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 اشخاص نمایش
 جنگ جهانی دوم باحمله به لهستان( .ادلؾ هیتلر)صدراعظم المان ومسبب5

 

 (یک روزلبل ازخودکشی باهیتلرازدواج کرد.اوابراوان)معشوله هیتلرکه 

 

.البرت انشتین)فیزیکدان نظری المانی یکی ازبزرگ ترین نوابػ جهان باموهای فرفری 3

 (واشفته 

 

جنایت علیه بشریت 599.ژنرال کالووس باربی)معروؾ به لصاب لیون متهم درمورد5

 (وهولکاست 

 

میلواماریچ صربستانی)همسروهمکالسی دوران دانشگاهی انشتین که دربیست ویک .1

 (سالگی باانشتین ازدواج کردوبعدطالق گرفت 

 

.ویلیام اوجین )عکاس وخبرنگارامریکایی که ازاوضاع دولتی ایاالت متحده 6

 (درجنگ جهانی ناراضی بود

 

ری بااوبرای .لئوزیالرد)دانشمندمجارستانی دوست صمیمی انشتین وهمکا9

 (ساختن بمب اتمی

 

 (.روزولت )سی ودومین ریس جمهورایاالت متحده درجنگ جهانی دوم9

 



 ساله بود( 53ژاپن .میوگی)کودک ژاپنی که درزمان بمباران اتمی 7

 

 .دیگرزنان انشتین )اتل،ماری گریتا،تونی،استال(50

 

 .سربازان جنگی ارتش نازی )حدالل چهارنفر(55

 

 ایی )چهارنفر(.بومیان افریم50

 

میالدی بوداین جنگ 5751تااوت-5737))جنگ جهانی دوم جنگی فراگیربین سپتامبر

بسیاری ازکشورهای جهان رادرگیرکردتاجایی که دودسته ازکشورهای مختلؾ به نام 

متحدین ومتفمین رابه وجوداورده است این گسترده ترین جنگ جهان است که دران بیش 

نفرجنگیدنددرطول این جنگ کشورهای مختلؾ تمام توان علمی والتصادی ازصدمیلیون 

خودبرمحورساخت تسلیحات جنگی متمرکزکردن این جنگ شامل کشتارجمعی ازجمله 

بمباران هسته ای هیروشیما وناکازاکی شدکه دراین جنگ حدود هفتادمیلیون نفرکشته 

هست جنگ جهانی باحمله شدندکه این امارخونین ترین درگیری انسان درطول تاریخ 

المان به لهستان اؼازشدلراردادورسای که توسط متفمین طراحی شده بودبرکشورالمان 

تحمیل گردید.این لراردادعمال کشورالمان راتکه تکه کردوهرلسمت ازالمان رابه یکی 

 ((ازکشورهای همسایه واگذارکرد

 

ایش بیشترمی تواند روی برای اجرا این نمایش نیاز به دکورخاصی نیست وکارگردان نم

لباس بازیگران وسایل مورد نیازجنگی مثل اسلحه ،بلندگودستی ،تانکراب به جای تانک 

 جنگی،فرؼون وهروسیله که احساس میکند موردنیازاست الدام کند

 

 



صحنه)همه چراغ های سالن خاموش می باشد پرده بازمیشودفردی درسیاهی مشؽول 

یمی پخش می شود باتموم شدن سیگارموسیمی لطع کشیدن سیگارمی باشدوموسیمی مال

 می شود ونورروشنی صورت فردرامشخص می کند ادلؾ هیتلرروبه تماشاگران ......(

 

 

درشهرکوچک وزیبای مرزی 5997اوریل 00شایدخواست خداونداین بودکه من در-ادلؾ هیتلر

بتواندبرتمام  امپراطوری رایشمحکوم به زندگی بشم اگرروزی اوام این بین دوکشورالمان واتریش بر

خاک المان نشین حکومت کنددنیا وسعادتی اوازان روزاؼازخواهدشد.دراین سه دهه تمام راهنمای من 

جوانی ت به ملت ونژادژرمن بوده است من دردرتمام افکارواعمال زندگیم عشك ووفاداری نسب

معنابودم ازبیکاری باسنگ گربه هاوسگ بانماشی خرج معاش میکردم درایام جوانی ولگردی به تمام 

هارامیزدم مرغ پیرزن همسایه را می بردم جوجه رنگی های مادرمو خفه میکردم وخیابان 

هارامترمیکردم پدرم یک طفل نامشروع بود که براثرخوردن بیش ازحد نان وپیازترکید.اه دلم واسه 

شده دوست ندارم ازبرادرناتنی ام  نان شیرینی ها ودسرهای بسیارلذیذ خواهرناتنی ام انگال تنگ

الویس حرفی بزنم چون اصال ادم نبودیک االغ پست فطرت که ازدورلیافه اش مثل دورخیزاالغ 

اتودارم که ازسروضع ه ابجووابشنگولی می خورد ازدوران مدرسه ام بدترین خاطرفمط که بود

ولتی این معلمین رابیادمیارم  معلمانم کثافت می بارید یمه کت وشلوارشان چرکین بود)می خندد(چون

 میبینم نیمی ازان ها خل بودن چون ازمن نفرت داشتن )چراغ های صحن روشن می شن(

 

اخی کی گفته لهستان بی دفاع است ،کی گفته بلژیک بی گناه هست -)باعصبانیت (ادلؾ هیتلر

 ادی برتری دارد..لراردادورسای باید لؽوبشه لهستان معتلك به نژادژرمن است ونژادژرمن برهرنژ

 

))اوابراوان معشوله هیتلردرحالی که یک دست لباس نوزاددردست دارد باحالت ذوق 

گویا این لباس هاراواسه نوزاد اینده اش که حاصل ازدواج وهیجان واردمیشود

 باهیتلراست خریده((

 

.بگیرببین نگاه کن من کوچولویی که واسه نی نی مون خریداوه سالم هیتی،نگاه کن تومو-اوابراوان

 چمدلشنگه

 

 ..وان))اخم می کند((چندباربهت بگم اسم منودرست تلفظ کن میسیزبرا-هیتلر



سبیل ،حاالمگه چی شده نگاه کن چمدلشنگه واسه نی وبه خوبه واسه من لیافه نگیرنصفه خ-اوابراوان

 نی مون خریدم هیتی جونم 

 

یده اسم منودرست تلفظ کن ناسالمتی من بازهم گفت هیتی ببین مادمازل ،دوشیزه ،ترش-هیتلر

 رهبروصدراعظم یک کشورهستم

 

 وا !مگه اسمت هیتی نیست ؟-اوابراوان

 

 هیت.لرپس لروشو چکارکردی!کامل بگو-هیتلر

 

 باشه لر–اوابروان 

 

 ))اخم میکند وچشامنش رادرمی اورد وبه معشولش نگاه می کند((-هیتلر

 

 وا.نگاه چشاش–اوابراوان 

 

 من مگه چشونه ! چشام-هیتلر

 

 جونم هیتیچشات سگ داره –اوابراوان 

 

شه های ،نگاه هردلیمه پشه میره داخلش،مگه پواال چشای من فمط پشه داره بله !)متعجب( -هیتلر

 میزارن ادم بخوابه 

 

 چشم های توفرایند اکسیژن رابه همراه داردمن ازنگاه به چشمان تونفس می گیرم اوه هیتی -اوابراوان

 



 نگاه اوا من فمط درمورد توفکرنمیکنم بلکه بیشتربه ملت المان واینده اش می اندیشم -هیتلر

