عشق ماست  ثپس می אندאزم ،  
  .عشق ؟ كدאم عشق؟ אگر عشقی وجود دאشت كه شوهرتاנ بیروנ אز خانه بدنبالש نمی گشت         : م 
אصلا خودشاנ فاحشه    . مردها لیاقت فاحشه ها رא دאرند !  ، خاכ بر سرש  אگر بدنبال شما دویدה: ה 
 .אند
  .رא نمی خوאهد؟ خودש كه می گوید אز אول هم شما رא نمی خوאسته       چرא ؟ چوנ دیگر شما  : م 
پس توقع دאشتید كه بگوید سالها برאی بدست آوردנ مנ تلاש می كردה؟ می خوאستید אقرאر كند كه             : ה 

یادتاנ باشد كه پانزدה     .  אست؟ در آنصورت كه نمی توאنست شما رא توی رختخوאب ببرد        هنوز عاشق مנ  
 .سال אست كه مנ همسر و مادر چهار فرزندש هستم     

 אینهمه بچه درست كردید كه زیر پایتاנ رא محكم كنید؟   : م 
 !אز شدت خوشبختی   . אز بس زیر پایم محكم بود بچه درست كردم    . نه جانم: ה 
خیلی אز مردها عشقشاנ رא جای دیگری پیدא می كنند       . درست كردנ كه دلیل خوشبختی نیست    بچه : م 
 . زنشاנ رא برאی بچه پس אندאختנ و كلفتی می خوאهند      و
 خودש אیנ مزخرفات رא می گوید؟    : ה 
چیزی كه عیاנ אست چه حاجت به بیاנ אست؟ وقتی روزی دה بار به مנ زنگ می زند و אبرאز عشق      : م 

 چرא طلاق نمی گیرید؟  ... د ، معلومست كه به شما علاقه אی ندאرد   می كن
چی فكر كردید؟ خیال كردید به همیנ آسانی ها אز زندگی    . فرماנ אز جانب شما بودم    منتظر صدور: ה 

אم دست می كشم و אو رא دو دستی تقدیم شما می كنم؟ فكر كردید אو به خاطر یכ فاحشه زנ و چهار         
 خدא ول می كند؟  فرزندש رא به אماנ   

حرف دهنت رא بفهم  . تا بحال با تو با אحترאم و אدب حرف زدה אم אما دیگر حوصله אم رא سر بردی    : م 
 .فاحشه تویی كه با زور ورقه و قانوנ با مردی كه دوستت ندאرد زندگی می كنی        ! زנ 

ستم ندאشت چرא با مנ   دوستم ندאرد؟ پس می فرمایید بچه ها رא אز خانه ی پدرم آوردה אم؟ אگر دو  : ה 
אندאرم אیشاנ رא با زور و تهدید سر سفرה عقد نشاندند؟          ژ אزدوאج كرد؟ می فرمایید چند تا پاسباנ و      

 .وقاحت هم אندאزה אی دאرد  
 .وقیح تویی كه روز روشנ جلوی مردم رא می گیری و توهیנ می كنی     : م 



 و بچه دאر چكار دאشتی ؟ وאقعا         توهیנ؟ وאقعیت یعنی توهیנ؟ אگر شرف دאشتی با مردهای زנ     : ה 
 خجالت نمی كشی؟  

אیנ . بی عشق با كسی زندگی كردנ خجالت دאرد       . نه چه خجالتی؟ عاشق شدנ كه خجالت ندאرد          : م 
 . تویی كه باید خجالت بكشی نه مנ 

 بچه ی پنجم در رאה אست   : ה 
 توقع دאری دروغت رא باور كنم؟      : م 
 ) به معشوقه نشاנ می دهد  همسر كاغذی אز كیفש بیروנ می آورد و    (

به مנ گفته كه אتاق خوאبש رא جدא كردה אست و فقط به خاطر بچه               . چطور توאنست אیנ كار رא بكند     : م 
 آخر چطور توאنست אیנ كار رא بكند؟    . ها در آנ خانه زندگی می كند 

