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 به نام خدا

 «عرق سرد»

 گیر داره...بچه ها کسی ناخن -)صدای دخترها در رختکن: 

 ناخن هام و گرفتم -

 ام اوکیه؟(الهام بیا ببین مقنعه -

لو اینجا رختکن تیم ملیه، یه ربع مونده تا بازی برامون دعا کنید هافروز: 

انرژی مثبت بفرستید این بازی سختیه از فینالم مهمتره ولی ما 

 ترکونیمیم

 ه بازیکنان تیم: شیر

 افروز: علی علی 

 بازیکنان تیم: یا علی... ایران... ایران... ایران... ایران... ایران

 بریم... افروز: ما می

 بازیکنان تیم: هوووووووو

  تونیم...ما میافروز: 

 بازیکنان تیم: هوووووووو

جمع کنید... آستین ا حواستون و موخانبسه... نوری: بسه... بسه... بسه... 

ای دارید نره باال... هد نیوفته... من مو نبینم... شما اگه نکته

 بفرمایید...

  مربی: بله

... خطا کردن نداریم... من تو هیچ شرایطی تکل زدم... هلم دادننوری: 

 ... مو نبینم

 بیا افروز:
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 مربی: حواست به اونجا باشه

 دیگه رد شده تموم شدهشلوارک نره باال... گزارش رد کنم  نوری:

 افروز: تروخدا اون سه تا رو با هم نکش بیرون

 مربی: حواسم هست

گل اگه زدین جلف بازی در نمیارین... من و نگاه کن خانم  نوری: بعدِ

 لت و دیشب تحویل ندادی؟یافروز تو چرا موبا ...سنگین

 افروز: تحویل دادم دیشب

 ره بهذاری رهنوری: داری الیو می

 : دروغ گفتم... ببخشیدافروز

 نوری: همه باید اینجا رو ببینن... رختکنه

 خوامافروز: معذرت می

 نوری: زشته... نکن

 افروز: ببخشید دیگه

 نوری: تتویی ها چسب بزنن... مصی

 مصی: زدم مهرانه جون

 نوری: نوری

 مصی: ببخشید

 نوری: جمع شید همگی

 افروز: خرما بخور غش نکنی

ا... با خانما... خانما.. خانممع شید... جمع شید نوری: جمع شید... ج

 ریم فینالبریم میآرزوی موفقیت به یاری خدا می
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 بازیکنان تیم: ایشاال

 حول و ال قوت اال باهللنوری: ال 

هاش نفس گیره یا علی مدد... افروز ما شیره یا : افروز ما شیره یا علی مدد... شوت)صدای تشویق تماشاچیان

هاش نفس گیره یا علی مدد... افروز ما شیره یا علی مدد... شوت هاش نفس گیره یا علی مدد...شوتعلی مدد... 

هیچ اشکالی نداره بازی ادامه داره... هیچ اشکالی نداره بازی ادامه داره... باز هم مثل همیشه... باز هم مثل 

  باز هم مثل همیشه... همیشه...

 افروز: دو-

 باز هم مثل همیشه... مثل همیشه... باز همصدای تماشاچیان: 

 ...الاشام :زورفا

 افروز... افروز... هی هی... افروز :نایچاشامت قیوشت یادص

 برو جلو دیگه افروز: -

... ایران... ایران... هی 1...2...3...4...5...6...7...8افروز... هی هی... ایران... ایران... هی هی...  :نایچاشامت یادص - 

 هی... 

 نوری: مبارکه... آفرین

 (مرگ نوتمد :زورفا-

 )سرود ملی جمهوری اسالمی ایران(

 اسپانیایی( )موسیقی

 ...تونیم... چی کارافروز: نمی

 شهمصی: نمی

 کنیم؟ تونیم... چی کارافروز: نمی

 نوری برای آشتی موخانام از افروز: یه دونه
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... این آخری و برای من بفرست... همه نوری: این قدر نزدیک نشو به من

 چیز زیر سر اردستانیه... 

 بازیکنان تیم: چرا؟

 نوری: حرکت کن...

 کننرپرست تیم: زشته دارن نگا میس

 افروز تو بیفت جلو نوری:

 افروز: چشم

 کنینوری: شلوغ می

 افروز: چشم

 از یه طرف...   سرپرست تیم: حواستون باشه ها

 مصی: یواش عجله کنید

 نوری: همه هم بامزه

 الیک یه ربع 2351بچه ها عکسه ترکوند اینستا رو افروز: 

 اممصی: من که راضی

 ان تیم: هوووووووووبازیکن

 هها فرودگاهسرپرست تیم: هیس بچه

 چه خوشگله سرپرستتونام کامنت گذاشته افروز: یکی

 مصی: خیله خوب

 ما چه کرده... چشم ها رو خیره کرده...بازیکنان تیم: 

 نوری: ای بابا

 افروز: پاس من و بده عباس... سالم بفرمایید
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 یا راهرو؟ خواینمسئول چک بلیت: مرسی... پنجره می

 افروز: راهرو لطفا

 مسئول چک بلیت: چشم

 بازیکن تیم: مرسی

 نوری: برو

 افروز: سالم

 حراست فرودگاه: سالم

 نوری: یکی از یکی ماه ترین

 افروز: خودمم

 )صدای پیجر فرودگاه(

 حراست فرودگاه: خانم افروز اردستانی؟ درسته؟

 افروز: بله

 حراست فرودگاه: متاهلی هنوز؟

 ه طور؟افروز: چ

 حراست فرودگاه: جدا که نشدی؟

 افروز: نه 

  وننوری: خانم سرمدی چیه شماره صندلیت

 حراست فرودگاه: یاسر شاه حسینی؟ درسته؟ اسم همسرتون

 افروز: بله

 الخروج کردن شما رو حراست فرودگاه: ممنوع
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 افروز: کی؟

 حسینی مگه شوهرتون نیست؟حراست فرودگاه: همین آقای شاه

 له... چرا؟افروز: ب

 پرسین؟ من باید بدونم؟حراست فرودگاه: از من چرا می

 آخهافروز: نه اشتباه شده... امکان نداره...چرا 

 حراست فرودگاه: اینجا زده دیگه تو سیستم

میام... سه هفته پیش روسیه بودم... اصال و رم افروز: من همش دارم می

  مدام سفرم ممکن نیست یه بار دیگه چک کنین لطفا

کنم... بله درسته ممنوع حراست فرودگاه: من یه بار دیگه چک می

الخروج... عدم رضایت همسر خانم افروز اردستانی آقای یاسر 

 حسینی درسته دیگه خانم؟شاه

... دستگاه the mobile phone is offباشد... تلفن همراه: دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می)صدای 

 باشد(مشترک مرد نظر خاموش می

صد در صد یه اشتباهی  ینافروز: بچه ها... مصی... فاطمه بیاین ببین

شه اگه من تنها بمونم شده خب؟ یه کم معطلی داره ولی حل می

پیچوننم ولی اگه همه بمونیم تیم ملی مونده مجبورن یه اینا می

 خب؟  کاری کنن

 نوری: نه عزیز من این حرفا کدومه

 یاد وکیلی...افروز: باالخره یه وزیری م

 زنیچرا داری جو تیم و بهم می نوری:

 ه وایسین خانم نوری دروغ می گم مگه؟قافروز: یه دقی

  نوری: تو با من بیا یه دقیقه

 افروز: بگین تا افروز نیاد ما نمیایم...
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 نوری: اصال این حرفا چیه؟

 مونیم تا تو بیایمصی: می

 افروز: مرسی

باید بری اداره گذرنامه افروز جان تو  نوری: رسید دادن برای پاسپورتت

 چرا ممنوع الخروجی؟ 

 دونمافروز: نمی

دونم؟ یعنی این همه آدم نرن بازی ملی یعنی چی نمیسرپرست تیم: 

 دونی؟ بهم بخوره چون تو نمی

 افروز: زنگ زدم خاموشه چی کار کنم؟

 شه که گروکشی کنی تیم ونوری: جواب سر باال به ما نده عزیزم نمی

 تحریک کنی که نرن که

 خواین تیم و بدون من بفرستین برنافروز: واقعا می

کنی؟ منم نوری: تو مگه مشکلت الینحله که داری این کارا رو می

 رم پیشتم ما کنارتیم تو مهمی برای مانمی

 ...(the mobile phone is offباشد... )صدای تلفن همراه: دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می

 اوز: دمت گرمافر

 مصی: ماشینشم نیست... مگه کلید نداری؟

 ... افروز: باال رو عوض کرده

 آقا خالد سالم... -

 حسینی رسیدن بخیرآقا خالد: سالم خانم شاه

 کنه...ببین یاسر کجاست در و باز نمی افروز: قربونت...

 تن...رفآقا خالد: 
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 افروز: کی رفت؟

 ن کم پیداییشما  آقا خالد: نیستن...

 گم از کی نیستن آقا خالد؟...افروز: می

 نمی دونم کی رفتن من رفتم نبودن... نمی دونمآقا خالد: 

 افروز: خیله خب درو بزن... بیا در باال رو هم باز کن

 در و باز نکن نحسینی گفتآقا شاهببخشید در و باز نمی کنم... آقا خالد:

نمی کنم... دست اگر شما اومدین در و باز نکن... من در و باز 

 من نیست.