 

 خوب هیتی توهیچ ولت به من توجه نمیکنی توخوشحال نیستی واسه نی نی مون لباس -اوابروان

 خریدم نگاه کن چمدخوشکله

 

نی نی مون ؟ماکه هنوزباهم ازدواج نکردیم ))تومون رامیگیردونگاه میکند یه کم بومی کند -هیتلر

تومون بومیده عصبانی میشه تومون راپرت میکند ((این چیه برداشتی اوردی این که بومیده!مگه 

 ))ادعامعشوله اش رادرمیاره ((.... واسه نی نی مون؟نونخریدی 

 

خواهرم ازدستفروشی های راستشوبخوای  بازارفرانکفورت خریدم،البته نه خوب ازجمعه -اوابراوان

 بودازش خوشم اومدبهم دادش واسه نی نی مون میرسالوکلوزه خریده مال پسرخواهرم

 

))دودستی توسرخودش میزنه((خاک توسرم ومعشوله گرفتم حاال کوتامولع نی نی مون،هدؾ -هیتلر

 گرفتن ازمتفمین است  کنفرانس ورسای وانتماممن اول لؽوامتیاز

 

))گریه میکند((توهیچ ولت منودوست نداری هیتی توهمه اش به فکرجنگ واشؽال لهستان -اوابراوان

هستی همه اش ازجنگ ودیکتاتوری حرؾ میزنی یه کم ازدنیای سیاست بیا بیرون من نیازبه توجه 

درسه فرارکردم وتموم به خاطرتوایستادگی کردم به خاطرتوازمدارم من درممابل پدرم فریدریش 

کتابهای درسیمو پاره کردم منم مثل تواز امتیازکنفرانس ورسای ناراحتم ولی والعا اول تورامیخوام 

 بعدامپراطوری رایشو 

 

بهش میده تااشکاشوپاک کنه اوابراوان درحالی که داردگریه میکندهیتلر تومونو ))اوابراوان همچنان

کنه دستمال کاؼذی هست تا اشکاشوپاک کنه ناگهان متوجه سش نیست تومون رامیگیره فک میکه هوا

بوتمون میشه تومون راتو صورت هیتلرمیزنه ودوباره گریه میکنه ،تواصال میدونی امروزچه روزیه 

)) 

 

 

)باصدای بلندمیخندد(کجامیری اب نبات چوبی من !امروزچه روزیه خب)اوابراوان بدون توجه -هیتلر

 به هیتلرازصحنه خارج میشه(



 

 

)باخودش(امروزچه روزیه .خب معلومه امروزی روزیه که تموم مردم المان -هیتلر

حمله مابه لهستان خواهدبود روزی که برای همیشه توتاریخ 5737یکم سپتامبرانتظارشومیکشیدن روز

بت خواهدشدروزی که ما پانزده واگن پیاز ازمزارع لهستان به ؼنیمت خواهیم گرفت لهستان هادارن ث

روزی من می جنگم وامروزك ژرمن نشین ظلم میکنند هموطنان من به کمک من نیازدارن به مناط

 هست که تجسم اندیشه ناسیونال وسوسیالیسم به تحمك خواهدپیوست 

 

ژنرال کالووس باربی جلوصؾ  ))صدای هیتلرپخش میشودصدای رژه سربازان جنگی المان می اید

رژه نیروهای خودرانگاه میکند یکی ازسربازان  سربازان درحال رژه رفتن است هیتلر هم زمان

دچارگرفتگی زبان هست یکی دیگه ازسربازان نابیناهست واخرصؾ باعصا درحال رژه رفتن است 

رژه اهنگ لطع میشودوسربازان درهمون  وبیشترشبیه به رژه لشکرمونگولهاست تاهیتلربعدازچند

 د وادای احترام میکند((صؾ خودمی ایستن ژنرال کالووس باربی بارژه جلو می ای

 

دست بدهدابتدادست خودشوجلومی برد ژنرال   )باژنرال خودمیخواد ؟ها،لصاب لیون چطوره-هیتلر

میخواددست بدهدولی هیتلردستوبرمیگردونه وپس کله خودرامیخارونه همه سربازان به ژنرال میخندن 

 باهم (

 

 روبه سربازها خفه شید ،فحش میده–ژنرال کالووس باربی 

 

ژنرال رابؽل میکندبعدازچندلحضه(اه،اه چه بوی گندی میدی مگه عطرچی استفاده )لبخندزنان  -هیتلر

 میکنی؟

 

 )باصدای بلند( لربان عطرتیروس ازتوفروشگاه های لوکوزامبورگ خریدم –ژنرال کالووس باربی 

 

 )میخندن(-همه سربازها

 

بزنن ازعطرتیروس استفاده میکنه که )توسرژنرال میزنه(اخه کله پوک  خرو با النچکو -هیتلر

 تواستفاده میکنی لصاب



خب نه هرچمدبه لباسهام میزنم بازم لباسهام بوی خون هولکاست میدن -ژنرال کالووس باربی

 هرعطری می زنم بوی اون خونوپاک نمیکنه لربانت شوم ای ابرلر

 

کتک  اا رها می رود وانهباصدای بلندمیخندن ژنرال عصبانی میشودوبه سمت سرباز)–همه سربازها 

 میزند تاصدای سگ بدن (

 

بس کن دیگه ژنرال چیکارسگ های من داری بزاربه حال خودشون باشن این سگ های -هیتلر

من به اندازه بلوندی دوستشون  گرسنه وتشنه متفمین هستن نمی بینید چمدپارس می کنند

یدلؽوبشه همین امروز به لهستان ))سربازهای ادعای سگ درمیارن((امتیازکنفرانس ورسای بادارم

 حمله خواهیم کرد

 

 ولی لربان استالین ناراحت میشه ،مابااستالین روابط دوستانه داریم -ژنرال کالووس 

 

 استالین خرکیه؟ -هیتلر

 

 لربان خرمحروم شوروی سابك –ژنرال کالووس باربی 

 

 وابادشاستالین ؼلط کرده خودش وهفت جد)عصبانی میشود(-هیتلر

 

 ولی لربان زشته سرش سفیده–ژنرال کالووس باربی 

 

بس کن دیگه لصاب توخودت میدونی به من میگن هیتی کلو))درزبان عامیانه بوشهری به -هیتلر

معنی دیوانه ((تازده سرم سرسفیدوسرسیاه نمیشناسم من بعداسم استالینو جلو من نیارین ،نژادژرمن 

 رابانژاداسالوممایسه میکنی ژنرال نژادژرمن برهرنژادی برتری داره 

 

ژادژرمن برهرنژادی برتری داره ولی هیتی......ببخشید)سرشوبه نشانه درسته ن-کالووس باربی

 (شرمساری پایین می اندازه 



 

 هیتی ودرد ....خب ازدانشمندچه خبر؟ -هیتلر

 

 دانشمند!!مگه ماهم دانشمند داریم ))روبه سربازان ((–ژنرال کالووس باربی 

 

 )باصدای بلندهرکدوم یه چیزی میگه ( نه خیر،بخیر-سربازها

 

عصبانی میشود وتوسرکالووس باربی می زند((کله پوک احمك دانشمندباموهای  اشفته ))-هیتلر

 وفرفری رامیگم 

 

))یک لحضه فکرمیکندبعدباصدای خیلی بلندمیگه فهمیدم طوری که همه -ژنرال کالووس باربی

 سربازهاوهیتلرازجاکنده میشن ((فهمیدم منظورتون انشرلی باموهای لرمزه !

