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اتاق عروس
سهم زن
یادداشت نویسنده بر چاپ کتاب در ایران
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اشخاص نمایش
نادیا
ماریا نیکاالیونا ،مادرش
ورا ،خواهرش
آال ،دوستش
آنتونینا پرا کوفیونا ،مادر داماد
ِسوتا ،دخترش ،پانزدهساله
مادربزرگ
زینائیدا زینوویونا
اینا گلبوونا
ً
الریسا ،جامعهشناس ،حدودا بیست و هفتساله
مهمان اول
مهمان دوم
لنا
عکاس
کالودیا
عروس
 16شخصیت این نمایش در صورت لزوم میتوانند توسط  12بازیگر بازی شوند.

صحنه
نمایش در تاالر عروسی و در زمان معاصر اتفاق میافتد.

پردۀ اول
زینائیدا زینوویونا به روی آوانسن میآید .او پیراهن شب
خوشدوختی به تن دارد .روی سخن وی مستقیم با سالن
تماشاچیان است ،وی آرام ،باشکوه و بانفوذ صحبت میکند.

زینائیدا زینوویونا :امــروز ،روزی فوقالعــاده و غیرعادی اســت .اکنــون ،اینجا
و در ایــن تــاالر اتفاقی رخ میدهد که تا ســالهای طوالنی
در خاطرتــان میمانــد و تمام زندگی شــما را تغییر میدهد.
شــما به همراه ســایرین ،با روحیهای جدیدُ ،پر از احســاس
خوشــبختی و درک اهمیــت اتفاقــی کــه افتــاده اینجــا را
تــرک میکنید .هیچوقت ایــن لحظۀ ُپرهیجــان را فراموش
نکنیــد ،همیشــه مراقب همدیگر باشــید ،بهدقت از پرندۀ
ترســوی خوشــبختی کــه امــروز بــه میــان دســتهای شــما
پریده محافظت کنید( .پس از یک مکث کوتاه) برای فراغت
خاطر شــما و طبق توافق دوطرفه و بنابر  قانون شــما را زن و
شوهر اعالم میکنم.
موزیکـی باشـکوه .حـاال بـرای مـا روشـن شـده کـه اتفاقـات
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اتاق عروس
نمایـش در تـاالر عروسـی رخ میدهنـد و زینائیـدا زینوویونـا
کارمنـد رسـمی آن اسـت .بهلحـاظ ویژگیهـا و خصوصیـات
سـلطنتی مخمـل ،آینـه و پردههـای
بنـا میتـوان بـه مبلمـان
ِ

خوشدوخـت آویختهشـده بـاالی پنجرههـا اشـاره کـرد.
مکانهـای مختلـف تـاالر روی صحنـه از هـم جـدا نشـدهاند،
امـا بهآسـانی میتـوان حـدس زد کـه شـخصیتها هرکـدام
کجـا قـرار دارنـد :در اتـاق کار ،در تـاالر ثبـت باشـکوه یـا در
اتاق عروس.
حاال مارش عروسی نواخته میشود .زینائیدا زینوویونا به اتاق
کار خود میرود و با انرژی با دکمههای تابلوی فرمان ور میرود.

صدا:
زینائیدا زینوویونا:
صدا:
زینائیدا زینوویونا:
صدا:
زینائیدا زینوویونا:
صدا:
زینائیدا زینوویونا:

ً
ی و دوم را شلیک کن.
لودمیال  1فورا زوج س 
چشم زینائیدا زینوویونا.
ی ودوم پانتلیوا 2و کوندراتیف 3رو فوقالعاده
بعد از جفت س 
بفرست تو.
وای توروخدا ،ما همینجوری هم یک ساعت از برنامه
عقبیم ،او نوقت شما دوباره خارج از نوبت میفرستین تو.
بهنظر شما ،عروس حامله باید جلوی همه ویلونوسیلون
باشه؟ (دگمۀ دیگری را فشار میدهدِ ).ک ِسنیا؟
نه منم ،رایا.
پس کسنیا کجاست؟
یه دقیقه رفته بیرون ،یه چیزی بخوره.
یعنــی چــی یــه چیــزی بخــوره؟ شــماها عقلتونو از دســت
دادین؟ نمیفهمین تو چه موقعیتی هستیم؟
1. Loudmila
2. Panteleyeva
3. Kondratyev