 . ها خرאب كنی تو چرא باید زندگی אت رא با אیנ وعدה   . אز مردها همه كار بر می آید   . چطور ندאرد: ה 
 ..אز كجا معلوم كه تو دروغ نگویی، אز كجا معلوم كه به آزمایشگاה ساخت و پاخت نكردה باشی          : م 
 .محض אطمیناנ سركار یכ بار دیگر آزمایש می كنیم     : ה 
 .ل تو توی رختخوאب برود ثچگونه می توאند با زנ بی كلاسی م   . خاכ بر سرש   : م 
 . س تویی كه شوهر مردم رא می دزدی  بی كلا  . خاכ بر سر خودت  : ה 
پنجمی هم بیاید، مگر چه  . چهار تا بچه دאشت، باهاש بودم     . حالا كه אینطور אست אدאمه می دهم   : م 

 אشكالی دאرد؟   
 .چشمهایت رא אز حدقه در می آورم     . אیנ تو بمیری אز آנ تو بمیریها نیست . كور خوאندی : ה 
 .خوאهیم دید : م 
 .خوאهیم دید: ה 

  چطور می توאنست؟   م آخر
 وقتی زנ می دهد ، مرد چرא نكند؟   . زנ ول فرאوאنست  : ה 
 .باید با خودש حرف بزنم    . אز یכ زנ خانه دאر توقع شنیدנ حرف حسابی ندאرم     : م 
 .آرزوی دیدאر دوبارה ی אو رא به گور خوאهی برد    : ה 
 !حالا می بینیم  : م 
 

 .موسیقی . جنگ دو زנ  
 
  "كفש" 
 

عروسכ گردאנ دیالوگ ندאرد و تنها با صدאهایی نامفهوم حالات     . تصویری אز یכ نمایש عروسكی  
یכ كفש مذكر و دو كفש      .بجای عروسכ אز سه كفש אستفادה می شود          . مختلف رא  بنمایש می گذאرد    

. به یكدیگر عشق می ورزند   . وאج می كنند با یكدیگر אزد . می شودث   كفש مذكر عاشق كفש مون    . مونْت
كفש مونْت  ) تكرאر آشنایی אول  .( دیگری می شودثكفש مذكر عاشق كفש مون . אختلاف پیدא می كنند 

با   . אول رא بیروנ می אندאزد ث كفש مذكر ، كفש مون. دعوא . אول  آنها رא در حال همخوאبگی می بیند
 )אج تكرאر אزدو  .(دوم אزدوאج می كند   ث كفש مون

 
 "یكی بود، یكی نبود " 
 

  .زنی بر روی صحنه   . صدאی قصه خوאנ   
 

دختری بود زیبا و نجیب و سربزیر كه אز هر אنگشتש      . یكی بود یكی نبود غیر אز خدא هیچكس نبود
خیاطی گرفته تا بافتنی و آشپزی و خانه دאری و شوهر دאری و بچه دאری ،     אز  . هزאر هنر می ریخت

 אیנ دختر هیچ چیز كم ندאشت جز یכ شوهر كه بالاخرה زد و بختש باز شد و              .همه رא فوت آب بود   
אو شد زנ شاهزאدה و   . شاهزאدה ی رویاهایש سوאر بر אسب سفید אز رאה رسید و אو رא با خود برد   

هر روز بوس و كنار و        . شوهر אو، و چه عزتی و چه شوكتی كه وصف ناشدنی אست             شاهزאدה شد شد  
. ید ءمرد هی زنש رא می بو   . مرد هی با زنש می خوאبید   . نש رא می بوسید    مرد هی ز . دیدנ یار

شوهرم      : "دیگر אسم شوهر یכ لحظه אز دهاנ زנ نمی אفتاد        . كارشاנ بوسیدנ و خندیدנ و خوאبیدנ بود   



אگر شوهرم رضایت       " ، ... " شوهرم دوست ندאرد    " ، ... " אگر شوهرم אجازה بدهد     " ،  ... " می گوید كه
زנ אز سپیدה ی سحر می       . هر روز אیנ قصه تكرאر می شد ، هر شب אیנ قصه تكرאر می شد             . " ..بدهد 
صبح و ظهر و عصر و شب و         . شوهرم : نیمه شب می گفت    . شوهرم : سر شب می گفت     . شوهرم  : گفت 

 ...نصف شب می گفت شوهرم    
 می شد آوאز می    خم . آنقدر خوشبخت بود كه אز طلوع آفتاب تا غروب آفتاب می رفت و می شست          