 

 است ان شرلی چیه  کله پوک ،خل مؽز اون سرش سفیده یکی ازنوابػ فیزیک جهان)متعجب ( -هیتلر

 

لربان توخودت  میدونی به من میگن لصاب کلو))واژه عامیانه درزبان -ژنرال کالووس باربی

بوشهری به معنی دیوانه((تازده سرم سرسفیدوسرسیاه نمیشناسم هولکاست یادته چندمیلیون یهودی 

 ردم رالصابی ک

 

ی ))توسرژنرال میزنه((خاک توسرت احممت کنن حرفاهای خودموبه خودم میزنی ،طوری میگ-هیتلر

دوبال ملخ رابه زورازهم جدا میکنی همه اش این  لصاب لیون کسی نمیدونه فکرمیکند والعا لصابی

 سربازهان که میجنگن 

 

 سربازها))باهم می خندن ((

 

تواصال میدونی هولکاست باکدوم)ه.ح(نوشته میشه چرا الکی ماجرای هولکاستو به ما دولت -هیتلر

 ؟نازی می چسبونی 



 

 چرانمیدونم اینو همه دنیا میدونن هولکاستو با)ه.ح(حوله وحمام مینویسن –ژنرال کالووس باربی 

 

 ه باهمین دستام خفه ات میکنم دیگه حرفی ازهولکاست نبینم بزنی کبیسواد  بس کن دیگه ژنرال -هیتلر

 

 ولی لربان من اون کله فرفری راباهمین دستان خودم خفه میکنم –ژنرال کالووس باربی 

 

داده به شامپوپاوه تورامیشناختم تواین  ببین ژنرال من اززمانی که شامپو راول تؽییربرند-هیتلر

ودتو باانشتین واردسیاست چندسال خیلی به حکومت نازی خدمت کردی ولی بهتره مسائل شخصی خ

 نسبت به انشتین تؽییربده استتونکنی سی

 

 ولی لربانت شوم ای شاه لر،ای ابرلر....تمصرکله فرفری خودشه-ژنرال کالووس باربی

 

 سربازها)همه باهم می خندن (

 

ترله اتمی به اون نیازداریم )عصبانی میشود(خفه شید اون یک نابؽه هست مابرای ساختن -هیتلر

ام بریتانیا وفرانسه ودیگرمتحدانش رابفرستم روهوا جدیدا بریتانیاها دارن روترله های اتمی میخو

 فشفشه ای دربندرتجاری گناوه کارمیکنندسراغ خودشو واون دانشمندمجارستانی کی بوداسمش 

 

 یکی ازسربازها)که دچارتپك وگرفتگی زبان هست (لرلرلربان لئووووزیالرد!

 

کالووس ( درسته لئوزیالردهرچه سریع ترسراؼشوبگیرین به شاه )روبه ژنرال -هیتلر

 کشورمجارستان اسمش کی بود.....

 

 ه دچارتپك وگرفتگی زبان هست (...گی)ک-سرباز

 



 هیتلر)باتعجب (چی؟

 

 )دچارگرفتگی زبان هست (ق ق لربان گی!!-سرباز

 

 ... گی شاه مجارستانه ش نا)می خندد(لربان منظور -گروهبان اشتفان

 

خوب بهش خبربدین هرچه سریع ترلئوزیالردراپیداکنه ودستگیرکنندلئونباید باانشتین به امریکا -هیتلر

فرارکند شما بایدجلوی اعالمئیه مانفیست رابگیرین )اخه کی گفته لهستان بی دفاع هست ،کی گفته 

 بلژیک بی گناه هست ( 

 

دمه ای انشتین ولئورابیارم تحویل بدم بله لربان حتما لول میدم بدون هیچ ص–ژنرال کالووس باربی 

 سازمان گشتاپوتمام تالش خودشومیکنه

 

افرین لصاب کم کم دارم بهت امیدوارمیشم خوب دوستان بهتره لبل ازحمله به خاک لهستان یه -هیتلر

 جشن حسابی برپا کنیم 

 

 ده بادنازی وکارگر(باد سوسیالیسم ...زن ...زندها )هورا ..هورا ...زنده باد کاریزماتیکهمه سربازه

 

انا،اامیلی واسه ناهارامروز واسه سربازان وژنرال هیتلر))دوتا ازکنیزک های خودشوصدامیزنه((

هرانسانی گوشت بخوره مثل حیوانات گوشت گاو درست کنید واسه من میرزا لاسمی چون من معتمدم 

هم خوش باشیم )کنیزک وحشی میشه ،یه ممداری اب شنگولی وابجوبیارین واسه دوستان میخوام دور

 هاجام های ابجوواب شنگولی میارن وازصحنه خارج میشن (

 

خوب دوستان بهتره لبل ازخوردن ابشنگولی براتون یک شعرمحلی اتریشی اماده کردم بخونم -هیتلر

 ))یک شعرمحلی میخونندهمگی مست میشن ((

 

 



 

 به سالمتی لروؼیرتش–ژنرال کالووس باربی 

 کردوشلوارکردیبه سالمتی -هیتلر

 سالمتی ترک هازبل  به –گروهبان اشتفان 

 به سالمتی اصفهانی های ولخرج-سربازنابینا

 سرباز)باتپك زبان (به سالمتی شی شی....

(چمدخسته ای تو اسم کاملشو بگو به ومیزنه توپشت سرباز )باصدای بلندمیخندد–گروهبان اشتفان

 سالمتی شیرازی

 

م الیت )سلطان للبها (پخش می شود وهرکدام دونفری به رلص تانگو ))بعدازچندلحضه موسیمی مالی

پخش می شود وهرکدام جدا مشؽول )رمیکس دیجی های خارجی (مشؽول میشن دوباره اهنگ شاد 

رلصیدن میشود بعدازچندلحضه سربازی بابی سیم وارد صحنه میشود اهنگ لطع می شود لربان 

دادن وضعیت جنگ روبه خرابی هست شاه کشوررومانی ازجبهه استالینگرادخبرلربان همین االن 

اعالم بامتفمین کرده وبه جهبه متفمین پیوست سربازهای نازی دارن تودمای زیرصفردرجه گرسنگی 

میکشن دولت رومانی نفتشو به متفمین داده االن بخاری هامون نفت ندارن سربازهامون باکارتون 

 داروبلوط میخورن )سپس گریه می کند(( خودشونوگرم می کنندازگرسنگی دارن ملخ شاخ

 

چی عالالدین هامون نفت ندارن ،بلوط میخورن )روبه ژنرال (حی لصاب این ضربه سنگینی -هیتلر

رومانی راتصرؾ کنیدوشاه رومانی میشائیل به پیکردولت نازی هست یک ساعت بهت ولت میدم 

 رچه سریع ترارتش رااماده کن وبرورادستگیرکنیدولرکش کنیدمابه گندم ونفت رومانی نیازداریم ه

 

 بله لربان حتما-ژنرال کالووس باربی

 

))دوباره اهنگ هیتلرپخش می شود وسربازان باحالت رژه ازصحنه خارج میشن اهنگ لطع میشود 

وهیتلرعصبانی درحالی که لوطی مشروبی دردست داردکلت خودرابیرون می اورد وسه تا تیرهوایی 

