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 -1سىا٘س افتتاحی -ٝتیتشاط -خاسخی -چطٕ ٝآب -سٚص.
دٔٚاٞی سیا ٜوٛچه دس چطٕ ٝصالَ آب ضٙاٚس٘ذ .آٟ٘ا دس ٞش طشف تذٖ خٛد  3ػذد خاَ سفیذ
دسضت داس٘ذ .خٕؼاً دٚاصد ٜػذد خاَ سفیذ٘ .اْ ضخصیتٟای اصّی فیّٕٙأ ٝو ٝآٟ٘ا ٘یض دٚاصد٘ ٜفش٘ذ ت ٝتشتیة دس
ٞشوذاْ اص خاِٟای سفیذ ٔی ٘طیٙذ .پس اص ٘طستٗ آخشیٗ اسٓ اص سایش ػٛأُ اصّی فیّٓ  ،دس آخشیٗ ِحظٞ ٝش دٚ
ٔاٞی تا یه ظشف آتىص تٛسی ضىاس ٔی ض٘ٛذ.
پٛسیا

پیٕاٖ

سحٕاٖ

فشضتٝ

ٔشیٓ

ٔاٞی خا٘ٓ

ٔادس

ٔادس

ٔادس

پذس

سحیٓ آلا

صادلی

٘اْ سایش ػٛأُ اصّی فیّٓ:
................................................................
................................................................
................................................................
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 - 2خاسخی – تّ ٝواتیٗ تٛچاَ -سٚص.
چٙذ پسش تچ ٚ ٝدختش تچ ٝو ٝظاٞشضاٖ ت ٝتچ ٝپِٛذاسٞا ٔی خٛسد ضادی وٙاٖ سٛاس تّ ٝواتیٗ ٔی
ض٘ٛذ .صذای ضادی آٟ٘ا تا یه ٔٛسیمی ضاد دس ٔ ٓٞی آٔیضد .پس اص طی ٔسافتی  ،دٚستیٗ دس ٔسیش حشوت واتیٗ
خّ ٛسفت ٚ ٝاص ٔحٛط ٝتّ ٝواتیٗ خاسج ٔی ضٛد .صذای تچٞ ٝا ٛٔ ٚسیمی ضاد ت ٝتذسیح ٔح ٛضذٛٔ ، ٜسیمی افىتیٛ
خا٘طیٗ آٖ ٔی ضٛد .دٚستیٗ دس تاال تسٛی خٛٙب ضٟش ٔی سٚد  ٚت ٝتذسیح دس ٔٙطم ٝای ٔحش ْٚفشٚد آٔذٚ ٜاسد
خا٘ ٝپیٕاٖ ٔی ضٛد.
 - 3داخّی -خا٘ ٝپیٕاٖ -غشٚب.
ٔشیٓ  ،دختش ضص ساِ ٝالغش ا٘ذاْ تا سشٚ ٚضؼی ٘ ٝچٙذاٖ ٔشتة دس اطالی تذ ٖٚپٙدش ٜسٚی صٙذِی
چشخذاس فشسٛد ٜپطت ٔیض و ٟٝٙای ٘طستٔ ٚ ٝطغ َٛتست ٝتٙذی وشدٖ لٙذ است .یه ویس ٝچٙذ ویّٛئی لٙذ  ٚیه
پای ٝچسة ٘ٛاسی سٚی ٔیض لشاسداسدٔ .شیٓ  3-4حثّ ٝلٙذ سا تٛی یه ویس ٝسّف٘ٛی وٛچه ٌزاضت ٚ ٝدس آٖ سا تا
چسة ٘ٛاسی ٔی چسثا٘ذ  ٚتستٞ ٝای لٙذ سا داخُ ویس ٝدیٍشی ٔی ٌزاسد .چشاؽ اطاق سٚضٗ است  .فشضی
ٔٙذسس،وٕذ وِ ٟٝٙثاس ،وپ ٝسختخٛاب  ،چٛب ِثاسی دیٛاسی  ،واتیٙت صٔیٙی تا اخاق ٌاص سٚی آٖ ،وٕذ ٚیتشیٙی
لذیٕی تا ٚسائّی تی اسصش دس لفسٞ ٝای آٖ ٚ ،سائُ وٛچه سٚی طالچٌ ٝچی  ،ػٕذ ٜاثاثی ٝاطاق سا تطىیُ ٔی
دٙٞذ.
چٙذخای دیٛاسٞا تا سٚص٘أٞ ٝای و ٟٝٙصسد ضذ ٜپٛضا٘ذ ٜضذ ، ٜیه سیٙه ظشفطٛیی دیٛاسی وٛچه ٌٛ ٓٞضٝ
اطاق لشاسداسد .لاب ػىس خا٘ٛادٌی و ٝوٙاس تصٛیش ضشیح أاْ سضا ٌشفت ٝضذ ٚ ٜػىس تىی ٔشدی تا ٍ٘اٞی
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ٔات سٚی دیٛاس .تا ضٙیذٖ صذای تاص  ٚتست ٝضذٖ دس حیاط  ٚسپس لذٟٔائی آضٙا ،چطٕاٖ ٔشیٓ تشلی ٔی ص٘ذ.
ٚیّچش سا اص پطت ٔیض تیش ٖٚآٚسدٚ ٚ ٜلتی دس اطاق تاص ٔی ضٛد سٚتشٚی تشادسش لشاس ٔی ٌیشد.
مریم (تا ٞیداٖ)
آٚسدیص پیٕاٖ؟

اِ  ..........پس وٛش ؟ ٘ ................یاٚسدیص؟

پیٕاٖ پسشی چٟاسد ٜساِ ، ٝالغش ا٘ذاْ ،تا سش ٚ ٚضؼی پاییٗ ضٟشی  ،صٛستی س٘دٛس تا آثاس سٛء تغزی ٚ ٝسشی
تشاضیذ ٜسثذ حاٚی فالسه تضسي چای ِ ،یٛاٟ٘ای یىثاس ٔصشف  ٚویس ٝلٙذ سا ت ٝطشف ٌٛض ٝاطاق ٔی تشد.
پیمان (خست)ٝ
داسْ ٔیشْ تیاسْ تاتا  ...........دستٓ تٙذ تٛد دیٍ. ٝ
ویس ٝلٙذ ٞای تست ٝتٙذی ضذ ٜسا اص خّٛی ٔشیٓ تشداضت ٝداخُ سثذ ٚسائّص ٔی ٌزاسد  ٚتطشف ٔشیٓ تش ٔی ٌشدد ٚ
تا خٛضحاِی سشش سا سٚی ا ٚخٓ ٔی وٙذ.
پیمان (ادأ)ٝ
ٔذسس ٓٞ ٝو ٝصثح ٌفتٗ اص فشدا تؼطیّ .ٝتّٙایی.ٝ
ت ٝطشف دس اتاق ٔی سٚد.
پیمان (ادأ)ٝ
صٚدی تش ٔیٍشدْ.
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اص دس ٘یٕ ٝتاص اطاق ا ٚسا ٔی تیٙیٓ وٚ ٝاسد حیاط ٔی ضٛد .اص خّٛی دسختی و ٝخّٛی اتالطاٖ است سد ٔی ضٛد.
حیاط سا و ٝچٟاسطشف آٖ اتالٟائی خٛس ٚاخٛس ٚ ٚسط آٖ یه ضیش آب لشاسداسد ،طی وشد ٜاص خا٘ ٝخاسج ٔی
ضٛد.
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خاسخی -حیاط خا٘ ٝپیٕاٖ -غشٚب.
ٔشیٓ سٛاس صٙذِی چشخذاس خٛد سا ت ٝچٟاسچٛب دس سسا٘ذ ٚ ٜداسد تا یه تٛج پالستیىی پیچیذ ٜدس

ِ ٍٝٙخٛساب ص٘ا٘ ٝو ٝاص پطت تاْ آٚیضاٖ است تاصی ٔی وٙذ .صذای تاصی تچٞ ٝا اص وٛچ ٝتٌٛ ٝش ٔی سسذ .دٚ
٘فش اص صٟ٘ای ٕٞسای ٝدس حیاط سخت ٔی ضٛیٙذٔ .شیٓ تا چٛب تاسیه  ٚتّٙذی تٛج آٚیضاٖ سا ت ٝت ٝٙدسخت سٚتشٚ
وٛتیذ ٚ ٜدس تشٌطت تىشاس ٔی وٙذٌ .اٞی  ٓٞحطش ٜای سا سٚی دسخت ٘طا٘ٔ ٝی ٌیشد .دَسِ حیاط تاص ٔی ضٛدٚ
ٕٞضٔاٖ تٛج تچٞ ٝای وٛچ ٝاص تاالی دیٛاس ت ٝحیاط پشتاب ٔی ضٛدٔ ،شیٓ دس ٛٞا آٖ سا تا چٛب ٔی ص٘ذو ٝتٛج تٝ
سش ٔادسش و ٝتاصٚ ٜاسد حیاط ضذٔ ٜیخٛسد .خٙذٔ ٜشیٓ دس ٕ٘ائی دسضت .
مریم (تاخٙذ)ٜ
سالْ ٔأا٘ی !
ٔادس ٔشیٓ ص٘ی چ ُٟساِ ٝتا چٟش ٜای خست ٚ ٝضىستٌٛ ، ٝض ٝچادس تِ ٝة  ،پس اص ػىس اِؼّٕی تی سٔك ٘سثت تٝ
تشخٛسد تٛج تا سشش تا ِثخٙذی تی خاٖ تا صٟ٘ای ٕٞسای ٝسالْ ػّیه ٔفصّی ٔی وٙذ.
مادر مریم(خست)ٝ
ٚاال تخذا ضشٔٙذ ٜاْ  .صحٕت ایٗ تچ ٝس ٚضٕا افتاد . ٜخذا خیشت ٖٛتذ.ٜ
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تٛج سا تش ٔیذاسد ت ٝوٛچ ٝتیٙذاصد ،تٛج سٚی ضاخ ٝدسخت ٔی ٘طیٙذٔ ،شیٓ تا چٛب ت ٝآٖ ٔی وٛتذٕٞ .ضٔاٖ
ٔادسش وٙاس ططت ٔی ٘طیٙذ  ٚت ٝیىی اص ِثاسٟا اضاسٔ ٜی وٙذ.

مادر مریم
ایٗ سً٘ ٔیذٞ ٜا!
دسٕٞاٖ ِحظ ٝتٛج اص سٚی سشش سد ضذٔ ، ٜحىٓ داخُ آب ططت ٔی افتذ ٞ ٚشس ٝسا خیس ٔی وٙذٕٝٞ .
ٔیخٙذ٘ذٔ .ادس ٔشیٓ ت ٝطشف أ ٚی سٚد.

مریم
ساختٕ ٖٛآسا٘سٛسی ٝپ َٛدادٖ ٔأا٘ی ؟

مادر مریم
سالْ ٔأاٖ خاٖ ٝ٘ .تاتا چ ٝپِٛی ! ٞضاس خٛس خٛسد ٜفشٔایص اضاف ٝداسٖ ِٚی ٔٛلغ
پ َٛدادٖ غشیثٔ ٝی ضٗ ضشط ٔیزاسٖٔ .یٍٗ چٙذ ضة پیص دصد أٚذ ٜساختٕ،ٖٛ
دٚچشخ ٝی ٝتچ ٝس ٚتشد .ٜحاال  ٕٝٞچی لاطی پاتی ضذ . ٜپ ٍٝ٘ ٓٙٔ َٛداضتٗ اَٚ
تىّیف دصدٔ ٜؼّ ْٛتط.ٝ
ت ٗٔ ٝچ ٝ؟ ٞفت ٝای چ ُٟتٔ ٗٔٛی خٛاٖ تذٖ دٚس سشضٔ ٖٛیچشخ.ٗ٘ٛ
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اص چٟش ٜاش پیذاست و ٝخٛدش ٔ ٓٞیذا٘ذ ٔشیٓ چیضی اص حشفٟایص ٕ٘ی فٕٟذ  ٚفمط داسد تا خٛدش حشف ٔی
ص٘ذٍ٘ .اٞ ٜای ٔشیٓ  ٓٞحاوی اص سش دس ٘یاٚسد٘ص است.

مادر مریم

(ادأ)ٝ

ا ٖٚس ٝتای دیٍ ٝاصالً ایٙدٛسی ٘یستٗ ٞا .تاصٞ ٜفت ٝای پٙدا ٜتٔ ٗٔٛیذٖ
ایٗ ٔیٞ ٜٛا س ٓٞ ٚآلا ٘ىٛئی ٔذیش ساختٕ ٖٛسفیذ ٜت ٛوٛچ ٛٙٔ ٝدیذ داد.
تشای ػیذ.ٜ
ٔیٞ ٜٛاسا اص صیش چادس تٔ ٝشیٓ ٘طاٖ ٔی دٞذ.
مریم (خٛدش سا ِٛس ٔی وٙذ)
ی ٝسیة ٔیذی ؟
ٔادس تا حشوات ِة  ٚچطٓ  ٚاتش ٚتٔ ٝشیٓ ٔی فٕٟا٘ذ و ٝصٟ٘ای ٕٞسای٘ ٝثایذ تفٕٟٙذ.

مادر مریم
ِٚی ٌفت ٝضة ػیذ تایذ حتٕاً تشْ ساختٕ٘ٛط٘ ٖٛظافت .چی تٍٓ ٚاال؟!

مریم
یؼٙی ساَ تحٛیُ خ٘ ٝ٘ٛیستی ؟
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مادر مریم
پیٕاٖ وٛ؟ ساَ تحٛیُ ؟ چٔ ٝی دٔ ٓ٘ٚأاٖ خ . ٖٛچىاسو ٓٙدیٍ ٝ؟!
سشش سا تا خٛضحاِی تٔ ٝشیٓ ٘ضدیه ٔی وٙذ.
مادر مریم (ادأ-ٝآٞست)ٝ
ا٘ؼاْ ٔیذٖ ٔأاٖ ! ػیذی !

 - 5خاسخی-وٛچ ٚ ٝخیاتاٖ -غشٚب.
پیٕاٖ دسحاَ ػثٛس اص وٛچٞ ٝا .سشحاَ أا تٛی خٛدش است ٘ ٚمطٔ ٝثٕٟی دس خّٛی خٛد سا ٔی پایذ.
صدای مریم (سٚی چٟش ٜپیٕاٖ)
سحیٓ آلا ت ٛحیاط اص ططت دسش آٚسد ا٘ذاخت ت ٛت .ًٙپشسیذْ ایٓٙ
ٞضاستٙٔٛیٝ؟ ٌفت ٘ ٝسٞ ٝضاس تٙٔٛیٌ . ٝفت دٚتا تٛدٖ یىیط ٛفشٚخت.ٝ
صدای پیمان (سٚی تصٛیش وٛچ)ٝ
آس ... ٜدیشٚص ت ٛتساط سحیٓ آلا دیذٔصٞ .ش طشفص س ٝتا خاَ دسضت
سفیذ داضت .خة چشا ٍ٘فتی ٘فشٚضتص تزاستص ٚاسٔ ٝا؟
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صدای مریم (سٚی چٟش ٜپیٕاٖ)
س٘ ْٚطذ .خة ت ٛخٛدت چشا تص ٕ٘یٍی!
صدای پیمان (آساْ  ،سٚی چٟش ٜخٛدش)
ٔ ٓٙسٕ٘ ْٚیط . ٝآخٔ ٝأاٖ ٌفت ٕٝٞ ٝپٛال ٔاَ ضة ػیذ.ٜ
ٔیخٙذد.
صدای پیمان (آساْ  ٚخٙذاٖ  ،سٚی چٟش ٜخٛدش -ادأ) ٝ
أا ػیة ٘ذاس . ٜدٚس ٝسٚص دیٍٔ ٝی خشٔص تداش یچیض دیٍٕ٘ ٝی خشیٓ.
سحیٓ آلا وٙاس تساطص دیذٔ ٜی ضٛد.
صدای مریم (تا ٞیداٖ -سٚی تصٛیش تساط سحیٓ آلا)
آخ خ!ٖٛ
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خاسخی .تساط سحیٓ آلا .غشٚب.
پیٕاٖ خّٛی تساط سحیٓ آلا ٘طست .ٝسحیٓ آلا پٙدا ٜساِ ، ٝتا صٛستی استخٛا٘ی ،سثیُ  ٚت ٝسیص ،

ٔٞٛای خٌٙٛذٔی  ٚسش ٚ ٚضؼی واسٌشی ،داسای ظاٞشی خطٗ  ،وٙاس ٔغاص ٜای ٔتشٚن تساط وشد ٜاست .ططتی
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تضسي اص ا٘ٛاع ٔاٞی ٞای وٛچه لشٔض ،سیا ٚ ٜسفیذ  ٚطالئی  ،تستٞ ٝای ٞفت سیٗ ،ا٘ٛاع سثض ، ٜتٍٟٙای پش ٚ
خاِی  ،و ٝآٖ ٞا سا سٚی صٔیٗ یا چشخ دستی ٔ ٚطغ َٛپش وشدٖ تٍٟٙای خاِی است .چٟش ٜغشق تأسف ا ٚسا دس
ٕ٘ائی دسضت داسیٓ.
رحیم آقا (ٔؼتشضا٘ ٚ ٝتا ِٟد ٝآرسی)
خة پسش خٛب ! پس چشا صٚدتش ت ٝآدْ ٕ٘ی ٌیٗ؟ ٕٞیٗ ٘یٓ ساػت پیص فشٚختٕص.
چٙذ ِحظٔ ٝىث ٔی وٙذ  ٚتا افسٛس سش تىاٖ ٔی دٞذ.
رحیم آقا (ادأ)ٝ
اَی تاتا  .... !...اَ!.....ٜ
ٍ٘ا ٜپیٕاٖ ٘اٌٟاٖ ت ٝپطت سحیٓ آلا ٔی افتذ.
پیمان (ٔؼتشض)
ایٙاٞاش ! پس ایٗ چی ٝ؟ ٘فشٚختیص وٛٙٞ ٝص! ٔ ......یٍی فشٚختٓ!
حاِت چٟش ٜسحیٓ آلا تغییش ٕ٘ی وٙذ .