پردۀ اول
صدا:
زینائیدا زینوویونا:

صدا:
زینائیدا زینوویونا:

صدا:
زینائیدا زینوویونا:
صدا:

17

آخه از صبح هیچی نخورده بود.
فکــر میکنیــد ،مــن خــوردم؟ ســریع لباســتو عــوض کن و
میز ثبت
ســریع برای عرض تبریک برو .گالینا رو از پشــت ِ
بلند کن و بفرستش تا توی راهپله با زوج سیو دوم مالقات
کنــه .من دیگه بیشــتر از این نمیتونــم تبریک بگم .صدام
گرفته .تازه باید گزارش عقدهای سال قبلم تموم کنم.
او نوقت سیو دوم کیه؟
کورســانت .یــادت نــره کــه بایــد در مــورد دریــا و اعتمــاد
صحبت کنی .بعدیها ،دانشــجو هســتن .واســه اونا باید
در مورد عشــق و علم بگی .فقط ســریعتر ،ســریعتر! باید به
برنامه برسیم.
میرسیم .اولینبارمون که نیست.
میــز ثبت.
کســنیا کــه برگشــت ،بگو ســریع بشــینه پشــت ِ
اونجا یه قیامتی شده.
چشم.
زینائیدا زینوویونا از تابلوی فرمان فاصله میگیرد ،اما هنوز
گوشی تلفن را نگه داشته است.

تاالر عروسی :بله هر روز از دهصبح تا ده شــب .بدون آنتراکت و بدون
تعطیلی .خواهش میکنم .خداحافظ.
خسته گوشی را میگذارد .در ادامه ،پرده در اتاق عروس اتفاق
ً
میافتد ،اما تماشاچی باید دائما ریتم متشنج دنیای تاالر را
احساس کند .برای این منظور میتوان گاهوبیگاه صدای
موزیک جشن را بلند و اپیزودهای مختلفی روی آوانسن اجرا
کرد که عروسهای بیقرار روی آن حرکت میکنند ،کارمندان
آلبالویی تیره عجله
خانم تاالر در پیراهنهای یکشکل
ِ
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اتاق عروس
میکنند ،یا زمانی که فامیلها و مهمانها عبور میکنند .این
اپیزودها در متن نمایش گنجانده نشدهاند.زینائیدا زینوویونا
شمارهای را میگیرد.

خاطر این
تو خونهای؟ من به موبایلت زنگ زدم ،اما به
ِ
کوال ک نتونستم بگیرمت .میگن یه دکلی شکسته،
طرفای شب تعمیرش میکنن ...منم اضافهکاری میمونم.
آره ،بازم .ایرا مریض شده ،کسی رو نداریم جاش بذاریم.
نیازی نیست عصبانی بشی .شام رو گازه ،فقط گرمش
کن .تو یخچالم یه سورپریز خوشمزه منتظرته.
نادیا در لباس عروس و ماریا نیکاالیونا وارد میشوند.
ماریا نیکاالیونا:
زینائیدا زینوویونا:
ماریا نیکاالیونا:
زینائیدا زینوویونا:
ماریا نیکاالیونا:
نادیا:
زینائیدا زینوویونا:
ماریا نیکاالیونا:
زینائیدا زینوویونا:

من دیگه نمیتونم صحبت کنم .میبوسمت.
سالم.
خوش آمدید .برای عقد تشریف آوردین؟
(آه میکشد ).بله.
نامخانوادگی؟
کورنیلوا.
کورنیلوا و چرنیخ.
خیلــی خوشــبختم .اســم مــن زینائیــدا زینوویوناســت.
شمارۀ شما سی و چهاره .باید یکمقدار صبر کنید.
ً
(به نادیا) فعال بریم تو البی.
(مثل قبل رسمی و خوشبرخورد میشود ).چرا البی؟ دنبال
من بیایید( .آنها را به محل دیگری هدایت میکند ).خب،
اینجا مستقر شید .اینجا اتاق عروسه .بنابه تشریفات،
اینجا خانمهایی که به مهمونی دعوت شدن ،آماده