،جنگ ،جنگ،بنگ،بنگ ،تفنگ مست هست هذیان می گوییدشلیک میکندودرحالی که 

،بخورخرچنگ،موش ،موش ،موش میخورم ،جرج بوش ادم میکشم تانشوم فراموش وباحالت مستی 

ازصحنه خارج میشود بعدازچندلحضه البرت انشتین همراه با لئوزیالرد درحالی که یه عددکپسول 

سربازان یشن گویی درحال فرارازدست نشانی وساک دردست دارن واردصحنه م گازیاکپسول اتش



نازی وژنرال باربی هستن دراتالکی پنهان میشن بعدازچندلحضه کالووس باربی وسربازانش که 

 ا هستن نفس زنان واردصحنه میشن ((درحال تعمیب ان ه

 

)درحالی که بلندگویی دستی دردست دارد(بهتره تسلیم بشی کله فرفری ،خونه -ژنرال کالووس باربی

محاصره ات توهیچ راه فراری نداری به جزپشت بام خانه تونباید المان راترک کنی اگرازروی تحت 

 جنازه من ردشی

 

)دراتالک باصدای بلند( ها ژنرال خیلی ولته مشتاق دیدارت بودم ،مردک خل مؽز همه دنیا -انشتین

ی همه پوکی تودست منه اونولت تومیگی خونه محاصره است حی لصاب لیون تووالعا خیلی احمم

 استخوان می گیرن توپوکی مؽز

 

 ژنرال کالووس باربی )داخل بلندگو(من خل ام؟

 

 بله –همه سربازها باهم 

 

 ژنرال کالووس باربی )داخل بلندگو(من مونگولم ؟

 

 بله –همه سربازها باهم 

 

فایده است )روبه سربازها (خفه شید بزؼاله ها .خودتوتسلیم کن این کاربی –ژنرال کالووس باربی 

 لول میدم همه چی به خوبی تموم بشه کله فرفری

 

تموم میشه به همین خیال باش یعنی من تمومش میکنم چهل سال واسه نژادژرمن توی –انشتین 

ازمایشگاه های فیزیک بامیله های هم زن فمط چای شیرین درست میکردم ومیخوردم پول خرجی هم 

 بهم نمیدادین 

 

،میشنوی یامثل پسرت ده میشارم که بیای بیرون داخل بلندگو(تا)از-ژنرال کالووس باربی

 اسکیزوفرنی داری؟



 

 )می خندن (–سربازها همه باهم 

 

کله پوک اسکیزوفرنی یک بیماری روانی است چه ربطی به گوش ها من دارن که میشنوم -انشتین 

برو وگرنه یک  جا یانمیشنوم چکارمیخوای بکنی بااون سربازهای باعرضه ات هرچه سریع ترازاین

 ترله سه زمانه منفجرمیکنم تا کل المان بره روهوا ،هرچه دلت میخواد بشمار

 

تواین کارو نمیکنی این یک جنایت بشری هست میدونی )ازداخل بلندگو(-ژنرال کالووس باربی

 انفجارترله سه زمانه یعنی چه ؟

 

جنایت کشتارمردم یگه انتمادکنه )می خندد(خب یک جنایت کارحك نداره ازیک جنایت کارد–انشتین 

 فرانسه یادت رفت توخودت سراپاحفتی ،پست والعی ،خوک کثیؾ

 

)ازداخل بلندگو( حیؾ که به اربابم هیتی لول دادم که بدون جنگ وخون ریزی مانع -کالووس باربی

 فرارتوبشم تواالن خیلی عصبانی هستی کله وزوزی

 

 )میخندن(–سربازها همه باهم 

 

اشید احمك  منومسخره میکنیدتوخودت ازبس که الؼری مثل شترمرغ میمونی بابا لنگ  خفه–انشتین 

 دراز

 

 باحالت )تعجب (به خودش نگاه میکنه )داخل بلندگو(ایا من الؼرم؟–ژنرال  کالووس باربی 

 

میگن (موری بله لربان ماشاهلل چمدالؼرین )دست میزنند وباهم –سربازها باهم درحالی که میخندن 

 انشتینه خفه اش کن ----لهش کن موری 

 



)ناراحت میشود(باشه نشونت میدم کله فرفری همه سربازها عمب نشینی -ژنرال کالووس باربی

کامرون ،گینه،نامبیا((ازمستعمرات المان درافریما نکته لابل توجه  )).......میکنیم پیش به سوی افریما

 محسوب میشدن 

 

 خوب چرا ژنرال ؟–گروهبان اشتفان 

 

میخوام بریم مزارع کشت افریما میگن مزارع سیب زمینی فراوانی دارن –ژنرال کالووس باربی 

دیم حساب این کله فرفری رابرسم میخوایم بریم سیب زمینی ابپزبخوریم یه کم چاق شیم بعدبرمیگر

 وبگم من الؼرومرده نی نیستم 

 

 )خوشحال میشن (اخ جون سیب زمینی اب پز–سربازها 

 

 پیش به سوی کامرون ،پیش به سوی سیب زمینی حمله می کنیم  –وس باربی ژنرال کالو

 

تالک خارج میشن ))سربازها بارژه بدون اهنگ خاصی ازصحنه خارج میشن وانشتین ولئوازا

 درحالی که میخندن((

 

 حی لئو دیدی این سربازان نازی وژنرالشونو که کل دنیا ازشون ترس دارن چمد احمك بودن –انشتین 

 

)میخندد(اره  والعابیشترازیونی فرمهای نازی میترسن تا خودسربازهاخب میگم کله فرفری -وزیالردلئ

 حاال چیکارکنیم 

 

 )عصبانی میشود (کله فرفری پدرته ،کله فرفری پدرپدرجدته ،میبینی که اعصاب ندارم  –انشتین 

 

 ببخشید نمی دونستم هواسم نبود حاال البرت چیکارکنیم؟-لئوزیالرد

 

 ؟خب چکارکردی واسه ویزا امریکا ریس جمهورروزولت جواب نامه رابهت نداد-شتینان



 

)خوشحال وخندان (چرا مابه زودی شهروند امریکایی میشیم فمط کافیه این نامه -لئوزیالرد

 امضاکنی را

 

 )نامه رامی گیردومیخونه(این که نوشته پروژه منهتن زیرنظررابرت اوپنهایمربرای تولیدترله-انشتین

 اتمی ازنوع فشفشه ای ولی لئو لراردادمابرای تولید ترله سه زمانه بود

 

اره دیگه فرصتو ازدست نده ولش کن سریع امضا کن تا منم برم شامپو وحوله وبمیه –لئو زیالرد 

 وسایلموجمع کنم هرچه سریع ترباید ازالمان فرارکنیم 

 

باشه (ولی این کارباعث میشه خیلی ها کشته بشن لئو)به لئو نگاه میکندوبعدازچندلحضه –انشتین 

 توبرو فرودگاه منتظرمن باش تا منم وسایلمو کم کم جمع کنمامضا میکنم مجبوریم 

 

))لئو ازصحنه خارج میشه درحالی که انشتین مشؽول جمع کردن وسایل خودهست زنی باموهای 

دردست داردباارامی درحالی که انشتین درحال جمع اوری وسایل خودش  ژولیده درحالی که عصایی

 هست گردنشو ازپشت می کشد((

 

پشت سرتو نگاه نکن که با این عصا چنان می زنم توسرت که زبونت ازبینی ات بزنه –میلواماریچ 

 بیرون کجا میخوای فراری مادرمرده ؟

 