رحیم آقا
چشا تاتا ....ی٘ ٝفش خشیذ ٌفت ٔیش ٜتشٔیٍشدٔ ٜی تش .ٜپِٛطٓ داد.ٜ
د ٚتشاتشْ ٔی ٌفتٓ ٔی داد .ایٙدا  ٕٝٞسلٓ ٔطتشی ٔ ،یذ٘ٚی وٞ ٝست.
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واستٗ خٛاب ! ٔیّیاسدس!
چٟش ٜپیٕاٖ ٔستأصُ ٔی ضٛد .سحیٓ آلا آٞص سا تیشٔ ٖٚی فشستذ ٘ ٚاٌٟاٖ تا حشوت سش ،سٚتش ٚسا ٘طاٖ ٔی دٞذ.

رحیم آقا
ا٘ٚاٞاش ! ا٘ٚاٞاش! أٚذ .داسٔ ٜیاد.
ٍ٘اٞص تطشف ٔشد ٔیا٘ساَ دسضت ا٘ذاْ  ،تا چٟش ٜای ٔٛلش ٞٛٔ ٚای ٘یٕ ٝسپیذ  ٚظاٞش ٔشفٟی است و ٝاص آٖ طشف
خیاتاٖ ت ٝسٕت آٟ٘ا ٔی آیذ .پیٕاٖ فشص تّٙذ ٔی ضٛد ،سالْ وشد ٚ ٜضشٚع ت ٝخٛاٞص ٔی وٙذٔ .شد تی آ٘ى ٝت ٝاٚ
ٍ٘ا ٜوٙذ ٔشتثاً سشش سا تاال ٔی ا٘ذاصد.حاال صذایطاٖ سا دس ٕ٘ائی ٘ضدیىتش داسیٓ .

پیمان
آلا تخذا چٙذ سٚص ٜخٛاٞش وٛچیىٓ ل َٛای ٛٙاصْ ٌشفت ٓٙٔ . ٝأشٚص پ َٛدستٓ سسیذ.
أا سحیٓ آلا ٔیٍ ٝضٕا صٚدتش خشیذیٗ .
ٔشد ٕٞچٙاٖ خ٘ٛسشد  ٚتی اػتٙاست.

مرد میانسال
ایٔ ٕٟٝٙاٞی ! یىی دیٍ ٝتشداس خة.

پیمان
خة ضٕا تی صحٕت یىی دیٍ ٝتشداسیٗ .ای ٛٙتذیٗ ت.ٗٔ ٝ
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مرد میانسال
ای ٗٔ ٛٙالصْ داسْ .اٌ ٍِٝٙ ٝض ٛسشاؽ داسی ٚ ،اس ٝتٔ ٓٞٛی خشْ
دٚتا ٔ ٓٞی خشْ.
ٞشتاس پیٕاٖ اِتٕاس ٔی وٙذ ٔشد یا ٔی ٌٛیذ ٝ٘ :تاتا  ،یا ٔی ٌٛیذٕ٘ :یط ٝپسشخاٖ ! ٕ٘یط ! ٝسشا٘داْ صٔا٘ی ؤ ٝشد
ت ًٙسا ٌشفت ٚ ٝتش ٔیٍشدد تشٚد  ،پیٕاٖ ٔأیٛسا٘ ٚ ٝتا صذائی ضثیٌ ٝشیٔ ٝی ٘اِذ.

پیمان
خٛاٞشْ دِخٛضیص ضذ ٜایٙى ٗٔ ٝای ٛٙتخشْ تثشْ تشاش  .خٛدش وٕٞ ٝص س ٚصٙذِی.ٝ
ٔشد ٔی ضٛٙدِ ،حظ ٝای ٔی ایستذ ،وٕی سشش سا سٚی ضا٘ ٝتش ٔی ٌشدا٘ذ  ٚدس حاِیىٍ٘ ٝاٞص ت ٝصٔیٗ است ٔىثی
ٔی وٙذ ِٚی دٚتاس ٜساٞص سا ٔی ٌیشد ٔ ٚی سٚد .پیٕاٖ ِحظاتی سفتٗ اٚسا ٍ٘أ ٜی وٙذ  ٚتؼذ ٔأیٛسا٘ ٝت ٝطشف
خا٘ ٝتش ٔی ٌشددٍ٘ .ا ٜسحیٓ آلا تا افسٛس ت ٝطشف ٔشد ٔیا٘ساَ است.
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خاسخی  ٚداخّی – خیاتاٖ ِٔٛٛی ٔ ٚتش -ٚغشٚب.
ٔشد ت ٝپیاد ٜس ٚآٖ طشف خیاتاٖ ٔی سسذ  ٚت ٝطشف ٔیذاٖ اػذاْ ٔی پیچذٍٟ٘ .اٖ پیٕاٖ دٚاٖ دٚاٖ تش

ٔی ٌشدد .سحیٓ آلا تا دست ٔسیش سفتٗ ٔشد سا ت ٝا٘ ٚطاٖ ٔی دٞذ .پیٕاٖ ٔصٕٓ تا لذٟٔای استٛاس ت ٝطشف ٔشد ٔی
دٚد ِٚی اص ٍ٘اٞص تال تىّیفی پیذاست  .اٍ٘اس صیاد ت٘ ٝتید ٝایٗ تؼمیة أیذ ٚاس ٘یستٔ .شد اص پّٞ ٝای ایستٍأ ٜتشٚ
پاییٗ ٔی سٚد .ساٞش ٚضّٛؽ است  .پیٕاٖ دس دٚلذٔی پطت ٔشد سأ ٜی سٚد .تٌ ٝیت ٚسٚدی ٔی سسٙذ .پیٕاٖ تّیط
12

٘ذاسد تا ػدّ ٝتش ٔی ٌشدد  ٚخاسج اص ٘ٛتت تّیط ٔی خشدٔ .شد ٚاسد خط تدشیص ٔی ضٛد  ٚپیٕاٖ پطت سش اٚ ٚلتی
خٛدش سا ت ٝسىٔ ٛی سسا٘ذ لطاس سسیذ ٚ ٜپطت سش ٔشد ٚاسد لطاس ٔی ضٛدٔ .شد خای خاِی پیذا وشدٔ ٜی ٘طیٙذ ٚ
پیٕاٖ ٘فس ٘فس ص٘اٖ التالی ٔسافشٞا صیش چطٕی ٔٛاظة اٚست.

- 8خاسخی – ٔحّ ٝلیطشی -ٝضة .
پیٕاٖ ت ٝد٘ثاَ ٔشد اص ایستٍا ٜلیطشی ٝخاسج ٔی ضٛد .تذ٘ثاَ  ٓٞاص چٙذ فشػی ػثٛس ٔی وٙٙذٔ .شد
خّٛی خا٘ ٝای خٛٙتی  ٚد ٚطثمٔ ٝی ایستذ .پیٕاٖ دس پیاد ٜس ٚسٚتش ٚاص پطت دسختی ٔٛاظة اٚستٔ .شد خیثٟایص
سا ٔی ٌشدد .وّیذ ٘ذاسد  ،صً٘ ٔی ص٘ذ .پٙدش ٜطثم ٝتاال تاص ٔی ضٛد  ٚچٟش ٜپسشی  ٓٞسٗ  ٚساَ پیٕاٖ دیذٔ ٜی
ضٛدٔ ،شد ت ًٙسا تاال ٔی ٌیشد .تا وٕه پسش تچ ، ٝدختش تچ ٝای  ٓٞسشش سا اص پٙدش ٜتیشٔ ٖٚی وٙذ  ٚصذای
ضادی ٞشد ٚتّٙذ ٔی ضٛد .دس خا٘ ٝتاص  ٚپٙدش ٜتستٔ ٝی ضٛدٔ .شد ٚاسد خا٘ٔ ٝی ضٛد .پیٕاٖ ِحظاتی ت ٝپٙدشٍ٘ ٜاٜ
وشد ٚ ٜآساْ سشش سا پائیٗ ٔی آٚسد  ٚت ٝطشفی ٍ٘أ ٜی وٙذ .آثاس تصٕیٕی دس چطٕا٘ص دیذٔ ٜی ضٛد.

- 9خاسخی -وٛچ ٚ ٝخیاتاٖ ِٔٛٛی – صثح سٚص تؼذ.
پیٕاٖ اص خا٘ ٝتیشٔ ٖٚی آیذ .تچٞ ٝا دس وٛچ ٝتٛج تاصی ٔی وٙٙذ .یىی اص آٟ٘ا تّٙذ صذایص ٔی وٙذ.
یکی از بچه ها (تّٙذ)
پیٕاٖ ! پیٕاٖ ! ٔذسس ٝو ٝتٙائی داسٖ  ،تؼطیّٕ٘ .ٝیای تاصی ؟
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پیٕاٖ دستی تشایص تىاٖ ٔی دٞذ  ٚت ٝساٞص ادأٔ ٝی دٞذ .دس ٕ٘ای تؼذ ا ٚسا دس حاَ ٚسٚد ت ٝایستٍأ ٜتشِٛٛٔ ٚی
ٔی تیٙیٓ.

- 10خاسخی -خّٛی خا٘ٔ ٝشد ٔیا٘ساَ -ظٟش.
دس چٙذ ٕ٘ای ٔختّف پیٕاٖ سا ٔی تییٙیٓ و ٝخّٛی خا٘ٔ ٝشد ٔیا٘ساَ ایستاد ٜیا لذْ ٔی ص٘ذ.دسٕ٘ائی
٘ضدیه دستص سٚی صً٘ ٔشدد است .یىثاس ٜپٛسیا (پسش دیشٚصی) سا ٔی تیٙذ و ٝتا ظاٞشی ضیه ٔ ٚشتة  ،وِٝٛ
پطتی ٔذسس ٝت ٝدٚش ت ٝخا٘٘ ٝضدیه ٔی ضٛد .پٛسیا تا غشیثٍی پیٕاٖ سا تش ا٘ذاص ٔی وٙذ.

پوریا
تا وی واس داسی؟

پیمان
ایٗ تاال ،خ ٝ٘ٛضٕاست ؟ ٔذسست ٖٛتؼطیُ ٘طذ ٜ؟

پوریا
٘ٛٙٞ ٝص ! ایٙدا وال خٔ ٝ٘ٛاست  .چیىاس داسی؟
چٙذ ِحظ ٝدس سىٛت یىذیٍش سا ٍ٘أ ٜی وٙٙذٍ٘.ا ٜپٛسیا پشسطٍش است.
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پیمان (تا تشدیذ)
أ ٖٚاٞی خاَ داس وٛچیى ٝس ٚو ٝدیشٚص خشیذیٗ  ...أ ٛ٘ٚیفشٚضیص تٗٔ ٝ؟

پوریا
تفشٚضٕص ت ٝت ٛ؟ ٚاس ٝچی تفشٚضٕص ت ٝت ٛ؟

پیمان
آخ ٝاص چٙذ سٚص پیص لشاس تٛد اٚ ٛ٘ٚاس ٝخٛاٞش وٛچیىٓ تخشْ
دیشٚص پ َٛدستٓ أٚذ .سفتٓ تخشْ اص سحیٓ آلا  ...دیذْ....
پسشن پطت چطٓ ٘اصن ٔی وٙذ .ضا٘ ٝای تاال ٔی ا٘ذاصد  ٚتا تی اػتٙائی ساختٍی ٔی ٌٛیذ.

پوریا
حاال ؤ ٝا خشیذیٓ.
دس سا تاص وشدٚ ٜاسد خا٘ٔ ٝی ضٛدِ .حظ ٝای تؼذ پیٕاٖ دس ٔی ص٘ذ .خٛاتی ٕ٘ی آیذ .صً٘ تاال سا ٔی ص٘ذ .تاص خٛاتی
ٕ٘ی آیذ  .چٙذ دلیم ٝصثش ٔی وٙذ٘ .ا أیذ دس حاَ تشٌطتٗ است و ٝصذای تاص ضذٖ پٙدش ٜتاالسا ٔی ضٛٙد .تش ٔی
ٌشدد .پٛسیا اص پٙدش ٜت ٝاٍ٘ ٚأ ٜی وٙذ.
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پوریا
تیست ت !ٗٔٛداسی ؟ تیست ٞضاس ت ٗٔٛتیاس ٔیفشٚضٕص.
پٙدش ٜتستٔ ٝی ضٛد  ٚپٛسیا وٙاس ٔی سٚد .چطٕاٖ پیٕاٖ تشق خٛضحاِی ٔی ص٘ذ .تا ػدّ ٝتش ٔی ٌشدد ٔی سٚد أا
پس اص چٙذ لذْ ٌ ،أٟایص ضُ ٔی ضٛدٚ .ا ٔیشٚد.
پیمان (صیش ِة)
تیست ٞضاس ت ٗٔٛ؟ یؼٙی ٔیط ٝچٙذ سٚص دیٍ ٝ؟

-11ذبضخی  ٝزاذٔی ٗ .سضس ٠دٞضیب -ظ٢ط ضٝظ ثؼس
٘ٛبی ػ٘ٗٞی ٗؼطف سبذش٘بٗ ٙسضس٘ٛ ،٠بی ٗشٞسف ٗؼٖٔ حسٝزا ز ْ٢سبِٜٓ١ ٠بٕ هسٕ ظز ٙزض ًالس.
٘ٛبی ٛی٘ ٠زضضز دٞضیب زض حبّ ذٞاٛس ٙاٛطبء دبی سرش. ٠

پوریا
سب سٞاٛی زٓی ث ٠زسز آٝض

زّ ضٌسشٜ١ ٚط ٘ٛی ثبضس

٘ٛبی ٗشٞسف دٞضیب اظ ظاٝی ٠ای زیِط.
پوریا (ازاٗ)٠
ثطط ١یر ُب٘ٛ ٟی سٞاٛس ٘١یط ٠س٢ٜب ثبضس .آٛس ٠ا ٝضا ثطای ازاٗ ٠ظٛسُی
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ث ٠زیِطا ٙدیٛٞس ٗی ظٛس ،زٝسشی ٗ ٝحجز اسز ٠ٛ ،زضٜ٘ی .اُط ٗحجز
ٛجٞز ثطط ذیٔی ظٝز ٛبثٞز ضس ٟثٞز.
٘ٛبی ٛی٘ ٠زضضز دٞضیب اظ ظاٝی ٠ای زیِط.
پوریا (ازاٗ)٠
سً ٞع ٗحٜز زیِطا ٙثی ؿ٘ی

ٛطبیس ًٛ ٠بٗز ٜ٢ٛس آزٗی

دٞضیب زض ٘ٛبی ٗشٞسف زكشط ضا ٗی ثٜسزٗ .ؼٖٔ هسٕ ظٛب ٙثب ٓجرٜس  ٝسٌب ٙزاز ٙسطٞٛ ،ضش ٠ا ٝضا سبییس ٗی ًٜس  ٝث٠
دطشص ٗی ظٛس.

معلم
 ٠٘١ض ٞذٞزر ٞٛضشی؟
پوریا ( ثب ذدبٓز)
ثٔ ٠آهب! كوف ٗبزضًٗ٘ ٙٞی زضثبضٞٗ ٟؾٞع سٞؾیح زاز ٙثطاٗ.ٙٞ

معلم
ای ٖٜی ٠ثیسز ً ٠زّ ضٌسشٜ١ ٚط ٘ٛی ثبضس !
دٞضیب ث ٠اسلبم سبیط ثس١ ٠ب ٗی ذٜسٛس.
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معلم (ادامه)
ثس١ ٠ب ! خٔس ٠ثؼس ٞٗ ٖ١ؾٞع اٛطبء ٘١ی.٠ٜ

 -12زاذٔیٜٗ .عّ دی٘ب .ٙضت
زض س٘ٛ ٠بی ٗرشٔق زض س ٠ضت آیٜس ٟدی٘ب ٙضا ٗی ثیٜیٖ ً ٠د٢ٓٞبی خیت ضٔٞاضش ضا ثیط ٙٝآٝضزٗ ٟی ض٘طز ٝ
زض خیت ًبدط ٚزض ً٘س د٢ٜبٗ ٙی ًٜس .زض ٘ٛبی سٗ ٕٞشٞخٗ ٠ی ضٞیٖ ً ٠خ٘غ د١ ّٞب ث ٠ثیسز ١عاض سٗٞبٙ
ضسیس ٟاسز.

 .13ذبضخی  .خٔٞی ذبٗ ٠ٛطز ٗیبٛسبّ -ثؼس اظ ظ٢ط.
زض ٘ٛبی ٛعزیي اِٛطشبٓ ٙطظا ٙدی٘ب ٙظ َٛذب ٠ٛضا ٗی ظٛس .دٜدط ٟثبال ثبظ ٗی ضٞز  ٝدٞضیب زیسٗ ٟی ضٞز ً ٠ثب
زیس ٙدی٘بٗ ٙبر  ٝثی حطًز ٗی ٗبٛس .دی٘ب ٙسطش ضا ثٜٔس ًطز ٟثب اػش٘بز ثٛ ٠لس ثسش ٠ای د ّٞاظ خیت
ضٔٞاضش ثیط ٙٝآٝضز ٟث ٠دٞضیب ٛطبٗ ٙی ز١س  ٝث ٠ا ٝذیطٗ ٟی ضٞز .دٞضیب ثبظ ػٌس آؼ٘ٔی ٛطب٘ٛ ٙی ز١س .ثؼس
آضإ  ٝسطز دٜدط ٟضا ٗی ثٜسز  ٝثؼس اظ زٜس ٓحظ ٠زض ذب ٠ٛضا ثبظ ٗی ًٜس .ز ٝدسط ٓحظبسی یٌسیِط ضا ِٛبٗ ٟی
ًٜٜس .دٞضیب ثب سطزی  ٝدی٘ب ٙاٗیسٝاض ٓ ٝجرٜس ثٓ ٠ت.