 )صدای تلفن همراه: دستگاه مشترک مورد نظر...(

 افروز: برو دیگه 

 کنی؟ مگه تو خیابون وایساده... بریم خونهمصی: افروز چرا اینجوری می

 افروز: این رفته

 مصی: کجا رفته؟

ره... ممنوع الخروج کرده بعدشم رفته که هیچ کاری افروز: دبی... می

 نشه کرد

 تونه ول کنهره... کارش چی؟ مگه میی: نه بابا نمیمص

 ذارن جاشافروز: کارش چی... آره یکی دیگه رو دو روز می

افته زنیم اتفاقی میمصی: افروز اآلن بریم خونه قربونت برم هی دور می

بریم ماچان من بریم خونه یه  ؟جز این که اعصابمون خورد شه

 ؟... آها اینجا خوب نیستفکری کنیم

 ای همیشه پر باشه افروز: جا نمی شیم... مگه می شه یه کوچه
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ماشین  که هر شبپارکینگ اجاره کن دیگه نمی شه گم مصی: بابا می

و بذاریم بیرون... از سرایداری کسی بپرسیم آگهی ببینیم زیاده 

 به خدا... می خوای ببیریم بذاریم کوچه پشتی

 !؟خونه کی گذاشته افروز: بذار بریم تا ته کوچه... جلو در

برو...  ...افروز... افروز... مصی: پره... اونجا هم پره اصال نمی شه... یاسره

 برو یه جای شلوغ باهاش حرف بزنیم آرومش کنیم

 افروز: کجا برم نصفه شبی؟

 مصی: چراغ قرمزه

 افروز: وای

 ... بپیچ تو کوچه... اومد... اسنپ؟مصی: افروز یواش

 راننده: بله

ریم آقا... آقا سر کوچه باید بپیچین چپ فقط یه کم آروم برین افروز: ب

 تو کوچه لطفا...جلو همین در سفیده

مصی: حتما یه چیزی بوده وگرنه الکی نمیان بزنن به ماشین آدم برن 

 که... کاری کردی؟ 

 افروز: یعنی چی کاری کردی؟ چی کار کردم؟

 ...دونستملی نمیخوای بگی نگو... من موندم که حلش کنم ومصی: نمی

 کنمافروز: چرا تو حلش کنی؟ خودم حلش می

یتون بدم یکی دو روز این ور اون ور مصی: من گفتم قهرین وایسم آشت

شه؟ این آقا اگه نیاد برسیم به بازی ولی اآلن فدراسیون چی می

 رضایت بده چی؟

دونم مصی منم اینجام هی من موندم من موندم نکن افروز: منم نمی

 رفتیو اعصاب من خب میبری ر
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 مصی: خاک بر سر من که به خاطر تو موندم

 رفتیجوجه... تو هم می افروز: منت سر من نذار

مصی: منت چی؟ من موندم که یه کاری بکنم خواهش کنم یه گهی 

 بخورم 

 افروز: بیخود کردی خواهش کنی

 مصی: به من کامل بگو چی شده

کنی... بفهمه ونه با من زندگی میددونه تو پیش منی... نمیافروز: نمی

 گیره ازموناینجا رو می

 مصی: بیخود کرده مگه مال اونه؟

اونه... اینجا رو اون اجاره کرده برام بفهمه همخونه گرفتم افروز: آره مال 

 کنهبیرونم می

گی؟ ها؟ پس من اآلن یعنی خونه مصی: اآلن داری اینا رو به من می

 یاسرم 

 ؟اه حسینی؟ اشتباه شده بود واقعانوری: چی گفت آقا ش

 افروز: شما که خبر داری ازش

 گیرم خدمتتون... چی؟ نوری: من تماس می

 گم شما که خودت خبر داری ازشافروز: می

 نوری: چه طور؟

 افروز: اینجا نبود مگه؟ 

 نوری: سوال من و با سوال جواب نده

 افروز: یاسر نیست... سفره

 نوری: سفره؟
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 بود اآلن نه؟افروز: اینجا 

 ؟نوری: این و گفتم

 افروز: اگه چیزی گفته خواسته من و خراب کنه 

نوری: خودت بگو خب چرا این قدر درگیر و دار اینی که اون چیزی 

 گفته باشه چی داره بگه

 افروز: چی بگم... چیزی نیست

 نوری: چرا ممنوع الخروجت کرده؟

ون فک چرا همت یده ممنوع الخروج کردهدونم عشقش کشافروز: نمی

 کنین یه چیزی بوده؟می

نوری: نبوده؟ شب خوابیده صبح پا شده شما رو ممنوع الخروج کرده 

 جالبه

 افروز: شب خوابیده صبح پاشده ممنوع الخروج کرده

نوری: ما رو محرم بدون عزیزجان... بگو به من بگو برای خودت خوبه 

آشتیتون  شاید ما بتونیم یه کاری بکنیم وجه المصالحه بشیم

 بدیم

 افروز: چیزی نیست... چی بگم

نوری: باید بری بازیت و بکنی این همه زحمت کشیدی تو این ساال که 

چرخه تیم بره باال اآلن خودت نری ظلمه به خدا رو کاکول تو می

 این تیم حیفه برای هیچی فینال و از دست بدی

 مصی: از دست برای چی بده مهرانه جون

 نوری: نوری

 اشه ببخشید مصی: ب

 بگو دهنت عادت کنه ...نوری: بگو نوری عزیز جان
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مصی: برای چی از دست بده شما یه کاریش بکنین دیگه ما که تو اینجا 

 غیر از شما کسی رو نداریم همه امیدمون هم به شماست

 نوری: نظر خواستم من از شما؟

لیلی افروز: فک کنین لج کرده خواسته حال و من و بگیره اصال به هر د

 شما نذارین همه چی بپیچه تو هم 

کاپیتان تیم ملیه  خانممصی: فدراسیون این وسط کارش چیه؟ این 

 شما هست یا نیست؟

نوری: حاال بهم نریز شما این قدر شما که رو نیمکتی چه اینجا چه 

 مالزی

 مصی: آخه اآلن اصال مسئله من نیستم 

این فقط موند به افروز: شما که مدیریت کردین تیم خوب زود رفت 

 خاطر من 

رفتی به خاطر دوست جونت  نوری: همون دیگه اردوی تفریحی مگه می

 ؟نرفتی

افروز: اآلن من چی کار کنم؟ چهار روز فقط وقت دارم فدراسیون 

 ؟ خواد کاری کنه یا نهمی

نوری: شما به خاطر مشکلت تو فوتبال ممنوع الخروج نشدی که ما 

و خونه زندگیت مشکل داری اونم بتونیم کاری بکنیم شما ت

 خودت باید حل کنی به ما چه مربوطه ما سر پیازیم یا ته پیاز؟

 مشکل من نیست مشکل تیمه  فقطدیگه افروز: آخه من نرم 

کنه دلم نوری: ما قائم به فرد نیستیم تیم ایشاال بهترین بازیش و می

 روشنه 

 رهباال نمی افروز: نه اینا که نیست با ایشاال ماشاال که تیم
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 نوری: لحنت...

 مصی: ببخشید

 ...گمنوری: ببین همین لحنت و می

مصی: نه شما ببخشید حق کامال با شماست شما بیاین پشت ما افروز 

هم هرچی بوده واسه تیم بد نبوده که ترو قرآن این داستان و 

 جمعش کنین بریم ما 

نگ تتو بزنین نوری: کجا بریم ما؟ ژورنال آوردی که همه یکپارچه مچی

به روی خودم نیوردم بچه های تیم و برداشتی بردی میگون 

 نذاشتم کسی بفهمه قلیون تو کمپ تیم ملی پارتی کنی

 مصی: من که برای همه اینا تعهد دادم

 وایسم؟ یکی نوری: چه قدر من پای تو

 مصی: اآلن برای افروز چی کار کنیم؟

کنم بچه گه دارم پیگیری مینوری: اآلن به خاطر این مالزیم و نرفتم دی

 ها اونجا من دائم استرس 

 افروز: یه کاری برای من بکنین... لطفا 

نوری: عزیز جان خودت باید مدیریت کنی اون مرده مرد هم معلومه 

چشه راضیش کن تو زنی باید بتونی یه امضا بزنه بتونی بیای 

تو بره  .جمع شه این بحران فقط نذار صداش دربیاد منم نذاشتم

تونه کاریش بکنه خودت بی سر و حاشیه دیگه هیچکس نمی

 صدا حلش کن 

تا  270بانک پاسارگاد داوود آ آلپانته 5022291000782837آ: نتهپا

صبح هم دیگه بیشتر وقت  تا مونده تا فردا130اآلن جمع شده  تا

بیشتر وقت نداریم ببین ای بمیره... تا فردا صبح هم نداریم... 
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ستاگرام توییتر همه جا... یه دونه دوستت گفتی تو تلگرام این

 بگو بذاره قربونت برم خداحافظ تاگرام فالوور زیاد داره اینس

 تونه؟ ؟ یعنی قانونا میشهافروز: مگه می

 تونهخیلی راحت میدیگه  قانونهشه... معلومه که می آ:نتهپا

 چی؟ ای یه جوریه یعنیکیس با کیس فرق داره هر پرونده افروز:

حسینیه ها بلده چی کار کنه بعدم به خاطر بله ولی اونم یاسر شاه آ:نتهپا

 شغلش آشنا پاشنا زیاد داره

 افروز: پانتی این و ول کن دو دیقه بیا بشین پانتی وقت ندارم 

آخ این مهمه... مهمه الو قربونتون برم من ده و نیم فسام فردا  آ:نتهپا

مادر پدر  ،بله .شهجور میردا حداکثر نگران نباشین پول تا ف

برادر اصال مهم نیست شما فقط دیگه خواهش  رضایت دادن

کنم حرص این خانواده رو درنیارین دیگه بهشون هی زنگ می

بینمتون شه قربونتون برم مینزنین بله ایشاال درست می

 خداحافظ

 خواد؟ گن چرا؟ هیچ دلیل موجهی نمیافروز: یعنی بهش نمی

تونه زن و بدون هیچ دلیلی ممنوع الخروج بکنه این و ه مرد مینآ: نتهپا

شه کرد قانونیه همین که دلش خواسته دیگه هیچ کاریش نمی

 مملکت مرداست دیگهکافیه 

ای داره این جوری حتما یه استثنایی داره یه تبصره شه؟افروز: مگه می

  ...شه کهکه نمی

خروج بده ولی فدراسیون باید بیاد  تونه یه بار اجازهدادستان می آ:نتهپا

 تو رو تایید کنه 

 افروز: خب بریم دادستان 
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حسینی خوب بلده دست رو چه قانونی رسه...شاهبه وقت تو نمی آ:نتهپا