 چی!!!میلواماریچ ،وای گاومون زایید –انشتین 

 

اره گاوتون زایید به جای گوساله بزؼاله زایید ،فکرکردی پیدات نمیکنم ده ساله منو  –لوا ماریچ می

 تنهاگذاشتی این مدت کدوم گوری بودی 

 

 همیشه به فکرت بودم انشتین )یه کم خونسردمیشه (باورکن میلوا دلم واسه ات تنگ شده بوداین مدت 

 



طرت توهیچ ولت عاشك من نبودی ،روزاول ساکت باش فمط حرؾ نزن پست ف–میلوا ماریچ 

 دانشگاهمون یادته ؟

 

انشتین )درحالی که ترسیده است خودشو جمع میکند (اره یادمه باهم رفتیم سلؾ دانشگاه عدس پلو 

 باماست بخوریم تودوست نداشتی رفتیم پیتزا فروشی لیدوما 

 

که روی زمین نشسته است اهسته  )دمپاشو درمیاره توسرانشتین میزنه انشتین درحالی–میلواماریچ 

 اهسته خودشوروی زمین به عمب می کشد (

 

 چرامیزنی میلوا ،وای سرم وای سرم  –انشتین 

 

خب شد دلم خنک شد )سپس بؽض می کند (اسم منو نیارمن اشتباه کردم اون روزهای –میلوا ماریچ 

فرزندانم نداشتی اگروالعا اول دانشگاه گول حرفاتو خوردم وخامت شدم توهیچ  عالله ای به من و

عالله داشتی ماراترک نمیکردی ازدخترمون لیسیول خبرداری میدونی یک سال بعدازازدواجمون به 

درحالی که تواسم اون راهم نمیدونستی مادرت پاولینه کخ راست میگفت با پسرکله تب مخملک مرد 

به حرفاش گوش نکردم  بزرگ من ازدواج نکن به من میگفت پسرم نالص الخلمه ولی من افسوس

ولبول کردم زنت بشم که مثل کوه پشتم باشی نه این که همون پنج سال اول زندگیمون منو 

وفرزندانموترک کنی ازادوارد پسرکوچیکمون خبرنداری که دچاربیماری اسکیزوفرنی شد))انشتین به 

ندسال یادحرؾ های ژنرال کالووس باربی می افتد که مثل پسرت اسکیزوفرنی داری ((چ

توبیمارستان روانی خوابیده بود به خاطراین که پول درمان پزشکیشو نداشتم پزشکان بانامردی بخیه 

 هاشوبازکردن وسه روزبعدفوت شد ))اتش خشم انشتین ازجامعه وحزب نازی بیشترمیشود((

 

 هانس پسربزرگمون چه کارمیکنه ؟؟–انشتین 

 

 هانس هم بادختری که عاشمش بود ازدواج کرد –میلواماریچ 

 

ای خاک توسرش من هرچه لدبهش گفتم بادختری که ده سال ازخودت بزرگ تره ازدواج –انشتین 

 ،پس باالخره کارخودشو کرددخترندیده نکن 

 



بس کن البرت توبه من وفرزندان بی گناهم خیانت کردی هنوز هم با این موهای سفیدت –میلواماریچ 

ادم نشدی تو بااینکه یهودی بودی ولی من به عنوان یک دخترمسیحی باتوازدواج کردم )عصبانی 

 میشود(این حمم نبود توهفت زن دیگربگیری 

 

 یاحضرت دیوید،هفت زن !!چراتهمت میزنی میلوا ؟–انشتین 

 

 خفه اشو اسم منو نیارشما یهودی ها که دین ندارین ،لسم نخوراالن بهت ثابت میکنم –وا ماریچ میل

 

)می خندد(اگرراست میگی ثابت کن اگرثابت کردی من یک یخچالی تازه اختراع کردم بهت –انشتین 

 پاداش میدم بفروشش واسه خرج زندگیت 

 

درمیاره باصدای سوت میلواماریچ چهارزن  ))ازجیب خود یک عدد سوت داور فوتبال-میلوا ماریچ 

انشتین درحالی که ترسیده میخواد یک لحضه به نام )اتل،استال،تونی،ماری گریتا (واردصحنه میشن 

فرارکند که میلواماریچ با عصایش اورابه عمب میکشدوروی زمین می اندازد همه خانم های دور 

 ی انشتین حلمه زدن ((االن بهت ثابت میکنم کله فرفر

 

 )درحالی که ترسیده( اهای یکی به دادم برسه ،من بی گناهم .... -انشتین

 

هیشکی به دادت نمیرسه ذلیل مرده )روبه خانم ها خودتونو واسه جناب دانشمند معرفی –میلوا ماریچ 

 کله اش انگاری بادشمال بهش خوردهکنید(نگاه 

 

 به ترتیب خودشونو معرفی میکنند(( ))خانم های

 اشاره می کندبه انشتین ((بادست )باحالت عصبانی (اسم من اتل االن سرتو میکنم تو گل ))–اولی 

 اشاره می کندبه انشتین ((بادست )باحالت عصبانی (اسم من استال خیرنبینی الهی به خدا ))–دومی 

گونی دردست ))درحالی که یک )باحالت عصبانی (اسم من تونی االن سرتومیکنم تو گونی –سومی 

 رد به انشتین اشاره می کند ((دا

)باحالت عصبانی (اسم من ماری گریتا االن باید بخوری دمپا ))درحالی که دمپاشودرمیاره –چهارمی 

 اشاره می کندبه انشتین ((



 

..به انشتین ضربه میزنند انشتین درحالی ...و ولگد)همه خانم ها به سوی انشتین حمله می برن وبادمپا

ت بالباسی چاک چاک وکتک خورده هرطورشده ازبین خانم ها فرارمیکند که میان خانم های اس

 وازصحنه خارج میشه همه خانم ها هم به دنبال انشتین ازصحنه خارج میشن .بعدازچندلحضه ازسمت

دیگرسن سربازان جنگی ارتش المان درحالی که خسته وتشنه کیلومترهاراه را تا لاره افریما اومدن 

ژنرال کالووس ن نفس نفس زنان مثل لشکرشکست خورده واردصحنه میشن توان حرکت کردن ندار

 باربی دستور تولؾ میده (

 

 تولؾ میکنیم یکم استراحت میکنیم  –ژنرال کالووس باربی 

 

 تولؾ میکنیم ( ا)روبه سربازه–گروهبان اشتفان 

 

 )باصدای بلند(لبیله ای می بینم لبیله  –صدای یه سربازمی اید 

 

 حی اشتفان این صدا چه میگه؟ –ژنرال کالووس باربی 

 

 هیچی لربان نزدیک های ظهره داره لدولامت وصاله میگه –گروهبان اشتفان 

 

 سربازوارد میشود )نفس زنان واردمیشود (لربان لربان بومایا بومایا 

 

ندازتوش خفه شو عوضی کثافت خوب رودنیل به این بزرگی برو خودتو ب –ژنرال کالووس باربی 

 دوش بگیر

 

 یمایی رامیگم )بارلص اشاره می کند(ا چمدخنگی ژنرال ،بابا بومیان افر)می خندد (باب-سرباز

 

خفه شو سگ پدرمیمردی سریع تربگی بومیان افریمایی،هرچه سریع –ژنرال کالووس باربی 

 تراستتارکنید 



 

صحرانشین افریما باوسایل )سربازهای نازی همه استتارمیکنند بعدازچندلحضه بومی های مناطك 