پوریا
س ٞاظ ًدب ٗی زٛٝی ٗب اٗ ٙٝب١ی ٠ض ٝذطیسیٖ؟ ًدب زیسیص؟
دی٘ب ٙخطار دیسا ٗی ًٜس.
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پیمان
ا ٙٝآهب  ...ثبثبر ثٞز؟ ٗ ....ب١ی ض ٝاظ ثسبـ ٘١سبی٘ ٙٞضحیٖ آهب ذطیس،
ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟیٗ ،ب ثب ضحیٖ آهب س ٞی ٠ذٗ ٠ٛٞی ضیٜیٖ.

پوریا
اٗ ٙٝبٓ ٠ذٞا١طٗ .٠ذٞا١ط ًٞزیٌٖ.

پیمان
ٗ ٖٜاسلبهب ٝاس ٠ذٞا١ط ًٞزیٌٖ ٗی ذٞإ .زٜس ضٝظ ٟهٓٞط ٞث٢ص زازٕ.
هجْ اظ ض٘ب .اٗب د ًٖ ٖٓٞثٞز .ذٞزش ً٘ٛ ٠ی س ٠ٛٞاظ ذ ٠ٛٞثط ٟثیط.ٙٝ
پوریا ( ثب ٌٗث)
حبال ثطیٖ سٞ

پیمان
٘١ ٠ٛیٜدب ذٞث.٠

پوریا
 ! ٠ٛثیب س.ٞ
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 -14زاذٔی  .ذب ٠ٛدٞضیب  .ضٝظ  .ازاٗ. ٠
دی٘ب ٙثب سؼدت ١بّ  ٝدصیطایی ثعضٍ ٝ ٝسبیْ ٗدْٔ ذب ٠ٛضا س٘بضب ٗی ًٜس .كطش ١بٗ ،جْ ١بٗ ،یع  ٝغٜسٓی ٢ٛبض
ذٞضیٝ ،یشطی ٚاضیبء ًٓٞس ،ضٗٞی ٝ ٠ٜؿیطًٜ .ٟبض دٔ١ ٠بیی ً ٠ث ٠قجو ٠ثبال ٗی ضٝز  ٖ١یي اقبهي ثبال ثطهطاض
زاضز ً ٠دی٘ب ٙزٜس ٓحظ ٠خٔٞی آٗ ٙی ایسشس  ٝس٘بضبیص ٗی ًٜس  .دٞضیب اظ دٔ١ ٠ب ثبال ٗی ضٝز  ٝزهیو ٠ای ثؼس
ثب یي سٗ َٜب١ی اظ ثبال ثط ثیطٗ ٙٝی آیس .سٗ َٜب١ی ضا ضٝی اد ٚآضذعذبٗ ٠ٛی ُصاضزٗ .ب١ی سیبًٞ ٟزٞٓٞی
ذبّ سلیس ث ٠دی٘ب ٙظّ ظز .ٟدٞضیب ً٘ی ٛبضاحز اسز  ٝزسشص ضا ضٝی ز١ب ٠ٛسُ َٜصاضش .٠دی٘ب ٙد ّٞضا آضإ
ًٜبض سٗ َٜی ُصاضز ِٛ ٝب١ص ث ٠دٞضیبسز .زسز ٓطظا ٙدی٘ب ٙث ٠قطف س َٜزضاظ ٗی ضٞز .دٞضیب ٓٝی اِٛبض ً٠
دطی٘ب ٙضس ٟثبضس ٛبُ٢ب ٙزسز دی٘ب ٙضا دس ظز ٝ ٟس َٜضا ثـْ ٗی ًٜس .دی٘ب ٖ١ ٙز ٝزسشی س َٜضا زسجیسٟ
 ٝث ٠قطف ذٞز ٗی ًطس .زض ُیط  ٝزاض ًطٌ٘ص آ ٙزٛ ٝبُ٢ب :ٙخیطی!َٜ
سٌٞر سِٜیٜی ثط كؿب ؿبٓت ٗی ضٞزٗ .ب١ی ًٞز ٞٓٞضٝی ًق آضذعذب ٠ٛزض ٗیبٗ ٙرٔٞـ آة  ٝسٌ١ ٠بی ضیع ٝ
زضضز س َٜثٔٞض ،ثبال  ٝدبییٗ ٚی دطز .ز ٝدسط ٘١عٗب ٙیٌی ز ٝثبض ِٛب١ی سطیغ ث ٝ ٖ١ ٠ثٗ ٠ب١ی ٗی اٛساظٛس.
دی٘ب ٙاقطاف ضا سطیؼب ٗی ًبٝزً ،یس ٠دالسشیٌی سیب ٟضِٛی اظ زاذْ آضذعذب ٠ٛیبكش ٝ ٠ظیط ضیط آٛطا آة ٗی
ًٜسٓٝ .ی دٞضیب ٗب١ی ضا ثطزاضش ٝ ٠زض ٗطز ذٞز هبیٖ ًطز .ٟدی٘ب ٙث ٠سطػز ٗطز ا ٝضا ُطكش ،٠ث ٠ظٝض زاذْ
ًیس ٠دالسشیٌی ٗی ًٜس ٗ ٝر زسز ا ٝضا ث ٠ضسر ُبظ ٗی ُیطز٘١ .عٗب ٙثب كطیبز دٞضیب ٗب١ی زاذْ آة ًیس٠
ض١ب ٗی ضٞز.
غسای ٗحٌٖ ثسش ٠ضس ٙزض ذب ،٠ٛهسٗ٢بی دی٘ب ٝ ٙثؼس زض سبذش٘ب ،ٙضٝی غٞضر ضٌسز ذٞضزُ ٝ ٟطیب ٙدٞضیب
ضٜیسٗ ٟی ضٞز.
غسای ظٛب ٠ٛای اظ زاذْ اقبم ذٞاة ثٜٔس ٗی ضٞز.

20

مادر پوریا ( ذبضج اظ ًبزض )
زی ثٞز دٞضیب؟

 -15زاذٔی .ذب ٠ٛدی٘ب .ٙسبػشی ثؼس.
دی٘ب ٙثب ًٔیس زض اقبهطب ٙضا ثبظ ٗی ًٜسٗ .طیٖ ٗ ٝبزضش ضٝی ظٗی ٚذٞاثیس ٟاٛس .اقبم ٛی٘ ٠سبضیي
اسز .دی٘ب ٙآ١سش ٠آة زاذْ ًیس ٠دالسشیٌی ضا زاذْ یي دبضذ آة ضیط ٠ای ضیرش ٝ ٠دبضذ ضا ضٝی قبهسٗ ٠ی
ُصاضز ٗ ٝی ضٝز ًٜبض ٗطیٖ ذٖ ٗی ضٞز  ٝغٞضر ا ٝضا ِٛبٗ ٟی ًٜس .غسای ٛلس ١بی ٜٗظٖ  ٝآضإ ٗطیٖ ضٝی
غٞضر دی٘ب ٠ً ٙاظ زط٘بٛص ضؾبیز  ٝآسٞزُی ٗی ثبضز ،ثُٞ ٠ش ٗی ضسس.

 -16زاذٔیٜٗ .عّ دٞضیب ٘١ .بٞٗ ٙهغ (ازاٗ ٠غح)14 ٠ٜ
ٗبزض دٞضیب ِٛطاٝ ٙاضز آضذعذبٗ ٠ٛی ضٞز .ظٛیسز  40سبًٓ٘ ،٠ی زبم ،ثی آضایص ثب ز٢ط ٟای ٗ٢طثب.ٙ

مادر پوریا
غسای زی ثٞز دٞضیب؟ ذٞاثٖ ثطز ٟثٞز .كطضش ٠ثیساض ٛط ٠حبال !
ِٛب ٟدٞضیب ث ٠ذطز ٟضیط١ ٠بی س َٜثٔٞض اسز .زسش٢بیص ضا دطز سطش ُط ٟظز ٝ ٟثً ٠بثیٜز سٌیً ٠طز.ٟ
مادر پوریا (ازاٗ)٠
ایٜدب زطا ایٜكٞضی ضسٟ؟ ذبّ ذبٓی ً ٞدٞضیب؟
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دٞضیب خبض ٝ ٝذبى اٛساظ آٝضز٘١ ٝ ٟبٛكٞض ً ٠خبضٗ ٝی ًٜس ،سٌٞر ًطز ٟاسزٗ .بزض خٔٞسط ٗی آیس.
مادر پوریا (ازاٗ)٠
ٗیِٖ زی ضسٟ؟
زیعآ ٞثٗ ٠بزض دٞضیب ً ٠ضٝی غٜسٓی ٛطسش ٝ ٠دٞضیب خٔٞیص ایسشبز.ٟ
مادر پوریا (ازاٗ)٠
كطضش ٠ثل ٠٘٢ذیٔی ؿػٗ ٠ی ذٞض ٟزذشطٕ.

پوریا
ضت ً ٠ثبثب اٗٝس ،آزضس ٗب١ی كطٝض ٠ضٗ ٝی ُیطٕ ٗیطٕ سطاؿص .ثب ٘١ ٖ١سبی.ٙ ٠
زٜس ٓحظٌٗ ٠ث ٗی ًٜس.
پوریا (ازاٗ)٠
كطضش ٠ثیساض ضس ثص ثِ ٞذبّ ذبٓی ٘١ص ذٞاثص ٗیٗٞس
دٞضیب ثطزش زًشط ذٞة ثط.٠
ٗبزض ثٜٔس ٗی ضٞز ،ث ٠اقبهص ٗی ضٝز .دٞضیب زض خبی ذٞز ث ٠كٌط كطٗ ٝی ضٝز.
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 -17زاذٔی  .اقبم دی٘ب .ٙضت.
دی٘ب ٠ً ٙسبظ ٟاظ سط ًبض آٗسٝ ٟسبیٔص ضا ُٞض ٠ای ٗی ُصاضزٗ .طیٖ ضٝی غٜسٓی زطخ زاض اظ ٝسف اقبم
ثٗ ٠ب١ی زاذْ دبضذ آة ذیط ٟضس ٝ ٟدطز دی٘ب ٙثٗ ٠طیٖ اسز.

پیمان
اٗٝسٗ ٟبٗبٗ ،ٙطیٖ؟
مریم ( ثب غسایی ذل)٠
١یس ! ذبّ ذبٓی ذٞاثیس .ٟآض ، ٟضكش ٙٞٛ ٠ثرط.ٟ
ِٛب ٟدی٘ب ٙثٗ ٠ب١ی ًٞزٗ ٞٓٞی اكشس ً ٠ث ٠ضٌٖ ًق دبضذ آة اكشبز ٝ ٟسٌب٘ٛ ٙی ذٞضزٗ .طیٖ ا ٝضا سٌبٗ ٙی
ز١س.

مریم
دی٘ب ! ٙدی٘ب ! ٙاظ ذٞاة ثیساض ضس زی ثص ثسٕ ثرٞض ٟذبّ ذبٓی؟
دی٘ب ٙثس ٙٝایِٛ ٠ٌٜب١ص ًٜس ث ٠قطف زض اقبم ٗی ضٝز  ٝآضلش ٝ ٠سطاسی٘ ٠اظ ذب ٠ٛثیطٗ ٙٝی ظٛس.

 -18ذبضخی  .ثسبـ ضحیٖ آهب .ظ٢ط ضٝظ ثؼس
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دٞضیب خٔٞی ثسبـ ضحیٖ آهب ٛطسش ٝ ٠غحجز ٗی ًٜٜس .زض ٘ٛبیی ٛی٘ ٠زضضز زٓ ٝیٞا ٙزبی ً٘ ٝی
هٜس ثی ٚآ ٙز ٝزیسٗ ٟی ضٞز .ضحیٖ آهب ؾُ٘ٞ ٚش ًطز ،ٙثب یي سٗ َٜب١ی ٝض ٗی ضٝز .ز٢ط ٟاش حبٓشی
ٗطًت اظ حیطر  ٝاكسٞس ٢ٗ ٝطثبٛی زاضز.

رحیم آقا
آض .... ٟآض .... ٟثبثبی س ٞثٞز؟ ً ٠ایٜكٞض! زوسض ای ٚدی٘ب ٙآش٘بس ثبثبسً ٞطز!
زضسز ُلش ٠ثب  ٖ١س ٞی ٠حیبـ ٗسشبخطیٖ .اظ ای ٚذ ٠ٛٞه٘ط ذبٗٞٛیب١ .ط اقبهص زسز یٌی.٠
س ٠ثبؽ كطزٝس ،ض ٝث ٠ضٝی سوب ذ .٠ٛٞدی٘ب ٙزٝض  ٝثط ز٢بض ضاٗ ٟی ُطز ٟزبی ٗی كطٝض.٠
ٗب١ی ًٞز ٞٓٞضا ٝ ٖ١اس ٠ذٞا١طش ٗی ذٞاسزًٞ .زیٌ !٠دب١بضٖ كٔح !
زط٘ب ٙدٞضیب ثطم ٗی ظٛس.

پوریا
ض ٝاظ ایٝ ٚیٔسط ثطهیب ٗی ضی٠ٜ؟

رحیم آقا
خبٙ؟  ٠ٛثبثب ! اظ ٘١یٗ ٚؼ٘ٓٞیب ،زضة  ٝزاؿ .ٙٞاٛٝبٕ ٗثْ ٗ.ٚ
١یسی ٛساض ٙثیسبض١ ٟب .ثبثبض ٠ً ٙٞذسا ثیبٗطظٗ .ٟبزضضٛ ٖٛٞظبكز زی
ذ١ ٠ٛٞبی ٗطزٗ .٠دی٘ب ٙزیطت ایٜدب ثٞزٗ ًْ .بخطا ضُ ٝلز .اظ اٗٝس ٙذ٠ٛٞ
ض٘ب سب آذط .االٗ ٖٛب١یٗ ٠طزٛٞٗ ٟس ٟخٞاة ا ٙٝزذشط ثس ٠ض ٝزی ثسٟ؟
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پوریا
اِ  ....ذبّ ذبٓی ٗطز؟

رحیم آقا
زٗ ٠ی زٗ !ٖٛٝی ُلز اظ اٗ ّٝطز ٟثٞزُ .لشٖ ث ٠ذٞا١طش ثِٗ ٠ب١ی ٠ذٞاثیسٗ ،ٟؼٔٛ ٕٞیسز ًی دبض٠؟!
ٓح ٚحطف ظزٛص ً٘ی ذطٗ ٚی ضٞز.
رحیم آقا ( ازاٗ)٠
ثی اٛػبف ! ......
هٜسی ثط ٗی زاضز ث ٠ز١بٗ ٙی ُصاضز  ٝسٗ َٜب١ی ضا اضشجب١ب ث ٠خبی ٓیٞا ٙزبی ث ٠ز١بٛ ٙعزیي ٗی ًٜس.
رحیم آقا ( ازاٗ)٠
ثیسز ١عاض س ٚٗٞد ّٞاظ ای ٚثسثرز ُطكشی؟
 ٝاظ ذٞضز ٙآة سٗ َٜط٘ئع ٗی ضٞز .س َٜضا ظٗیُ ٚصاضشٓ ٝ ٠یٞا ٙضا ثط ٗی زاضز ٗی ٞٛضس .دٞضیب سطش دبییٚ
اسز.
پوریا (آضإ )
ٗ٘ٛ ٠ً ٚی ذٞاسشٖ ثلطٝض٘ص ً! ٠
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رحیم آقا ( ثب سحٌٖ)
دس زی ؟
 ٝدس اظ زٜس ٓحظ ٠سٌٞر ازاٗٗ ٠ی ز١س.

رحیم آقا
زیطت زاضز ٗیٗٞس ذ ٠ٛٞض٘بٛ .صاضشُٖ .لشٖ ٗب١ی ٗطز ٟض ٝدس ٘ٛی ُیط .ٙاٗب ث٢ص ُلشٖ
خلز  ٞٛٞ٘١هجال ث ٠ی ٠اكـبٛی كطٝذشٖ .ثِطز ٟا ٞٛٝدیساش ً.٠ٜ
ٓیٞا ٙذبٓی زبی ضا ظٗیٗ ٚی ُصاضز .حبٓز ز٢ط ٟاش سـییط ٗی ًٜس  ،اِٛبض كٌطی ث ٠سطش ظز ٟاسز .
رحیم آقا ( ازاٗ)٠
زطذی٘١ .٠ی ٚاقطاف ثبض خبثدب ٗی ًٗ .٠ٜب١ی ض ٝذطیس ٝاس ٠زذشط ًٞزیٌص .س ٖ١ ٞثِطز
ضبیس دیساش ًٜی .ثبالذطٗ ٟی سٛٞی ،دطس ٙٞدطس .ٙٞاكـبٛیبی ایٗ ٚحْ ٘١سیِط ضٝ
ٗی ضٜبس٘١ .ٚط٘١ ٖ١ ٙٞی ٚاقطاف ظٛسُی ٗی ً .ٜٚثط ٝدیساش ً ٚضبیس ضاؾیص ًٜی
ثلطٝض ،٠ثجطی ٝاس ٠دی٘ب ٙثٌٔ ٠اظ زٓص زض ثیبضی.

پوریا
اسٖ ا ٙٝآهب اكـبٛی زی ثٞز؟

رحیم آقا
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٘ٛی زِٛ .ٖٛٝلز ً .٠دطس  ٝخ ًٚ ٞزیِ .٠سرشٓٝ .... ٠ی ....
دٞضیب ذساحبكظی ٗی ًٜس ،ثط ٗی ُطزز ثطٝز ،غسای ضحیٖ آهب ثٜٔسسط ٗی ضٞز.

