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وًشته در تاریکی 2
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
 .1ياقعه؟
ّوِ ضگفتزدُ رٍ بِ تواضاگر خیرُ ضذُاًذ ٍ ّر از گاُ ًاباٍراًِ بِ ّن ًگاُ هیکٌٌدذ همودذ کٌدار ًیودا
ًطستِ ٍ گَضی تلفي ّنراّی را بِ گَش خَد چسباًذُ

وًشیه ٗٔ :غٛاة ٘یىشٓ؟ ایٗ ٚالؼییٝ؟ ایٗ ٚالؼٗ سّٛیكی ٖٛغٛؼٜٖٔٛ؟
ٔفؼْ ثىٍ ٗ٘ٛدبی صٙؽٚق ـأی.
ُ
مىًچُر :ؼاـٖ ایٗوبـٞب ـُ ٔیو ٗٙوٝ
گیتا :ؼِیُي ٞف زی ٔیغٛاؼ ثبٌ ،ٝایٗ اسفبق غٛثییٞ .ٝیر فىفيُ ٔیوفؼی سٛی سّٛیكیٓٞ ٖٛزیٗ ثف٘بٔٝی؟
مرجان :آغ ٝثٌ ٝف ٜٚغ ٖٛایٗٞب ٕ٘یغٛـ ٜایٗ ثف٘بٔٞٝب .ی ٝؼِیّی ؼاـ ٜؤ ٝب ٕ٘یؼ٘ٚیٓ.
ویماٞ :یر ؼِیّی ٘ؽاـ ٜخك ایٗو ٝایٗ ٔفسیى ٝؼاـ ٜثب ضففٞبي ـأی ٌؽایی ٔیو.ٝٙ
پدرام :ایٗ ثؽ ٖٚاخبق ٜایٗ ضففٞب ـُ ٕ٘یق٘ٝ
سکَت ٍ ضگفتی از آىچِ کِ هیبیٌٌذ

وًشیه :ثجیٗ زٝؼٛـ ؼاـ ٜثب ثیىزٚدٙح ضفف ٔیق٘ٝ؟ ـوٕٗ ؼاـ ٜثبقخٛییي ٔیو.ٝٙ
سکَت ٍ ضگفتی از آىچِ کِ هیبیٌٌذ

ایٗ ظجػ وفؼ ٜثبٌ .ٝث ٝغؽا ایٗ سبـیػیی.ٝ
ویما :وبي یىی ُ
گیتا :فىف ٔیوٙیٗ سىفاـيُ ثؿاـٖ؟
دیگراى هیخٌذًذ

گیتا :خؽی ٌفشٓ.
صؽاٞبٌ ٖٛظجػ ٔیوفؼی؟
ُ
محمد :ؼٚوزٞبر ٔیؼٗ٘ٚ
ویما.ٝ٘ :
محمد :ث ٗٔ ٝثٍ ٛایٗٞب ویاٖ؟
وًشیه ٗٔ :غٛاة ٘یىشٓ؟ ایٗ ٚالؼییٝ؟ ایٗ ٚالؼٗ؟
محمد :ایٗ اوٓي زییٝ؟
ویماٌٛ٘ :یٗ.
محمدٌٛ٘ :یِٗ زی؟
ویما :وشٛؼ.ٜ
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٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
محمد :سٛی ـٚق٘بٔٝس ٖٛزی ٔی٘ٛیىٝ؟
ویمأ :ؽّت ضمٛلی.
محمدٚ :ویُٜ؟
ویما :ثّ.ٝ
وًشیه :سّٛیكی ٖٛغٛؼٜٖٔٛ؟
ٔفؼْ ثىٍٗ٘ٛ
ُ
مىًچُر :ؼاـٖ ایٗوبـٞب ـُ ٔیو ٗٙوٝ
محمد :ایٗ وییٝ؟
ویماٛٙٔ :زٟف غىفٚی.
محمد :ایٗ زی ٔی٘ٛیى ٝسٛی ـٚق٘بٔٝسٖٛ؟
ویماٚ :ـقٌی.
مىًچُر :دبی صٙؽٚق.
گیتا :ؼِیُي ٞف زی ٔیغٛاؼ ثبٌ ،ٝایٗ اسفبق غٛثییٞ .ٝیر فىفيُ ٔیوفؼی سٛی سّٛیكیٓٞ ٖٛزیٗ ثف٘بٔٝای؟
محمد :ایٗ وییٝ؟
ویماٌ :یشب وٍبٚـق.
محمد :ایٗ زی ٔی٘ٛیى ٝسٛی ـٚق٘بٔٝسٖٛ؟
ویما :ثب ٙٞفٔٙؽٞب ٌفزٔ ٌٛٚیو.ٝٙ
مرجان :آغ ٝثٌ ٝف ٜٚغ ٖٛایٗٞب ٕ٘یغٛـ ٜایٗ ثف٘بٔٞٝب .ی ٝؼَ
محمد :ایٗ زی؟
ویمأ :فخبٖ سٛا٘ب.
محمد :سٛی ـٚق٘بٔٝس ٖٛزی ٔی٘ٛیىٝ؟
ویما :ؼفاش ـٚق٘بٔ ٝوز.
مرجانِ :یّی ؼاـ ٜؤ ٝب ٕ٘یؼ٘ٚیٓ.
ویماٞ :یر ؼِیّی ٘ؽاـ ٜخك ایٗو ٝایٗ ٔفسیى ٝؼاـ ٜثب ضففٞبي ـأی ٌؽایی ٔیو.ٝٙ
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٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
پدرام :ایٗ ثؽ ٖٚاخبقٜی ایٗ ضففٞب ـُ ٕ٘یق٘ٝ
محمد :ایٗ وییٝ؟
ویما :دؽـاْ ـ.ٌٗٚ
محمد :زی ٔی٘ٛیىٝ؟
ویما٘ :مؽ سئبسف.
سکَت ٍ ضگفتی از آىچِ کِ هیبیٌٌذ

وًشیه :ثجیٗ زٝؼٛـ ؼاـ ٜثب ثیىزٚدٙح ضفف ٔیق٘ٝ؟ ـوٕٗ ؼاـ ٜثبقخٛییي ٔیو.ٝٙ
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٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی

.2اوگشتتُ از تًی دماغت درآر!

پدرام :و ٝثبـ ؼـ وبَ اصّٗ ٘جبیؽ أٚؽ ٌٕبَ .یىی ایٗ ٔٛلغن.
گیتا :یىی  ٓٞػیؽ.
پدرام :آـ .ٜیىی  ٓٞـٚقٞبی آغف ٌٟفیٛـ .ٜایٗ و ٝسب ٔٛلغ اصّٗ ٘جبیؽ أٚؽ ٌٕبَ .قیابؼی ٌاّٛؽ .ٜاق ؼٔابؽ آؼْ
ؼـٔیآؼ.
ًیوا جَکی را کِ بِگَضی تلفي ّوراُاش رسیذُ هیخَاًذ ٍ هیخٌذد

اٍٍ٘ز سٛی ؼٔبؽر ٘ىٗ .س ٛلفاـ ٜثب ا ٖٚاٍٍ٘ز ضٕبو ٝثیبففیٙی.
ُ
ویما:
ّوِ هیخٌذًذ

ایٗ ثفای ٔٗ  smsوٗ.
وًشیهُ :
گیتا :ثفای ٔٗ  ٓٞثففوز ٘یٕب.
مىًچُر :س ٛو ٝؼاـی ٔیففوشی .ثفای ٔٗ  ٓٞثففوز.
مرجان.ٓٞ ٗٔ :
ویما ٗٔ :و ٝؼاـْ ٔیففوشٓ دؽـاْ ،ثفای س ٓٞ ٛثففوشٓ؟
وًشیه :س ٛفمػ سب ففؼا ثب ٔبیی ٘یٕب؟
ویما :آـ.ٜ
مرجان :دهففؼا ٕ٘ییبی ٍِٙفٚؼ غٝ٘ٛی ٔبٔبٖ ٌیشب؟
ویما.ٝ٘ :
مرجان :س ٛؼـ ٚالغ ؼاـی ٔب ـُ ٔیدیس٘ٛی.
گیتا(بِ ًیوا) :ضبال ضشٕٗ ثبیؽ ثفی؟
ویما :آـ.ٜ
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٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
مىًچُر :اٌ٘ ٝیٕب ٘یبؼ ٔٗ ٕ٘ ٓٞیآْ.
پدرامٕ٘ ٓٞ ٗٔ :یآْ .اصّٗ غؿا اق ٌّ ْٛدبییٗ ٕ٘یـ.ٜ
ویما :ضبال ضشٕٗ ثبیؽ ثفیٓ غٝ٘ٛی ٔبٔبٖر ٌیشب؟
ٔبؼـْ ـ ٌٗٚوٙایٗ واٝ
ُ
گیتاِٚ .ٝ٘ :ی ٔٗ ثبیؽ ثفْ ٗٔ .ثبیؽ ثبیؽ ثبیؽ ٔبؼـُْ ثجیِٚ .ٓٙی إٌ٘ ٝیغٛایٗ ثیبیٗ سىّیف
ثؽ ٝ٘ٚغؿا ؼـوز و ٝٙیب ٘.ٝ
مرجان :ثیب ؼیٍ٘ ٝیٕب!
گیتا :آـ٘ ٜیٕب .ثیب ؼیٍ.ٝ
وًشیه :ثیب! غٛي ٔیٌؿـ٘ ٜیٕب.
ویما :ده وبػز  7صجص ـا ٜثیفشیٓ و ٝلجُ اق ظٟف ثفویٓ.
گیتأ :فوی!
مىًچُر :اٌ 9 ٝصجص  ٓٞـا ٜثیفشیٓ وف ظٟف ٔیـویٓ ٍِٙفٚؼ .و ٝوبػز ـأ ،ِٜٜب  ٓٞو٘ ٝبٞابـ اٖٚخاب سّاخایآ.
ضبال ٔبٔبِٖر زی ؼـوز ٔیوٚ ٝٙاو٘ ٝبٞبـ؟
گیتا :ز ٖٛفىٙد ٖٛؼٚن ؼاـْ ثؽٌ ٖٚه یىی اق غؿاٞب فىٙد.ٜٖٛ
فىٙد ٖٛسفي ؼـوز ٔیو ٝٙؼیٍٝ؟
ُ
مىًچُر :خبٖ! غیّی ٚلز ٜفىٙدٌٕ ٖٛبِی ٘ػٛـؼْٔ .بؼـر
گیتا :سفي ٌ ٚیفیٗ.
مىًچُر :ز ٝثٝسف! ز ٝثٝسف! ٌیشب ٔبؼـر ثّؽ ٜوبَ وجبة ؼـوز وٝٙ؟
گیتا :آـ .ٜثٝي ٔیٌٓ ؼـوز و.ٝٙ
مرجان :زی ٞىز وبَ وجبة؟
مىًچُر :ثبیؽ ثػٛـی سب ثفٕٟی زی ٞىز .س ٛـُ غؽا أٌ ٝؽٕئٗ ٘یىشی ؼـوز ٔیو ٝٙقً٘ ثكٖ ثٍ ٛؼـوز و.ٝٙ
گیتا :ثبٌ .ٝقً٘ ٔیق٘ٓ .ده لفاـ ٌؽ وبػز  7صجص ـا ٜثیفشیٓ ؼیٍٝ؟
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مىًچُر :زفا  7صجص؟
ویما :لجُ اق ظٟف ٔیـویٓ ٍِٙفٚؼ .سٛی سفافیهدفافیه ٌ ٓٞیف ٕ٘یوٙیٓ.
مىًچُر ٓٞ 9 :ـا ٜثیفشیٓ سفافیه ٘یىز.
پدرام٘ :یٕب! أٌ ٝیغٛای ٔب ـُ ثذیس٘ٛی ٞی ثٍ ٛوبػز  7صجص ـا ٜثیفشیٓٞ .یًوی وبػز  7صجص ـإ٘ ٜیافش.ٝ
وًشیه(هیخٌذد) :غیّی ثبضبَ ثٛؼ؟
مرجان :زی؟
وًشیه :اٍٍ٘ز سٛی ؼٔبؽِر ٘ىٗ .س ٛلفاـ ٜثب ا ٖٚاٍٍ٘ز ضٕبو ٝثیبففیٙی.
خٛن ٌففز.
ُ
ویما :ث ٝخ ٖٛغٛؼْ سبقٜ
ّوِ هیخٌذًذ

وًشیه :س ٛـُ غؽا ی ٝغٛـؼ ٜخٛن سؼفیف وٙیٗ ثػٙؽیٓ .ثیىزٚدٙح ضبَُْ ٌففز .غیّای ؼَْ ثافای ثیىازٚداٙح
وٛغز.
گیتإٝٞ ٓٞ ٗٔ :ي ؼاـْ ث ٝا ٖٚفىف ٔیو.ٓٙ
مرجانِٚ :ی ثیىزٚدٙح آغفي غٛة خٛاةِيُ ؼاؼ ٗٔ .سب اْـٚق اٌ ٝی ٝؾـٌ ٓٞ ٜه ؼاٌشٓ ثٝي ـأی ثؽْ اٌْت
ؼیٍٔ ٝؽٕئٗ ٌؽْ.
وًشیه :اِجش ٝث٘ ٝظف ٔٗ اٌْت ثیىزٚدٙح ثب ضففٞبي ی ٝسؼؽاؼی اق ـأیؼٙٞؽٜٞبيُ اق ؼوز ؼاؼ.
مىًچُر :اسفبلٗ ی ٝسؼؽاؼ لبثُ سٛخٝای ـأی خٕغ وفؼ.
وًشیه .ٝ٘ :اٌ ٝثیىزٚدٙح ٕ٘یٌفز ثیىزٚدٙحِ ثیىزٚدٙح ز ٝـثؽی ث ٗٔ ٝؼاـٔ ٜاٗ ثاٝر ضاك ٔایؼاؼْ ِٚای
ثیىزٚدٙح ثب ا ٖٚضففٞبي ثٔ ٝفؼْ ٌفز ایٗ ضففٞبی ثیىزٚدٙح فمػ ثفای ـأی آٚـؼٖ.ٜ
پدرام :ث٘ ٝظف ٔٗ ثیً سف ٔفؼْ ثٕٞ ٝیٗ ؼِیُ و ٝثیىزٚدٙح اق ثیىزٚدٙحِ ثیىزٚدٙح ثاؽٌٛیی وافؼ ثاٝي ـأی
ٔیؼٖ.
وًشیه :ؼیٍٔ ٝفؼْ ثب ایٗ ضففٞب غبْ ٕ٘یٌٗ.
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٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
غٛؼٔ٘ ٖٛجیٗ ٌ٘ٛیٗٔ .یٌٗ.
ُ
مرجان:
مىًچُر :غٛة ٔ ٓٞیٌٗ.
مرجان :آـٔ !ٜیٌٗ ز ٝؼَ ٌیفی ؼاـ ،ٜسٛی سّٛیكی ٖٛثیىزٚدٙحِ ثیىزٚدٙح اق ثیىزٚدٙحِ ثیىازٚداٙح ثاؽٌٛیی
وفؼ ،ٜث ٝایٗ ثبیؽ ـأی ؼاؼ.
ویماِٚ :ی ٔٗ ٌفغ ٔیثٙؽْ ثیىزٚدٙح ـأی ٔیآـ.ٜ
پدرامٌ :فغ زٝلؽـ؟
ویماٌ :فغ...
گیتاٌ :فغ ثّیػ وفف ث ٝسفوی.ٝ
ویماٞ :ىشٓ.
پدرامٞ ٓٞ ٗٔ :ىشٓ.
گیتا :آظ خٌ !ٖٛفغثٙؽیٞ ٓٞ ٗٔ .ىشٓ.
مىًچُر :ده ٞف وی ثبغز ثّیػ  ٕٝٞـُ ثػف ٝ٘ ٜی٘ ٝففُ.
مرجانٞ :ىشٓٞ ٓٞ ٗٔ .ىشٓ.
پدرام٘ :یىشٓٞ .ف وی ؼَاي ٔیغٛاؼ غٛؼي  ٓٞسٛی ٌفغثٙؽی ٌفوز و.ٝٙ
وًشیه :ضبال و ٝؼاـیٓ ٌفغثٙؽی ٔیوٙیٓ وف ی ٝوٍٛـ ؼـوز  ٚضىبثی ٌفغ ثجٙؽیٓ.
پدرامٞ :ىشٓ.
مرجان :وٍٛـٞبی ؼـوز  ٚضىبثی ثٔ ٝب ٚیكا ٕ٘یؼٖ.
ویما :ثفیٓ إِٓبٖ!
مرجانٚ :یكا ٕ٘یؼٖ.
پدرام ٗٔ :سٛی وفبـر إِٓبٖ آٌٙب ؼاـْ .ا ٖٚثب ٔٗ.

وًشته در تاریکی 9
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مىًچُر ٓٞ ٗٔ :ضبظفْ سٛی ٌفغثٙؽی ٌفوز و.ٓٙ
گیتا :س ٛوٕ٘ ٝیغٛاوشی سٛی ا٘شػبثبر ٌفوز وٙی؟
مىًچُرٛٙٞ :ق ٕ٘ ٓٞیغٛاْ ٗٔ .فمػ سٛی ایٗ ٌفغثٙؽی ٔیغٛاْ ٌفوز ٔیو.ٓٙ
گیتإ٘ ٝ٘ :یٌ .ٝفمػ وه ضك ؼاـ ٜسٛی ایٗ ٌفغثٙؽی ٌفوز و ٝٙو ٝسٛی ا٘شػبثبر ٌ ٓٞفوز و.ٝٙ
مىًچُر :اِ؟ ٔٗ فمػ ٔیغٛاْ ـٚی وىی و ٝفىف ٔیو ٓٙثیًسف ـأی ٔیآـٌ ٜفغثٙؽی و.ٓٙ
پدرامٔ ٓٞ ٗٔ :یٌٓ فمػ وىی ضك ؼاـ ٜسٛی ٌفغثٙؽی ٌفوز و ٝٙو ٝسٛی ا٘شػبثبر ٌ ٓٞفوز وفؼ ٜثبٌ.ٝ
مرجان :آـ.ٜ
وًشیهِٚ :ی ثسٞٝب! أٌ ٝیغٛاؼ ث ٝثیىزٚدٙح ـأی ثؽ ٜثٝسف ٜسٛی ا٘شػبثبر ٌفوز ٘ى ،ٝٙفمػ سٛی ٌافغثٙاؽی
ٌفوز و.ٝٙ
ویما :آـ .ٜایٗ ٔفسیى ٝأٌ ٝدجٛـ ثبٌ ٝسٛی ا٘شػبثبر ٌفوز و ٝٙالثؽ ٔیغٛاؼ ث ٝثیىزٚدٙح ـأی ثؽ ٜؼیٍ.ٝ
مىًچُر :آـ ،ٜث٘ ٝظف ٔٗ ثیىزٚدٙح ـأی ٔیآـٔ ٓٞ ٗٔ ،ٜیغٛاْ ثف٘ؽ ٌٓ ٜسٛی ٌفغثٙؽی.
ویما :س ٛالقْ ٘یىز سٛی ا٘شػبثبر ٌفوز وٙی.
مىًچُر٘ :بق ٘فهر!
وًشیه :ی ٝصٛـرخّىٔ ٝی٘ٛیىیٓٞ .ف وی سٛي اوٓ وب٘ؽیؽایی ـُ ؤ ٝیغٛاؼ ـٚي ٌفغ ثجٙؽ ٜثب غاػ غاٛؼي
ٔی٘ٛیى .ٝثبق٘ؽٜٞب ثبیؽ ثّیػ ـفز  ٚثفٌٍز اٖٞٚبیی ـُ و ٝوب٘ؽیؽاٌ ٖٛـأی آٚـؼ ٜثػافٖ.

(یکدی از کاذداّا

سفیذ هرجاى را برهیدارد ) ؼاـْ صٛـرخّى ٝـُ ٔی٘ٛیىٕب.
مرجان :ث٘ ٝظف ٔٗ سؼؽاؼ ـأیی وٞ ٝف وب٘ؽیؽا ٔیآـ ٓٞ ٜسؼییٗوٙٙؽ ٜثبٌ.ٝ
وًشیه :آففیٗ! یؼٙی أٌ ٝثّٗ ثیىزٚدٙح ؼٞ ٜكاـ سب ـأی ثیًسف اق ٔثّٗ ثیىزٚدٙحِ ثیىزٚدٙح ؼاٌز…؟
مرجان :ا٘ٚی و ٝـٚی ثیىزٚدٙح ٌفغ ثىش ٝد َٛثیًسفی ثبیؽ ث ٝثف٘ؽ ٜثؽ.ٜ
ي ثجف ٜثبال.
پدرامٞ :ىشٓٞ .ف وی ثب دیٍٟٙبؼ ٔفخبٖ ٔػبِف ٜؼوز ُ
ّیچکس دست خَد را باال ًویبرد

وًشته در تاریکی 11
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی

 .3برتًلت برشت
ًیوا رٍ بِ دیَار ًطستِ ٍ چطنبٌذ دارد

وًشیه :فمػ غٖٛوفؼیرُ ضفظ وٗ٘ .مؽ ٝظؼف ٍ٘٘ ٖٛؽ .ٜغٖٛوفؼیرُ ضفظ وٗ .غٖٛوفؼیرُ ضفاظ واٗ.
ر ضفظ وٗ٘ .مؽ ٝظؼف ٍ٘٘ ٖٛؽ٘ .ٜمؽ ٝظؼف ٍ٘٘ ٖٛؽ٘ .ٜمؽ ٝظؼف
٘مؽ ٝظؼف ٍ٘٘ ٖٛؽ .ٜغٖٛوفؼی ُ
ٍ٘٘ ٖٛؽ.ٜ
محمد :ایٗ وفً سدٕغرِٜ؟
ویما :والْ.
محمد :ػّیه والْ .اوٓر زییٝ؟
ویما٘ :یٕب.
محمدٔ :یِفقی.
ویما :وفٔب غٛـؼْ.
سرش را بِ سیٌِ ًیوا هیچسباًذ

محمد :ز ٝسٙؽسٙؽ ٔیق٘!ٝ
سکَت

محمد :اوٓر زییٝ؟
ویما٘ :یٕب.
محمد :زبی غٛـؼی؟
ویما :ثّ.ٝ
محمد٘ .ٝ٘ :ػٛـؼی.
ویما :غٛـؼْ.