 بذاره که همه جوره به نفعش باشه 

گرفتیم یه ساله افروز: بابا این جوری هم که نبوده ما داشتیم طالق می

 کنیم میداریم جدا زندگی 

دست تو اصال به دست یاسر نخورده یه ساله به قاضی چه اسمت  آ:نتهپا

اال نزدیکین دورین سر اشه یعنی زنشی قانونا حتو شناسنامه

تونه تو رو ممنوع الخروج کنه میهستین فرقی نمیکوهین هرجا 

 تونه رضایت بده که  بتونی بریکنه و خودش هم می

 کردواست رضایت بده که این کارا رو نمیخده میافروز: رضایت که نمی

غد  دادیخواستی بازی ها تموم شه بعد تقاضای طالق میمیآ: نتهپا

 بازی درآوردی

  ...افروز: بابا اون اول رفت شکایت کرد من نتونم بازی کنم

 ...شکایت اون و که من زدم تو دیوارآ: پانته

 افروز: بعد من هیچ کاری نکنم؟

 دادی دستشبهانه  آ:نتهپا

 شه کردگی چی پانتی؟ اآلن برم بمیرم؟ هیچ کاری نمیافروز: اآلن می

 یاسر فقط باید اون و راضیش کنی آ: نتهپا

 باهاش حرف بزن راضیش کن تو می تونی افروز: تو

شناسم مدلش و خواد تو باهاش حرف بزنی من میاون دلش میآ: نتهپا

زنی بیا برو باهاش با خواد تو بری باهاش حرف بدقیقا دلش می

اش برو ناز و نوازشش کن حرف بزن یه کم قربون صدقه آرامش

تو رو تنبیه کرده اگه بخوای داد و بی داد  کنه مرده بذار احساس

راه بندازی و دوباره نه و نو کنی نه ها هرچی گفت بگو باشه تو 

 اآلن بهش نیاز داری یه کم سیاست داشته باش 
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 افروز: اه

ه نداره برو باهاش حرف بزن بذار بازی ها تموم شه تا بعد ببینیم اآ: نتهپا

 شه... ای بمیری... قربونتون برم جانم؟چی می

 )صدای تلفن همراه: دستگاه مشترک مورد نظر خاموش...(

بخور دیگه بیا  ،ماچان من بیا بخور اااآ ...نم ناچوم ناچوم یامصی: 

 ببین چی درست کردم برات

 زنی سر من؟افروز: عنتر داد می

؟ قربونت نم تونی قهر باشی؟ هوم؟ راضی نیستی ازی واقعا میمصی: یعن

  ... ماچان...ماچان من .تونم باهات قهر باشم منبرم که نمی

 بالکم کرده رو هر سه تا گوشیش... یاسرمردم... آخ داشتم میافروز: 

 مصی: چی کار کنیم اآلن؟

  افروز: فرصت معذرت خواهی و ازم گرفت 

 !چه قدر زنگ زدنمصی: وای... بچه ها 

 افروز: چی گفتن؟

 مصی: بیست چهاری دارن زنگ می زنن رو گوشیم 

 افروز: نزدن؟ نه ؟ خیلی زود ما رو یادشون نرفت

 مصی: خیلی... ولی اسپنیش زنگ زد 

 افروز: چی گفت؟

دونستم واقعا چی باید بهش بگم مصی: دیشب تکست داده بود من نمی

خواد بازیت و زنده تو جواب ندادم خودش زنگ زد گفت می

 مالزی ببینه 

 افروز: گفتی جا موندیم؟
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رسیم ولی بهش گفتم که یگفتم دیرتر م، نه این و که نگفتم: مصی

مالزی کنی گفت سه روز دیگه میاد بدون حجاب اصال بازی نمی

 که باهات ببنده 

 ...افروز: این همه رفتیم اومدیم کشتیم خودمون و

شه دیگه نمی تونیم خودمون و ه چیزی میگور باباش یمصی: اووووه 

 ریم بکشیم که تهش اینه که قاچاقی می

 افروز: چی بوده؟ 

 مصی: قاچاقی

 ؟!افروز: چه جوری قاچاقی

 شیم مصی: با لنج و اینا یه خورده اولش اذیت می

 یه چیزی شنیدی تا آخرش گوش نکردی افروز: نه

 دن ه هم میمصی: نه ولی بعدش برسیم به خاکشون تمومه خون

 ها؟ پانیاسافروز: عباس فکرت اس

دن حاال تو هی بگو ایران ایران مام میهن  گم خونه میمصی: بابا می

 مام وطن

 افروز: دیدی گذاشت برم بیام ببریم برسیم فینال بعد زهرش و ریخت

 مصی: یاسر 

 افروز: نکرد نکرد دم فینال کرد بچه خوشگل

 مصی: یاسی جون خیلی اوکی نبود 

  ...افروز: نه حال نکرد با فینال خیلی

 پاشو پاشو برو یه دوش بگیر  ...ولی غیر واقعی وجههمصی: چهره م

 افروز: میام 
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 ذارم رو تختمصی: لباسات و می

یاسر: عشق سوزان است بسم اهلل الرحمان الرحیم هر که خواهان است 

بسم اهلل الرحمان الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم اهلل 

سالم علیکم و  .النور گر چراغان است بسم اهلل الرحمان الرحیم

حسینی هستم به یاری او عمری باقی بود با رحمت اهلل یاسر شاه

در خدمت آقای یادش بخیر امروز میهمان خانه های شما شدیم 

سینایی کارشناس مجرب ورزش کشورمون هستیم با اجازتون 

هستیم... متشکرم... گردیم در خدمتتون یه وله ببینیم برمی

 ها جون آماده است؟ میالد جان؟ بچه

 میالد: یه لحظه... بله بله آمادست بریم 

... چه سوپرایزی کردی همسر ریم میایم در خدمتتون هستیمیاسر: می

جان و خیلی خوشحالمون کردی انتظارش و نداشتیم چرا اینجا 

 ییدشناسی بفرماکنی؟ بچه ها رو که میوایسادی غریبی می

 عوامل برنامه: سالم

 افروز: سالم

 عزیزم ... یاسر: بفرمایید... خیلی خوش آمدی بفرمایید

 افروز: بیا امضا کن من برم 

 ؟یاسر: اومدی اینجا چرا

 زنیم رم میام حرف میافروز: سه روز بیشتر وقت ندارم تیم رفته می

مه شه کجا بودی این هیاسر: تو همینی هر وقت کار داری پیدات می

 وقت تا اآلن 

 افروز: جرت بدم جلوی اینا بزنم به شلوغ بازی 

 یاسر: فوتبال می شه برات؟ می ری این جوری؟
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 ایت کنم رو آنتن زنده افروز: قهوه

بندازن  اینجامن و از  .یاسر: مثال اآلن بیای آبروی من و اینجا ببری

مونی رم خارج تو چی میذارم میشه؟ من که میبیرون چی می

 خوام چون لنگ منی اآلنخل چرا؟ چون من میدا

 نه؟ افروز: خیلی مردی

 یاسر: آره 

 افروز: تو که این قدر با من مشکل داری بیا دادگاه طالق بده چرا نمیای؟

کنم بگی لطفا بگی یاسر جان چرا بلد یاسر: دیگه باید بگی خواهش می

 نیستی تو چرا شاخی؟ برای کی شاخی تو؟ 

 وام خیاسر: معذرت می

 1 2 3عوامل برنامه: 

یاسر: خب همچنان در خدمت آقای سینایی هستیم خط های برنامه 

 باز شده منتطر تماستون هستیم 

 نگهبان: خسته نباشید آقای شاه حسینی

 یاسر: قربان تو

 تون و خانمنگهبان: ببخشید من به جا نیاوردم 

 یاسر: عزیزم

 نگهبان: بفرمایید

 یاسر: شب خوش

 شما هم بخیر نگهبان: شب 

 ات دم ماشینت کجا؟ری خونهیاسر: کجا بذارمت؟ می
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افروز: بریم یه چیزی بگیریم بریم خونه یه شام درست کنم بشینیم 

 حرف بزنیم

 مضریم حرف نزنیم با هم یاسر: ااا؟ مگه تراپیستت نگفته 

 خوای بریم خونهافروز: مگه همین و نمی

 ماه؟  یاسر: گفته بود چند ماه؟ گفته بود چند

 افروز: تهش و بگو یاسر با من بازی نکن من بلد نیستم

 چند ماه؟ یاسر: گفته بود چند ماه؟

 ش ماه افروز: ش

 چه قدر شد؟ چه قدر شد؟ یاسر: 

 ؟ افروز: که چی حاال

 ؟ یاسر: چه قدر شد

 که چی حاال؟ افروز:

یاسر: یکسال... اسکل کردی من و این همه اومدم زنگ زدم تکست دادم 

ذارم بری مگه معلومه نمی؟ پیچونی شوهرت و ام پسغام میپیغ

 خر گیر و آوردی 

تونی افروز: ذهن توئه پیچوندن چی؟ خوب بود همه چی تو نذاشتی نمی

  خوب بود خوایباید همه چی عین همونی باشه که تو می

بینه یاسر: آره گه خورد خوب بود کجاش خوب بود دکتر دو طرف و می

این که یهو اومدی علم کردی مشاور گفته  ده نهتشخیص می

برای هم دیگه مضریم یه مدت از هم جدا باشین از هم دور 

اش مطب خراب شده نباشین صد دفعه بهت گفتم کجاست او

اول  .برم یه دقیقه باهاش صحبت کنم گفتی نهخوام بهم بگو می
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دعوا و دلخوری و درگیری بعدم مشاوره و بریک آپ بعد به من 

 ؟دیری درخواست طالق میی میگنمی

تو اول رفتی شکایت کردی که من نتونم بازی کنم بدون اینکه افروز: 

بهت گفتم یه کم من و ول کن بذار برای خودم باشم  .به من بگی

نشد که نشد هی تکلیف من و روشن کن تکلیف من و روشن 

 ...شیش ماه صبر نکردی .کن عین مته رو مخ من

 ؟اومد به کارتت نمیبرات نگرفتم؟ پولت سر ماه ال خونه یاسر: یک س

 گرفتم گرفتی خودم میافروز: منت سر من نذار کار خاصی نکردی نمی

 یاسر: اا؟ 

 افروز: آره

که فدراسیون میندازه جلوت؟  یگرفتی؟ با ماهی یه تومنیاسر: با چی می

دو تا عکس گرفتی چهارتا گل زدی فک کردی خبریه خودم 

 همه جوره پات وایستادم . مند ی بودی تو؟ عالقهآدمت نکردم؟ ک

 افروز: آره

کار؟ خوام چییاسر: گنده شدی خر ورت داشت گفتی دیگه یاسر می

تو زندگیمون رفت اآلنم که دیگه  گند زدیشوهر الزم ندارم 

ری فوتبال شب هم جنازه خونه زندگیت جوره صبح تا شب می

یری اآلن فرداشم دوباره خواد بگرو میاری خونه دوشم دیگه نمی

فوتبال نمود زندگی ما رو این فوتبال زن مگه نیستی زندگی مگه 

 نداری تو؟ بچه نباید درست کنی؟

 آآلن؟ گی چی کار کنمافروز: می

 من برات مهم نیستم؟یاسر: شوهر نداری؟ 

 گم بریم خونه بشینیم حرف بزنیمافروز: می
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یه  ونه بودی در و وا نکردییاسر: چه قدر اومدم حرف بزنیم این همه خ