آوאز می    . بشكנ می زد آوאز می خوאند  . می شست آوאز می خوאند   . رאست می شد آوאز می خوאند    . خوאند
 دسته  مثل خانه אی دאشت   . شست  می بغضש می شكست و   . بغض می كرد و می شست   . خوאندو می شست 

لبسته ی مرد بود كه    زנ آنقدر د . آنقدر تمیز كه می توאنستی كف אتاقها غذא بریزی و بخوری  . ی گل
یכ روز אز   . אما دیری نپایید كه مرد فیلש یاد هندوستاנ كرد  . خیال می كرد אیנ سعادت אبدی אست

آنجا دو تا   . رفت تا به سر كوهی رسید   رفت و رفت و  . همه چیز خسته شد و فلنگ رא بست و رفت    
 . ی رא هم دאد حساب אولی رא همانجا زیر אولیנ درخت رسید ، شب ترتیب دوم       . خاتوנ دید

هر   . می پرید  אز هر صدאی پایی چند متر     . و אما بشنوید אز زנ كه در خانه نشسته بود و אشכ می ریخت          
. چه نصیحتש می كردند كه كار رא یكسرה كנ، ولש كנ مردכ جفاكار رא ، نمی شنید كه نمی شنید              

آنقدر گریه كرد و   . یدهی ناله می كرد و مشت به سینه می كوب . هی غصه می خورد و אشכ می ریخت   
 .אما אز مرد خبری نشد .  دندאنهایש سفید شد مثل ناله كرد و غصه خورد تا گیسهایש    

אولی    . آنجا چهار خاتوנ دید. دوبارה دوید و دوید و دوید تا باز هم به سر كوهی رسید... و אما مرد
 تا  بالاخرה مرد با   جورאبهایש رא شست، دومی لباسهایש رא ، سومی تנ و بدנ خسته אש رא مالید    

אلبته فردא شب و شبهای دیگر قصه تكرאر شد و همینطور אدאمه یافت تا هر چهار            . خاتوנ چهارم خوאبید 
 .خاتوנ فیض بردند 

یכ روز، دو روز ، یכ هفته، دو هفته، یכ ماה، دو ماה، یكسال ، دو سال، روزها و هفته ها و ماهها و          
در یכ     .  تعالی به گریه ها و زאری ها و ناله های زנ جوאب دאد    سالها گذشت تا אینكه خدאوند تبارכ و   

 . زנ شتاباנ شانه אی به موهایש كشید و در رא باز كرد     . روز زیبای بهاری ، دستی در خانه رא كوبید     
 . یכ پیرمرد مفنگی ریغو كه دماغש رא می گرفتی جانש در می رفت، پشت در אیستادה بود         

همه  . زנ شوهر رא به خانه برد . قلبש شروع كرد به تند تند زدנ  . ت زנ در یכ نگاה شوهرש رא شناخ 
به بچه ها گفت به پدرشاנ     . بهتریנ אتاق خانه رא به مرد دאد  . ی كدورتها آب شد، رفت زیر زمیנ    

شاש شست و خلاصه همه ی زندگی אש رא وقف شوهر         . ש پختآ. دوא و درمانש كرد . אحترאم بگذאرند  
 .یچارה هزאر درد بی درماנ دאشت و نمی توאنست سر پا بایستد      پیرمرد ب. بیمارש كرد 

زנ هر روز خدא رא شكر می كرد كه دوبارה خانه אש رא روشנ كردה אست و شوهر هر روز خدא رא شكر           
عاقبت در میاנ پف پف و نم نم زנ، پیرمرد     . می كرد كه همسری وفادאر و صبور به אو عطا كردה אست   

. زנ پیرאهنש رאپارה كرد و موهایש رא دאنه دאنه كند       . ید و אز دאر دنیا رفت  بیچارה ریغ رحمت رא سركش    
 .چناנ فریادهایی سر می دאد و چناנ شیونی می كرد كه عرש خدא رא به لرزה در می آورد        

حالا دیگر אز     . هر روز حلوא می پخت و می رفت سر خاכ آנ مرحوم      . باز كارש شدה بود گریه و زאری    
آخر زندگی بدوנ   . انש رא بگیرد و אز אیנ زندگی پر אز خوאری و ذلت نجاتש دهد خدא می خوאست كه ج

  ! شوهر چه فایدה אی دאشت   
آنقدر אشכ ریخت و زאری كرد تا باز هم خدאوند مهرباנ صدאیש رא شنید و אو رא אز زمیנ گرم بردאشت       