وًشته در تاریکی 11
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
محمد٘ :ػٛـؼی!
سکَت

محمد :اوٓر زییٝ؟
ویما٘ :یٕب.
محمد :اوٓر زییٝ؟
ویما٘ :یٕب.
وًشیهٌٛ :رثبقی ؼـثیبـ .ثؿاـ فىف و ٗٙس ٛغًٙی .ثؿاـ ؼٌَ ٖٛغٛي ثبٌ ٝو ٝغٛؼٌ ٖٛغیّی ثبٛٞيَٖ.
محمد :اوٓر زییٝ؟
ویما٘ :یٕب.
محمد :اوٓر زییٝ؟
ویما :اٌٙٔ ٝظٛـس ٖٛفبٔیّی ٜٔٗ؟ آـأی.
محمد :اوٓر زییٝ؟
ًیوا پاسخ ًویدّذ

محمد ٍٝٔ :ثب س٘ ٛیىشٓ؟
ویما :ثب ٔٗیؽ؟
محمد :اوٓر زییٝ؟
وًشیه :ایٗ ـٚي وبـٌ ِٜٖٛو ٝایٗلؽـ سىفاـ ٔیو ٗٙسب اػصبةِر غٛـؼ ٌٔ .ٝیغٛاٖ وففی ثٍی .لبسی وٙی.
ًیوا پاسخ ًویدّذ

ٔٗ ٕ٘یٌٛٙی؟
محمد :وفی؟ صؽای ُ
ویمإ٘ ٗٔ :یؼ ٓ٘ٚثب ٔٗیؽ یب ٘.ٝ

وًشته در تاریکی 12
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
محمد :اوٓر زییٝ؟
ًیوا پاسخ ًویدّذ

وًشیه :آففیٗ غٛةِ .ٜثؿاـ فىف و ٗٙغًٙی .ثؿاـ فىف و ٗٙسفویؽی ضشی اٌ٘ ٝشفوایؽی .ثاؿاـ ؼٌَا ٖٛغاٛي
ثبٌ ٝو ٝلٛییٗ.
ٔٗ ٔیٌٛٙی؟
محمد :صؽای ُ
ویما :ثّٔ ٝیٌ.ْٛٙ
محمد :اوٓر زییٝ؟
ویما٘ :یٕب آـأی
محمد :اوٓر زییٝ؟
ًیوا پاسخ ًویدّذ

محمد :اٌ ٝصؽای ُٔٗ ٔیٌٛٙی ثٍ ٛثّٔ ٝیٌٌٚ ْٛٙف٘٘ ٝبزبـْ سٛی ٌكاـيْ ثٛٙیىٓ ٔش ٟٓؼلبیك أ َٚیٌٙیؽ ٚ
ث ٝوٛآَٞبْ خٛاة ٔیؼاؼ ِٚی زٙؽ ؼلیم ٝوٌ ٝؿٌز زی؟ ؼیٍٓٞ ٝوبـی ٘ىفؼ .ده اٌأ ٝایٌاٛٙی ثٍاٛ
ٔٗ ٔیٌٛٙی؟
ٔیٌِٚ ْٛٙی اٌ ٝؼ٘جبَ ؼـؼوف ٔیٌفؼی ث ٝوٛآَٞبْ زی؟ خٛاة ٘ؽ .ٜصؽای ُ
ویما :ثب ٔٗیؽ؟
ٔٗ ٔیٌٛٙی؟
محمد :صؽای ُ
ویمأ :یٌ.ْٛٙ
محمدٔ :یغٛای ٓٞوبـی وٙی؟
ویما :ثّ.ٝ
محمد :اوٓر زییٝ؟
ویما٘ :یٕب آـأی.
رٜ؟
محمد :زٙؽ وبَ ِ

وًشته در تاریکی 13
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
ویما 27 :وبَ.
محمد :قٖ ؼاـی؟
ویما.ٝ٘ :
محمد 27 :وبَرِ .ٜزفا قٖ ٕ٘ی ٌیفی؟ قٖ ثٍیف آلب .قٖ ثٍیف وٍ٘ َٚ ٝفؼی ساٛی غیابث .ٖٛوای ٔایغاٛای قٖ
ثٍیفی؟
ویما :قٖ ٕ٘یؼٖ ث.ْٝ
محمد :زٝوبـٜای ٍٔٝ؟
ویمأ :شفخٓ.
محمد :سٛی وؽ ْٚؼاـاِشفخٕ ٝوبـ ٔیوٙی ٔشفخٓ؟
ویما :سٛی ؼاـاِشفخٕ ٝوبـ ٕ٘یو.ٓٙ
محمد :ده ودب وبـ ٔیوٙی؟
ویما :سٛی ـٚق٘بٔ.ٝ
محمد :ث !ٝث !ٝده ـٚق٘بٍٔ٘ٝبـی .وؽ ْٚـٚق٘بٔٝ؟
ویماٌ :فز.ٌٛٚ
محمد :ده اٌ ُٞفزٞ ٌٛٚىشی .غؽا ـُ ٌىف! ٌفز ٌٛٚوٙیٓ ده .سٛی وؽ ْٚغیبث ٖٛثبقؼاٌز ٌؽی آلب؟
وًشیه :ضٛانر ثبٌ ٝزی ٔیٌی ز ٖٛاق ٕٝٞی ضففٞبر وؼی ٔیو ٗٙػّیٝر اوشفبؼ ٜو.ٗٙ
محمد :ث ٖٛثبقؼاٌز ٌؽی آلب؟
ویما :غیبث ٖٛآقاؼی.
محمد :س٘ ٛیٕب آـأی سٛی غیبث ٖٛآقاؼی زیوبـ ٔیوفؼی آلب؟
ویما :لؽْ ٔیقؼْ.

وًشته در تاریکی 14
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
محمد :س...ٛاوٓر زییٝ؟
ویما٘ :یٕب آـأی.
محمد :س٘ ٛیٕب آـأی زفا سٛی غیبث ٖٛآقاؼی لؽْ ٔیقؼی آلب؟
ویما :ؼاٌشٓ ٔیـفشٓ غ.ٝ٘ٛ
محمد :غٝ٘ٛر ودبوز؟
ویما :د٘ٛه.
محمد :زفا ؼاٌشی دبی دیبؼ ٜاق آقاؼی ٔیـفشی د٘ٛه؟
ویما :ث ٝا٘ؽاقٜی وبفی د٘ َٛؽاٌشٓ.
محمد :س٘ ٛیٕب آـأی ؼٚـثیٗ ػىبوی ؼاٌشی؟
وًشیه :زیكی ـُ ؤ ٝؽـن ؼاـٖ الفاـ وٗ.
محمد :ػىبوی ؼاٌشی؟
ویما :ثّ ٝؼاٌشٓ.
محمد :زفا ؼٚـثیٗ ؼاٌشی؟
ٔؽّت ٌ٘ٛشٓ ِٚی خفْ ٘یىز.
ُ
وبـ وفؼْ فالٖ
وًشیه :ث ٝزیكی الفاـ وٗ و ٝخفْ ٘جبٌ .ٝثٍ ٛثّ ٝفالٖ ُ
محمد :ثیٗ ؼاٌشی؟
ویما :ؼاٌشٗ ؼٚـثیٗ خفْ ٘یىز.
محمد :س ٛؼاٌشی سٛی غیبث ٖٛػىه ٔیٌففشی آلب.
ویما :ػىه ٌففشٗ خفْ ٘یىز.
محمد :س٘ ٛیٕب آـأی زٝوبـٜای؟

وًشته در تاریکی 15
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
ویمأ :شفخٓ.
محمد :ده زفا ؼاٌشی سٛی غیبث ٖٛآقاؼی ػىه ٔیٌففشی ٔشفخٓ؟
وًشیهٞ :یر لب٘٘ٛی ٚخٛؼ ٘ؽاـ ٜو...ٝ
ویماٞ :یر لب٘٘ٛی ٚخٛؼ ٘ؽاـ ٜؤ ٝشفخُٓ اق ػىه ٌففشٗ ٔٙغ و .ٝٙاٖٚخبیی  ٓٞو ٝؼاٌشٓ ػىه ٔیٌففشٓ سبثّٛی
ػىهثفؼاـی ٕٔٛٙع ٚخٛؼ ٘ؽاٌز.
تاریکی ٍ اًذکی بعذ ًَر

محمد :ده زفا ؼاٌشی سٛی غیبث ٖٛآقاؼی ػىه ٔیٌففشی ٔشفخٓ؟
ویماٞ :یر لب٘٘ٛی ٚخٛؼ ٘ؽاـ ٜؤ ٝشفخُٓ اق ػىهٌففشٗ ٔٙغ و .ٝٙاٖٚخبیی  ٓٞو ٝؼاٌشٓ ػىه ٔیٌففشٓ سابثّٛی
ػىهثفؼاـی ٕٔٛٙع ٚخٛؼ ٘ؽاٌز.
محمد :ثفای وی ػىه ٔیٌففشی آلب؟
ویما :ثفای غٛؼْ.
محمد :ثفای وی ػىه ٔیٌففشی آلب؟
ویما :ثفای غٛؼْ.
محمد :ثفای وی ػىه ٔیٌففشی آلب؟
ویما :ثفای غٛؼْ.
محمد :ثجیٗ آلبٔ ،ب ٞف زی ثٍیٓ لبظی ثفٔجٙبی  ٖٕٛٞضىٓ ٔیؼ .ٜفىف ٘ىٗ لبظی ایٗلؽـ ٚلزِ اظبف ؼاـ ٜواٝ
ثٍی ٝٙدف٘ٚؽٜرُ ثػ .ٝ٘ٛلبظی اق ٔٗ ٔیدفو ٝایٗ زی وبـ وافؼٜ؟ ٔاٗ ٞآ ٔایٌآ زای؟ ٔایٌآ ایاٗ
ٔاٗ ٍ٘یافی ،اٌا ٝثاب ٔاب
خبوٛنِ .ٜثفای ؼٌٕٗٞبی لىٓغٛـؼٜی ا٘مالة ػىه ٔیٌیفِٚ .ٜی اٌٚ ٝلاز ُ
ٓٞوبـی وٙی ،ـاوزيُ ثٔ ٝب ثٍی ،ثٔ ٝب ثٍی سب ضبال ودبٞب ػىه ففوشبؼی ،ثفای وی وبـ ٔیوٙی ،ثٝر
لٔ َٛی ؼْ ث ٝلبظی ثٍٓ ٔدبقار وٕی ثفار ثٛٙیى .ٝثسٝی غٛثی ثبٌی ٔیٌٓ ثب ٚثیم ٝآقاؼر وٙا ،ٝاٌاٝ
و ًٙسٕ ْٛثؿاـی  ٚغیّی غٛيضبَْ وٙی ٔیسٔ ٓ٘ٛدبقار سؼّیمی ثٍیفْ ثفار .آلبٔ ،یؼ٘ٚای زای ٔاُٗ

وًشته در تاریکی 16
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
غٛيضبَ ٔیوٝٙ؟ ٔشٚ ٟٓلز ُٔٗ زی؟ ٍ٘یف .ٜوٛآَ ؤ ٝیؤ ٓٙثُ ثسٝی آؼْ خاٛاة ثاؽ .ٜثافای وای
ػىه ٔیٌففشی آلب؟
ویما :ثفای غٛؼْ.
محمد :س ٛثفای ثیثیوی ػىه ٔیٌففشی آلب.
ویما :ثفای غٛؼْ ٔیٌففشٓ.
محمدٍ٘ٛ٘ :ی ایٕیُر زییٝ؟
ویماmahifash@gmail.com :

ٔیُ ؼاـی؟
محمدٕٞ :یٗ ی ٝای ُ
ویما :ثّ.ٝ
محمد :ـٔك ٚـٚؼ؟
ویما :ثفسِٛز ثفٌز.
محمد :ثفسِٛز ثفٌز یؼٙی زی؟
ویما :اوٓ ی ٝآؼْ.ٜ
محمد :سٛی ثیثیوی وبـ ٔیوٝٙ؟
ویماٌ .ٝ٘ :بػف ٕ٘ ٚبیً٘بٔٛ٘ٝیه.ٜ
محمد :ا ُٞودبوز؟
ویما :إِٓب٘یی.ٝ
محمد :س ٛثبٞبي اـسجبغ ؼاـی؟
ًیوا لبخٌذ هیزًذ

محمدٔ :یغٙؽی؟

وًشته در تاریکی 17
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
ویمأ :شأوفب٘ ٝق٘ؽ٘ ٜیىز و ٝثبٞبي اـسجبغ ؼاٌشٝثبٌٓ.
محمد :زفا ٔشبوفب٘ٝ؟
ویما :زٌ ٖٛبػف غیّی غٛثیی.ٝ
محمدٔ :فاْ ٔ ٚىّهي زییٝ؟
ویمإ٘ :یؼ ٗٔ .ٓ٘ٚفمػ ٌؼفٞبيُ ٔیٌٙبوٓ.
هموذ یک بستِ کاذا بِ ًیوا هیدّذ

محمد :ثٛٙیه.
ویما :زی ثٛٙیىٓ؟
محمد :ق٘ؽٌٜیرُ ثٛٙیهٕٝٞ .ی ایٗٞبیی ـُ  ٓٞوا ٝاْـٚق ٌفشای ثٙاٛیهٞ .اف زای ؼٚن ؼاـی ثٙاٛیه .فماػ
ثٛٙیه .ثٛٙیه آلب! ثىٓاهلل!
ویما :زٍٓٞبْ ثىشٝن.

وًشته در تاریکی 18
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی

 .4بُرٌيری
گیتا دارد ًخ دًذاى هیکٌذ
هرجاى با پٌبٍِ ضیرپاککي صَرتاش را پاک هیکٌذ

پدرام :وىی و ٝوبقي وٛن ٘جبٌ ٗٔ ٝاصّٗ ٕ٘یس ٓ٘ٛثٝي ٌٛي ثؽْ و ٝثجی ٓٙزی ٔیٌٕٞ .ٝیٗؤ ٝایثیآٙ
وبقي وٛن ٘یىز اػصبةْ ثٔ ٓٞ ٝیـیك.ٜ
وًشیه :ایٗ وبـي ٔثُ ایٗو ٝػٕؽییٞٝب!
پدرام :ػٕؽی ثبٌ .ٝز ٖٛػٕؽیی ٝغٛةٜ؟
گیتا :ضىٛؼ! س ٛثٝي ضىٛؼی ٔیوٙی.
ویما :سٛخ ٝؼاٌش ٝثبٌیٗ ؼاـیٓ ثطث ٙٞفی ٔیوٙیٓ .لفاـ ٘یىز ث ٓٞ ٝسٞٛیٗ وٙیٓ.
پدرام :وىی و ٝوبق ؼوزي ٔیٌیف ٜاِٚیٗ سٛلؼی وٌ٘ٛٙ ٗٔ ٝؽ ٜاقي ؼاـْ ایٗ ٜو ٝوبقي واٛن ثبٌأ .ٝثاُ
ایٗ ٜو ٝیىی ٌّٛي صبف ٘یىز ثؼؽ ٞی آٚاق ثػ.ٝ٘ٛ
ویما :ث٘ ٝظف ٔٗ غٛؼي  ٓٞـٚی وبق قؼٖي اؼػبیی ٘ؽاـ ٜدؽـاْ .إٞیز ایٗ آؼْ ؼـ ایٗ ٜوٌ ٝاؼفٞبی ِٔٛاٛی ٚ
ضبفظُ قٔیٙیي وفؼ .ٜا ٖٚاثٟز غفوی وٌ ٝؼفٞبی و ٟٗؼاـ ٜثب صؽاي ی ٝخٛـٞابیی ّٕٔاٛن ٌاؽ ،ٜآؼْ
و ٟٗثػ.ٝ٘ٛ
ُ
ؼَاي ٔیغٛاؼ ٌؼفٞبی
مرجان :ث٘ ٝظف ٔٗ ثٝسفیٗ وبـي ا ٜٖٚوٞ ٝی ٔیٌٌ ٝؿـ ٌؿـ ٌؿـ ٌؿـ.
گیتا :ػؽؼ ثؽٌٟ .ٜیؽ ٌؽ ثفاؼـر ػؽؼ ثؽ .ٜغیّی غٛة.ٜ
ًَضیي ٍ ًیوا با گیتا ٍ هرجاى ّنصذا هیضًَذ هٌَچْر از دستضَیی بیرٍى آهذُ است ّودِ را سداکت
هیکٌذ ٍلی ًیوا اٍ را ًویبیٌذ ٍ ّوچٌاى دارد هیخَاًذ هٌَچْر بِ اٍ لگذ هیزًذ

مىًچُر :ثس ْٝثیؽاـ ٌ...ٝ
پدرام :غىش٘ ٝجبٌیؽ!
مىًچُر :والٔز ثبٌیؽ!
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ویما :غؽا لٛر ٔٛٙزٟف! ؼَْ ثفار سٌ ًٙؽ ٜثٛؼ.
مرجان :ز ٝغجفٞب؟ زٝؼٛـی؟
مىًچُر :ثٝسفْ.
مىًچُر :دفٚلٜی ٍِٙفٚؼ زی ٌؽ ثَِّػَفٜ؟ ز ٝوبػشی لفاـ ٜـا ٜثیفشیٓ؟
گیتاٌ :ؽ ٞفز.
مىًچُرٞ :فز ٌت ؼیٍٝ؟
وًشیهٞ :فز صجص .االٖ  ٓٞثفیٓ ثػٛاثیٓ و ٝففؼا وبػز  7ثیؽاـ ٌیٓ و ٝػبؼر وٙیٓ داه فافؼا ٞآ  7صاجص
دبٌیٓ.
پدرام :ثفیٓ ثػٛاثیٓ.
گیتا :ثفیٓ.
مىًچُرٌ :ت ثٝغیف.
پدرام :ثفیٓ.
جس ًَضیي ّیچکس از جایص بلٌذ ًطذُ است ّوِ هیخٌذًذ

ٚوبیُ اٌٌ ٝت لجُ خٕغ وٙیٓ ،صجص فمػ ثبیؽ ِجبن ثذٌٛیٓ.
ُ
گیتا:
آـایً ثیغیبَ ٌٗ سٛی ٔبٌیٗ آـایً و.ٗٙ
ُ
ویما :غب٘ٓٞب ٓٞ
مرجانٕ٘ ٗٔ :یس 7 ٓ٘ٛصجص٘ .یٕب! ٕٝٞی ٍٔىُ ایٗ ٜو ٝس ٛاصفاـ ؼاـی دهففؼا ثفی سٟفاٖ.
مىًچُر٘ :یٕب! سفبٚر دهففؼا ثب دىٖٛففؼا فمػ  4وبػزٜٞب! س ٛاٌ ٝده ففؼا آغف ٌات ٞآ ثفوای سٟافاٖ ثبیاؽ
ثػٛاثی سب ففؼاي .ده ثٕ ٖٛدى ٖٛففؼا صجص قٚؼ ـا ٜثیفز .وف ظٟف ٔیـوی غ ،ٝ٘ٛی ٝؼٌٚی ٔیٌیفی ٚ
ی ٝاوشفاضشی ،یىی ؼ ٚوبػز ثؼؽي  ٓٞثف ٚـؼ وبـر.
ویمأ ٓٞ ٗٔ :یٌٓ ٍٔىُ ٌٕب فمػ و ٝوبػز .ٜػٛض ایٗوا 10 ٝصاجص ـا ٜثیفشایٓ  7صاجص ـا ٜثیفشایٓ ثافیٓ
ٍِٙفٚؼ.
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پدرام :اصّٗ ـأی ٔیٌیفیٓ٘ .یٕب اٌ ٝاوثفیز ـأی ثؽٖ س ٛثٕ٘ٛی ،س ٛثبیؽ ث ٝغٛاوز خٕغ اضشفْ ثؿاـی.
مىًچُر :سٌٕ ْٛؽ  ٚـفز.
پدرام :ثیبیٗ ـأی ثٍیفیٓ .ویٞب ٔٛافكَٖ ٘یٕب ثٕ ٝ٘ٛدى ٖٛففؼا ثفٜ؟
جس ًیوا ّوِ دست خَد را باال هیبرًذ

پدرام :سصٛیت ٌؽ .س ٛثبیؽ ثٕ٘ٛی.
مىًچُر :سٌٕ ْٛؽ  ٚـفز.
ویما :ضبال وٛآَ ٔٗ ایٗ .ٜث ٝایٗ وٛآَ ٔٗ ی ٝخٛاة لب٘غوٙٙؽ ٜثؽیٗ .ایٗلؽـ وػز 7 ٜصجص دب ٌؽٖ وا ٝؼاـیاٗ
ٔٗ لب٘غ ٔیوٙیٗ  10ـا ٜثیفشیٓ؟
ُ
پدرام :ـأی ؼاؼیٓ .ثبیؽ ث ٝـأی ٔب اضشفاْ ثؿاـی.
مىًچُر :سٌٕ ْٛؽ  ٚـفز.
٘ظفر ث ٝزٙؽ ٘فف سطٕیُ ٔیوٙی.
ُ
مرجان :س ٛی٘ ٝففی ؼاـی
مىًچُر :سٌٕ ْٛؽ  ٚـفز.
مرجانٕٞ :یٗ و ٝػدّ ٝػدّ ٝثػٛایٓ ثفیٓ ٍِٙفٚؼ ،ػدّ ٝػدّ ٝثػٛایٓ غؿا ثػٛـیٓ زفا؟ ز ٖٛسٔ ٛیغٛای ثافی
سٟفاٖ ٘ى ٝٙؼیفر ٌ .ٝوػز ٜؼیٍ.ٝ
پدرام :غیّی  ٓٞقٌز.ٜ
وًشیه :غیّی.
مىًچُر :سٌٕ ْٛؽ  ٚـفز.
پدرام :ث ٝـأی خٕغ اضشفاْ ثؿاـ.
مىًچُر :سٌٕ ْٛؽ  ٚـفز.
مرجان :اِ! ٔٛٙزٟف! ثه ٜؼیٍ!ٝ
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وًشیهٔ :یـیٓ ثؼؽ اق ٘بٞبـ سٛی ٍِٙفٚؼ ٔیزفغیٓ.
گیتأ :یـیٓ وبضُ زٕػبٌِ .ٝتُ وٙبـ ؼـیب ٔیٔ٘ٛیٓ.
وًشیه :ثؼؽ صجص ففؼاي س ٛثف ٚسٟفأٖ ،ب  ٓٞثفٔیٌفؼیٓ ٕٞیٗخب.
مىًچُر :ثجی ٓٙس ٛث ٝغٛاوز خٕغ اضشفاْ ٔیؾاـی یب ٘.ٝ
ویما.ٝ٘ :
ِر اق سٛی ؼٔبؽر ؼـآـ! س ٛلفاـ ٜضٕبو ٝثیبففیٙی.
وًشیه :اٍٍ٘ز ُ
ّوِ هیخٌذًذ

