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های  تان طرفدار سریال شاید به نظرتان مسخره بياید، اما خيلی مهم است که شما قبل از ازدواج بدانيد همسر آینده
  های روز خارجی بدون سانسور؟ جی سانسور شده است یا طرفدار فيلمهای خار فيلم دی   تلویزیونی و سی

 .کنم صبر کنيد اآلن خدمتتان عرض می! ی یک زوج دارد؟  مساله چه ربطی به زندگی آینده گویيد این می
  

  
  

  :»الف«شوهر تيپ 
  .های تلویزیونی ایرانی دیده فکر کنيد شوهرتان در تمام مدت عمرش فقط سریال

  .ی ورودش به خانه برایتان ترسيم کنم ای که او آرزویش را دارد از لحظه زندگیبگذارید 
باره  ها را به شما داد یک آید و وقتی با باسن مبارکش در را پشتش بست و بسته او با چند پاکت ميوه به خانه می
  .آید هایش را با محبت باز کرده و به سمت شما می دست

کنيد و منتظر   بندید و لبان خود را غنچه می هایتان را می چشم. را در آغوش بکشدخواهد شما  کنيد که می فکر می
شوهرتان از کنار شما رد شده و او را . برادرتان پشت شما ایستاده! اید اما کور خوانده. مانيد ی گرمش می بوسه

  .چسباند هایش می گيرد و چند ماچ آبدار به گونه محکم در آغوش می
هابتان را مالش  برید و او کمی شانه لعمل به کار او، به آغوش مادرتان که کنارتان ایستاده پناه میا شما هم در عکس

طور کامل  ها به هایتان بياید قسمت ورود به خانه طبق الگوی سریال اگر بدون دليل اشکی هم از چشم. خواهد داد
  .روند ها خداحافظی کرده و می د و آنشو اینجا رسالت وجودی برادر و مادرتان تمام می. انجام گرفته است

  شما حتما باید حوله. رود به دستشویی برای شستن دست و صورت و کارهای دیگر سپس جناب شوهر می
ای  حوله را هم حتما باید از اتاق خواب بياورید و نه از روی جاحوله. (دست منتظر او پشت در دستشویی بمانيد به

طور به او یاد  ها این فيلم. (خشک کرد حتما حوله را به روی مبل خواهد انداختوقتی دست و صورتش را ) دستشویی
) راه به شلوار ورزشی ارتقا پيدا کرده های اخير پيژامه راه شکرخدا در طی سال(بعد با شلوار گرمکن ورزشی . داده
و ) کی هم تبدیل به مبل شدهاین روزها تکيه زدن بر پشتی زمينه ال(اندازد  آید روی مبل نشسته و پا روی پا می می

دایی اتوموبيل جدیدی  خواند تا ببيند ناصر حجازی پشت فيروز کریمی چه گفته و بالعکس و آیا علی ی زرد می روزنامه
  خریده است و آیا با زنش سازش دارد؟

اید که  نگفته اما هنوز کامل. خواهيد درددل کنيد می. تان سر رفته اید و حوصله بوده  شما که از صبح توی خانه
ی طبقه پایينی چه چيزهایی گفته که  ی طبقه باالیی پشت سر شمسی خانوم همسایه خانم همسایه زری

در ضمن پس ! زنک بازی دربياور کم خاله! زن«: زند آورد و داد می شوهرتان سرش را از پشت روزنامه زرد بيرون می
  .شود و دوباره پشت روزنامه گم می» این چایی چی شد؟

سرشام دائم به او غذا . گذارید کشيد و روی ميز می آورید و بعد شام را به تنهایی می دوید اول چایی می ما میش
  .کنيد ی زرد پر می ریزید و ليوانش را با نوشابه کنيد و روی پلویش خورش می تعارف می

که دست  نشيند و بدون این می رود روی مبل جلوی تلویزیون شود و می بعد از شام او مستقيم از پشت ميز بلند می
  .شود اش می به چيزی بزند مشغول دیدن سریال مورد عالقه



که روی ميز برای ناهار فردا سبزی قرمه پاک  آیيد در حالی ها می شما هم بعد از جمع کردن ميز و شستن ظرف
شود و بدون نگاه کردن  لندمیبعد از مدتی شوهرتان ب. نشينيد ی دومتری از او جلوی تلویزیون می کنيد با فاصله می

  .است و باید برود بخوابد گوید که خسته به شما می
طور با همان لباسی که از اول تنتان بوده یعنی دامن گشاد بلند و مشکی و  شما هم بعد از یکی دو ساعت همان