حضور خاتونهای مزאحم     آنها در آسمانها بدوנ   . و برد زیر زمیנ سرد پهلوی شوهر محبوبש درאز كرد    
 !!پایاנ شب سیه سپید אست  : אز قدیم گفته אند . فرشته ی خوشبختی رא در آغوש كشیدند    

 
 
 )بدوנ متנ " (منظرה  "

 :دستور صحنه 
 

یها   مرد فرضی و دو كودכ فرضی بر روی صندل    . در یكسوی صحنه زنی یכ میز و چهار صندلی می چیند    
زנ قاشق و چنگال می آورد و كنار    . زנ چهار بشقاب می آورد و بر روی میز می چیند . نشسته אند 

زנ به    . زנ بر אی هر یכ غذא می كشد   . زנ غذא می آورد و بر روی میز می گذאرد     . می گذאرد  بشقابها
زנ دوبارה  . كندزנ می رود و دستمالی می آورد و میز رא تمیز می   . غذא می ریزد. كودכ غذא می دهد 

زנ می رود و زیر   . زנ می رود و دوبارה غذא می آورد و بر روی میز می گذאرد. به كودכ غذא می دهد



زנ قاشق و      . زנ بشقابها رא جمع می كند و می برد       . سیگاری می آورد و بر ر وی میز می گذאرد        
زנ یכ سینی می     .  می كندزנ میز رא تمیز   . زנ غذא رא می برد     . چنگالها رא جمع می كند و می برد      

زנ كرה ها رא بر روی نانها می مالد ، بر می خیزد و بسوی              . آورد كه بر روی آנ ناנ و كرה قرאر دאرد       
زנ  . زנ به تماشاگرאנ ناנ تعارف می كند زנ بر می گردد و بروی صحنه می رود  . تماشاگرאנ می آید 

 .אز صحنه خارج می شود   
با هر قدمی كه  . زנ خسته و رنجور بنظر می رسد   . ی ما می آید در سوی دیگر صحنه زنی دیگر به سو 

در قدم بعدی دوبارה می אفتد  . بسختی خود رא بالا می كشد  . به سوی ما بر می دאرد، به زمیנ می אفتد
... 

بر سر و گردנ    . به جلوی صحنه كه می رسد ، دستهایש بی אرאدה به سوی صورتש و گردنש می رود            
دאمنی بلند رא چوנ چادر بر سر می  . به سویی می رود   ...  אفتد ، بر می خیزدخود چنگ می زند ، می

می خوאهد دستانש رא سورאخ دאمנ        . صحنه ی خود آزאری تكرאر می شود   . به وسط صحنه می آید  . كند 
سر אنجام بسختی خود رא אز آנ رها می     . هر چه می كند ، نمی توאند אز پارچه رها شود  . ببیروנ ببرد

نیرویی جدید می   . گردנ رאست می كند     . صورت خود رא آرאیש می كند      . وهایש رא صاف می كند     م. كند
 .بر می خیزد و با قدمهای אستوאر אز صحنه خارج می شود      . یابد

 
 "عزאدאری  "
 

تصویر مادر در فیلم و     . وت مطلق  بعد لحظه אی سك. صدאهای درهم  . زناנ عزאدאر وאرد ضجه می زنند    
 .دو زנ بر روی صحنه 

 :زناנ با صدאهای درهم אیנ جمله ها رא تكرאر می كنند     
دیدی چطور پر پرت كردند؟ دیدی چطور هستی אت رא به دست مرگ سپردند؟ دیدی چطور تو رא با            ...

  ... دستهای پلیدشاנ در خاכ كردند؟  
  ر دאغ یכ زندگی آسودה رא به دلت گذאشتند؟   دیدی چطور پرپرت كردند؟ دیدی چطو   ...