وی ٕ٘یؾاـْ ثػٛاث.ٝ
مىًچُرِ :ؽفٗ  ِْٛٚصؽاٞب ثیبؼ دبییٗ .ثس ْٝثیؽاـ ٌٞ ٝیً ُ
گیتا :ثجػٍیؽٕ٘ .ی ٌ ٝو ٝفمػ ٘یٕب ٌؿٌز وٌٕ .ٝٙب  ٓٞی ٝلؽٔی ثفؼاـیٗ ؼیٍ .ٝقٚؼسف ثیؽاـ ٌیٗ و٘ ٝیٕب ٞآ ثاب
٘بٞبـي ثػٛـ ٚ ٜثؼؽ اق اٖٚخب ثف ٜسٟفاٖ.
ُ
ٔب ثیبؼ ٍِٙفٚؼ
ٌبقي ثٍیفْ ثفْ سٟافاٖ.
ُ
ویماٞ :ف خٛـ فىف ٔیؤ ٓٙیثی ٓٙثٝسف 9 ٜصجص وٌٕ ٝب ٔیغٛایٗ ثفیٗ ٍِٙفٚؼٓٞ ٗٔ ،
ٔٗ ؼـن ٔیو ٓٙثفاس ٖٛوػز ٜصجص قٚؼ ثیؽاـ ٌیٗ .ثفای ٕٞیٗ ٔیٌٓ ٌٕب ٞف ٚلز ؼَسأ ٖٛایغاٛاؼ
ٌبقي ثٍیفْ ثفْ سٟفاٖ.
ُ
ثیؽاـ ٌیٗ ثفیٗ ٍِٙفٚؼ ٓٞ ٗٔ .اق ایٗخب
وًشیه :آغٔ ٝب ؼٚن ؼاـیٓ س ٓٞ ٛثبٌی.
پدرامٔ ٍٝٔ :ی ٌ ٝآؼْ ثؽ٘ ٖٚیٕب ثفٍِٙ ٜفٚؼ؟ اصّٗ ٞف خٛـ فىف ٔیو ٓٙایٗ زٙاؽ ِمٕا ٝغاؿایی وأ ٝایغاٛاْ
غٝ٘ٛی ٔبؼـ ٌیشب ثػٛـْ اق ٌّ ْٛدبییٗ ٕ٘یـ.ٜ
وًشیه :ده  7صجص سصٛیت ٌؽ.
مىًچُر :وِی سصٛیت ٌؽ؟ زٝخٛـی سصٛیت ٌؽ؟ ویٞب ـأی ؼاؼٖ؟
وی ٔ ٓٞؼؿة ٘ىٙیٓ قٚؼ دب ٌ.ٝ
وًشیه٘ :یٕب! ٔٗ  ٚسٌ ٚ ٛیشب  7صجص دب ٌیٓ ثفیٓٞ .یً ُ
گیتا ٗٔ :ضشی ضبظفْ ٌیً صجص ثیؽاـ ٌیٓ ،ثؽ ٖٚصجط ٝ٘ٛـا ٜثیفشیٓ سٛی ـا ٜصجطب٘ ٝثػٛـیٓ .اِجشا ٝاٛٔ ٖٚلاغ
خبؼ ٜغّٛر ،ٜؼ ٚوبػشٔ ٝیـویٓ ٍِٙفٚؼ ،ضشی ٔیس٘ٛیٓ ثفیٓ غٝ٘ٛی ٔبؼـْ صجطب٘ ٝثػٛـیٓ.
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مىًچُر :ؼـوزاي ایٗ ٜو ٕٝٞ ٝثب  ٓٞثبٌیٓ.
وًشیه :غت ٌٕب  ٓٞدبٌیٗ ثیبیٗ.
ویما :غیّی غٛة ٜصجص قٚؼ .ـا٘ٙؽٌی سٛی خبؼٜای و ٝزٍٓا٘ؽاقي ی ٝؼفف ؼـیبواز ،یا ٝؼافف وا ٚ ٜٛخٍٙاُ
ٚالؼٗ ِؿرؼاـ.ٜ
پدرام :ایٗٞب ـُ ٔب ٔیؼ٘ٚیٓ .غیّی غٛة ٜغیّی ِؿر ؼاـِٚ .ٜی لج َٛوٗ  6صجص دب ٌؽٖ غیّی واػز .ٜؼاـیآ اق
ـٚی سٙجّی زٔ ٝ٘ٛیق٘یٓ.
مىًچُر 6 :صجص ـا ٜثیفشیٓ و ٝوبػز ٌٍ ٝٙـا٘ٙؽٌی وٙیٓ؟
وًشیهٔ :ی س٘ٛیٓ ثب غٛؼٔ ٖٛفالوه زبی ثجفیٓ ،سٛی ـا ٖٛ٘ ٜؼاؽ  ٚدٙیف ثٍیافْ ،یا ٝخابیی وٙابـ ؼـیاب ٚایىایٓ
صجط ٝ٘ٛثػٛـیٓ.
گیتا ٗٔ :ضبظفْ  6صجص دب ٌٓ زبیی ـُ ؼْ و ٚ ٓٙثفیكْ سٛی فالوه.
مرجان 6 :صجص ؼیٍ ٝغیّی قٚـ ؼاـ.ٜ
ویما 7 :صجص .غٛةٜ؟
وًشیه 7 :صجص ثیؽاـ ٌیٓ و 8 ٝصجص ـا ٜثیفشیٓ.
پدرامٚ :الغثیٙب٘ٞ ٝفز ٘ ٚیٓ صجص ثیؽاـ ٌیٓ و 9 ٝصجص ؼْ ؼـ ثبٌیٓ.
وًشیه :ده سصٛیت ٌؽ ٘ ٚ 7یٓ صجص ٗٔ .ؼیٍ ٝثٞ ٝیسی ٌٛي ٕ٘یؼْ.
مىًچُرٌٛ٘ :یٗ آغٚ ٝالغ ثیٙبٍ٘٘ ٝب ٜوٗ .اٌٞ ٝفز ٘ ٚیٓ دب ٌیٓٞ ،ف وی ثػٛاؼ  11ؼلیم ٝثافٔ ٜىاشفاش ،غاٛؼي
ٔیٌ ٝثبالی ی ٝوبػز.
پدرام :ثبثب ز ٝغجف ٜی ٝوبػز؟ سب ضبال اوٟبَ ؼاٌشٗ ضبال یجٛوز ٌففشٗ.
ّوِ هیخٌذًذ

مىًچُر ٗٔ :اٌْت ث ٝایٗ ٘شید ٝـویؽْ اوٟبَ قٔبٖ ثیًسفی ٔیثف ٜسب یجٛوز.
ّوِ هیخٌذًذ
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مرجان :ده ػّٕی ٌؽ لعیٌ .ٝیً ٘ففٞ .ف ٘فف  10ؼلیم .ٝغٛةٜ؟
مىًچُر 11 :ؼلیم ،ٝغیفيُ ثجیٙیٗ.
ٔیٌٛ٘ ٝؼ ؼلیم.ٝ
مرجانٌ :یً ظفة ؼـ  11
مىًچُر :ی ٝوبػز ٘ ٚیٓ فمػ ٔىشفاش ؼٔ َٛیوٍ .ٝاق ٞف زی ٔیغٛایٗ فبوشٛـ ثٍیفیٗ ِٚی اق قٔبٖ ٔىشفاش وٓ
٘ىٙیٗ.
ویما :ده ٔیٌیٗ اٌٞ ٝفز ثیؽاـ ٌیٗ ٍٞز ٕ٘یس٘ٛیٗ آٔبؼٌ ٜیٗ؟
مىًچُر :ثجیٙیٗ! ؼاوشبٖ ففق ثیٗ ٚالغثیٙی  ٚسػیُ ثیغٛؼٔ .ٜب اق ایٗخب  9سب ٘ ٚ 9یٓ قٚؼسف ثیفٕ٘...ٖٚٚٚیـیٓ.
ویما :ثیب! ُ٘ ُٝوفؼ ٘٘ٚٝیٓ ٘بوه.
مىًچُر :ضبال اٌ 9 ٝثفیٓ و ٝثفؼ وفؼیِٓٚ .ی اٌ٘ ٚ 7 ٝیٓ ثیؽاـ ٔیٌیٓ ضىابة وافؼیٓ وا ٝدافٚلٜی ٔىاٛان ٚ
ٔىشفاش ی ٝوبػز ٘ ٚیٓ ٚلز ٔیٌیف .ٜسب ی ٝسى٘ٛی  ٓٞثػٛایٓ ث ٝغٛؼْ ثؽیٓ ٔیٌ٘ ٚ 9 ٝیٓ.
پدرام٘ :جبیؽ ثفای وبػز ضفوزٔ ٖٛخبی ثبقی ثؿاـیٓٔ .ثُ ٞؽفٌؿاـی ٔیٕٔ٘ .ٝ٘ٛیٌ ٝخابی ثابقی ٚاواٝي
ثؿاـی .لبؼؼب٘ ٝی ٝوبػشی ـُ سؼییٗ وٙیٓ  ٚؼلیمٗ وف ا ٖٚوبػز  ٕٝٞدٍز ففٔ ٖٛثبٌیٓ  ٚاوشبـر ثاك٘یٓ.
ٔب ٞؽفٔ ُٖٛثبیؽ سؼییٗ وٙیٓ .ـٚی  9فٛوٛن وٙیٓ و٘ ٚ 7 ٝیٓ ثیؽاـ ٌیٓ .وؼی وٙیٓ ثا ٝاٞ ٖٚاؽفٔاٖٛ
ؼوزـوی دیؽا وٙیٓ .اٌ ٝاق االٖ ثػٛایٓ خبی ثبقی ٚاوٝي ثؿاـیٓ ؼاوشبٖ ؼاـیٓ.
ویما :سبق ٜأٌ ٝیغٛایٗ خبی ثبقی ثفاي ثؿاـیٓ زفا ث ٝقٔبٖ اظبف ٝوٙیٓ؟ ثفای ایٗو ٝثفویٓ ث ،9 ٝثٍیٓ ٘ ٚ 8ایٓ
ـا ٜثیفشیٓ و ٝثٍ.9 ٝ
مىًچُر :ثطث وف ٔىشفاش ـفشٗ ٜو ٝؼٔ َٛیوٍ.ٝ
ویما :اق ٔىشفاش ثیب ثیف!ٖٚ
پذرام هیخٌذد

مرجان :ضبال اٌٍ٘ ٝؽ خفیٕ ٝزییٝ؟
ي ثؽی آـٜ؟
وًشیه :الثؽ ٔیغٛای دب ٍ٘ی و ٝخفیُٕ ٝ
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پدرام :ایٗ و ٝاق االٖ ؼاـ ٜثٍ٘ ٝؽٖاي فىف ٔیو.ٝٙ
ویماِٚ :ی وٛآَ ثٝخبیی ثٛؼ.
گیتا :اٌ ٝوىب٘ی غبـج قؼٖ خفیٕ ٝثٍٗٛٔ ٗٔ .افك اْ.
وًشیهٔ ٗٔ :ػبِف اْ .خفیٕ ٝزییٝ؟ ٞف وی ثیؽاـ ٍ٘ؽ ،ثب ٔب ـا٘ ٜیفشبؼٕ٘ ،یغٛاوز ؼیٍ .ٝثفای زای خفیٕاٝي
وٙیٓ؟ ٔ ٟٓایٗ ٜو ٕٝٞ ٝثٝغبؼف ثیؽاـ ٍ٘ؽٖ ا ٖٚػالف ٍ٘ٗ ،ـا ٜثیفشٗٞ .ف وی ٔ ٓٞیغٛاؼ ؼیف ثیؽاـ ٌٝ
ثٍِٚ ،ٝی اق ؼیٍفاٖ سٛلغ ٘ؽاٌش ٝثبٌٙٔ ٝشظفي ثٕ .ٗ٘ٛایٗخٛـی ٞف وای ٞاف ٚلاز ؼَاي غٛاواز ـاٜ
ٔیافش.ٝ
گیتاٌٛ٘ :یٗ! خفیٕ٘ ٝؿاـیٓ ٞیًوی ٘ ٚ 7یٓ ثیؽاـ ٕ٘یٌ.ٝ
مرجان ٗٔ :اق االٖ ثٌٕ ٝب ثٍٓ  9صجص ٔٗ آٔبؼ٘ ٜیىشٓ.
گیتا :خفیٕ ٝزٝلؽـ ثبٌٝ؟
مىًچُر :آغٔ ٝب و ٝؼـ ٞف صٛـر ٘بٞبـ غٝ٘ٛی ٔبٔبٖ ٌیشب ؼػٛر ایٓ ،ففلی ٕ٘ایوٙا 12 ٝثفوایٓ یاب ٘ ٚ 12ایٓ.
ففلی ٕ٘یو 9 ٝٙـا ٜثیفشیٓ یب ٘ ٚ 9یٓ.
پدرام :ثطث خبؼ ٜوز وٞ ٝف زی ؼیفسف ـا ٜثیفشیٌّٓٛ ،ؽسفٞ ٚ ٜیر ِؿسی سٛی ـإ٘ ٜیثفیٓ.
وًشیه :آـ .ٜؼـثبـٜاي وّی ضفف قؼیٓ .ـا٘ٙؽٌی سٛی خبؼٜی وٙابـ غاكـ صاجص قٚؼي ِاؿرثػأً .ٜایغاٛایٓ
ثٍیٙیٓ وٙبـ ؼـیب صجط ٝ٘ٛثػٛـیٓ.
مىًچُرٕٝٞ :زی ـُ ٔیغٛایٗ ثب  ٓٞؼاٌش ٝثبٌیٗ  ٚثٍٙد٘ٛیِٗ .ؿر  ٚثٟفٜٚـی ٕ٘... ٚیٌ ٝغت.
پدرام :ثٟفٜٚـی ـُ غٛة أٚؽی.
ویما :س ٛاصّٗ ٔیفٕٟی ثٟفٜٚٚـی یؼٙی زی؟
مىًچُر :ثّٔ ٝیف.ٕٟٓ
ویما :دبي ٘یىشیٗ ٌٚف٘ 1 ٝصجص ثیؽاـ ٔیٌؽیٗ ؼّٛع غٛـٌیؽُ سٛی خبؼٔ ٜیؼیؽیٗ ،غٛـٌایؽُ ٔایؼیاؽیٗ وا ٝاق
وٕز ؼـیب ٔیآؼ ثبال .ضیف ٘یىز؟
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گیتا٘ :یٕب ٔیغٛای ـأی ثٍیفیٓ ٚاو 1 ٝصجص؟
مرجان ي مىًچُرٚ :ای!
گیتا :ؼٔٛوفاوی یؼٙی ٕٞیٗ!
غٛـٌیؽ وٙبـ ؼـیب ؼیؽی وی ثٛؼ ٔٛٙزٟف؟
ُ
ویما :آغفیٗ ثبـی و ٝؼّٛع
مىًچُر :ث ٝس ٛـثؽی ٘ؽاـ!ٜ
ویما :زٙؽ وبَ دیً ثٛؼ؟
مىًچُرٕ٘ :یؼ .ٓ٘ٚؼٚاقؼ ٜویكؼ ٜوبَ دیً.
ویماِ :ؿر ٘ؽاٌز ثفار؟
مىًچُر :ثبثب  َٖٛٔٚوٗ س ٛـُ غؽاِ .ؿر!
ویما :آغ ٝیِ ٝطظٝی فٛقاِؼبؼ ٜوز.
پذرام از جا خَد بلٌذ ضذُ کِ بِ تَالت برٍد

پدرام :آـ ٗٔ ،ٜدبـوبَ یىی اق قیجبسفیٗ ؼّٛعٞب ـُ ؼیؽْ.
مىًچُر :ثف !ٚثفٞ ٚؽفٌؿاـی وٗ .ثف ٚخبی ثبقی ٘ؿاـ.
ویما :یؼٙی ٌٕب سب آغف ق٘ؽٌٜیسٕ٘ ٖٛیغٛایٗ  6صجص ثیؽاـ ثٍیٗ؟
وًشیه :االٖ دؽـاْ ـفز ؼوزٌٛیی .ضىبة وٙیٓ ثجیٙیٓ زٙؽ ؼلیم ٝؼٔ َٛیوٍ ٝسب ثیبؼ ثیف.ٖٚ
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 .5ماَی فاش با بیستيپىج سفید
هموذ کاذاّایی را کِ ًیوا ًَضتِ یکی یکی پارُ هیکٌذ

محمد :ثؽ غػ ٌ٘ٛشی .وٓ ٌ٘ٛشی .غیّی خبٞبيُ ٕ٘ ٓٞیٌ ٝغ٘ٛؽ .س ٛػٕؽٖ ثؽغػ ٌ٘ٛشی و ٍٝ٘ ٝغ٘ٛؽ.
ویما ٗٔ :غػْ ثؽ .ٜثجػٍیؽ.
محمد :ثٝخبی ایٗو ٝثفی سدٕغ ،ثٛاة ؼاٌز ٚلز ٔیؾاٌشی ٔیـفشی والن غػ .ایٗ غػٜ؟! غدبِز ٕ٘یوٍی
غٛؼر ٔیؾاـی سطصیُوفؼٜ؟
ُ
ٓٞزیٗ غؽی ؼاـی؟! س ٛاوٓ
ّوچٌاى کاذاّایی را کِ ًیوا ًَضتِ یکی یکی پارُ هیکٌذ

محمد :ایٗ زفر  ٚدفرٞب زییٌٛ٘ ٝشی؟ اؼالػبر وٛغش ٝسطٛیُ ٔب ٔیؼی؟ فىف وفؼی ٔب ٕ٘یؼ٘ٚایٓ وداب ثاٝ
ؼ٘یب أٚؽی؟ فىف وفؼی ٔب ٕ٘یؼ٘ٚیٓ ودب ٔؽـؤ ٝیـفشی؟ زبی ٘ػٛـؼی.
ویما :غٛـؼْ.
محمدٔ :یغٛای ثففوشٓر ثبق  ٓٞثػٛـی؟
 ٖٕٛٞثٛٙیىٓ.
ُ
ویمإٌ :ب ثٍیٗ زی ٔیغٛایٗ ٔٗ
محمد :زفا اوٓ ایٔیُِر ٞىز ٔبٞیفبي؟
ویمأ :فثٛغ ٔیٌ ٝث ٝیىی اق ٌؼفٞبی ثفٌز.
محمدٌ :ؼفُ ثفاْ ثػ.ٖٛ
ویما :ثػٓ٘ٛ؟
محمد :ثػ.ٖٛ
ویما :االٖ ثػٓ٘ٛ؟
محمد :االٖ.
ویما :ؼٛال٘ییٞ ٝب.
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محمد :سب ثػٛای ٚلز ؼاـیٓ .ثػ.ٖٛ
ویما :یٚ ٝلشی ،یٔ ٝبٞی ثٛؼ ث ٝاوٓ فبي
و ٝی ٝثیىزٚدٙح وفیؽی ؼاي.
محمد :زی ؼاٌز آلب؟
ویما :ثجػٍیؽ! ی ٝثیىزٚدٙح وفیؽی ؼاٌز!
هموذ هیخٌذد

محمد :اؼأ ٝثؽ.ٜ
ویما ٚ :ثفا وبـ وفؼٖ ،ؼوشی ٘ؽاي
محمد :ی ٝثبـ ؼیٍ ٝاق ا َٚثػٖٛ
ویما :یٚ ٝلشی ،یٔ ٝبٞی ثٛؼ ث ٝاوٓ فبي
و ٝی ٝثیىزٚدٙح وفیؽی ؼاي.
هموذ هیخٌذد از ایي پس ّر بار با ضٌیذى کلوِ بیستٍپٌج هیخٌذد

 ٚثفا وبـ وفؼٖ ،ؼوشی ٘ؽاي
ثفا ؼیؽٖ  ،ٓٞسٛی صٛـرِي ،زٍٕی ٘ؽاي.
س ٛوّّٝي ٞیر زی ٘جٛؼ
ثٞ ٝیر زی  ٓٞفىف ٕ٘یوفؼ.
«یه  ٚیه ٔىبٚی ثب ؼ »ٚـُ  ٓٞثّؽ ٘جٛؼ
اق ایٗ ّٕٔ ٕٝٞىزٞ ،یر وؽٕ٘ ٍٛٔٚیٌٙبظ
ا ٖٚفمػ یٔ ٝبٞی فبي ثٛؼ
ثب ی ٝثیىزٚدٙحِ وفیؽ.
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ٚلشی آؼٔب غٔ ٝ٘ٛیوبغشٗ،
ٚلشی آؼٔب زٛة ٔیٌىىشٗ،
ٚلشی آؼٔب ،ؼَ وٞٛب ـُ ،وٛـاظ ٔیوفؼٖ،
ٚلشی آؼٔب آي ٔیدػشٗ،
ٔبٞی فبي ث ٝـیً ٔ ٌٖٕٛٝٞیغٙؽیؽ.
ٚلشی آؼٔب ٔیدفویؽٖ«:س ٛزیوبـ ثّؽی ثىٙی؟»
خٛاة ٔیؼاؼ ٗٔ«:یٔ ٝبٞی فبيْ،
ایٗ  ٓٞثیىزٚدٙحِ وفیؽْ».
ٌت ثٌ ٝت ،و ٝآؼٔب ٔیـفشٗ س ٛغٞٝ٘ٛبٌ،ٖٛ
ٔبٞی فبي  ٓٞدٍز وفٌٔ ٖٛیـف سٛ
ٚلشی و ٝؼٚـ ثػبـی ٔیٌِىشٗ،
ٔبٞی فبي  ٓٞوٙبـٌٔ ٖٛیٌِىز،
ٚلشی آي ٔیأٚؽ ـٔ ٚیك،
اِٚیٗ ٘فف ،ثب ی ٝلبٌك ثكـي،
ٔ ٖٕٛٞبٞی ٝثٛؼ
و ٝثب صؽای ثّٙؽ ففیبؼ ٔیقؼ«:ضبال سٙؽ  ٚسٙؽ ثػٛـیٗ!
ثؼؽ ٔٗ ثیىزٚدٙحِ وفیؽُْ ٍٖ٘ٛسٔ ٖٛیؼْ».
آؼٔب ٔیغٙؽیؽٖ  ٚاخبقٔ ٜیؼاؼٖ و ٝا ٓ٘ٚثبٞبٌ ٖٛغؿا ثػٛـ.ٜ
اٌ ٝلطؽی ٕ٘یأٚؽ ،ا ٝ٘ ٓ٘ٚی ٝلطؽی وٛزیه
ثُو ٝی ٝلطؽی ثكـي،
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سٙجّی ا٘ ُٖٚبؼیؽٔ ٜیٌففشٗ
أب ضبال ٔ ٕٝٞدجٛـ ثٛؼٖ ثفا ـفغ لطؽی زیكی ثیبـٖ
یىی دٙیف آٚـؼ ،یىی ٌٌٛ ٓٞز
یىی .ٖٛ٘ ٓٞ
فمػ ٔبٞی فبي ،غیف اق ی ٝلبٌك ثكـي،
ٞیرزی ٘یبٚـؼ.
زٗ ٘ففی ا ُٖٚؼیؽٖ .ا٘ٚب و٘ ٝفف ثٛؼٖ
اق ٔبٞی ٝدفویؽٖ«:غت! س ٛزی ٔیؼی ثٔ ٝب؟»
ٔبٞی فبي خٛاة ؼاؼ:
«اٌ ٝثیىزٚدٙحِ وفیؽُْ»...
أب آؼٔب ثفا اِٚیٗ ثبـ
اق ؼن ٔبٞی فبي ػصجب٘ی ٌؽٖ،
دفیؽٖ ثٝي،
سٙؽی اق الی ؼـ ا٘ؽاغشِٗي ثیفٖٚ
 ٚاٖٚخب ،ثیىزٚدٙحِ وفیؽيُ
ٌففشٗ ث ٝثبؼ وشه
محمد :اؼأ ٝثؽ!ٜ
ویما :سٌٕ ْٛؽ.
محمد :سٌٕ ْٛؽ؟
ویما :ثّ.ٝ
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محمد :ز ٝضیف!
سکَت