رحیم آقا
ٓٝی ٗی ُلز اسٖ زذشطش ٗب١ی ذبٗ !٠ٗٞٛب١ی ذب!ٕٞٛ
دٞضیب ٗی ضٝزِٛ .ب ٟضحیٖ آهب ثًٜ ٠بض دبیص ٗی اكشسٓ .یٞا ٙزبی دٞضیب زسز ٛرٞضز ٟزض ٘ٛبیی ٛی٘ ٠زضضز زیسٟ
ٗی ضٞز .ضحیٖ آهب زاز ٗی ظٛس.
رحیم آقا (ثٜٔس)
حَ ثیسز ١عاض س ٚٗٞ؟!
پوریا (زض حبّ ضكش)ٚ
حبال غجط ًٜی.ٚ

رحیم آقا
!ٕٞ١
ثؼس ٘١سٜب ٠ً ٙضكش ٚدٞضیب ضا ٗی دبیس ،هٜسی ث ٠ز١بٗ ٙی ُصاضز ،زٝثبض ٟزسشص اضشجب١ب ث ٠خبی ٓیٞا ٙزبی
سٗ َٜب١ی ضا ثط ٗی زاضز.
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 -19ذبضخی  ٝزاذٔی .ذیبثبٗ ٝ ٙشط .ٝثؼساظ ظ٢ط.
دٞضیب ثب هیبك ٠ای ٛبضاحز ٗ ٝشلٌط زض ذیبثبٗ ٝ ٙشط ،ٝغسای ٗبزضش  ٝغسای ضحیٖ آهب زض ش ٚ١ا ٝضٝی
ٗ ٖ١ی ٓـعٛس.
صدای رحیم آقا ( ضٝی سػٞیط ٗبر ٗطزٕ)
ثی اٛػبف! ثیسز ١عاض س ٚٗٞد ّٞاظ ای ٚثسثرز ُطكشی؟
صدای مادر پوریا (ضٝی سػٞیط ٗبر ٗطزٕ)
كطضش ٠ثل ٠٘٢ذیٔی ؿػٗ ٠ی ذٞض ٟزذشطٕ.
صدای رحیم آقا (ضٝی سػٞیط ٗبر ٗطزٕ)
ثی اٛػبف!
صدای مادر پوریا (ضٝی سػٞیط ٗبر ٗطزٕ)
ذیٔی ؿػٗ ٠ی ذٞض ٟزذشطٕ.

 -20زاذٔیٜٗ .عّ دٞضیب .ظ٢ط ضٝظ ثؼس.
ٗبزض دٞضیب سط ٘ٛبظ اسز .دٞضیب ؿصایص ضا س٘بٕ ٗی ًٜس  ٝزض زٜس ٘ٛبی زیعآ ٞضسٜٗ ٟشظط دبیب٘ٛ ٙبظ
اٝسز.
ٗبزض ثی هطاضی دٞضیب ضا ٗی ثیٜس٘ٛ .بظ ً ٠س٘بٕ ٗی ضٞز ،زػب ٘ٛی ًٜس.
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مادر پوریا
زیٗ ٠بٗب١ ٙی خٔ ٕٞضغٗ ٟی ضی؟ ٛل٘٢یسٕ زكٞضی ذٛٞسٕٓ .جبسبس ٞزطا زض ٛیبٝضزی؟
دٞضیب حٞاسص ث ٠قجو ٠ثبال ١ ٖ١سز.

پوریا
ثجرطیٗ ٚبٗب ٚٗ .ٙثبیس ثبظٕ ثطٕ ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟی سب ا ٙٝیٌی ذبّ ذبٓی ٞظٝزسط
دیسا ً .ٖٜیٛ ٠طٛٞی اظش زاضٕ .دی٘ب ٙثس ٙٞ٘١ ٠خبسٛ ٚٗ .طٕ ا ٙٝظٝزسط دیساش ٗی ً.٠ٜ
ٗبزض دٞضیب حطظ ٗی ذٞضز  ٝضٝیص ضا ثط ٗی ُطزاٛس.
پوریا (ازاٗ)٠
ثربقط كطضشٞٗ ... ! ٠اظجٖ ث ٠ذسا  .سط ٝذسا.
ٗبزض دٞضیب ٓت ثط ٗی زیٜس.

مادر پوریا
ؿطٝة ٛطس ٟایٜدبئیبٗ ...ـبظ ٟثبثبسٖ ٘ٛی ذٞاز سط ثعٛی ،ضت ٗیط.٠
دٞضیب سطیغ ًلص ٗی دٞضس ٗ ٝی ضٝزٗ .بزضش زسز ث ٠زػب ثط ٗی زاضز.
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 -21ذبضخی .ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟی .ػػط.
دٞضیب اقطاف ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟی اظ زطذی٢ب ،اكـبٛی٢ب ٗ ٝـبظ ٟزاض١ب دطس  ٝخٗ ٞی ًٜس.
ث ٠زٜس ٗـبظٗ ٠ً ٟب١ی هطٗع ضت ػیس ٗی كطٝضٜس  ٖ١سط ٗی ظٛس  ٝزٛجبّ ٗب١ی ضجی ٠ذبّ ذبٓی ٗی ُطزز.
یٌی ز ٝسبػز دطس  ٝخٗ ٞی ًٜسٛ ،شید ٠ای ٘ٛی ُیطز .سطاٛدبٕ ٝاضز ایسشِبٗ ٟشطٞٓٞٗ ٝی ٗی ضٞز.

 -22ذبضخی .اقطاف ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟی .ضٝظ
دی٘ب ٙزض زٜس ٘ٛبی ٗرشٔق زض حبّ حطًز یب ٛطسشًٜ ٠بض دیبز ٟض ٝزض حبّ كطٝش زبی  ٝدطس  ٝخٞ
اظ اكطاز ٗرشٔق اسز .ثسبـ كطٝش ٗب١ی هطٗع زٜس ٗـبظ ٟیب زسز كطٝش ضا  ٖ١ثطای یبكشٗ ٚطبث ٠ذبّ ذبٓی
ثطضسی ٗی ًٜس.

 -23ذبضخی .اقطاف ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟی .ػػط.
دسض دٞضیب دطز ٗیع یي ٗـبظ ٟثعضٍ ػ٘س ٟكطٝضی ٗٞاز ؿصایی ٛطسش ٝ ٠ثب زٛ ٝلط غحجز ٗی ًٜس.
ضبُطز ا ٝسلبضش یي ٗطشطی ضا خٞض ًطزُٞ ٟض ٠ای ضٝی ظٗیٗ ٚی زیٜس.
شاگرد مغازه (زض حبّ ثیط ٙٝضكش ٚاظ ٗـبظ)ٟ
حبج آهب ٗ ٚثطٕ زطذی ثیبضٕ.
دسض دٞضیب سطی سٌبٗ ٙی ز١س ٝ .زٝثبضٗ ٟطـ ّٞغحجز ٗی ضٞز .زهیو ٠ای ثؼس ضبُطز ثط ٗی ُطزز  ٝسلبضش
ٗطشطی ضا ً ٠ضٝی ظٗی ٚزیس ٟثً ٠سی زض دطز سط ذٞز ٛطبٗ ٙی ز١س.
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ٗطزی اكـبٛی (ضح٘ب )ٙزاذْ ٗی آیس ٗ ٝطـ ّٞزیس ٙسلبضش ضٝی زطخ ذٞز ٗی ضٞز.
دسض دٞضیب ٘١سٜبٗ ٙطـ ّٞغحجز اسز  ٝحٞاسص ث ٠زیع زیِطی ٛیسز .دی٘ب ٙاظ خٔٞی ٗـبظ ٟػجٞض ٗی ًٜس.

پیمان
زبئی .زبئی زاؽ.

 -24ذبضخی .اقطاف ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟی .ضٝظ ثؼس
زض زٜس ثطش ٗشوبقغ دٞضیب ضا زض حبّ خسشد ٝ ٞدطس  ٝخٛ ٝ ٞیع دی٘ب ٙضا زض حبّ كطٝش زبی ٝ
خسشد ٝ ٞدطس  ٝخٗ ٞی ثیٜیٖ.
١ط زِٜ١ ٝبٗیٌ ٠ث١ ٠ط ثسبـ كطٝش ٗب١ی هطٗع ضت ػیس ٗی ضسٜس ٗی ایسشٜس ٗ ٝب١ی ١ب ضا ٝاضسی ٗی ًٜٜس.

 -25ذبضخی  .ذیبثبٞٓٞٗ ٙی  .ػػط ضٝظ ثؼس
دٞضیب زض اقطاف ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟی زض حبّ دطس  ٝخٞسز  .ذسشُ ٝ ٠طسٗ ٠ٜی ضٞز  .سبٛسٝیر ٞٛ ٝضبث٠
ٗیرطز ٗ ٝی ذٞا١س خبئی ثٜطیٜس  ٝثرٞضز ً ٠زط٘ص ث ٠دیطٗطزی اكـبٛی ٗی اكشس ً ٠زض ٛعزیٌی ا ٝزاضز ًبضسٚ
١بئی ضا اظ ضٝی زطخ زسشی ًٜبض دیبز ٟضٗ ٝی ُصاضز  .دٞضیب ظب١طا ثطای ً٘ي خٔٗ ٞی ضٝز  .زض ٘ٛبئی ٛی٘٠
زضضز زسز ١بی ا ٝضا ٗی ثیٜیٖ ً ٠سبٛسٝیر ٞٛ ٝضبث ٠ضا ضٝی زطخ ٗی ُصاضز ً .بضسٜی ضا ثـْ ٗی ًٜس ًٜ ٝبض
ًبضس٢ٜبی زیِط زض دیبز ٟضٗ ٝی زیٜس  .دیطٗطز ا ٝضا زیس ٝ ٟسطٌط ٗی ًٜس ً .بض س٘بٕ ٗی ضٞز  .دٞضیب ًٜبض
سبٛسٝیر ٞٛ ٝضبثٗ ٠ی ٛطیٜس  ٝثب ا ٝحطف ٗی ظٛس  .ز٢ط ٟدیطٗطز ضا زض ٘ٛبئی زضضز زاضیٖ .
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پیرمرد افغانی
ٗب١ی ذب ٖٛ؟  .........ضح٘بٗ ٞٛی ُی !
 ٝزض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠ثبظ ؾ٘ ٚسٞؾیح  ،سبذش٘بٛی ضا زض غس ٗشطی ث ٠اٛ ٝطبٗ ٙی ز١س  .دٞضیب ثب ػدٔ ٠ذساحبكظی
ًطز ٟث ٠قطف سبذش٘ب ٠ً ٙیي دبسبغ ثعضٍ اسز ٗی ضٝز .
سبٛسٝیر ٞٛ ٝضبث ٠ضٝی زطخ زض ٘ٛبئی زضضز ث ٠زطٖ ٗی ذٞضز .

 -26ذبضخی  ٝزاذٔی  .دبسبغ  .ػػط .
دٞضیب زض دبسبغ ثعضٍ زٜس قجوٗ ٠ً ٠طًع ػ٘س ٟكطٝضی٢بی ٗٞاز ؿصائی اسز اظ یي ٛلط سطاؽ ضح٘ب ٙضا
ٗی ُیطز  ٝا ٖ١ ٝثب اِٛطز ٗطز اكـبٛی ٗیبٛسبٓی ضا ٛطبٗ ٙی ز١س ً ٠زسشٌص ث ٠زسز ثب ٓجبس ًبضُطی  ،ز٢طٟ
ای ذسش ، ٠ضٌسش ٝ ٠آكشبة سٞذشٗ ٠طـ ّٞسرٔی ٠ثبض اظ زطخ زسشی  ٝزیس ٙآ ٙزاذْ یي ٗـبظ ٟاسز  .ضح٘بٙ
ؾً٘ ٚبض ث ٠حطك٢بی دٞضیب ُٞش ٗی ًٜس ٓ ٝجرٜس ثی ضٗوی ُٞضٓ ٠ت زاضز ً١ ٠یسِبٗ ٟح٘ٛ ٞی ضٞز  .زض
٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز ضح٘ب ٙثطای آٝی ٚثبض ٗی ایسشس  ٝث ٠دٞضیب ِٛبٗ ٟی ًٜس .
رحمان (ض٘طز)ٟ

حطف دٓٞص ٛیسز دسطخب . ٙای ٚزذشط ٗ ٚس ٞػ٘طش كوف ٘١یٚ
زٜس ضٝظ زٓص ث ٠ی ٠زیعی ذٞش ثٞز٘ٛ . ٟی س ٖٛٞثس ٞٗ ٠ؿػ ٠زاض ً. ٠ً ٖٜ
دٞضیب زٝثبض ٟضطٝع ث ٠ذٞا١ص  ٝاغطاض ٗی ًٜس  .ای ٚثبض ز٢ط ٟذسش ٠ضح٘ب ٙضا زض ٘ٛبی زضضز ٗی ثیٜیٖ .
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رحمان
ثط ٝدسطخب ! ٙثط ٝث ٠سالٗز ! ُلشٖ ً ٠ایٌٜبض٘ٛ ٚٗ ٝی س ٖٛٞثٌ. ٖٜ
ثط ٝی ٠كٌط زیِ ٠ای ثٌ . ٚاغال ثِطز ضبیس ٗثْ ٘١ی ٚدیسا ًٜی .
ٗ ٚحبٖٓ٘ ذٞش ٛیسز  .اظ ٗدجٞضی ٠ً ٠ایٜدبٕ  .ای ٚزطخ س٘ ٕٞثط٠
ٗیطٕ ذٗ ٠ٛٞی ذٞاثٖ .
٘١ ٝعٗب ٙثب زسز ث ٠قطف زض ٝضٝزی اضبضٗ ٟی ًٜس ً ٠یؼٜی خ٢ز ذب ٠ٛاش ضا ٛطبٗ ٙی ز١س .
دٞضیب  ٖ١ث ٠قطف زض ٗی ضٝز ُٞ ٝض ٠ای ٗی ٛطیٜس سب ضح٘بً ٙبضش س٘بٕ  ٝث ٠قطف ذب ٠ٛثطٝز  .اٛشظبضش
قٞالٛی ٗی ضٞز  .زاذْ دبسبغ ضا ِٛبٗ ٟی ًٜس  .ضح٘ب ٙضا ٘ٛی ثیٜس  .سطاؿص ضا اظ ٗـبظ ٟزاضی ً ٠ضح٘ب ٙثطای
اً ٝبض ٗی ًطز ٗی ُیطز ٗ .ـبظ ٟزاض ثب زسز ثٛ ٠وك ٠ای اضبضٗ ٟی ًٜس .

مغازه دار
ی ٠ضثغ دیص ضكز ذ. ٠ٛٞ
دٞضیب ث ٠اٗشساز اضبضٗ ٟـبظ ٟزاض ِٛبٗ ٟی ًٜس ٗ ٝشٞخ ٠زضی ًٞزي زض قطف زیِط دبسبغ ٗی ضٞز ٛ .ب اٗیسی ز٢طٟ
اش ضا ٗی ُیطز .
دی٘ب ٙثب ٝسبیْ زبی كطٝضی اظ خٔٞی زض ٝضٝزی دبسبغ ػجٞض ٗی ًٜس .
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پیمان (ثٜٔس)

زبئی ! زبی زاؽ !

 -27ذبضخی ٛ .عزیي دبسبغ  .ػػط .
دٞضیب ثیط ٙٝدبسبغ ٛبضاحز ٛ ٝب اٗیس ضٝی سٌٞئی ٛطسش ٝ ٠ضكز  ٝآٗس آزٗ٢ب ضا ِٛبٗ ٟی ًٜس  .زیعآ ٞث٠
ضا ٟضكش ٚذسشٛ ٝ ٠ب اٗیس ا ٝزض دیبز ٟض . ٝزض ٘ٛبئی زیِط دی٘ب ٙضا ٗ ٖ١ی ثیٜیٖ ً ٠اظ ًٜبض ذیبثب ٙػجٞض ٗی ًٜس .
زض ٘ٛبئی ٗشٞسف ضا ٟضكش١ ٚط ز ٝضا زض ًبزض زاضیٖ  .دیطٗطز زطذی اكـبٛی ضا  ٖ١زض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز ٗی ثیٜیٖ
ً ٠ضٝی زطخ زسشی ذٞز ٖٓ زاز ٟثب ؿطٝض ٓ ٝصر آذطیُ ٚبظ ضا ث ٠سبٛسٝیر ظز ٝ ٟآذطی ٚخطػٞٛ ٠ضبث ٠ضا ٞٛضیسٟ
 ٝثب سطٗسشی ضیط ٠ذبٓی آ ٙضا ِٛبٗ ٟی ًٜس  .حبال زض ٘ٛبئی ٗشٞسف ١ط س ٠ضا زض ًبزض زاضیٖ  .دٞضیب  ٝدیطٗطز
زض یي ٓحظ ٠یٌسیِط ضا زیس ٝ ٟثدب ٗی آٝضٛس ٘١ .عٗب ٙدی٘بٗ ٙػٖ٘ ٗی ضٞز ثطای دطس  ٝخ ٞذٞز ضا ث٠
دیطٗطز ثطسبٛس  ٝهسٗ٢بیص ضا سٜس ٗی ًٜس  .دٞضیب  ٖ١دی٘ب ٙضا ٗی ثیٜس  ٝؾ٘ ٚای ٠ٌٜذٞز ضا اظ ا ٝد٢ٜبٗ ٙی ًٜس
 ،سٜسسط ث ٠دیطٗطز ٛعزیي ٗی ضٞز  .دیطٗطز  ٠ً ٖ١ظیط زط٘ی ٗشٞخٛ ٠عزیي ضس ٙدٞضیبسز آ١سش ٠اظ زطخ
دبیی ٚآٗس ٟآٛطا ث ٠حطًز زض ٗی آٝضز  .دٞضیب هسٗ٢بیص ضا سٜسسط ٗی ًٜس  ،دیطٗطز ٘١ ٖ١یٜكٞض  ،دی٘بٖ١ ٙ
٘١یٜكٞض  .دٞضیب ٗی زٝز  ٝدیطٗطز زطخ ضا ثب سطػز ١ط ز ٠س٘بٕ سط زض ذیبثبٗ ٙی زٝاٛس ٝ ٝیطاغ ٗی ز١س .
١طاسب ٙضس ٟاسز دٞضیب زض دیبز ٟض ٝ ٝدی٘ب ٙدطز دیطٗطز زض ذیبثبٗ ٙی زٛٝس  .دیطٗطز اظ سطس زطخ ضا ض١ب ٗی
ًٜس  .زطخ ثٗ ٠ؼشبزی ً ٠ایسشبزًٜ ٟبض ذیبثب ٙزطر ٗی ظٛس ثطذٞضز ًطز ٟا ٝضا ثط ذٞز ٗی ٛطبٛس ٗ ٝی ثطز  ،زض
حبٓی ًٗ ٠طز ٗؼشبز ٘١سٜب ٙزطر ٗی ظٛس ! دی٘ب ٙذٞزش ضا ث ٠دیطٗطز ٗی ضسبٛس  ٝث ٠ضب ٠ٛاٗ ٝی ظٛس  .دیطٗطز
ضشبثب ٙثط ٗی ُطزز ٗ ٝثْ ٗطشع٢ٛب خٔٞی غٞضسص ُبضز ٗی ُیطز  .دٞضیب دطز زضذشی د٢ٜبٗ ٙی ضٞز  .دی٘بٝ ٙ
دیطٗطز ١ط زٛ ٝلس ٛلس ٗی ظٜٛس .
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پیمان
زطا زاضی زض ٗی ضی ثبثب ؟

پیرمرد افغانی
ٓطٌط ًطی ٠؟ دٓٞطٗ ٞی زٕ ثبثب !
پیمان (ثب سؼدت)

د ّٞزی ٠ثبثب ؟! ی ٠سٞاّ اظر زاضٕ  .زٛجبّ یٌی اظ ٘١ط٢طیبر ٗی ُطزٕ .
ٌ٘١بضس . ٠اسٖ زذشطضٖ ٗب١یٗ . ٠ب١ی ذب! ٠٘ٛ
پیرمرد افغانی (ُبضزش ضا ثبظ ٗی ًٜس)

اَی ثبثب  ...س ٞزیِط ًیسشی ؟ زٌبض ًطز ٟآذ ٠ای ٚضح٘ب ٠ِٗ ٙ؟ ............
ٛیٖ سبػز دیص زیسٗص زاضز ٗی ضكز ٜٗعّ ٛ ،ب١بض .