 ...در و  ربا

 افروز: دیدم دیشب اومدی دم خونه حرف بزنیم چی کارا کردی

 گی یاسر: این و داری درست می

 افروز: آها

  ...یاسر: حق داری من یه لحظه

 !افروز: یه لحظه

یاسر: دیشب... شام درست کنم این همه اومدم یه بار در و وا کردی 

 کارت گیر کرده با هم حرف بزنیم آره  ببینی چمه؟ اآلن

یاسر جان بریم بشینیم حرف بزنیم حلش  ...افروز: فقط مرگ چاره نداره

 شه به خداکنیم نه برای آبروی تو خوبه نه من بد می

  ...یاسر: نه دیگه

گم من هیچ افروز: لج نکن قربونت برم اصال هرچی تو بگی من که نمی

تو دو تا اشکال داری من دویست  اشتباهی نکردم منم مقصرم اگه

تا اشکال دارم ولی اآلن وایسیم دهن هم و سرویس کنیم چیزی 

شه؟ بیا بریم خونه بشینیم حرف بزنیم من بلدم درست می

 شیم به خدا خودمون و آروم می

 )موسیقی در حال پخش است(

 بیا بپوشیاسر: 

 افروز: چی؟ 

 یاسر: لباس تو خونه ات

 افروز: راحتم مرسی

 من راحت نیستم این چیه آدم داره خفه  خبیاسر:
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 افروز: نه اوکیه خوبم 

 گیری اآلن؟یاسر: چرا گارد می

 افروز: گارد چی؟

ی خودته لباس خودته مگه یاسر: اآلن چرا با من راحت نیستی؟ خونه

 ا من؟ ای بو همیشه بپوش اآلنم چرا یه جوریپوشیدی این نمی

 افروز: چه جوریم یاسر؟ 

 ریزم م میه : این جوری سرسنگینی بهیاسر

 افروز: نیستم 

 ری بشینی؟ یاسر: خب اآلن چرا وایسادی اصال؟ چرا نمی

 پوشم دیگه می ...پوشم باشهافروز: بذار اوجا می

 یاسر: امشب خوب باشیم با هم 

 شهگی بدتر میدی هی میافروز: خوبیم خوبیم هی نگو گیر می

ال خامه بلوبری بلومیس برازجونم دارم چی یاسر: بگو نعنا آدامس پرتق

 خوای؟ می

 مرسیافروز: من که نه 

 یاسر: یعنی چی؟ 

 افروز: چی یعنی چی؟ 

 خوای خب؟ یاسر: مگه دست خودته؟ بگو ببینیم چی می

 افروز: معلومه که دست خودمه 

 خوای برات بذارم؟یاسر: باشه دست خودته حاال بحث نکنیم بگو چی می

 ی تو دوست داری افروز: هر چ
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 یاسر: هر چی تو دوست داری

 کنه افروز: فرقی نمی

 شه فرقی نکنه؟ چی دوست داری؟یاسر: آخه یعنی چی؟ مگه می

 کنه خیلی واضحه نمیام م فرقیخوام براافروز: آره وقتی من نمی

 کنی با من؟یاسر: اآلن چرا حال نمی

 افروز: بلوبری

 یاسر: یه بار دیگه بگو

 وبریافروز: بل

کنه برای یاسر: بلوبری... جون... لوس کی بودی تو؟ خودش و لوس می

 من برو بپوش اون و بیا

 پوشم عجله داری؟ شه میافروز: حاال دیر که نمی

 ...بگو چشم ...بگو ...گم بگو چشمچیزی مییه یاسر: 

 افروز: ول کن یاسر

 چشم بگو ...یاسر: بگو چشم

 افروز: یاسر ول کن بس کن 

 بگو  دیگه : بگو بگویاسر

 افروز: چشم

 گی چشم یاسر: قربون چشم گفتنت برم دوست دارم این جوری می

 افروز: ذغالت کجاست؟ 

 یاسر: همونجا 

 ... آیافروز: کجا؟ این که هنوز خرابه
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 کنمیاسر: تو برو من خودم درستش می

 کنم براتافروز: تو برو من درست می

خوای هیچیمون نیست ی... نمیبینی چه بلدی اگه بخوایاسر: می

 قشنگ خوبیم با هم 

 گم افروز: صبر کن صبر کن می

 یاسر: ببخشید

... ؟. بیشتر..؟ افروز: این و بده من... نده... اه چرا گند گرفته این و... بسه

فکر  ...دیوونه... نه بابا الکیه مگه ...؟... کمترسوزونه گلوت هامی

 کردی به این راحتی هاست

حسینی ی آقای یاسر شاهافروز اردستانی زوجهخانوم : اینجانب دفتردار

در کمال صحت و سالمت عقل و روان و رضایت کامل تمام مهریه 

خود را به ایشان بذل و بخشش نمودم و دیگر هیچ گونه و صداق 

حق و ادعایی نسبت به آن نداشته و ندارم و هرگونه ادعا و 

باشد. اینجانب بار ساقط میاعتراض از طرف اینجانب از درجه اعت

حسینی فرزند ابوالفضل بدین وسیله رضایت خود آقای یاسر شاه

که جهت ممنوع الخروجی خانم  471152را از پرونده  شماره 

دارم و دیگر هیچگونه ادعایی باشد را اعالم میافروز اردستانی می

نسبت به ممنوعیت ایشان جهت خروج از کشور نداشته و ندارم 

حبت ی مرزهای کشور خارج گردد... میهتواند از کلان میو ایش

 کنید اینجا رو امضا کنید...

هر جا هستی خوب  ...افروز: مرسی یاسر جان لطف کردی به هر حال

 باشی موفق باشی 

یاسر: من و خر کردی اآلن؟ یه سال نبودی یه شب اومدی دمم و دیدی 

 فکر کردی تموم شد؟

 چته؟  افروز: مهریه رو که گرفتی
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دم رضایت بده نگفتم پارش دادی دادم گفتی مهرم و میآره... یاسر: 

 کنمنمی

 آشغال نامرد ولم کن ولم کن ولم کن... عن آقا... افروز:

 )فریدون بیگدلی در حال اجرای موسیقی(

 شه...یاسر: ابریه چشمای من... اما خوب می

ه به فینال بازی های افروز: تیم فوتسال بانوان ایران برای اولین بار رسید

کاپیتانشونم تیم اآلن کواالالمپوره من تو فرودگاه  آسیایی من

حسینی یاسر تونم برم چون شوهرم آقای شاهبهم گفتن نمی

حسینی مجری برنامه یادش بخیر ممنوع الخروجم کرده فقط شاه

چون دلش خواسته حال نکرده زنش فوتبال بازی کنه انگار نه 

ل جون کندم برای این لحظه چون من بهش انگار من یازده سا

نیاز داشتم هر کار دلش خواست باهام کرد از خجالتم دراومد 

ی هم بخشیدم که بذاره برم ولی اون زد زیرش برگهام من مهریه

رضایتش و جلوی چشمم ریز ریز کرد بهم گفتن صداش و درنیار 

کنیم ولی هیچکس هیچ کاری نکرد نه فدراسیون ما حلش می

شماره هفت  ...همین ...دم همه گرم ...تیم نه دوست نه آشنا نه

 افروز اردستانی.

 یاسر: به به حالمون و خوب کردی فریدون بیگدلی عزیز خوش اومدی 

 فریدون بیگدلی: مرسی قربونت برم متشکر فدای تو

 یاسر: یادش بخیر و منور کردی

 متشکرکنم مرسی فریدون بیگدلی: خواهش می

 فریدون بچه ها جون  یاسر: دوربین

کنم عرض سالم و ادب داریم خدمت  فریدون بیگدلی: خواهش می

خیلی خوشحال  )صدای فریدون بیگدلی از تلویزیون( مردم عزیز
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هستم که یه فرصت دیگه به من داده شد که در خدمتون باشم 

 و تشکر ویژه از شما

 یاسر: قربون شما 

افروز جان بخور دیگه... افروز... شی عزیزم مصی: بازم بخور بخور بهتر می

 کشه؟چه قدر دیگه طول می

 دونممنشی: نمی

 دونم یعنی چی؟افروز: نمی

 دونم... جلسه استمنشی: یعنی نمی

 شه جلسه؟افروز: نه جلسه فهمیدیم هست کی تموم می

 منشی: من که اون تو نیستم

 افروز: زنگ بزن

 منشی: برای چی باید زنگ بزنم؟ 

 م یاینجا منتظر ی این که یک ساعته ماافروز: برا

 مصی: افروز صبر کن یه لحظه

 ای ندارم منشی: من وظیفه

جا نشستی زنگ بزن نافروز: نه وظیفه ات که همینه برای همینه که ای

 بگو 

 وظیفه ای ندارم زنگ بزنم هیچ منشی: من 

 افروز: تو دیگه چته؟ چی بهت گفتن

 مصی: افروز

 ن اومدم چی بهت گفتن؟افروز: زنگ زدی گفتی م
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 منشی: یعنی چی؟ 

 افروز: زنگ زدی گفتی من اومدم چی بهت گفتن؟

 ری؟منشی: این چه طرز حرف زدنه؟ کجا می

 داری که چی؟افروز: من و یک ساعت پشت در اتاقت نگه می

 کنم آروم باشیدرئیس فدراسیون: خانم اردستانی خواهش می

 افروز: که لهم کنی

 ین نیست آقای رئیسمصی: نه منظورش ا

 افروز: که بگید چه قدر براتون مهم نیستم چه قدر وقت ندارید

 کنم آروم باشمصی: افروز جان خواهش می

کنم بشینید... بفرمایید بشینید... ما اینجا رئیس فدراسیون: خواهش می

 زدیم داشتیم در مورد شما حرف می

را؟ ایشون با من افروز: در مورد من با خودم حرف بزنید با ایشون چ

 مشکل داره

 مصی: افروز یواش حرف بزن

 ؟نوری: من چه مشکلی با ایشون دارم

 کنم... افروز خواهش میمصی: نه منظورش اینه که سوءتفاهم شده

گیرین... شما از سر مصاحبه نود با من بد افروز: چرا دیگه تحویلم نمی

 شدین لج کردین

 گوش بده ...افروزاون که گذشته... ول کن... مصی: 