محمد :زفا اوٓ ایٔیُِر ٞىز ٔبٞیفبي؟
ویمأ :فثٛغ ٔیٌ ٝثٕٞ ٝیٗ ٌؼف ثفٌز.
بستِا کاذا سفیذ بِ ًیوا هیدّذ

محمدٞ :ف زی ؼـثبـٜی ثفسِٛز ثفٌز ٔیؼ٘ٚی ایٗ س ٛثٛٙیه .غٛيغػ ثٛٙیهٕ٘ .یغٛاْ وبغؿ وفیؽ ده ثؽی.
ٔیغٛاْ ٕٝٞيُ ثٛٙیىی.
ویما ٗٔ :ایٗ ٔ ٕٝٞؽّت ؼـثبـٜی ثفٌز ٕ٘یؼ ٓ٘ٚو ٝثٛٙیىٓ.
محمدٓٞ :وبـی وٗ دىفٓٞ .وبـی وٗ و ٝقٚؼسف ثفٌفؼی دیً غب٘ٛاؼٜر .سب ٔیس٘ٛی ؼـثبـٜی ثفٌز ثٛٙیه ،ثؼؽ
ر ثٛٙیه .ؼـثبـٜی ؼٚوشبٖ ٓٞ ٚوبـٞبر ثٛٙیه .فمػ وبغاؿ وافیؽ زای؟
ؼـثبـٜی غٛؼر ثٛٙیه .ق٘ؽٌٜی ُ
فبي ثفای غٛؼْ ثٛٙیه .غیّی ٌؼف دفٔفٟٔٛییٌ .ٝفٚع
ُ
ث ْٝده ٘ؽ .ٜسٛی ی ٝوبغؿ  ٓٞخؽاٌبٌ٘ ٝؼف ٔبٞی
وٗ .ثٛٙیه.
سکَت

محمد :آغ ٝزفا اوٓ ایٔیُِر ٞىز ٔبٞیفبي؟
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 .6قالَ چرچیل

ویما :آؼْٞب سٛی ایفاٖ ؼ ٚؼوشٌ .ٖٝصزا٘ؽیًٞب ٛ٘ ٚا٘ؽیًٞبٌ .صزا٘ؽیًٞب سٛی ضبَ ٛٞ ٚای ؼٝٞی ٌصاز
ٔ٘ٛؽ .ٖٜآؼْٞبی ؼیٍ ٝػٛض ٌؽِٚ ٖٜی ٌصزا٘ؽیًٞب ٕ٘یغٛاٖ ػٛض ٌإٗ٘ ،ایغاٛاٖ ٞایًوای
ػٛض ٌِٚ .ٝی آؼْٞب ػٛض ٔیٌٌٗ .صزا٘ؽیًا٘ؽیًٞب سؼؽاؼٌٞ ٖٛی ؼاـ ٜوٓ  ٚوٓسف ٔایٌاِٚ ٝای
ٕ٘یغٛاٖ ثذؿیفٖ و ٝؼاـٖ ٔٙمفض ٔیٌٗ .زٝؼٛـ ثٛؼ ثسٞٝب؟
گیتا :غٛة.ٜ
وًشیه :غٛة.ٜ
مرجان :ی ٝغٛـؼٌ ٜؼبـیی.ٝ
وًشیه :ث ٝخبی ٘ٛا٘ؽیً اٌ ٝی ٝوّٕٝی ؼیٍ ٝثؿاـی ؼـوز ٔیٌٛ٘ .ٝا٘ؽیً غیّی غٛؼوشبیی سٛي.ٜ
مرجان :آـٔ .ٜفوی.
ٔٗ ٕ٘یغٛای ثؽ٘ٚی؟
مىًچُر٘ :ظف ُ
٘ظفر ثٍی.
ُ
ویما(ضَخیکٌاى) :ثیصجفا٘ٙٔ ٝشظفْ سٓٞ ٛ
مىًچُر(ضَخیکٌاى) :ی ٝثبـ ؼیٍ ٝثػ!ٖٛ
پذرام از تَالت برهیگردد

پدرام :زیك وٙیٓ 11 ٖٕٛٞ .ؼلیم ٝضىبة وٙیٓ.
مىًچُر :لفث ٖٛآؼْ زیك ف!ٟٓ
گیتا :ده ٞفز صجص ثیؽاـ ٌیٓ و 9 ٝثش٘ٛیٓ ـا ٜثیفشیٓ.
مىًچُرٞ :فز ٘ ٚیٓ ثیؽاـ ٌیٓ و٘ ٚ 9 ٝیٓ ـا ٜثیفشیٓ.
وًشیه :ثجیٙیٗ! االٖ ٔب ؼ ٚؼوشٝایٓ .ی ٝػؽ ٜؼففؼاـ سٕبٌبی ؼّٛع غٛـٌیؽ  ٚوبػز ًٌ ثیؽاـ ٌؽَٖٖ ،ایٗ ػؽٜ
 6ثیؽاـ ثٍٗ ث ٝؼیٍفاٖ وبـی ٘ؽاٌشٝثبٌٗ ،غٛؼٌ ٖٛثفٖ سب ؼوشٝی ؼیٍٞ ٓٞ ٝف وبػشی ؼٌَٔ ٖٛیغٛاؼ،
ثیؽاـ ٌٗ  ٚـا ٜثیفشٗ.
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مىًچُر :ثجػٍیؽ! یٍٔ ٝىّی ٞىز و ٝثٝي سٛخٕ٘ ٝیوٙی .اٌ ٝی ٝػؽ ٜلفاـ ثبٌ ٝوبػز  6ثیؽاـ ٌٗ وا ٝثافٖ،
الثؽ ٔیغٛاٖ وبػز قً٘ ثؿاـٖ ،غالص ٝوف  ٚصؽا وٕ٘ ،ٗٙیؾاـٖ ثمی ٝثػٛاثٗ.
ویماٌ :بیؽ ٔٗ ثػٛاْ وبػز  6ثیؽاـ ٌٓ ثفْ ثیف ٖٚلؽْ ثك٘ٓ؟
مرجانٕ٘ :یٌ ٝؼیٍ .ٝوبػزِر قً٘ ثػٛـ ٕٝٞ ٜـُ ثیؽاـ وٝٙ؟
ـاوزي ٔٗ ٔیغٛاْ قٚؼسف ثیؽاـ ٌٓ وٞ ٝیروه خف ٘ك٘ٔ .ٝیغٛاْ  ٕٝٞـُ ثیؽاـ و.ٓٙ
ِ
ویما:
پدرام :ز ٝوبػشی؟
ویماٞ :ف وبػشی و ٝخٕغ سٛافك و.ٝٙ
ٞبٔ ٖٛوٛن ٔیوٙیٓ و ٝـان وبػز ٘ ٚ 7یٓ
ُ
پدرام :خٕغ سٛافك وفؼ ٜوبػز ٘ ٚ 7یٕٓٝٞ .ی ٔب ٌت لجُ ٔٛثبیُ
ثیؽاـٔ ٖٛو.ٝٙ
وًشیهٛٔ :ثبیُٞب ـُ ٔیؾاـیٓ ایٗ ٚوػ.
ویما :زفا ایٗ ٚوػ؟ ٔیؾاـیٓ ثبال وف ثسٝی ٔٛٙزٟف.
مىًچُر٘ :یٕب! اٌٌ ٝیف ٕ٘یؼاؼی دهففؼا ثفی سٟفاٖ ایٗ  ٕٝٞثطث ٕ٘یوفؼیٓ.
گیتا٘ :یٕب! ثٍ ٛثبٌ ،ٝدهففؼا ٕ٘یـْ سْٕٛي وٗ ؼیٍ.ٝ
ویما :ایٗٞب ضبظف ٘یىشٗ اق ؼ ٚوبػز غٛاةٌ ٖٛثٍؿـٖ اٖٚٚلز ٔٗ اق ی ٝـٚقْ ثٍؿـْ؟
مرجان :س ٛاق دٙح ٘فف ٔیغٛای ٔؽبثك ٔیُ س ٛـفشبـ ؤ .ٗٙب دٙح ٘فف اق س ٛی٘ ٝفف ٔیغٛایٓ ث ٝغٛاوز خٕغ اضشفاْ
ثؿاـی.
مىًچُر :ثٔ ٝب ضك ثؽ ٜسٛلغ ؼاٌش ٝثبٌیٓ.
گیتا :االٖ ؼ ٚوبػز ٜؼاـیٓ ؼـثبـٜی ـفشٗ ثٍِٙ ٝفٚؼ ضفف ٔیق٘یٓ.
مرجان :اصّٗ ٘فیٓ ٍِٙفٚؼ .ایٗخب ٌٕ ٓٞبَ ٜؼیٍ.ٝ
وًشیه :ایٗخب ؼـیب ٘ؽاـ.ٜ
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وجبة یبؼآٚـی وٗ.
ُ
مىًچُر ٗٔ :ؤ ٝیـْ .فىٙدٌٕ ٖٛبَ ،وبَ وجبةٌ .یشب! ففؼا قً٘ ثكٖ ثٔ ٝبٔبٖر وبَ
گیتا :ثبٌ.ٝ
مرجان :اٌ ٝلفاـ ثبٌ 6 ٝصجص ـا ٜثیفشیٓ ٔٗ ٘یىشٓ.
پدرام :یؼٙی اٌ ٝاوثفیز ثٍٗ  6صجص ثیؽاـ ٌیٓ سٔ ٛیٌی ٘ٝ؟
مرجان :آـ.ٜ
مىًچُرٍ٘ :فاٖ ٘جبي ٔفخبٖ .ثٝر لٔ َٛیؼْ دهففؼا قٚؼسف اق  10صجص ٞیًوی اق ایٗخب ٕ٘یـ ٜثیف .ٖٚایٗٞب
غٛؼر اؾیز ٘ىٗ .آلبی !ٖٛغبْ٘ٞٛب! ٞف زی خٕغ سصٕیٓ ثٍیفٔ ٜب دبییٓ.
ُ
ؼاـٖ ٘ظفیٝدفؼاقی ٔیو ٗٙػكیكْ.
مرجان :اق ؼفف غٛؼر ضفف ثكٖ.
مىًچُر :ثّ .ٝثیىزٚدٙح قیبؼی غٛـؼْٞ .ف زی خٕغ سصٕیٓ ثٍیفٞ ٗٔ ٜىشٓ .ؼٔٛوفاوی یؼٙی ٕٞیٗ.
مرجان :ایٗ ودبي ؼٔٛوفاوییٝ؟ ایٗ ی ٝظبٞف ٔٙؽمیی ٝو ٝدٍزي قٚـ ٞىز.
مىًچُر :اِجش ٝلج َٛؼاـْ وٌٕ ٝب و ٝسب ایٗلؽـ ٘ظفسٌ ُٖٛفشیٗ ٌفشیٗ ٌفشیٗ سب س٘ٛىشٗ ضففسٙٔ ُٖٛؽمای ٍ٘اٖٛ
ثؽیٗ .ایٗلؽـ ٌفشیٗ سب ثمی ٝغىشٌ ٝؽٖ  ٚث ٝایٗ ٘شید ٝـویؽٖ و ٝثبٌ ٝضك ثب ٌٕب وز.
٘ظفر ده ٌففشی ٚـقٌی٘ٛیه؟ ٔٛافك ـأی خٕغ ٘یىشی؟
ُ
ویما :یؼٙی
مىًچُرٞ :ىشٓٛٙٞ .ق ٔ ٓٞیٌٓ ٞف زی خٕغ سصٕیٓ ثٍیف.ٜ
پدرامٞ :ىشٓ.
ویما.ٓٞ ٗٔ :
وًشیهٞ :ىشٓ.
گیتاٞ :ىشٓ.
مرجان٘ :یىشٓ.
وًشیه :یه ث ٝدٙح .ده ٞف زی خٕغ ثٍٔ ٖٕٛٞ ٝیٌ.ٝ
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ویما :ضبال ثبیؽ ث ٝی ٝػؽؼ ثفویٓ.
گیتاٌٟ :یؽ ٌؽ ثفاؼـر ػؽؼ ثؽ.ٜ
وًشیه :ػؽؼ! ػؽؼ! ػؽؼ! ػؽؼ!
ویما :ز ٝوبػشی ثیؽاـ ٌیٓ؟
پدرام٘ ٚ 7 :یٓ.
ویما6 :
وًشیه6 :
مرجان٘ ٚ 8 :یٓ.
گیتا6 :
مىًچُر8 :
وًشیه :و٘ ٝفف ـأی ؼاؼٖ  .6ده  6صجص سصٛیت ٌؽ.
مرجانٕ٘ ٗٔ :یآْ اصّٗ.
وًشیه :س ٛاالٖ ؼاـی قٚـ ٔیٌی ٔفخبٖ.
مرجان :قٚـ ٔیٌٓ و ٝقٚـ ٍ٘.ْٛٙ
پدرام ٗٔ :أٌ ٝفخبٖ ٘یبؼ ٘یىشٓ.
مرجانٔ :فوی!
گیتا :ای ثبثب! ایٗ وٕ٘ ٝیٌ.ٝ
مرجانٔ :یٌٔ .ٝب ثٝغبؼف ٘یٕب و ٝؼـ الّیز ثٛؼ ث ٝایٗ ثطث ـویؽیٓ .ضبال  ٗٔ ٓٞؼـ الّیزْ  ٚدؽـاْ ؼاـ ٜاق ضك
الّیز ؼفبع ٔیو.ٝٙ
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پدرام :ؼلیمٗ ٔٙظٛـْ ٕٞیٗ ثٛؼ٘ .یٕب ٚ ٓٞلشی ٕ٘یس٘ٛىز ثیبؼ ٔٗ ٌفشٓ اٌ٘ ٝیبؼ غؿا اق ٌّ ْٛدبییٗ ٕ٘یـ .ٜضابال
ٔ ٓٞفخبٖ .ثفاْ ٔ ٜٟٓثیبؼ .ثفاْ ٔ ٕٝٞ ٜٟٓثیبٖ .ثفای  ٕٝٞثبیؽ ٔ ٟٓثبٌ.ٝ
مرجانٔ :فوی!
گیتا :ثجیٙیٗ .ث ٝایٗ ٔیٌٗ خبٔؼٝی زٙؽ صؽایی.
وًشیهٕ٘ ٗٔ :یف ٕٟٓایٗ ز ٝاصفاـیی ٝو ٕٝٞ ٝثب  ٓٞثفیٓ؟ ٞف وی ٞف وبػشی ؼَي ٔیغٛاؼ ـا ٜثیفشاٞ .ٝاف
 ٓٞثجیٙیٓ.
وی ٞف وبـی ؼٚن ؼاـ ٜثىٞ ،ٝٙف وی ٞف خٛـ ـاضز ٟٓٔ .ٜایٗ ٜوٍِٙ ٕٝٞ ٝفٚؼ ُ
پدرام :آغٔ ٝفخبٖ ٔیٌ ٝاٌ ٝثمی 6 ٝصجص ـا ٜثیفشٗ ،غٛؼي ؼیٍ ٝوبػز ٘ ٚ 8یٓ ٕ٘یآؼ.
وًشیه :غت ز ٝاٌىبِی ؼاـٜ؟ الثؽ ؼَي ٕ٘یغٛاؼ ؼیٍ.ٝ
پدرام :س ٛؼَِر ٕ٘یغٛاؼ ثیبی ٔفخبٖ؟
مرجان :غیّی اسفبلٗ ؼَْ ٔیغٛاؼ ثیبْ.
وًشیه :ؼـوزي ایٗٔ ٜبٞب و ٝؼففؼاـ وبػز  6ایآ وابػز  6ثیاؽاـ ٌایٓ ثافیٓٔ ،فخابٖ ٞآ ٞاف وابػشی
ِي ٜثیؽاـ ٌ ٚ ٝـا ٜثیفش ،ٝایٗ ؼـوز ٝ٘ ،ٜؤ ٝفخبٖ  ٕٝٞـُ سٟؽیؽ و ٝٙاٌ ٝثفٖ ٕ٘یآؼ.
ػٍك ِ
سٟؽیؽ ٘یٕب ٌفٚع وفؼ.
ُ
مرجان:
سٟؽیؽ ٘یٕب ٌفٚع وفؼ.
ُ
مىًچُر :آـ.ٜ
گیتا :ضبال ز ٝوبـ وٙیٓ ثَِّػَفٜ؟
پدرام :ث٘ ٝظف ٔٗ ثبیؽ ثب ٌ ٓٞفز ٌٛٚوٙیٓ و ٝثب ٕٞ ٓٞب ًٙٞثبٌیٓ.
ویما :ؼ ٚوبػز ٜده ز ٝثیىزٚدٙدی ؼاـیٓ ٔیغٛـیٓ؟
گیتا :ایٗخٛـی  ٕٝٞثبیؽ اق ی ٝثػٍی اق غٛاوزٔ ٖٛثٍؿـیٓ.
وًشیه ٗٔ :ؤ ٝیٌٓ ٞف وی ٞف وبػشی و ٝؼَي ٔیغٛاؼ ثیؽاـ ٌ ٚ ٝـا ٜثیفش.ٝ
ویماٞ :ف وی  ٓٞؼَي ٕ٘یغٛاؼ ثیبؼ٘ ،یبؼ.
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پدرام٘ :یىشٓ .اٌ ٝلفاـ ثبٌٞ ٝف وی ٞف وبـ ؼَي ٔیغٛاؼ ثىٕ٘ ،ٝٙیٌ ٝو.ٝ
ویما :اٌىبَي زییٞ ٝف وی ٞف وبـی و ٝؼَي ٔیغٛاؼ ثى ٝٙثٌ ٝفؼی و ٝث ٝظفـ ؼیٍفاٖ ٘جبٌٝ؟
ؼیٍفاٖ ظبیغ ٘ى.ٝٙ
ُ
وًشیه :ؼلیمٗ .ثٌ ٝفؼی و ٝضك
مىًچُر :ده ٔیٌ ٝیىی  8ثف ٜیىی  9یىی  ٓٞاصّٗ  12ظٟف؟
پدرامٕ٘ 12 :یٌ .ٝز ٖٛا٘ٚی و 12 ٝـأ ٜیافش ٝایٗلؽـ ؼیف ـا ٜافشبؼ ٜو ٝسب ثفو ٕٝٞ ٝثبیؽ ٌٌٍٝٙای ثىٍاٗ ساب
ا ٖٚثفو ٝثفای ٘بٞبـ.
٘بٞبـٌ ٖٛثػاٛـٖ ،اٞ ٖٚآ ٞاف
ُ
وًشیه :وی ٌفش ٝثبیؽ ثمیٙٔ ٝشظف ا ٖٚثٌٌٍٕٝٙ ٚ ٗ٘ٛی ثىٍٗ؟ ثمی ٝضك ؼاـٖ
ٚلز ـویؽ ٘بٞبـ ثػٛـ.ٜ
پدرام :ده ثفای زی ثب  ٓٞأٚؽیٓ وفف؟
وًشیه ٗٔ :زٔ ٝیؼ!ٓ٘ٚ
گیتا :ثیىزٚدٙح غٛـؼیٓ ثب  ٓٞأٚؽیٓ.
ویما :اِجش ٓٞ ٗٔ ٝلج َٛؼاـْ و ٝایٗ ِؿرثػً ٘یىز ٟٓٔ .ایٗ ٜو ٝثب  ٓٞثبٌیٓ.
مىًچُر :ایٗخٛـی اصّٗ خبِت ٘یىز.
پدرام :ثٙبثفایٗ ثٝسف ٜثب ٌ ٓٞفز ٌٛٚوٙیٓ سب ث ٝسفب ٓٞثفویٓ .ث ٝی ٝػؽؼ لب٘غوٙٙؽ ٜثفویٓ.
گیتا :ز ٝدیٍٟٙبؼ ثىفی! آـ .ٜثب ٌ ٓٞفز ٌٛٚوٙیٓ .ؼ ٚوبػز ٜؼاـیٓ ٌفزٔ ٌٛٚیوٙیٓ.
پدرام :ؼ ٚوبػز ٘ ٚیٓ ٌفز ٌٛٚوٙیٓ٘ .بوالٔشی سٛی ـٚق٘بٔٝی ٌفز ٌٛٚوبـ ٔیوٙیٓآ!
وًشیه :ثیبیٗ اصّٗ اوشؽالَ وٙیٓ زفا ثبیؽ  6صجص ـا ٜثیفشیٓ یب زفا ؼ ٜصجص؟
پدرامٞ :ىشٓ.
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وًشیه :ی ٝػؽٔ ٜیٌیٓ  6صجص ـا ٜثیفشیٓ ز ٖٛسٛی ـا ٜاق سٕبٌبی ؼجیؼز ِؿر ٔیثفیٓ ِٚی ؼ ٜصجص ـا ٜثیفشایٓ
غیّی ـ٘ح ٔیثفیٓ ز ٖٛخبؼ ٜسفافیه .ٜضبال ثجیٙیٓ اٖٞٚبیی و ٝثاب  6صاجص ٔٛافاك ٘یىاشٗ اق زای ِاؿر
ٔیثفٖ  ٚاق زی ـ٘ح؟
مرجان :اق ایٗ ِؿر ٔیثفیٓ و ٝثیًسف ٔیغٛاثیٓ.
وًشیهِٚ :ی ٌٕب ٔ ٓٞثُ ٔبٞب اق ایٗو ٝسٛی سفافیه ثبٌیٗ ـ٘ح ٔیثفیٗ.
مرجانٔ ،ٝ٘ :ب ـ٘ح ٕ٘یثفیٓ.
وًشیه :ـ٘ح ٔیثفیٗ.
مىًچُر .ٝ٘ :ـ٘ح ٕ٘یثفیٓ.
وًشیهٔ :یثفیٗ .ده ٔب سٛی ـ٘ح ثب ٍٔ ٓٞشفن ایٓ .ؼـ ایٗ صٛـر ثٝسف ٘یىز  6صاجص ثیاؽاـ ٌایٓ ثافای ؼٚـ
ٌؽٖ اق ـ٘ح ٍٔشفنٖٔٛ؟
ویما :آـ ٜؼیٍ .ٝأٌ ٝب ٘بزبـیٓ ا٘شػبة وٙیٓ .ثیٗ ؼ ٚسب ـ٘ح ،ـ٘ح  6صجص ثیؽاـ ٌؽٖ  ٚـ٘ح سفافیه ،اٌ ٝثػٛایٓ ـ٘ح
وٓسفی ثجفیٓ ،ثبیؽ ـ٘ح  6صجص ثیؽاـٌؽُٖ ا٘شػبة وٙیٓ زٌ ٖٛف ٜٚوٓسفی ـ٘ح ٔیثفِٖٚ ،ی ـ٘اح سفافیاه
ـ٘ح ٕٝٞی ٔب وز .ـ٘ح ٍٔشفن ٔب وز.
مىًچُر٘ :یٕب! ی ٝثبـ ؼیٍ ٝثٍ.ٛ
ویما :ثبثب! سفافیه ظؽ ضبَ ٜؼیٍ.ٝ
مرجان :وفىؽٝی خبِجی ثٛؼ.
وًشیه :ودبي وفىؽ ٝثٛؼ؟
گیتا :ضبال وفىؽ ٝیب ٔٙؽك ،ث٘ ٝظف ٔٗ و ٝؼـوز ثٛؼ.
وًشیه :ثیبیٗ ثفای ایٗ ـأی ثٍیفیٓ.
مىًچُر :ففض وٙیٓ ـأیٌیفی وفؼیٓ  ٚاوثفیز ـأی ؼاؼٖ و 6 ٝصجص ـا ٜثیفشیٓ ،ثبق یىی ٌبیؽ ثٍ ٗٔ ٝاصّٗ اق
سفافیه ـ٘ح ٕ٘یثفْ.
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وًشیه :ا ٖٚضك ؼاـ ٜؼیفسف ـا ٜثیفش .ٝثؿاـیٓ اٞ ٖٚف وبػشی و ٝـاضز ٜـا ٜثیفش.ٝ
گیتا :ث ٝایٗ ٌفغ و ٗٔ ٍٝ٘ ٝاصّٗ ٕ٘یآْ.
وًشیه :ثؿاـ ٘یبؼ .ضك ؼاـ .ٜا ٖٚوبـ غٛؼيُ ثىٙأ ٝاب ٞآ وابـ غٛؼٔا ٖٛـ .ٚا ٖٚیىای ؼ٘ ٚفافُ ـاضاز ثاؿاـیٓ،
ٔدجٛـٌ٘ ٖٛىٙیٓ سبثغ خٕغ ثبٌٗ.
پدرام ٗٔ :ؤ ٝیٌٓ  ٕٝٞثبیؽ ثب  ٓٞثبٌیٓ.
مرجان :اٌ ٝقٚؼسف اق  9صجص ثػٛایٗ ـا ٜثیفشیٗ ٔٗ ٘یىشٓ.
گیتأ :فخبٖ! ٕ٘یٌ ٝوٞ ٝف زی س ٛثٍی  ٖٕٛٞثٍ .ٝس ٓٞ ٛثبیؽ ث ٝغٛاوز خٕغ اضشفاْ ثؿاـی ؼیٍ.ٝ
پدرامٔ :فخبٖ! س ٛلج َٛؼاـی ٔب ثبیؽ ث ٝی ٝسٛافمی ثفویٓ  ٚثٝي ٔشؼٟؽ ثبٌیٓ؟
مرجان :آـ ،ٜث ٝایٗ ٌفغ و ٝثب ٔٛظٛػی و ٝثٝي ـأی ٔیؼیٓ ٔٛافك ثبٌٓ.
وًشیه :ده سٛٔ ٛافك ـأیٌیفی ٞىشی؟
مرجان :آـ.ٜ
وًشیه :سٛٔ ٛافكی ثفیٓ ٍِٙفٚؼ؟
مرجان :آـ.ٜ
وًشیه :وىی ٔػبِف ٜثفیٓ ٍِٙفٚؼ؟
ًیوا دست خَد را بلٌذ هیکٌذ