 
 .قطع می كند تصویر مادر صدאها رא  

 
אز    . سی سال آزگار دوید. سی سال جاנ كند   ... دیدید دسته گلم چگونه پر پر شد؟ پسر نازنینم  :  مادر 

هم به مدرسه رفت و      . پدرש كه مرد فقط نه سال دאشت     . بمیرم برאی جوאنی אש     . دهسالگی كار كرد 
. אگر نبود مנ با چهار بچه ریز و درشت چه می كردم؟ אی خاכ بر سرم     . م پیש دאییש كار كرد ه

. אماנ אز دست مردم   . دیدید چگونه خاכ عالم بر سرم شد؟ دیدید چگونه دربدر شدم؟ אماנ אز نفس بد     
رنه چرא مנ   وگ . رאسته كه آدمهای خوب زود می میرند    . نگذאر بعد אز אو زندה بمانم    . خدא، خدא، بكש مرא   

همینجوری یكدفعه بگوید آה   . مریض و علیل باید زندה بمانم و پسر صحیح و سالمم به زمیנ گرم بخورد            
تا آمد به خودש بجنبد و روی پاهایש بایستد، دخترה     ... אز كجا بگویم  ... قلبم و بیفتد؟ אز چه بگویم  

אگر   . נ ، بگرد ، تفریح كנ گفتم پسر جاנ ، تازה بیست و هفت سالت אست ، جوאنی ك     . چفتש كرد
 گفتم خندה  - אلهی به قرباנ خندה هایש بروم     -خندید  . فرאر كه نمی كند   . خوאستی بعد بیا بگیرש   

אنگار دنیا رא  . אگر نجنبم ، میبرندש . گفت مادر ، فهیمه بیست و پنج سالש אست  . كه جوאب مנ نشد
אگر خوאستگار دאشت كه     . یم كجا می برندש  نتوאنستم بگو . نتوאنستم مخالفت كنم  . توی سرم كوبیدند  

نتوאنستم بگویم پسر جاנ ، دختر بیست و پنج ساله زנ كامل אست و پسر بیست و هفت    . نمی ترشید 
. خوאستم پشیمانש كنم     . دה سال دیگر אو پیر می شود و تو جوאנ می مانی       . ساله تازה אول جوאنی אש     

ما فقط می   . مادر كار ما אز אیנ حرفها گذشته אست      : אما هنوز دهانم رא باز نكردה بودم كه گفت  
فهمیدم كه كار אز كار گذشته و אز مנ كاری ساخته           . حساب كار دستم آمد   . خوאهیم شرعی אש كنیم   

آנ همه دختر پانزدה ، شانزدה ساله توی دوست و آشنا بود ، حتما باید می رفتی یכ دختر                . نیست 
پیש نازنیנ پسر     .  می كردی؟ אی خدא ، مرא ببر پیש پسرم          ترشیدה ی بیست و پنج ساله رא پیدא      

تو با אیנ چشمهای سبز و موهای بور و فهیمه با چشمهای سیاה و   ... با شوخی و جدی گفتم  .  جوאنمرگم
 چقدر خوشگل می شد وقتی می     -خندید . پوست سبزה ، معلوم نیست بچه هایتاנ چه شكلی می شوند     

مخالفت چه فایدה     . و سر گرفت   . אیנ אزدوאج سر بگیرد      بگذאر . ه نگیر   گفت ، مادر جاנ بهان   -خندید 
با پردה كسی      . دختر بیست و پنج ساله ی بدوנ پردה حتما می رفت كلانتری و شاكی می شد           . אی دאشت 



قد بلند، مو بور ،     !  אروپاییها  مثل. چه پسری  . نمی گرفتש حالا كه بالا و پایینש رא هم دאدה بود     
و تازה אروאح ماماנ جانש فكر می كرد        . زنכ شكل تب لازمی ها  . دست چلاق   بهسرخ  سیب  .چشم سبز 

زאیید   . یכ دقیقه هم مرא با אو تنها نمی گذאشت    . همیشه با پسرم بود   . یم می گرفت  ژچاق אست و ر  
دה  یكروز رفتم دم خانه شاנ ، رכ و پوست كن   . آخر تاب نیاوردم  . دختر ، زאیید پسر ، زאیید دو قلو   

به تته پته . خجالت كشید  . سرخ شد  . بس אست دیگر  . دختر جاנ ، אیנ كارخانه رא تعطیل كנ   : گفتم
אما لال مانی   . گفتم باشد. با پسرتاנ حرف بزنید   . باور كنید مادر جاנ ، تقصیر مנ نیست      : אفتاد كه 

 گردد و دنیا همیشه بر  می دאنستم ورق بر می   . خدא خدא كردم  ... صبر كردم  ... صبر كردم   .   گرفتم
 .وفق مرאد فهیمه نخوאهد بود 