پردۀ اول

نادیا:
زینائیدا زینوویونا:

نادیا:
زینائیدا زینوویونا:
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میشن .استراحت کنید ،عجله نکنید ،کسی مزاحم
شما نمیشه.
مگه من تنها کسی هستم که امروز عقد میکنه؟
خاطــر همین نگران
مــا اتاقای اینجــوری چندتا داریم .به
ِ
نباشــید ،آروم باشــید ،بــر افــکار خودتــون مســلط شــین،
بــا روزهــای دوشــیزگیتون خداحافظــی کنیــد .دامــاد االن
اینجاست؟
رفته دنبال فامیال .زود برمیگرده.
هروقت اومد ،با شناسنامههاتون بیایین باال به اتاق عقد.
زینائیدا زینوویونا میرود .مادر و دختر تنها میمانند .لباسها
و موهایشان را در آینه مرتب میکنند .سکوت آزاردهندهای
حکمفرماست.

ماریا نیکاالیونا:
نادیا:
ماریا نیکاالیونا:

نادیا:
ماریا نیکاالیونا:

یشــه همیــن االن توضیــح بــدی ،ایــن تصمیــم
نادیــا ،1م 
عجیبت یعنی چی؟
ً
بــهنظــر من ،ازدواج کــردن برای یک دوشــیزه اصال تصمیم
عجیبی نیست.
قایمکــی درخواســت بــدی ،ســکوت کنــی ،پنهــونکاری
کنی ،به مادرت در مورد همهچی روز آخر خبر بدی ،این
ً
رفتارا اصال به تو نمیخوره.
ً
مامان قلبت .تو اصال نباید نگران بشی.
االن به نظرت من نگران نیســتم؟ مهمترین مســئله اینه که
معلوم نیست به کی شوهر کردی!

 .1اسم دختر «نادژدا»ست که در متن او را «نادیا»« ،نادیوشنکا»« ،نادنکا» و «نادیونچیک» هم
صدا میزنند .در فرهنگ روسی شکل اسم بهصورتی که تحبیب و محبت شخص صدازننده را
میرساند ،بسیار مرسوم است( .م).
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اتاق عروس
نادیا:
ماریا نیکاالیونا:
نادیا:
ماریا نیکاالیونا:
نادیا:

ماریا نیکاالیونا:
نادیا:
ماریا نیکاالیونا:

نادیا:
ماریا نیکاالیونا:

نادیا:
ماریا نیکاالیونا:

ً
واســه چی معلوم نیســت؟ گریشا 1قبال هم پیش ما اومده،
با مادرش چند وقت پیش آشنا شدی.
یشــدم ...البته از خود گریشا هم
کاش هیچوقت آشــنا نم 
دل خوشی ندارم.
ً
اینو قبال هم گفتی.
ما همه مطمئن بودیم که تو با والنتین ازدواج میکنی...
یشــه در موردش صحبت
(حــرف مادرش را قطــع میکند ).م 
نکنیم؟ بهتره بگی ،خوشــحالی مــن االن ازدواج میکنم؟
االن در مــورد گریشــا فکــر نکــن .مــن میدونــم که تــو ازش
خوشت نمیآد ،اما درکل خوشحالی؟
(گیج شده ).هر مادری دلش میخواد دخترش رو...
اون هر مادریه ،تو چی؟
نمیدونــم ...یه مرد غریبه یهو از مادرتم عزیزتر میشــه...
ً
همیــن وروچکا رو ببین ،بعد از عروســیش من کامال براش
غریبه شدم.
ً
شما دوتا قبال هم آبتون تو یه جوب نمیرفت.
همین ناراحتکننــدهس .درد زایمانتــون رو کشــیدم،
تنهایــی بزرگتــون کــردم ،حــاال ورا بایــد بــه مــن بخنــده،
ـس زندگیم
فکــر کنــه که مــن یه اســب پیــرم و نمیتونــم از پـ ِ
بربیام...
اون اینجوری فکر نمیکنه.
حاال هم که تو داری منو ترک میکنی .فردا بعد از مدرســه

 .1اسم اصلی شخصیت «گریگوری» است که بهصورت «گریشا» و «گریشکا» هم به همان دلیل مذکور
استفاده میشود( .م).

