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 طرح مردآزما#

 مخوفی زیرزمین در را او بچگی از آن سادیسمی پدر که کندمی زندگی ایخانه در سالههفده آرمان نام به پسری

 مدیر به را پدرش غیراخالقی کار آرمان کهروزی در استکردهمی زندانی ترسناک وسایل انواع با شانخانه در

 جنس از انسان هایمجسمه زیرزمین در مانرآ کندمی زندانی زیرزمین در را او پدر دهدمی لو شانمدرسه

 دکتر به را او شودمی بد حالش آرمان مادر وقتی روز آن فردای بیندمی دارد مالفه رویشان که مانند استخوان

 برای باراین کندمی زندانی را او دوباره آرمان با دعوا از بعد گیردمی میهمانی خانه در پدرارمان بردمی

 مردآزما را خود که شودمی روبرو ایمالفه زیر در فردی با شکندمی را استخوان از هاییمجسمه که همیشه،آرمان

 او برای را شوم خانه این از رهایی و او به کمک قصد حاال و است باخبر چیزهمه از که دارد را این وادعای خوانده

 میتوانند گلیم مانند خواب موقع و است دراز آنان هایگوش که گوش،موجوداتی گلیم با را آرمان باالخره او دارد

 آن به او مانند هم دیگر نوجوان چند که رودمی جایی در آرمان.بردمی خود با  بیندازند، خود وروی زیر در انهارا

 هر آن از بعد که کرده طراحی مسابقه چهار هاآن برای زماامرد که شوندمی متوجه هاآن اندآمده بیابان در خرابه

 هامسابقه روز هر شودمی عظیمی گنج صاحب و رودمی پوت لیلی روستای در ترشا کلبه به و دشو برنده کس

 کنندمی حمله هاآن سمت به هاییغول و برندمی قبرستان به را هاآن که مرگ از ترس اول روز شودمی انجام

 از ترس سوم روز بیزارند روشنایی از که برندمی نسناس هایجن روستای به را هاآن تاریکی از ترس دوم روز

 ترس آخر در و کنند سواریاسکیت ایشیشه سطح در باید که برندمی ساختمان بلندترین به را هاآنکه  ارتفاع

 از نفر یک هامسابقه از روز هر در فرستندمی جوانان بین در و کنندمی پیر را هاآن که شدن قضاوت و پیری از

 آشنا خرابه کنار در آسیابانی با آرمان مسابقات این میرنددرمی هاآن که دهدمی نشان و شودمی حذف نفر هفت

 به که آرمان شوندمی هاگوش گلیم سوار هاآن آخر در و شوندمی نگهداری هاگوش گلیم آن در که شودمی



 رویروبه همگروهی آرش که شودمی متوجه استشده گروههم هستند ترکوچک او از که پرنیان و علیرضا همراه

 قبیل این از و آرمان و او بین دشمنی باعث حسادتش حس و دارد بازی در رقابت حس و کرده حسودی او به او

 با ترشا نمیشود دیده او در ترسی و برود ترشا کلبه به که شودمی این به موفق آرمان وقتی شوددرآخرمی اتفاقات

 در را دستش هایخون شودمی صحنه این دیدن به موفق ازما مرد وقتی و کرده خونی را او دست عصایش نیزه

 بازیچه آرمان که حالتی با مردازما بعد شوندمی الماس و طال و زمرد به تبدیل هاآن کمکم و ریخته ظرفی

 شودمی مانع و افتاده او جون به آرش رودمی او دنبالبه آرمان شودوقتیمی غیب و برده را ظرف استبوده

 اسارت از بودند شدهحذف مسابقه طی در که چهارنفری آن است شکست به نزدیک آرمان وقتی حالدراین

 را آرش هاآن بعد بودیم نمرده هم اصل در و شدیم آزاد ما شد برنده آرمان چون که گویندمی و آمده بیرون

 تغذیه ترس از که است موجودی ترشا چون روندمی ترشا پیشبه هاگوش گلیم با هم با همگی و کرده متوقف

 شبیه و جنگدمی هاآن با بیندمی آمده سراغش شکست از ترس که آرمان حتی را هاآن هایترس وقتی کندمی

 پاس به ترشا بعد کندمی مغلوب را او بقیه همکاری و درستش فکر کمک با آرمان شودمی هاآن هایترس

 هاآن به دارد را بخواهند که کار هر انجام توانایی که را قرمزش مادون عصایی هاآن به هاآن وسعی شجاعت

 که باشد طوری باید فقط و بروند دارد زرد نور عصای هم او که مردآزما با جنگ به آن با که گویدمی و دهدمی

 دنبالبه هاگوش گلیم با هاآن و کرده فرار مردآزما روندمی او پیشبه وقتی نباشد هم روبروی نیروهایشان عصا دو

 بالگرد عصا، کمک به هاآن بعد کنندمی سقوط همگی هستند رئیسشان فرمان به هاگوش گلیم چون روندمی او

 درست فکری با آرمان تااینکه دارد بالگردشان کردن خراب در سعی مردآزما و روندمی او دنبالبه کنندمی پدیدار

 افتدمی زمین روی مردآزما و کندمی وارد نیرو او به اعصا دو هر با و گرفته را مردآزما عصای عصایش باکمک

 همگی بین را جواهرات آخر در کنندمی پیدا را جواهرات یجعبه و شنل فقط روندمی او پیشبه وقتی هاآن

.بردمی بیرون خانه آن از را مادرش خود با آرمان بعد کنندمی تقسیم  

 

 

 

# مردآزمایلمنامه ف 😈 

ارمان در زیرزمین توسط پدر حبس سکانس  

 

خانه حیاط_داخلی_شب  



 داردبایک کهنه درفلزی یک میشود،زیرزمین دیده حیاط وسط در  مخوف شکل به زیرزمینی در   نزدیک نمای

 دیده ازعمارت بازتر نمای ویک اییم می عقب سپس.است شده پوشانده هایی بامیله که کوچک پنجره

 پرازگیاه ای باغچه که دلباز باحیاطی است روشن برق اش پنجره درچندین که ونوساز بزرگ ای میشود،خانه

است خاموش برقش میشودکه هادیده ازپنجره یکی  نزدیک نمای دارد،سپس  

اتاق_داخلی_شب  

 قرار ان دراطراف که بازی های دستگاه است،با روشن بزرگی تلوزیون دران که است تاریک ونیمه بزرگ اتاقی

 ان روی روبه در که نفره ویک دونفره مبل ویک است شده چسبانده دران بازی پوسترهای که دارد،بادیوارهایی

 روی که ساله17ارمان نام به پسرنوجوانی ویک درانجاست وچیپس ازمیوه اعم خوراکی وچندبشقاب دارد قرار

 انجام را اویل رزیدنت نام به اوری ووحشت خشن بازی دست به سیم بی وکنسول نشسته دونفره مبل

 بازی باخونسردی میشود،ارمان دیده اش چهره رخ نیم صورت به میشودبعد دیده ارمان پشت میدهد،نمای

 صورت ورنگ میتابد صورتش به نورتلوزیون رامیخورد است کنارش دربشقاب راکه انگورهایی بازی میکندودرحین

 مشغول.است ترکرده روشن را دارش وحالت پرپشت وموهای رنگ ای قهوه های وچشم داده راتغییر سفیدش

میشود زده سرهم وپشت محکم اتاق در ناگهان که است بازی  

  ارمان

رویی باترش : 

 کیه؟

 درمی بازمیگذاردودرچارچوب تااخر را در زیاد باروی وقدکوتاه سبزه باصورتی ساله11ترانه نام به دختری

میگذارد رادرکمرش هایش ایستدودست  

 :باتشر

تواتاقت برو کن بازیتوتموم گفت مامانت ارمان ! 

باخوشحالی بعد : 

میاد بابام االن  

نگرفت اش جدی که ارمان : 

بگی؟ همینومیخواستی!هه ! 



میدهد ادامه را اش میشودوبازی خیره تلوزیون صفحه بعدبه  

 ترانه 

عصبانیت با : 

دیوونه پاشو گفتم ! 

اید جلومی بعدبافوضولی : 

میکنی بازی چی ببینم بذار اصال ! 

میکند نگاه تلوزیون صفحه به بعد  

انزجار باحالت : 

متنفرم بازی ازاین!عققق  

میخندد نخودی ارمان : 

کوچولوهانیست شما مناسب دیگه اره ! 

 :باحرص

متنفره ازتو من مامان باباها،چون بچه البته!ها ننه شمابچه ! 

 :ترانه باعصبانیت

بکنه پوستتو حسابتوبرسه میگم!کنم چیکارت میدونم بیاد بابام بذار!ای ننه بچه خودت ! 

 راتکان وسرش میزند نیشخندی میکوبد،ارمان محکم سرش پشت را ودر برمیدارد سریع های گام بعدباعصبانیت

 :میدهد

 !!ترانه دیوونه

میریزدو دردهانش را چیپس مشت بعدیک  

 :بعدزیرلب

میرسه کیو حسابه کی میبینیم حاال ! 



 که میشود دیده بازی نزدیک فشارمیدهد،نمای پیش تراز بیش را کنسول های ریزمیکندودکمه را بعدچشمانش

 میزند،تااینکه لبخندپیروزی چاقوچاقومیکند،ارمان وانهارا هامیجنگد هاومرده بازامبی است ارمان جای که فردی

 هم از ارمان ی اور،قیافه گیم:میدهد نشان میشود،بعدبازی وخورده افتد هامی مرده از گیریکی ناگهان

میشود زده بازدر که میکند راچپ بازمیشودوچشمهایش  

  ارمان مادر

سریع در پشت : 

بسه بازی کن بازیتوجمع پاشو ارمان ! 

  ارمان

 :باکالفگی

چرا؟ اخه ! 

ل+باهو : 

چیکارکردی فهمیده کنم .فکر همیشه میاد،زودتراز داره بابات ! 

 ارمان

بلندمیشود باحرص  : 

اید صدادرمی به خانه بعدزنگ  

خانه هال_داخلی_شب  

 وتجملی بزرگ وزیباولوسترهای بزرگ های وگلدون قیمتی واشیای میدهد،پرازمبل رانشان بزرگی هال

 است خوردن ودرحال است داده لم هال ی کاناپه روی و گرفته دستش رادر چیپسش ی بسته دارد،ارمان

 جوری اوالغراست وبدن ایستد،صورت می ارمان دست،جای به شوری ظرف دستکش ارمان میبیند،مادر وتلوزیون

 استرس ایدوبا می نظر پیربه کم سن باوجود که دارد غمگین و شکسته ی میخورد،چهره تکان باد بایک گویی که

است حرفها ازاین تر تخس ارمان است،اما شده خیره درهال به  

 درشت هیکل میشود،مردی باز در اینکه تا است پدر منتظر است باز تابناگوشش که بالبخندی در پشت هم ترانه

 وکله دار وحالت بزرگ وباسیبیل است وسبزیجات میوه از اعم خرید های پالستیک دستانش که برآمده باشکمی



 سمت افتدوبه می ارمان به چشمش میکندتااینکه رانگاه دوروبرخود اید درمی ازحدقه دارد که پرموباچشمانی ای

 اومیرود

 ترانه باخوشحالی

بابام جون اخ ! 

ارمان بعدروبه  

اقا ارمان چیو همه گفتم بابام به من ! 

 وپالستیک امده جلو است اش انگاروظیفه که ظاهرمیشود،مادرجوری لبانش درگوشه امیزی لبخندشیطنت بعد

 اونمیکندو امدن به توجهی میاید،ارمان ارمان سر باالی طلبکارانه دونفر ان به توجه میگیرد،پدربی ازدستش هارا

است چیپس خوردن مشغول  

 پدر

 پاشوببینم

نمیخورد تکانی هیچ که ارمان  

راباالترمیبرد پدرصدلیش  

 !پاشوبچه

 راحتی رامیکشدواورابه ارمان سویشرت ازباال،کاله پدر که است چیپسش خوردن هنوزمشغول ارمان

میکند پرت مبل روی را چیپسش ی شودوبسته می پدرخیره به باحرص بلندمیکند،ارمان  

 پدر

 دادمیزند

من رشوه دادم که بعد ازم قبول نکنن اره؟ ها؟!گفتی مدیرمدرست به گفتی چی ورداشتی ! 

 باتعجب+

 !ندادی؟

_ یعنی چی نمیدونی رو ورشوه محبت نبی توهنوزفرق...شوبچه خفه  ! 



میدهد تکان تاسف نشانه رابه نیشخندمیزندوسرش ارمان  

میدهد پدرادامه  

بشی خری یک باالخره توکنکور،تااینکه هواتوداشته باشه اینکه برای بود انگیزه فقط اون  

  ارمان

 :باعصبانیت

بدی تاپزموجلوبقیه بشم خری یک میخواستی اره ! 

+ کن وگوش شو خفه  

امیز تهدید بعدباحالت  : 

 نیست. خبری کنکور از دیگه بابام اینکاروکرده بابام اونکاروکرده اره که منوکردی چقلی فقط رفتی که حاال

فهمیدی؟ بشی خرم حتی نمیذارم ! 

 مادر

 :بانگرانی

بکنه کاری تویک برای خواست بابات بعدازسالی کردی اینکارو چرا خب ارمان ! 

 ارمان

 درصورتی بکنه خودش منومحتاج بعدشم منوببره ابروی میخواست فقط ندارم،اون اون کمک به نیازی من چون

نداره برام سودی هم هیچ کارش که ! 

 پدر

 :متفکرانه

کنم چیکارت میدونم!!کنم ادبت باید تورو منونداری مهربونی تولیاقت نه  

میمالد بهم را دستهایش : 

وببین بیا که برداشتم برات فکری یک ! 

  ارمان



 :باعصبانیت

کنی؟ غلطی چه میخوای مثال ! 

 مادر

 :باتشر 

زشته ارمان ! 

+ مگه گفتم چی!زشته؟ چیش ! 

میگیردو را سویشرتش ایدوکاله می سمتش به پدر  

میدهد درهل سمت اورابه : 

 !گمشوبروبیرون

دخترمیبندد مادرو سمت رابه ودر  

 مادر

 :باالتماس

 دروبازکن

است راضی اتفاقات ازاین که میدهد نشان ترانه را ی نمیدهد،چهره پدرگوش ولی   

  ارمان

 :بانیشخند

شم خالص دره جهنم ازاین ازخدامه منکه بکن کنی؟خب منوبیرون میخوای اهاا ! 

 :پدر

دارم فکربهتربرات یک نه  

+ زیرزمین اها ! 

میدهد هلش میدهد،پدرهمینجوری راتکان وسرش بعدمیخندد  



میدهد ادامه ارمان : 

 دیگه شدم بزرگ من!منوبترسونه؟ میتونه مسخره زیرزمین اون واقعافکرکردی!ای؟ بامزه خیلی فکرکردی

ازاونجا نمیترسم ! 

 پدر

 :بامسخرگی

مینداختی ودادراه جیغ میکردی شلوارتوخیس یادمه اره ! 

 بعدمیخندد

  ارمان

 :باعصبانیت

کله بی ی مسخره های عروسک بااون!بود سالم شیش پنج که بود اول های دفعه ماله اون ! 

میدهد هل داخل را بازمیکندوارمان را در پدر : 

  یانه میکنی خیس شلوارتو االنم تاببینم داخل گمشو برو حاال

  ارمان

 :باحرص

هیچی منونمیترسونه هیچی که بدون ،اینو ! 

میکند روشن ازبیرون را کمسویی میکندوبرق رانگاه داخل پنجره ازپشت پدر : 

کن حال فقط برو شد حاال ! 

پدر سمت به لب زیر دربود به رو هنوز که بعدمیرود،ارمان : 

 !!سادیسمی

میدهد رانشان است پرشده وهول ازتعجب راکه ارمان ی برمیگردد،چهره زیرزمین سمت بعدبه  

زیرزمین_داخلی_شب  



 شده کشیده مالفه رویش که ادم مجسمه یک هرنیمکت روی که نیمکت باتعدادی نور وکم بزرگ زیرزمین یک

باشند درانجانشسته واقعی های انسان که میدهد،گویی رانشان  

گرفتن مسخره وبه باتعجب ارمان : 

ترسیدن برای میده جون قشنگ!مجهز چه اووو ! 

 ایستدوبه می رامیبینند،جلویش هست بقیه شکل به که ایستاده ای مجسمه هایک نیمکت ودراخر میرود بعدجلو

میزند دست ان وبه خودمیگیرد به متفکرانه میشودوحالت خیره ان اجزای  

مسخرگی وبا : 

جالبه! خوبه نه ! 

نیشخندمیزند ان برمیداردوبادیدن مجسمه ازروی را بعدیکهومالفه : 

قبلیاست ازهمون اینکه ! 

 راپرنشان تاان هایش استخوان روی بر پنبه باکلی رادارد اسکلت اجزای یک تمام میدهدکه رانشان انسان اسکلت

میگذارد گاه تکیه برای سرش راروی ودستانش هامینشیند ازمجسمه درکناریکی باکالفگی ارمان.دهد  

 

 سکانس رفتن مادر به دکتر

حیاط_خارجی_روز  

 زیرزمین ودر امده حیاط داخل به است بسته برسرش که گنده دستمال بایک میدهدکه رانشان مادرارمان

صدامیزند را وارمان رابازمیکند  

: بیابیرون ارمان!ارمان  

زیرزمین _داخلی _روز  

 راهم سویشرتش وکاله است کرده وجور خودراجمع نیمکت روی ای درکنارمجسمه میدهدکه رانشان ارمان

 زیرزمین در سمت وبه بیدارمیشود مادرش باصدای که است برده وخوابش است رابسته وزیپش انداخته سرش

 میرود

حیاط _خارجی_ روز  



 به همینطورکه مادرش روبه میکند،ارمان عادت کم نورکم به بعد میکند رااذیت ارمان درشت چشمان نورخورشید

میرود درخانه سمت  

 :بانگرانی

بستی؟ دورکلت چیه این  

 :مادر

شد بحثم کلی بابابات دیشب ازمیگرنمه هیچی  

+ بابا هه ! 

 :بعدصداشوباالمیبرد

کرده حبس نکبت زیرزمین اون توی منوازدیشب سادیسمی اون ! 

+ شد بحثمون همین واسه ماهم خب  

_  کارمیگه قدربهت این که توروهم میکرد اذیت اینطوری ازبچگی که منو نمیشه حالیش هیچی اون!فایدس بی

خدامیدونه که میزنه یاکتکت  

 :مادرباناراحتی

خب اره ! 

 :ارمان

شیم خالص دره جهنم ازاین دوسدارم خیلی ! 

بلند رابازمیکندوباصدای خانه در بعد : 

نیس؟ خونه ترانه دیوونه اون  

+ مدرسس نه  

 !بهتر_

+ میکنی صداش اینطوری نیس خوب ! 

میدهد راتکان سرش ارمان : 



ما خونه خونوکشوگذاشته دختر گوریه کدوم نیس معلوم زنیکه...اره؟ ترانه جون حتمابایدبگم ! 

+ خواهرته پدری ازطرف باالخره خب  

میدهد راتکان سرش ارمان  

میرود اتاق به است سرش به یکسره منفجرمیشودودستش سردرد از دارد که مادر : 

بده خیلی حالم کنم استراحت یکم میرم ! 

مینشیند است کشیده دراز درتخت که میرودوکنارمادر اتاق سمت به بانگرانی ارمان  

 :وبانگرانی

دکتر؟ ببرمت میخوای  

+ میشم خوب نه  

میرود درهال گوشی تلفن سمت به که همینطور ارمان  

بلند باصدای : 

بودی افتاده تاچندروز بودنرفتیم کرده اود میگرنت هم دفعه ببرمت،اون باید نه  

گیریست شماره درحال ای برگه روی از و اید می اتاق به بعدباتلفن  

 :مادر

میزنی؟ زنگ کی به  

+ تاکسی به  

_ میبره مارو خودش هم کجامیریم باخبرمیشه بابات،هم به بزن زنگ نه نه  

باخنده ارمان : 

ماروببره عمرا  

+ شایدبرد بزن توزنگ  

_ نمیبره کنم ثابت بهت اینکه برای فقط ! 



میگذارد دربلندگو را گوشی میگذاردو پاتختی روی بر را میگیردوبرگه را پدر بعدشماره  

تلفن پشت ارمان : 

سیروانی اقای الو  

تلفن پشت زنی : 

 شما؟

+ کنید وصل گوشیو پسرشون،لطفا ارمانم من  

 :زن

 گوشی

 :پدر

 الو

 :ارمان

دکتر بره باید بده حالش مامان بابا الو  

 :پدر

چیکارکنم؟ من خب ! 

+ بلندتر باصدای!توچیکارکنی؟ : 

دکتر ببریش باید ! 

_ بابااا برو  

میرسد گوش به زنی خنده صدای بعد   

+ اونجاس؟ کی  

_ پورو بچه بتوچه  

+ است دیگری زن یاحتی است دومش زن فهمیده که ارمان   



طعنه باحالت : 

کن خالی مارم جای!بگذره خوش خوبه...اهاا ! 

میکند راقطع بعدگوشی  

است غمگین نگاهش میکند،مادر مادرش به داری مفهوم نگاه بعد  

 :ارمان

 !پاشوحاضرشو

+ بریم نیازنباشه شاید حاال  

_ میرفتیم پیش باید چندوقت نیازه خیلیم چرا ! 

میگیرد وشماره رابرمیدارد برگه شودارمان اماده مادربلندمیشودتا  

کوچه_ خارجی _روز  

 می راه به وماشین عقب جلومینشیندومادر میشوند،ارمان تلفنی سوارتاکسی که میدهد رانشان ومادرش ارمان

 افتد

حیاط_ خارجی _ظهر  

 پرازسروصداست،به که رامیبیند شان میشود،خانه وداخل اندازد می کلید غمگین باصورتی تنهایی به ارمان

میشود رابازمیکندوداخل میبینددر شان خانه درجلوی کفش جفت جلومیرودچندین  

و حبس ارمان در زیرزمین  سکانس مهمانی گرفتن پدر و دعوای ارمان با او  

 

خانه _داخلی _ظهر  

 کم باصدای شاد میکنندوموزیکی پذیرایی کارگرازانها عنوان به دونفر که میبیند درخانه ومرد زن زیادی تعداد

 باال طبقه های ازپله مستی باحالت میکندتااینکهپدرش نگاه را وبرخود دور باتعجب میرسد،ارمان گوش به ازباند

شود ارمان متوجه اینکه وبدون اید می پایین  

کارها خدمت روبه رویی باترش : 



کمه چقدرصداش کنین زیاد موزیکو اون ! 