 افروز: اآلن وقت تالفی کردنه... وایسا
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ام بخوام با شما لجبازی کنم شما رفتی رئیس فدراسیون: مگه من بچه

نظراتت و دادی انتقادت و کردی من آدمیم که بخوام تالفی 

 بکنم؟ 

 کنین؟ افروز: پس چرا اآلن کاری نمی

 تونستم در مورد شما انجام دادمکاری می رئیس فدراسیون: من هر

 ؟بگین چی کار کردین افروز: چی کار کردین شماها

رئیس فدراسیون: شما نیستی که بدونی کلی اینجا جلسه داشتیم 

  ... حرف زدیم...نشستیم صحبت کردیم

ها چه قدر خوبین من چه قدر بدم واال افروز: بابا دستتون درد نکنه شما

 مبی اخالق چه قدر

 نوری: فرافکنی

افروز: من اون تیم و تیم کردم من از رو زندگیم رد شدم که اون تیم 

پیتانتون چی کار بره باال حاال اینا برن من نرم شما برای کا

 کردین؟ بگید بگید از شب فرودگاه تا اآلن شما چی کار کردید؟ 

 ...حسینیرئیس فدراسیون: من تو این مدت دو جلسه با آقای شاه

حسینی بیشتر جلسه داشتین تا با ین با آقای شاهآخه هم اااا... ز:افرو

 حسینی رو یا آقای شاهشناسین من شما من و می

 گه کاپیتان تیم ملی مهمتره یا اونمصی: راست می

حسینی اومدن اینجا نشستیم حرف رئیس فدراسیون: بابا جان آقای شاه

نم نظر ایشون زدیم بحث کردیم من چه قدر اصرار کردم که بتو

و عوض کنم ولی متقاعد نشدن خود خانم نوری چه قدر با ایشون 

 صحبت کرد

 افروز: شما مگه نیوفتی نیومده اینجا ازش خبر ندارین 
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 نوری: من و دروغگو نکنین

 افروز: ولم کن 

 نوری: من نه گفتم آره نه گفتم نه

 و نه  کنین حرف منگه چرا حرف اون و قبول میافروز: بابا دروغ می

رئیس فدراسیون: ما حرف تو رو قبول داریم ولی این چیزی رو عوض 

 کنهمی

افروز: بابا یه کاری بکنین شما هرچیزی استثنا داره اگه فدراسیون 

تونم برم مگه برای بازیکنان مردتون ضمانت من و بکنه من می

نکردین مگه سرباز نبودن هر جوری بود فرستادینشون برن برای 

 قانون...ون بود دیگه فقط برای من اونام قان

 کنیم که حسابش همه جوره پاک باشهنوری: ما برای کسی ضمانت می

 برای شما که...نه 

 یعنی چی؟ افروز: 

 ؟مصی: افروز مگه چی کار کرده که حسابش پاک نیست

 ؟باز این و زدی زیر بغلت آوردی نوری: 

 افروز: شما حرف نزن بذار احترامت سر جاش بمونه

 ؟از چی می ترسی ؟وری: برای چی حرف نزنمن

خواد حرف نزنه می خانمبگین این  ....حرف نزنه خانمافروز: بگین این 

 من و خراب کنه 

 نوری: من چه جوری خرابت کنم مگه کار بدی کردی؟ 

 خوای من و خراب کنی؟ افروز: من چی کار کردم که می

باز از  .دا حلش کننوری: من به شما نگفتم این قضیه رو بی سر و ص

خوای مظلوم نمایی کنی می ؟گذاشتی اینستا خودت ویدیو
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ام و خوای مردم برات دل بسوزونن من با اینکه مهریهمی

 ...بخشیدم

 افروز: قبل اینکه من ویدیو بذارم شما چی کار کردی؟ 

 نوری: من قرار نیست عملکردم و به تو توضیح بدم 

 ید به من توضیح بدیافروز: عملکردت و راجع به من با

کنی برات خونه اجاره کرده برای نوری: تو یکساله با شوهرت زندگی نمی

گیری ی اینکه شوهر داری آف میچی به ما نگفتی؟ هی به بهانه

 پیچونه همرات میاد اردوهای تیم و نمیای اونم می

 ؟به خاطرش نرفتی بازی ملی بس نیستنوری: 

 ...صالتونم امصی: من بدون افروز نمی

نوری: اآلن خط خوردی از تیم بعدش دیگه محرومیته ها باز باهاش برو 

تو ه یشی این چه رفاقتو بیا اون اآلن سمه برای تو بدبخت می

دی داری بهش؟ همه کار و زندگی و آینده و فوتبالت به هچه تع

 شهخاطرش کان لم یکن می

 شه؟مصی: چی می

.. تو که مشکل اون و نداری که هوا.ره ری: کان لم یکن... یعنی مینو

فته باشه خودت جلوی خودت و گرفتی؟       کسی جلوت و گر

تیم اون  ؟دنفک کردی اآلن نری مالزی بهت کاپ اخالق می

اگه نری به خاطرت بذارن افروزم بیاد تو قدری الزمت نداره که 

خواد بشه؟ تیم ببازه خب ببازه تا همین بعدم تهش چی می

ره ااین اولین ب .ایم سرمون باالستباال ما راضیجاشم که رفته 

کنه شما من دخترای ما رسیدن به فینال کی این وسط ضرر می

دونی تکلیف داشتم بهت آالرم بدم از حاال به بعدش و خودت می

اگه بری من می تونم یه کاری بکنم بازیکن فیکس تیم بشی چه 
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ره تو به جاش میافروز نباشه قاعدتا کی  ...قدر ذخیره بسه دیگه

 ؟زمین

شه دیویی که دیشب از خودت گذاشتی ترکونده باورت نمیآ: ویپانته

چه قدر شر شده هشتگ نه به یادش بخیر راه افتاده یاسر 

حسینی اصال شده منفور ترین فرد این اینستاگرام ببین اصال شاه

کمپین من هم افروز هستم نه به یاسر  .فضا شده ضد مرد عجیب

ره تنها نگذاریم تعداد کمپین ها به طرز عجیبی داره می افروز را

اری ها تلگرامی تمام سایت ها تمام خبرگز باال تمام گروه های

جا ببین چه کسایی توییت نویسن همههمه دارن از تو دارن می

کشه مغزت سوت می ها و کردن اگه من بهت بگم اسماشون

دارن قضیه  های حقوق زنان هم ngoخیلی خوب شد خیلی این 

رو میچسبونن به حقوق بشر که این عالیه اگه همینجوری پیش 

تونن کاری نکنن برای بره این طوری فدراسیون و دادگاه  نمی

نقض حقوق  .کننره حتما یه کاری میاینکه آبروی خودشون می

 بشره اآلن قضیه 

 افروز: چته؟

 مصی: هیچی

 افروز: ببخشید داد زدم اونجا 

 مصی: نه بابا

 افروز: چه خبر؟ 

 مصی: هیچی

 افروز: باشه... هیچی

 ؟ داره میندازه ما رو بیرون؟کنهداره می ی کارمصی: این چ

 افروز: به روت نیار
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افروز؟  چیه به روت نیار واسه چی به روم نیارم؟ غرور مصی: چی چی و

 فاز چی گرفتی؟ مثال اآلن تو خیلی خفنی؟

 خوادالتماسش کنم؟ همین ومیگی اآلن چی کار کنم ؟ برم افروز: می

خواد برو بکن دیگه جا خوابم نداریم دونی چی میمصی: آره اگه می

 دیگهتو دهن همه رو سرویس کردی 

یاسر: این و ولش کن برو تلویزیون و بردار... تلویزیون هم بذار باال اونم 

بذار... این و ولش کن... بیا این مبل رو اول بذار باال ... مبل رو 

این باال... بذارید قشنگ همون باال... بذار اون باال... بذار این  بذار

 .. بذارید باالو اون باال بعد این و بذارید زیرش... بذارید باال این و

برید اون مبل رو اینم بذارید سریع... اون ورش هم بذار این رو... 

هم اون ال لو ها جا کنید.. ببرید بیارید... اون میز و صندلی رو 

  ... بذار قشنگ بچسبه... خب...  اال...خوبهب

 ...ی من و بدهافروز: اون کوله

یاسر: بیاین اینم بردارین... اینا رو هم از روش بردارین... اینا رو اصال 

 بریزید پایین... بردارید

 اینو وا کن افروز:

 هبزن وی او ای مصاحبه منبدو  افروز آ:پانته

 افروز: ایناها

افروز  خانماین اطالع رسانی شما یا خود  ...یدامیدی دار مجری:

اردستانی موافق هستن که اطالع رسانی بکنن چون بخش زیادی 

از جامعه زنان همین مشکل و دارن که با یک قانون مردساالرانه 

 شنمحروم می

دونین قضیه اینه که قوانین ما باید عوض شه ما باید می آ:پانته

احساس قدرت رو از مرد ها  قوانینمون و عوض کنیم تا این

بگیریم که به محض اینکه  بخوان اذیت کنن میان طبق قوانین 
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کنن و همین کاریه که این آقای از قدرتشون اشون استفاده می

که  حسینی که من واقعا متاسفم برای یه همچین کسییاسر شاه

 زنش کاپیتان تیم فوتساله 

بهش اشاره کردین یک نکات خوبی  خیلی خیلی داوودمجری: خانم آل

ه زنی که این همه پیشرفت کرده این همه موفقیت کسب کرد

 اتفاقی افتاده اآلن یه چهره ملی هست براش یه همچین

 مصی: بریم؟

از لحاظ عاطفی دچار به هر حال بحران شده ممکنه شرح بدین  مجری:

 که این قوانین یک زن موفق رو اآلن دچار چه شرایط روحی

 ..... کرده

 خوای بری واقعا؟وز: میافر

 مصی: آره خب کجا بریم؟

 افروز: بریم مسافر خونه؟

 مصی: بهتر از مسافر خونه است که

 رم میامافروز: می

مصی: مگه ما اآلن کلی حرف نزدیم؟ نگفتی باشه؟ چت شد دوباره؟ 

 شه؟آره؟اآلن تو یه شب نیای کمپ فدراسیون ادب می

 برو... ببخشید گردم... تورم زود بر میافروز: می

 مصی: نه بابا

 ری؟افروز: می

 مصی: زودی بیا
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مجری: من خودم همین نکات شما رو سعی کردم یعنی تالش کردم 

وگو بکنم هیچ  گفت با اونا هم که با فدراسیون هم تماس بگیرم

  ...پاسخگو نیستنبه ما کدوم از مسئول های فدراسیون 

 آ: درسته پانته

 شما پیگیری کردین؟ فدراسیون از طریقمجری: 

متاسفانه فدراسیون اینجا با ما همکاری نکرد و اگر فدراسیون  آ:پانته

 ..اومدمی

  ...دونستم به ارواح خاک مادرممصی: بابا به خدا دیگه من این و نمی

 بزن برای من و ؟ این دنوری: آقا حیدری سی دی خام داری

 اشم کهکاپیتان تیم هستن میتونستم امیدوار ب آ:پانته

 نوری: از سر سوال های این زنه

 کنمولی من فک می آ:پانته

 اشنوری: بذار تو پرونده

دونستم من هیچی راجع به این نمیگم به ارواح خاک مادرم مصی: می

 دونم این وسط از کجا پیداش شداصال نمی

 نوری: مالزی قرار داشتین باهاش آره؟

 مصی: با کی؟

های بازی هاتون و دیده ی فیلمانیایه... همهنوری: دالل همین تیم اسپ

اونجا هم میاد دو سه تا تست و بعد هم قرارداد سالی سیصد 

ویس ها  همه تومن خدا بده برکت... تو باهاش در تماس بودی...

است  912بوده این  938تو تلگرام توئه نیست؟ تو موبایلت 

اونم داده دستت این همون خطیه که آقا یاسر برای افروز خریده 

جواب بده ؟ زدی با دالله کنی؟ مگه تو حرف نمیبه تو... نگاه می
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گی ولی اگه دروغ اشتباه میداری گم بگو اگه اشتباه می دیگه

دونی چی  بگی نتونی ثابت کنی ولی من بتونم ثابت کنم می

 ؟شهمی

آخه اصال من واسه چی باید دروغ بگم اونا یه زنگ زدن یه سری مصی: 

و از ما هم پرسیدن ما جواب دادیم  نپرسکه از همه میسوالی 

 هنوز چیزی قطعی نشده بود که 

نوری: خدا خیرت بده تا اآلن یه پیشنهادی بوده شما هم قبل از اینکه 

مالقات حضوری داشته باشین به فدراسیون اطالع دادین ولی 

اگه برین ببینیدش یعنی ما رو دور زدین با ما بیاین مالزی بعد 

 فکر های افروزه ... تایی برین اسپانیا تو اینجوری نیستی دو

 مصی: هنوز چیزی نشده که

 ی ویس ها هرچی داری ازش و بده به من نوری: همه

 شه براشمصی: افروز بد می

تونه بره آ افروز دیگه نمیونوری: بد شد براش شکایت همسر و شبکه و

یدم تو کسی کنی من خودم فهمتمومه تو هم کار بدی داری نمی

و لو ندادی اون اآلن فقط به فکره خودشه که معروف شه گنده 

شه بره با اون تلویزیون های اونوری صحبت کنه که ما رو خراب 

کدوم  فاقتتونه بکنه عزیزجان رکنه برای تو هم هیچ کار نمی

زن با کدوم زن مونده که تو دومیش باشی پای کی نشستی تو؟ 

 روارد کن برام فو داری من و تو تلگرام؟

دارن راجع به موکل االن جناب رئیس تمام روزنامه ها و جراید  آ:پانته

 ...نویسنبنده می

 قاضی: بفرمایید بنشینید

تونین سوابق فوتبالی خانم اردستانی هم اونجاست شما می آ:پانته

  ...مطالعه بفرمایید ایشون کاپیتان تیم  ملی ان
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 تونید بشینیدقاضی: می

 کنم مهمترین بازیکن تیم هم هستن خواهش می آ:پانته

روشن بفرمایید حسینی خالصه مختصر مفید قاضی: بگو آقای شاه

به راه حل بشه هی نخوایم بگیم قرار بدی مسئله رو که منتج 

 وقت بعدی

شم یاسر: حرفی نیست روشنه همه چی راضی نیستم راضی هم نمی

 همین

دن اینجا مگه میان رضایت میقاضی: مشکل ما نیست راضی بشی نشی 

خواید چی کار میشما ایشون درخواست طالق داده شما چی؟ 

 بکنید؟ بفرمایید بنشینید

خوام خوام بکنم من میکنم... کاری نمییاسر: من هیچی... تمنا می

 زندگیم و بکنم 

 ؟خوای طالق بدیقاضی: پس یعنی شما نمی

 یاسر: بله 

 خوادبا شما زندگی کنه طالق مینداره  ایشون تمایل یول قاضی:

 ده بگیره اگه دالیل کافی داره دادگاه رای می یاسر: بگیره خب

دونیم دونی دالیل کافی چیه ما هم میحسینی شما میقاضی: آقای شاه

دی پس یا باید زنی نه نفقه نمیشما نه معتادی نه کتک می

گاه به رای توافقی جدا بشین یا باید این قدر برید و بیاد تا داد

 برسه

 یاسر: بریم بیایم 

ونه اصال اآلن مسئله من مافروز: من اآلن بحثم نه جداییمونه نه زندگی

 اینا نیست من فقط باید بتونم برم اآلن 
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 یاسر: همین ایشون همینه همین قدر زندگیمون براش ارزش داره

 افروز: باشه 

 خواد برهیاسر: اآلن فقط می

 ذاری بره؟قاضی: چرا نمی

خوام زنم بره... قانون و بلدم همه چیم خواد... نمیدلیل نمی اصالیاسر: 

 خواد ایشون بره موجهه خودمم مورد تایید همه جام دلم نمی

 یعنی چی؟ خوادافروز: دلم نمی

 ده که نخوام می نم یاسر: قانون این اجازه رو به

 افروز: مگه به دل بخواه ایشونه

 قاضی: اجازه بفرمایید

 ز: یعنی این قدر بی در و پیکره هان افرو

 افروز جان آ:پانته

 تونم؟یاسر: نمی

که به خاطر دلخواه یه آدم مریض آینده و کار و زندگی من باید افروز: 

 بره رو هوا

 قاضی: اجازه بفرمایید 

 آ: افروزپانته

 ؟حق ندارم ؟تونمیاسر: نمی

 نهافروز: خب نمی اومدیم دادگاه اگه به دل بخواهه ای

  ؟حق ندارمیاسر: 

 گم باشه باشهباشه باشه من هیچی نمیافروز: 
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خوام ایشون از کشور خارج خوام طالق بدم نمینمی ؟یاسر: حق ندارم

 بشه به صالح مملکت نیست کامال قانونی

کنین شما دارین از قدرتی که قانون بهتون داده سوء استفاده می آ:پانته

ی مسئله ملیه ایشون که سفر اردستان خانمجناب رئیس مسئله 

خواستن برای کشورشون مسافرت خواستن برن میشخصی نمی

خواستن ببرن باال کجای این کار بر کنن پرچم مملکتشون و می

الح بر خالف مصقانون مدنیه کجای این کار  1117خالف ماده 

م اردستانی احترام بذاره ایشون خانوادگیه قانون باید به خان

م دیم این آقا به این راحتی به خانما نباید اجازه ب انقهرمان ملی

اردستانی ضربه بزنن برای اینکه یعنی دارن به کشورشون ضربه 

روز کنن اوضاع رو دارن یی که دارن میزنن این آقا با این کارامی

ره کنن آّبروی فدراسیون و تیم ملی داره میبه روز بد و بدتر می

صداوسیما هم دارن  یروان آب خودشون مجری صداوسیما

 برنمی

 یاسر: شما نگران آبروی سازمان نباشین

گه کشور عقب همه رو انداختن به جون هم دنیا داره به ما می آ:پانته

مونده چرا جناب رئیس به خاطر لجبازی این آقا همین برای این 

شه ش مسافرت کنه آخه نمیخانمکه که این آقا نمی خواد بذاره 

ن راحتی بذاریم آبروی کشورمون بره این آقا یک که ما به همی

ش و فریب داده خانمش معامله کرده خانماخالقی داره که با 

  ...بدون حضور بنده موکل بنده رو بردن محضر

 بود شافروز: شرط

بخشیده موکل بنده و گواهی امضا  بله شرطشون بوده مهریه اشو آ:پانته

کاغذ و پاره اومده بیرون دادن که بتونه از کشور خارج بشه بعد 

 کرده

 امیاسر: من دلی



40 
 

 افروز: آها

مضا کردم پایین که یاسر: یهو به دلم بد افتاد اون باال دلم سوخت ا

 به دلم نیست پشیمون شدم  اومدیم دیدم که

و نصفه شب این خانم؟ روحی روانی دارنبه نظرتون این آقا تعادل  آ:پانته

 وندن به ماشینشتو خیابون پیدا کردن از پشت کوب

 گن این جوری نبوده یاسر: دروغ می

 افروز: چه جوری بوده؟

 اصال موکل بنده امنیت جانی ندارن آ:پانته

 یاسر: اینجوری نبوده

 افروز: چه جوری بوده؟ تو بگو چه جوری بوده

 ... خانم اردستانیاردستانی خانمقاضی: 

نه رو شکوندن وارد قفل خو خانمی این کلید ساز بردن دم خونه آ:پانته

 خونه شده

 اش به نام خودمه اختیارش و دارمی خودمه اجاره نامهیاسر: خونه

و با فضاحت ریختن بیرون... بله خونه خودتونه خیلی  خانموسایل  آ:پانته

 خوام معذرت می

 ..تمنا میکنمکنم یاسر: خواهش می

تونه این ی میکدوم آدم سالمی کدوم آدم نرمالی کدوم مردولی  آ:پانته

کردن همدیگرو و بکنه که با زنی که سال ها با هم زندگی میکار 

 و بکنه کار داشتن این دوست می

 کنمیاسر: درگیر احساسات نشید خواهش می

 شه جناب رئیس نه اصال نمی آ:پانته
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 کننیاسر: ایشون دارن مظلوم نمایی می