گیتا :ی ٝـأی ٔػبِف .ده ٔیـیٓ.
وًشیه :وىی ٔػبِف ٜوبػز  6صجص ـا ٜثیفشیٓ؟
هرجاى ٍ هٌَچْر ٍ پذرام دستضاى را باال هیبرًذ

مىًچُر :سؼؽاؼ ـأی آؼْٞبی ٔػبِف وٓ ٘یىز  ٚثبیؽ ث ٖٛٔٝاضشفاْ ثؿاـیٗ.
ویما :اؼأ ٝثؽٌٛ٘ ٜیٗ.
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وًشیه :وىی ٔػبِف ٜوبػز  7صجص ـا ٜثیفشیٓ؟
ًیواًَ ،ضیي ،گیتا ٍ پذرام دست خَد را باال هیبرًذ

ِر ؼفؼٝی دیً ثبال ثفؼی.
مرجان(بِ پذرام) :س ٛو ٝؼوز ُ
وًشیه :ا ٖٚـأیٌیفی ث ٝوبػز  6ثٛؼٞ .ف وی ضك ؼاـ ٜثٞ ٝف ٔٛظٛػی ؼٚثبـ ٜـأی ثؽ.ٜ
مرجان :ده ٔٗ ٔ ٓٞػبِف وبػز ٞ 7ىشٓ.
مىًچُرٔ ٓٞ ٗٔ :ػبِفْ.
ویما :ده ٔ ٕٝٞػبِف وبػز ٞ 7ىشٗ .اؼأ ٝثؽٌٛ٘ ٜیٗ.
وًشیه :وی ٔػبِف ٜوبػز ٘ ٚ 7یٓ ـا ٜثیفشیٓ؟
ًیوا ،هرجاىًَ ،ضیي ٍ گیتا دست خَد را باال هیبرًذ

پدرامٞ :فز ٘ ٚیٓ غٛةٞ ٜب!
گیتا :زٟبـ ٘فف.
وًشیه :وی ٔػبِف ٜوبػز  8صجص ـا ٜثیفشیٓ؟
پذرامً ،یواًَ ،ضیي ٍ گیتا دست خَد را باال هیبرًذ

مرجان٘ :شید ٝایٗ ٌؽ و ٝوبػز  7ثؽٌ ٖٚه ـإ٘ ٜیافشیٓ زٔ ٕٝٞ ٖٛػبِف ثٛؼٖ.
ٔػبِف ؼاٌز.
ُ
گیتا :وبػز  ٓٞ 6وٓسفیٗ
وًشیه :ده ٌؽ  6صجص.
مىًچُر :اٖٞٚبیی ؤ ٝػبِف ثٛؼٖ زی؟
وًشیهٞ :ف وبػشی ؼٌَٔ ٖٛیغٛاؼ ثیؽاـ ٌٗ  ٚـا ٜثیفشٗ.
پدرامِٚ :ی ل َٛثؽٖ ـا ٜثیفشٗ.
مرجان ٗٔ :لٕ٘ َٛیؼْ.
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گیتا :سهـٚی ٘ىٗ ٔفخبٖ .ایٗ سٕفیٗ ؼٔٛوفاویی.ٝ
مرجان :اٌ ٝؼٔٛوفاوی ایٗ ،ٜغیّی زیك ٔكغففیی.ٝ
ویما :لبََ زفزیُ :ؼٔٛوفاوی غیّی ویىشٓ ٔكغففییِٚ ٝی زیوبـ وٙیٓ و ٝثٝسف اق ایٗ ویىشٕی ٚخٛؼ ٘ؽاـ.ٜ
گیتأ :ب ـُ ثبي ؤ ٝیغٛایٓ ٞفشٝی ثؼؽ ـئیهخٕٟٛـ ا٘شػبة وٙیٓ.
هٌَچْر پیاهک خَد را خَاًذُ ٍ خٌذُکٌاى

خٛن ٌٙیؽیٗ ثسٞٝب!
ُ
مىًچُر :ایٗ
وًشیه :آـ!ٜ
ّوِ هیخٌذًذ

وًشیه :ثٍٛٙٔ ٛزٟف!
مىًچُرٌٙ :یؽیٗ ؼیٍ!ٝ
ویما :خٙج ٝؼاٌش ٝثبي .ثٍ ٛخٛنِر ـ!ٚ
وًشیه :سب ؤ ٝیٌٕفٍْ٘ .ی غٛؼْ ی ٝخٛن خؽیؽ  ٚثبضبَ ٔیٌٓ.
گیتا :زییٝ؟ ثٍ!ٛ
ِر اق سٛی ؼٔبؽر ؼـآـ! س ٛلفاـ ٜضٕبو ٝثیبففیٙی.
وًشیه :اٍٍ٘ز ُ
گیتا :غیّی ثیٔكٜای ٌ٘ٛیٗ!
وًشیه :س ٛـُ غؽا ثٍ ٛثػٙؽیٓ ٔٛٙزٟف!
پدرام :ثػٙؽیٓ غٛاةٔٔ ٖٛیدفٜٞب.
مرجان :ثؿاـ ثذفٔ .ٜب ففؼا و ٝلفاـ ٘یىز  6صجص دب ٌیٓ.
وًشیه :ثٍٛٙٔ ٛزٟف.
ر ثیؽاـ و.ٓٙ
ویما :ـفشٓ و ٝثسُ ٝ
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مىًچُر :ـأی ٔبٔ :یفٔطىٗ وفٚثی٘ماؼ
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.7بچٍَا ي قًرباغٍَا

ویما :ثسٞٝب ٌٛغیٌٛغی ث ٝلٛـثبغٞٝب ؤ ًٙیق٘ٙؽ  /لٛـثبغٞٝب خؽیخؽی ٔیٔیف٘ؽ.
سکَت

محمد :اؼأٝي؟
ویما :سٌٕ ْٛؽ.
سکَت

محمد :غیّی ٌؼف دف ٔفٟٔٛی ثٛؼ .ایٗ ٔ ٓٞبَ ثفٌزٜ؟
ویما :اـیً ففیؽ.
محمد :ایٗ ودبیییٝ؟
ویما :إِٓب٘ی.
محمد :فمػ ٌؼفٞبی إِٓب٘ی ثّؽی؟
ویماٌ .ٝ٘ :ؼفٞبی ؼیٍفاُٖ  ٓٞثّؽْ.
محمدٌ :ؼف ایفا٘ی  ٓٞثّؽی؟
ویما :ثّ.ٝ
محمد :ایفا٘ی ضبَ وٙیٓ .ثػ.ٖٛ
ویماٌ :ف ضىٓ ٌٛؼ ؤ ٝىز ٌیف٘ؽ
ؼـ ٌٟف ٞف آٖوٞ ٝىز ٌیف٘ؽ
ٌؼف غ٘ٛؽی؟
محمد :زفا ایٗ ُ
ویمإٞ :یٗخٛـی؟
محمد :سٙٔ ٛظٛـ ؼاٌشی.
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ویماٚ .ٝ٘ :لشی ٌفشیٗ ٌؼف ثػ ٓ٘ٛایٗ ث ٝفىفْ ـویؽ.
محمد :ث ٝخٔ ٖٛبؼـر لىٓ ثػٛـ وٙٔ ٝظٛـ ٘ؽاٌشی.
ویمأ ٗٔ :بؼـ ٘ؽاـْ.
ؼـر زفا ٌ٘ٛٙشی؟
محمدٔ :في ٔب ُ
ایٗ  ٓٞثبن ٔیٌ٘ٛشٓ .فىف وفؼْ ٔیؼ٘ٚیٗ.
ویمإ٘ :یؼ٘ٚىشٓ ُ
محمد :ثّ ٝؤ ٝیؼ٘ٚیِٓٚ .ی س ٛوبـی ٘ؽاٌش ٝثبي ٔب زی ٔیؼ٘ٚیٓ .س ٛثٛٙیه.
ویما :وبغؿٞبْ سٌٕ ْٛؽ .ٜوبغؿ ثؽیٗ ثٛٙیىٓ.
محمد :فؼّٗ ٔیغٛاْ ٌؼف ثػ٘ٛی.
ویما :ایفا٘ی؟
محمد :اق ٞف وٍٛـی ثٍٓ ٔیس٘ٛی ثػ٘ٛی؟
ویماٌ :بیؽ ثش.ٓ٘ٛ
محمد :غبِی ٔیثٙؽی.
ویماٌ :فشٓ ٌبیؽ.
محمد :اٌ ٝـاوز ٔیٌی یٌ ٝؼف اق اوذب٘یب ثػ ٖٛثجیِٚ ،ٓٙی یٌ ٝؼف ثیٔٙظٛـ.
ویمإ٘ :یؼ ٓ٘ٚزی ثػ ٓ٘ٛو ٝثیٔٙظٛـ ثبٌ .ٝآغٞ ٝیر ٌؼفی ثیٔٙظٛـ ٘یىز.
محمد :غیّی غت ،ثػ.ٖٛ
ویما :ثف ٌبغٞٝبی ؼـغز غبـ
ؼ ٚوجٛسف سیف ٜؼیؽْ
یىی غٛـٌیؽ
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ؼیٍفی ٔبٜ
ٌفشٌٓبٖٓٞ ،وبیٌٝبٖ وٛزه
ودبوز
ٌٛـ ٔٗ؟
ًَر صمٌِ خاهَش ٍ بیدرًگ رٍضي هیضَد

ویما :فىف ٘ىٓٙ
محمد :غیّی ٌؼف دف ٔفٟٔٛی ثٛؼ .ی ٝثبـ ؼیٍ ٝثػ.ٖٛ
ویماٞ :ف ـٚق
محمد :صجف وٗ! صجف وٗ!
گَضی تلفي ّنراُ خَد را جلَ دّاى ًیوا هیگیرد

محمد :ضبال ثػ.ٖٛ
ویماٞ :ف ـٚق
ثٔ ٝفؼٖ فىف ٔیوٓٙ
ثٔ ٝفیعی ،لطؽی
غٍ٘ٛز ،سفٚـیىٓ ،خًٙ
ث ٝآغفاِكٔبٖ
ٕٞ ٚیٗ
وٕه ٔیوٙؽ ثٞ ٝیرزی فىف ٘ىٓٙ
ًَر صمٌِ خاهَش ٍ بیدرًگ رٍضي هیضَد

ویمإ٘ :یؼا٘ؽ ث ٝلفثبٌٖبٔ ٜیـٚؼ
ٌٛوفٙؽی
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و ٝاق دی وٛؼوبٖ ٔیؼٚؼ و ٝػمت ٕ٘ب٘ؽ
محمد :سٌٕ ْٛؽ؟
ویما :ثّ.ٝ
محمد :غیّی دفٔف ْٟٛثٛؼ .ثبق  ٓٞثػ.ٖٛ
ویما :ودبیی ثػٓ٘ٛ؟
محمد :لج َٛؼاـی ٌؼف ایفا٘ی ی ٝزیك ؼیٍٝن؟
ویما :ثّ.ٝ
محمد :ایفا٘ی ضبَ وٙیٓ.
ویما :اٌف غٓ ـا ز ٖٛآسً ؼٚؼ ثٛؼی  /خٟبٖ سبـیه ثٛؼی خبٚؼا٘.ٝ
محمد :س ٛزٝلؽـ ٌؼفٞبی دفٔف ْٟٛثّؽی ٘یٕب! غٛؼر ٌ ٓٞؼف ٔیٌی؟ یب فمػ سفخٕٔ ٝیوٙی؟
ویما :فمػ سفخٕٔ ٝیو.ٓٙ
محمد :س ٛآؼْ ثٝؼـؼثػٛـی ٞىشی ٘یٕب .ضیف س٘ ٛیىز سٛی غیبث ٖٛثب ؼٚـثیٗ ٔ َٚیٌفؼی؟ س ٛثبیؽ ثٍیٙی ٌاؼف
سفخٕ ٝوٙی.
سکَت

محمد :اق ایٗ ث ٝثؼؽ ٞف ـٚق و ٝأٚؽْ یٌ ٝؼف ثفاْ ثػ.ٖٛ
ویما ٗٔ ٍٝٔ :سب وی لفاـ ٜایٗخب ثٕٓ٘ٛ؟
محمدٚ :ویُر ؼاـ ٜدف٘ٚؽٜرُ غفاة ٔیو .ٝٙزیكٞبی سٙؽی ٔی٘ٛیى ٝو ٝث٘ ٝفغ س٘ ٛیىز .ثا٘ ٝفاغ غاٛؼي ٞآ
٘یىزٔ .یغٛای ثبٞبي ضفف ثك٘ی؟
ویما :ثّ.ٝ
محمدِٚ :ی ٞیًوی ٘جبیؽ ثفٌ ٗٔ ٕٟٝؿاٌشٓ ثب ٚویُر ضفف ثك٘ی.
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ویما :ثّ.ٝ
محمد :ؼ ٚؼلیمٚ ٝلز ٔیؼْ ثٝر ثبٞبي ضفف ثك٘ی٘ .صیطزي وٗ .ثٝي ثٍ ٛزیكٞبیی و ٝؼاـٔ ٜی٘ٛیىا٘ ٝاٝ
ث٘ ٝفغي غٛؼيِ ٝ٘ ٜث٘ ٝفغ س.ٛ
ویما :زی ٌ٘ٛشٝ؟ ٔٗ سب ٘ؽ ٓ٘ٚزی ٌ٘ٛش ٝزٝؼٛـ ٘صیطزي وٓٙ؟
محمد :ؼیـٚق یٔ ٝؽّجی ٌ٘ٛش ٝؼـثبـٜی اصُ لب٘٘ٛیثٛؼٖ ٔدبقارٞب .ی ٝـٚق  ٓٞؼـثبـٜی ضماٛق ق٘اؽا٘ی ٌ٘ٛاش.ٝ
ٔیٌ ٝل ٜٛی لعبئی ٝثبیؽ ثبثز ٞف ـٚق ثبقؼاٌز غیفلب٘٘ٛی ث ٝا٘ٚی و ٝثبقؼاٌز ٌؽ ٜغىابـر ثاؽٔ .ٜشٛخاٝ
٘یىز ودب ؼاـ ٜق٘ؽٌٜی ٔیو .ٝٙؼ ٚؼلیمٚ ٝلز ؼاـی.
هموذ ضوارُ هیگیرد ٍ گَضی را بِ گَش ًیوا هیچسباًذ

ویما :والْ ٌ٘ٛیٗ.
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َ .8ایدلبِرگ
کٌار رٍد رایي از ّن عکس هیگیرًذ

٘یٕب(:خٌذُکٌاى بِ هٌَچْر) ث ٝیبـ ٚإِٓب٘یٔ ٝیٌ ٝثیفیك .اضٕك!
بِ تواضاگراى ًسدیک هیضًَذ ٍ پطت بِ تواضاگراى رٍ بِ دٍربیي عکاسی پذرام پذرام بغض هیکٌذ

ویما :زی ٌؽ ٜدؽـاْ؟
پدرامٞ :یرزی!
وًشیه :دؽـاْ!
پدرامٞ :ف ٚلز ثیىزٚدٙح ٔیغٛـْ یبؼ ثبثبْ ٔیافشٓ.
گیتا :آغی! غؽا ثیبٔفقؼي!
پدرام ٕٝٞ :ثب  ٓٞثٍیٗ ثیفیك!
َمٍ :ثیفیك!
ًَر صمٌِ خاهَش ٍ بیدرًگ رٍضي هیضَد

ویما :أب آؼٔب ثفا اِٚیٗ ثبـ
اق ؼن ٔبٞی فبي ػصجب٘ی ٌؽٖ،
دفیؽٖ ثٝي،
سٙؽی اق الی ؼـ ا٘ؽاغشِٗي ثیفٖٚ
 ٚاٖٚخب ،ثیىزٚدٙحِ وفیؽيُ
ٌففشٗ ث ٝثبؼ وشه
با دست همکن هیکَبذ بِ بیستٍپٌج هٌَچْر

مىًچُر :اِ! هجاًییِ دیگِ!؟
ویما :چییِ!؟ هال رفیكمُِ
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مرجان :غیّی ثبضبَ ثٛؼ ٘یٕبٌ .ؼف وییٝ؟
ویما :آلبْ ثفسِٛز ثفٌز.
وًشیه :ؼَْ ثفای ٔبٞی فبي وٛغز .غیّی ٌٙب ٜؼاٌز.
ویمإٝٞ :ی ٔب ٔبٞی فبيیٓ .فمػ غؽاغؽا وٙیٗ لطؽی ٍ٘.ٝ
گیتا :س ٛغیّی غٛـؼی ٘یٕب!
ویما :آـ .ٜیىی س ٛـُ غؽا ٔٛاظتْ ثبٌ ٗٔ .ٝخٙج٘ ٝؽاـْ .یِ ٟٛؼیؽیٗ ٌیفخ ٝقؼْ سٛی ـایٗ.
مىًچُرٛٔ ٗٔ :اظجزْ .غیبَر ـاضز ثبٌ.ٝ
ویما :ی ٝدیًٟ٘بؼ ثفای ففؼا؟
گیتا :ثٍ.ٛ
ویما :ففؼا خبی ایٗو ٝثفیٓ ٔٛقٜی ٔبؼاْ سٛو ،ٛثیبیٗ ثفیٓ وف لجف آلبْ ثفٌز.
پدرام :ایٗ ٌٛغی ثٛؼ ؼیٍٝ؟
ویما :س ٛـٚر ٔیٌ ٝثفٌفؼی ایفاٖ ٘ ٚففش ٝثبٌی وف لجفي؟
پدرام :آـ.ٜ
ویما :غبن ثف وف سئبسفی و ٝسٙٔ ٛشمؽيی.
مىًچُر :ثب ایٗ ضففٞب غف ٍ٘ی دؽـاْ!
ویما :ث ٝغؽا اٌ٘ ٝیبی ثبٞبْ ،ی ٝیبؼؼاٌز ٔی٘ٛیىٓ ـوٛار ٔیو.ٓٙ
مىًچُر :ثیغیبَ ٘یٕب .أٚؽیٓ زٙؽ ـٚق غٛي ثٍؿـ٘ٚیٓ .ثفیٓ وف لجف ثفٌز ز ٝثیىزٚدٙدی ثػٛـیٓ؟
فبي ثب ٞآ ٔایغا٘ٛیٓ .فىاف ٘ىاٞ ٓٙایًوای ساب ضابال
ُ
ویمأ :یـیٓ خّٛی لجف ثفٌز ٔیایىشیٓ ٕٞیٗ ٔبٞی
ٌؼفٞبيُ ث ٝقثبٖ فبـوی ثبالی لجفي غ٘ٛؽ ٜثبٌ .ٝـٚشي ٌبؼ ٔیٌ .ٝثفٌٍشیٗ ایفاٖ ٔیس٘ٛیٗ وّای داك
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ثؽیٗ و ٝـفشیٗ ثبالی لجف ثفسِٛز ثفٌز ٚایىابؼیٗ یىای اق ٌاؼفٞبيُ غ٘ٛؽیاؽٖ .اقسا ٖٛفایّٓ  ٚػىاه
ٔیٌیفْ ؤ ٝؽـن ؼاٌشٝثبٌیٗ .زی ٔیٌیٗ؟
مىًچُر :ضبال وی غٛاوز ثفٌفؼ ٜایفاٖ؟
مرجان :لجف ثفٌز ودبوز؟
ویما :ثفِیٗ.
مرجانٛٔ ٗٔ :افكْ ثفیٓ.
مىًچُرّٙٞ :ؽ زی ده؟
ثفِیٗ ٔیثیٙیٓ  ٓٞلجاف ثفٌازُِٚ .ای ٘یٕابٔ ،ابٞی فابي
ُ
مرجان :اٌ ٝثفیٓ ثفِیٗ ثب ی ٝسیف ؼٔ ٍٖٛ٘ ٚیق٘یٓٓٞ .
ٔٙبوت ثبالی لجفي ٘یىز ،یىی ؼیٍ ٝاق ٌؼفٞبيُ ثػ٘ٛیٓ.
ویما :ا َٚوفاؽ یٟٛؼیٞب ـفشٙؽ،
گیتا :آـ ،ٜایٗ غیّی غٛة.ٜ
ویما :ز ٗٔ ٖٛیٟٛؼی ٘جٛؼْ ،اػشفاظی ٘ىفؼْ،
ده اق آٖ ثِٟ ٝىشبٖ ضّٕ ٝوفؼ٘ؽ،
ٔٗ ِٟىشب٘ی ٘جٛؼْ  ٚاػشفاظی ٘ىفؼْ.
آٌٖب ٜثِ ٝیجفاَٞب فٍبـ آٚـؼ٘ؽ،
زِ ٗٔ ٖٛیجفاَ ٘جٛؼْ ،اػشفاظی ٘ىفؼْ،
وذه ٘ٛثز وٕ٘ٛیىزٞب ٌؽ،
ٔٗ وٕ٘ٛیىز ٘جٛؼْ  ٚاػشفاظی ٘ىفؼْ.
وفا٘دبْ وفاؽ ٔٗ آٔؽ٘ؽ،
ٔٗ ٞف ز ٝففیبؼ وفؼْ ؼیٍف وىی ٕ٘ب٘ؽ ٜثٛؼ و ٝاػشفاظی وٙؽ.
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وًشیه :ثفِیٗ!
گیتا :ثفِیٗ!
مرجان :ثفِیٗ!
ویما :ثفِیٗ! ثفِیٗ!
دخترَا :ثفِیٗ! ثفِیٗ!
مىًچُر ي پدرامٔ :بؼاْ سٛؤ !ٛبؼاْ سٛو!ٛ
ویما :ثفِیٗ! ضك ثب اوثفیز.ٜ
پدرام :اوثفیز ٌفٚـ اوز .سٛی ی٘ٛبٖ ثبوشبٖ ث ٝایٗ ٘شید ٝـویؽٖ.
مىًچُر٘ :بق ٘فهِر دؽـاْ! ٘بق ٘فهِ ی٘ٛبٖ ثبوشبٖ .وبوز ٌیٗ اوثفیز ٌفٚـ! ثؿاـیٗ الّیاز ضافف ثك٘ا .ٝثجیٙایٗ
ثسٞٝب! ٔٗ یٔ ٝؽّجی ـُ زبَي وفؼ ٜثٛؼْٕ٘ ،یغٛاوشٓ االٖ ثٍٓٔ .یغٛاوشٓ وٛـدفایك ثبٌِٚ ٝی فىف وٓٙ
ؼیٍ ٝثبیؽ ثٍٓ .ایٗ ی ٝخٛـی ٘یٍب ٔیوٕ٘ ،ٝٙیٌٓ.
وًشیه :یؼٙی زٝ؟ ٔٗ زٝخٛـی ٘یٍب ٔیوٓٙ؟!
مرجان :اِ! ثٍ ٛؼیٍٛٙٔ ٝزٟف!
مىًچُر ٗٔ :ی ٝدىف ػٕ ٝؼاـْ و ٝایٗخب ق٘ؽٌٜی ٔیو.ٝٙ
وًشیه :سٛی ٕٞیٗ ٌٟف؟
مىًچُر .ٝ٘ :سٛی ٞبیؽَثِفي.
وًشیه :وٛـدفایكر ٕٞیٗ ثٛؼ؟
پدرام ٗٔ :و ٝوٛـدفایك ٌؽْ.
ٔٗ ثیٍیف.ٜ
ویما ٓٞ ٗٔ :وٛـدفایك ٌؽْ .یىی ُ
وًشیه :دىفػٕٝي!
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ّوِ بِ ضکل اذراقآهیس رفتار هیکٌٌذ کِ یعٌی خیلی سَرپرایس ضذُاًذ