اندازدودادمیزند می باال ی طبقه رابه بعدرویش : 

کن گرم مجلسو بیا ترانه بابا ! 

 حرف مجال او به بازمیشودارمان نیشش افتد می ارمان عصبی ی چهره به نگاهش میکندبعد نخودی بعدخنده

میشود یقه به دست او وبا نمیدهد زدن  

 :باعصبانیت

توخونمون؟ میکنی غلطی چه داری !! 

افتد می زمین روی وارمان میدهد هل حرکت بایک اورا پدر   

  ارمان

 :باعصبانیت

 جسمی دعوای میگیرندومانع ازپشت انهابودنداورا تادور دور که مهمانان کندکه حمله او به دوباره خواست

انهادارد ازچنگ شدن برازاد سعی میزندحتی را هایش نمیشودوحرف تسلیم ارمان انهامیشوندولی  

میدهد ادامه باداد : 

 دووم چجوری بودکه کرده دکتر،دکترتعجب رفتیم وقتی که کردی ودعواش کردی بحث بامامان انقدر

اینجا نامرد! گرفتی مهمونی اومدی رفتنمون از نشده ساعت یک بعدهنوز!!اورده !!! 

 :پدر

شوو خفه   

میشود خونی ارمان پایین لب میزند ارمان گوش در محکم بعد  

 اورا دست یک راحتی به پدر میکندبعد پاک را لبش های میکندوخون نگاه اورا میشودوبانفرت ساکت ارمان

 خیره خیره مهمانان افتدهمه می زمین روی ازپشت ارمان که جوری میدهد هل بیرون به خانه وازدر کشیده

میبندد را در میکنندپدر نگاه انهارا  

و رفتن ارمان با او سکانس امدن مرد ازما  



حیاط _داخلی _ظهر  

میکند رابلند ارمان پدر : 

ببینم پاشو !! 

میدهد هلش زیرزمین سمت وبه : 

الدنگ ی پسره قبرستونت تابشه اینجامیمونی انقد ! 

میبنددومیرود رامحکم ودر  

میکند دادوبیداد در پشت ارمان : 

بکنیی نمیتونی غلطی ،توهیچ بازکننن درو بیا !! 

 در شدن کوبیده صدای ارمان که میشودتاجایی شدید موسیقی صدای درمیکوبدبعدچندلحظه به محکم همینطور

 میگیردوبعد هارا میله باخشم ای میشودچندلحظه پشیمان دادن ازادامه نمیشنودارمان راهم خودش توسط

 انهادرفضا شکستن اندازدصدای می زمین روی هارا مجسمه تک میکندوتک حمله ها مجسمه به باخشم

 برروی هنوز کشید سرش از دیشب که ای مالفه که میبیند بوداما ایستاده میرسدکه ای مجسمه به میپیچدبعد

 ارمان ولی نمیخورد تکانی هیچ مجسمه میدهد هل اوراهم و نمیدهد اهمیتی اما میکند تعجب است مجسمه

 سرش روی را هایش مینشیندودست مجسمه به پشت نیمکتی روی وناراحت وخسته نمیشود متوجه

 میکشدوازروی کنار را ،مالفه مالفه روی از دستی میخوردویک تکان که میدهد نشان را مجسمه میگذارد،دوربین

 وترس میشودبعدباتعجب تغییرات میشنودومتوجه سرش قدم زدن ازپشت افتادن صدای برمیدارد،ارمان خودش

 وکامل بلندمیشود میشنود خوردن تکان صدای دوباره که میکندبعد کج را وسرش میبرد پشتش به را گوشش

 نزدیک نمای است شده گرد چشمهایش که میدهد رانشان ارمان متعجب ی چهره میبیند،دوربین را پشتش

میرسدوچشمهایی که زیرشان سیاه اند  هایش شانه تا که ومشکی بلندولخت بلند،موهای باقد میشود دیده مردی

 وبادیدن داده تکیه رنگ طالیی عصای روی را دستهایش تیزکه ونوک عقابی ودماغ سیاه وداخلشان زردولبهای

 میگذاردوعصایش عصایش روی را اش وپرکالغی بلند شنل میزند،مرد وچرکین زرد های بادندان لبخندی ارمان

 در سمت به عقب عقب است کرده هول که میکندارمان حرکت ارمان سمت به رها های دست میشودوبا غیب

درمیکوبدو به محکم بیرون میرسدروبه زیرزمین در به میرودوقتی  

 :باداد

طرفم میاد داره!ساختی دیگه چیه این  



میکند صحبت به شروع مردباارامش : 

نیستم ساختنی من ! 

بیشترمیشود تعجبش ارمان : 

میزنی؟ توحرفم...تو ! 

 اره+

میدهد وادامه بعدلبخندمیزند  : 

نه که ادمم ادم ادمم،البته یه من ! 

میکند دراز ارمان سمت رابه والغرش استخوانی دست میکندمرد نگاهش باتعجب ارمان : 

آزمام! مرد من  

 ایست عالمت به را ودستش میشود هول ارمان اید می سمتش وبه رامیکشذ میکنداودستش نگاهش فقط ارمان

میبرد باال : 

 !جلونیا

باتعجب مردازما : 

ارمان حرفایی ترازاین شجاع خیلی توکه!چراترسیدی؟ ! 

+ ازکجامیدونی؟ اسممو ! 

_ چیتومیدونم همه من  

میدهد وادامه میچرخد ارمان دور بعد  : 

 جارو این خونشون،چون میبرش میداره برش خالت که مامانت تامریضی گرفته زیرزمین تواین بابات های ازاذیت

 متنفره اسم ازاین واون میزنی صداش ترانه دیوونه اونو تو البته ترانه که تااون نمیدونه اون برای مناسبی جای

نداری بابات واسه ارزشی اماتوهیچ باباشه دردونه ی عزیز اون چون میکنین کل کل باهم وکلی ! 

میکند دنبال اورا ی میدهدوچهره گوش حرفهایش به وخیره بادقت ارمان  

: ؟ میدونی چیو همه چی خب؟که  



+ دنبالتم وقته خیلی من  

 :طلبکارانه_

چی واسه  

میکند راعوض مردازمابحث : 

 هم نه؟دیگه شده خراب ازاین میرفتی میگرفتی مامانتو ودست داشتی زیاد پول االن اگه میشد خوب چقدر

نبود دخترمضحکش باباتواون های بازی سادیسم از خبری  

ارمان گوش در بعدباجدیت : 

ارمان؟ نه مگه  

 :ارمان

بدی؟ پول بهم میخوای بگی میخوای  

باطعنه بعد  : 

داری؟ خیریه  

سرمیدهد گلو خس خس به شبیه ای خنده مردازما : 

میگیری پول میکنی که کاری درقبال!نه ! 

+ تومیماسه؟ به چی  

_ توئه وامثال تو به کمک قصدم فقط من من؟هیچی به ... 

نیشخندمیزند ارمان  

...  مرد ازمایش تواسممه کارهام معنی من...کردن خودشونوثابت شجاعت توکه مثل ادمهایی به

ارمان گوش میگذارد ودم ارمان های شانه راروی بعدازپشت،دستهایش : 

کار؟ این واسه تر ازتومرد کی  

  ارمان

کنجکاوی روی از  



میخوای؟ چی ازمن حاال  

 پهن های باگوش رنگ ای قهوه موجود ظاهرمیشود،یک الجثه وعظیم عجیب موجود ویک میزند مردازمابشکن

دارد رنگ سبز چشم یک که وصورتی دارد دوپا که مانند انسان بدنی میرسد پاهایش پایین تا که وبلند  

آرمان مردازماروبه  : 

کنی اماده قبرستونتو بابات قول تابه همینجابمون شویاهم گوش سوارگلیم بامن  

  ارمان

 :باتعجب

مورداعتمادباشی میتونی که ازکجامعلوم چیه شرایطتت نگفتی اما  

 می سیاهش وچشمهای میکند دراز ارمان رابرای دستش حرفی هیچ وبدون میرود گوش گلیم باالی به مردازما

 فرو فکر وبه میکند درنگ ای لحظه  ارمان میکندمیزند نمایان را رنگش طالیی های دندان که درخشدولبخندی

مینشیند گوش گلیم وپشت میگیرد را مردازما دست میرودبعد  

 :مردازما

میشوند غیب وانهادرزیرزمین میکند هییی میگذارد ارمان روی را شنلش هاشوبگیربعد گوش بیفتی خواستی  

آسمان _خارجی_ روز  

میشوند وازشهرخارج هستند گوش باگلیم پرواز درحال درهوا که میدهد رانشان وارمان مردازما  

اوردنمای پایین که دارندازشهرخارج میشوند دیده میشود درمی شنل زیر از را سرش ارمان  

بلند باصدای  

میشیم؟ ازشهرخارج داریم میریم؟چرا کجا داریم  

میکند خودنگاه پایین به ونگران ساکت وارمان نمیدهد جوابی هیچ امامردازما  

بیابان _خارجی_ روز  

 دران خرابه یک فقط که وخالی خشک بیابان رامیدهدوانهادریک گوش گلیم شدن دستورمتوقف مردازما

میشود غیب مردازما عصای ی اشاره با گوش گلیم میبیندکه ارمان میشوندبعد جابودپیاده  



:ارمان روبه مردازما  

شو داخل  

  ارمان

 :باتعجب

خرابس یک این!این؟ داخل ! 

+   بکن گفتم که رو کاری

میزند مصنوعی لبخند بعد  

میدهد هل را میکندودر رویش روبه به نگاه ویک مردازما به نگاه یک ارمان  

 سکانس رفتن به تاالرخرابه واشنایی با بقیه

 

خرابه تاالر _داخلی_ روز  

 متعجب خرابه داخل دیدن با میشود،ارمان جمع کمی ارمان وچشمهای میزند بیرون به در بازشدن با زیادی نور

که طبقه دوم  وبزرگ مجلل ولوسترهای رنگ طالیی قصرباپوسترهای چهارطبقه همانند تاالربزرگ میشود،یک

 بزرگ میزغداخوری بایک پله هایش سمت راست وبه ان میرسد وپله های طبقهی سوم سمت چپ .به انجامیرود

 پسر دختروسه سه ی اندازه به اند نشسته دختروپسر دورمیزچندین که اول ی طبقه هال دروسط وکشیده

 دست وازغذاخوزدن میشوند اوخیره به همگی ارمان بادیدن که هستند لذیذ غذاهای خوردن ومشغول

میبیند انهارا کشیدن دست میکشند،مردازما   

انها روبه : 

  رواوردم مهمونمون بدموقع که ببخشید

برمیگردد میکرد قصرنگاه جای همه به که ارمان روبه بعد : 

توئه ی خونه بعد به ازاالن اینجاهم نه که مهمون البته   

سریع بقیه روبه بعد : 



ارمان میکنم، معرفی خب ! 

میدهد ادامه میکند ونگاهش برمیگردد میدهد،ارمان هل میز سمت به رامیکشدوارام ارمان بازوی بعد : 

بمونی گشنه که نمیخوای شو مشغول شو مشغول ! 

 دهنش سره یک که سفید باپوست ساله11علیرضا نام به وموبور پسرتپل وکناریک طرف میزمیرود به ارمان بعد

مینشیند میجنبید  

 علیرضا

باز باروی   : 

علیرضائه من اسم اومدی خوش  

 ارمان

 بالبخند 

میزند اش شانه به : 

 ممنون 

 بادمجونی باسویشرت والغر رنگ عسلی وچشمهای صورتی روسری با ساله15پرنیان نام به دختری رویش روبه

که دارد وجود دارد تن به که  

ارمان روبه اوهم  : 

وارد تازه اومدی خوش  

  ارمان

 :بالبخند

 ممنون

  علیرضا

میکند اشاره پرنیان به : 

پرنیانه اونم اسم  



لبخندمیزند پرنیان  

میکنند نگاهش وفقط هستند یاغذاخوردن صحبت مشغول باهم بقبه  

علیرضا انهاروبه با بعدازاشنایی ارمان : 

اینجا؟ اوردن چی ماروبرای خبره؟اصال چه اینجا تومیدونی  

پر بودبادهان خوردن درحال یکسره که علیرضا : 

  پولدارمیشیم اخرش میدونیم فقط نمیدونیم زیادی چیز نه

میزند براق باچشمهای بعدلبخندی  

میدهد لبخندمیزندوادامه صحنه این بادیدن میشود،ارمان دیده هایش دندان درالی شده جویده غذاهای  

: اینجایین؟ ازکی خب  

او روبه پرنیان : 

نمیاد نفری،بعدتوکسی اخرین تو که اینومیدونیم میشه،فقط چندروزی  

+ شدیم؟ جمع اینجا اصال چرا عجیبه،خب  

راباالمیدهد اش شانه جفت اطالعی بی معنی به پرنیان : 

نمیدونه هیچکس ! 

 خودغذامیریزد وبرای برمیدارد بشقابی نمیرسد سوالهایش جواب به میبیند که هم ارمان میشود خوردن ومشغول

داده تکیه عصایش روی را اید،دستهایش میزمی پای مردازما غذا شدن بعدازتموم میشود،تااینکه خوردن ومشغول   

میکند صحبت به وشروع : 

 مراحل با روشدن روبه ی اماده وماتیممون بودم دنبالش من که نفریه اخرین ارمان میدونید که طور همون

میکنیم شروع فردا همین مسابقس  

 ارمان

 :باتعجب 

 مسابقه؟



+ دهدمی ادامه واو میکنند نگاه او به خیره خیره شمااونومیبره،همه ترین شجاع که ای مسابقه..اره  

چون میگن هرکسی بتونه فقط  بگیره روازاون تاگنج میره ت ر شا ی کلبه به عبورکنه مرحله4 ازاین بتونه هرکس

  یک شب اونجا دووم بیاره به گنج عظیمی دست پیدامیکنه!

جوگندمی وپوست کشیده وصورتی پرکالغی مشکی باموهای ساله17سامیار نام به میز ازته پسری   

مردازما روبه : 

؟..عبورکنه نتونه کسی اگرهم  

 :باجدیت+

نیست معلوم سرنوشتش ! 

میزند لبخند نترساند اونهارو اینکه هارومیبیندبرای بچه متعجب ی چهره بعدکه : 

نمیشه چیزی که امیدوارم!بود شوخی   

برود که بعدخواست ارامترمیشود هایشان هاصورت بچه  

بلندمیشود ارمان : 

مانمیگین به چیزی ازاونا هاچین؟چرا مرحله اون اما  

 واو میکنند نگاه اورا رفتن کنان پچ وپچ باتعجب همگی میرود را میزندوراهش نشنیدن روبه خودش مردازما اما

میشود دیده ارمان متعجب صورت  نزدیک نمای میشود غیب سالن ته نامرئی دراتاقی  

بیابان_ خارجی_بعدازظهر  

  پرنیان

وتعجب باناراحتی : 

هست؟ جایی چه ترشااصال ی کلبه نگفت یاهم میاد میبازن که سراونایی بالیی چه نگفت ! 

هستند وخالی خشک دربیابان روی پیاده وعلیرضادرحال وپرنیان انهااوراتاییدمیکنند،ارمان   

 ارمان

انها روبه باخنده  : 



بریم راه یکم بیابان توی بیایم میذاره بازخوبه ! 

  پرنیان

میکند ریزی خنده : 

 اره

 علیرضا

داشت دردست بود خوشمزه های وخوراکی کیک عالمه یک دران که بزرگ پالستیک یک که : 

میریزد دردهانش خوراکی مشت بعدیک بریم نمیذاره دیگه جای ولی  

 ارمان

 :بالبخند 

 کجامثال؟

 خونمون+

 ارمان

میکند زیری ی خنده  : 

  بریم بعد برنده شیم شه تموم کارمون باید خب

دوتادختر یک طرف ودوتا که بافاصله به طوری که  افتدکه می ها ازبچه دیگری ازگروه دسته ان به ارمان بعدنگاه

 گوش انهاکه دوبه دو داشتند حرف میزدند به اندصدای پسر طرف دیگر روی تکه سنگ هایی نشسته

 سبزه پوست پرکالغی باقدبلندوموهای ورزشکاری وهیکل بزرگتراست ازهمه که ساله20ارش نام به میرسد،پسری

 وچشمهای گرد عینک بایک میزه ریزه هیکل که دالرام نام به ساله14 دختری دارد روبه استخوانی باصورت

 ازجایش وجیغ باترس میکند،دالرام پرت زمین روی از ملخی دارد ودارد با دخترکناری اش حرف میزند درشت

اومیخندند انهابه جدامیکند ازلباسش را میپردوملخ  

  ارش

طعنه باحالت او روبه : 



ترسو بچه شی برنده ها مسابقه تواین میخوای توچطوری  

باالمیبرد ورزشکاری حالت رابه میخنددبعدبازویش بهش دوباره بعد : 

 !شجاع،دالرام خانم شجاع

میکندبعدمیخندند مسخره را ودالرام  

 مستانه

 ارش روبه باقدبلند مشکی وابروی بلندوچشم های ومژه سبزه بودباصورتی نشسته دالرام کنار که ساله16

 :باجدیت

نکنین منومسخره دوست ! 

 ارش

اورد درمی اورا ادای  : 

میزند امیزی شرارت ولبخند!!نکنین منومسخره دوست  

 :باتشر+

ادب بی ! 

  ارش

میترکاند رابرایش ادامسش  

 سمت به خواست ارمان که هابودند صحنه این دیدن درحال ودوستانش میکند،ارمان نگاه انها دلخوربه هم دالرام

 انهابرود

  پرنیان

 :سریع

نریم اونجا بهتره  

 چرا؟+

اومیرود افتدوسمت می ارمان به نگاهش ارش بدهدکه جواب خواست تاپرنیان  



 :وباخوشرویی

اوردی بدست خوب بعضیارم دل نیومده هنوز میبینم!...وارد،اقاارمان تازه به به ! 

میدهد ارش تحویل سردرگم اخمی است اونشده های حرف متوجه که ارمان  

میدهد ارش ادامه : 

تو بعد نتونستیم بیاریم بدست دل کردیم سعی همه مااین ! 

میکند ورانداز اورا و اندازد می پرنیان راروی بعدنگاهش  

 پرنیان

میکند رانگاه پرنیان باتعجب اومیکندارمان به وچندشی الود اخم نگاه   

  ارمان

ارش روبه : 

چیه؟ حرفا ازاین منظورت ! 

 ارش

پرنیان بلندروبه باصدای  : 

خانوم پرنیان باتوبگرده نمیادکسی خوشم که اینه منظورمن ! 

 پرنیان

 :باعصبانیت 

عوضیی نداره ربطی توهیچ به من زندگی ! 

 به انهابود دعوای شاهد که وامیشود،علیرضا ازهم ارش ی میرودقیافه تاالرخرابه سمت وبه انجاراترک بعدباسرعت

اومیرود دنبال  

افتدمستانه ودالرام  می راه پرنیان دنبال میکندبه ارش به وتعجب سوال باکلی همراه که واخمی باجدیت ارمان

 هم از انجا به داخل میروند

 ارش



میکندوباخود نگاه انهارا رویی باترش  : 

ها؟ نداره ربطی من به !! 

مینشیند سامیار سامیارمیرود وروبه سمت بعدبه  

ناراحت باحالت  : 

شادشیم بخون اهنگ سامیار!یه ! 

:ارامی به ارش روبه سامیار  

کردی؟ غلطی بازچه ! 

+ میشود جمع اش قیافه : 

اهنگتوبخون شو خفه  

 سامیار

میدهد تکان سری  

میکند خواندن اواز به وشروع برمیدارد زمین روی از را وگیتارش  

اتاق جدید ارمان بیرونسکانس اشنایی با اسیابان در  

 

تاالر_ داخلی _شب نزدیک  

نیست بزرگ ازمیز واردتاالرمیشودخبری ارمان  

 علیرضا

باناراحتی میشود بااوداخل همزمان که : 

شدن چی میزغذاهاکوش؟غذاها پس ! 

میکند نگاه اش خالی پالستیک به بعدمایوسانه  

 ارمان



میکند پرنیان صداکردن به اوشروع به توجه بی  : 

!پرنیان ! 

 :علیرضا

اتاقش حتمارفته  

+ کجاس؟ اتاقش  

 طبقه ی دو_

دهد می ادامه علیرضا برودکه باال به خواست سریع ارمان : 

 ازون پله ها نمیتونی بری باال

 :ارمان

 چرا

 چونکه کال پسرانمیتونن برن طبقه ی دخترا وبرعکس+

برمیگردد ارمان : 

 خب.پس هروقت خودش اومد 

 اره+

میکند دراز دادن دست نشانه رابه علیرضادستش  

تواتاقم برم من خب  

  باشه+

میکندکه حرکت میدهند،علیرضاکمی دست بعد  

  ارمان 

 :سریع

کجاس؟ اتاقم من تونمیدونی  



+ میزند اش پیشانی به اروم : 

چهارم ی طبقه!شد یادم پاک  

_ هس؟ دیگم ی طبقه مگه!چهارم؟ طبقه  

+ میگیرد دهانش جلوی را دستش توئه،بعدیک اتاق اونم که داره اتاق یک فقط که اره :  

نمیرفتم اونجا میمردمم اگه من  

 :باتعجب

 چرا؟

+ اتاقشه بخاطر فکرکنم ترینه بدشانس نفرباشه اخرین هرکس که بوده حرفش ولی نمیدونم ! 

بود کرده تعجب که ارمان  

میزند اش شانه بالبخندبه علیرضا : 

میزند چشمک بعد باشه شایعه شایدم البته : 

نباش حاالبریم طبقه ی سه رونشونت بدم نگران  

اتاق اشیای قیمتی یاگلدون قراردارد.در باهم ازپله هاباالمیروند.طبقه ای راهرومانندکه سه اتاق داردو درکنارهر

 سمت چپ طبقه پله هایی قرار دارد که انتهای ان جز تاریکی نیست.