لبیله ای خود ازجمله داس ،اره،نیزه ،بیل،کلنگ و...باگریم وارایش کامال لبیله ای واردصحنه میشن 

وبااهنگ موسیمی افریمایی مشؽول کندن زمین وکاربرروی مزارع میشن وسربازان جنگی نازی 

اداب ورسوم محلی خودمی  پشت بوته ها مشؽول تماشا ان هاهستن بعدازچندلحضه فعالیت کاری به

پردازن وبا اداواطوارها عجیب باعث تعجب سربازان المانی میشن گویا یکی ازافراد لبیله 

وان ها درحال سوگواری وعزداری هستن دوگرماشدیدوطالت فرسا فوت کرده براثرفعالیت کاری زیا

درهمین لحضه ژنرال  ورهبرلبیله لصددارد طبك اداب ورسوم ؼلط لبیله خودباچالو بدن اورابشکافت

بومیان   کالووس باربی باتیراندازی به طرؾ رهبرلبیله مانع این کارمیشودوباصدای تیرژنرال باربی

ارمیکندیکی ازبومیان دستگیرمیشود وبمیه بومیان جنازه کدام به یک طرؾ فرپراکنده میشن وهر

 رابردوش می گیرن وفرارمی کنند(

 

 اسیرافریمایی( اسمت چیه ؟)روبه طرؾ –ژنرال کالووس باربی 

 

 )باادا واطواراسمشو میگه شبیه به اخبارناشنوایان ( -اسیرافریمایی

 

 لربان اوزبان شمارانمی فهمدبزارین من بهش بگم وترجمه کنم –گروهبان اشتفان 

 

 مگه توزبان این لبیله وساکنان افریما رابلدی؟ –ژنرال کالووس باربی 

 

بله لربان مادربزرگ من اصالتا موزامبیکی بوده تاحدودی زبان مردم کشورهای  –گروهبان اشتفان 

 صحرای ؼربی کامرون وگینه رامیدونم 

 

 ژنرال کالووس باربی خب بگو اسمت چیه ؟

 

 

 (چیزی شبیه به اخبارناشنوایان )مثل دفعه لبل با ادواطوارمیگه  -اسیرافریمایی

 



!)درحالی که اسیربومیایی داره به اشاره میگه من لی لربان میگه مگه توفضو–گروهبان اشتفان 

 نگفتم(

 

)باحالت اخم به اشتفان نگاه می کند (خودم فهمیدم چی گفتن این جانورمیگه –ژنرال کالووس باربی 

ایت هللا اردبیلی رهبرمستعضفان جهان واسالم درایران فوت کردن روحشون شاد،بهش بگو مامتاسفیم 

الم کارنداریم ایران پل پیروزی ما برکشورشوروی هست ما اینجا اومدیم بگو مابه ایران ودین اس

به  ثپل بشه فمط واسه سیب زمینی اب پزاومدیم لاره افریما اگر سیب زمینی ببریم بخوریم صورتمو

 ماسیب زمینی بدین لول میدم به شما ومردم لبیله ات کاری نداشته باشیم 

 

ما چندکیسه سیب زمینی داریم بهتون میدیم ولی اگرمیخواین )بالهجه محلی می گویید( -اسیربومیایی

برین درکشورچین گیاهی به نام جیسینگ وجودداره که باعث چالی چاق بشین به طرؾ شرق اسیا 

 میشه خواصش خیلی بهتره ازسیب زمینی هست 

 

 لربان میگه ....–گروهبان اشتفان 

بسه اشتفان خودم فهمیدم چی گفتن با اون مادربزرگ موزاییکیت  هرچه  -ژنرال کالووس باربی

سریع تر به امپراتوری ژاپن هیروهیتو ودیگرمتحدان ما درشرق اسیا خبربدین درکشورچین 

شهرنانجینگ گیاهی به نام جینسینگ وجودداره ارتش خودشو اماده کنه وبه کشورچین لشکرکشی کنه 

 م تپل بشم باگیاه جینسینگ من میخوا

 

 بله لربان حتما –گروهبان اشتفان 

 

 )روبه اسیرافریمایی ماتشنه امونو اب میخوایم (–ژنرال کالووس باربی 

 

اسیرافریمایی با اب میاد طبك اداب ورسوم لحضه االن واستون میرم میارم )بعدازچند  –اسیرافریمایی 

عارؾ کردن اب به مهمان چندباراب رادهن خودلرلره صحرانشین پیش ازتمحلی ؼلط بعضی ازلبایل 

 می کنند وسپس داخل لیوان می ریزندوبه مهمان تمدیم می کنند(

 

وبه ،اینادیگه چه )درحالی که حالش بهم میخوره (این واسه پدرت خ–ژنرال کالوس باربی 

 جانورهایی هستن



 

 لربان این جزاداب ورسوم مردم نواحی صحرانشین برای پذیرایی ازمهمان هست –گروهبان اشتفان 

 

دوباره به این بادمجان سیاه ))منظورنژادپرستی ژرمن ها درلرن بیستم اشاره –ژنرال کالووس باربی 

 میکند((بگو اب رابااحترام به من بده 

 

بیشترازاین روت نشه سیاه ابو خوای )روبه اسیرافریمایی (ای بادمجان سیاه اگرنمی –گروهبان اشتفان 

 با احترام بده ژنرال 

 

طبك گروهی دیگرازمذاهب افریمایی اب راپس دوباره اب را )خوشحال وشادمان ، -اسیرافریمایی

 ( برروی صورت ژنرال میپاشه برروی صورت مهمان می پاشنخود ازلرلره کردن دردهان 

 

بمیه سربازان المانی درحال خنده هستن )ازشدت خشم درحالی که –ژنرال کالووس باربی 

خفه میکند ودستورمیدهد که همه کیسه های سیب زمینی  ی همون جااسیرافریمایی رادودست

راافریماخارج کنندهمه ازصحنه خارج میشن بعدازچندلحضه انشتین وارد صحنه میشود درحالی که 

 س جنگی واردصحنه میشود (ساکی دردست داردگویی به امریکارسید بعدازچندلحضه خبرنگاروعکا

 

بزرگ اسم من اسمیت ویلیام هست عکاس وخبرنگارمجله الیؾ سالم جناب انشتین  –اسمیت ویلیام 

 به شهرنیویورک خوش اومدین مرگ درتنهایی بدترین مرگه وتواینجا تنهانیستی 

 

 اتفالا فمط مرگه که مرگ نیست وؼیرازمرگ همه چی مرگه ! –انشتین 

 

 باهمین حرفا لشنگ میخوای دنیا رابفرستی رو هوا ؟ –اسمیت ویلیام 

 

 دوربینت کو ؟فیلم لشنگی میشه –انشتین 

 

 چه فایده کسی بالی نمیمونه .که ببینه  –اسمیت ویلیام 



 

 اومدی اینجا استمبال من یاواسه نصحیت من اومدی جناب ویلیام ؟–انشتین 

 

پیگیری میکردم هرگزفکرنمیکردم ازهوش  سال هاست که میشناسمت وهمیشه کارتو –اسمیت ویلیام 

لرن پیش باید کورمیشدی حاال میخوای یک دو واستعدادی که خدابهت داده دنیا راطوری دیگرببینی تو

 ملت بی گناه )ژاپن(راکورکنی ؟

 

ژاپنی های خودشون کوربودن جمع کن کاسه وکوزه اته چه میگی واسه خودت کورکنی چیه –انشتین 