پیمان
ذ ٠ٛٞش ًدبسز ؟ ًبض ٝاخت زاضٕ  .زَٗز ُطٕ .
زض ٘ٛبی ٛی٘ ٠ثبظ دی٘ب ٝ ٙدیطٗطز اكـبٛی ثب ٗ ٖ١ی ضٛٝس  ٝدٞضیب ثب احشیبـ سؼویجطبٗ ٙی ًٜس .
پیرمرد افغانی (زض ضا)ٟ

ِٛی ٗ ٚسط ٝآٝضزٕ ١ب ! ضبیس ذٞضص ٛیبز .
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 – 28زاذٔی  .ذب ٠ٛدٞضیب ٘١ .بٞٗ ٙهغ .
ٗبزض دٞضیب ضٝی ٗجْ ٛطسش ٝ ٠ثب سٔل ٚحطف ٗی ظٛس ٗ .وساضی زكشط ً ٝبؿص ضٝی ٗیع خٔٞی ا ٝهطاض زاضز .
مادر پوریا (ث ٠سٔل)ٚ

زاضشٖ حسبثب ضٛ ٝیِب ٗی ًطزٕ  .ذساض ٝضٌط  ٠٘١زی زضسز زض اٗٝس. ٟ
سب هط ٙٝآذط ضكز ثطای آذطی ٚسیٌ ٠خ٢بظ  .زذشط ٖ١ ٟآذ ٠ذٞش اهجبٓ٠
ذٞزش  .سبضید ػوسٕ كٌط ًٛ ٖٜعزیٌٛ . ٠ب١بضسٖ ًٛ ٠جطز ٟثٞزی ! اٗطٝظ ؿصای
ثیط ٙٝثرٞض ثیطشط هسضٗ ٞثسٛٝی !
غسای ظ َٛذب ٠ٛثُٞ ٠ش ٗی ضسس ٗ .بزض دٞضیب ذساحبكظی ًطزُٞ ٝ ٟضی ضا ٗی ُصاضز ث ٠قطف آیلٗ ٙٞی ضٝز
ً ٠زض ضا ثبظ ًٜس .

 -29ذبضخی  .خٔٞی ذب ٠ٛدٞضیب  .ازاٗ . ٠ػػط .
زذشط خٞاٛی ٗ ،حدّجٗ ٝ ٠بذٞش ث ٠حیب آٛكطف زض اسز  .سالٕ ػٔیي ٗی ًٜٜس .

دختر
ذبٓ ٠خ ٙٞسالٕ ضسٛٞسُ ٙلش ٚحبج آهب ً ٠٘١ ٠خٞض ٟسب ایٜدب ظح٘ز
ٗبضً ٝطیس ٙای ٚضٝظ ػوسی ض ٖ١ ٝهج ّٞظح٘ز ً ٜٚث ٠اسلبم ض٘ب ٗحؿط
سططیق ثیبض ٚٗ ٙخبی دسض اظ ایط ٙٞاخبظ ٟثِیطٕ .
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دختر (ازاٗ ... ٠ثب ثـؽ)

ٗ ٚكوف یي ذبٓ ٠زاضٕ زیِٗ ...... ٠ی زٛٝیً ٚسٗ ٕٝحؿط زیِ ٠؟
مادر پوریا (ثب ٗ٢طثبٛی)

آض ٟزذشطٕ  .زطٖ  .ث٢طٗ ٙٞیِٖ ٗ .عاحٖ ٗیطیٖ ٗ .جبضً ٠اٛطبال .
زذشط ضا ٗی ثٞسس  ٝذساحبكظی ٗی ًٜس .

 -30ذبضخی  .ذب ٠ٛضح٘ب٘١ ٙب ٙضٝظ  .ػػط .
ذب ٠ٛضح٘ب ، ٙكطسٞز ٝ ٟهسی٘ی  .ظ َٛذطاثسز  .دی٘ب ٙزض ٗیعٛس  .دسطی  ٖ١س ٚذٞزش ثب یي سیٜی
ثعضٍ دط اظ س٘جٞس ٠اكـبٛی ثیطٗ ٙٝی آیس  ٝث ٠قطكی ٗی ضٝز  .دطز سط ا ٝظٛی اكـبٛی ًٜٞ١ ٠ظ ثٗ ٠یبٛسبٓی
ٛطسیس ، ٟذسش ٝ ٠ضٌسش ٝ ٠ثب ٓجبس٢بئی ٜٗسضس  ٝزسش٢بئی ذیس خٔٞی زض ٗی آیس .

پیمان
سالٕ !ثجرطی ٚایٜدب ذ ٠ٛٞآهب ضح٘ب ٠ٛ؟

زن افغانی
١ب !  ...ضٞیٖ اسز  .حبٓص ذٞش ٛیسز ً .بض زاضی كطزا ٝهز ٛب١بض ثیب .
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دی٘بٗ ٙی ضٝز  .ظ ٖ١ ٙزض ضا ثسش ٝ ٠زاذْ ٗی ضٝز  .دٞضیب ًُٞ ٠ض ٠ای د٢ٜب ٙضس ، ٟزض زٜس ٘ٛبی زیعآ ٞثٖ١ ٠
ٛ ،یٖ سبػشی سؼْٔ ٗی ًٜس  ،ثؼس  ،زض ٗی ظٛس  .ظ ٙاكـبٛی زض ضا ثبظ ٗی ًٜس .

زن افغانی
سً ٞیسشی زیِ ٠؟

پوریا
سالٕ  ٚٗ .اظ قطف آهب ضحیٖ ز٢بض ضاٞٓٞٗ ٟی اٗٝسٕ  .ثب آهب ضح٘بً ٙبض زاضٕ ١ .سشٜس ؟

زن افغانی
ضحیٖ آهب ًیسش ٠؟ ٘ٛیسا ٖٛثیساض ضس ٟیب  ٠ٛ؟ غجط ً ٚذجطش ً. ٖٜ
ظ ٙثٝ ٠سف حیبـ ٗی ضٝز  ٝثٜٔس ضح٘ب ٙضا غسا ٗی ظٛس  .زض ٘١ب٘ٛ ٙب غٞضر ضح٘ب ٙضا ٗی ثیٜیٖ ً ٠اظ دبئیٚ
دٜدط ٟاقبم ثبال ٗی آیس  ٝث ٠ضیطٗ ٠ی زسجس  .ظ ٠ً ٙا ٝضا ٛسیس ٟزٝثبض ٟثٜٔس غسایص ٗی ظٛس ٓ ،حظ ٠ای ثؼس
ظ ٙیٌجبض ٟزط٘ص ث ٠غٞضر ضح٘بٗ ٙی اكشس ً ٠زسجیس ٟث ٠ضیط ٠ا ٝضا ِٛبٗ ٟی ًٜس  .ظٗ ٙیشطسس خیؾ
ذلیلی ٗی ًطس ً ٝق زسشص ضا ث ٠قطف غٞضر ضح٘ب ٙحٞآٗ ٠ی ز١س  ٝث ٠قطف دٞضیب ثط ٗی ُطزز .

زن افغانی
ثیساض . ٟس ٞاقبم ١سش .٠ثیب ذٞزر ثط ٝدیطص .
ٗ ٝی ٛطیٜس دبی قطز ضذشطٞئی ٝسف حیبـ  .دٞضیب ٝاضز حیبـ ٗی ضٞز  .ضح٘ب ٙثب ٘١ب ٙسط ٝ ٝؾغ ًبضُطی
اظ اقبم ذبضج ٗی ضٞز .
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رحمان (ثب ٓجرٜس ً٘ط)َٛ

ثٔ ! ٠زُ ٠خ اسز ؟
دٞضیب ضا ث ٠خب ٗی آٝضز .
رحمان (ازاٗ)٠

ثبظٕ ً ٠سٞئی ! ز ٠خٞض ذب ٠ٛضا دیسا ًطزی ؟
یٌسكؼ ٠سطش ُیح ٗی ضٝز  ،ثب ١ط ز ٝزسز سطش ضا ٗی ُیطز ٗ ٝی ٛطیٜس  .ثؼس اظ زٜس ٓحظٗ ًٖ ًٖ ٠ی
ایسشس .
رحمان (ازاٗ ، ٠ثطیس ٟثطیس)ٟ

٘ٛی آٗسی  ! ...حبال ثیب س ٚٗ . ٞحبٖٓ ذٞش ٛیسز .

 -31زاذٔی  .اقبم ضح٘ب . ٙازاٗ . ٠ػػط .
اقبهی اسز ثعضٍ ثب ً٘ی ٝسبئْ ً ٝ ٠ٜ٢كویطا ٠ٛاٗب س٘یع ٗ ٝطست  ،سٗ َٜب١ی ضٝی خؼج ٠زٞثی ُٞض٠
اقبم اسز  .آ َٜ١اكـبٛی ٗالی٘ی زض كؿبسز ٗ .ب١ی ًٞز ٞٓٞآضإ اسز  .زذشط ثس ٠ضص سبٓ ٠ای ثب ٗ١ٞبی
غٓٝیسُٞ ٟض ٠اقبم دطز ٗیع زٞثی ًٞسب١ی ضٝی ظٗی ٚسٌی ٠ث ٠زیٞاض ٛطسشٗ ٝ ٠طـ ّٞدیسیس ٙس٘جٞس ٠اكـبٛی
اسز .
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ًٜبضش سلطٛ ٟبٞٓ ٙاش  ،یي ظطف ٗٞاز س٘جٞس ٠ثب یي هبضن هطاض زاضز  .زض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز ِٛب١ی ث ٠دٞضیب
اٛساذش ٝ ٠ثً ٠بضش ازاٗٗ ٠ی ز١س  .دٞضیب  ٝضح٘بُٞ ٙض ٠زیِط اقبم دطز ثٗ ٠شٌب زاز ٝ ٟغحجز ٗی ًٜٜس .
ثسش ٠ثیسز ١عاض سٗٞبٛی زسز دٞضیبسز  .ا ٝیٌطیع ذٞا١ص ٗی ًٜس  .ضح٘ب ٙسطادبُٞش ًٖ ًٖ سطش ضا دبئیٚ
ٗی اٛساظز  .زسشی ث ٠سط  ٝغٞضسص ٗی ًطس  ٝسطش ضا آضإ ث ٠سٞی زذشط ثسٗ ٠ی زطذبٛس ًُ ٠طٕ ًبض اسز .
زض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز ٗ ،ب١ی ًٞز ٞٓٞذبّ سلیس  ٖ١زذشطى ضا ِٛبٗ ٟی ًٜس  .غٞضر ضح٘ب ٙثب دیطبٛی ػطم
ًطز ٟدط اظ ذبٓ٢بی ضیع سیط ٟض َٛؿطم ضٛح  ٝسسٔیٖ ضس٘١ ٝ ٟسٜب ٙث ٠زذشطى ِٛبٗ ٟی ًٜس .
رحمان (آضإ  ٝؿِ٘ی)ٚ

ٗب١ی ذب ... ٖٛثٜٔس ض ٞزذشط خب ٙا ... ٙٝزی ثٞز  ،ذبّ ذبٓی ! ثیبضش ایٜدب .
زض ٘ٛبئی زضضز دٞضیب ظیط ٓت ثب سؼدت ظٗعٗٗ ٠ی ًٜس .
پوریا (ظیط ٓت)

ذبّ ذبٓی ! .......
ٗب١ی ذب ٖٛث ٠ظح٘ز ذٞزش ضا اظ دطز ٗیع ثیطٗ ٙٝی ًطس  .زٝضثی ٚثشسضیح ٗی زطذس  ٝا ٝضا اظ ًٜبض ًبزض ٗی
ُیطز ٘ٛ .بی ٛی٘ ٠زضضز ٗب١ی ذب ٖٛضا زاضیٖ ً ٠ثػٞضر اسٔٞٗٞض ٚاظ زخ ث ٠ضاسز ًبزض ضٝی ظٗی ٚزََٗط ٗی
ضٞز  ٝ .ثب ً٘ي زسش٢ب  ،ذٞزش  ٝدب١بیص ضا ث ٠قطف سٗ َٜب١ی ٗی ًطبٛس (دبیب ٙاسٔٞٗٞض .)ٚدٞضیب ضِلز
ظزٝ ٝ ٟاضكش ٠ثب حبٓشی ؿطیت زذشطى ضا س٘بضب ٗی ًٜس  .ذبّ ذبٓی ١طاسب ٙضس ٟاسز ٗ .ب١ی ذب ٖٛس َٜضا ثب
یٌسسز ثط ٗیساضز  ٝثب زسز زیِط ضٝی ًق اقبم دبضٗ ٝی ظٛس سب ث ٠ضح٘ب ٝ ٙدٞضیب ٗی ضسس  .دٞضیب ضح٘ب ٙضا
ِٛبٗ ٟی ًٜس ٗ .ب١ی ذب ٖٛس َٜزض زسز  ،سطش ضا ثبال ٗی ًٜس  ٝثب ِٛب١ی دطسب١ ٙط ز ٝضا ٗی دبیس  .ضح٘بٙ
ٝهشی ٗشٞخ ٠دٞضیب ٗی ضٞز ً ٠ثب حیطر ث ٠ا ٝذیط ٟضسٗ ، ٟی ظٛس ظیط ذٜس. ٟ
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رحمان (ثب ذٜس)ٟ

ایٜبضِٛ ٝبٗ ٟی ًٜی ؟ آض ٟ؟
ث ٠اثط زٜسی ٚسطًص ضیع ً ٠ثػٞضر ذبّ ١بی سیط ٟض َٛضٝی دیطبٛی اش ٛطسش ٠اضبض ٟزاضز  .زٝثبض ٟسطش ضا
زٜس ٓحظ ٠ثب ١ط ز ٝزسز ٗی ُیطز .
رحمان (ازاٗ ، ٠ثب غسای ؾؼیق)

ایٜب یبزُبضی خ .... ِٜٚیبزش ثریط .
ثب ٓجرٜس ث ٠دٞضیب ذیطٗ ٟی ضٞز .
رحمان (ازاٗ)٠

اح٘س ضبٗ ٟسؼٞز ضٗ ٝی ضٜبسی ؟ ٘ٛ ...ی ضٜبسی ؟
رحمان (ازاٗ ، ٠دس اظ زٜس ٓحظٌٗ ٠ث)

٘ٛی ضٜبسی !
دٞضیب آة ز١بٛص ضا هٞضر ٗی ز١س ِٛ ٝب١ص ضا ث ٠سٞی ٗب١ی ذبٗ ٖٛی زطذبٛس ِٛ .ب ٝ ٟزط٘٢بی ٗب١ی ذب ٖٛث٠
ظٛی خب اكشبز ٝ ٟضٛح ًطیس ٟثیطشط ضجب١ز زاضز سب ث ٠یي زذشط ثس. ٠
زسش٢بی ٓطظا ٙدٞضیب ث ٠قطف س َٜزضاظ ٗی ضٞز  ٝآٛطا اظ زسش٢بی ٓطظاٗ ٙب١ی ذبٗ ٖٛی ُیطز  .زسش٢بی ٓطظاٙ
ضح٘ب ، ٙثیسز ١عاض سٗٞب ٙضا زض خیت دیطاٗ ٚ١ی ُصاضز .
«٘ٛب١بی زسش٢بی ٓطظاِ٘١ ٙی ٘ٛ ،ب١بی زضضز ١سشٜس»
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 -32ذبضخی  ٝزاذٔی  .حیبـ  ٝاقبم ذب ٠ٛضح٘ب . ٙػػط .
دٞضیب اظ اقبم ذبضج ٗی ضٞز  .ضح٘ب ٙثسٛجبٓص ٗی آیس  .زض اقبم ثبظ ٗی ٗبٛس  .دٞضیب ثب غسای ذل ٠اظ
ضح٘ب ٝ ٙظٛص ذساحبكظی ٗی ًٜس  .سٗ َٜب١ی زض زسش٢بی دٞضیبسز ٗ .بزض ٗب١ی ذب ٖٛذسش ٠اظ ضذشطٞئی زض
حیبـ ٛطسش ٝ ٠ث ٠زیٞاض سٌی ٠زاز ، ٟؿِ٘ی ٝ ٚذبٗٞش ٛ ،بزبض ٜٗ ٝلؼْ ثسٝ ٙٝاًٜطی ثطز ٙذبّ ذبٓی سٞسف
دٞضیب ضا ثسضهً ٠طز ٝ ٟآٗ ٟی ًطس .
زٝضثی ٚث ٠اقبم ٗی ضٝز  ٝاظ ثبال ٗب١ی ذب ٖٛضا حیً ٚبض دطز ٗیع ٗی ُیطز .سط ٗب١ی ذب ٖٛث ٠قطف خبی ذبٓیِ
ذبّ ذبٓی ٗی زطذس  .زٝضثی ٚآضإ دبئیٗ ٚی آیس  .خٔٗ ٞی ضٝز  ٝث ٠سسضیح ٛی٘طخ ٗب١ی ذب ٖٛضا زض حبّ ِٛب ٟث٠
خبی ذبٓیِ ذبّ ذبٓی ٘١ ٝسٜبٗ ٙطـً ّٞبض زض ٘ٛبی زضضز ٗی ُیطز  .اضي اظ زطٖ ٗب١ی ذب ٖٛضٝی ُ٠ٛٞ
اش سطاظیط اسز .