مىًچُر :اؼأ ٝؼاـ .ٜاؼأ ٝؼاـ٘ .ٜیٓ وبػز دیً سّفٙی ثبٞبي ضفف قؼْ .ثٝي ٌفشٓ ٔب ؼاـیٓ ٔیـیٓ ّٙٞؽٌ .فاز
ده ضشٕٗ ضشٕٗ ثفیٗ آٔىشفؼاْ ٔٛقٜی ٔبؼاْ سٛو ٛـُ ثجیٙیٗ.
وًشیه :زفا؟
(هٌَچْر هیخٌذد ًویتَاًذ پاسخ بذّذ )

ٔیٌفز ثیىزٚدٙح خٙیفاف ِاٛدكُ لبِات ٌففشاٌ ٖٝؿاٌاش ٖٝـٚی ؼیاٛاـ ،ؼواز ثك٘ای ،ثیىازٚداٙحي
مىًچُر :
ٔیثیىزٚدٙد.ٝ
مرجان :ؼیٍ ٝؼاـی قیبؼٜـٚی ٔیوٙی ٔٛٙزٟف.
پدرام :س ٛـُ غؽا ثجیٙیٗ ثب وی ٓٞوفف ٌؽیٓ؟!
مىًچُر :زٝؼٛـ ثفٌز سٛی ٌؼفي ٔی٘ٛیى ٝاضىبوبسی ٔیٌیٗ؟ ٔٗ ثٍٓ ثؽٜ؟

ثیىزٚدٙح!(هیخٌذد)

مرجان :ودبي غٙؽٜؼاـ ٜثیسفثیز ثیخٙجٝ؟
مىًچُر :ایٗ ز ٝضىبثیی ٝآغٔ ٝب ـُ خٛـی سفثیز وفؼ ٖٜو ٝاق ؼاٌشٞٝبٔ ٖٛغدبِز ثىٍیٓ؟ غٛةٔ ٕٝٞ ٜطشابج
ایٗ ػعٌ ٛفیفیٓ ،أٌ ٝطشبج ٘جٛؼیٓ زی؟
ویما :ثیىزٚدٙح!(بِ دخترّا) ثجػٍیؽ!
مىًچُر :ثیىزٚدٙح!
ر ثجٙؽ ٔٛٙزٟف!
مرجانٌ :بُِ ٝ
مىًچُرٔ :فخبٖ! ٔفخبِٖ ِت ِؼُ سٔ ٛف خبٖ ْـا لٛر  /یبلٛر ٘٘ ٟٓبْ ِت ِؼُ س ٛیب لٛر.
ویما :ایٗ ٘بؼ ٓٞ ٖٚفٕٟیؽ ٌؼف ٔؼدكٔ ٜیو .ٝٙػدت زیكی ثٛؼ ایٗ ٌیفاق! أٌ ٝیؾاٌشٗ غیّی ؼَْ ٔیغٛاواز
زٙؽ ثؽف اق ایٗ ٌیفاقُ ثب غٛؼْ ثجفْ ثفای ثبثب ثكـيْ.
ایٗ اق ـٚی ٌیفاق غٛؼٔ ٖٛثفؼاٌشٖٝ؟
وًشیه :س ٛفىف ٔیوٙی اوٓ ُ
ویما( :با افتخار) آـ ،ٜسبنيُ اق ٌیفاق ثفؼٖ اوشفاِیب.
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مىًچُر :غؽایب ایٗ غٌٛی ـُ اق ٔب ٍ٘یف.
پدرام :فىفيُ ثىٙیٗ ٞفشٝی ثؼؽ ثبیؽ ثفٌفؼیٓ .ثٝي فىف ٔیو ٓٙضبَْ ثؽ ٔیٌ.ٝ
گیتاٚ :ای ٘!ٝ
مىًچُرٔ :یس٘ٛیٓ ثفٍ٘فؼیٓ.
وًشیهٔ :یٌ ٝیؼٙی ٚیكا ـُ سٕؽیؽ وفؼ؟
مىًچُر :وی ضفف سٕؽیؽ ٚیكا ـُ قؼ!؟
ویماٙٔ :ظٛـر ایٗ ٜو ٝدٙبٙٞؽٌ ٜیٓ؟
مىًچُر :دٙبٙٞؽ ٜوٕ٘ ٝیٌٌ ٝؽ .اٌ ٝثػٛای دٙبٙٞؽٜی ی ٝوٍٛـی ثٍی ٘جبیؽ س ٛغبن ا ٖٚوٍٛـ ثبٌی.
گیتا :ده ز ٝثیىزٚدٙدی ثػٛـیٓ؟
مىًچُرٔ :یس٘ٛیٓ سب ٞف ٚلز ؼَٔ ٖٛثػٛاؼ ثٕ٘ٛیٓ .وی ٌفش ٝثبیؽ اق ایٗٞب ٚیكا ثٍیفیٓ؟ ٚلشی ٔیغٛاوشیٓ ثیبییٓ
زبـٜای ٘ؽاٌشیٓ ٚیكا ثٍیفیٓ ٌٚفٕ٘٘ ٝیؾاٌشٗ وٛاـ ٛٞادیٕب ثٍیٕٓ٘ ،یؾاٌشٗ ٚاـؼ ایٗخب ثٍایٓ ِٚای ضابال
و ٝایٗخبییٓ .سب ٚلشی ٘ػٛایٓ ٕ٘یس ٗ٘ٛثیف ٖٖٛٔٚو .ٗٙثیىزٚدٙحِ َِكٌّ.ٖٛ
مرجان :اصّٗ وی ٌفش ٝایٗخب وٍٛـ ٔب ٘یىز؟ وفٜی قٔیٗ ٔبَ ٕٝٞی ٔبوزٔ ،بَ ٞف آؼٔیی ٝو ٝسٛي ث ٝؼ٘یاب
أٚؽ.ٜ
مىًچُر٘ :بق ٘فهر .ثیىزٚدٙح ٔیغٛـ ٜوىی ثػٛاؼ ث ٗٔ ٝثٍ ٝضك ٘ؽاـْ سٛی ایٗ وٍٛـ یب ٞف وٍٛـ ؼیٍاٝای
و ٝؼَْ ٔیغٛاؼ ق٘ؽٌٜی وٞ ٗٔ .ٓٙف خب ؼَْ ثػٛاؼ ق٘ؽٌٜی ٔیوٞ ،ٓٙف وی  ٓٞثػٛاؼ ثٍا ٝضاك ٘اؽاـْ
ضففي غالف ضمٛق ثٍف .ٜسؼییٗ ٔفق ،ؼاؼٖ ٚیكا غالف ضمٛق ثٍف.ٜ
ویما :ایٗ ضففٞب ـُ وی یبؼر ؼاؼٛٙٔ ٜزٟف؟
پدرام :آـ .ٜایٗ ضففٞبیی و ٝؼاـٔ ٜیق٘ ٝغیّی فىف ٌؽٜن.
ویما :ایٗ ضمٛق ثٍف زی ٔیف !ٕٟٝفٛق فٛقي .Faire Play

مىًچُر ٗٔ :غیّی ثٝي فىف وفؼْ.
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وًشیه :سٚ ٛالؼٗ ٔیغٛای ثٕ٘ٛی؟
مىًچُر :ث ٝایٗ ٔطفُ ثیـیبٔ ٖٛلىٓ!
پدرام :س ٛاٌ ٝثٕ٘ٛی ،یمٝی ُٔٗ ٔیٌیفٖ.
مىًچُر :غت ،س ٓٞ ٛثٕ.ٖٛ
پدرام :ؼی ٍٝٔ ْٝ٘ٚٛثٕ ٓ٘ٛآالغٖٚٛاالغ ٖٛثٍٓ ٗٔ .سبق ٜاٖٚخب ؼاـْ خب ٔیافشٓ.
مىًچُر :س ٛایٗخب ـُ ؼیؽی! س ٛایٗ ٔفؼُْ ؼیؽی و ٝغٕی ٘ؽاـٖ  ٚغاٛيَٖ ،ؼیٍإ٘ ٝایسا٘ٛی ثٍای آؼْ ٞفشاٝی
دیًی٘ .یىشیٔ .ب ٞیروؽ ْٚؼیٍ ٝآؼْ ٞفشٝی دیً ٘یىشیٓ .زیكٞبیی ـُ و ٝسٛی فیّٓٞب ٔایؼیاؽیٓ ضابال
ؼاـیٓ غٛؼٔ ٖٛسٛی غیبثٖٞٛبي لؽْ ٔیق٘یٓ اق ٘كؼیه ٔیثیٙیٓٔ ،ایسا٘ٛی ٞاف ٚلاز اـاؼ ٜوافؼی ثافی
ثیف ،ٖٚثب ٞف ِجبوی و ٝػٍكِر ٔیؤٍ ٝیس٘ٛی ثفی ثیف ،ٖٚثب ٞف لیبفٝای و ٝؼَِر ٔیغٛاؼٔ .ب ایٗخاب ـُ
ؼیؽیٓ اٖٚٚلز زٝؼٛـ ٔیس٘ٛیٓ ثفٌفؼیٓ؟ ٔٗ اْـٚق ـفشٓ ی ٝغٛـؼ ٜلؽْ ثك٘ٓ ،ث ٝغؽا یِ ٟٛؼَْ ٌففاز .ثاٝ
ٔفؼْ ایٗخب ضىٛؼیْ ٌؽ .ؼَْ ٚاو ٝغٛؼْٚ ،اؤ ٝفؼْ غٛؼٔ ٖٛوٛغزٔ .یثی ٓٙایاٗٞاب زاٝؼاٛـ ؼاـٖ
ق٘ؽٌٜی ٔیو ٗٙثؼؽ اق غٛؼْ ٔیدفوٓ ٔفؼْ ٔب  ٓٞؼاـٖ ق٘ؽٌٜی ٔیوٗٙ؟ ایٗ ثیىزٚدٙحٞب اٍ٘بـ٘ٝاٍ٘بـ ؼٚ
سب خ ًٙخٟب٘ی ـُ دٍز وف ٌؿاٌشٗٔ .ب اٌ ٝؼ ٚسب خ ًٙخٟب٘ی ؼاٌشیٓ ز ٝثیىزٚدٙدی ثٛؼیٓ!
ویماٚ :الؼٗ یؼٙی زی و ٗٔ ٝضك ٘ؽاـْ زٙؽ ثؽف ٌیفاق ثػفْ ثب غٛؼْ ثجفْ؟
مىًچُر ٗٔ :ث ٝایٗٞب و ٝفىف ٔیو ٓٙؼَْ ٔیغٛاؼ ثٕ .ٓ٘ٛثیبیٗ  ٕٝٞثٕ٘ٛیٓ ثسٞٝب .غجف أ َٚایٌایٓ ثاٝغاؽا.
ٔیسفو٘ٛیٓ.
گیتا :ففض و٘ٛٔ ٝؽیٓٔ .ب و ٝد٘ َٛؽاـیٓ .زٝخٛـی ق٘ؽٌٜی وٙیٓ؟
مىًچُر :وبـ ٔیوٙیٓ.
وًشیه :ودب وبـ ٔیوٙیٓ؟ ٔب و ٝاخبقٜی وبـ ٘ؽاـیٓ؟
مىًچُر ٗٔ :ثفاس ٖٛوبـ خٛـ ٔیو.ٓٙ
وًشیه :ثیفیك!
گیتا :ثیفیك!

وًشته در تاریکی 54
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
مىًچُرٔ :یـیٓ ٞبیؽَثِفي ،دیً دىفػٕ .ْٝآـایًٌف .ٜث ٖٛٔٝوبـ ٔیؼ.ٜ
مرجان ٗٔ :آـایًٌفی ثّؽ ٘یىشٓ ٔٛٙزٟف.
مىًچُر :تَ چوي بسى
مرجانِٛ :ن!
مىًچُر :آغ ٝی ٝزیكٞبیی ٔیٌی! ٔٗ  ٓٞآـایًٌفی ثّؽ ٘یىشٓ .دىفػٕ ْٝث ٖٛٔٝیبؼ ٔیؼ ٜغت.
گیتاٞ :بیؽَثِفي ودبوز؟ ٔٗ سب ضبال اوٓي ُ ٍ٘ٙیؽْ.
مىًچُرٌٟ :ف ٘ىجشٗ وٛزیىیی .ٝدىفػٕٔ ْٝیٌ 16 ٝوبَ ٜسٛی ایٗ ٌٟف ٞیر خفٔی اسفابق ٘یفشابؼ .ٜفىافيُ
ثىٙیٗ؟  16وبَٚ .لشی ایُٗ ثٌ ْٝفز ٔٗ ؼاٌشٓ ؼیٔ ٝ٘ٚٛیٌؽْ .ثب غٛؼْ ٌفاشٓ ٞاف خاٛـ ٌاؽ ٜثبیاؽ ثافْ
ٞبیؽَثِفئ .یٌٔ ٝفؼْي غیّی غٛيَٖٛٞ ،اي غٛةٞ ،ٜیًوی وبـی ث ٝوبـ وىی ٘ؽاـ.ٜ
پدرام :اٌ ٝدّیه ثف ٕٟٝاخبقٜی البٔز ٘ؽاـیٗ ؼیذٛـرسٔ ٖٛیو.ٝٙ
مىًچُر :سٛی ایٗ وٍٛـ سب ٚلشی و ٝغالف ٘ىٙی دّیه وبـی ث ٝوبـر ٘ؽاـ.ٜ
ویما :اصّٗ ی ٝوٛآَ؟ سٛی ایٗ زٙؽ ـٚقی و ٝایٗخب ثٛؼیٓ ،ایٗ  ٕٝٞسٛی غیبثٖٞٛب ٌٍ َٚشیٓ ٞیروؽْٚس ٖٛیاٝ
ؼ ٝ٘ٚدّیه سٛی غیبث ٖٛؼیؽیٗ؟ اصّٗ ٞف خبی ؼیٍٔ ،ٝیغٛاْ ثؽٌٕ ٓ٘ٚب ی ٝؼ ٝ٘ٚدّایه ٔطاط ـظابی
غؽا ؼیؽیٗ؟
مىًچُر٘ :بق ٘فهِر ٘یٕب! خٛاة ثؽیٗ ؼیٍٝ؟ س ٛؼیؽی ٌیشب؟
گیتا٘ ٗٔ ٝ٘ :ؽیؽْ.
مىًچُر :س ٛؼیؽی ٔفخبٖ؟
مرجان.ٝ٘ :
مىًچُرٌٛ٘ :یٗ!
وًشیه٘ .ٝ٘ :ؽیؽْ.
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مىًچُر :س ٛؼیؽی ٘یٕب؟
ویما.ٝ٘ :
مىًچُر( :بِ پذرام) س ٍٝٔ ٛؼیؽی؟
پدرام.ٝ٘ :
مىًچُر :ده زفا خٛاة ٕ٘یؼی؟
پدرام :اٌ ٝؼیؽ ٜثٛؼْٔ .یٌفشٓ ؼیؽْ ؼیٍ.ٝ
مىًچُر :ضبال ایٗخب ـُ ٔمبیى ٝوٙیٗ ثب ٚظغ غٛؼٖٔٛ
گیتا :لؽْ ث ٝلؽْ دّیه.
مرجان :غؽاٚویّی آؼْ ضبَ ٔیو ٝٙایٗخب سٛی غیبث ٖٛدّیه ٕ٘یثی.ٝٙ
مىًچُر :سبق 16 ٜوبَ ٞ ٓٞىز ٞیر خفٔی سٛی ٞبیؽَثِفي اسفبق ٘یفشبؼ 16 ،ٜوبَ .س ٛـُ غؽا ٌٕب ٞآ آغا ٝیاٝ
غٛـؼ ٜسؼدت وٙیٗ ٗٔ .اِٚیٗ ثبـ وٌٙ ٝیؽْ اق سؼدت ٘كؼیه ثٛؼ ٌبظ ؼـثیبـْ.
پدرام :ز ٝوبـ وٙیٓ غت؟  ٕٝٞو ٝلفاـ ٘یىز ٔثُ س ٛسؼدت و !ٗٙثسٞٝب ثیبیٗ غٛيضبَي وٙیٕٓٞ .ا ٝسؼدات
وٙیٓ.
وًشیه :ـاوز ٔیٌٔ .ٝب االٖ زفا ایٗلؽـ غٛيضبَیٓ؟ فمػ ثفای ایٗو ٝأٚؽیٓ غبـج؟ ؼِیاُي ایاٗ ٜوا ٝثاٝ
ل٘ َٛیٕب ٞیرخب دّیه ٕ٘یثیٙیٓ .االٖ ایٗ ٚلز ٌت زفا ٞیًوی وبـی ث ٝوبـ ٔب ٘ؽاااااااـٜ؟!!!
مىًچُر :غؽایب ایٗ غٌٛی ـُ اق ٔب ٍ٘یف.
گیتا :آـ ٗٔ .ٜاصّٗ دّیه ؤ ٝیثیٙیٓ ضبَْ ثؽ ٔیٌٕٝٞ ،ٝي فىف ٔیو ٓٙاالٖ ٔیغٛاؼ یٌ ٝیفی ثٔ ٝاٗ ثاؽ،ٜ
ی ٝسؿوفی ث ْٝثؽ.ٜ
مىًچُر :ده ث ٝوالٔشی ٞبیؽَثِفي.
وًشیه :ثیفیك!
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َمٍ :ثیفیك!
ویماٞ :ی ث ٝإِٓب٘یٔ ٝیٌفشی ثیفیك! اضٕك!
مىًچُر ٟٓٔ :ایٗ ٜو ٝا ٖٚـیػز .فٕٟیؽ  ٚـیػز.
پدرام :س ٛخِؽؼٖ ٔیغٛای ثٕ٘ٛی ٔٛٙزٟف؟
مىًچُر :ثؽٌ ٖٚه!
پدرام :ؼیٍ ٝوی ٔیغٛاؼ ثٕٝ٘ٛ؟
مرجان.ٗٔ :
مىًچُر٘ :بق ٘فهر!
پدرامٌ :یشب؟
گیتا :ثفٔیٌفؼْ.
پدرام٘ :یٕب؟
ویما :ثفٔیٌفؼْ.
وًشیه :ثفٔیٌفؼْ.
مرجان :ده ٔٗ  ٓٞثفٔیٌفؼْ.
مىًچُر :ففصز ث ٝایٗ غٛثی ـُ اق ؼوز ٘ؽیٗ ثسٞٝب.
مرجان :أٌ ٕٝٞ ٝیغٛاٖ ثفٌفؼٖ ٔٗ  ٓٞثفٔیٌفؼْ.
پدرامٔ :ب سبق ٜؼاـیٓ سٛی ایفاٖ خب ٔیافشیٓ .ایٗخب ثٕ٘ٛیٓ ز ٝثیىزٚدٙدی ثػٛـیٓ؟
مىًچُرٚ :الؼٗ ٔیغٛایٗ ثفٌفؼیٗ سٛی ا ٖٚلفه؟
پدرام :اٌ ٝلفاـ ثٛؼ آـایًٌف ثٍیٓ سٛی  ٖٕٛٞایفاٖ غٛؼٔ ٖٛزفا ٍ٘ؽیٓ؟
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مرجان :أٌ ٕٝٞ ٝیغٛاٖ ثفٌفؼٖ ٔٗ  ٓٞثفٔیٌفؼْ.
مىًچُر :غیّی غت! ٞی ٍ٘ ٛؼیٍ.ٝ
مرجان :ؼـوز ٔیٌ ٝدؽـاْ .ضفف ضىبة خٛاة ٘ؽاـ.ٜ
مىًچُر :آٔىشفؼاْ ٕ٘یـیٓ؟ ٌیف ؼاؼیٗ ثفیٓ وف لجف ثفٌز؟
ویما :آـٔ .ٜب ٔیـیٓ قیبـر آلبٔ ٖٛثفٌز .س ٛغیّی ٘بـاضزی ثف ٚقیبـر ثیىزٚدٙحِ خٙیفف ِٛدك!؟
ٞبي اق ؼوز ؼاؼ؟
وًشیه :آٔىشفؼاْ ٌٟ ٖٕٛٞفی ٘جٛؼ و ٝدیٛٙوی ٛـفز ٕٝٞ ٚی دُ َٛ
ٔٗ ٔیثیٙیٗ .ؼَس ٖٛثفای ٔٗ سٔ ًٙیٌ.ٝ
مىًچُر :غٛة سٕبٌبْ وٙیٗ .آغفیٗ ـٚقٞبییی ٝوُ ٝ
پدرام ٗٔ :سٛی وفبـر إِٓبٖ ثفار ـیً ٌفٌ ٚؿاٌشٓ ٔٛٙذ!
مىًچُرٌ :فٔٙؽٜی ا ٖٚـیً ٘ؽاٌشٝرَِْٚ .ی ثٝغؽا ٔٗ ثٝغبؼف ثسٔ ْٝیغٛاْ ثٕٔ .ٓ٘ٛیغٛاْ ایٗخب ثكـي ٌ.ٝ
ویما :ایٌٗبٜ
زٔ ٌٝ٘ٛٝیسٛا٘ٓ
ٌبؼ ثبٌٓ ،ثػٙؽْ ،وجهثبـی وٓٙ؟
و ٝث ٝؼٔی دیً
ٔفؼی ؼـ ده ؼـٞبی ثىش ٝغٛؼ ـا ث ٝؼاـ آٚیػز
سٟٙب ثفای آٖو ٝلفه ـا ؼـ ٌٍٛؼ  ٚدف٘ؽ٘ ٜففز
سکَت

ویماٌ :بیؽ  ٓٞثبیؽ ثٕ٘ٛیٓ

وًشته در تاریکی 58
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
 .9دیکتاتًر وباش!