 علیرضا

 روبه او

معذرت که نمیتونم باهات بیام اینجاست   

 ها ازپله اطالعی بی وبا اندازد می باال را اش شانهارمان بالبخند به شانه اش میزندعلیرضا به اتاقش میرود.ارمان 

 میرود

سه ی طبقه_ داخلی_ شب  

 اتاق یک فقط که ای ندارد،طبقه دیگر طبقات به شباهتی هیچ چهارم ی چهارم میشود،طبقه ی طبقه وارد

 شده باالنصب درارتفاع که وبزرگ گرد ی پنجره میشودویک تامین نورش وفانوس باشمع که تاریک دارد،اتاقی



 بودوروی نمانده باقی ان از زیادی چیز که قدیمی تخت داردوشیشه نداردویک قرار ان وسط در دومیله که

 دوعدد وبوفه بود نشسته خاک بودوکلی خالی دران که کهنه قدیمی بوفه بایک داشت قرار پاره پتویی تختش

دارد وداغون درب کشوی  

 ارمان

زیرلب اتاقی چنین بادیدن  : 

خوابید بشه داره تختی یک بازخوبه!که زیرزمینه عین هم!هه  

 بودناگهان رابسته چشمهایش ارمان که میکشدبعدچندلحظه صدامیدهد،دراز قیژ قیژ افتدتخت می تخت بعدروی

 ازحدقه های باچشم میرسدارمان گوش به پنجره در دم ان کشیدن وجیغ موجودی زدن بال بال ترسناک صدای

 سمت به بعد باالتراست پنجره نمیبیندزیراارتفاع را میروداماچیزی پنجره سمت بلندمیشودوبه ازتخت درامده

 رازیرپایش تخت میرسدکه فکرش به وبیشترمیشودارمان بیشتر بعدصدا است بسته میبیند که درمیرود

زیرلب زده حدقه های باچشم کردن،ناگهان نگاه ای رامیکندبعدازلحظه کار ببینداین را بیرون قراردهدتابتواند : 

؟!چیکارمیکنن ایناهااینجا  

 تعداد ان بام وپشت اسیابان دورتادورنوک میشود دیده بود ازکارافتاده که وکهنه بزرگ اسیابان یک  عمارت پشت

 راایجادمیکردند،ارمان خراشی گوش وصداهای زدند می بال وبال بودند پرواز درحال گوش گلیم زیادی

 درفکرفرومیرود

 سکانس مرحله ی ترس از مرگ

ارمان اتاق_ داخلی_روز  

 در که برود بیرون به خواست ارمان.میشود،بیدارمیشود خورده مهیب باصدلی که درتاالر ای زنگوله باصدای صبح

است نوشته دران میبیند درکناران ای نوشته رابا لباسهایی خود تخت روی : 

بپوش لباسهارو  

 میپوشد انهارا امد،ارمان زانومی تا بلوزسفیدبلندکه دست بایک بندی بلندمشکی پوتین جفت یک لباسهاشامل

میرود پایین وبه  

تاالر هال _داخلی_ روز  

میرود وپرنیان علیرضا سمت امدارمان پوشیده لباسهارا انهااین همگی میبیندکه هال دروسط هارا بچه  



میاد بهت:ارمان روبه شوخی به پرنیان ! 

 ارمان

 باخنده

نه؟! بلنده خیلی  

میکندوزیرلب نگاه تنش لباسهای به باغرولند است ناراضی بودازلباسهایش معلوم علیرضا که : 

دادن بهمون مضحکیه لباسهای چه این ! 

به حرفهای اومیخندند وپرنیان ارمان  

باخنده ،پرنیان : 

نیست اندازش اصال علیرضا لباسهای میگه راس  

 علیرضا

 :باناراحتی

پامومیزنه کفشه نیس اندازم لباسام اره  ! 

میاد مردازما بعدناگهان : 

زودباشید بیرون برید ! 

 سامیار

 :بااعتراض

بپوشیم؟ ایناهارو چراباید  

 :دالرام

کنیم؟ عوضشون بشکن بایک نمیشه میگه راس  

 ارمان

وعلیرضا پرنیان روبه باتعجب  : 



 !بشکن؟

ای خفه باصدای پرنیان : 

اینجوری اره  

 ها بچه ی همه میشود شاپوری کاله و صورتی دامن به تغییرمیکنندوتبدیل ارمان میزندلباسهای بشکن یک بعد 

میکنند وخودارمان خنده  

میکند قبلی لباس همان را میزندولباسش بشکن ارمان روبه باجدیت مردازما  

باجدیت همه وروبه  

: کنه مسابقه استفاده برای ازبشکن نداره حق کسی ! 

میشود منعکس زردی انهامیبردونور راروبه بعدعصایش   

میدهد وادامه : 

ندارین ازاونو استفاده حق ای مرحله توهیچ دیگه ! 

میشوند نمیدهدوکالفه رخ وتغییری فایدس بی اما میزنند بشکن هاشون بادست هاتندتند بچه  

انها به رو سریع مردازما : 

زود شید سوار زودباشید !! 

 حرف باهم که درحالی هارا بچه ی بقیه میروددوربین راه سختی به میروندعلیرضا بیرون حرفی هیچ بی ها بچه

میداد نشان میگفتند چه نبودکه مشخص اما میزدند  

 :مردازما

همین بگیرید دستتون افسارشو کافیه هابشیدفقط گوش سوارگلیم ! 

 نوشته فارسی به ها بچه کامل اسم گوش هرگلیم دیدروی دیشب که میخورد هایی گوش گلیم به چشمش ارمان

 نور دادو راتکان عصایش که مردازما فرمان به بعد نفراست یک مختص گوشی هرگلیم که است معلوم و شده

درامدند پرواز هابه گوش گلیم کرد ساطع  

اسمان _خارجی_ روز  



 را بدنش نصف زردی پارچه مردازما خود گوش میشود،گلیم دیده دراسمان  گوش گلیم عدد7 پرواز تر باز نمای

 مینگردوازپرواز طرف وان طرف این به راکه ارمان صورت است شده حک دران اسمش فارسی وبه است پوشانده

 دستور عصایش ی بااشاره میشودومردازما ارام انها حرکت کوتاهی بعدازمدت میدهدکه رانشان میبرد لذت کردن

 دورتادورش که میشوند نزدیک بزرگی ی منطقه یک به که ومیبیند میکند رانگاه پایین میدهدارمان امدن پایین

 رفته فرو درتاریکی منطقه اندوان ایستاده حرکت ودیوار،بی نگهبان مانند دارندکه قرار ای الجثه عظیم موجودات

 شکل به که است پرکرده فضارا حجم زیادوکم قبرهای منطقه ودروسط است روشن ان اطراف که است،درحالی

دارند قرار ای فاصله بدون ودرکنارهم باشد ان وپایین درباال ان عرض که طوری ایستاده مستطیل  

قبرستان به نزدیک _داخلی_ روز  

 وقرمزرنگ درشت رابهترمیبینند،انهاهیکل الجثه عظیم موجودات میشوند هاپیاده گوش ازگلیم وبقیه ارمان وقتی

 به است صورت گردی وفقط ندارد ومو گوش که ای وچهره سفیداست نداردوتمام مردمک که باچشمانی دارند

اید می ودرکنارارمان رود می راه بازحمت علیرضا.توپ یک شکل   

اذیتم خیلی برم راه نمیتونم قدمم یک:رفته فرو درهم ای باچهره ارمان روبه  

فرارکنی؟ ها تشن غول اون ازدست میخوای چجوری پس:بانگرانی ارمان  

مردازما لحظه همان  

بشنوند همه بلندکه باصدای : 

اونافرارکنید ازدست نباید اتفاقا ! 

میشود اوپرت سمت به توجهشان بعدهمه  

میدهد ادامه : 

مرگ  از ترس امروز ی مرحله اسم!وایسین بایدجلوشون ! 

افتند می سراوراه باترس وبی اطالعی پشت هم میکندبقیه حرکت قبرستان سمت بعدبه  

قبرستان_ داخل_ روز  

میزنند برق مرمر قبرهای ترمیشودسنگ وتاریک فضاتاریک  

میدهد ادامه رفتن راه درحین مردازما : 



شده اماده چال سیاه شکل به قبرهایی هرکدومتون برای  

 ورو ورنگ کلیسای قدیمی دارد،انهاازیک فضارا دران زدن حرف جرات میکنندکمترکسی نگاه بهم باترس همگی

میگذرند کمی میشوندبعدکه رد مانده متروکه ساله سالیان است مشخص که رفته  

هامیشود بچه روبه مردازما : 

 تشکیل هرکس برای دایره حرفش بعدازاتمام)داره وجود رنگ قرمز ای دایره پاش دورتادور هرکسی برای

میشوند خیره پایینشان به باتعجب همگی(میشود  

انهامیکند روی روبه به اشاره مردازما بعد : 

واستادن دارن شمارو خوردن ولع که موجوداتی رو روبه اون ! 

میشوند خیره جلویشان به بعدهمگی  

بلند باصدای مردازما : 

 میفته براتون اتفاقی چه نیست معلوم بمونیدوگرنه سرجاهاتون شماروبخورن که اونامیان بایدبتونیدوقتی

میزند بعدلبخندمصنوعی  

 ارش

 :باعصبانیت 

نگفتی؟ زودتربهمون چرااینارو ! 

میگذارد عصایش روی را دستهایش باخونسردی مردازما : 

همه روبه اروم بعد...نمیشد برقرار عدالت که زودترمیگفتم : 

همه روبه جدی میشه،بعد کشف ادمها شجاعت که یهوییه لحظات همین توی : 

مسابقه داریدتاشروع وقت ثانیه10 ازحاال  

 بعدسامیار

زار باحالت : 

کنه نخوادشرکت کسی شاید خب ! 



 وتاول قرمزشده پاهای میکند،دوربین هایش کفش دراوردن به تندشروع تند که میدهد علیرضارانشان دوربین

 بین در سرش که حالتی با دوزانو میکندبعدازترس راحتی کاراحساس بعداین میدهداو نشان را اش زده

 دستهایش پیروزی برای ومصمم جدی باحالت که میدهد رانشان ارمان میگذارد،دوربین داده قرار دستهایش

 علیرضا رابازمیکندبعدباتعجب چشمهایش علیرضا داد صدای ناگهان رامیبنددکه وچشمهایش کرده رامشت

میکشاند پایین رابه علیرضا مردابی مانند قرمز دایره است دایره دران رفتن فرو درحال رامیبیندکه  

وفریادمیزند داد علیرضا : 

میکنممم خواهش کنییید کمکم ! 

 دارد قرار سفت خیلی حالت به طلقی تونل،دیوار هرنفرمانند دروبر میبیند میرودتااینکه او سمت به سریعا ارمان

 یک درخاک است درخاک رفتن پایین درحال میشود،علیرضا فهمیده وتصویر صدا اوبروداما پیش به نمیتواند که

وبقیه بلندترمیشودارمان علیرضا داد میکشاند، پایین وبه گرفته را علیرضا که میشود دیده اسکلتی دست جفت   

صدامیزنند اورا باوحشت  : 

 !علیرضااا

 باال رامیگیردوبه.علیرضا های شانه هایش باچنگال رنگ ای قهوه دودست ناگهان که بکنند نمیتوانند اماکاری

باالمیکشاند به اورا کامل میدهدبعد نجات اورا جان که میشود دیده علیرضا گوش گلیم نزدیک میکشاند،نمای  

علیرضا روبه اید می گلویش ته از که خسی خس بعدباصدای : 

 !زودکفشاتوبپوش

 مانندی خشم وچندش باحالت هامیرود،مردازما گوش گلیم سمت میزندوبه اورامینگرد،بعدبال علیرضاباحیرت

میزند لبخندمصنوعی میکردند نگاه اورا که ها بچه مینگرد،بعدروبه را گوش گلیم  

جدی بعدباحالت : 

بایستید سرجاهاتون میکنیم مسابقروشروع خب  

انهارامیپوشد سختی وبه است هایش کفش پوشیدن درحال سریع که میدهد نشان را علیرضا  

 :وغرغرکنان

جنگه؟ یامیدون بازیه این  



تاییدمیکنند هایشان باخنده اورا بقیه  

اوزیرلب به ارمان : 

 خوبی؟

  علیرضا

 :بالبخند

 اره

میشود ساکت جا همه میدهد،بعدناگهان بالبخندنشان را بودنش خوب هم بقیه میزند،علیرضاروبه لبخند ارمان  

 مستانه

باخودشبلند باصدای است بوده ایستاده کنارارش که   : 

یوفته؟ نمی اتفاقی چراهیچ پس  

 ودادمیکندوبه جیغ میکنند،مستانه حرکت بدوبدو دور راه هرنفراز سمت هابه تشن غول اون ناگهان که

میرود عقب به چندقدم طورغریزی  

او روبه ارش : 

سرجات مستانه بشین نرو عقب  

مشیند می سرجایش باترس بعدمستانه  

میگوید باخوش زار بعدباحالت : 

باشیم؟ درامان نشستیم اینجاکه ازکجامعلوم ! 

میزند نفس نفس که میشود رادیده ارمان نزدیک نمای   

زیرلب بسته وچشم : 

غیرواقعین اینها!اینهاغیرواقعین ! 

 ترمیشوند،بعد گشاد انهاچشمهایش شدن بانزدیک هرلحظه بودمیرود،دالرام کنارارمان که دالرام سمت به دوربین

فرارمیگذارد پابه جیغ بایک سریع میشود تمام طاقتش که  



بلند اورامیشوندباصدای صدای که ارمان : 

سرجاتت برگرد  ! 

 غول ان دیوار به میرود که کمی انهافرارکندبعدازمدت دست از ومیخواهد میرود عقب سمت به بدوبدو دالرام اما

 یک از بازتر قرارداشت،نمای چال سیاه یک جلویش وفقط میرسد بودند گرفته را قبرستان دورتادور هاکه تشن

 ترشده نزدیک او به غول ان برمیگردد عقب به میشود،دالرام دیده دارند قرار درکنارهم که چال سیاه عالمه

 بیندازداماناگهان چال سیاه به را تاخود مینشیند میشودتااینکه دوچندان دالرام نگران میزندصورت وعربده

 پایش میزندوسریعا بنفشی جیغ میشوند،دالرام دیده چال ازسیاه درازشان های بازبون رنگی ونارنجی زرد مارهای

 صورت نزدیک دارند،نمای اورا درصداکردن سعی همینطور میشوندکه دیده وبقیه بلندمیشود،ارمان برمیدارد را

 که میبیند شکل ای دایره خط درپشت را عصبی غول ان ناگهان که رابرمیگرداند صورتش میشودکه دیده پرنیان

 بعد میزند جیغی میچکد،پرنیان خون مانند لزجی قرمز اب وازدهانش میزند ای مینگردوعربده اورا فراوان باخشم

نیست انها متوجه اماکسی اند ایستاده هرخط پشت افتدکه هامی غول ی بقیه به چشمش  

 ومحکم ایست شیشه ای استوانه تونل یک شکل به او دورتادور اما برود طرف وان طرف این داردبه سعی دالرام

 سرخ غول برمیدارد ازتالشش دست است،وقتی بست بن طرف ازهردو و است فایده بی اما میزند انها به

 نگران میزند،صورت جیغ دالرام میبرد باال را دستش میبیندغول عصبی حالت باهمان سرش پشت را خشمگین

 به کشان کشان زمین وروی راگرفته دالرام شال میدهدکه نشان را بازترغول نمای میدهدبعد نشان را وبقیه ارمان

 که میکند تقال زمین روی پاهایش وبا است گرفته خودرا شال وگریه جیغ با میبرد،دالرام تونل طرف ان

است فایده بی دهداما خودرانجات  

راصدامیزند دالرام باگریه مستانه : 

 !!دالراام

نمیشود دیگردیده دالرام اندتااینکه شده میخکوب منظره این به باوحشت هم بقیه  

تاالرخرابه _داخلی _روز  

 و بدو بدو جایی،مستانه جابه تعجب میکنند،بعداز تماشا نشسته اول ی رادرطبقه خودشان ها بچه بعدچندلحطه

 را در باالخره در پیچاندن ازکمی بعد ،مستانه بودمیرود دالرام ماله که سه ی شماره اتاق سمت به نگران

 آوری ودر خواب تخت حتی نیست دراتاق ای وسیله هیچ میشودکه دیده دالرام خالی اتاق بازتر بازمیکند،نمای

باشد، باید ها اتاق درهمه طورمعمول به که  



 مستانه

با باتعجب خودش : 

 دراتاقش بالبخند دالرام)میشود دیده ازدالرام میشود،تصورمستانه اتاق داخل ممکنه؟بعدباتعجب چطور چی یعنی

  میدهد رانشان خالی اتاق بعد اما(میشود دیده است دران وسیله که

 بسته محکم خود به خود در ناگهان که اید می اتاق بیرون به پرمیکندوبعدچندلحظه را چشمانش اشک مستانه

 در دستگیره باتعجب افتد،مستانه می زمین به در روی از هم اتاقش در ی شماره میشودوعالمت

 میرسدمستانه گوش به درتاالر بازشدن است،اوباتعجب به در نگاه میکندبعدصدای  شده رامیچرخاندامادرقفل

میرود پایین سمت به بدوبدو  

مردازما روبه ارمان  

عصبانیت با : 

اومد؟ دالرام سر بالیی چه ! 

  مردازما

 :باخونسردی

 اینطوری خواست خودش اون بعد گفتم همتون به قبلش چیو همه من!ترسومیاد ادمای سر که بالیی همون

بگیره تصمیم ! 

 دیواراست وفقط ندارد دری هیچ که هال از قسمتی طرف به دست اندازدوعصابه می راباال اش بالبخندشانه بعد

 که میکند نگاه را مردازما رفتن خیره میکنندوارمان میگویند چیزی چه نیس معلوم که پچ پچ باهم ها میرودبچه

 قفل صدای تاالر بیرون در ی دستگیره میشود،بعد وغیب فرومیرود ازتاالر دیواری در مردازما اوناگهان درچشم

میرود ان سمت به سریعا میپیچد،ارمان درفضا شدنش  

بقیه روبه بیهوده دادن وباتکان : 

 !درقفله

  سامیار

 :باعصبانیت



اینکارومیکنه؟ باما چراداره اون درقفله که چی یعنی ! 

  ارش

 :باخونسردی

چیو ماهمه به گف خودش اون ! 

 سامیار

 :بااعتراض

چی؟ اونوقت بیفته خودمون برای اتفاق بعداین به ازاین ممکنه چیوگفت همه که چی یعنی ! 

+ بیاد سرش بال بوداین حقش هم ننه وبچه ترسو دالرام اون کنیم جمع بایدحواسمونو همینم برای دیگه اره  

 اتاقش به میکندسامیارهم اورانگاه باخونسردی میشود،ارش اتاقش داخل میرودوباناراحتی غره چشم او به مستانه

میکنندپرنیان هم به باال میرود نگاه بهم ارش ازحرف باتعجب هم وعلیرضا وپرنیان میرود،ارمان  

قبرستان _داخلی_تاریک اما روز  

 بود دالرام ردیف در که ای چاله سیاه همان به ان دیده میشود.تااینکهنمای درحال حرکت بر روی زمین قبرست 

 گردن با دالرام میشود دیده چاله سیاه ی باال نمای است بیرون چاله سیاه از  خونی دست میشودیک نزدیک

 میشودطوری دیده اند کنده را وگوشتش اند زده گاز هایشان دندان با ها غول است معلوم که وصورتی شکسته

 بدن از هایی تکه اند زده بیرون ازحدقه وحشت از که باچشمهایی است مشخص دالرام ی چهره سختی به که

میرسد گوش به ها غول ی عربده داردومارهای ریز رنگی روی صورتش راه میروند،صدای قرار چاله در اوهم  

 سکانس نشون دادن اسیابان به علیرضا ورفتن به انجا

تاالرخرابه _داخلی_روز  

  ارمان

علیرضا به رو : 

بیا دنبالم بدم نشون بهت چیزیو یک باید ! 

،طبقه چهارمیرود های پله سمت بعدبه  



 چیو؟+

دوداخل اتاق میشوندمیرو ودنبالش نمیماند جواب بعدمنتظر  

اتاق_داخلی _روز  : 

او روبه ،ارمان :  

کن نگاه بیرونو باال برو بیا  

! تخت میرود وبیرون رانکاه میکندعلیرضا یک نگاه به ارمان بعد سریع باالی   

 علیرضا  

باز ودهان باتعجب : 

باحاله پسرچه اوو  

باخوشحالی بعدچندلحظه : 

میدهد تکان رابرایش ودستش میزند سوت بعد منه گوش گلیم اون ی ی هی  

 ارمان

 :باخنده 

 !چیکارمیکنی؟

میاید پایین بعدازتخت  

ارمان روبه باتعجب : 

دید؟ توشو رفت کجاس؟نمیشه اینجا نظرت به ! 

+ ببینم توشو برم ازخدامه منکه نمیدونم  

 :علیرضا

میخوابه کجا گوش داز ببینم دوسدارم خیلی منم اره ! 

 ارمان



 :سریع 

دراز؟ گوش  

 :باخنده+

گوشم گلیم ! 

 اها_

لبخندمیزند بعدارمان  

علیرضاروبه ارمان   

برم من دیگه خب ! 

 ارمان

 باشه 

کنارمیرود در روی ازروبه بعد  

میرود در سمت علیرضا به  

 :علیرضا

بود  ای مشتی جای ولی خیلی ! 

میدهددربازنمیشود راتکان دستگیره هرچه لبخندمیزند،علیرضا ارمان   

باهول بعد : 

شدهه درقفل !: اینجوریه؟ چرا اینجا ! 

فایدس بی میچرخانداما را دستگیره فراوان ارمان بعدبازور  

 :علیرضا

چیکارکنیم حاال بانگرانی  

 :ارمان



فردا تا شدیم حبس ! 