 -33زاذٔی  .ذب ٠ٛدٞضیب  .ضت .
زض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز  ،كطضشٗ ٝ ٠بزضش زاضٛس آذطی ٚهس٘ز سطیبّ «١بذ ظٛجٞض ػسْ» ضا ٗی ثیٜٜس .
كطضش ٠زذشطی ضص سبٓ ٠ثسیبض ظیجب  ٝثب سط ٝ ٝؾؼی ٗطست اسز ١ .بذ ظٛجٞض ػسْ ٗ ٝبزضش زض كیٖٔ ثٗ ٖ١ ٠ی
ضسٜس  .كطضشٗ ٠ی ذٜسز  .اضي زض زط٘بٗ ٙبزضش حٔو ٠ظز ٟاسز  .زض ذب ٠ٛثبظ ٗی ضٞز  ٝدٞضیب ذٞضحبّ ٝ
ذٜسا ٝ ٙسٗ َٜب١ی ث ٠زسز ٝاضز ٗی ضٞز .

پوریا
سالٕ !
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كطضشٗ ٝ ٠بزضش سط ثط ٗی ُطزاٜٛس  ٝا ٝضا ٗی ثیٜٜس  .دٞضیب زض آسشب١ ٠ٛبّ ایسشبز ٝ ٟس َٜذبّ ذبٓی ضا ٗثْ
ًبح ه٢طٗبٛی ثبالی سط ثطزٗ ٝ ٟی ذٜسز  .ذبّ ذبٓی ٗی زطذس  .كطضش ٠خیؾ ذٞضحبٓی ٗی ًطس ٗ .بزض
اضٌ٢بیص ضا دبى ٗی ًٜس .

 -34زاذٔی  .ذب ٠ٛدٞضیب  .ظ٢ط ضٝظ ثؼس .
ٗیع ٛب١بض آٗبز ٟاسز ٗ .بزض زض آضذعذبٗ ٠ٛطـ ّٞآٝضز ٙآذطیٝ ٚسبئْ ٗیع ؿصاسز .
كطضش ٠دطز ٗیع ٛطسش . ٠دٞضیب سطحبّ ٝاضز ٗی ضٞز .

پوریا
سالٕ !
كطضشٗ ٠ی ذٜسز .
صدای مادر (ضٝی ز٢ط ٟكطضش)٠

سالٕ ! زیط ٌٛطزی ؟
پوریا (ث ٠قطف دٔ١ ٠ب ٗی ضٝز)

اضٌبّ زاضشیٖ ثب ثس١ ٠ب  .زاضشیٖ ٗی دطسیسیٖ ٛ .ب١بض زطا ایٜوسض ظٝز حبؾط ضس ٟ؟
مادر (ذٜسا ، ٙزض ٘ٛبی ٛی٘ ٠زضضز)

آذٗ ٠ب ١یر اضٌبٓی ٛساضشیٖ !
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١ط سٗ ٠ی ذٜسٛس  .دٞضیب سطیغ اظ دٔ١ ٠ب ثبال ٗی ضٝز ٓ ٝحظ ٠ای ثؼس ثب زٝضثی ٚػٌبسی ثط ٗی ُطزز  .س َٜذبّ
ذبٓی ضا ٗی آٝضز  ٝضٝی ٗیع ؿصا ٗی ُصاضز  .زٜس ػٌس ٗرشٔق سٌی  ،زٛ ٝلط ٝ ٟیٌی  ٖ١سٛ ٠لط ٟثب ً٘ي س٠
دبیُ ٠طكشٗ ٠ی ضٞز .
سػبٝیط كطضش ٠ضا زض ای ٚغح ٠ٜكوف زض ٘ٛبی زضضز ٛ ٝی٘ ٠زضضز زاضیٖ .

 -35زاذٔی  .ذب ٠ٛدی٘ب٘١ . ٙب ٙضت .
ٗبزض دی٘بٗ ٙطـ ٖ١ ّٞظز ٙؿصا ضٝی اخبم ُبظ اسز  .ز٢ط ٟاش ذسش ٠اسز ٗ .طیٖ ضٝی غٜسٓیص
ٛطسش ٝ ٠دی٘ب ٙضٝی ظٗی ٚسٌی ٠ث ٠زیٞاض ٛطسشٛ ٝ ٠بضاحز اسز .

مادر پیمان
ذت یٌی زیِط ثرط ثطاش.حبال اٛ ٙٝطسٛ،طس  .اظ ا ٙٝهطِٜشط ١ ٖ١سز ً. ٠
مریم (ثب ثـؽ)

ٛیسز !

مادر
ذت اغال ز ٠كطهی ٗی ًٗ ٠ٜب١ی سلط١ ٟلز سی ٚز ٠ضٌٔی ثبض ٠؟
مریم (ثب ثـؽ)

كوف ثطا ١لز سیٛ ٚیسز ً! ٠
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مادر
زٗ ٠یسٝ ٖٛٝاال  .سلط ٟض ٝثٜساظ دی٘ب ، ٙضبٕ ثرٞضیٖ .

 -36ذبضخی  ٝزاذٔی ٗ .سضس ٠دٞضیب  .ظ٢ط ضٝظ ثؼس .
٘ٛبی ػ٘ٗٞی ٗؼطف ٗسضس ٠دٞضیب ٘ٛ .بی ٛی٘ ٠زضضز ٗؼٖٔ .

معلم
غبزهی ! ایٜسكؼٞٛ ٠ً ٠ضشی اٛطبس ٞ؟ آض ٟ؟
صادقی (ِٛطا)ٙ

آهب ذیٔی ً٘! ٠

معلم
یؼٜی زی ً٘ ٠؟ ٘١ی ٚاالٞٛ ٙضشی  ٠ٌٜٛ؟
ثس١ ٠ب  ٝدٞضیب ٗی ذٜسٛس .

صادقی
 ٠ٛآهب !  ٙٞ٘١خٔس ٠هجْ ًُ ٠لشی ، ٚضجص ٞٛضشیٖ  .اٗب ١ط ًبض ًطزیٖ
ثیطشط ٛطس آهب .
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معلم
زطا ؟ س ٠ًٞزضسبر ثس ٛیسز ً ... ! ٠حبال  ٞٛٞ٘١ثیب ثر ٙٞثجی . ٖٜثیب !
ٗؼٖٔ ٗی ٛطیٜس  .غبزهی ثٜٔس ٗی ضٞز  .ػػبی ظیط ثـٔص ضا اظ ًٜبض زیٞاض ثطزاضش ٝ ٠دبی سرشٗ ٠ی ضٝز ،
معلم (ازاٗ . ٠ضٝی ز٢ط ٟغبزهی)

ثر! ٙٞ

صادقی
سب سٞاٛی زٓی ثسسز آٝض

زّ ضٌسشٜ١ ٚط ٘ٛی ثبضس .

ٗؼٜی ای ٚضؼط ضا ٗ ٠٘١ی زاٜٛس  ٝزض ُصضشٞٗ ٖ١ ٠ؾٞع اٛطبء
دسضاٗ ٝ ٙبزضا٘ٛب ٙثٞز ٟاسز ٓٝ .ی ای ًبش اذالم  ٝضكشبض آزٗ٢ب
ٗثْ اٛطبء ١بی ٗسضس ٠ثٞز  .ذٞة  ٝهط ٝ َٜاٛسبٛی ٘١ .ی! ٚ
 ٝثٗ ٠ؼٖٔ ِٛبٗ ٟی ًٜس  .ثس١ ٠ب ٗی ذٜسٛس  .زض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز ز٢ط ٟدٞضیب زیسٗ ٟی ضٞز ًً٘ ٠ی سحز
سبثیط هطاض ُطكشٗ . ٠ؼٖٔ ثب سؼدت اثط١ٝبیص ضا زیٗ ٚی اٛساظز  ٝث ٠غبزهی ذیطٗ ٟی ضٞز .

معلم
٘١ی ٚ؟
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صادقی
ثٔ ٠آهب !
ٗؼٖٔ ثٜٔس ٗی ضٞز  ٝػطؼ ًالس ضا زٜس ثبض ٗشلٌطا ٠ٛهسٕ ٗی ظٛس .

معلم
آض ٟزیِ٘١ ... ! ٠یٝ .... ! ٚاهؼب !
ٓجرٜس ٗی ظٛس  ٝثب سط سبییس ٗی ًٜس  ،خٔٞسط ٗی آیس  ٝزض زكشط غبزهی ٘ٛط ٟای ٗی ز١س ًٗ ٠ب ٘ٛی ثیٜیٖ .
معلم (ازاٗ)٠

ثب ٝخٞز ای ٠ٌٜز ٝذف ثیطشط ٛجٞز  ،زٖٓ ٘ٛیبز ٘ٛط ٟثسی ث٢ز ثسٕ حطف
حسبة ظزی  .ثلطٗب .
غبزهی ٗی ٛطیٜس  ٝزض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز  ،ز٢طٗ ٟشبثط دٞضیب ضا ٗی ثیٜیٖ .
معلم (ازاٗ)٠

ٓٝی ث١ ٠طحبّ اٛطبء سٞؾیح ٗ ٖ١ی ذٞاز  .اظ ثعضُشطار ثرٞا ٟسٞؾیح
ثس ٙض٘ب ث ٠اٛطبر اؾبك. ًٚ ٠
ث ٠دٜدط ٝ ٟث ٠اكن ِٛبٗ ٟی ًٜس .
معلم (ازاٗ)٠
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ثعضُشطا ث٢شط ٗی س ٚٛٞسٞؾیح ثس ٠ً ٙزطا ثؼؿی آزٗب اٛٝدٞضی اٙ
ً ٠س ، ٞس ٞاٛطبر ٞٛضشی .
ضٗ ٝی ًٜس ث ٠ثس١ ٠ب .
معلم (ازاٗ)٠

ذت ثس١ ٠ب  .سبّ ذٞثی زاضش ٠ثبضی . ٚسٌبٓیق یبزسٛ ٙٞط. ٟ
ذساحبكظ سب . ....
ظٗ َٛی ذٞضز  ٠٘٢٘١ .ذطٝج ثس١ ٠ب  .زٝضثی ٚث ٠سسضیح ث ٠دٞضیب ً٘١ ٠سٜبٛ ٙطسشٛ ٠عزیي ضس ٝ ٟز٢طٗ ٟشبثط
ا ٝضا زض ٘ٛبی زضضز ٗی ُیطز .

 -37ذبضخی ًٞ .ز ٝ ٠ذیبثب . ٙظ٢ط .
دٞضیب ٗشلٌط  ٝآضإ اظ ٗسضس ٠ث ٠ذبٗ ٠ٛی ضٝز  .غسا١بی ٗرشٔق زض شٜ١ص ضٝی ٗ ٖ١ی ٓـعٛس .
صدای معلم (ضٝی سػٞیط ٗبضیٜی ً ٠دطز ذف ػبثط ٜٗشظط ػجٞض ثس١ ٠ب ایسشبز)ٟ

زٖٓ ٘ٛیبز ٘ٛط ٟثسی ث٢ز ثسٕ .
صدای رحیم آقا (ضٝی سػٞیط ٗبضیٜی ًٗ ٠بٛغ ػجٞض ثس١ ٠ب اظ ذف ػبثط ضس)ٟ

ثی اٛػبف ! ثیسز ١عاض س ٚٗٞد ّٞاظ ای ٚثسثرز ُطكشی ؟
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صدای مادر (ضٝی سػٞیط زذشط ثس ٠ای ً ٠دطز ذف ػبثط اظ زٝسشبٛص خب ٗبٛسُ ٟطیٗ ٠ی ًٜس)

كطضش ٠ثل ٠٘٢ذیٔی ٛبضاحز ٗی ض ٠زذشطٕ .
صدای رحیم آقا (ضٝی سػٞیط ز ٝزذشط ثس ٝ ٠دسط ثس ٠كبّ كطٝش سط ز٢بض ضا)ٟ

ثبثبض ..... ٠ً ٙٞذسا ثیبٗطظ. ٟ
صدای پیمان (ضٝی سػٞیط ٞٛخٞاٛی ً ٠ثطای زذشط ثس ٠ای ثسشٜی هیلی ٗی ذطز)

زٜس ضٝظ ٟهٓٞط ٞث٢ص زازٕ  .هجْ اظ ض٘ب  .اٗب د ًٖ ٖٓٞثٞز .

 -38زاذٔی  .ذب ٠ٛدٞضیب  .ازاٗ . ٠ظ٢ط
ٗبزض زض آضذعذبٗ ٠ٛطـ ّٞاسز  .زٝضثی ٚآ١سش ٠ث ٠قطف دٔ١ ٠ب ٗی ضٝز  .غسای ٗالیٖ  ٝضٝیبئی ٗٞسیوی
١بضح ثُٞ ٠ش ٗی ضسس ١ ٝط ز ٠اظ دٔ١ ٠ب ثبالسط ٗی ضٝیٖ غسا ثیطشط ٗی ضٞز  .زض اقبم ثبظ اسز  .زض ٘ٛبئی
زضضز ز ٝزسز ثسُ ٠ب ٠ٛزاذْ یي خلز ًلص هطٗع ظیجبی زذشطا ٠ٛكط ٝضكش ٝ ٠ازای ضا ٟضكش ٚثب ًلص ضا ضٝی
ٗیع زض ٗی آٝضز  .اظ ظاٝی ٠زیِط كطضش ٠ضا ٗی ثیٜیٖ ًٗ ٠طـ ّٞایً ٚبض اسز .
صدای مادر (ذبضج اظ ًبزض -ثٜٔس)

كطضش ٠خب ٙثیب زسشبس ٞثطٞض ٛ ،ب١بض حبؾطٗ ٟبزض .
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كطضشً ٠لص ١ب ضا خلز ٗی ًٜس  ،زاذْ خؼجٗ ٠ی ُصاضز  ٝخؼج ٠ضا سٞی ً٘س  .ثؼس ث ٠س٘ز زض ٗی زطذس  ٝثب
حطًز اسٔٞٗٞض ٚثب غٜسٓی زطذساض ً ٠اظ حبال ث ٠ثؼس زض ًبزض اسز ث ٠ضا١ط ٝضسیسٝ ، ٟاضز ثبالثط ضسًٔ ٝ ٟیس آٙ
ضا ٗی ظٛس .
(دبیب ٙاسٔٞٗٞض)ٚ
دٞضیب آضإ ٗ ٝشلٌط ٝاضز ذبٗ ٠ٛی ضٞز  .ثسِٛ ٙٝب ٟثٗ ٠بزض سالٕ ٗی ًٜس  ٝاظ دٔ١ ٠ب ثبال ٗی ضٝز  .كطضش ٠اظ ثبالثط
ثیطٗ ٙٝی آیس ٗ .بزض ثب ِٛبِٛ ٟطا ٙدٞضیب ضا سؼویت ٗی ًٜس  .زٝضثی٘١ ٚطاٗ ٟبزض اظ دٔ١ ٠ب ثبال ٗی ضٝز  .دٞضیب ضٝی
سرز ٛطسش ٝ ٠سط ث ٠دبئی ٚكٌط ٗی ًٜس ٗ .بزض ٝاضز اقبم ٗی ضٞز ًٜ ،بضش ٗیٜطیٜس  ٝثب ٗ١ٞبی سط ا ٝثبظی ٗی
ًٜس .

مادر پوریا
ٗسضس ٠س ٠ً ٖٛٞسؼكیْ ضس .
دٞضیب ػٌس آؼ٘ٔی ٛطب٘ٛ ٙی ز١س .
مادر پوریا (ازاٗ)٠

زی ضس ٟدٞضیب ؟
زیعآ ٞثٗ ٠بزض دٞضیب ً ٠ایسشبز ٝ ٟزض حبّ ضكش ٚث ٠قطف زض اقبم اسز .
مادر پوریا (ازاٗٗ - ٠شلٌط)

ث ٠كطضشٗ ٠ی ُیٖ ذبّ ذبٓی آٝی ٜٞ١ظ ذٞاث ٝ ٠ای ٚیٌی ٖ١
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اٗبٛز ٗطزٗ . ٠سب ثجی ٖٜزی ٗی ض ٠؟!