 این آقا.... کننیایشون دارن با آبروی مملکت ما بازی م آ:پانته

دارن از  خانمکنن این م نمایی میمظلویاسر: ایشون کامال دارن 

ه میکنرو ی ما پیش اومده سو استفاده موقعیتی که تو خونواده

ایشون همونین که رفتن با صدای  که خودشون رو مطرح کنن

 آمریکا مصاحبه کردن

جواب این  من ؟با هم قاطی میکنین دارین مسائل و آ: چرا شماپانته

قضیه رو دارم یه جای دیگه پس میدم اصال ربطی به اینجا نداره 

 جناب

یاسر:  اون قهرمان ملی ام زندگی منو پاشوند فرمودن که تراپیست گفته 

شش ماه باید همدیگرو نبینیم ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم 

اصال تراپیستی اصال تو کار نیست دروغ گفتن شش ماهم شد 

 یک سال ؟ یکسال چرا شد

 اردستانی خانم قاضی:

کنم هشت ساله با این افروز : آقا من یازده ساله دارم فوتبال بازی می

دونسته کار من چیه مخالفتیم آقا ازدواج کردم یعنی از اول می

های کوچیک بازی باهاش نداشته اصال تا وقتی من باشگاه

اپیتان کرد از روزی که من شدم ککردم خیلیم بهم افتخار میمی

تیم ملی این یهو رم کرد . شروع کرد بهونه گرفتن و آزار دادن 

کردم که این دلش انگار من باید فقط تا جایی پیشرفت می

کرد خواست من از تمرین میومدم از بازی میومدم قفل میمی

نمی دونم فوتبال زنا کیلویی که که چیه حاال ؟ چه فایده ؟! 

. هی بهش محبت کردم الکی ؟! هی آروم باهاش حرف زدم.چنده

گفتم مرده احتیاج داره نیاز به توجه داره بهش توجه کردم هر 

چی من باهاش راه اومدم بدتر کرد من بچه بودم یه غلطی  کردم 
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ازدواج کردم هشت ساله دارم یه آدم چیپ رو مخ و تحمل 

 کنممی

 یاسر : بی ادب

هش بگم آقا نمیشه افروز : گفتم...گفتم شیش ماه جدا شیم آروم آروم ب

طالق  سوخت براش یهو بهش بگماینطوری زندگی کرد دلم می

کرد یه کاری این وابسته است هیستیریکه عصبیه یهو قاطی می

کرد نه برای موقعیت خودش خوب بود نه برای موقعیت من می

خواستم آروم آروم این قضیه رو حل کنم بد تر شد االنم من می

میکنه ! این داره وقت کشی میکنه .  من بلدم این داره چیکار

این پشت قانون قایم شده که وقت بگذره من هیچ کاری نتونم 

 بکنم هی من و ببره بیاره سنم بره باال نتونم دیگه بازی کنم

 یاسر: دارن توهین میکنن

این...این بهتر از همه میدونه که من چه قدر برای اینکه تیم ملی  افروز:

م . االن تیم منو احتیاج داره االن الزمه برسه اینجا زحمت کشید

من پیش تیم باشم یه کاری بکنین من برم من این یه بار و برم 

بعدش هرچی میخواد بشه ..بشه ! طالق نده طالق بده هرچی . 

 فقط من االن برم بازی فینالو .

بره بازی فینالو ما مشکلی نداریم دادستانی یه بار اجازه ی خروج  یاسر :

 ن چرا نمیرن ؟!میده بر

 افروز : اه 

 تایید فدراسیون و میخواد ..فدراسیون ایشون و تایید نمی کنه  یاسر:

 بله آ:پانته

 افروز: آره برای اینکه تو رفتی فدراسیون 

 ایشون همه جوره مشکل دارن ایشون مشکل دارن... یاسر: 
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ن جوی برای اینکه ...برای اینکه ...جناب رئیس برای اینکه همی آ:پانته

رو که اینجا راه انداختن ایشون تو فدراسیون هم راه انداختن 

 اردستانی و تایید کنه . خانم..بخاطر همین فدراسیون نمیاد 

چیکار  ومیکنه یا نه ؟ فدراسیون افروز: شما بپرسید تیم منو تایید

 دارین؟ از تیم بپرسین.

سیون دارم برم کاپیتان تیم ملیه .من چه نفوذی تو فدرا خانمیاسر: اون 

 جوسازی کنم ؟! من اصال نمی دونم این فدراسیون کجاست ؟!

 افروز: آها تو نرفتی فدراسیون ؟! دروغ میگه .

 میخواسته حجابشو برداره بپره وسط زمین . خانمیاسر : این 

 اینا تهمته.یس جناب رئآ:پانته

 میخواسته بره اسپانیا پناهنده شه. خانماین یاسر:

 نده چیه ؟!آ: پناهپانته

 !افروز : پناهنده کدومه ؟

  همخونه آورده خانم: این یاسر

نه نه اصال اینطوری نیست . یک تیم باشگاهی اسپانیایی یه  آ:پانته

پیشنهادی داده که اصال هم قطعی نبوده تازه اگر قطعی هم بشه 

که به نفع منافع ملی مونه به نفع مملکتمونه پرچم کشورمون 

 میره باال

ملیه که بازیکن تیم ملی بره مالزی از اونجا در منافع بله به نفع یاسر: 

 بره بره اسپانیا پناهنده بشه پرچم کشورمون میره باال؟!

افروز: بابا دربره کدومه ؟! قرار بود از طرف یه تیم اسپانیایی....گوش 

 بیان مالزی با من حرف بزنن اصال قطعی نیست هنوز. کنین..

 اجازه بفرماییداردستانی  خانمقاضی: 
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 من این پناهندگی و دارم از جای دیگه پیگیری قضایی میکنم یاسر:

 افروز: آفرین 

. قاضی: شما که راضی به طالق نیستی بذار بره بازیشو بکنه برگرده

م میخوابه بعدش ااینجوری این جار و جنجال و شلوغ بازی

  بشینین حرفاتونو بزنید یه راهکار پیدا کنین برای زندگیتون

 رده یاسر: این بره دیگه برنمیگ

 افروز: کی میگه ؟!

ببوسه بذاره کنار این فوتبالو بسه  یا زندگی و شوهرش یا فوتبال. یاسر:

 دیگه هر چی بازی کرد 

 قاضی: پس طالق بدین . جدا بشین 

 یاسر: نه

قاضی: شما میگی زن زندگی نیست برات خب جدا بشید بره دنبال 

 کارش خودش میدونه 

 سالی که زندگی کردیم چی میشه ؟!  : پس تکلیف این چندیاسر

 تکلیف احساس من چی میشه ؟!

آ: جناب رئیس ایشون یه بار عدم اشتغال هم میخواستن بگیرن پانته

ولی دادگاه رای نداد برای اینکه همه میدونن که چه قدر تیم به 

حضور ایشون احتیاج داره اگه دادگاه به ما کمک کنه اگه کمک 

ن جناب رئیس که رای طالق زودتر صادر بشه امیدی هست کنی

 که برسن به بازی فینال

 دارم  : من دو روز وقتافروز

توافق  قاضی: از دو حالت خارج نیست طالق یا توافقی یا با رای دادگاه

 ی بعد موکول میشه که نکردن دادگاهم به جلسه
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 دیره افروز:

ت آقای شاه حسینی  قاضی: ادعای شما نسبت به عدم صحت و سالم

رو هم که پزشکی قانونی رد کرده ما تالشمونو کردیم حل نشد 

رش توافق برای طالق نمیکنه در حال حاضر ایشون با همس

ی خروجم نمیده هر دوی اینها حق قانونی ایشون به عنوان اجازه

 شوهره هیچ کاریشم نمیشه کرد.

 آ:این همه دلیل آوردیم جناب رئیسپانته

 چیشه؟! افروز: حق

 آ: که مهمه رفتن ایشون به نفع مملکته پانته

 هیچ ربطی نداره  قاضی:

ایشون فوتبالیستن جناب رئیس نمیشه که شما نباید اینجا سنتی  آ:پانته

 عمل کنید 

 ! قانون قانونهفوتبالیست  .دکتر.. ...وکیل. قاضی: وزیر..

 افروز: اگه دختر خودتونم بود  همین حرفارو میزدین؟!

 در حال پخش است( یاسر موسیقی ر ماشیند)

 رئیس فدراسیون : طالق که ندادی

 بله یاسر:

 رئیس فدراسیون : اجازه ی خروجم که نمیدی 

 یاسر: درسته 

 پس این دختر چیکار کنه ؟! رئیس فدراسیون :

 یاسر: ببینیم چی میشه دیگه انشااهلل .

 و من الشمس که حق با شماست اظهر  نوری :
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 داهلل رای هم به من دادن یاسر: بحم

 رضایت بدین این بازی خیلی مهمه  خواهش میکنم رئیس فدراسیون :

یاسر: حاج آقا کبکانیان شما میدونین که نه گفتن به شما برای من 

 خیلی سخته 

نوری: اصال شما میتونید اعاده حیثیت کنین بابت این مصاحبه ها یه 

 جوی درست کردن شما رو بدنام کنن 

زدن تو ... هجمه ساختن دیگه متاسفانه مهندسی شده هم بودیاسر: 

برای اینکه فهمیدن ما داریم ... مظلوم نمایی و حقوق زنان و چرا؟!

 درست میگیم برای اینکه فهمیدن قانون با ماست 

 رئیس فدراسیون : قانون با شماست .. شما گذشت کنین 

 نوری: اونام بد عمل کردن دیگه ..