 علیرضا

 :باذوق

فرارکنیم؟ پنجره ازاین چطوره ! 

میکند نگاه ارمان باتعجب  

میدهد ادامه علیرضا : 

 خونه برگردیم شایدبتونیم اصال هم میبینیم جذابو اسیابان اون میریم هم میشیم راحت شوم تاالر ازاین هم

 !هامون

 ارمان

  :باخنده 

نه باسومی ولی موافقم اولت بادوتای  

 علیرضا

 :میخندد 

بریم؟ پس خب !! 

 ارمان

زیاده ارتفاعش بعدشم داره میله چجوری،اونجا اما ! 

 علیرضا

ارمان روبه  

داری؟ طناب  

+ کجابود طنابم نه...طناب؟ ! 

_ بده مارونجات بتونه که پیداشه چیزی یک اتاق تواین اصال شاید  ! 



میگرداند چشم دراتاق ارمان  

 اماچی

 علیرضا

 هرچی

برامده زیرتخت خاک از که ای میکند،باسرفه تخت زیر گشتن به شروع خودش بعد  

نیست اینجا هیچی  

 ارمان

 باسرعت

کشوهاباشه این تو شاید  

 دومی کشوی باسرعت است،ارملن وخالی وعنکبوت پرازخاک اولی میشود،کشوی باز سختی کشوبه اما میرود بعد

 داراست طناب شکل به که قدیمی کهنه ریسمان یک به ارمان  صدامیدهدنگاه قیییژ بازمیکند،کشو سختی رابه

 تقریبا بازمیکند،طناب را طناب گره میکند،ارمان ونگاه امده نزدیک  میکندعلیرضا راپاک افتد،خاکش می

 بلنداست

 علیرضا

او روبه باخوشحالی  

 !ایولل

پیدامیکند تیزوکوچکی چاقوی درکشو میرودارمان پنجره سمت رامیگیردوبه طناب بعد  

اوچاقورامیگیرد روبه  

بود توش اینم..اینجارو هییی ! 

 علیرضا

میدهد راتکان اش سبابه انگشت او روبه  



 اسمشوباید!دارش ازچاقووطناب اونم نیست ادمیزاد وسایل شبیه اصال که ازوسایلش این شومه اتاق این نگفتم من

خودکشی اتاق میذاشتن ! 

 ارمان

عجیبه اره  

ندارد ای میشودامافایده قرمز زورمیزندوصورتش هامیکندکلی میله برداشتن  بر سعی بادودستش علیرضا  

زنان نفس او،نفس روبه  

سفتن خیلی!فایدس بی  

 !ارمان جلو میاید ونگاه میکند بعد سریع

بریدن هم نصفشو!دارن چاقو هاجای میله!!اینجارو هی  

 علیرضا

 باخوشحالی

!   هس جاشم هاروببره میله باچاقواین داشته سعی توبوده جز هرکسی ماله اتاق اره راس میگی!این

میدهد ادامه علیرضا  

کشته خودشو باطنابه کنه فرار نتونسته دیده که بعدش شایدم ! 

اورد درمی را زدن دار درهنگام مردن ادای(خخخ) باصدای همراه بعد  

فکرفرومیرود میخندد بعد به ارمان  

او روبه علیرضا  

بده چاقورو زودباش ! 

اومیدهد به ارمان  

هامیکند، میله بریدن به شروع سریعا علیرضا  

میکند بود درپنجره مثبت عالمت صورت به که هارا میله علیرضا  



  ارمان

 باخوشحالی

افرین!ایولل  

اید می پایین سرمیدهد،بعدبه پیروزی لبخند علیرضا  

بریم خب  

 ارمان

میام خودم بعدم تواول باشه  

+ میکنی؟ وصل کجا به طنابو  

میکند تخت به ای اشاره ارمان  

میزند بشکن او روبه امیز تحسین علیرضاباحالت  

ای نابغه تویک  

میخندد ارمان  

سریع برو  

میبندد دورکمرش را طناب علیرضا  

او روبه بعد  

+ بگیریا منو سفت..باوشه ! 

 ارمان

نباش نگران باشه  

 طناب میرود،ارمان پایین به ارام ارام طناب کمک با دارد هم پهنی ی لبه که شیشه بدون ی پنجره ی لبه از بعد

میرسد گوش به علیرضا صدای بعدازچندلحظه گرفته رامحکم  

پایین رسیدم من کن ول  



میکشد راباال طناب میدهد،او راتکان دستش رو میکند،علیرضا نگاه پایین ارمان به  

 امدن پایین ی واماده پیچدمی خودش دور میزندوبعد محکمی میکندوگره وصل تخت به را طناب سر بعدسریعا

اورامینگرد وخشم رابازمیکندوباوحشت اناق مردازما ناگهان میشود  

 !!!ارمان

میشود دیده طناب از امدنش پایین نزدیک نمای میرود پایین به سریعا او بادیدن ارمان  

دادمیزند میشودکه شنیده علیرضا صدای  

پایین نیا نیاپاییین ! 

او روبه مستاسل ارمان  

پشتمههه مردازما ! 

 را طناب میشودمردازما دیده است گرفته را طناب که طوری به پنجره پشت از مردازما ی چهره نزدیک نمای

 درکف میشودوخودرا ول طناب لحظات ودراخرین است رسیده پایین به تقریبا ارمان ومیکشد،اما میکند ازتخت

میکند پرت بیابان  

بیابان_ خارجی_روز  

میبیند را میکند نگاه خود روی روبه به باوحشت راکه ارمان،علیرضا   

آو روبه باتعجب  

 !چیشده؟

 کف و ایستاده انها جلوی عصبی حالت هابه گوش گلیم او مینگرد،درجلوی بود شده خیره او که ای نقطه به بعد

میدهند سر خرناسی وصدای میریزد انها ازدهان  

 ارمان

 باوحشت

جورین؟ این اینا چرا ! 

 علیرضا



 باناراحتی

ببین درازو گوش نمیدونم  

میشود دیده وحشی حالتی علیرضابا گوش گلیم نزدیک نمای  

دارد انهارا گرفتن وقصد میرود انها سمت به خرابه طرف ازان مردازما بعدناگهان  

ها گوش گلیم به ورو  

 !بگیرینشون

 ارمان

داد وبا سریع : 

اسیابان طرف بدو ! 

 هایی میزنندوقسمت راچنگ ایندوانها درمی پرواز هابه گوش انهامیروند،گلیم جهت خالف طرف به بعدانهاسریع

 انهارا های شانه هایشان باچنگال ایجادمیشودومیخواعند سطحی وزخم میکنند خونی انهارا ی وشانع سر از

میشوند اسیابان وارد و میدوند سریع نمیتوانند،انها اما بگیرند  

اسیابان _داخلی_ روز  

 مطلق تاریکی وفقط نمیشود،فقط دیده چیزی هیچ میکنند نگاه رویشان جلو به رامیبندد،وقتی در سریع ارمان

میرسد گوش دادعلیرضابه صدای ناگهان بعد است  

 ارمان

 باوحشت

دیدی؟ چی چیشده ! 

بود دربسته بازکنداما تا میرود اسیابان در سمت نمیزند،اوبه علیرضاحرف اما  

انها روبه ارام میرسدکه گوش به پیرمردی صدای تااینکه : 

ندارم کاریتون من!ها بچه نترسین ! 



 باصورت اندام الغر میشود،مردی دیده او وبدن چهره سختی میکند،به روشن را دارد دردستش که بعدفانوسی

 لحظه دران علیرضا چون)وبوگندو پاره ولباسهای بسیاربلنداست صورتش یاحتی بدن موهای که چروک کامال

 میکندخبری نگاه انجا وبر دور به است،ارمان شده گرد هایشان چشم ازترس ها دارد،بچه(است راگرفته خود دماغ

 بسته اتاقک یک ان داردوته گرد شکل به ازورودی بعد کوچک جای یک وفقط نیست کردن اسیاب ی وسیله از

 ها گوش گلیم وداد جیغ باشنیدن دارد،پیرمرد وجود نمیشود دیده ان انتهای که بلند درپیچ پیچ های است،وپله

اید درنمی ازانها دیگرصدایی وبعد اورد درمی مانندی زوزه صدای  

انها روبه پیرمرد  

مگه؟ ان،چیکارکردید عصبانی شما ازدست من های گوش گلیم ! 

 ارمان

هستید؟ شماکی  

+  درست براشون وغذا میکنم داری نگه ساختمون اوناتواین از که ساله هام،سالیانه گوش گلیم نگهبان من؟من

 میکنم

میبیند انهارا سکوت که بعدچندلحظه  

خوارنیستیم ادم هام گوش منوگلیم نترسین!..باال؟ نمیاین چرا!خب  

میرود باال طرف به یکی یکی هارو پله بعد  

 علیرضا

ارمان روبه باترس  

کنی؟ اعتماد بهش که نمیخوای ! 

است درپایین وسرش درفکراست ارمان  

انهاباخوشحالی به رو غذاشنیده بوی اتاقک ناگهان ازان علیرضا  

غذامیاد بوی ! 

میکند حرکت انجا سمت به بعدسریعا  

 ارمان



 باهول

 کجامیری؟

میشود دیده علیرضا زده هیجان میکندصورت راباز در میروندعلیرضا انجا به بعد  

غذا چقد!ی ی ی وای ! 

 تجملی های وغذا ها کیک خوردن میرودوقصد انجا نزدیک دارد،علیرضا قرار وگاز میز وی غذا ظرف چندیدن

رادارد غریب عجیب یاحتی  

  ارمان

او روبه سریع  

 !نخوررر

بگذارد دهانش در که وخواست رابرداشته است قورباغه شکل به راکه علیرضاکیکی  

 !!عقققق

انزجار باحالت اندازد می طرف ان به را کیک  

عقق خورد بهم حالم بویی چه ! 

است ایستاده عقب ارمان که  

میده؟ بویی چه مگه  

+ چندش باحالت  

میده بویی یک کال اتاق این! قورباغه بوی ! 

 باتعجب

 !چیی؟

_ مرده ی باشه،قورباغه کیک این توی واقعی ی قورباغه فکرکنم !! 

 !عققق+



 ارمان

میکند اشاره ای نقطه به باتعجب  

 !اونجاروو

 است اویزان انسان یک دستوپای دران میشودکه دیده بزرگی ی قابلمه دور میروند،نمای طرف ان به بعدهمگی

 دیده قابلمه نزدیک میکشندنمای بلندی فریاد میکنندوهمزمان قابلمه توی را سرشان همزمان هردو بعد

ایدوباخنده می دراتاق پیرمردپشت نمیشود،ناگهان  

اینقدرکنجکاوباشین فکرنمیکردم ! 

میکنند رانگاه همدیگر انهاباترس  

 پیرمرد

 بامهربانی

کنن تقسیم باکسی غذاهاشونو ندارن دوست من های گوش گلیم..بیرون بیاید زودباشین  

 می میکندبعد اشاره ها پله سمت میکندوبه قفل را اتاق در میرود،پیرمرد بیرون سمت به علیرضا بعد ارمان اول

میکنند نگاه بهم وعلیرضا بروند،ارمان انها اول تا ایستد  

 پیرمرد

نبینید هارو گوش گلیم وجایگاه نیاید مختاریدمیتوتید البته ! 

 ارمان

پیرمرد روبه اندازدو علیرضامی به نگاه ویک پیرمرد به نگاه یک   

جلوتربرید؟ شما میشه میایم،ولی  

+ البته بله ! 

میشود بازتاب ازان نور داردکه وجود ی مانند گرد سوراخی هایک پله افتد،ازباالی می راه به جلوتر بافانوسش بعد  

 علیرضا

  ارمان به خطاب باترس



دیدی؟ دیدمو من که چیزی اون توهم  

 ارمان

دیدی؟ توچی  

 باترس

دیدم قابلمه تو خودمو من  

 باتعجب+

دیدم توقابلمه خودمو منم اما!میگی؟ راس ! 

اید می پیرمرد صدای میکنندتااینکه نگاه هم به باتعجب هردو  

 شماهاکجاموندید؟

میروند باال هارا پله انهاسریع  

 اتاق شبیه کامال بازمیکند،اتاق را در است،پیرمرد ایستاده میشود ختم ان هابه پله که اتاق در کناریک پیرمرد

شدند وارد ارمان اتاق انهافکرمیکردندبه که جوری نداشت ان با فرقی وهیچ است چهارم ی درطبقه ارمان  

 ارمان

پیرمرد روبه سریع  

منه اتاق شبیه اینجاکه ! 

 علیرضا

میکرد نگاه اتاق به باتعجب که  

مونمیزنه اره ! 

میکند ریزی خنده پیرمرد  

داره فرقی یک نه ! 



 ان با که بزرگ چهارپایه ویک داشت قرار بوددرسقف شیشه تمام دیگرکه گرد پنجره میکندیک اشاره سقف بعدبه

 رانگاه پیرمرد ی زده لبخند ی میکردندبعدچهره نگاه انجارا ها داشت،بچه قرار درپایین رفت باال میشد

افتد می اتاق توی دراور روی کتابچه یک به ارمان میکنند،نگاه  

 پیرمرد

باال؟ اون برید میخواید!خب  

میکند اشاره بعد  

 ارمان

اینطوریه؟ چرا میشن؟اصال بسته خود به خود سرما پشت ها در چجوری نمیدونید شما  

+ دیگه داریم نگه شمارو مثل کنجکاوی های بچه بتونیم باید!اینجاست خاصیت ! 

میخندد نخودی  

 علیرضا

 باناراحتی

برگرده بخواد یکی شاید!دارن؟ بایدمارونگه چی واسه  

 پیرمرد

 باجدیت

نداره وجود براش برگشتی راه دیگه میذاره مسابقه پاشوتوی که هرکسی  

 ارمان

اعتراض با  

بشیم کشته ممکنه اینطوری خب ! 

مطلب کردن عوض میدهدوبرای تکان سری تایید پیرمردبانشانه  

یانه؟ روببینیذ باال اون برید میخواید خب ! 

 ارمان



بریم؟ ازاینجا ها گوش باگلیم خودمون میشه  

میخندد پیرمرد  

نمیتونه هیچکس تونین نمی نه ! 

 علیرضا

 شماچی؟

+ بفهمه مردازما اگر کردیم روی زیاده خیلی هم تاحاال نکنیم صحبت موضوع این به راجع دیگه بهتره ... 

 نگاه را پیرمرد باعصبانیت میشود،مردازما نمایان درمردازما پست میشودو شنیده در بازشدن محکم صدای ناگهان

 میکند

امابعد میکند پیرمردهول  

باعصبانیت ها بچه روبه   

میومدید نباید که گفتم برید زودترازاینجا برید نگفتم مگه ! 

میکنند نگاه اورا باتعجب وبقیه ارمان  

بلند باصدای پیرمرد  

بیرون برید گمشید باشمام ! 

میرودوزیرلب انها به ای غره چشم ازما میشوند،مرد خارج در از باتعجب ها بچه  

میدم نشون شماهام به ! 

 پیرمرد ضعیف صدای ایستند،تااینکه درمی پشت گوش فال وعلیرضا میبندد،ارمان سرانها پشت محکم را در بعد

میرسد گوش به  

نگفتم اونا به چیزی من نکش منو توروخدا توروخدا ! 

 علیرضا ازترس به عقب میرو وروبه ارمان 

بریم بیا ! 



 وخفه پیرمرد دستوپازدن صدای میرود،تااینکه پایین کمی ها است، علیرضاازپله شنیدن برای مصمم ارمان اما

 را جا همه سکوت ایدبعد درمی صدا به گوش گلیم وداد جیغ صدای ناگهان میرسد،بعد گوش به ان شدن

میرود هاپایین وازپله بدو بدو میگیرد،ارمان  

او روبه  

بریم بدو ! 

میشوند تاالرخرابه داخل میروندو انها  

تاالر _داخلی _روز  

 ارمان

وحشت با علیرضا روبه  

شنیدم پیرمردرو شدن خفه صدای ! 

کشتش؟+ یعنی ! 

 اره_

میکنند تعجب علیرضا  

میشود تاالر وارد مردازما لحظه همان بعد  

ارمان وروبه  

میشی شریک اتاقتو ها ازبچه بایکی!بخوابی تواتاقت نداری حق بعد به ازابن  

 ..اما+

 باعصبانیت

بودید پاگذاشته بزرگی خطر توچه نمیدونید نبود اشتباه کارتون کم!نداره اما  

 علیرضا

خطری؟ توچه  

 مردازما



 بامکث 

 رو هرچیزی اونا ونگهبان گوش چیزخوار،گلیم همه یعنی!خوارن ادم ها گوش اونوگلیم

رو میخورن،فهمیدی؟هرچیزی ! 

تماشامیکنند انهاراباتعجب و هال ایستاده در که میشود دیده وارش سامیار،مستانه های چهره بازتر نمای  

 مردازما

 باترشرویی

همه روبه  

کارداریم فرداکلی!زود بخوابید برید حاالهم  

 نگاه باتعجب بهم میرود،همگی یک طبقه مخفی داخالتاق میشودوخودش قفل ورودی در او بعدبادستورعصای

 میکنند

 سکانس مرحله ی ترس از تاریکی

بیابان_ خارجی_ روز  

 وشلوار هودی اند،پسرها پوشیده مشکی دست یک و ایستاده ردیف یک در که میشوند داده نشان ها بچه همه

 دوگروه وقتی که پرازوسایل کوله ودوتا اند پوشیده بوت بلندوشلوارونیم وهودی شال ودخترها مشکی بوت ونیم

 بدون مردازما بااشاره است،بعدهمگی ارش دست یکی ارمان دست یکی که میدهد کوله یک هرگروه به شدند

هامیشوند گوش سواربرگلیم حرفی هیچ  

اسمان _خارجی_ روز  

 کنداما رامنحرف گوش گلیم مسیر دارد قصد گوش گلیم افسار با که است کردن پرواز درحال ارمان

 از که میرسند روستایی یک بود،بعدبه داده دستور مردازما رامیرودکه. مسیری همان میکند سعی نمیشودوهرچه

میشود دیده وسیاه تاریک منطقه ان در اما است روز بااینکه که میدهد نشان باال  

 _ روز

روستا به نزدیک _خارجی  

میشوند غیب ها گوش گلیم معمول میشوندوطبق هاپیاده گوش ازگلیم همگی  



 مردازما

انها روبه  

کنین طی تااخر رو زده جن روستای این مسیر تمام که اینه بکنین باید که تنهاکاری ! 

 مستانه

 باترس

زده؟ جن روستای  

 باخونسردی+

 ایجادنکنید،دوست رو نوری هیچ دارید هاتون کوله ی تو که باوسایلی باشه حواستون!تاریکیه ترس از مرحله این

باخبرکنید بانورهاتون اینجارو زیبای های جن که ندارید ! 

 وارد وعلیرضا وپرنیان ارمان گروه میکنند،اول نگاه خیره خیزه بهم میشودهمگی وغیب میزند لبخندشیطانی

 میشودچون دیده زحمت به انهم که مهتاب نور فقط نوری کمسو بدون محض درتاریکی میشوند،روستا روستا

 که شکل ای دایره و گلی کاه های ندارد،خانه ازباال نور تابیدن برای ای محفطه وهیچ است پوشیده روستا سقف

 به را هایشان دست میشودانهابیشتر مشاهده روستا در جزییات به رسد جه میشود دیده زحمت به انها کلیات

 انها بروندشرایط راه تابتوانند گرفتند می گرفت را ان میشود میکردند فکر که ایستایی هرشی یا درخت یا دیوار

 کاه ی خانه ی ازپنجره میبیندکه را ای چهره ارمان دریکجا اید می زیادی وسوز است است،هواسرد سخت کامال

 ویک دست یک که است نسناس ،جن جن سرمیدهد،ان ناله مثل عجیبی است،صدای اورده رابیرون سرش گلی

دارد چشم یک پاو  

 ارمان

باهول دوستانش روبه  

 !اونجارو

 به جن همان میکندکه اشاره خانه یکی ان بوم پشت به میکنندبعدعلیرضا نگاه اورا باترس وپرنیان علیرصا

 میرود راه دروسط جلوترمیروند،ارمان اوردانها درمی ترسناکی وصدای میکند نگاه وانهارا ایستاده طورعصبانی

 دم که نسناس های جن ازهمان یکی که میبینند زحمت به میرسدانها گوش به پرنیان جیغ دریکجایی



 انجا به سریع وعلیرضا میزندارمان وداد جیغ میکشاندپرنیان خانه داخل وبه گرفته را پرنیان دست بوده درایستاده

میکنند فرار کنان بدوبدو تایی وسه میزنند لگد جن ان وبه میدهند نجات رامیکشندو وپرنیان میرود  

  ارمان

پرنیان روبه  

وایسا ما تووسط  

 باشه+

میدهد ادامه ارمان  

نکنیم گم کنیمهمدیگرو جمع حواسمونو باید  

 علیرضا

زاری با  

تاریکی از  مردیم کنیم روشن چیزی ای قوه چراغ یک نمیشه  

 ارمان

 باجدیت

ماروبخورن میخوان شم همینطوری کنن،اینا حمله بهمون گفت،ممکنه چی که دیدی نمیشه نه ! 

میخوزد چیزی به محکم سرش ناگهان که میرند علیرضازار  

 !اخخخخ

 گه دارد وجود دایره شبیه دردرخت ای النه که میشود دیده درخت نزدیک میگذارد،نمای درسرش را دستش

 میکشاند،علیرضا داخل به است پرت سرش درد به حواسش که را وعلیرضا اید می بیرون ان از دست یک ناگهان

 قرمزش های دندان با که نسناس وچرکین زرد چشم یک که لونه داخل نزدیک میزند،نمای فریادی دادو

 میکشند،ارمان بیرون میکرد سکته داشت ازترس که را علیرضا وپرنیان میشود،ارمان دیده بخورد اورا میخواهد

 واو میکشد میزندواورا است بیرون امده ازدرخت که برمیداردوبرسرنسناس را بود درکناردرخت راکه بزرگی سنگ

 ناگهان که میشوند دور کنان ازانجا بدوبدو تایی میریزد،سه دردخت اوری وچندش زرد وخون شود می اویزان



 مستانه میبینند که میشوند انجا نزدیک ودوستانش ارمان میخورد رنگ نارنجی نور ی نقطه یک به چشمشان

است اتش کردن وروشن چوب شکستن درحال وارش اند نشسته چندتاسنگ روی هم دور وسامیار  

 علیرضا

ارش روبه  

میکنی؟ چیکار داری  

+ میکنم درست اتیش کوری؟دارم  

علیرضا حرف تایید برای ارمان  

میکنن حمله بهمون ببینن نور اونا اگه ! 