 -39زاذٔی  .ذب ٠ٛدٞضیب  .آذطی ٚضٝظ سبّ  .ظ٢ط
كطضش ٠ضٝی ٝیٔسط دطز ٗیع ؿصاذٞضی ٛطسش ٝ ٠ؿِ٘ی ٚاسز  .دٞضیب زاضز ثب ا ٝحطف ٗی ظٛس ٓٝی
كطضش ٠زائ٘ب ٝیٔسط ثطهی ضا ث ٠زخ  ٝضاسز ٗی زطذبٛس  ٝاظ ضٜیس ٙقلطٗ ٟی ضٝز  .حبٓز ثـؽ زاضز ٗ .بزضضبٙ
زض حبّ خ٘غ ًطز ٙظطك٢بی ضٝی ٗیع اسز  ٝحٞاسص ثُ ٠لشِٞی آ ٙزٝسبسز  .ا ٝثؼس اظ ذبٓی ًطز ٙثبهی ٗبٛسٟ
ؿصا١ب  ٝضیرش ٚظطك٢ب زض سیٜي ظطكطٞئی ًٜ ،بض كطضش ٠ضٝی غٜسٓی ٗی ٛطیٜس  ٝثب ا ٝحطف ٗی ظٛس  .اِٛبض اٝ
ٗ ٖ١ی ذٞا١س زذشطى ضا ٗشوبػس ث ٠اٛدبٕ ًبضی ًٜس  ،سطش ضا ثـْ ًطزٗ ٝ ٟی ثٞسس  .ثالذط ٟز٢ط ٟكطضش٠
ً٘ی ثبظ ٗی ضٞز  ٝثب ٓجرٜس ً٘طِٛی سطش ضا ث ٠ػالٗز سسٔیٖ ضٝی ضب ٠ٛذٖ ٗی ًٜس  .دٞضیب ذٞضحبّ ٗی
ضٞز ً ٝلص ً ٝبدطٗ ٚی دٞضس  .س َٜذبّ ذبٓی ضا ثطزاضش ٝ ٠ث ٠قطف زض ٗی ضٝز .

پوریا
ٗ ٚضكشٖ  .ذساحبكظ ٛ .ب١بض ُط ٖٜضس سبٛسٝیر ٗی ذٞضٕ .

مادر
ظٝز ثیب  ٝ ٚٗ .ثبثب ػػط خبئی زػٞسیٖ ١ب !
زسز ٓطظا ٙكطضش ، ٠زسش٢بی ٗبزض ضا ٗی ُیطز .
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 -40ذبضخی  .ذیبثب . ٙازاٗ . ٠ظ٢ط
دٞضیب سطحبّ  ٝهجطام ثب هسٗ٢بی سٜس اظ ذیبثب ٙكطػی ٛعزیي ذب ٠ٛػجٞض ٗی ًٜس  .حٞاسص ث ٠سَٜ
ٗب١ی سٞی زسش٢بیص اسز ٛ .جص یي ًٞز ، ٠غبزهی ٌ٘١السیص ػػب ظیط ثـْ ث ٠زیٞاض سٌی ٠زاز ٟدٞضیب ضا
س٘بضب ٗی ًٜس  .دٞضیب ًٗ ٠شٞخ ٠اٛ ٝیسز یٌجبض ٟدبیص ث ٠زیعی ُیط ًطز ٟسٌٜسضی ٗی ذٞضز  .زض حبّ سوٞـ
اسز ً ٠غبزهی ثب یي زسز س َٜضا ٗ ٠ِٛی زاضز  ٝثب زسز زیِط یوً ٠بدط ٚا ٝضا ث ٠ػوت ٗی ًطس .

صادقی

(ثب ذٜس)ٟ

ٛرٞضی ظٗی! ٚ

پوریا
زسشز زضز  . ٠ٌٜٛای. ّٞ
 ٝهسٗ٢بیص ضا سٜسسط ٗی ًٜس .
پوریا (ازاٗ)٠

ذساحبكظ .
غبزهی ثب ٓجرٜس ضكش ٚدٞضیب ضا ٛظبضٗ ٟی ًٜس .

 -41ذبضخی ٛ .عزیي ثسبـ ضحیٖ آهب  .ثؼساظظ٢ط .
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دٞضیب سطٝس ٠سٗ َٜب١ی ضا ثب ١ط ز ٝزسز ُطكش ٝ ٠ثب حبٓشی ضجی ٠زٝیس ٙث ٠ثسبـ ضحیٖ آهب ٗی ضسس .
ٗی ثیٜس ًٛ ٠یسز  .سبٛسٝیر ٞٛ ٝضبثٗ ٠ی ذطز  .زط٘ص ث ٠دیطٗطز زطذی اكـبٛی ٗی اكشس ً ٠دطز ث ٠اًٜ ٝبض
خٞی آة ضٝی زطذص ٛطسش ٝ ٠ثب ؿطٝض سبٛسٝیر ُبظ ٗی ظٛس  .زض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز یي سبٛسٝیر زیِط  ٝیي
ثكط ٞٛ ٖ١ضبث ٠ذبٞٛازًٜ ٟبض ا ٝضٝی زطخ زیسٗ ٟی ضٞز  .ز٢ط ٟیٌسیِط ضا ٘ٛی ثیٜس  .دٞضیب اظ دطز ث ٠اٛ ٝعزیي
ضس ٝ ٟث ٠ضب ٠ٛاش ٗی ظٛس .

پوریا
آهب ٘ٛی زٛٝی ٚای ٚضحیٖ آهب ٗب١ی كطٝش ًی ٗیبز ؟
دیطٗطز ٘١سٜب ٙثب ٓصر  ٝؿطٝض ٗطـ ّٞذٞضز ٙسبٛسٝیر اسز .

پیرمرد افغانی
زاضٕ ٛب١بض ٗی ذٞضٕ .
دٞضیب زطخ ضا زٝض ٗی ظٛس  ٝضٝثطٝی دیطٗطز ضٝی زطخ ٗی ٛطیٜس  .سبٛسٝیر ٞٛ ٝضبث ٠اش ضا ضٝی زطخ ٗی ُصاضز
پوریا (ثب ذٞا١ص)

ثِی ٚزیِ. ٠
٘١عٗبِٛ ٙب١طب ٙسالهی ٗی ًٜس ٘١ .سیِط ضا ثدب ٗی آٝضٛس  .دیطٗطز زسشذبزٗ ٠ی ضٞز .

پیرمرد افغانی

(ثب كطیبز)

 ! ٠ٛسبٛسٝیسش ٞایٜدب ٛصاض ! ٞٛضبث ٠س ٞایٜدب ٛصاض !
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دیطٗطز ٗثْ كٜط اظ خب ٗی خ٢س  ٝزض ٛشیدٞٛ ٠ضبث ٠ذبٞٛاز١ ٝ ٟط ز ٝسبٛسٝیسص زاذْ خٞی آة ٗی اكشس ِٛ .بٟ
یبس آٗیعی ث ٠آ١ ٙب ٗی ًٜس  ٝثؼس ػػجبٛی  ٝدطیطب ٙزٛجبّ دٞضیب ٗی ًٜس دٞضیب كطاض ٗی ًٜس زض حبٓی ً٠
سرز ٗٞاظت سٗ َٜب١ی اسز .
زض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز سبٛسٝیر ٞٛ ٝضبث ٠دٞضیب ضٝی زطخ خب ٗبٛس ٟاسز .
پیرمرد (ثب كطیبز – زض حبّ زٝیس)ٙ

زُ ٠خ اسز ثبثب ؟! ای ٠٘١ ٚآزٕ ! س١ ٞی ٗیبی سطاؽ ٗ ، ٚای ٝ ٚای ٜٞاظ ٗٗ ٚی ذٞای ؟
سبٛسٝیر س ٞیٌی ثٞز ٗبّ ٗ ٚزٝسب ! ٞٛضبث ٠ر ًٞزي ثٞز ٗبّ ٗ ٚذبٞٛاز .ٟثی اٛػبف !
دٞضیب ضشبثب ٙدطز یً ٠ذ ٠آزٕ د٢ٜبٗ ٙی ضٞز  ٝدیطٗطز زسز ذبٓی ثط ٗی ُطزز  .دٞضیب ٘١بٛدب ً ٠ایسشبز ٟیبزش
ٗی آیس .

صدای رحیم آقا

(ضٝی ز٢ط ٟدٞضیب)

س ٠ثبؽ كطزٝس ! ضٝثطٝی سوبذب. ٠ٛ

 -42ذبضخی  .خٔٞی ذب ٠ٛدی٘ب . ٙثؼس اظ ظ٢ط .
دٞضیب ث ٠ذب ٠ٛدی٘ب ٙضسیس . ٟضحیٖ آهب زض حبّ ثیط ٙٝآٝضز ٙزطخ زسشی اظ ذب ٠ٛاسز  .دٞضیب ضا ٗی ثیٜس
.

رحیم آقا
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اِ  ...سٞئی ؟ ایٜدب اٗٝسی زیٌبض ؟
ِٛب١ص ث ٠ذبّ ذبٓی ٗی اكشس .

رحیم آقا

(ازاٗ)٠

اِ  ...ثالذط ٟای ٜٞدیسا ًطزی ؟ ثبثب زٗز ُطٕ !
دی٘ب ٖ١ ٙثب ٝسبیْ ًبضش اظ دطز ث ٠ضحیٖ آهب ٛعزیي ٗی ضٞز  ٝثب زیس ٙدی٘ب ، ٙث ٠دطز ضحیٖ آهب ٗی ذعز .

پوریا
ٗ ٚزیطٕ ضس ٟضحیٖ آهب  .ذ ٖٗ ٠ٛٞزٝض . ٟثی ظح٘ز ای ٜٞثسی ٚث ٠دی٘ب . ٙزسشش ٙٞزضز . ٠ٌٜٛ
اظ زٜس ض ٝدیص ًُ ٠لشی ٠٘١ ٚخب ض ٝزٛجبّ ا ٙٝآهب اكـبٛیُ ٠طشٖ  ٝای ٜٞاظش ُطكشٖ .
ضحیٖ آهب ثب حبٓشی ٗطًت اظ سحسی ٝ ٚضؾبیز  ،دٞضیب ضا ثطاٛساظ ٓ ٝحظبسی ِٛب١ص ٗی ًٜس  .دی٘ب٠ً ٖ١ ٙ
حطك٢بی دٞضیب ضا ضٜیس ٟاظ دطز ضحیٖ آهب  ،ضِلز ظز ٟث ٠دٞضیب ٗثْ یي ه٢طٗبِٛ ٙبٗ ٟی ًٜس .

رحیم آقا
آكطی ٚدسط ! ثس . ٚٗ ٟی ٠زهیوٝ ٖ١ ٠ایسب ًبضر زاضٕ ٛ .طی ١ب ! اال ٙثط ٗی ُطزٕ .
س َٜضا اظ زسشبٓ ٙطظا ٙدٞضیب ٗی ُیطز (٘ٛبی ٛعزیي) ٞٗ ٝهغ ثطُطش ٚثب دی٘ب ٙسی ٠ٜث ٠سیٗ ٠ٜی ضٛٞس  .سَٜ
ٓت دط ٗی ظٛس ً٘ ٝی اظ آة آٗ ٙی ضیعز ١ .ط زٝ ٝحطشعزٗ ٟی ضٛٞس  .دی٘ب٘١ ٙسٜب ٙسحسی ٚآٗیع  ٝثب ٓجرٜسی
ٗبر ثس١ ٙٝیر ٝاًٜص زیِطی دٞضیب ضا ٗی دبیس  .ضحیٖ آهب س َٜضا ث ٠دی٘بٗ ٙی ز١س  ٝزیعی ث ٠اٗ ٝی ُٞیس .
دی٘ب ٙضكشٓ ٝ ٠حظبسی ثؼس ثب دبضذ ضیط ٠ای ثط ٗی ُطزز  .زض ٘ٛبی ٛی٘ ٠زضضز زسشبٓ ٙطظا ٙضحیٖ آهب یي سَٜ
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ذبٓی اظ ضٝی زطخ ثط ٗی زاضز ٗ .حشٞیبر دبضذ ضا زض آٗ ٙی ضیعز  ٝدبضذ ضا ث ٠دی٘بٗ ٙی ز١س  ٝس َٜضا ث ٠قطف
دٞضیب ٗی ُیطز .

پوریا
ثجرطی ! ٚایٝ ٜٞاس ٠زی آٝضزی ٚزیِ ٠؟
ضحیٖ آهب س َٜضا ث ٠اٗ ٝی ز١س .

رحیم آقا
حبال س ٞثجط  .ضبیس ٘ٛطز . ٟضبیس كوف ذٞاثیسٝ ٟاهؼب ٛ .یِب ! ض ٝضٌٖ اكشبز ٠ٛ ٟث ٠دطز !
دٞضیب ِٛب١ی ثی ٚضحیٖ آهب  ٝس َٜضز  ٝثسّ ٗی ًٜس  .دی٘ب ٙث ٠قطف اقبهص ثط ٗی ُطزز  .دٞضیب ذساحبكظی ٗی
ًٜس  .ضحیٖ آهب غسایص ٗی ظٛس .

رحیم آقا
حَ ثیسز ١عاض س ٚٗٞ؟
دٞضیب ث ٠ضا١ص ازاٗٗ ٠ی ز١س .

 -43زاذٔی  .اقبم دی٘ب . ٙثؼس اظ ظ٢ط .
ٗطیٖ اظ غسای ثسش ٠ضس ٙزض ؿٔشی ظز ٟثیساض ٗی ضٞز  .دی٘بٛ ٙطسش ٝ ٠ذٞضحبّ سٗ َٜب١ی ضٝی
قبهس ٠ضا ٗی دبیس .
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مریم (ذٞاة آٓٞز)

زی ضس ٟ؟ ًی ثٞز ؟ دی٘ب ٙ؟
دی٘ب ٙزطاؽ اقبم ضا ضٝضً ٚطز ٝ ٟزض ز ٝهسٗی ٗطیٖ ٗب١ی ضا ثب اِٛطز ث ٠اٛ ٝطبٗ ٙی ز١س ٗ .ؼٔٛ ٕٞیسز ٗی
ذٜسز یب ثـؽ ًطز. ٟ

پیمان
١یسی ٗطیٖ ! ًسی ٛجٞز  .ایٜدب ضِٛ ٝب! ٟ
ٗطیٖ آضإ سطخبیص ٗی ٛطیٜس ٗ ٝسیط اِٛطز اضبض ٟدی٘ب ٙضا سؼویت ٗی ًٜس .

پیمان

(زض حبّ ثیط ٙٝضكش ٚاظ اقبم)

اال ٙاظ ضحیٖ آهب ٗی دطسٖ ی ٠زیعی ٗی ُیطٕ ثص ثس ٟثرٞض. ٟ
زط٘بٗ ٙطیٖ سبظ ٟث ٠ذبّ ذبٓی ٗی اكشس ً ٠زاضز زٝض سٗ َٜی زطذس .
مریم (ثب كطیبز)

آخ خ ! ٙٞذبّ ذبٓی !
ٛ ٝیٖ ذیع ٗی ضٞز .
اظ زض ٛی٘ ٠ثبظ دی٘ب ٙضا ٝسف حیبـ دطز ث ٠زٝضثیٗ ٚی ثیٜیٖ ً ٠ضٝثطٝی ضحیٖ آهب ثب ا ٝغحجز ٗی ًٜس .
غسای ٗطیٖ ً٘١ ٠سٜب ٙثب ضبزی ذبّ ذبٓی ضا كطیبز ٗی ظٛس ثِٞش ٗی ضسس .

57

زض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز یٌجبض ٟضحیٖ آهب ثب حطًشی اسٔٞٗٞضِٛ ٚب١ص ث ٠زاذْ اقبم ٗطیٖ ٗی اكشس  .ز٢ط ٟاش
ؿطم حیطر ٗی ضٞز  .زط٘بٛص ُطبز ٗی ضٛٞس .

رحیم آقا

(ظٗعًٜٗ ٠ب)ٙ

ال ح ٝ ّٞاله ٣ٞاال ث ٠اهلل !!!!! ...
ٗطیٖ ضا ٗی ثیٜیٖ ً( ٠اظ زیس ضحیٖ آهب) ایسشبزٓ ٝ ٟج ٠قبهس ٠ضا ُطكش ٝ ٠ذٜسًٜ ٟب ٙثب ذبّ ذبٓی حطف ٗی ظٛس .
(دبیب ٙاسٔٞٗٞض)ٚ

 -44ذبضخی  .ثسبـ ضحیٖ آهب  .ػػط
ضح٘ب ٙخٔٞی ضحیٖ آهب ٛطسش ، ٠ثب سٗ َٜب١ی هطٗعی ً ٠زض زسشص اسز ثبظی ًطز ٝ ٟثب ضحیٖ آهب
حطف ٗی ظٛس .

رحیم آقا

(ثب سؼدت)

ذت !  ...ثیسز ١عاض س ٚٗٞ؟
رحمان (ثب سؼدت)

اسٖ زذشطٖٗ ٘ٛیسا ٖٛاظ ًدب ثٔس ثٞز ؟
سطش ضا دبئیٗ ٚی اٛساظز  ٝثب اكسٞس ظٗعٗٗ ٠ی ًٜس .
رحمان (ازاٗ)٠
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قلٔي زذشطى ٗب١ی ذب١ ... ! ٖٛیر ُذٖ ٛعز .

رحیم آقا
آض . ٟا ٚٗ ٞٛٝذٞزٕ كطسشبزٕ دیسار ًٗ . ٠ٜی ضٜبس٘ص .
رحمان (ثب سؼدت)

ذٞزر كطسشبزیص ؟

رحیم آقا
آض ٟثبثب  ...الظٗص زاضز  ...هؿی ٠ش یً٘ ٠ی ...
 ٝثب زسز حطًشی ٗی ًٜس یؼٜی زض ٝ ٖ١ثط . ٖ١ضح٘ب ٙزسشص ضا زض خیت ًطز ٝ ٟثیطٗ ٙٝی آٝضز .

رحمان
ای١ ٚعاض س ٚٗٞد ّٞایٗ ٚب١ی هطٗع  .ای١ ٚلس١ ٟعاض س ٖٜٗٞثطس ٙٞغبحجص ٗ .ی ضٜبسیص زیِ ٠؟
ضحیٖ آهب د ّٞضا ٗی ُیطز  ٝث ٠كٌط كطٗ ٝی ضٝز .