ویما :والْ.
محمد :زٝؼٛـی؟ ٌٙیؽْ الرثبقی ؼـ آٚـؼی ٘یٕب .اػشصبة غؿا وفؼی.
ویمإٌ :ب ودب ثٛؼیٗ؟ ایٗٞب وی ثٛؼٖ ففوشبؼیٗ وفاؽْ؟ ٔٗ و ٝثٕٝٞ ٝی وٛآَٞبس ٖٛخٛاة ٔیؼاؼْ.
محمد :ثجػٍیؽ! ٔٗ ؼ ٚـٚق ـفشٝثٛؼْ ٔفغصی .سِٛؽ ؼغشفْ ثٛؼ .ثٝي ل َٛؼاؼ ٜثٛؼْ ثفیٓ ٔىبففر .ـفشیٓ ٘ٛـِٚ .ی
ٔٗ ٔیٌففشی.
ٕٝٞي ث ٝیبؼر ثٛؼٌْٙ .یؽْ ٕٝٞي وفاؽ ُ
ویما :ثفؼْٖ اسبقِ وفیؽ.
محمد :ضك ٘ؽاٌشٗ ثجفٖر اٖٚخب .ثبن اق ٔٗ اخبقٔ ٜیٌففشٗ .ثبن قً٘ ٔیقؼٖ اق ٔٗ اخبقٔ ٜیٌففشٗ.
وىٛر
محمد :ا ٖٚسٔ ٛبٌیٗوٛاـی  ٓٞوفؼی؟
ٔٗ ـٕ٘ ٌٗٚیوٙیٗ؟ ٔیغٛاْ ثؽ ٓ٘ٚخفَْْ زییٝ؟
ویمإٌ :ب ثٌ ْٝفشیٗ ٔیثفیؽْ دیً لبظی .ده زفا سىّیف ُ
محمدٞ :یرزی .س ٛلفاـ ٜآقاؼ ثٍی.
ویما :وی؟
محمدٌ :بیؽ ٕٞیٗ ففؼا.
ویماٌ :بیؽ؟
محمد :ؼَْ غیّی ثفار سٌ ًٙؽ ٜثٛؼ .ثفای ٌؼف غ٘ٛؽٖٞبر .س ٛثفی وی ٞف ـٚق ثفاْ ٌؼف ثػٝ٘ٛ؟
ویما :زفا ٌبیؽ؟
محمد :یٌ ٝؼف ثفاْ ثػ.ٖٛ
ویما :ث ٝیكؼاٖ وٌ ٝف ٔب غفؼ ؼاٌشیٓ /ودب ایٗ وفا٘دبْ ثؽ ؼاٌشیٓ؟
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محمد :آی ٌفشی! غٛيضبَْ و ٝایُٗ فٕٟیؽیٚ .الؼٗ زفا آؼْ ٔثجشی ٔثُ س ٛثبیؽ ففیت یٍٔ ٝز آؼْ ٔؼّْٛاِطبَُ
ثػٛـ.ٜ
ویما :زفا ٌبیؽ؟
محمد :زفا ث ٝوٛآَٞبی ٓٞوبـٞبْ خٛاة ٘ؽاؼی؟
ویما :اخبق ٜثؽیٗ ثفْ ثػٛاثٓ .غٛأ ًٞیو ٓٙؼوز ُْ ثٍیفیٗٔ .یسفوٓ ثّٙؽ ٌٓ ثػٛـْ قٔیٗ.
محمدٍ٘ :فاٖ ٘جبيٚ .لشی لفاـ ٌؽ ثفی ٔٗ و ٝؼوزِرُ ٔیٌیافْ ٕ٘ایؾاـْ قٔایٗ ثػاٛـیِٚ .ای االٖ ٚلازي
٘یىز.
ویما :غٛأ ًٞیو ٓٙثؿاـیٗ ثفْ ثػٛاثٓ.
محمد :ایٗ زٚ ٝظغ ٌ٘ٛشٜٗ؟ (کاغذها را پاره میکندٕٝٞ ).يُ ثبیؽ اق ا َٚثٛٙیىیٕ٘ ٗٔ .یؼ٘ٚآ ؼاواشبٖ زاییاٝ؟
ٕ٘یؼ ٓ٘ٚزفا ٕٞىبـاْ ایٗ وٛآَٞب ـُ اقر وفؼِٚ ٖٜی ثٞ ٝف ضبَ ی ٝوٛآَٞبیی اقر وفؼٖ  ٚسٛلاغؼاٌاشٗ
زی؟ خٛاة ثٍ .ٖٛٙسٛی وبـ ٔاب ٞایر واٛآِی ٘جبیاؽ ثایخاٛاة ثٕ٘ٛا .ٝوابـ ٔاب ٕٞایٗ .ٜواٛآَوافؼٖ ٚ
خٛاة ثٍٛٙیٓ .س ٛو ٝاَٚ
ُ
خٛاةٌٙیؽٖٚ .لشی یىی ث ٝوٛآَٔ ٖٛخٛاة ٘ؽٔ ٜب ثیًسف ضفیص ٔیٌیٓ زی؟
 ٚآغفي ثبیؽ ث ٝوٛآَٞبٔ ٖٛخٛاة ثؽی ،ده زفا ِفزي ٔیؼی؟
ویما :سب ٘ؿاـیٗ ثػٛاثٓ ثٞ ٝیرزی خٛاة ٕ٘یؼْ.
محمد :اٍٍ٘ز سٛی ؼٔبؽر ٘ىٗ ،س ٛلفاـ ٜثب ا ٖٚاٍٍ٘از ضٕبوا ٝثیابففیٙی .سا ٛایاٗ دیبٔاهُ ثافای ٘ 214فاف
ففوشبؼی .زفا؟ زٙٔ ٝظٛـی ؼاٌشی؟
ویما :ایٗ خٛنٞ .ٜیر ٔٙظٛـی سٛي ٘یىز.
محمد :یؼٙی ٔب ٕ٘یفٕٟیٓ؟ س ٛؼاـی ثٌ ٝؼٛـ ٔب سٞٛیٗ ٔیوٙی ٘یٕب.
ویما :ایٗ فمػ خٛن.ٜ
محمد :ثّ ،ٝصطیص ٘یىز آؼْ ؼوز سٛی ؼٔابؽي وٙاِٚ ٝای فىاف ٔایوٙای ثاب ٔىاػف ٜوافؼٖ ٔافؼْ اٖٞٚاب
اٍٍ٘زٞبٌ ُٖٛاق سٛی ؼٔبؽٌ ٖٛؼـ ٔیآـٖ؟ ٘ٝغیف ؼـٕ٘یآـٖ .غٛؼر غٛة ٔیؼ٘ٚی ؼـٕ٘یآـٖٔ .ب ثبیؽ ثاب
ٔفؼْ وبـ ففٍٙٞی وٙیٓ و ٝؼوز سٛی ؼٔبؽٌ٘ ٖٛى ٝ٘ ،ٗٙؤ ٝىػف ٌٖٜٛوٙیٓٔ .یؼ٘ٚای زا ٝغاٖٞٛاب
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ـیػشٌ ٝؽ سب ٔب س٘ٛىشیٓ ثفویٓ ث ٝایٗ ـٚق ؤ ٝفؼْ ؼـ وفٌ٘ٛزٌٌ ٖٛفوز ٔٛثف ؼاٌشٝثبٌٗ .اٖٚٚلز سٛ
ایٗ ضك  ٚاغشیبـٌٔ ُٖٛىػفٔ ٜیوٙی؟ اٌ ٝاٌشجب ٜفىف ٔیو ٓٙثٍ ٛاٌشجبٔ ٜیوٙی ِٚی اٌا ٝضافف ضىابة
ٔیق٘ٓ اٌ ٝلب٘غٌؽی اٌشجبٜوفؼی ٞیر اٌىبِی ٘ؽاـ ٜثٍی اٌشجبٜوفؼْ .آؼْ وٛزیه ٕ٘یٌا ٝاٌا ٝالافاـ ثاٝ
اٌشجب ٜثى .ٝٙی ٝوفی السبػالر ٞ ٓٞىز و ٝؼیٍفاٖ ثفار ففوشبؼٖ  ٚاِجشا ٝثاٛٔ ٝلاغي ٔاب دایٌیافی
لب٘ ٖٛثى .ٝٙدیبٔهٞابیی ـُ واٝ
ُ
ٔیوٙیٓ  ٚففوشٙؽٜٞب ـُ ثبقؼاٌز ٔیوٙیٓ ِٚی ٌیف٘ؽ ٓٞ ٜثبیؽ زی؟ ـػبیز
ٔطشٛاٌ ٖٛخٛنٞبی لجیص  ٚثؼعٗ سٞٛیٗ ثٔ ٝمبٔبر ٜثافای زای ضاؿفٌا٘ ٖٛىافؼی؟ خاك ایاٗ ٜواٝ
لج ٌَٖٛٛؼاـی؟ آؼْ زیكی ـُ و ٝلج٘ َٛؽاٌشٝثبٌٔ ٝی٘ؽاق ٜؼٚـ .ثؼعی دیبٔهٞب  ٓٞو ٝاٌ ٝافٍبٌفی ثٍٝ
ثبػث آثفٚـیكی غٛؼر  ٚغب٘ٓٞبییی ٝو ٝثفار دیبٔه ففوشبؼٌٖ .یشب وییٝ؟ ٌ٘ٛیٗ؟ ٔفخبٖ؟ ز ٝغجف ٜآلاب
٘یٕب؟ ثبیؽ ثفأ ٖٛثٛٙیىی ثبٞبٌ ٖٛز ٝاـسجبؼی ؼاـی .ویفیز اـسجبغر ثب اٖٞٚب ـُ زفر ٘كٖ آلاب ٘یٕاب ثبیاؽ
ثفأ ٖٛثٛٙیىی.
ویما :سب ٘ؿاـیٗ ثػٛاثٓ ثٞ ٝیرزی خٛاة ٕ٘یؼْٞ .یرزی ٕ٘ی٘ٛیىٓ.
محمد :س ٛلفاـ ٘یىز ثفای ٔٗ ٌفغ سؼییٗ وٙی .لفاـ ٘یىز اق اغالق غٛةْ وٛءاوشفبؼ ٜوٙی .ایٗ زٙؽ سب واٛآَُ
خٛاة ثؽ ٜثف ٚثػٛاةٞ .یر غٛيْ ٕ٘یآؼ ٕٞىبـٞبْ ث ْٝثػٙؽٖ  ٚخٛن ٔطفاٌُا ٖٛثٍآ .اٖٞٚاب ثاْٝ
ٔیٌٗ ثی ػفظ .ٝزفا؟ زٕ٘ ٖٛیق٘ٓ ََِِِٛٚٝـؼٜس ٖٛو ،ٓٙز ٖٛـا ٗٔ ٜؼٚوشیی ،ٝث ٝلٌٕ َٛب ٌفشٕبٖ .وٛآَ
ا.َٚ
ویما :سب ٘ؿاـیٗ ثػٛاثٓ ثٞ ٝیرزی خٛاة ٕ٘یؼْ.
ٞبٌ ٖٛثؽی و ٝثؿاـٖ ثفی ثػٛاثی .االٖ
ُ
محمد(با فریاد) :ث ٗٔ ٝز ٝو ٝوف ٚلز ٘ػٛاثیؽیٔ .یغٛاوشی خٛاة وٛآَ
وٚ ٝلز غٛاة ٘یىز 9 .صجص .ٜاالٖ ٚلز وبـٔ .ٜفؼْ ایٗ ٔٛلغ ـٚق ٍٔغ َٛوابـَٖٔ ،اٗ ٞآ ثبیاؽ وابـُْ
ا٘دبْ ثؽْ .اِ! اِ! اِ! اِ! اِ! اِ! ثجیٗ وف صجطی زٝؼٛـ اٚلبر آؼُْ سّع ٔیوٙی!
از ًیوا دٍر هیضَد سکَت در سکَت بیسکَییت هیخَرد سپس بِ ًیوا ًسدیک هیضَد

محمد :ثجػٍیؽ! ٔٗ ٘جبن وفر ؼاؼ ٔیقؼْ .ضالَْ وٗ آلب ٘یٕب! ثیىىٛییز ثػٛـ .ثیىىٛییز .ٜثجیٗ ٔٗ  ٓٞؼاـْ
اق ٕٞیٗ ٔیغٛـْ .ثیب! ثیىىٛییز .ٜثیىىٛییز ثػٛـ٘ .شفن ٓٞ ٗٔ .ؼاـْ اق ٕٞیٗ ٔیغٛـْٔ .ىٕ٘ ْٛیىز.
اٌ ٝاق ؼٙٞی ثؽر ٕ٘یآؼ ٔٗ اق ٕٞیٗ ثیىىٛییز و ٝؼوزِرِ ٜیٌ ٝبق ٔیق٘ٓ و ٝسفنر ثفیك.ٜ

سکَت
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محمد :ثػٛـ ٘یٕب .ث ٝخىٓر خفب ٘ىٗ .أ ٖٚؼؽٜر زٌٙ ٝبٞی وفؼ ٜو ٝؼاـی ثٝي واػز ٔایٌیافی؟ ثا ٝایاٗ
ٔیٌٗ ؼیىشبسٛـیٔ .غكر ؼاـ ٜخىٓرُ ٔطفٔ ْٚیو ٝٙاق غؿاغٛـؼٖ .ثٚ ٝهلل ایٗ وشِٓ ،ٜوشٓ ث ٝغٛؼ ثؽسفیٗ
ٌٙب .ِٜٜاِیََ٘ َْٛػشُِٓ ػَّی اَفٛا ٚ ِِٟٓٞسُىَُِّّٕٙب ایؽِی ٚ ِٟٓسٍََٟؽُ اَـخُُّ ُٟٓثِٕب وب٘ٛا یَىىِج .َٖٛؼاـی ثأ ٝؼاؽٜر ،ثاٝ
ٔغاكر ٞآ اق وابـ
ُ
سٗر خفب ٔیوٙی٘ .شیدٝي زییٝ؟ سٗر وػشی ٔیوٍ ٚ ٝآغفي ٔیق٘ ٝثأ ٝاعر،
ٔی٘ؽاق .ٜزفا وبـی ٔیوٙی و ٝظفـي ث ٝغٛؼر ٔیـو ٝ٘ ٝثٔ ٝب .أ ٖٚؼؽٜر زٌٙ ٝبٞی وفؼ ٜؤ ٝؼؽٜی
سٛاِ ٘ٔ ٝؼؽٜی ٔٗ؟ ضیف ایٗ ٔغكر ٘یىز و ٝؼاـی ثٝي خفب ٔیوٙی .ث ٝغؽا اٌ ٝایٗ ٔغكر ٔبَ ٔٗ ثاٛؼ
ٓٞزیٗ خفبیی ثٝي ٕ٘یوفؼْ .ث ٝسٗر ٔطجز وٗ ٘یٕب .ث ٝسٗر ٔطجاز واٗ وأ ٝغاك  ٚـٚاٖر ٞآ اق
لِجَُِي وفق٘ؽ ٚ ٜلجفاق ثبٌ .ٝثػٛـ دىف .ؼیىشبسٛـ ٘جبي .سٗرُ آقاـ ٘ؽٔ .ٜایغاٛای ثاب ساٗ  ٚـٚش آقـؼ ٜاق
ایٗخب ثفی ثیفٖٚ؟ ایٗ غٛؼق٘یی .ٝثیًسف اق  ٕٝٞغٛؼر ظفـ ٔیوٙی.
ًیوا بیسکَییت هیخَرد ٍ گریِاش هیگیرد ٍ ّك ّك هیکٌذ هموذ چطنبٌذ را از چطنش برهیدارد

صؽاٞبٌ ٖٛظجػ ٔیوفؼی؟
ُ
محمد :ؼٚوزٞبر ٔیؼٗ٘ٚ
ویما.ٝ٘ :
صؽاٌ ٖٛظجػ ٔیوفؼی؟
ُ
محمد :زفا
ویمأ :یغٛاوشٓ ثؼؽ دیبؼٜي و ٓٙـٚی وبغؿ.
محمد :و ٝزی ثٍٝ؟
غٛؼٔ ٖٛی ٝخٛـی ثجز و.ٓٙ
ُ
ویمأ :یغٛاوشٓ ؼفق فىف
ٔفؼْ ظجػ وفؼ.
ُ
محمد :ثؽ ٖٚاخبق٘ ٜجبیؽ صؽای
صؽاٌ ٖٛظجػ ٔیو ٓٙؼیٍ ٝـاضز ضفف ٕ٘یقؼٖ.
ُ
ویما :أٌ ٝیؼ٘ٚىشٗ ؼاـْ

 أفٚق ثف ؼٞبٌٖبٖ ٟٔف ٌؿاـیٓ  ٚؼـثبـٜی آٖزٔ ٝیوفؼ٘ؽ ؼوزٞبٌبٖ ثب ٔب وػٗ ثٍٛیٙؽ ٚ ،دبٞبٌبٖ ٌٛاٞی ؼٙٞؽ.
وٛـٜی یه ،آیٝی 61

وًشته در تاریکی 62
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
ٞبر ثبقؼاٌز وٙیٓ .سأ ٛایغاٛای
محمد :صطیص! ثجیٗ ٘یٕب! اٌ ٝس ٛث ٝوٛآَٞبٔ ٖٛخٛاة ٘ؽی ٔدجٛـیٓ ؼٚوز ُ
ٕٞیٗ ٔیغٛای؟
ُ
اٖٞٚب ـُ  ٓٞثبقؼاٌز وٙیٓ؟
ویما.ٝ٘ :
محمد :ده ٔٗ زٙؽ سب وٛآَ اقر ٔیو .ٓٙث ٝایٗ زٙؽ سب وٛآَ خٛاة ثؽ ٜثؼؽي ث ٝخ ٖٛثسٞٝابْ ٔایؾاـْ ثافی
ثػٛاثی.
ویما :ثبٌ.ٝ
محمد :غٛي ث ٝضبَر ٘یٕب .س ٛثَِّػَف ٜیىی اق ٕٞیٗ ـٚقٞب آقاؼ ٔایٌای .ق٘اؽا٘ی سا٘ ٛیىاشیٔ ،اْٗٔ .اْٗ واٝ
وبَٞبوز ایٗ س ٛؼاـْ وبـ ٔیو ٚ ٓٙثؼؽ اق ایٗ  ٓٞلفاـ ٜوبـ و.ٓٙ

وًشته در تاریکی 63
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
 .11یسىیه ي مایاکًفسکی

پدرام :و ٝثبـ ؼـ وبَ اصّٗ ٘جبیؽ أٚؽ ٌٕبَ .یىی ایٗ ٔٛلغن.
ایٗ دبـوبَ ٌ ٓٞفشی.
وًشیه :سُ ٛ
گیتا :یىی  ٓٞػیؽ.
پدرام  :آـ .ٜیىی  ٓٞـٚقٞبی آغف ٌٟفیٛـ .ایٗ و ٝسب ٔٛلغ اصّٗ ٘جبیؽ أٚؽ ٌإبَ .قیابؼی ٌاّٛؽ .ٜاق ؼٔابؽ آؼْ
ؼـٔیآؼ.
ًیوا جَکی را کِ بِگَضی تلفي ّنراَُش رسیذُ هیخَاًذ ٍ هیخٌذد

ِر سٛی ؼٔبؽِر ٘ىٗ.
ویما :اٍٍ٘ز ُ
وًشیه :س ٛلفاـ ٜثب ا ٖٚاٍٍ٘ز ضٕبو ٝثیبففیٙی.
مرجان :آـ ٗٔ .ٜایٗخب ٍ٘ىش ٝثٛؼْ  ٚؼاٌشٓ ؼفاضی ٔیوفؼْٛٙٔ .زٟف  ٓٞاٖٚخب ؼـاق وٍیؽ ٜثٛؼ ٔ ٚی٘بِیؽ.
مرجان :ثبٚـسٔ ٖٛیٌ ٝدبـوبَ ثٛؼ؟
دبـوبَ ٔیغٛاْ.
ُ
وًشیه :ای وبي ٛٙٞق  ٓٞدبـوبَ ثٛؼ ٗٔ .اٌ ٖٚبؼی  ٚأیؽ
پدرام :آـ ،ٜزٝلؽـ غٛيضبَ ثٛؼیٓ.
ففصز اق ؼوز ؼاؼیٓٔ ٍٝٔ .ب زٝلؽـ ق٘ؽٜایٓ؟
ُ
وًشیهٔ :ب ٘جبن ثفٔیٌٍشیٓ .ثٝسفیٗ
ویماٞ :یر فىف ٔیوفؼی ثب زٍٓٞبی غٛؼر ٓٞزیٗ ـٚقٞبیی ـُ ثجیٙی؟ ضه ٕ٘یوٙی اسفبق ٟٔٓسفی افشبؼٜ؟
وًشیه :آـِٚ ،ٜی ٔٗ ٔیسفوٓ ٘یٕبٔ .یسفوٓ ا ٖٚـٚق غیّی ؼیف ثبٌٔ ،ٝیسفوٓ غٛؼْ ٘جی ٓٙا ٖٚـٚقٞب ـُ.
ویما :آؼْٞبیی ؤ ٝفیطَٖ ،ؼیٍٞ ٝیر أیؽی ث ٝق٘ؽٜ٘ٛٔؽٖ ٘ؽاـٖ،
وًشیه :زفا ضبظف ٔیٌٗ ؼـ وىٛر ثٕیفٖ؟
ویما ٗٔ :اٌ ٝثؽ ٓ٘ٚث ٝقٚؼی ٔیٔیفْ ،اٌ ٝثؽٞ ٓ٘ٚیر أیؽی ث ٝق٘ؽٜ٘ٛٔؽْٖ ٘یىز
وًشیه :آـٕ٘ ْٚیٌیٌٛ .ٓٙـي ٔیو.ٓٙ