 باتشر

میبینی؟ اینجا ببینن؟توکسیو کیا  

_ ندیدی؟ هارو جن اون بگی میخوای یعنی  

میخندد ازتعجب ارش  

جنا؟ کدوم !! 

میکنند رانگاه ارمان باتعجب ومستانه سامیار  

 ارمان

میان االن کن خاموشش  

+ بشه گرم بااتیش میخوام شده سردش دخترخالم نداره ربطی توهیچ به   

میزند رضایتی لبخند مستانه  

میدهد راتکان سرش تاسف ارمان با  

 باشه



 افتندوازانجا می راه به سراو پشت هم دوستانش برمیدارد قدم دیگری سمت به حرفی هیچ وبی 

 اند،ارش شده انهاخیره وبه دارند انهارا خوردن ولع که میشود دیده نسناس جن چندین نزدیک دورمیشوند،نمای

دونفرمینشیند ان کنار ایجادمیکندبعد زیادی های وشعله میکند روشن را اتیش  

اورد می در کنسروی اش ازکوله ارش  

بودا شده گشنم ! 

 مستانه

او روبه  

بده منم به  

 بیا+

میکرد هدایت چوبی تکه رابا اتش که سامیار   

خوشه دلش مردازمام میزدم،این ازسرمایخ داشتم شد دخترخالت سردش شد منمخوب  ! 

 ارش

بزنیم ویخ بدیم اوناخودمونوگشنگی خاطر به مابخوایم که میبینه دشت دَرَن روستای ماروتواین االن کی!هابابا  

میشوند کنسرو خوردن مشغول تایی وسه غذامیدهد سامیارهم به ارش  

 ارش

سامیار روبه خوردن درحال  

بخونی؟ اهنگ یه نیاوردی گیتارتو  

+ نمیده جواب اینجا که المصبم بشکن...بیاری چیزی میذاشت مگه بابا نه  

_ بابا ای  

مستانه بعدناگهان  

بلند باصدای  

اونجا؟ چیه اون ! 



 ارش

 باکالفگی

چیه؟ چی  

 اون؟+

میکند اشاره بادستش بعد  

 ارش

 بامسخرگی

چیزیه درختی شاخه حتما ! 

+ پشتتو کن نگاه سمتمون میاد داره بخدا نه  

 میکنند وحشت ایند،انها انهامی طرف به پا لنگه ویک سرعت به نسناس های برمیگردند،جن وسامیار ارش

میکنند پرت زمین روی در را کنسرو های وقوطی  

 سامیار

مستانه به  

میان دارن طرفم ازاون! اونطرفو  

 مستانه جیغ صدای وعلیرضا وپرنیان کردند،ارمان هول همگی میزندانها بنفشی وجیغ برمیگردد مستانه

 رامیشنوند

کنان جیغ جیغ نورمیروند،مستانه سمت سرعت بعدبه   

کنین اتیشوخاموش کنین خاموش آتیشو !! 

 فایده بی دارندولی کردن درخاموش سعی ریختن وخاک کردن بالگد تایی وسه کارمیشود به دست هم خودش

ترمیشوند ونزدیک وانهانزدیک است  

 مستانه

ارش روبه باترس  



تو سمت میان دارن !! 

 را ارش گلوی است درحرکت جلوتر ازهمه که ازانها میکند،یکی نگاه باوحشت وانهارا میرود عقب عقب ارش

 ودرد خفگی واحساس شده قرمز ارش داردصورت را کشتنش وقصد کرده فرو دران را هایش وچنگال میگیرد

 متوجه اما اورد درمی زدن حرف مثل عحیبی صدای زیرلب او میشود دیده نسناس صورت نزدیک داردنمای

 میکند سرفه کلی میکند،ارش پرت محکم طرف یک به اورا  زردی نور ناگهان اینکه تا میگوید چه که نمیشوند

 پایین وحال گرفته او طرف رابه عصایش که میشود دیده مردازما نزدیک است،نمای خونینش گلوی به ودستش

چشم  میکندویک خاموش را اتش میگذارند،مردازما فرار به پا شان سردسته مردن دیدن با ها جن بعد اورد می

ظاهرمیشوند تاالر کف انها زدن بهم  

  تاالر_خارجی_روز

 مستانه وبقیه باتعجب دوروبرخودرانگاه میکنندوارش رانمیبینند

میرود ان سمت اید،مستانه لحظه می همان مردازما   

اومذه؟ ارش سر بالیی چه  

 باخونسردی

سرمروگندس اون...هیچی  

 +االن کجاس

_تواتاقش ! 

 بعدسریع

شده حذف ازمسابقه اما   

دلسوزی باحالت  

داشت؟ نداشت تقصیری اونکه اخه!بشه خورده نامرد های جن اون دست بدم نمیومد دلم من خب ولی  

 سامیار

 باتعجب

؟...دالرام چرا پس  



 مردازما

وعصبانیت غره باچشم  

گفتی؟ چیزی   سامیار!!

او عصبانیت بادیدن  

 !نه

میکنند وبه اتاقهایشان میروند نگاه را همدیگر باتعجب همگی میرود مردارما  

 ارمان

علیرضا روبه  

کو؟ پرنیان ! 

+ اتاقش تو رفته البد نمیدونم  

_ که نکرد اماخدافظی ! 

 اهوم+

میدهد ادامه میکشد خمیازه بعد  

بخوابم میرم...کشیدم استرس کلی بود کننده خسته واقعا  

 باشه_

بیای خواستی  

 باشه_

میرود طرف دیگر هال به ارمان میرود علیرضا  

بزرگ تاالر هال _داخلی_ روز  

 نشسته نفره4کوچک میز یک در که میبیند را پرنیان میرود بیشترپایین که بعد نمیبیندولی را پرنیان اول درنگاه

 متوجه که نمیشودبعد او حضور متوجه نشده نزدیکش که تاوقتی میرود او سمت ودرفکراست،به است



 سکوت است،انها او چپ درسمت مینشیندوپرنیان میز راس در میدهد،ارمان ارمان تحویل میشودلبخندمصنوعی

درفکراست اندپرنیان کرده  

 ارمان 

باخنده انداختن بحث برای  

مردازما؟ های درخواستی کلید اون چیبود  

میکند ریزی خنده  بعد  

 پرنیان

بشکنه؟ منظورت  

+ میاره برات بخوای هرچی ها خوبیه چیز خیلی!بشکن میگی راست اره  

 باطعنه_

بیرون با ارتباط برای ای وسیله جز هرچیزی اره ! 

میشود ظاهر میز روی داغ ی قهوه فنجون شیر ویک میزند بشکن ارمان  

 باذوق

 !حاالشد

پرنیان روبه  

میخوای؟ توهم  

 باکالفگی

 !نه

کنجکاوی کندبا میبردتافوت لبانش نزدیک را قهوه که درحالی ارمان  

شده؟ چیزی  

 نه+



_ میکند اش قهوه به نگاهی  

 گندس ومر سر که ارش از اونم میمیره که دالرام از اون!...میفته داره عجیبی اتفاقای خیلی من نظر به ولی

کرده اشتباه که انگار وانگارنه ! 

ضعیف باصدای  

دارن شانس مردم اره ! 

میدهد تکان تایید ی نشانه به را وسرش پوسخندمیزند ارمان  

 پرنیان

اندازد می راپایین سرش  

خواهروبرادرام واسه شده تنگ مامانم واسه دلم ! 

 ارمان

میخورد قهوه ذره شیر یک  

چیکارمیکنه کجایه االن بدونم دوسداشتم خیلی!منم .. 

+ نیست؟ خونتون مامانت مگه  

_ میبرد باال را هایش شانه باناراحتی ارمان  

بود دره جهنم!که نبود خونه  

 پرنیان

میزند لبخندغمگینی  

نبود خونه ماهم خونه اره  

+ اینجا؟ اومدی توچجوری  

فکرمیکردبعدازچندلحظه که درحالی پرنیان  

 که گفته دروغ به اومده یکی که فهمید وقتی بابام..نگهبان وحشی سگ باچندتا داشتیم بزرگ باغ مایک

 تو دراورد،منوانداخت بازی تعصب نیاورد میکنیم،طاقت ازدواج باهم خودمون دیگه چندوقتباهم  منودخترت



 تنهاموندنم خب ولی نمیترسیدم ازاونا بیرون،من بیاد ازکلت پسره تافکر اونجامیمونی اینقد سگاگفت ی لونه

باشه داشته هاری یکیشون وقتی مخصوصا نمیدادم ترجیح بااونارو  

میدهد تکان تاسف نشانه رابه پوسخندمیزندوسرش پرنیان  

 ارمان

میکند نگاه اورا ناراحتی با   

نه؟ سراغت اومد مردازما بعدش  

+ اوردم شانس اره  

_ میموندم توزیرزمین باید چقدر نبود معلوم نمیومد توئه،اگه مردازما مثله داستانم منم  

+ بودی؟ حبس زیرزمین تو توهم  

 اهوم_

+ کرده حقمون در کاربزرگی مردازما پس ! 

_ میفته عجیبی اتفاقای داره که فعال امیدوارم  

 اره+

میشود بلند بعد  

برم من خب  

 ارمان

چیه؟ حرفا ازاین چیه؟منظورش ارش ی قضیه  

میرود فرو فکر وبه مینشیند سرجایش پرنیان  

 ارمان

میاد؟ بدت ازش انقدر توچرا  

+ زد حرفو اون بابام به دروغ به که بود کسی اون  



_ اونومیشناختی؟ ازقبل تو ارش؟یعنی  

_  همشم میندازع وتیکه میشه دخترا مزاحم همش که میدیدم بود عوضی پسره بوذ،خیلی همسایمون اون اره

 ضایعش بدجوریم کردم ضایعش همه جلوی منم شد خودم مزاحم چندباری بود،یه پالس ها کوچه توی

ریخته زهرشو بابامو سراغ اومده فهمیدم کردم،تااینکه  

 باپوسخند

میکنه کاروباهام اون کنه سوال ازخودم اینکه بدون منم بابای  

 ارمان

باعصبانیت میداد گوش باتعجب که  

شده معلوم شخصیتش روزم دوسه توهمین گرچه!!ادمیه عجب عوضییی ! 

 باحرص+

نکشته اینو مردازما چرا موندم من بعد اره ! 

_ نمیشه اینجوری بیاریم در تاتوشو باید کنم منحرف رو ها گوش گلیم مسیر نتونستم هرکارکردم منم!واقعا  

 چجوری؟+

_ اروم باصدای  

دیدم کتاب یک اسیابان توی من  

 اسیابان؟!+

اره ببین اتاق من یک پنجره داره که با علیرضا دیروز مجبورشدیم ازاونجابیایم بیرون البته  بدمون هم نمی 

میومد..بعد که رفتیم پایین اون پشت یه اسیابان دیدی  

 خب؟+

 حب که یه پیرمرداونجابود که میگف نگهبان گلیم گوش هاس.حتم ندارم اون کتابه هم مربوط به این چیزاباشه

 یعنی چه چیزایی؟+

بشه کتابا اون هاتوی گوش برگلیم تسلط ی نحوه شاید میخوره دردمون به فکرمیکنم ولی نمیدونم_ ! 



+ میشه خوب خیلی باشه اگه ا ! 

 باخنده

کرده برامون کاربزرگی مردازما میگفتی االن تا توکه ! 

 باخنده

االنکه نه میگفتم لحظرو اون  

میکند ریزی خنده هم ارمان  

بلندمیشود پرنیان  

شد سرد شیرقهوت ! 

 ارمان

 باتعجب

لعنتی اعع ! 

بالبخند بعد  

بشکنه یک چارش ! 

فنجون ظاهرمیشود عدد ودو میزند بشکن  

 باتعجب

اومد؟ دوتادیگه چرا  

میرفت باال سمت به که همینطور  

لرزیده دستت شاید نمیدونم ! 

_ اینارو؟ چیکارکنم اخرش  

+ میره همش بزنی بشکن دستت یکی بااون  

میشوند غیب همگی میزند ارمان  



_ بابا ای  

+ بخوابم رفتم من  

او بلندمیشودروبه ارمان  

اونجا بریم تایی سه بعدازظهر پس  

میدهد رانشان اسیابان وبادستش  

میشود اش کاری مخفی متوجه که پرنیان  

 باشه

میرود اتاقش سمت بعد  

میکند خوردن به وبالبخندشروع ظاهرمیشود اش قهوه وشیر میزند بشکن مینشیند ارمان  

هال _ داخلی _بعدازظهر  

اند ایستاده درهال تایی سه وپرنیان ارمان علیرضا  

 پرنیان

انها روبه  

ندید؟ مارو کسی مطمئنید  

 علیرضا

اتاقهاشونن توی اره،همه ! 

+ خوبه خب  

 تکانی هیچ ازسرجایشان انگار میروند راه سمتش به هرچه میروند،اما خرابه تاالر ورودی سمت به تایی بعدسه

 سرابی مانند خرابه تاالر ورودی بمانند،در قبلی وهمانجای بدوند تردمیل روی بر که است این نمیخورندومانند

 رسند نمی تاالر در به دوند می هرچه اما دوند زیادمیکننومی را میشودانهاسرعتشان دیده ازدور فقط که شده

ایستند می زنان نفس نفس تااینکه  

 علیرضا



 باخستگی

نمیرسیم میشه؟چرا اینطوری چرا  

 پرنیان

ازخستگی مردم اره  

هال بودمینشیند در که نیمکتی روی علیرضا  

نداره پنجره که ماهم اتاقهای چیکارکنیم حاال  

 پرنیان

اومینشیند کنار بافاصله باناراحتی  

اینجا شدیم حبس انگار اره  

بود درفکر که ارمان  

اینطوریه خونده فکرامونو چون شاید میذاره تاثیر فکرهامون روی داره ازما مرد فکرمیکنم  

مینشیند بود انها نزدبک که دیگری نیمکت روی بعد  

ظاهرمیشود دردستانش آلبالویی کیک ظرف میزندویک بشکن یک علیرضا  

به به ! 

 پرنیان

شیکمتی فکر به تو اینجاولی شدیم ماحبس ! 

میخورد را کیکش اعتنا بی میخندد،علیرضا ارمان  

اید باال پایین می از مستانه لحظه درهمان  

انها روبه  

 اینجاچیکارمیکنین؟

 پرنیان



بود رفته سر حوصلمون هیچی  

مینشیند ارمان کنار پرنیان جواب به توجه بدون مستانه  

او روبه  

ارمان؟ شده چیزی  

بود کرده تعجب بود زده حرف او با او ازاینکه که ارمان  

نشده چیزی نه ! 

است خوردن میکندعلیرضادرحال نگاه باتعجب را مستانه پرنیان  

میدهد ادامه مستانه  

میشی بازی این ی توبرنده فکرمیکنم واقعا من ! 

 لبخندمیزند

 ارمان

 باخونسردی

داری لطف ممنون  

میشودیاپایین پایش رانگاه  خیره رویش روبه وبه برمیدارد او از چشم ارمان میکند نگاه را ارمان همینطور مستانه

ارش از طبقه سه  پایین  ناگهان ارمان را نگاه میکند،که میکندمستانه نگاه انهارا باحرص میکند،پرنیان

افتد می است نشسته ارمان کنار که مستانه میایدوچشمش به  

او وروبه جلوامده باعصبانیت  

میکنی؟ غلطی چه اینجا  

 باخونسردی+

داره؟ توربطی به ! 

_ داره ربط من به که معلومه ! 

 باتشر



بدو!بروبیرون زود  

زیرلب مانندی چندش بلندمیشودوباحالت مستانه  

اخه توچه به ! 

 ارش

ارمان روبه عصبانیتش حالت باهمان   

میکنی که دزدیم ناموس ! 

 ارمان

 باخنده

میگی داری چی ! 

+ حق نداری ببا دخترخاله من بگردی فهمیدی؟ میدم نشون بهت ها؟حاال میگم چی من  

میرود بعدبه همراه مستانه بیرون  

میخندد اوازتعجب حرف علیرضابرمیگرددوبه پرنیانو گشادروبه های وچشم باتعجب ارمان  

میشود اتاقشدر طبقه دو وارد حرفی هیچ بدون پرنیان  

 ارمان

علیرضا روبه میکندو دنبال اورا باچشم باتعجب   

کرد؟ اینجوری چرا این ! 

ارمان روبه بود کرده تمام  راکه وکیکش میدهد باال علیرضاشانه  

کردم بازی تنهایی ازبس مردم کنیم بازی دست بریم یه پاشو ! 

میشوند اتاق درطبقه سه وارد پامیشودو سردرگم باحالت ارمان  

علیرضا اتاق_ داخلی _بعدازظهر  



 بهم لباس کمد ویک قراردارد دوطبقه تخت  روی وتشک مالفه میدهدوکلی نشان را علیرضا ی ریخته بهم اتاق

ارمان وروبه کنارمیزندومینشیند خود تخت روی از را وپتو مالفه است،علیرضا دراتاق ریخته  

 بیابشین

ظاهرمیشود ودوعددکنسول دستگاه و بزرگ تلوزیون ویک میزند بشکن یک میبندد را چشمش بعدعلیرضا  

  ارمان

او روبه  

داری؟ همبازی خشن   

 باکالفگی+

نمیاد خوشم ابازی ازاون  

میایدخشن  وبازی میزند بشکن رابرمیداردویک کنسولش ارمان  

 باذوق

شد حاال  

میکندباخنده نگاه خیره خیره اورا که علیرضا بعدروبه  

میگیرم تصمیم من مهمونم من  

 باحرص+

هه هه هه  

 ارمان

 میخندد

بکن بازیتو ! 

بود شده خیره تلوزیون به که بعدهمینطور  

حموم برم باید من کجاست حموم بگی بهم باشه یادت  



ظاهرمیشود ،حموم میزندودراتاق بشکن علیرضا لحظه همون  

 ارمان

تحسین باحالت  

 افرین

میخندد علیرضا  

میدهد ادامه ارمان  

بیاد بزنیم بشکن چیزی مخفی تونل یک نمیشه  

+ نشده کردم صدبارامتحان بازیتوبکن ! 

 !شتتت_

میشود خیره بازی ی صفحه به بعد  

 علیرضا

کمه تخمش  

ظاهرمیکند را وتخمه  

میخندد کارش به ارمان  

 شکموو

 خودتی+

هردومیخندند بعد  

 سکانس مرحله ی ترس از ارتفاع

بیابان _خارجی _روز  

 درمیان اند،ارش پوشیده ودستکش ایمنی وکاله زانوبند مثل سواری دوچرخه مخصوص بالباسهای ها بچه همگی

 انهانیست



 علیرضا

وارمان پرنیان روبه  

نمیبازه هیچکس اینطوری خوبه که باشه سواری اسکیت فقط اگه  

 پرنیان

 باتردید

 !امیدوارم

 نگاه اورا خیره خیره ها بچه میرود،همگی خرابه پشت به بدوبدو میپایدناگهان را درفکربودمردازما که ارمان

میکنند اوراتشویق اند فهمیده اورا ی نقشه که وعلیرضا میکنندپرنیان  

بروو ارمان برو ! 

ها گوش گلیم روبه وضعیت بادیدن مردازما  

جلو بیاد کسی نذارین  

 ان به بدو بدو میرود،ارمان او دنبال بلند های باقدم ولی ارام وخودمردازما.میکنند جیغ جبغ زنان بال بال انها

میشود ان داخل میرودبعدسریع قسمت  

اسیابان _داخلی_ روز  

 اسیابان در دم میشودکه دبده بازترمردازما میرود،نمای باال به زنان نفس میرودونفس راباال ها پله بدو بدو ارمان

 کتاب دنبال و میرسد اتاقک به میکند،ارمان طی  ارام ارام هارا وپله میگذارد باز اخر تا را در ومحکم رسیده

میرسد اتاق به مردازما نمیشودتااینکه دیده دراتاق پیرمرد وسایل مثل چیز هیچ میگردد هرچه میگردداما  

ومسخرگی باطعنه  

ارمان هستی پسرشجاعی توواقعا  

 باغضب

بدی انجام نداری حق اصال که میکنی یکاریی وقتا بعضی ولی  

 ارمان



عصبانیت با  

بدی کشتن به هارو ازبچه دونه دونه که ببینم نمیتونم من  

چندش باحالت  

مسخرت ازمایش سراین ! 

بمونیم زنده حداقل که بریم ازاینجا که پیداکنم راهی یک میخوام من  

_باخونسردی  

هستیم مرگش مسئول ما میگی که نیومذه زوراینجا به هیچکس ! 

+ باعصبانیت ارمان  

نمیدونسته هیچکس بمیره اخرش ممکنه که نمیدونسته که اولش خب ! 

باارامش_  

 یک سرپوله یک اینجاهم سرباخت یک سربرده یک ها مسابقه توی همیشه...میزده حدس باید

 فرقی نباید!ارمان؟ نیست منطقی این!میشه نصیبش مرگ هم بازنده رومیگیره زندگی برنده همونطورکه!سرمرگ

کارباشه؟ وغیردرست کار درست بین ! 

  ارمان

ضعیف باصدای  

میگفتی اماتوبایدبهمون ! 

 مردازما

 باخونسردی

کنی زنده دراون کارو اون میل باید بده انجام کاریو یک نفر یک اینکه برای ! 

گشادمیکنه بعدچشمهاشو  

کارایجادنمیکنه یک انجام روبرای میلی هیچ مرگ به رسیدن که درصورتی ! 



