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نمایشنامۀ کمیتۀ نان
 اجرا در سالن قشقایی مجموعهی تئاتر شهر
اردیبهشت و خرداد 1398
 حضور در بخش مسابقهی صحنهای سی و هشتمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
 نامزد جایزه بازیگری زن( الهام شعبانی و یلدا عباسی)
از سی و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
 برنده جایزه بازیگری زن (یلدا عباسی) از سی و
هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

برای شهرام زرگر

::
لیلی عاج

شخصیتها
صبریه
روزگار
آراد
محبوبه
نرمین
کاک
سبحان

پنجاه و شش هفت ساله
(مادر ناتنی خانواده)
سی و سه چهار ساله
(کارگر کُرد میدان میوه و ترهبار)
بیست و هفت هشت ساله
(کارگر کُرد میدان میوه و ترهبار)
بیست و چهار پنج ساله هشت
ساله (همسر روزگار)
بیست و شش هفت ساله
(دختر کُرد کولبر)
سی و پنج شش ساله
(از کولبرهای قدیمی)

همه به غیر از صبریه و محبوبه با لهجه کرردی صرحبت
میکنند.



صحنهی اول
یک خانه کارگری که الزاما عناصر رئالیستی ندارد .حجمی از
قاشق و چنگال یکبار مصرف ،آدامس موزی ،خالل دندان
در سبدهای بزرگ در صحنه دیده میشود .همزمان با ورود
تماشـاگران موسیقی شــاد کردی پخش میشـود .روزگار،
آراد و محبوبه روبهروی تماشاگران ایستادهاند و همگی به یک
نقطه خیره مانده و حــال و روز خوشی ندارند .بغض
روزگار میترکد وگریهاش میگیرد؛ بالفاصـله آراد و
محـبوبه (حـاملگیاش کامال قابل تشـــخیص است ).نیز
گریه میکنند .آراد کنترل تلویزیون را به طرف تماشـاگران
گرفته و فیلم را پاز میکند ،موسیقی قطع میشود.
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آراد

(با لهجه کردی) همینه ...اینه ...نگا کرن
بغررا اُرگرریم دومرری از چرری ...ادریرر
مریرروانی اینررهی بایررد ایررن یررارو پیرردا
کنرری (....فــیلم را پلــی مــیکنــد ).اینجررا
کاکسبحان داره درگوشی باهاش حرف
میزنهی ببین داره با دست آراد( ...سـریع
حــرفش را اصــال مــیکنــد ).آزاد مررا رو
نشرون مرریده؛ اون موقر آزاد کنررار تررو
وایسراده بود با تلفن حررف مریزد مرن
یادمه ...االن دوربرین میراد رو شرماها...
ببین( ...فیلم را پاز میکند ).همه کراریم
کمیته نان ادری

مریوانیم (فیلم را پلـی

مــیکنــد ).بفرمررا اینجررام دسررت آزاد رو
گرفتن کشیدنش که برقصه.
روزگار

(با لهجه کـردی) قربونرت قردب بررم...
قربون اون سریباهرای قیوونیرت بررمی
کجررایی االن کرره د مررا داره آترریش
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میگیره؟ آزاد ...آزاد گیان (به شدت متاثر
است ).داداشری ترو کری اینقردر خرو
رقصیدن یاد گرفتی کره مرا نفهمیردم؟
کجایی داداشری؟ (بـه آراد) بلیرت بگیرر
بری ... .محبو دوتا تیکره لبراگ گررم
جور کن ...این بچه بری صراح نیسرت
که جنازهاش سه روز سه روز زیرر بررف
بمونه...
محبوبه

اگه دروغ باشه چی؟ (سکوت) صبر
کنی .کاکسبحان خودش بهمون خبر
دقیق بده( ...سکوت) تا فردا صبح صبر

روزگار

کنی .هاان؟
چرره جرروری صرربر کررن .؟ گُرر .شررده...
نمرریدونرری .مررردهاگ؟ زنرردهاگ؟ تیررر
خورده؟ یخ زده؟ افرتاده پرایین دسرت و
پاش شکسته؟ وقتی هیچی نمریدونری.
چرره جرروری صرربر کررن.؟ (ناراحــت و
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بــیقــرار) آخ کمرررم شکسررت ...داغررت
سنگینه آزاد ...آخ آزاد آخ...
(در همین لحظه صبریه با چند نان سـنگک در دسـت وارد
میشود).
صبریه

دست شکسرته کرار مریکنره؛ ولری د
شکسررته نرره ...یرره لقمرره نررون ب ر ارین
دهنتون ...خودتون رو جم و جور کنرین
هیچی نشدهی نباید هر .بشره( ...بـه زور
تکه ای نان در دهان روزگـار مـیچپانـد و از
صحنه بیرون میرود .او تعادل روانی ندارد و
به ظاهر آرام است؛ امـا حرکـاتش خشـونت
پنهانی دارد).

روزگار

ک
پایین نمیره صبری خانوم گلوم خش م
انگار دارم تیغ میخورم ...آراد بلیت چی
شد؟

آراد

(تلفناش را تمام میکند ).تعاونی 7
ساعت  8ش برا مریوان دارهی گیتیپیما