ید و با فاصله رو گلی و روسری بزرگ و با آرایش غليظی که هميشه در صورتتان است می تونيک آستين بلند گل
  .شوهرتان پشت به شما خوابيده و ُخروُپفش هواست. کشيد متری کنارش دراز می یک

ی  آید به کمربند حوله شوهر تيپ الف وقتی از حمام می. اید صبح تا شوهرتان دوش بگيرد شما ميز صبحانه را چيده
  .ند و موهایش هم هرگز خيس نيستز اش را تا نزدیک گردن سنجاق قفلی می کند و حتما یقه حمامش بسنده نمی

این کيف سامسونت به (شما کيفش را به دستش می دهيد . در حال کفش پوشيدن برای رفتن به محل کار است
ی عمر زوجين سر  های عاشقانه کند و بيشترین دیالوگ رل مهمی در زندگی زناشویی بازی میدست شوهر دادن 

دوستم داری؟ او هم در حالی : پرسيد اید می که به جا کفشی خيره شده در حالی) شود همين عمل رد و بدل می
شما ! کوبد یالبته و در را پشتش محکم م: گوید ی در خيره شده می که پشتش به شماست و به دستگيره

  .که مورد عالقه شوهرتان هستيد، مشغول رتق و فتق امور خانه می شوید خوشحال و راضی از این
  .برد اینا می ها شما را به منزل مامانش معموال برای تعطيالت آخر هفته» الف«شوهر تيپ 

گيرد و شما دست  کند و معموال دست پسرتان را در دست می ی یک متری شما حرکت می در خيابان با فاصله
 .دخترتان را

  

  
  

  :»ب«شوهر تيپ 
  .های خارجی بدون سانسور است های تلویزیونی خودمان عالقه ندارد و طرفدار فيلم شوهر شما اصال به سریال

به محض . شود ای کالغی چيزی وارد خانه می این تيپ شوهر معموال با یک شکالت قلبی یا عروسک خرسی، زرافه
اید، ممکن است در همان حال شمارا  خدا را چه دیده. بوسد برد هوا و می را در آغوش گرفته و میدود شما  ورود می

  .بوسيد ها باشيد متقابال او را گرم می اگر شما هم طرفدار این نوع فيلم. یک دور، دورِ  اتاق هم بچرخاند
غصه نخورید، . اید ن یک مقاله بودهکرد تمام مدت مشغول خواندن کتاب و حل جدول و ترجمه. اید  شام درست نکرده

اگر پول داشت شما را یک رستوران مشتی . گردد هایش را می دهد، جيب غمی به خود راه نمی» ب«شوهر تيپ 
  .شوید آید و دوتایی مشغول درست کردن ماکارونی می کند و اگر نداشت با شما به آشپزخانه می دعوت می



با هم . ماليد گاهی شما کمی سس قرمز به شوخی به صورتش میبوسد و  گاهی وسط کار، گردن شما را می
کنيد و در تمام مدت  چينيد و با هم جمع می ميز را با هم می. زنيد خندید و همدیگر را عسلم و خوشگلم صدا می می

  .زنيد با هم گپ می
های پنجره را چک کند که  که او مرتب برود پرده شود شلوارک و تاپ پوشيد، بدون این می» ب«جلوی شوهر تيپ 

  .ها به خانه دید داشته باشند مبادا کمی کنار رفته باشد و همسایه
شما هم در این نوع . زند اش را سنجاق نمی باالی حولهبعد از دوش گرفتن هم هرگز . خيال این چيزها است او بی

پا دم دستشویی برای حوله دادن به او کشيک  زندگی اجازه حمام کردن و حوله پوشيدن دارید و نباید یک لنگه 
  .بکشيد

ير کند و شما مخ ها شما را به تئاتر یا کنسرت، و یا ویالیی در خارج شهر دعوت می برای آخر هفته» ب«شوهر تيپ 
زنيد دوست دارد دستتان را در  وقتی هم در کوچه و خيابان با هم قدم می. هستيد که هر کدام را قبول بکنيد یا نه

  .بازویش حلقه کنيد
توانيد شب  شما در این نوع زندگی می. کنيد  موقع خواب با هم به اتاق خواب رفته و هر دو لباس خواب به تن می

، در آغوش »الف«جای پشت به هم نوع  و به) اصال از اول، آرایش نداشته باشيد شاید هم(آرایشتان را پاک کنيد 
  !کنيد که از گفتنش معذورم  البته کارهای دیگری هم می. خوابيد یکدیگر می

  حاال باز هم بگویيد این دو نوع شوهر فرقی با هم ندارند
 