 من چکارشون کنم  چشماشو بادامی هست

 

 والعا که توباتالش چهل سالت میخوای گوردسته جمعی میلیون هاانسان رابکنی  –اسمیت ویلیام 

 

من باخاک این گورها وماده داخل ان خاک )منظوراورانیوم هست (کوهی ساختم که میلیون –انشتین 

 ها انسان میتونن باهاش یاباال برن یاسموط کنن

 

 

 ریس جمهور امریکا می اید ( )بعدازچندلحضه روزولت

 

 

 حی ویلیام خائن تواین جا چکارمیکنی )دستگیرش کنید (–روزولت 

 

 

 

 

 (())ویلیام بادیدن روزولت فرارمیکند وازصحنه خارج میشه 

 



 

 

ن ،به کله اش بادخورده )روبه انشتین چاپلوسی میکند (درود برنابؽه جهان ،موفرفریا–روزولت 

المانیان ،لاتل اینده ژاپنیان ،خوش امدین این کشورمتعلك به شماهست ،تشنه به خون  بادؼربیان

 ،چکارمیکنی نمیخوای بری سلمونی این چه سروضعیه تابریم ارایشگاه موهاتو تیفوسی بزنم 

 

 جناب روزولتمن فمط پناهنده شدم این جا  ....تونامه نوشتم که زیاد ازتون خوشم نمیادنگفتم -انشتین

 

اهات حرؾ بزنم شما لول دادین ترله اتمی واسمون بسازی ژاپنی ها به بندرپرل اومدم ب –روزولت 

 هاربرماحمله کردن وناوهای جنگی ماراؼرق کردن شما بایدولتو تلؾ نکنید به ماکمک کنید 

 

درعوضش به من پناهگاه  خوب من به لولم عمل میکنم وترله فشفشه ای واستون میسازم  –انشتین 

 امنی بدین 

 

ای به چشم )دست توجیب خودش میکنه ودسته چکی درمیاره ومیگه هرمبلؽی دوست – روزولت

 داری تا بنویسم (

 

)دسته چک رامیگیرد وپاره میکند (من واسه پول این کارونمیکنم فمط به خاطر نفرتم –انشتین 

من ازحزب نازی این ترله هارامیسازم وبه شما میدم هرجادوست دارین استفاده کنید فمط تاولتی 

 امریکاهستم امنیت منو تامین کن

 

ای به چشم حتما )ترله هارامیگیردوباخوشحالی بادبادا مبارک بادا میخونه وبشکن میزنه  –روزولت 

وازصحنه خارج میشه بعدازچندلحضه صدای ترله میاد چراغ های خاموش میشن گویا تمام جهان 

اک یکسان شدن وانشتین به خوابی تاریک شده وهیچی مشخص نی وصدای ناله می اید همه چی باخ

عمیك فرورمی رود بعدازچندلحضه صدای های ترسناکی پخش میشود وپسری کوچکی درحالی که 

 پارچه سفیدی روی سرش انداخته واردمیشه فضای به کلی ترسناک میشه 

 

 یوهویوهو....پاشو کله فرفری  -کودک ژاپنی میوگی



 

 کفن پوش توکی هستی چرا اومدی اینجا  )درحالی که کلی ترسیده (ای مردک–انشتین 

 

 دربازبود اومدم داخل  -کودک ژاپنی میوگی

 

 ؟چرا اومدی اینجا خب  –انشتین 

 

 اونا گفتن بیام –کودک ژاپنی میوگی 

 

 ازمن چه میخوای کفن پوش اونا کیاهستن ؟ –انشتین 

 

م که باترله های فشفشفه )باعصبانیت (اون میلیون های انسان بی گناه هم وطن–کودک ژاپنی میوگی 

 گفتن بیام سراؼتای تو نابودشدن 

 

نه من بی گناهم همه اش تمصیر روزولت ودولت امریکا بودچرچیل واستالین هم بودن تواین –انشتین 

 ماجرا ،حاالتوچکااوناداری ای کفن پوش 

 

م بسیج هستیم واسه پیشرفت کشورم وباهمن یه ژاپنی هستم همه کارهارامیکنم  –کودک ژاپنی میوگی 

وهیچ ولت به گذشته کارنداریم بااین که امریکا مارابمباران کرده ولی هیچ ولت شعارمرگ برامریکا 

شعاردادن مال اونایی هست که هیچ کاری ازدستشون برنمیاد به خدا نمی دیدیم امریکاراواگذارکردم 

الجی توخونه هاشونه همین که رومیز ریس جمهور امریکا گوشی پاناسونیک مانشسته وتلویزیون 

 ماپیروزشدیم 

 

بازیکن تیم فوتبال شاهین چمدزیبا صحبت میکنی ای نوجوان نکنه تو سوباسا یاکاکرو–انشتین 

 ؟یاتوهوهستی 

 



نه من میوگی هستم زمان حمله اتمی هیروشیما وناکازاکی سیزده سال بودم –کودک ژاپنی میوگی 

 یه شوت ببراسا میزنم توصورتت بگیریک ؛دو،سه .....پدرم ومادرم راتوازم گرفتی اماده باش االن 

 

 باصدای بلندمیگه نه به من رحم کن خواهش میکنم  -انشتین

 

)چراغ هاروشن میشن گویی انشتین خواب میدیده انشتین میگه خدایا توبه خدایا توبه من گهنکارم 

وناراحتی دودستی خدایامن کارموهمین جا به پایان رساندم سپس بلندمیشه وباحالتی گریه 

 ورادیوییتوسرخودمیزند وازصحنه خارج میشه بعدازچندلحضه هیتلردرحالی که یک عددبالشت وپتو

روزمین میشینه گویی امروز باهمه روزها فرق داره خواب سنگینی  دردست دارد واردصحنه میشه 

صدای جلوچشاشوگرفته که به سختی لادراست چشاشوبازکنه یه لحضه رادیوراروشن می کند 

رادیوشنوندگان وبیندگان رادیو برلین به خبری که هم اکنون به دست مارسیده توجه فرماییدنیروهای 

ارتش سرخ متفمین تادروازه های شهربرلین پیش امده اندژنرال ژوکؾ روسی تافردا به برلین میرسد 

ما یست ولمان نیست به گفته گورینگ وهیلمبرهیج خبری ازهیتلرنهنوزهیچ خبری ازصدراعظم ا

برای درامان ماندن کشورمان مجبوریم بامتفمین صلح کنیم بعدازچندلحضه هیتلررادیوراازشدت 

 عصبانیت به زمین می زند(

 

خفه اتون میکنم خائنین)منظورگورینگ وهیلمر(حاالچه خاکی برسرکنم من نمیخوام -)عصبانی(-هیتلر

لبول ندارم ازهرچه یهودی هست متفرم به دست متفمین بیفتم اگربیفتم شکست خوردم وتسلیم شدن را

 بهتره است بعدازچندسال یه خواب راحتی کنم البته اگراین دوشیزه اوابزاره 

 

 )هیتی ،هیتی بدبخت شدیم(-صدای اوابروان

)هیتلرباشنیدن صدا اوابراوان خودشوبه خواب میزنه وخودشودورپتومیپیچونه وبه خواب میزنه 

 که میبینه هیتلرزیرپتو خوابه ( اوابراوان واردصحنه میشه درحالی

 

 ،چه ولت خوابه بدبخت شدیم (ای وای نگاه نگاه گرفته خوابیده –اوابراوان 

 

 