 بیرون ارمان اتاقرابازمیکندتا درخروجی باعصایش میکند،مردازما نگاه مردازما به میکندوفقط سکوت ارمان

 اتاق نزدیک نمای میرسند اسیابان خروجی در به هردو میرود،وقتی بیرون به فکر درحال ارام ارام هم برود،ارمان

 میشودکه دیده درتاریکی نامشخصی وصورت ها وچشم بازمیشود ارام که میشود دیده بود غذاها اتاق که پشتی

است بوده ارش دراصل)میشود بسته در وبعد میکند نگاه را ارمان ) 

بیابان _خارجی_ روز  

 سوالی کسی اما میکنند نگاه او به سوال باکلی میشودهمگی گوشش سواربرگلیم حرفی هیچ بدون ارمان

 که رامیبیند پروازاسیابان از قبل است،ارمان مسخص است افتاده که اتفاقی ارمان تاراحت نمیپرسدوازصورت

ندارد ودیگروجود است محوشده ازپشتش  

طبقه صد برج _خارجی _روز  

 غیب ها گوش میشوندوگلیم پیاده باتعجب همگی میبرند درشهر صدطبقه برج پایین انهارابه ها گوش گلیم

 میشوند

 مستانه

مردازما سمت به باتعجب  

کجاس؟ اینجادیگه  

 مردازما

بلند باصدای او به دادن جواب بدون  

سریع بیاین سرم پشت ! 

بلند میپردوباصدای وپایین بودباال وامد رفت درحال که مردی یک میشوند،علیرضاروبه برج بعدانهاوارد  

اقا ی ی هی ! 

رامیرود وراهش نمیدهد رانشان حسی هیچ فرد ان ولی  

 مردازما

انها روبه سریع  

یاهرچی فرارکنید نکنید سعی لطفا پس نمیشنون صداهامونم حتی مارونمیبینه هیچکس  



 بعدلبخندمیزند

 علیرضا

ارمان روبه  

انگار انگارنه اصال ها گفت راست ! 

خودمیکشد سمت وبه رامیگیرد دستش ارمان  

نداره ای فایده هیچ فرار دیگه بیابریم ! 

میکنند نگاه را اطراف باذوق طوالنی مدت به میشوندبعد ای شیشه انهاسواراسانسوربزرگ  

 سامیار

زیرلب باخود  

میخوره بهم داره حالم که حیف!بود شده شهرتنگ واسه دلم چقد ! 

اسانسورمیبرد کف رابه نگاهش بعد  

 پرنیان

میریم؟چرانمیرسیم؟ کجاداریم  

میکند نگاه رویش روبه به حرفی هیچ بدون مردازما  

 پرنیان

زیرلب انزجاری باحالت  

نمیده جواب هیچی هیچوقت که اینم ! 

 بازی اسکیت میتوانند دران که بزرگ زمین داردویک وجود اسکیت عدد7 دران میرسندکه طبقه اخرین به بعد

میکنند انجانگاه به باتعجب همه کنند  

 علیرضا

 باذوق



باحالی ی مرحله چه ایولل ! 

برودکه ها اسکیت سمت بعدخواست  

 مردازما

بلند باصدای  

طرف ازاین  

 می راه به بقیه بهمراه میشودوباکالفگی تمام اش خوشحالی میافتد،علیرضا راه میکندوبه اشاره دیگری ی نقطه به

 تمام ان وسقف داردوکف قرار برج دورتادور وار دایره صورت به که میشوند بزرگ ای شیشه محفظه وارد افتد،انها

میبیند کامال را زیرپایش میرود راه کسی ووقتی میخورد چشم به برج کل وارتفاع است شیشه  

 مردازما

 هرکسیم و امانه در جونش بزنه کامل دور یک بتونه که کنیدهرکسی سواری اسکیت باید شما که محلیه اینجا

 ارتفاع از نترسیدن شمابرای توانایی... ازارتفاعه ترس مرحله این که کنید دقت!....خودشه پای به ایندش نتونه

سواری اسکیت نه مهمه ! 

بلند باصدای چندلحظه بعد  

میشه شروع مسابقتون االن ازهمین ! 

میشود غیب بعد   

میماند باقی اسکیت میپوشند دوعدد وانهارا میروند ها اسکیت سمت به همگی  

 علیرضا

ارمان روبه  

سوارمیشدن اوناهم بودن االن اراش دالرامو اگه  

 ارمان

میبودن ما جای به اوناالن بود یاممکن ! 

میدهدوباقدرت تکان تایید نشانه رابه سرش علیرضا  



کنیم خالی جاشونو تا بریم پس ! 

لبخندمیزند ارمان  

 محظه نزدیک نمای است سری وسر لیز محفظه کف زیرا میکنند سواری اسکیت محفظه دران سختی به همگی

 سریعا ارمان میشود شنیده ترک قرچ وصدای میخورد ترک میدهدکه میکندرانشان سواری اسکیت ارمان که ای

 تعادلش تواند داردونمی سرگیجه ارتفاع خاطر به اول ازهمان که میشود دیده سامیار ی دورمیشود،چهره انجا از

ندمیما عقب کندوازبقیه راحفظ  

 علیرضا

ارمان روبه  

ولی میده کیفی چه ! 

 میدهد راهل علیرضا او کندوبعد راحفظ تعادلش میتواند و میخندد میدهدارمان هل را ارمان شوخی به بعد

 گرفته را همدیگر های دست تعادل حفظ وبرای میکنند سواری اسکیت همدگیر ردیف در هم ومستانه پرنبان

 به که ها بچه نمیخوردبقیه وتکانی شده میخکوب سرجایش میشودکه سامیاردیده پراضطراب ی چهره اند،دوباره

میرود سمتش به سریع ارمان نیست مساعد حالش و نشسته زمین روی که میبینند بودنداورا رسیده پایان  

 !چیشده؟

 سامیار

دارم ارتفاع فوبیای من میخوره بهم داره حالم ! 

میدهد ادامه زاری است،سامیارباحالت نگران ارمان  

نمیتونم دیگه نمیتونم دیگه ! 

ایند انهامی میکنندودرکنار راتمام شان مسابقه هاهم بچه انهاظاهرمیشودبقیه روی مردازماجلو ناگهان تااینکه  

 مردازما

سامیار روبه  

ماچطوره؟ ی بازنده خب  

 بااعتراض



میکرد فرق بابقیه شرایطم من نبود درست امااین  

+ سامیار؟ نه مگه دیگه میترسه زیچی ازیک فرقی؟هرکسی چه ! 

_ پس اما .. 

رامیخورد حرفش  

+ چی؟ اماپس  

میدهد ادامه ولی است باخته که است کرده میشوداوقبول سامیارساکت  

میرسه؟ من به نکشتیش؟زورت باخت ارش وقتی چرا پس ! 

+ ولی کرد متوقف رو بازی نمیترسید،درسته تاریکی از اون تقصیرکارنبود ارش  

میکند راقطع حرفش سامیار به کمک برای ارمان  

نیومدیم اشتباهی جای باورکنیم اینکه بخاطر!ما بخاطر!نمیکشی سامیارو که بده توقول ولی ! 

مرموز وباحالت ارامش با هستند او جواب منتظر همگی میکندکه رانگاه ها بچه مردازما  

نیومدید اشتباهی جای باورکنید شما،بخاطراینکه بخاطر فقط باشه  

 ظاهرمیکند هارا گوش گلیم بشکن بایک میکند،مردازما بغل را ارمان سامیار میکنند خوشحالی ها بچه

 انهاسوارمیشوند

اسمان_ خارجی _روز  

 سامیارمنحرف گوش گلیم ناگهان میشدند پروازمیکردندوازشهرخارج انهاباخوشحالی که کوتاهی بعدازمدت

میرود پایین سقوط حالت میشودوبه  

 سامیار

میزند فریاد  

 !نععععع

میزنند میبینندودادفریاد را صحنه این ارمان مخصوصا دیگه های بچه  

 !سامیااار



 هرچی ها ایجادمیشودبچه مهیبی میکنندوصدای سقوط پرازدرخت جنگلی درته سامیار همراه به گوش گلیم

میشود دیده مردازما خونسرد ی چهره نزدیک کنندنمای کمکش نمیتونند میکنند سعی  

جنگل_ داخلی_ روز  

 در شدن تکه تکه وباحالت کرده اصابت بزرگی سنگ میشود،سامیاربه دیده سامیار فجیع مرگ بازترصحنه نمای

است داده جان ای درگوشه اوهم گوش وگلیم افتاده جنگل کف  

تاالر داخلی روز  

 داخل میشوندکه دیده وناراحت غمگین باحالت ها میشود،بچه دیده تاالر ورودی در شدن بسته نزدیک نمای

لحظه تاالرهستنددرهمان  

ارش    

ها بچه روبه  اید می پایین ها ازپله که همینطور  

بود؟ خوب بازی  

میشمرد رازیرلب انها میکنندبعد اورانگاه فقط اندازدهمه هامی بچه کل به بعدنگاهی  

که کمه یکیتون  

 ودرانجا میکند درست ای نفره4 میزناهارخوری بشکن وعلیرضابایک وپرنیان نمیدهدارمان جوابی هیچکس

دارند قرار ان وچپ درراست وبقیه راس در ارمان اینکه شکل مینشینندبه  

 مستانه

ارش روبه باناراحتی  

 !سامیارمرد

 ارش

میگذارد صورتش روی را دستش  وتصنعی دروغین باحالت  

شد حیف خوشتیپی اون پسربه شدم متاسف اوه ! 

نشنید جوابی که بعدچندلحظه  



مسابقه تواین بیای میکنی غلط ترسویی انقدر توکه گفتم بهش ازاولشم من!بود حقش خب ولی  

 مستانه

بلند باصدای  

نمردی توچرا باختی که خودتم خوبه  

  ارش

 باعصبانیت

 ادای باحالت)میگفت بود کی!کردم روشن رو لعنتی بخاطرتواون اتیش باختم،من بودکه عوضی تویه بخاطر من

سردمه سردمه( مستانه  

برمیگرداند طرف ان رابه نگاهش چندش باحالت مستانه  

 ارش

میدهد ادامه باتهدید  

میکنی طرفداری من جلوی دیگه پسره ازیک باشه اخرت ی دفعه ! 

میدهد باال را لبش طرف یک ای مندانه غرور باحالت مستانه  

خوبه داداشم نیستیهه!  

 +همینکه هست

تحقیر باحالت رفتن ودرحین افتد می راه هابه پله سمت مستانه به  

ای بازنده تویک باشه هرچی ! 

  ارش

او وروبه میکند راجمع صورتش  

شو خفه ! 

وعصبی چندش باحالت ارمان برمیگرداندوروبه را بعدصورتش  



بدشده؟ رابطمون چقد میبینی ! 

میگیرد طرفش رابه انگشتش  

ارمان اقای توئه نحس ازقدم ایناهمش ! 

میرود باال بعدبه  

نمیکند توجهی هیچ او به ارمان  

 علیرضا

ارمان میدهدوروبه راقورت اش بودلقمه کیک خوردن درحال که   

جوابشوبدی تونمیخوای  

 ارمان

میدهد راتکان سرش منفی ی نشانه به  

میشه  حسودیش اون...نداره ارزششو اون  

میزاست به خیره درفکراستو پرنیان میخندداما میکندعلیرضا هردونفرنگاه به بعد  

کند راعوض بحث اینکه بعدبرای  

ارمان روبه  

پیداکنی؟ کتابو فرار؟تونستی واسه چیکارکنیم باید حاال خب  

  ارمان

ضعیف باصدای درفکربود که  

 بریم بشه عمرا دیگه رومحوکرد اسیابان که دیدم میشدم گوش سوارگلیم داشتم وقتیم!نبود سرجاش کتاب نه

 اونجا

 اهوم+

علیرضا روبه  



نداری؟ علیرضا؟توفکری توچی  

 نه

+ نندازیم کل باهاش دیگه بهتره..ندارم فکری منم  

 بعدپرنیان باخنده

موندیما تاییمون سه ولی خوب  

میکنند ریزی خنده بعدهرسه  

 ارمان

بودیم نگران الکی اره  

 علیرضا

 بانگرانی

مونده مرحلش اخرین هنوز ولی  

میزند اش شانه به دستی بالبخند ارمان  

 میگذره

 علیرضا

ناراحتی با  

نداره هیچی که بیابونم نداره،توی هم پنجره یک حتی دلگیره خیلی اینجا  

 پرنیان

میکند تایید اورا باگله  

بده خیلی اره ! 

 ارمان

 باتعجب



ایم زنده که بودیم خوشحال االن ماهمین ! 

 پرنیان

بمونیم زنده فردا حتما که نیست معلوم اما ! 

 باخونسردی+

بمیرین شماها که نمیذارم من  

 پرنیان

کل باکل  

نیست مسابقه که وقتایی کنیم فرار نمیتونیم برنمیاد،ماحتی ازدستمون چیکارکنی؟ماهیچکاری میخوای مثال  

+ نمیذارم من ! 

 پرنیان

 بالبخند

سوپرمنی؟ خیلی بگی مثالمیخوای االن ! 

 باجدیت+

نکردم فکری همچین من  

 بااصرار_

کردی فکری همچین چراچرا  

میدهد ادامه میکند،پرنیان تعجب ارمان  

نمیاد بر ازدستت هیچکاری اما کاربکنی همه میتونی که قهرمانی و شجاع خیلی توفکرمیکنی  

میکند ترک انجارا باناراحتی بعد  

باتعجب علیرضا  

 !پرنیااان



 میرود،علیرضا ازتاالربیرون شده ناراحت او ازحرفهای که هم میرود،ارمان دو ی طبقه به توجهی هیچ بدون پرنیان

 داده راباال هایش شانه باسردرگمی میرود،علیرضا وبیرون نکرده توجهی اوهم اما میزند صدا راهم ارمان

رامیخورد اش مینشیندوچایی وسرجایش  

بیابان خارجی بعدازظهر  

 که است فرپرفته فگر خورشیدراتماشامیکندوبه وغروب است نشسته بیابان درخاکهای میدهدکه رانشان ارمان

 ارمان  ردیف وهم اید می ارمان پیش به پرنیان بعد میشودکه ودیده شنیده کسی های قدم ازپشتش ناگهان

سکوت،پرنیان مینشیندبعدچندلحظه بافاصله   

ضعیف باصدای  

رفتارمیکردم طوری اون نباید من!میخوام معذرت من  

 ارمان

چندلحظه درفکربودبعد که  

نداره اشکالی  

میدهد ادامه پرنیان  

روزا این ریختم بهم خیلی من  

او وروبه میدهد راتکان سرش ارمان  

میکنم درک  

 ممنون+

بلندمیشود میکند،پرنیان نگاه جلویش به میزندودوباره لبخند ارمان  

برم دیگه من خب  

+ کند نگاهش اینکه بدون  

باش خودت مواظب  

اروم باصدای پرنیان  



 توهم

درفکراست بعدمیرود،ارمان  

تاالر داخلی شب  

میبیند درحال را برود،مستانه سوم ی طبقه به وخواست است تاالرشده وارد ارمان  

 مستانه

او روبه باگرمی  

 !سالم

+ روح وبی خشک   

 سالم

اورامیگیردوباکنجکاوی زفتن وجلوی امده جلو سریع مستانه  

شده؟ چیزی  

 باجدیت

نشده چیزی نه ! 

+ تویی نهایی ی برنده مطمئنم من  

کندباخنده وتعجب نگاهش اینکه بدون  

واستون مهمه این قضیه بازم ممنونمعلوم میشه خیلی   

 +اره خب واسم مهمه

میشود روانه ها پله سمت به بعدارمان  

اعتراض وبا ایستد می سینه به دست مستانه  

کنی؟ توجه من به تونمیخوای ! 

بردارد با طعنه راهش ازسر اورا که خشک باحالت است خورده جا که ارمان  



میکنم توجهم چرا ! 

میرود باال به بعد  

میکند نگاه را ریزمیکندورفتنش را چشمهایش مستانه  

 روبه میکند،مستانه نگاه را مستانه وباغضب امده بیرون اول ی طبقه در مخفی جای یک از ارش لحظه همان

میرود دوم ی طبقه به ارش  

علیرضا اتاق داخلی شب  

ارمان روبه کشیده دراز پایین درتخت که درحالی علیرضا میشود اتاق داخل ارمان  

کردین؟ اشتی  

+ چطور؟ اره  

_ کجایی که پرسید ازمن چون  

 اهاا+

ودرارمیکشد میرود باال تخت در ارمان  

 علیرضا

میدهد ادامه متفکرانه باحالت  

کجاس مردازما االن نظرت به  

 چمدونم+

_ کشتنمارومیریزه ی نقشه داره هست هرجا منکه نظر به  

میخندد ارمان  

میدهد ادامه علیرضا  

میخوابه هال توی نامرئی اتاق اون توی مردازما که گفت مستانه به اونروز ارش  

فرومیرود درفکر ارمان  



ازکجامیدونس؟ ارش اما!میزدم حدس ! 

 چمدونم+

_ کردی؟ توحرفاشونوگوش  

+ بودین صحرا شماهاتوی که امروز همین اره  

_ گفت؟ چی دیگه ارش  

+  به اونا گفت خندید مستانه بعد بده گوش گلیم بهش میتونه بخواد مستانه اگه میگف میزد عجیبی حرفای یه

 چجوری میدم یاد بهت خودم من گفت بهش هم کنم،ارش هدایتشون نمیتونم وقتی نمیخورن دردمن

کنی هدایتشون ! 

  ارمان

 باتعجب

زد؟ حرفی میگی؟واقعاهمچین راس  

+ باورکن اره  

میشود او،بلند شدن بلند با مینشیند،علیرضا تخت وروی فرومیرود درفکر ارمان  

 وباکنجکاوی

شده؟ چیزی  

_ علیرضا دارم نیاز کمکت به دارم نقشه یه  

 باتعجب+

ای نقشه چه  

میدهد نشان را ارمان ی چهره نزدیک نمای  

 سکانس مرحله ی ترس از پیری وقضاوت شدن

سه ی طبقه داخلی روز  



 به گشاد بلوزسفید ویک بزرگ رنگ طوسی شلوار کت ایند،هردو می بیرون اتاق از حاضرواماده علیرضا و ارمان

دارند تن  

 علیرضا

میکند رانگاه لباسهایش انزجار باحالت  

شدیم پیرمردا عین هم کنه عوض خیاطشو باید مردازمام این  اه ! 

 ارمان

او روبه میخورد را اش خنده که   

کنیم عملی کارمونو بریم بدو  

میروند بود ارش ماله که اتاق طرف به بعد  

 علیرضا

ضعیف باصدای  

نباشه اتاقش تو که ازکجامعلوم  

+ مستاسل باحالت  

چمیدونم من  

_ اضطراب با  

دیرنشه بیابرگردیم  

میگذارد دماغش روی را انگشتش ارمان  

مونده کلی هنوز!هیییس  

علیرضا روبه بعد اندازد می ان در ونگاهی میکند باز را در ارام ارمان میرسند ارش اتاق در دم ارام ارام بعد  

بیام دارم ورش برم من بمون توهمینجا...نیست هیچکی ! 

 باشه+



 شلفته خیلی فقط  است علیرضا اتاق وسایل مانند(کمدوتخت)اتاقش میبندد،وسایل را ودر میشود وارد سریع بعد

 توی میگرددزیرتخت را وسایلش همه تخمه،ارمان وپرازاشغال غذا وبشقاب ظرف رویش روبه میز ویک وکثیف

 پیدا را عکسی کمدش کشوی در ارمان اینکه تا نیست درهیچجا کتاب اما درکمد زیرمیز تخت روی لباسها

عکس وان میشود دیده عکس نزدیک میکند،نمای نگاه ان به وباتعجب وخیره میکند پرنیان است که درخیابان  

اضطراب با ارمان وروبه میکند باز را در علیرضا لحظه درهمان مخفی ازاوگرفته شده است  

اومده مردازما بریم بدو ! 

علیرضا روبه میرود بیرون وسریع گذاشته جیبش در را عکس ارمان  

خبره چه  

+ بریم باید دیگه کنم فک زد صدامون مردازما  

_ بریم باشه  

میشوند خارج سریع و رامیبندند در بعد  

 ی سایه بود افتاده دیواراتاق در که ای سایه در ناگهان بعد میشود دیده ارش اتاق سمت به حرکت درحال نمای

 او)است بوده شده مخفی دراتاق و بوده شده نامرئی ایدودراصل می بیرون دیوار از که میشود دیده نفر یک

است ارش دراصل ) 

شهر خیابان_ خارجی_ روز  

 یک وارد اند،انها پوشیده لجنی وساق وشال بلند گشاد ودامن کت دختران میشود دیده انها شدن بازترپیاده نمای

 خارج ازدید و پروازمیکنند ها گوش وپرکارهستند،گلیم جوون انها همگی اندکه شده جمعیت وپراز شلوغ شهر

 میشوند

 مردازما

آنها روبه  

شدنه وقضاوت ازپیری ترس امروز ی مرحله پیرمیشید،اسم مرحله تواین شماها ! 

میکنند نگاه او به باتعجب همگی  

 مردازما



میدهد ادامه باخونسردی  

تونو سالمتی تونو تونو،زیبایی میدید،جوانی ازدست قدرتتو .. 

 مستانه

اعتراض با  

وضعشه؟ چه دیگه این ! 

 مردازما

او به توجه بدون  

بشید وداخلش برید نیست راه هم خیلی که(مشهور ی کافه تا)شهر سر تااون بتونید باید  

 ارمان

بخوره بدردمون ترشا با جنگ توی ممکنه که نیست ترسایی ازاون این!مسخرس خیلی این اما  

 مردازما

او روبه  

نمیترسه جوونیش دادن ازدست یا شدن قضاوت از کسی که میدونی توازکجا ! 

بلند باصدای  

نمیاره وکی میاره طاقت کی وضع تواین که بشه فهمیده باید میترسیم بدیم ازدست قدرتمونو ازاینکه ما ی همه ! 

 پرنیان

چی؟ دیگمون ترسای پس اخریه این اگر  

 باجدیت+

میره ترشا ی کلبه به بیشتربود شجاعتش وامتیاز موند هرکدومتون نیست بقیه برای وقت ! 

 علیرضا

چی بره کلبه به نخواد هیچکس اگه  



 باجدیت+

سرانجامه بهترین مرگ اون برای !! 