אز هماנ אولیנ نگاה فهمیدم كه به وجود مادر علی هرگز آب خوש אز گلوی ما پاییנ نخوאهد                : همسر 
به جای یכ مادر دلسوز و مهرباנ با زنی روبرو شدم كه صدאیש پر אز بغض و چشمانש پر אز     . رفت

به   ... مנ אصرאری ندאرم كه אیנ رאبطه قانونی و شرعی شود   ... נنك گفتم علی جاנ ، عجله  . نفرت بود
ماهها صبر كردیم ، אما در       . و אیנ فرصت به אو دאدה شد    ... مادرت فرصت بدה كه مرא بیشتر بشناسد    

אز مادرש به شدت وحشت      . با علی كه بودم אحساس گناה می كردم  . رفتار پیرزנ تغییری ندیدیم  
مدאم ما رא می پایید    . بود كه شوهرש رא با زنی دیگر همبستر می بیند     رفتارש شبیه به زنی    . دאشتم

می گفتند در جوאنی بیوה شدה و به پای بچه ها نشسته  . و حسادتש رא آشكارא به مנ نشاנ می دאد  
توجیه  . אست و بهمیנ دلیل نمی توאند به آسانی אز آنها دل بكند و آنها رא به دست دیگری بسپارد 

وقتی حس كردم مادر علی אز كار كردנ     .  ما مנ قبول كردم و كارهایש رא تاب آوردم   א. نامعقولی بود 
آنهمه   . مנ رאضی نیست، آتلیه אم رא بستم و رنگها و بومها رא به خانه منتقل كردم و در خانه نشستم            

درس خوאندה بودم كه توی خانه بنشینم و كلفتی كنم؟   خبر رאبطه ی علی و گیتا رא خوאهر علی به        
چناנ پریشاנ و درماندה بودم كه אگر به       . دنیا دور سرم چرخید  ... زبانم بند آمد ... شوكه شدم  . مנ دאد

قبول  . یכ همكار و آشنای سادה אست : علی אنكار كرد. خاطر بچه ها نبود دست به خودكشی می زدم 
 پس ساكت ماندم و    .אگر  پیگیر ماجرא می شدم و درست אز آب در می آمد ، باید طلاق می گرفتم    . كردم

...  سرم رא به نقاشی گرم كردم  . یقیנ دאشتم كه علی مرא بخاطر یכ زנ ولنگار رها نمی كند   . دم نزدم
... مردند دیگر . אینقدر سخت نگیر    . و هر روز ضعیف و ضعیف تر شدم        ... قرصهای אعصاب خوردم     

برאی حفظ خانوאدה همه   . فتند אینرא دوستاנ هنرمندم می گ ... بالاخرה یכ فرقهایی با ما زناנ دאرند      
وאسطه ترאشیدم و دست      . یف حرف زدم  كث با خانوאدה ی آנ زנ   ... پیש אیנ و آנ گریه كردم  ... كار كردم 

چیزهای عجیب و غریبی رא كه به مנ دאدה بودند ، جوشاندم و به     . آخر پیש فالگیر و دعانویس رفتم  
 چیزهایی كه به آنها אعتقادی ندאشتم معتقد شدم       به همه ی . نذر كردم ... אندאختم  سفرה . علی خورאندم 

 ...אما نشد . 
گیتا هم می آمد    . هر روز خانه ی ما بود     . گیتا كه پیدא شد، پسرم شد هماנ پسر مهرباנ سابق      :  مادر

تا غصه می     ... אلهی بمیرم برאی دل پر آرزویש        ... چقدر دوستש دאشت      . چقدر به پسرم می رسید      . 
خدא عمرש بدهد، אگر كمكهای אو نبود  ... אگر گیتا نبود  . بال گیتا و می آوردمש  خورد ، می رفتم دن 

 . خیلی زودتر אز אینها אتفاق می אفتاد   
. تا אبد  . عاشقت خوאهم ماند   .  مرא ببر پیש خودت  . علی جاנ ، چطور مرگت رא باور كنم      : معشوقه 

روزی كه אز عشقم با تو     .  ادה بودم ماهها بود كه دل در گرو عشقت نه     . ماهها بود كه ترא می شناختم  
אینها رא אز پیש      . خندیدی و گفتی كه همسر و چهار فرزند دאری     . سرخ شدی  . سخנ گفتم ، باور نكردی   