 من خوابم )چندتا خرپؾ میزنه و...(-)اززیرپتو (-هیتلر

 



 

)پتورابه زورمیخواد ازروی هیتلربکشه ولی هیتلردورپتو پیچیده واستمامت میکند –اوابراوان 

( باشه االن نشونت میدم )میره یک لیوان یابطری اب سرد میاره وری سرصورت وحاظرنیست پابشه 

 هیتلرمیرزه ؛،هیتلراززیرپتو باجیػ فرارمیکند طرؾ دیگه صحن (

 

 ......چیه ،کیه ،کوکجاست ،حمله کردن  -هیتلر

 

برسن   )باخشم(االن چه مولع خوابه ،داریم بدبخت میشیم نیروهای متفمین همین االنه که-اوابراوان 

بیست باربهت گفتم هیچی ازت  برلین همه ماکشته میشیم درحالی که ماهنوزهم باهم ازدواج نکردیم

نمیخوام فمط یه عمدساده ای بگیریم ماه عسلمون هم میرفتیم یه سفرزیارتی ولی توهمه اش به 

 فکرجنگ ودیکتاتوری بودی به من اهمیتی نمیدادی المانو ازمن بیشتردوست داشتی 

 

بس کن اوا ،کی گفته من دیکتاتورم ،من دیکتاتورنیستم اگرمن تواین جنگ پیروزمیشدم -رهیتل

سرنوشت بشریت راتؽییرمیدادم وبه کشورهای جهان سوم ازجمله ایران کمک های بسیاری میکردم  

چون مطمن هستم ایرانی ها مثل ما نژاداریایی هستن وملتی همیشه درصحنه میومدن توفضای 

هاشون والیکاشون منو شرمنده میکردن  من فمط لربانی دسیسه چینی های یهودیان شدم مجازی باکامنت

 من برای خودم والمان نجنگیدم فمط برای کل دنیا جنگیدم ،میگم اوا مدل گوشیت چیه ؟

 

 )تعجب(چکارمدل گوشی من داری ؟ خب مدل گوشیم سیب گاززده هست  –اوابراوان 

 

هست فمط مادون لرمزداره نمیشه اینستاگرام 310kمیخوام یه کاری واسم کنی گوشی خودم  -هیتلر

 پست بزارم میخوام وصیت نامموبنویسم بزارم اینستاگرام ببینم چندتا الیک وکامنت میخوره؟

 باشه ولی لبلش باید یه لولی بهم بدی ؟–اوابراوان 

 

 )بالبخند(چه لولی شکالت من ؟-هیتلر

 

من وتو االن سیزده ساله باهم هستیم ولی هنوزجشنی واسه عروسیمون نگرفتیم االن لبل –راوان اواب

 ازاین که متفمین واردبرلین بشن باهم ازدواج رسمی کنیم 



 

 باشه عزیزم اول وصیت نامه منوبنویس بزارم اینستاگرام بعدش عروسی میکنیم -هیتلر

 

 )گوشی خودشو ازداخل جیبش درمیاره (خوب بگو تامن تایپ کنم –اوابراوان 

 

 باشه میگم بنویس هرجانیازبه عالمت تشدیدبود عطسه میکنم تشدیدبزار؟-هیتلر

 

باشه بگوتابنویسم )اوابراوان مولع تایپ سخنان هیتلررااروم اروم میگه گویی درس –اوابراوان 

 امالهست هیتلرمعلم اوابراوان دانش اموز( 

 

بنویس هیتلرتصمیم گرفت باللبی )عطسه میکنه ،اینجا بایداوابراوان بگه فهمیدم تشدیدمیزارم -یتلره

وزنانمان درخانه ها ودهمانانمان (شادوفداکاری ازدستاوردهای سربازهانمان درجهبه های جنگ 

ایی وکارگران وجوانمان تشکرولدردانی کندمن ازسران ارتش ؛نیروهاهوایی ونیرزمینی ونیروی دری

تمنامیکنم باهروسیله ممکن خودراتمویت کنند سال های بعددنیا منو عامل جنگ خانمان سوزمی 

داننددرحالی که عامل جنگ یهودیان بودن من امروز دریا ساالردونیتس راجانشین خود خواهم کرد 

 بعدازمرگم منوبابنزین لیتری دوهزارتومان بسوزانید تابه دست متفمین نیفتم 

 

یتی بس کن دیگه انگشتان دستم خسته شدن االنه که دیگرمتفمین برسن بهتره هرچه ه–اوابروان 

 زودترازدواج کنیم وباهواپیما ازکشوفرارکنیم 

 

ولی اواجونم من که پولی ندارم واسه مراسم ازدواجمون خرج کنیم تمام پول ها وخزانه دولت -هیتلر

جهانی به ما وام نمیده اگرهم بخوان  االن هم تواین مولعیت بانکراصرؾ جنگ خانمان سوزکردم 

 وام بدن به من نمیدن چون هیچ کشوری ضامنم نمیشه حتی ایتالیا وموسیلنی خائن

 

میدونم هیتی جان من توراواسه خودت میخوام عزیزم هیچی ازت نمیخوام بایک ازدواج –اوابراوان 

م وافتخاری بشه واسم که ساده هم راضیم یک ساعت مونده به زندگیم هم میخوام باهات عروسی کن

 همسریکی ازبزرگ ترین مردان تاریخ جهان شدم من دنیا رابدون تونمیخوام 

)اشک درچشامنش حلمه میزند( خیلی دوست دارم اوا )سپس حلمه ای که یادگاردوران جوانی -هیتلر

می کند درحالی که گریه وزاری مادرش بود راازدست خودت درمیاره وسردست معشوله خودش 



ند کلت خودش رابیرون میاره وخودکشی میکنی باصدای جیػ اوا چراغ های خاموش میشن میک

وسکوت خاصی برسالن حاکم میشه بعدازچندلحضه جنازه ای برروی زمین افتاده درحالی که پارچه 

 سفیدی روی ان کشیده شده است اوابروان برسرنعش هیتلرداحال گریه وزاری هست (

 

 

اخه خدایا چرا ،پاشوهیتلر،پاشو صدامومیشنوی ببین واسه شکالت اوردم که چمددوست  –اوابروان 

داشته شکالت تلخ )ممداری ازشکالت میخوره (خیلی تلخه مثل داستان عشك من وتو،پاشومن رولولم 

موندم تنهات نزاشتم اماتومنوتنهاگذاشتی ،کاش میشدباشی ،کاش میشدبودی ،کاش میشدمیموندی دنیا به 

وره ورهبرانی مثل توافتخارمیکنه پاشو مرد صدامومیشنوی ببین تمام مروارید اشکاموریختم اسط

من اوابراوان عاشك شدم نه خدایا تولع داری االن به تمام کائنات بدوبیراه بگم چراعشمموگرفتی 

عاشك هرکسی کسی که والعادوستش دارم )سپس اززمین بلندمیشه کلت رابرمیداره وتوگوش 

(خدایا من دنیاتو بدون ادلؾ نمیخوام )باصدای شلیک صحنه تاریک میشود وموسیمی  خودمیزاره

 پخش میشودؼمگین 

 

 

 پایان تمدیم به مادرعزیزم 

 5371پاییز

 نویسنده حسن ساالرمنش

)اجرا این نمایشنامه  منوط به کسب مجوز ازنویسنده است وهرگونه کپی برداری تملب محسوب 

 میشودوپیگرد لانونی دارد(

 07591057190شماره تماس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