میکند نگاهش وترس باتعجب علیرضا  

  مردازما

بود صورتش طرف یک که بالبخندی  

میبینمتون کافه توی   

ناگهان اینکه تا هستند میکنندوسردرگم نگاه را همدیگر باهول ها میشود،بچه غیب باعصایش بعد  

 علیرضا

پرنیان روبه باوحشت  

پیرمیشه داره صورتت پرنیان ! 

 پرنیان

وحشت با  

میگی؟ راس ! 

وپیرترمیشود چروک هرلحظه که میکشد صورتش رابه دستهایش بعد  

علیرضا روبه  

پیرمیشی داری که توهم !! 

 خمیده وپشتشان کریه و افتاده صورتهایشان سفید موهایشان میدهدکه نشان هارا بجه ی چهره نزدیک نمای

اند کرده وحشت وضعیت ازاین انها میشود وکوتاه چاق هایشان وبدن  

بقیه روبه ارمان  

بیفتیم زودترراه بیاین  

میروند راه سراو پشت سختی به بعدهمگی  



 مستانه 

ها بچه روبه  

میکنه گزگز همه وپاهام دست شدم درد بدن چقد واای ! 

 پرنیان

او تایید برای   

!ارههه  

 بروند،ان راه بتوانند تا است گرفته را مستانه دست دیگرش ودست میرود وراه دیوارگرفته به را دستهایش بعد

 شان مسخره ویا نگاه راباتعجب انها همگی هستند عبور درحال منطقه ان شلوغ چهارنفرازجمعیت

نمیکند کمک انها به میکنندوهیچکس  

مرد یک روبه زاری علیرضابا  

کن کمک توروخدا اقا ! 

 پیر الکپشت چند مانند وارام خمیده ومیرود،انهاخمیده کنارمیکشد را خودش انزجار مردباحالت

اندازند می وتیکه میخندند انها به ازنوجوانان عبورمیکنند،تعدادی  

انها از یکی  

پیرن جغد شبیه چقد اینهاروببیننن ! 

میشوند ناراحت وبقیه میخندند،ارمان بعدهمگی  

  ارمان

علیرضا روبه   

اوناییم همسن واقعا ما خوبه ! 

 علیرضا

 باناراحتی

هاشون ازتیکه هاشون نمیادازنگاه خوشم اصال  



+ کافه میرسیم بیاراالن طاقت  

 زیادی دخترپسزهای که وشیکی بزرگ ی کافه میکردند،به دیوارحرکت به دست انها که دیگر چندقدم بعد

میکنند تعجب وبقیه ارمان میخوردند،انهابادیدن را بودند داده سفارش که هایی خوراکی بودند درانجا  

علیرضا روبه بود پرازپسر گروه دریک ازپسرهاکه یکی  

جون؟ عمو اومدی درست مطمئنی  

 نفره4میز یک هستند،ارمان ودمق ناراحت هم است،دخترها گونه انزجار صورتش حالت میخندند،علیرضا همه بعد

رامیگیرد ارمان جلوی پیشخدمت ناگهان که پیدامیکند خالی  

نداریم میزخالی متاسفانه شده رزو میز این  

  ارمان

باشیم کافه این تو باید اما ! 

ایند میزمی نزدیک جوان دخترووسر4 بعدهمانجا  

 دختر

پسر روبه انزجارگونه باحالت  

بشینیم؟ کناراینا مامیخوایم ! 

میکند هدایت طرف ان به را وبقیه ارمان پیشخدمت  

شد خالی اونجا بشینید طرف اون برید  

 میزمیگیرد رابه ودستش میدهد ازدست را تعادلش راه در بودمیروند،علیرضا کرده اشاره که سمت ان به بعد

میشود ومیزخم  

مشتری مرد  

بلند باصدای  

لیوانو بریزی بود نزدیک اقا چیکارمیکنی ! 

 علیرضا



خجالت باحالت  

میخوام معذرت  

مینشینند میز روی همه بعد  

 پرنیان

زدن نق با  

ایه مسابقه چه دیگه این ! 

ببیند دران را تاخودش برمیدارد اینه یک مستانه   

 باناراحتی

کرده چیکارم ببین واای ! 

 به را چشمهایش که میفتد علیرضا به چشمش تالینکه نکند نگاه اطرافش به میکرد وسعی بود ساکت ارمان

است کرده جمع را وصورتش کشیده درهم انزجار حالت  

 ارمان

میزند دست او پهلوی به  

علیرضاا!علیرضا  

 علیرضا

رابازمیکندوباوحشت صورتش  

سالگی80 به برسی سالگی11از یهو بدیه حس خیلی وای  

 ارمان سرش راتکان میدهد

 !اره

 تیکه که پسر ان بازتر میشودنمای پرت علیرضا صورت به طرف یک از کیک پوست یک لحظه همان ناگهان که

 ی درلحظه است جاخورده که میشود،علیرضا دیده بروند ومیخواستند بودند شده بلند که بودودوستانش انداخته



 نشود دیده صورتش اینکه وبرای میکند بعض ناراحتی ازشدت مینشیند که بعد بلندمیشود میز از اصابت

میگذارد صورتش روی را دستهایش  

 ارمان

میدهد تکان اورا وبازوی دارد او کردن اروم در سعی  

باش اروم علیرضا  

 !نمیتونم+

 وارد میشودومردازما باز درکافه ناگهان که ومیروند میگیرد شان خنده علیرضا ی گریه دیدن از پسرها ان

 سمت به که او رفتن راه به بلندمیشوندوباوحشت میشوندوازجایشان مردازماخیره به ها نگاه ی میشود،همه

غیب   بود گرفته رافرا سرتاپایش ترس که را علیرضا عصایش باحرکت مردازما بعد میکنند تعقیب رفت می علیرضا

میروند بیرون وازکافه بلندمیشوند میزهایشان از باجیغ برمیگرداند،همگی قبل شکل وبه راجوان میکند و بقیه  

بودند وغم درحالت وحشت که مردازماروبه همه  

 ارمان امتیازش ازهمه بیشتره

 بعدروبه ارمان

؟...یا میدی ازدست ودوستاتو میدی ادامه بازی به ارمان؟بازم کنی چیکار میخوای ! 

 ارمان

فکر کمی با  

هستی؟ حرفت روی تو چی تو  

+ نگفته دروغ تو به هیچوقت مردازما ! 

 پرنیان

ارمان  روبه باعصبانیت  

کشت علیرضارو چجوری کنی؟یبین اعتماد بهش که نمیخوای !! 

  ارمان



پرنیان روبه  

کنم مطمئنم اگه علیرضاهم بود همینکارومیکرد تموم اومدمو اینجا تا بخاطرش که کاریو باید ! 

 به باناراحتی میرود،پرنیان پوت لی لی روستای به مردازما دنبال وبه میشود بلند میز پشت از حرفی هیچ وبدون

میکند نگاه او رفتن  

ارمان به کلبه ی ترشا سکانس رفتن  

پوت لی لی روستای_ داخلی_ روز  

 ماکت،کوچک یک های خانه مانند ها خانه دران که وخودمیرود میکند پیاده روستایی در را ارمان گوش گلیم

 شده ساخته وچوب ازگل آنها وجنس است معمولی خانه یک نصف تقریبا که طوری به ایند می نظر به وعجیب

 قد که چون اید می نظر به غریب عجیب فردی روستا ادمهای دربین ست وارمان وبارانی مرطوب انجا وهوای

 انها دربین ارمان همین است،برای مترمیرسد سانتی پنجاه مترو یک به تقریبا که انها قدبلندترین از بلندتر ارمان

 از وبعد بازدنمی را اماخود است جاخورده کلی به میکنند،ارمان نگاه خیره خیره او به وهمه نمامیشود انگشت

رامیپایید وارمان بود زمینی زدن بیل درحال پیرمرد یک روبه خود خونسردی حفظ  

کجاست؟ ترشا ی کلبه شمانمیدونین ببخشید  

 پیرمرد

 باخونسردی

 واین تومیان مثل زیادی ادمهای چون میگردی اینجورجاها ودنبال نیستی بقیه مثل کال که بود معلوم ازقیافت

منه ماله روستا این توی وزمین خونه اولین چون میخوان ادرسو  

 باکالفگی+

یانه؟ بلدین ادرسشو شما خب درسته  

 باجدیت_

نمیگم بهت ولی اره  

بزند بیل که میخواهد بعد  

 باتعجب+



چرا؟ اخه  

_ برنگشتن هم ودیگه رفتن که میشه اونایی مثل ایندت سروقتش بری وتوهم بدم اگه چون  

میکند تعجب ارمان  

میدهد پیرمردادامه  

باهاته؟ کسی  

میکند نگاه ارمان وپشت اطراف به بعد  

 نه+

_ بمونی زنده واقعا داری انتظار اومدی هم تنها اوه ! 

+ داره؟ ربطی چه ! 

_  شب یک بتونی کافیه فقط چون!کنن امتحان ترشا ی کلبه توی شانسشونو خواستن تو از قبل زیادی ادمای

میده ثروت عالمه یک بهت ترشا بعدش بیاری دووم اونجا  

میکند راکم صدایش  

 کلبه اون توی نتونسته تاحاال هیچکس!کارغیرممکنه این که هم امامیدونیم میدونیم رازو این ها محلی ما همه

 که هم کوچکی وازهرچیز میسنجه طرفو اون ترسای ترشا شنیدم اخه!...باشه زیاد تعدادشون اگه حتی بیاره دووم

میشه مرگش وباعث میاره سرش اونو بترسه ! 

باخنده بعد  

اومدن بیرون زنده که کسایی بودن البته البته ! 

دار وخش ضعیف صدای با  

شدن دیونه خب ولی ! 

 ارمان

 باجدیت



 ادرسشو لطفا هم حاال برسم هدفم به باید من بشنوم جیزارو این که نیومدم راهم همه این اینارومیدونم همه من

کنم امتحان شانسمو میخوام منم بدید  

 پیرمرد

انزجار با  

نگفت اینارو پیرمرد چرا نگی دانی خود باشه باشه  

میکند دراز اشاره حالت با مستقیم طرف به بیمیلی با را دستش بعد  

 ی کلبه داره فاصله روستا با که جنگل وسط کلبه اخرین بری که خورده پیچ های کوچه ازاین..روستا اخر اونجا

 اونه

 ممنون+

داد ادامه پیرمرد که برود خواست  

جوون هستم خبرمرگت منتظر  

 میدهد،در ادامه راهش به توجهی هیچ بدون میزند،ارمان رابیل وزمینش میکند امیزی شیطنت نخودی خنده بعد

 به همگی که انان های صورت نزدیک میرود،نمای کلبه به او که انگارمیدانند میکنند نگاه باتعجب را او همگی راه

 وبارون است والی گل پراز ها وزمین  درپیچ وپیچ تاریک ونیمه باریک ها میشود،کوچه دیده اند شده خیره او

 در.میرسد روستا اخر به ارمان باالخره اینکه تا.دارد وجود رفتن راه توان سختی به که است گرفته باریدن شدیدی

 وجود میرود باال وبه میخورد پله درپایینش که باال ی طبقه در قدیمی چوبی ای کلبه روستا تراز دور کمی فاصله

 هایشان بیشتروفاصله درختها ان دورتراز فاصله در که دارد وجود درخت کمی کلبه تادور ودور دارد

 وخمیده کوتاه قد سفید باموهای میزند،پیرزنی ودر باالرفته ها وازپله میشود کلبه نزدیک کمترمیشود،ارمان

میکند باز را در رنگ قرمز باچوب سفیدوعصایی زمبنه وپس صورتی های باگل ولباسهایی  

 ارمان

تردید با او روبه  

ترشا؟ ی کلبه سالم ! 

 پیرزن

ولبخند بامهربانی   



نیست ترشا ی کلبه اینجا نه  

 باتعجب+

کجاست؟ میدونید شما!نیست؟  

_ نداره وجود ترشا ی کلبه اصال روستا تواین راستش نه ! 

+ که گفت پیرمرد اون اما!عجیبه خیلی ... 

_ نه؟ واینا فالن بری اگه که کرده تعریف داستان هم کلی نه؟البد تو به داده اینجارو ادرس پیرخرفت اون اها  

 !بله

 بالبخند+

میاد خوشت کردم،مطمئنم درست وکیک چای بیا!میای دوری راه از میشه معلوم...تو بیا  

_ ببینم ترشارو برم باید من..نمیشم مزاحم ممنون نه  

+ اصرار با  

نداره وجود ترشایی کال چون پیداکنی رو ترشا اینجا نمیتونی توهیچوقت تو بیا  

 لبخندمیزند

 مطمئنین؟+

 معلومه_

لرزید ومی بود شده خیس ولباسهایش موها که ارمان  

 پیرزن

او روبه  

بشه چیزی سیلی یک تا میاد بارون انقد اینجا!بشی؟ خیس بیشترازاین میخوای نمیای چرا ! 

میشود وارد لبخندمیزند ارمان  

میکنین؟ زندگی تنها  



بیارم چیزی ای مالفه حوله ای یک برات برم بذار اره  

کلبه_ داخلی_ روز  

 .اما+

_ بشین دیگه نداره اما  

اتاقک به رفتن درحال  

چیه اسمت  

 ارمان+

_ قشنگی اسم چه  

+ شماچیه اسم..ممنون  

_ بهتره اینطوری صداکن منومادربزرگ  

 درست بودواتش چوب پراز دران که ای شومینه بایک چوب تمام نقلی ی میشود،کلبه کلبه دیدن مشغول ارمان

 میکرد راروشن نورکلبه که وچندفانوس نفره یک مبل عدد بودودو شده گذاشته دران روحی کتری بودویک شده

میشود دیده بود رفته درانجا پیرزن که اتاقک ویک بود شیشه دارای که چهارگوش ی پنجره ویک  

 ارمان

کلبه داخل بادیدن  

نقلیه خیلی..قشنگه چقدر کلبتون  

دست به فرنگی توت کیک باظرف پیرزن  

خدارفت رحمت به پیش چندسال میکنم،شوهرم زندگی اینجاتنها چندساله من  

 خدابیامرزتشون+

پسرمیگذارد راجلوی کیک ظرف پیرزن  

میگیرم تحویلش میاد مهمون برام هروقت شو،من مشغول بخور  

اندازد می ارمان خیس لباسهای روی را ای بعدمالفه  



 بالبخند+

 ممنون

میگذارد دردهانش تکه رابرمیداردویک کیک ظرف ارمان  

+ نکنه درد دستتون!مزس خوش چه  

میزند لبخند پیرزن  

+ اینجا گذاشت منو خودش گوش گلیم عجیبه خیلی واقعا ولی ! 

_ گوش؟ گلیم ! 

+ مردازما ی پرنده اره  

میرسد نظر به عصبی صورتش وحالت فرومیرود درفکر پیرزن  

+ کرد؟ ناراحتتون که گفتم چیزی  

مصنوعی بالبخند  

 نه_

 باجدیت

نداره وجود نامی ترشا اینجا گفتم بهت منکه ولی  

+ اینجا میان چی واسه مهموناتون بقیه پس  

_ جالبه خیلی واسشون کلبم اخه!کنن دیدن کلبه از که میان  

بالبخند خوردن درحال  

 درسته

_ چیکارمیکنه؟ هس کی میگی که ترشا این حاال  

میگذارد میز روی را ظرف شد تمام کیکش که ارمان  

برنگشته رفته کلبش به میاره،هرکیم سرت بترسی ازهرچی!بدیه ادم خیلی میگن  



مرموز باحالت پیرزن  

نمیترسی؟ ازچیزی تو توچی  

+ نمیترسم ازهیچی من نه  

_ چیکارمیکنه؟ نمیترسن ازهیچی که باکسایی بعد..خوبه خب  

+ میده بهشون پول  

 پیرزن

امیز بالبخندشیطنتت  

پولی دنبال پس ! 

+ بدم نجات خبیث مرد شراون از مامانمو خودمو میتونم باشم داشته پول اگه اره خب  

 !مردخبیث؟_

 شوهرمامانم+

 اهاا_

میزند لبخندمصنوعی  

اینطور که پس خب  

 باجدیت+

 اره 

بلندمیشود بعد   

پیداکنم ترشارو هرجورشده برم،باید باید دیگه ! 

 بانارحتی_

میری داری زود چقدر صبرکن  

+ ممنونم تون ازپذیرایی واقعا برم باید دیگه نه  



_ نخوردی چایی  

+ ممنون دیگه نه  

 باجدیت_

بگیری منوباید کادوی ولی باشه  

 باتعجب+

 !کادو؟

_ صبرکن صبرکن..میدم یادگاری یه بهش خونم میاد هرکی به من اره  

 خیره او عصای به دقیق است،ارمان اورده را وعصایش اید می سریع است،پیرزن تاب بی میرود،ارمان اتاقک بعدبه

 میشود

_ جلو بیار دستتو کف باش زود  

+ اورد می باتعجب  

_ چشماتوببند حاال  

نمیبندد ارمان  

_ اصرار با  

دیگه چشماتوببند  

وفریادمیزند بازمیکند را چشمهایش زیاد بادرد ارمان چندلحظه بعد میبندد،تااینکه  

 !ااااخخ

 خون ودرحال است شده ایجاد درامده پیرزن عصای از که ای نیزه توسز عمیقی بریدگی دستش کف میبیندکه

میکند،پیرزن نگاه را پیرزن درد و ست،اوباتعجب ریزی  

او روبه است خونی چشمش داخل ورگهای قرمز چشمهایش دورتادور که درامده ازحدقه باچشمهای  

ارمان دادم زندگی تو به اما دادم مرگ همه به من ! 



 درانجا را وخود افتد می خرابه تاالر در ناگهان که میبیند را دستش کف میکندبعد نگاه او به وحشت با ارمان

 میبیند

  دیدن دوستان به ظاهر مرده_مبارزه با آرش _سکانس فرار مردآزما با جواهرات 

تاالر داخلی روز  

 دارد دست در مانندی جواهراالت ظرف یک مردازما میپیچد خود به درد واز میبیند تاالر در را خودش ارمان

 میریزد،ناگهان ظرف دران او دست های خون که میگیرد طوری اورا دست کف و اید می ارمان سمت به وسریع

 دیده مردازما ی چهره نزدیک شد،نمای پر تقریبا بزرگ وظرف شد ریخته ها بیشترخون که چندلحظه بعد

وزیرلب است شده باز گوشش بنا تا ونیشش میزند برق چشمهایش که میشود  

بودم منتظرتون بود وقت خیلی ! 

 باطمع

بگیرم دستام تو قدرتو میتونم بااینا حاال  

 ها ان به تبدیل ها وخون دارد قرار وزمرد والماس طال شمش عالمه یک دران که میشود دیده ظرف نزدیک نمای

مردازما میکنندتااینکه نگاه مردازماست دست در که وشی حرفها به باتعجب وارمان وپرنیان اند،مستانه شده  

ارمان روبه   

ارمان توبهترینی  

 این بادیدن محومیشود،ارمان انان چشم ازجلوی خود سرمیدهدوباعصای شیطانی وخنده میخندد هاهاها بعد

ندارد وجود وخونی رد هیچ که میکند رانگاه خود دست وکف بلندمیشود صحنه  

دزدید مارو حق اون!دنبالش بریم نگرانباید با بقیه روبه  

 پرنیان

کجاست اون نمیدونیم ماحتی نمیشه که همینطوری فکرکنیم بشینیم باید باش اروم  

+ کنه کمکمون بتونه ترشا فکرمیکنم من  

  پرنیان

اونجا؟ بریم چجوری اما  



+ نکردیم پیدا کتابشو اما میشه گوش باگلیم فقط  

ارمان به خطاب اید می پایین ها ازپله ارش لحظه درهمان  

منه دست کتابش  

 شده مردازما شبیه دقیقا ارش صورت میشود،جزئیات دیده ارش نردیک برمیگردد،نمای صدا سمت ارمان

 اید می نظر به تر وبلند پرکالغی موهایش حتی اند شد وکبود سیاه همگی ولبهایش ان وگودی است،زیرچشم

 را ارش باتعجب وپرنیان وارمان اید می پایین ها پله از.است وچرکین زرد هایش ودنان چشمها وسفیدی

برود او سمت به که میکند اشاره دست باعالمت مستانه روبه میبینند،ارش  

ایستد می ارمان روی روبه و میرود سمتش به تسخیرشدگی باحالت هم مستانه  

 ارش

ارمان به خطاب  

بشه؟ داخلش بتونه قکری هرننه که وپیکر در بی اتاق تویه میذارم رو مهمی این به کتاب فکرمیکنی ! 

میکند نگاهش اخم با ارمان  

میدهد ادامه ارش  

گاگولم؟ خودت مثله میکنی فکر ! 

میکنند نگاهش عصبانیت با وپرنیان ارمان  

 ارش

ارامش با  

ازمائه مرد منو اوناماله برسه طالها اون به دستت نمیذارم  

 ارمان

 بانیشخند

دارن؟ ترشارو گنج لیاقت تو مثل ترسویی ادمای تاحاال تو؟ازکی ماله ! 

 باحرص+



کردی اعتماد منومردازما به گاگول توی که ای لحظه ازهمون ! 

  ارمان

 باعصبانیت

بدم نشون بهت اعتمادی یه ! 

بلند رافشارمیدهدباصدای ارش میکندوگلوی حمله او سمت وبه میشود یقه به دست او با بعد  

عوضی بگو زودباش!!کجاس؟ مردازما  

لبخندمیزند بود شده سرخ تنگی ازنفس مانندلبو صورتش که درحالی باخونسردی ارش  

فشارمیدهد اورا گلوی باعصبانیا ارمان  

 پرنیان

ارمان روبه بلند وصدای نگرانی با  

میکشیش داری کن ولش ! 

میکند،ارش ول اورا ی ویقه میشود ارام کمی ارمان  

بالبخند پرنیان وروبه میکند ای سرفه   

شدن ماهم نگران مادمازل عجب چه ! 