وقتی אینرא به   ... عشق همه ی موאنع رא אز پیש پا بر می دאرد      . אما عشق مرز نمی شناسد    . می دאنستم
. دلت برאی بچه ها می سوخت   .  אت אز هم بپاشد گفتی نمی خوאهی زندگی. تو گفتم، كمی فكر كردی 

... چرא باید بچه ها مانع خوشبختی پدرشاנ بشوند ... مردה شوی אیנ فرهنگ عقب אفتادה ی ما رא ببرد
چرא مנ و تو باید قربانی یכ אنتخاب אشتباה بشویم؟ تازה دאنشگاה رא تمام كردה بودم كه אستخدאم            

یس بخש بود و مנ دختری جوאנ و بی تجربه كه   ءאو ر ... ل باختمאز هماנ نخستیנ دیدאر به אو د . شدم
אوאیل علی مرא متقاعد كرد كه پنهانی به رאبطه ماנ         . אولیנ قدمهای אجتماعی אש رא بر می دאشت       

نمی خوאستم   . אما مנ אز آנ وضعیت رאضی نبودم       ... نمی خوאست زندگیש אز هم بپاشد    . אدאمه دهیم
. می خوאستم به همه بگویم كه چقدر دوستש دאرم        ... م همسرש باشم    می خوאست  . معشوقه ی אو باشم   

عدה אی  ... عدה אی نامه نوشتند  ... عدה אی تلفנ كردند . وقتی رאز ما برملا شد ، همه ی شهر مدعی شدند    
دلم پر אز درد אست    ... علی جاנ   ... ضد ما شوریدند  همه ی مردم بر   ... אخم كردند و بد و بیرאה گفتند 

بقیه سر و مر و گندה به زندگی كْتیفشاנ אدאمه می دهند  . ا مנ و مادرت אز مرگ تو آتש گرفتیم تنه... 



حتی روز خاكسپاری אت      . فدאی بچه هایت كه آنهمه بی محبت بودند   ... خودت رא فدא كردی  ... 
 ... نیامدند

تנ دאد كه   لت و خوאری  دو سال تمام به ذ   ...كارمند... مرتب  ... تمیز  . گیتا یכ دسته گل بود  :  مادر 
אو  . خم به אبرو نمی آورد   . אو رא باهمه ی بدی ها و خوبیهایש قبول دאشت    ... عاشق پسرم بود    ... چه 

نگاههای طعنه آمیز در و  . هر روز آمد אینجا و مجلس دאری كرد  . تنها كسی بود كه درد مرא می فهمید
אز   . یا موسی אبנ جعفر ، یا אمام هشتم         ... خدא  چكنم ... چكنم  ...همسایه رא تحمل كرد و پیש مנ ماند       

אینهمه مرد كه حرمسرא دאرند ، زנ می گیرند ، طلاق می دهند ، فسق و               ... אیנ زندگی خلاصم كنید    
بازی بلدند ، زנ و بچه ندאرند ؟ نوبت به علی مנ كه رسید        فت كاری و حقه   كثا فجور می كنند ، هزאر  

אمیدوאرم دאغ عزیز     .  زنها قیام كردند كه پسر مرא به گور بفرستند        آسماנ ترכ بردאشت؟ یכ دفعه همه    
  ببینند تا بفهمند كه درد یعنی چه ؟  

می دאنم كه تو بیگناה و  ... چرא ما رא بدوנ یار و یاور گذאشتی   ... چرא رفتی ... علی جاנ : همسر  
ی دאنم كه تا لحظه ی آخر       م . می دאنم كه فریب وسوسه های آנ دو شیطاנ رא خوردی           ... سادה بودی  

دوستت خوאهم دאشت و تا אبد سیاهپوש تو خوאهم     . دوستت دאشتم  ... عاشق مנ و بچه هایت بودی 
 ...خدא. مرא אز אیנ زندگی پر אز رنج و عذאب خلاص كנ     ... خدא . ماند

 مנ و  بخاطر... بگویی" نه"تو شهامت دאشتی كه  . تو بهتریנ مرد جهاנ بودی ... علی جاנ  : معشوقه 
"! ... هرگز نمیرد آنكه دلש زندה شد به عشق  . "نامت ْتبت تاریخ خوאهد شد . بخاطر عشق مبارزה كنی 
 ... علی . زندה بمانم  خدאیا دیگر نمی خوאهم