وًشته در تاریکی 64
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
ویما :فیّٓ غٛؼوٛقی ا ٖٚـاٞت ثٛؼایی ـُ ؼیؽی؟ ٚلشی زیٙیٞب ؼاـٖ سجشیٞب ـُ سٛی غیبثٔ ٖٛیق٘ٗ یِ ٟٛی ٝثاٛؼایی
غٛؼي ٔیوٛق.ٝ٘ٚ
ُ
وًشیه :زی ٔیٌ ٝو ٝیىی غٛؼيُ ٔیوٛقٝ٘ٚ؟ ؼَْ ٔیغٛاؼ ثبثز ثٍ ٝا ٖٚآؼِْ وبّٔٗ وبِٕی ثٛؼٞ ،ٜیر ٍٔىُ
ـٚا٘ی ٘ؽاٌشٞ ،ٝیر ٍٔىُ خىٕی ٘ؽاٌش ٍٝ٘ ،ٝثبثز ٌ ٝؤ ٝثّٗ لٖ غٛؼوٍی ؼاٌش .ٝغٛة ٜو ٝثبثز ٌٝ
غٛؼي وٍش ٝسب  ٕٝٞـُ سطز سبثیف وٍشٗ غٛؼي لفاـ ثؽ.ٜ
ُ
ی ٝآؼْ وبِٓ ثٛؼ ٜوٝ
ویمأ :فؼٖ ؼـ ایٗ ق٘ؽٌٜی ٞفٌك ؼُيٚاـ ٘جٛؼ ٜاوز
وبغشٗ ق٘ؽٌٜی ثىب ؼُيٚاـسف اوز.
گیتا :س ٛضففي ُ لج َٛؼاـی؟
ویما.ٝ٘ :
گیتا ٗٔ :لج َٛؼاـْ.
ویما :یؼٙی س ٛـُ ث ٝاؼأٝی ق٘ؽٌٜی سٍٛیك ٔیوٝٙ؟
گیتا :آـ .ٜاٌىبِی ؼاـٜ؟
ٌؼف ث ٝوفبـي ؼِٚز ا٘مالثای ثافای خّاٌٛیفی اق سابثیف آغافیٗ ٌاؼف
ویما :یٌ ٝؼف وفبـٌییٔ .ٝبیبوٛفىىی ایٗ ُ
وفٌئی یىٙیٗ 1یىی اق ٌبػفٞبی ٔؼفٚف ٚٓٞؼٗي ٌفش .ٝآغ ٝیىٙیٗ غٛؼوٍی وفؼ ٜثٛؼ.
گیتا  :غت ز ٝاٌىبِی ؼاـٜ؟
ویما :اٌىبَي ایٗ ٜو ٝثؼؽٞب غٛؼ ٔبیبوٛفىىی  ٓٞغٛؼوٍی ٔیو.ٝٙ
گیتا.ٝ٘ :
ویما :آـ.ٜ
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وًشته در تاریکی 65
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
گیتا :ز ٝثسٝی ثؽی!
ویمأ :بیبوٛفىىی؟ یب ٔٗ و٘ ٝؿاٌشٓ ثب ٌؼفي ٚاو ٝغٛؼر ضبَ وٙی؟
غٛؼي وٍز.
ُ
گیتأ :بیبوٛفىىیِٚ .ی س ٓٞ ٛوبـ غٛثی ٘ىفؼی .وبي ٕ٘یٌفشی ثؼؽ
ویماِٚ :ی اق ضك ٘جبیؽ ٌؿٌز وٌ ٝبػف غیّی غٛثیی.ٝ
گیتا :ثؼؽ یِ ٟٛاق غٙؽ ٜـیى ٝـفز.
غٛؼي ٔیوٍ .ٝغٙؽٜؼاـ ٜؼیٍ.ٝ
ُ
ؼیٍفاٖ ث ٝق٘ؽٌٜی سٍٛیك و ٝٙثؼؽ
ُ
ویما :ؼفف ٌؼف ٔیٌ ٝوٝ
گیتا :ودبی ایٗ ٔبخفا غٙؽٜؼاـ٘ ٜیٕب؟ س٘ ٛجبیؽ ثػٙؽی .یىی ایٗلؽـ ث ٝق٘ؽٌٜی أیؽٚاـ ٜوٌ ٝؼف ٔیٌ ٝسب سبثیف ٌؼف
ا٘ٚی ـُ و ٝغٛؼوٍی وفؼ ٜغٙثب وِٚ ٝٙی ثؼؽ غٛؼي غٛؼوٍی ٔیو .ٝٙایٗ غیّی غٓاٍ٘یك.ٜ
ویماٛٙٞ :ق ٌؼف یىٙیُٗ دیؽا ٘ىفؼْ .ؼاـْ ؼـ ث ٝؼـ ؼ٘جبَ ٌؼف یىٙیٗ ٔیٌفؼْ وٌ ٝؼف ایٗ ؼ ٚساب ـُ وٙابـ ٞآ زابح
و.ٓٙ
گیتا :الثؽ ثفای ایٗؤ ٝبیبوٛفىىی ـُ ٔىػف ٜوٙی؟
ویماٌ :ؼفی ـُ و ٝیىٙیٗ لجُ اق ٔفيي ٌ٘ٛش ٝثٛؼ دیؽا وفؼْ.
ٔفؼٖ ؼـ ایٗ ق٘ؽٌٜی ٞفٌك زیكی ٘جٛؼ ٜاوز
سبقٌی ؼـ قیىشٗ ٘ ٓٞیىز.
ٌؼفي لجُ اق غٛؼوٍیثب غٖٛي ٌ٘ٛز.
ُ
ایٗ
گیتا :یٌ ٝت سٛی ٚةاليي ؼیؽْ ثب غٖٛي ـٚی وبغؿ ٌ٘ٛش ٝغؽاضبفظ ثفای ٕٞیٍ .ٝؼوازدبزاٌ ٝاؽْ .ق٘اً
قؼْ ثٌٌٛٝیي ٔ ،بؼـ ثكـيي ٌٌٛی ـُ خٛاة ؼاؼٌ ،فز غٛاثیؽ .ٜثٝي ٌفشٓ ِؽفاٗ ثیاؽاـي وٙا ،ٝوابـ
غیّی ٚاخجی ؼاـْ ثبٞبئ .یغٛاوشٓ ٔؽٕئٗ ثٍٓ و ٝق٘ؽ ٜوز.
ویما :اِ!ٛ
گیتاٌ :فشٓ وٛفز! ٔفض.
ویما :زی ٌؽٜ؟

وًشته در تاریکی 66
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
گیتأ :یغٙؽیؽ.
غٛؼْ وٍشٓ؟
ُ
ویما :فىف وفؼی ٔثُ یىٙیٗ
گیتا :ؼیٍ ٝاق ایٗ وبـٞب ٘ىٗ .ایٗ وبـر اوٓي ٔفؼْآقاـیی.ٝ
ویماٚ :الؼٗ ٍ٘فاٖ ٔٗ ٌؽی؟
گیتا ٗٔ :اقي سفویؽٌْ .فیٌ ْٝففز.
ویما :ثجػٍیؽ ٌیشب!
گیتا :غیّی آؼْ ٔكغففی ٞىشی!
ویما :ؼَْ ٔی غٛاوز ثف ٕٟٓوىی ٞىز و ٝثفاي ٔ ٟٓثبٌ ٗٔ ٝزِْٜٝ؟ ٔایغٛاواشٓ ثجیا ٓٙوای ثافاْ وبٔٙاز
ٔیؾاـ.ٜ
غٛؼي وٍز؟
ُ
گیتا :یىٙیٗ زفا
ویما :سٛی وٍٛـي سبق ٜا٘مالة ٌؽ ٜثٛؼ ٕٝٞ ،زیك ػٛض ٌؽ ٜثٛؼ  ٚاٖٚ
غٛؼي ثب ٌفایػ خؽیؽ وٍٛـي ٔٙؽجك و.ٝٙ
ُ
گیتإ٘ :یس٘ٛىز
ویما :غٌٞٝٛبی غٛيؼؼٓ اؼٕیٙبٖ!
قیف ؼ٘ؽاٖٞبی وؽأیٗ ٚالؼیز سّع
ٌِ ٝؽیؽ؟
و ٝاْـٚق اػشٕبؼ ٔفا اػؽاْ وفؼ٘ؽ.
ٔ ٗٔ ٚیبٖ خٕدٕٞٝبی دٛن  ٚلّتٞبی ٌٙؽیؽٜ
ثبٚـ وٛؼویاْ ـا ٌٓ وفؼْ.
ٌه!
ای ٌه فٟیٓ!

وًشته در تاریکی 67
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
ٔفا ؼـ اٚج سمؽن یه یبـ ،سٟٙب ٍٔؿاـ
ٔٗ اق ضٕبلز صبؼلب٘ٔ ٝیسفوٓ.
وًشیهٌ :ؼف وییٝ؟
ویما :غبؼف ٜضدبقی.
وًشیه :غیّی غٛة ثٛؼ.
خبي غیّی ؼٚن ؼاـْ:
ویما ٗٔ :ایٗ ُ
قیف ؼ٘ؽاٖٞبی وؽأیٗ ٚالؼیز سّع
ٌِ ٝؽیؽ؟
و ٝاْـٚق اػشٕبؼ ٔفا اػؽاْ وفؼ٘ؽ.
وًشیه :آغفي  ٓٞغیّی غٛة سٕٔ ْٛیٌ.ٝ
ویما ٗٔ :اق ضٕبلز صبؼلب٘ٔ ٝیسفوٓ.
مرجانٞ :ف وی سٛی ؾ ٗٞآؼْ ثب یِ ٝطظٝی ثٝغصٛصی ثجز ٔیٌ.ٝ
ویماٌ :في ٌ ٍَٛٙـا غٛـؼ ٜاوز
ٌفي
ٔ ٍَٛٙـا سى ٝسى ٝوفؼ ٜاوز
ثّٙؽ ٌ ٛدىفْ!
ایٗ لص ٝثفای ٘ػٛاثیؽٖ اوز
مرجانٚ ٗٔ :لشی ث٘ ٝیٕب فىف ٔیو ٓٙثیاغشیبـ یبؼ ایٗ ٌؼف ٔیافشٓ.
پدرامٚ ٗٔ :لشی ثٝي فىف ٔیو ٓٙیبؼ ٌؼف ٔبٞی فبي ٔی افشٓ .ثفای ٕٞایٗ ٞاف ٚلاز وا ٝیابؼ ٘یٕاب ٔایافاشٓ
ٞیرٚلز غٌٓیٗ ٕ٘یٌٓ ،غٙؽٔ ْٜیٌیف.ٜ

وًشته در تاریکی 68
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
پدرام :ػدت ضبفظٝای ؼاٌزٚ ٗٔ .الؼٗ ثٝي ضىٛؼیْ ٔیٌؽ.
مرجان :ضبال ا ٖٚضبفظ ٝسٛی غبن ؼفٗ ٌؽ.ٜ
ویما :زٙؽاٖ ثػٛـْ ٌفاة ویٗ ثٛی ٌفاة  /آیؽ ق سفاة ز ٌْٛ ٖٛقیف سفاة

پایان ايل
ادامٍ دارد

وًشته در تاریکی 69
٘ٛیىٙؽٔ :ٜطٕؽ یؼمٛثی
 .11سالم
هموذ چطنبٌذ دارد

سجاد :اوٓ؟
محمد :والْ.
سجاد :اوٓر والْٜ؟
محمد :والْ وفؼْ .ثٝر یبؼ ٘ؽاؼٖ والْ وفؼٖ ٔىشطت ٜخٛاة والْ ٚاخت؟
سجاد :ػّیه والْ.
محمدٕٞ ٗٔ :ىبـس...ٖٛ
سجاد :ثٛؼی.
محمد :آـ ،ٜثٛؼْ .وبـْ ٕٞیٗ ثٛؼ.
سجاد :اوٓ؟
ویىشٓ ؼـثبـٜی ٔٗ دیبؼ٘ ٜىٙی؟ ـٚی ٔٗ و ٝسبثیفی ٘ؽاـ.ٜ
ُ
محمد :فىف ٕ٘یوٙی ثٝسف ثبٌ ٝایٗ
سجاد :اوٓ؟
خفْْ زییٝ؟
محمد :ثٝسف ٘یىز سیك ثفیٓ وف اصُ ٔؽّت؟ َ
سجاد :اوٓ؟
محمد :ثجیٗ أٌ ٝیغٛای ٚاو ٗٔ ٝثبقخٛثبقی ؼـثیبـی ث ٝخبیی ٕ٘یـوی.
ِر اق سٛی ؼٔبؽر ؼـآـ! س ٛلفاـ ٜضٕبو ٝثیبففیٙی.
وًشیه :اٍٍ٘ز ُ
محمد :سٚ ٛلشی ؼاٌشی سٛی ٟٔؽوٛن وفوف ٜثبقی ٔیوفؼی ٔٗ و ٝوبَ اویف ػفالیٞب ثٛؼْ  ٚاٖٞٚب ٘ش٘ٛىاشٗ
ٔٗ ث ٝضفف ثیبـٖ.
ُ
گیتا :لؽْ ث ٝلؽْ دّیه.
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محمد :س ٛؼ ٚـا ٜؼاـی.
مرجان :ایٗ ودبي ؼٔٛوفاوییٝ؟ ایٗ ی ٝظبٞف ٔٙؽمیی ٝو ٝدٍزي قٚـ ٞىز.
محمد :اٌ ٝثبقخٛثبقی ؼـثیبـی ٗٔ ،ث ٝضبخی ٔیٌٓ ؼیٍ ٝس ٛـُ ٘ففوش ،ٝی ٝثبسدفث ٝثففوش.ٝ
پدرام :ث ٝـأی خٕغ اضشفاْ ثؿاـ.
محمدِٚ :ی اٌ ٝوؼی وٙی ثب ٔٗ ـفیك ٌی ،ـأفز اوالٔی ـُ ؼـثبـٜی ٔٗ ق٘ؽا٘ی ـػبیز وٙی ٔاٗ ٔثاُ ثّجاُ ثاٝ
ضفف ٔیآْ.
وی ٕ٘یؾاـْ ثػٛاث.ٝ
مىًچُرِ :ؽفٗ  ِْٛٚصؽاٞب ثیبؼ دبییٗ .ثس ْٝثیؽاـ ٌٞ ٝیً ُ
محمد :وؼی وٗ ثب ٔش ٟٓـفیك ٌی خ.ٖٚٛ
ویما :غٛاة ٔیثی ٓٙؼاـیٓ ثب  ٓٞلؽْ ٔیق٘یٓ  ٗٔ ٚؼاـْ ؼاٚؼّجب٘ ٝثؽ ٖٚایٗؤ ٝدجٛـ ثبٌٓ ثفاي اػشفاف ٔیو.ٓٙ
محمد :آؼْٞب ـُ ثبیؽ ثب ٟٔف ٔ ٚطجز اّٞی وفؼ.
وًشیه :وٙؽـْ اوشىٔ ّٟٓیؼ٘ٚی زییٝ؟
ي ثّؽ ٘یىشٓ.
محمد٘ :صیطز ٌٛي وٗ خب٘ب .ثمیُ ٝ
گیتا :س ٓٞ ٛثبیؽ ث ٝغٛاوز خٕغ اضشفاْ ثؿاـی ؼیٍ.ٝ
محمد :اؼأٝي ٔیؼ٘ٚی زییٝ؟
مرجان :وفٜی قٔیٗ ٔبَ ٕٝٞی ٔب وزٔ ،بَ ٞف آؼٔی و ٝسٛي ث ٝؼ٘یب أٚؽ.ٜ
سجاد :اوٓ؟
پدرام :فىفيُ ثىٙیٗ ٞفشٝی ثؼؽ ثبیؽ ثفٌفؼیٓ.
محمد :ثٝر ٌفش ٖٝخفَْْ زییٝ؟
مىًچُر :ثجی ٓٙس ٛث ٝغٛاوز خٕغ اضشفاْ ٔیؾاـی یب ٘.ٝ
سجاد :اوٓ؟
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ویماٚ :لشی وٛاـ ٔبٌیٌٌٗ ٖٛؽْ یىیٌٌٌٛ ٖٛی ُْ اقْ ٌففز ٌ ٚفٚع وفؼ خٛنٞبی ٌٌٛی ُْ غ٘ٛؽٖ.
محمد :ثٝر ٍ٘فش .ٖٝؼـوز ٔیٌٓ؟
وًشیه :وٙؽـْ ِیٕب ٔیؼ٘ٚی زییٝ؟
سجاد :اوٓ؟
گیتاٞ :بیؽَثِفي ودب وز؟
محمد :فىفي ٕ٘ ٓٞیوفؼْ ی ٝـٚقی ثفو ٝو ٗٔ ٝایٗخب ثٍی ٚ ٓٙثس ْٝثیبؼ اقْ ثبقخٛیی و.ٝٙ
مرجان :غؽاٚویّی آؼْ ضبَ ٔیو ٝٙایٗخب سٛی غیبث ٖٛدّیه ٕ٘یثی.ٝٙ
محمد :س ٛثسٝی ٔٗی.
پدرام :اوثفیز ٌفٚـ اوز .سٛی ی٘ٛبٖ ثبوشبٖ ث ٝایٗ ٘شید ٝـویؽٖ.
ثٙؽْ ثفؼاـ دىف.
محمد :زٍٓ ُ
مىًچُر٘ :بق ٘فه ی٘ٛبٖ ثبوشبٖ!
ٔٗ ثبق وٗ.
محمد :ؼوزٞبی ُ
ویما :ثجػٍیؽ! ی ٝثیىزٚدٙح وفیؽی ؼاٌز!
سجاد :اوٓ؟
وًشیه :ضٛانر ثبٌ ٝزی ٔیٌی ز ٖٛاق ٕٝٞی ضففٞبر وؼی ٔیو ٗٙػّیٝر اوشفبؼ ٜو.ٗٙ
محمد٘ :فٚؼ ٔیع آٙٞیٗ ؼـ وًٙ؟
گیتا :ث ٝایٗ ٔیٌٗ خبٔؼٝی زٙؽ صؽایی.
سجاد :اوٓ؟
٘ظفر ث ٝزٙؽ ٘فف سطٕیُ ٔیوٙی.
ُ
مرجان :س ٛی٘ ٝففی ؼاـی
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خفْْ ایٗ ٜو ٝث ٝغٛؼْ اخشٟبؼ وفؼْ ،ث ٝػمُْ.
محمدَ :
ویماٌ :ف ضىٓ ٌٛؼ ؤ ٝىز ٌیف٘ؽ  /ؼـ ٌٟف ٞف آٖوٞ ٝىز ٌیف٘ؽ
محمد ٍٝٔ :ثٔ ٝب یبؼ ٘ؽاؼٖ ٞف زی ـُ ػمُ ثذىٙؽٌ ٜفع ٔ ٓٞیدىٙؽٜ؟
سجاد :اوٓ؟
وًشیه :ده ٔب سٛی ـ٘ح ثب ٍٔ ٓٞشفن ایٓ.
ٔٗ ثفؼاـ دىف .ثؿاـ ٍ٘بر و ٓٙضفف ثك٘ٓ.
محمد :زٍٓثٙؽ ُ
گیتاٚ :ای ٘!ٝ
ٞبْ ثبق وٗ .ثؿاـ فىف ؤ ٓٙدجٛـ ٘یىشٓ ضفف ثك٘ٓ.
محمد :ؼوز ُ
مرجان :س ٛاق دٙح ٘فف ٔیغٛای ٔؽبثك ٔیُ س ٛـفشبـ ؤ .ٗٙب دٙح ٘فف اق س ٛی٘ ٝفف ٔیغٛایٓ ث ٝغٛاوز خٕغ اضشفاْ
ثؿاـی.
محمد :ث ٗٔ ٝاضشفاْ ثؿاـ و ٗٔ ٝغٛؼْ اـاؼ ٜو ٓٙضفف ثك٘ٓ.
پدرام :ایٗ ثؽ ٖٚاخبق ٜایٗ ضففٞب ـُ ٕ٘یق٘.ٝ
ٔٗ ثبق وٗ  ٚث ٗٔ ٝوبغؿ ثؽ.ٜ
محمد :زٍٓٞبی ُ
مىًچُرٚ :الؼٗ ٔیغٛایٗ ثفٌفؼیٗ سٛی ا ٖٚلفه؟
ٔٗ ثبق وٗ سب ٔٗ ٞف زی ـُ و ٝسٛی ایٗ وبَٞب ؼیؽْ ثٛٙیىٓ.
محمد :ؼوزٞبی ُ
ویماٌ :صزا٘ؽیًٞب ٕ٘یغٛاٖ ػٛض ٌٗ ٕ٘یغٛاٖ ٞیًوی ػٛض ٌِٚ ،ٝی آؼْٞب ػٛض ٔیٌٗ.
محمد :س ٛـُ غؽا ث ٗٔ ٝوبغؿ ثؽ ،ٜثٚ ٝهلل اٌ ٝوبغؿ وفیؽ ثٝر ده ثؽْ.
گیتا :ؼوزٞبيُ ثبق وٗ.
مرجان :زٍٓثٙؽيُ ثفؼاـ
وًشیه :زٍٓثٙؽيُ ثفؼاـ و ٝثفاس ٖٛثٛٙیى.ٝ
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مىًچُر :ؼوزٞبيُ ثبق وٗ.
پدرام :ثؿاـ فىف ؤ ٝٙدجٛـ ٘یىز ضفف ثك٘.ٝ
ویما :س ٛـُ غؽا ثٝي وبغؿ ثؽ،ٜ
مىًچُر :زٍٓثٙؽيُ ثفؼاـ  ٚثٝي وبغؿ ثؽ.ٜ
وًشیه :ؼوزٞبيُ ثبق وٗ سب ٞف زی ـُ و ٝسٛی ایٗ وبَٞب ؼیؽ ٜثٛٙیى.ٝ
سجاد :اسن؟
محمد :هموذ یعقَبی

پایان