ری که همه جوره مشکل داره اصال همسر من بودنش یاسر: اصال یه نف

و میذارم کنار پناهندگی اسپانیا مشکالتش با همخونه اش این 

 نوری با حراست خانمهمه بحث و درگیری با 

کنم کنم منتقل نمیشاهده من خیلی مسائل و فیلتر می تازه خدا نوری:

 که شما به هم نریزین 

داره باید آبرو اعتبار مارو ببره ؟!  یاسر: یه بازیکن که این همه مسئله

من االن موقعیتم خیلی حساسه قطعا موقعیت شما حساس تره 

من با حاج آقا صحبت کردم ایشون مساعدت کردن شمام حکم 

 و بزنین لطفا 

 افروز : سالم 

 منشی: سالم
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 )صدای مولودی( 

ر خواننده زن: امشب توی عرش خدا... امشب توی عرش خدا... پر از سرو

خواد عیدی بده... و شادیه... امشب به هر چی مادره خدا می

دستاتون و باال کنید... از ته دل دعا کنید... بگید خدای مهربون... 

و بیار باال... دست مهمونتم از دل و جون... حاال اون دست هات

کل کل دست... دست... دست... دست... دست... دست...  ...دست

 یک ماه تابان آمده.. کل... کل... کل... کل.کل... 

 : خوش آمده... خوش آمدهنوری و زنان

 خواننده زن: خورشید تابان آمده...

 زنان: خوش آمده... خوش آمده...نوری و 

 محمد آمده... دختخواننده زن: 

 زنان: خوش آمده... خوش آمده...نوری و 

حاال... .. حاال. هاتون و بیارین باال...حاال... حاال...دست خواننده زن:

 کل... کل... کل... کل...کل... کل...دست... دست...  دست... دست...

  کل... دست هات و بیار باال

 نوری: باال... باال

 دست... دست... دستخواننده زن: 

 

سالم سالمی به وسعت همه ی دوستی ها و  یاران... یاسر: دوستان..

ای با محبت ها سالمی به گرمای دستت ای دوست دلم لحظه 

دلت رو به روست بگو عاشقی تا سالمت کنم تمام دلم را یک جا 

 به نامت کنم .
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 افروز : اخراجم کردن ..خطم زدن 

 آ : فدای سرت . چی بگم  خب ؟! پانته 

 افروز : دادگاه رو هم که باختیم 

 آ: معلوم بود رای چیه . قانونو که نمیشه عوض کرد !پانته

 این کارا رو ؟!افروز : پس واسه چی کردیم 

آ: درخواست تجدید نظر میدم توام االن باید مصاحبه کنی یکم پانته

 شلوغش کنیم به نفعته بره تو خبرا 

کار کردی برای افروز: کجاش به نفعمه ؟! چی شد اصال  کال ؟! تو چی

کار کردن ؟! من هم افروز و حقوق بشر چی ها NGOمن؟! 

باهام دشمن شد یاسرم که هستم . کو ؟! کجان ؟! فدراسیون که 

 دیگه ممکن نیست کوتاه بیاد 

 آ: من اصال جواب تورو نمیدم االن پانته

تیم ملی باریکال  داوود فعال زنان وکیل کاپیتانآ آل پانته خانمافروز : 

 خوب رفتی باال از من .

آ: خیلی نامردی. صدام کردن برای وی او ای ازم تعهد گرفتن رفت پانته

 برای خودت میگی؟! رفتم باال از تو! تو سابقم چی

 افروز : چرا اینجوری میگی تو؟!

 آ: تو پانته

 افروز :تو چرا تهشو میکشی؟!

 آ: چه جوری گفتم؟!پانته

 من گهی نیستم افروز : یعنی تو چه گهی هستی که بخوام برم باال ازت..

 نی؟؟! تو چرا به جای من حرف میزآ: وای خدایا این از کجا اومدهپانته
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 . افروز: همه چیز و فقط بدتر کردی

خورن میذارنت کردم؟! اگه کاری نکنیم که حقتو میکار میآ: چیپانته

خورن کاریم بکنیم باهات دشمن میشن باز حقتو می.کنار..

کار میتونیم بکنیم؟! غیر از دو تا مصاحبه و چی میذارنت کنار.

باالخره باید این چهار تا پست چه امکانی داریم مگه ما اینجا؟! 

 باالخره یه روزی یه اتفاقی بیفته.شاید چیزا رو بگیم مردم بفهمن 

 که نکردیم؟! کردیممیتو که بلدی بگو چیکار باید 

تو قرار بود  یه کاری کنی  ..آ کردم پانتهافروز: من اگه بلد بودم خودم می

 من برسم به این بازی 

 آ: پیاده میرمپانته

 ل فوتبال بازی کردن با افروز)صدای مردها در حا

 افروز: بیا... بیا... بیا...

 پسرها: بده باال... بده باال...

 افروز: بیا بیا خودتی

 پسرها: خودتی...

 .. دیگه.پاس  افروز:

پسرها: یه بار دیگه یه بار دیگه سریع... ماشاال... گل... بیا بیا بیا ممد... 

 برو برو..

 افروز: اااااه

 .. بزن...پسرها: برو تو.

 افروز: بیا بیا

  پسرها: بده باال... بده باال...(

 افروز: باال
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 بیا... بیا...( خودتی ها... خودت... )افروز:

 افروز: نیستی اینجا؟... واااای...

 )افروز: ااااااه

 ایول بده دیگه اه... پسرها : عالی...

 افروز: اااااه(

 افروز: گل شد...گل...

 )پسرها: برو دیگه برو

 فروز: من... من... پاس... بیا...ا

 پسرها: برو 

 افروز: برگرد

 باریکال... به به.. بابا بگیرین دیگه(عالیه.. پسرها: 

 افروز: مبارکه مصی عطایی... دمت گرم... 

 شه مشکلت... یه چند وقت دیگه بگذرهمصی: حل می

شه... افروز: اسنپ گرفتی برای فرودگاه... از تاکسی فرودگاه ارزون تر می

 گیره اسنپ؟جه قدر می

 تومن40مصی: 

 تو اسنپ از شنبه صبح  برم خوامگیرن منم میباالی هفتاد می افروز: اونا

 مصی: چه اشکال داره کار که عار نیست

 رسونمتبرم میبزن خودم میو فعال لغو افروز: 

 ؟کنم کار بدی دارم می؟شی من برم مصی: تو ناراحت می
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شه باید بری چرا نری...بلیتت هم صادر شده نمیافروز: نه اصال... 

کنن خسارت و اینا داستان کنسلش کرد... ده درصد ازش کم می

 شهمی

مصی: من هر کاری بلد بودم کردم که همه چی و درست کنم هر جاش 

 خراب شد  و درست کردم یه ور دیگه

خیالم ری ... خوبه که تو داری میخوام پزتو بدمافروز: ببری ها... می

مرفعتین...یه مسیج هم نزدین... راحته... به بچه ها بگو خیلی بی

شرف ها فقط چپشون چپشون ضعیفه بردین تو فقط از اون بی

 ...رسن تو وایسی چپچپ تکون نخور به تو نمی

 ؟گی؟ اومدی اینجا عذاب وجدان بدیمصی: چرا داری اینجوری می

یچیم نیست خوبه خوبم تو دلت افروز: خفه شو...دلت برام نسوزه ها... ه

 ... همه رهنگی آخی خیلی بدم میاد... یادشون می

هواپیمایی جمهوری اسالمی به مقصد کواالالمپور  840)صدای پیجر فرودگاه: مسافرین محترم پرواز شماره 

 لطفا...(

 : سالمنگهبان

 حسینی بفرماییدشاه خانمکنم بان: خواهش مینگه

ن محصوالت ملین هفت دستگاه تبلت ده یاسر: یکسال مصرف رایگا

      مسابقه پیامکی  ی و هفت سفر به عتبات عالیات جوایزاینچ

 بخیر... یادش 

آذربایجان قهرمان قهرمانان  2015دارنده مدال طالی جام جهانی -

ریو  2016لندن و  2012نفر ششم المپیک  ،کشور آلمان 2015

م الهه احمدی در خدمت قهرمان تیراندازی جهان سرکارخان

خوش اومدید به برنامه خودتون خیلی هستیم خانم سالم علیکم 

 یادش بخیر 
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کنم خدمت شما و همه بینندگان الهه احمدی: منم سالم عرض می

 عزیز و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم 

خوش اومدید خیلی یاسر: ما هم خیلی خوشحالیم... آقا بابک شما هم 

ی ما بازه و کنون خط های برنامهم... از هم ادر خدمتتون هستی

خب خانم احمدی بفرمایید که  .شما هستیمنتظر تماس های م

سخت نیست هم مادر بودن هم همسر بودن هم قهرمان بودن 

 هم تو هر سه تاش خوب بودن 

ام همراهی داشتم هم خانواده الهه احمدی: من هم همسر خیلی در واقع 

ه من تونستم تو این چهار پنج سری خیلی به من کمک کردن ک

 …که

 بلهافروز:  

 ایدصدای پشت تلفن: خانم شما آماده

 افروز: بله

 لهه احمدی: بعد از اینکه بچه دار شدم ا

صدای پشت تلفن: لطفا یه یک دو سه بگید که ما لول صداتون و چک 

 کنیم 

 افروز: یک دو سه 

لفنی داریم از تهران... یاسر: بسیار عالی خیلی متشکر... خب یه تماس ت

 سالم علیکم... بفرمایید 

حسینی خسته نباشید ممنون از برنامه خوبتون آقای شاهافروز: سالم 

و قهرمان نشدن من یه  شما خانم احمدی مرز بین قهرمان شدن

حسینی که اآلن جلوی شما نشسته و امضاست همین آقای شاه

به دلیل حقارت  زنهزن حرف می یاهاز افتخار آفرینی ورزشکار

روز اردستانی و حسادت و عقده این امضا رو به من نداد من اف

کاپیتان سابق تیم ملی  ...شناسین کاپیتان تیمهستم حتما می



53 
 

فوتسال اآلن همه جا حرف حذف شدن منه ولی دو روز دیگه 

ره همین طور که بقیه رو یادمون رفت خیلی همه یادشون می

یدیم چی شدن تا کی به دلیل اجازه شناختیم نفهمها رو هم نمی

شوهر باید زنایی که رو پای خودشون وایسادن زنایی که با وجود 

هزار تا محدودیت رشد کردن و به اینجا رسیدن یا ممنوع الخروج 

 ...کنیمبشن یا ممنوع الکار کجا داریم زندگی می

 گردیمیاسر: یه مشکلی تو ارتباط ما پیش اومده یه وله ببینیم برمی