رحیم آقا

(ظیط ٓت)

ػدت ! ػدت حٌبیشی ! دسط ٖ١ ٟزطا ١یسی ِٛلز دس ؟
ٓحظبسی ثؼس زض ٘ٛبئی زضضز زسز ٓطظا ٙضحیٖ آهب اسٌٜبس ١عاضی ضا ث ٠قطف ضح٘ب ٙزضاظ ٗی ًٜس.

رحمان
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ای ٚزی ٠زیِ ٠؟
ضحیٖ آهب اضبض ٟای ثٗ ٠ب١ی هطٗع ٗی ًٜس .

رحیم آقا
ای ٚیٌی زیِ ٠ػیسی زذشطسٗ ! ٠ب١ی ذب! ٖٛ
 ٝذیط ٟزض زط٘ب ٙضح٘بِٛ ٙبٗ ٟی ًٜس  .ضح٘ب ٖ١ ٙاثشسا ذیط ٟث ٠ضحیٖ آهب ِٛبٗ ٟی ًٜس ثؼس ثب ذدبٓز سطٌط
ًطز١ ٟعاض سٗٞبٛی ضا ٗی ُیطز  .ذساحبكظی ٗی ًٜس  .ثط ٗی ُطزز ثطٝز  ،ضحیٖ آهب آ١سش ٠اِٛبض ً ٠ثب ذٞزش
حطف ثعٛس .

رحیم آقا
ًبش ذبّ ذبٓی زاضشٖ ػیسی ٗیسازٕ زذشطر .
ضح٘ب ٙسط ثط ٗی ُطزاٛس .

رحمان
زی ؟

رحیم آقا
١یسی !
ضح٘بٓ ٙجرٜس ظیجبئی ٗی ظٛس .
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رحمان
ض٘ب ٗ ٖ١یِی ٚذبّ ذبٓی ؟
 ٝثط ٗی ُطزز ٗی ضٝز ٓ .حظ ٠ای ثؼس سط ثط ٗی ُطزاٛس  ٝثب ضٞذی  ٝذٜس ٟزض ٘ٛبئی ٛی٘ ٠زضضز ٗی ُٞیس .

رحمان
ذبّ ذبٓی ًٞٗ ٠یُٖ .
 ٝسطًط٢بی دیطبٛیص ضا ٛطبٗ ٙی ز١س .
ز٢طٗ ٟشؼدت ٜٗ ٝلؼْ ضحیٖ آهب زض ٘ٛبئی زضضز .

 -45زاذٔی ٜٗ .عّ دٞضیب  .ػػط .
ٗبزض دٞضیب ٓجبس دٞضیس ٝ ٟآٗبز ٟضكش ٚذٞز ضا زض آی ٠ٜخٔٞی زض ٗطـً ّٞطز ٟظٗ َٛی ذٞضز  .زض ضا ثبظ
ٗی ًٜس  .دٞضیبسز  .دٞضیب سالٕ ٗی ًٜس .

مادر پوریا
سالٕ ٗبٗبً ! ٙدبئی زیط ًطزی ؟ آذی  !...ای ٚزی ٠زیِ ٠زسشز ؟ كطضشٗ ٠ی ثی. ٠ً ٠ٜ

پوریا
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 ٙٞ٘١آٝی ٠س  .ضحیٖ آهب ُلز ثجط ٗ ٖٜآٝضزٕ  .ث ٠كطضشٗ ٠یِٖ ٜٞ١ظ ثیساض ٛطس. ٟ

مادر پوریا
ای ٚزكؼ ٠زیِٗ ٠ی ك. ٠٘٢
سطی اظ ضٝی اكسٞس ً ٝالكِی سٌب ٙزاز ، ٟآ١ی ٗی ًطس .
مادر پوریا (ازاٗ)٠

ذیٔی ذت  .ثط ٝكطضش ٠ض ٝثیبض دبیی ، ٚدیص  ٖ١ثبضی . ٚسٔٞیعی ٙٞثطٛبٗ ٠سبّ سحٞیْ زاضٗ ، ٟب
ػوس زػٞسیٖ  .اٛساذش ٚاٗطٝظ زیِ٘ٛ . ٠یطٛ ٠طیٖ  .اُ ٠زیط اٗٝسیٖ  .ؿصا ضُ ٝبظ. ٟ
دٞضیب زاذْ ذبٗ ٠ٛی ضٞز  ٝزض ضا ٗی ثٜسز .

 -46زاذٔی  .ذب ٠ٛدٞضیب  .ؿطٝة .
دٞضیب زض حبّ ً٘ي ث ٠كطضش ٠ثطای ٛطسش ٚضٝی ٝیٔسط اسز  .زط٘ص ث ٠دٜدطٗ ٟی اكشس ً ٠ثبظ ٗبٛسٟ
اسز  .ثطای ثسش ٚدٜدط ٟث ٠قطف آٗ ٙی ضٝز ِٛ .ب١ص ث ٠آ ٙقطف ذیبثبٗ ٙی اكشس  .غبزهی ٌ٘١ ،السیص ضا
ٗی ثیٜس ً ٠ثب ذٜس ٟثطای ا ٝزسز سٌبٗ ٙی ز١س .
ثطش ث ٠دٞضیب  ٝكطضش ٠ً ٠زض ثبالثط دبئیٗ ٚی ضٛٝس  .دٞضیب ٝیٔسط ضا ث ٠ثیطٗ ْ١ ٙٝی ز١س  .ز٢ط ٟكطضش ٠سطز
اسز  .زیعآ ٞث ٠كطضش ٠ضٝی ٝیٔسط زض ١بّ ً ٠ث ٠سٗ َٜب١ی ضٝی ٗیع سٔٞیعی ٙٞذیط ٟضس ٟاسز  .دٞضیب سٔٞیعیٙٞ
س٘بضب ٗی ًٜس  .زیعآ ٞث ٠كطضش ٠ً ٠یي زسز ضا ظیط سط ُصاضش ٝ ٠سوطیجب زضاظ ًطیس ٝ ٟحی ٚس٘بضبی سٔٞیعیٙٞ
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ِٛب١ی  ٖ١ث ٠ذبّ ذبٓی ٗی اٛساظز  .ذبّ ذبٓی ًق س َٜسٌب٘ٛ ٙی ذٞضز  .ػوطث ٠ثبٛی ٠ض٘بض سبػز زض سٔٞیعیٙٞ
زض ٘ٛبی زضضز ث ٠ػسز ظٗب ٙسحٞیْ سبّ ٗی ضسس .

-47زاذٔی  .ثطش ٗشوبقغ ث ٠ذب ٠ٛدٞضیب  ٝزكشط اظزٝاج  .ؿطٝة .
ذب ٠ٛدٞضیب ٘ٛ .بی ٛی٘ ٠زضضز سٔٞیعی. ٙٞ

گوینده تلویسیون
آؿبظ سبّ ١عاض  ٝسیػس . ......... ٝ
ثطش ث ٠زكشط اظزٝاج ٘ٛ .بی ٛی٘ ٠زضضز غلح ٠سٔٞیعی. ٙٞ

گوینده تلویسیون
 ............ض٘سی .
ثطش ث ٠ذب ٠ٛدٞضیب ٘ٛ .بی زضضز اظ یٌجبض ثبظ  ٝثسش ٠ضس ٙز١ب ٙذبّ ذبٓی .
ثطش ث ٠زكشط اظزٝاج ٘ٛ .بی زضضز ز٢ط ٟػطٝس .

عروس
ثٔ. ٠
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ثطش ث ٠ذب ٠ٛدٞضیب ٘ٛ .بی زضضز اظ ٓطظش زٕ ذبّ ذبٓی .
ثطش ث ٠زكشط اظزٝاج ٘ٛ .بی ٗشٞسف اظ ضبزی ً ٝق ظز ٙحؿبض .
ثطش ث ٠ذب ٠ٛدٞضیب ٘ٛ .بی ٛی٘ ٠زضضز اظ ُطزش سطیغ ذبّ ذبٓی زض س٘ٛ . َٜبی ٛی٘ ٠زضضز كطضش١ ٠یدبٙ
ظز. ٟ
فرشته (ثب كطیبز)

ذبّ ذبٓی ثیساض ضس ! ذبّ ذبٓی ثیساض ضس !
دٞضیب ضشبثب ٙث ٠قطف ذبّ ذبٓی ضكش ٠س َٜضا زض آؿٞش ُطكشٗ ٝ ٠ی ثٞسس .
ثطش ث ٠زكشط اظزٝاج  .حبؾطی ٚث ٠ػطٝس  ٝزاٗبز سجطیي ٗی ُٞیٜس  .ػس ٟای  ٖ١زسز ٗی ظٜٛس .
ثطش ث ٠ذب ٠ٛدٞضیب ٝ .یٔسط كطضش ٠ث ٠دٞضیب ٛعزیي ٗی ضٞز .
فرشته (كطیبز ظٛب)ٙ

ثطًٜ ٝبض  ...ثیساض ضس ... ٟثطًٜ ٝبض  ...ثطًٜ ٝبض .
دٞضیب ًٜبض ٗی ضٝز ٝ .یٔسط كطضش ٠ثب حطًز اسٔٞٗٞض ٚزض خبی دٞضیب هطاض ٗی ُیطز  .كطضش ٠زسش٢بیص ضا ثٓ ٠ج٠
١بی ٗیع سٔٞیعیٗ ٙٞی ُیطز ِٛ .ب ٟدٞضیب آضإ ث ٠قطف دب١بی كطضش ٠دبئیٗ ٚی ضٝز ً ٠ضٝی ظٗی ٚهطاض ُطكشٝ ٠
ٗرشػطی  ٖ١خب ث ٠خب ٗی ضٛٞس  .كطضش ٠س َٜذبّ ذبٓی ضا ثـْ ٗی ًٜس  .اٗ ٝح ٞذبّ ذبٓی  ٝدٞضیب ٗح ٞاٝ
ضس ٟاٛس ( .دبیب ٙاسٔٞٗٞض)ٚ
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 -48زاذٔی  ٝذبضخی  .ثطش ٗشوبقغ ث ٠ذب ٠ٛضح٘ب ٝ ٙثیط ٙٝزكشط اظزٝاج  .ؿطٝة .
ضح٘ب٘١ ، ٙسطش ٗ ٝب١ی ذب ٖٛزٝضسط اظ سلط١ ٟلز سیٛ ٚطسش ٠زبی ٗی ذٞضٛس ٗ .ب١ی ذب ٖٛث ٠زیٞاض
سٌی ٠زاز . ٟآ َٜ١ضبز اكـبٛی ثب غسای ٗالیٖ ثُٞ ٠ش ٗی ضسس ٗ .ب١ی هطٗع زض س َٜثٗ ٠ب١ی ذبِٛ ٖٛبٗ ٟی ًٜس
.
ثطش ث ٠دیبز ٟضًٜ ٝبض سبذش٘ب ٙزكشط اظزٝاج  ،ػس ٟای ث ٠ػطٝس  ٝزاٗبز سجطیي ٗی ُٞیٜس  .ػس ٟای زسز ٗی
ظٜٛس  ٝثس١ ٠ب ٗی ضهػٜس  .زاٗبز زسز دسض  ٝػطٝس ضٝی ذبٓ ٠خ ٙٞضا ٗی ثٞسٜس  .زاٗبز ث ٠زذشط ثس ٠ظیجبئی ً٠
ٗی ضهػس اسٌٜبسی ضبثبش ٗی ز١س  .ز ٝدسط ثسًٜ ٖ١ ٠بض زاٗبز ضٝثطٝی ٗ ٖ١ی ضهػٜس  .زذشط ثس ٠دسط ثس١ ٠ب
ضا ظیط ٛظط زاضز  .آٝی ً ٠دطز ث ٠زاٗبز زاضز ًال ٟضبدٞی ظیجبئی ث ٠سطش اسز  .زٗٝی ً ٠ضٝثطٝی اٗ ٝی ضهػس
زسز زضاظ ٗی ًٜس ًال ٟا ٝضا ثطزاضز ٓٝی آٝی ثب ؿیظ ٗبٛغ ٗی ضٞز  .زاٗبز ث ٠آٝی ً ٠دطز ث ٠اٝسز اسٌٜبسی
ضبثبش زاز ٝ ٟزٝثبض ٟزسز زض خیجص ٗی ًٜس  .آٝی ثب ضیكٜز  ٝظضِٛی سطیغ خبیص ضا ثب زٗٝی ػٞؼ ٗی ًٜس
 ٝزاٗبز ً ٠اظ ای ٚخبثدبئی ثی ذجط اسز  ،اسٌٜبس ثؼسی ضا  ٖ١ث ٠آٝی ٗی ز١س  .زٗٝی ٛبضاحز ٗی ضٞز  .آٝی
اسٌٜبس ١ب ضا الی اِٛطشب ، ٙثبالی سطش زٝض اظ زسشطس اٗ ٠ِٛ ٝی زاضز  ٝثیطشط حطغص ٗی ز١س  .ز٢طٟ
زٗٝی اكسطزٗ ٟی ضٞز  .آٝی ٛبُ٢بِٛ ٙب١ص ث ٠ز٢ط ٟذٜسا ٙزذشطى ً ٠ؾ٘ ٚضهع ٗطـ ّٞس٘بضبی آ٢ٛبسز
اكشبزٗ ، ٟح ٞزذشطى ضسٝ ٝ ٟا ٗی ضٝز  .یٌی اظ ذب٢٘ٛب ضطٝع ث ٠زف ظزٗ ٙی ًٜس .
ثطش ث ٠ضهع ٗب١ی هطٗع ُ ٝطزش سطیؼص زض س َٜآة ذب ٠ٛضح٘ب. ٙ
ثطش ث ٠زذشطى ً ٠ث ٠دسط ثس ٠آٝی ً٘١ ٠سٜبٗ ٙح ٞاٝسز ٗیرٜسز  .زٗٝی اظ ؿلٔز آٝی اسشلبزً ٟطزٟ
اسٌٜبس ١ب ضا اظ الی اِٛطشبٛص ذبضج ًطز ٟزض خیت ذٞز ُصاضشٗ ٝ ٠ی ضٝز  .آٝی اغال ٗشٞخٛ ٠طس ٝ ٟزسشص
٘١بٛكٞض ثبالسز  .زذشط ثس ٠ث ٠اٗ ٝی ذٜسز  .آٝی ؿبكٔشط ٗی ضٞز  .زٗٝی ثطُطشً ٝ ٠ال ٟا ٝضا ٖ١ثطزاضشٝ ٠
زٝثبضٗ ٟی ضٝز .
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ثطش ث ٠زطذص سطیغ ٗب١ی هطٗع زض ذب ٠ٛضح٘ب ٙزض س َٜآة .
ثطش ث ٠خط ٚػوس  .زذشط ثس ٠ثیطشط ٗی ذٜسز  .آٝی ث ٠ذٞزش ٗی ُیطز ٓ .جرٜس ػبضوب ٠ٛای ظز ٝ ٟزط٘بٛص
ضا ذ٘بض ٗی ًٜس ٗ .بزض آٝی سط ٗی ضسس ٛ .یطِٗ ٙٞحٌ٘ی اظ دٞٔ٢ی اٗ ٝی ُیطز  ٝا ٝضا ثب ذٞز ٗی ثطز  .هیبك٠
آٝی ٗؿحي ضس ٝ ٟزضز ٗی ًطس  .زذشط ثس ٠ضیسٗ ٠ی ضٝز .
ثطش ث ٠ذب ٠ٛضح٘بٗ . ٙب١ی هطٗع ثی سبة ضس ٟاسز ٗ .ب١ی ذبٗ ٖٛطـ ّٞذٞضز ٙزبی اسز ً٘ .ی اظ زبی ضٝی
دبیص ٗی ضیعز ٗ .ب١ی ذب ٖٛخیؾ ذلیلی ٗی ًطس .
ثطش ث ٠خط ٚػوس  .دسط ثس ٠زٗٝی ًال ٟضا ثط سط ٗی ُصاضز  .غسای زف هكغ ٗی ضٞز .

ماهی خانم
اٝخ !

مادر ماهی خانم
زی ضس ؟

ماهی خانم
زبی زاؽ ثٞز  .ضیرز دبٗ ٞسٞظٛٝس .

مادر ماهی خانم
ٗٞاظت ثبش ذت .
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دسض ٗ ٝبزض ٗب١ی ذب ٖٛزٝثبضٗ ٟطـ ّٞغحجز ًطزٗ ٙی ضٛٞس  .اٗب ٓحظ ٠ای ثؼس ثب حطًز اسٔٞٗٞض ٚسطضب ٙث٠
قطف ٗب١ی ذبٗ ٖٛی زطذس  ٝؿطم زض حیطر ا ٝضا ِٛبٗ ٟی ًٜٜس ٗ .ب١ی ذب ٖٛخبی سٞذشِی ضا ٗی ٗبٓس  .ز١بٙ
 ٝزط٘ب ٙدسض ٗ ٝبزضش ١ط ٓحظ ٠ثبظسط ٗی ٗبٛس ٗ .ب١ی هطٗع ثب سؼدت ز١بٛص ضا ثبظ  ٝثسشٗ ٠ی ًٜس ( .دبیبٙ
اسٔٞٗٞض)ٚ

 -49دطز ٟسیب ٟاسز .
غسای ٗالیٖ یي سبظ اكـبٛی ثِٞش ٗی ضسس  .غسای ُلشِٞی ضح٘بٗ ٝ ٙب١ی ذب ٖٛضا ضٝی غسای سبظ
 ٝدطز ٟسیب ٟزاضیٖ .

صدای ماهی خانم
ٗب١ی ًٞزیٌ١ ٠ی زٜ١ط ٞثبظ ٗی ً١ ٠ٜی ٗی ُ : ٠آة ! آة !

صدای رحمان
 ٠ٛزذشطٕ ! ٗیِ : ٠ث ٠ث ! ٠ث ٠ث! ٠
غسای ػجبضر «ٗی ُ : ٠ث ٠ث ! ٠ث ٠ث »! ٠زٜس ثبض سٌطاض  ٝكیس ٗی ضٞز .

سیامک فراهانی
1395/05/18
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