 پرنیان

 باحرص

اشغال نشدم تو نگران  

 به میزند،ارمان ارمان صورت به محکمی مشت شدید باعصبانیت بعد میکند نگاه ارمان به است وارفته ارش که

میشود پرت عقب  

 ارش

مستانه روبه باعصبانیت  



بامن ارمان ببند پرنیانو پای دستو تو  

میگیرد محکم واورا ور حمله پزنیان سمت به بود شده او حرفهای تسخیر ربات مانند که مستانه  

 پرنیان

بیداد دادو با  

کن ولم کن ولم ! 

 بستن به شروع میکند اماده بشکن با که طنابی با است،بعدمستانه فایده بی اما دهد نجات را میکندخودش وتقال

 میکوبد ارش سر وبه رابرمیدارد ومحکم بزرگ ای مجسمه میکند،ارمان رابلند ارمان باحرص ارش میکند پرنیان

 طرف رابه ارمان دارد که زیادی وزور باعصبانیت بعد میدهد سر مستی باحالت ای وخنده  میرو عقب کمی ارش

 دستو خودمیپیچد،ارش بلندمیشودوبه فریادش درد شدت واز دیوارمیخورد به محکم ارمان میکند پرت دیوار

 وارش مستانه اندازد،بعد می ارمان کنار بسته ودهن بادستوپا راهم پرنیان میبندد،مستانه هم را ارمان پاودهان

 طبقات وبه گردند برمی باتعجب انها میرسد گوش به طبقات از صدایی ناگهان ایستندکه می انهاباغضب جلوی

میکنند نگاه  

  ارش

مستانه به خطاب ارمان روبه  

خبره چه بروببین  

 میشود ودیده میرسد گوش به دالرام اتاق شدن کوبیده نزدیک میرود،نمای باال دو طبقه های پله از مستانه

 اید می بیرون دالرام شدو شکسته درها زیادی باقدرت شد کوبیده در که لحظه چند بعد که میبیند مستانه

میکند نگاه او به باوحشت مستانه  

 مستانه

ضعیف صدای و ترس با  

شدی... زنده... تو ! 

اوبود بستن طنابدرحال وبا گرفته ازپشت اورا های ودست امده او سمت به دلرام   

 مستانه



 باتعجب

هس؟ حواست!دالرام؟ میکنی چیکارداری ! 

 برمیگرداند،نمای را رویش ارش ایند می پایین سوم طبقه از سریعا وسامیار نمیدهدعلیرضا جوابی او به دالرام

میکنند تعجب هم وپرنیان میشود،ارمان دیده او ومتعجب عصبی ی چهره نزدیک  

 ارش

انها روبه  

مردین که شنیدم مردازما از خودم من!شدین؟ زنده شماهاچجوری  

  علیرضا

 بالبخند

 !دیگههه 

میکند تقال میبندندارش اورا ودهن وپا ودست ور حمله سمتش به دوتایی بعد  

عوضیا چیکارمیکنین !! 

 دستوپایش پرنیان میکند وکمک امده پایین مستانه با هم میبندند،دالرام اورا مقاومت انهاباکلی ولی

رابازمیکنند ارمان هم رابازمیکند،پسرها  

 ارمان

ومتعجب باشادی علیرضا روبه  

شدی؟ زنده توچجوری ! 

 علیرضا

البته تازمانی که یکی برنده ی این مسابقه بشهماازهمون اولم نمردیم ما اسیراون جادوگرخبیث شدیم   

میزند اش شانه رابه بعددستش  

 سامیار

اگه تو برنده نمیشدی ما تا اخرعمر اسیر مردازما بودیم!میگه راست علیرضا   



 ارمان

وشعف بالبخند  

خوشحالم خیلی  

میکند بغل را هردو بعد  

میکنند بغل خوشحالی با را همدیگر هم ودالرام پرنیان  

 سامیار

بقیه روبه  

چیکارکنیم؟ باید حاال ! 

 خونی رگهای او خشمگین میکندچشمهای نگاه اورا باغضب میرود،ارش ارش سمت به حرفی هیچ بدون ارمان

 ودفترچه میکند ارش جیب راتوی ودستش ارش به نگاهی یک باخونسردی است،ارمان پدیدارکرده را اش

 بعد رامیخواند کتاب وداحل بلندمیشود غرد،ارمان می او به باغضب برمیدارد،ارش را بود درجیبش که یاکتابی

  چندلحظه

 پرنیان

او روبه  

لطفا بلندبخون  

 که میشود دیده ها بچه میشود،صورت دیده کتاب های نوشته نزدیک رابلندمیخواندنمای کتاب های نوشته ارمان

میدهند گوش او حرف به  

 وکشنده بد دستورات است کرده تسخیر انهارا انهاکه اگرصاحب هستندمهربان،اما موجوداتی ها گوش گلیم

 نجات اورا درخطرباشد صاحبشان اندواگرجان وفادار بسیار میکنند،انهاباصاحبانشان اطاعت بازهم بدهدانها

 صورت روی بر را خود دست کف کافیست فقط که است،طوری راحت بسیار تسخیرکردنشان ی میدهند،نحوه

 عصای با باید او کردن پرواز راببندید،برای خود اینکارچشمهای بکشیدودرحین پایین تا اال هااز گوش گلیم

کرد پرواز میتوان افسار با مدارید واگرعصا کنید پرواز  جادوییتان  

 کند عمل شما دستورات خالف درجاهایی است بارتسخیرکنیدممکن بیشترازیک را گوشی گلیم اگر!هشدار

باشد شیطانی فردی ان قبلی اگرصاحب مخصوصا!شود شما مرگ وباعث ! 



میکند نگاه بقیه به ارمان زدن ورق چندلحظه بعد  

 علیرضا

چی بقیش  

+ ولدشونه زادو و نگهداری ماله بقیش بود نوشته قدر همین  

 دالرام

کنیم چیکار چی؟اونو داده هشدار که اخرش این  

+ بریم بیرون نمیتونیم ازاینجا گوش گلیم بدون نداریم ای چاره  

است،ارش بیهوش مشپستانه میدهدکه رانشان ومستانه ارش نزدیک نمای  

باعصبانیت کشیده راپایین دهنش دور طناب تقال با که   

بگیرم من باید برنده ی  ازتو انتقاممو تا توروبگیرم تاجلوی میکنم هرکاری من!ارمان برسی خواستت به تونمیتونی

 تو روی جلوی تسخیرشدن با عوضی ،مستانه هم گرفتی ازمن چیو همه اومدنت این بازی میبودم نه تو،توبا

برسی چیزی به نمیذارم!باشه من توگروه نمیخواست وگرنه واستاد  

 باداد

نمیکنم ولت من کنه ول تورو مردازما !!! 

باجدیت بقیه روبه بعد راریزمیکند میکندوچشمهایش نگاه باجدیت اورا فقط ارمان  

خواستمون دنبال میریم ! 

میکند نگاه اورا خشم با روند،ارش می پشتش جدیت با هم بقیه میکند خرکت دربیرون سمت بعدبه  

بیابان خارجی روز  

وپروازمیکنند کرده وصل انان رابه وافسارهایی تسخیر روش هاراباهمان گوش گلیم انهادربیابان  

 سکانس رفتن به پیش ترشا برای  درخواست کمک

 



کلبه جلوی روزخارجی  

میشوندارمان پیاده ها گوش ازگلیم وبقیه ارمان  

بقیه روبه  

بیام تامن وایستین همینجا  

 کامل را در سپس بازاست در که میبیند ضربه ازچند میزند،بعد ودر میرود کلبه در پست تنهایی به خودش بعد

میکشد وداخل بازمیکند  

ترشا کلبه داخلی روز  

 ی پنجره از که سرد وسوز نورکم است تاریکی وفقط ندارد وجود دران ای وسیله هیچ میکندکه رانگاه کلبه داخل

است  نداشته سکونت درانجا هیچکس کنون تا گویی اند شده خاموش که اتشی های وشعله اید می شکسته

بلند باصدای میکندبعد تعجب وضع این بادیدن ارمان  

ترشا؟ اهای ! 

 بعدچندلحظه

 تواینجایی؟

 را در چندلحظه میشودارمان باز پدر صدامیدهد قیییژ اید می درکلبه اتاقک در صدای اینکه نمیشنودتا صدایی

 سمت به سالنه سالنه سیاه رنگ با غمگینی ی چهره با مانند لزج وحشتناک موجود یک اینکه میکندتا نگاه

اید می ارمان  

 ارمان

 باتعجب

هستی؟ توکی ! 

اید می او سمت به ناراحتی باحالت موجود  

 از گرفتنت جایزه از توقبل..وحقتوبخورن بخوری شکست ازاینکه تو،ترس باختن از ارمان،ترس توئم ترس من

حاال اما نمیترسیدی هیچی ... 

میخندد قاه قاه  



میشود ارمان ی چهره به چهره مخوف بعدباحالت  

نترسه؟ چیزی از نفرهمیشه یک میشوه مگه  

رابومیکشد اطراف بود بزرگ دوسوراخ شییه که دماغش ناگهان بعد  

میاد بیشتری های ترس بوی ! 

میرود بیرون به وسریعا میزند امیز لبخندشیطنت بعد  

کلبه بیرون روزخارجی  

 شبیه هرکس روبه موجود ان ناگهان که میکنند تعجب موجودی چنین بادیدن همگی میرود بیرون به موجود

 کههمان شبیه اید درمی وحشی پیرمرد یک علیرضا میروند،روبه عقب به ازترس ها گوش میشودگلیم ترسهایش

 چشمهایش افتد،علیرضا می علیرضا دنبال درازش دستهای با و میخندد او به که بود پیرشده علیرضا که وقع

 دندان گیرکه وپاچه وحشی عنکبوت میکندوشبیه پرنیان رابه رویش گذاردبعد فرارمی وپابه اید می در ازحدقه

 دراز دستهایش عنکبوت سامیارهمان روبه میکندبعد وحشت دارد،پرنیان سمی بزرگ ودم میفشرد رابهم هایش

 دادوبیداد کلی سامیار میبرد باال زیادی ارتفاع راتا وسامیار اید می کش بدنش بعد میگیرد اورا وبعد میشود

دهد،ارمان نجات را خودش میکند وسعی میکند   

بمونه اینجوری بذاریم نباید میشه ترسامون شبیه داره انهااون وروبه امده ها بچه میان به سریعا  

 پرنیان

ترس با  

چیکارکنیم؟ باید ! 

 شبیه دالرام به رو اید،بعد می در دادش میکند،سامیار پرت انها کنار رابه سامیار ترشا اینکه تا میرود درفکر ارمان

 داد با فرارمیکند،ارمان باجیغ افتددالرام می راه به او ودنبال میشود مرگ از ترس ی مرحله های غول همان

رسیده ذهنش به چیزی که طوری  

باشه دیگه یکی ترس،ترسه اون اگه حتی بجنگیم نمیترسیم ازش که هرچیزی با باید ! 

 را داشت وجود عدد یک گوش هرگلیم در که رنگی طالیی وخنجرهای میرود ها گوش گلیم سمت به سریعا بعد

میدهد اطاعت فرمان دستور ها گوش گلیم وبه دارد برمی  

بیاین من دنبال ! 



 یکی هرکدام میرودوبه ها بچه سمت وبه برداشته خنجرهارو میکندبعد اطاعت خودش گوش گلیم فقط اما

بلند باصدای انها روبه اند،ارمان گرفته فاصله موجود ان زا میدهدانها  

کنیم کمک دیگه بهم بجنگین،ماباید نمیترسین که باهرچیزی  

میدهد ادامه  

 ناگهان میکنن،بعد همینکارو اوناهم وبعد نمیکنن اطاعت ازمن اونا بدید اطاعت فرمان نو هاتو گوش گلیم برید

 گوشه به اورا و غرد می ارمان وروبه اورد درمی را هایش نیش میریخت اشک که همینطور مانند لزج موجود اون

 حمله موجود سمت به ارمان گوش سرمیدهد،گلیم ای ناله ارمان میخورد درختی به محکم او میکندو پرت ای

 موجود سمت به باخنجر میکند،علیرضا پرت جایی به را گوش گلیم حرکت بایک او ولی میزند وچنگ میکند

ارمان وروبه میرود عقب به ازترس میشودعلیرضا پیرمرد همان شبیه شکلش ناگهان که میکند حمله  

میشه ترسم شبیه سمتش میرم وقتی!نمیشه  

بلندمیشود سختی به ارمان  

بریم دیگه باهم بیا  

 ازپشت ارمان میشود موجود نزدیک باترس علیرضا وقتی ازکنار وارمان ازجلو علیرضا میروند سمتش به هردو بعد

 میرود عقب به میشود،ارمان ارمان ترس وشبیه غرد می او به ورو برمیگردد میزند،موجود او به خنجری محکم

 نزدیک سامیار و دالرام و پرنیان همینطور میزند او به ازپشت وخنجری میکند حمله او به علیرضا لحظه همان

 طالیی خنجر پنج ترشا بدن خنجرمیزنددراخردر او دیگربه نفر یک نفرشد یک ترس شبیه ترشا وهروقت امده

 غرد می لحظه چند وبعد انهامیشود از یکی ترسهای شبیه وهرلحظه مینشیند نابودی درحال میرود،ترشا فرو

 میرود کلبه سمت به رنگ قرمز حیوانی پایی ورد افتد می زمین روی انها طالیی وخنجرهای میشود محو وناگهان

 همان ناگهان بعد میزند در میرودو کلبه سمت به سریعا صحنه این دیدن با میشودارمان بسته محکم ودرکلبه

خوشحالی با او روبه پیرزن بازمیکند را در کرد باز رابرایش در بار اولین که مهربون پیرزن  

اومدی خوش ارمان !! 

ارمان روبه میکند نگاه را ارمان سر پشت بعد  

اوردی؟ خودت با هم دوستاتو  

بالبخند انها روبه بعد  



بیاین!تو بیاین  

 هم بقیه میشود وداخل میکند نگاه دوستانش به تردید وبا برمیگردد عقب به رابازمیگذارد،ارمان ودر میرود بعد

میشوند کلبه وارد  

ترشا کلبه داخلی روز  

 بار این وصمیمیت،حتی گرمی همان بود،به امده انجا تنها ارمان که است موقع همان شکل دقیقا کلبه داخل

اورد می چایی پیرزن مینشینند همگی دارد، وجود مبل یا صندلی افراد تعداد به درکلبه  

پیرزن وروبه بلندمیشود دالرام  

میکنم تعارف من بدین   

میدهد او رابه وسینی میزند لبخند پیرزن  

نکنه درد دستت  

میکند تعارف را چایی سینی مینشیند،دالرام انهابود راس در که مبلی روی و  

ارمان روبه بقیه با افتخار  پیرزن خطاب به  

اگه ارمان شجاع نبود االن صاحب گنج من نمیشد.حتی همین االن هم که تونست دوباره با ترسهاش کناربیاد 

اعتشهازسرهمین شج  

 بقیه سرتکان میدهند

 ارمان

  ما این دفعه به کمک شمانیازداریم درسته اما

+ کمکی چه  

_ کجایه نمیدونه هم کسی ورفته دزدیده رو دادین من به شما که جواهراتی اون مردازما!مردآزما  

 ازاون موجود پلید بعید نبود+

میرود فکرفرو به پیرزن  

میکنم کمکتون باشه  



بالبخند بعد  

هستین خوبی های بچه اینکه خاطر به فقط اما  

 !بقیه هم لبخندمیزنند

 تا میخورند چایی یا میکنند نگاه دیگر بهم تعجب با میکنندویا نگاه او رفتن به همگی میرود اتاقک سمت بعدبه

او روبه میشود،پیرزن بلند سرجایش از ،ارمان اید می ارمان سمت به عصایش با پیرزن اینکه  

توئه ماله دیگه این بیا ! 

 باتعجب+

چیه دیگه این  

_  برات رو وهرپنهانی میده انجام برات بخوای ازاون رو هرکاری یا هرچیزی که عصایی!من قرمز نور عصای

بگیره قرار روش روبه عصایی اینکه مگر!اشکارمیکنه ! 

 باتعجب+

ارزشه با خیلی این اما  

_  بهت که وظیفمه من ارمان زیاده خیلی ارزشش بکنین تونستین شما که کارایی ارزشه با خیلی هم کارشما

شده که قیمتی هر به وایستی شیطانی موجود اون جلوی کنم،توباید کمک ! 

+ نمیاین؟ ما همراه خودتون چرا اما ! 

_ یانه بترسونه اونو اومد اینجا به کسی هروقت که باشه کسی باید بعدشم!من عصاجای این ! 

میکنند نخودی خنده ها بچه  

 ارمان

نتونم شما بدون میترسم من اما  

 باجدیت_

 تو ابزار ترین مهم االن و!نداری منم کمتراز باشی نداشته وشهامت شجاعت بیشترازمن اگر که باش مطمئن

گذشته خیلی باشیدهمینطوریشم زود برید حاال!...همیناست  



 سامیار

بریم باید کجاست؟کجا اون مانمیدونیم اما  

 پیرزن

 بالبخند

 برید سریع وقته تا میکنم،شما فکر که رفته همونجایی طالها کردن اب برای ندارم شک میگم بهتون من

بجنبین بشین ها گوش سوارگلیم ! 

 جادویی عصای نزدیک میکند،نمای نگاه عصایش وبه لبخندمیزند که میدهد نشان را ارمان ی چهره نزدیک نمای

میشود دیده  

و بعد درفراز اسمان ها عجیبسکانس رفتن به دنبال مردازما در بازار موجودات   

وغریب عجیب موجودات بازار _خارجی_ عصر  

 ان موجودات که تفاوت این با انسانهاست های بازار شبیه که میشودد پیاده جایی در هایشان گوش انهاباگلیم

 وبچه هاست،ارمان انسان ی مرده اجزای میکنند وبدل ورد  وفروش خرید که چیزهایی و هستند غریب و عجیب

 دارند قرار دایره وسط در ودالرام افتند،پرنیان می راه به اند شده جمع هم دور دایره صورت به دیگر درکنارهم ها

دوستانش به خطاب قدم چند از بعد است،ارمان دستشان به رنگشان طالیی های خنجر انها همگی  

کنین استفاده خنجرهاتون از میتونین خطرکردین احساس که هرلحظه  

 تیز مثلثی شکل،دندان بیضی صورتهای انها بعضی که میشود دیده عجیب جودات مو های چهره نزدیک نمای

 با میشودکه دیده است کشیده دراز االغ شبیه باگوشهاییکه لجنی پوست بارنگ انهاست دهان جلوی که بزرگ

 وکله دارند کوچکی ی جثه میروند راه چهارپا حیوانات شبیه انها از میکنندبعضی انهاراتماشا افتاده اب به دهان

 زن که انها از وبعضی غرند می انها روبه و است سگ شبیه هایشان ودندان قرمز چشمهای با خوک شبیه ایشان

 بسته گردنشان به که وروسری سفید وموهای است زغال مانندتکه که دارند سیاه شکل لوزی هستندچشمهای

 دقیقا که دارد قرار نوزادشان ان در که اند بسته شکمشان جلوی بقچه ویک رنگ وقرمز بلند های وچنگال اند

 مغازه درهر که است،انهامیبینند داشته برشان ترس موجوداتی چنین دیدن از وبقیه هستند،ارمان خودشان شبیه

 رد را مرده اجزای میخورندودرجایی را انسان واجزای ادم ی کله گوسفند ی کله بجای رستوران ی مغازه مثال

 پنهان تا میگیرد جلویش را عصایش میگذرد که هرموجودی از میکنند،ارمان وفروش وخرید وبدل

 سمت به را واو میگیرد را دالرام دست داشت االغ شبیه هایی گوش که موجودات انها از یکی اشکارشود،درجایی



 فرو موجود ان ی وکله سر به خنجری شده متوجه که میکند،سامیار وداد جیغ میکشد،دالرام خوردن برای خود

 به میرود،ارمان بقیه سمت به وحشت با دالرام.میمیرد موجود وان میپاشد بیرون مغزش خون عالمه میکندویک

میزند اش شانه به رو است موجود ان جسد به خیره سامیارکه سمت  

سامیار افرین  

میزند مندانه غرور سامیارلبخند  

 گروه از دزدکی میشنود غذا بوی که علیرضا ازچندقدم افتند،بعد می راه وبه میکشد رفتن نشانه رابه بعدبازویش

 ناکهان برداردکه دزدکی را میفروشندومیخواهدخوراکی خوراکی که میرود هایی مغازه سمت وبه میشود خارج

 وفریاد داد انها سمت اند،به شده غافل ازاو که رامیبیند دوستانش وگیرمیکند،علیرضا چسبیده غذا ان در دستش

 میزند

هاا بچه!!ارمااان!کمککک  

 پراز که دهانی با او وروبه اید می بیرون ازمغازه دار مغازه عنوان به بود خوک شبیه سرش که موجودات ازان یکی

است دهن اب  

وچیلیی چرب پسر چه!به به به ! 

دوستانش به خطاب بعد  

خوشمزه قربانی یک!!داریم چی ببینین بیاین ها بچه ! 

 را ایستدوعلیرضا می بقیه وروبه برمیگردد که میشود دیده است،ارمان شده حبس اش سینه در قلبش علیرضا

 نمیبیند

 بانگرانی

کو؟ علیرضا ! 

 میروند،نمای دنبالش به هم بقیه میرود او پیداکردن برای عقب سمت به بدوبدو ارمان بعد میکنند سکوت بقیه

میزند داد که علیرضا ی چهره نزدیک  

 !کمککک

 انها سمت به خنجرهایشان با وبقیه میبرند،ارمان مغازه به را علیرضا که رامیبینند موجود دو ان وبقیه ارمان

میدهند نجات وعلیرضارا میکنند حمله  



 علیرضا

انها روبه میزد نفس نفس که  

خداروشکر واای  

 پرنیان

او روبه باحرص  

نکنی درست دردسر انقد تونمیشه  

میکند ریزی خنده او ازحرف علیرضا  

بود گشنم خب  

+ نیس؟ کی ! 

میزند لبخند علیرضا  

  ارمان

همه روبه سریع  

نمیشه دیده مردازما میگیرم عصا وهرکجا هرکی روی نداره فایده دیگه ! 

 میخواهد اندازد می زمین اورا میکندو حمله آرمان پشت به سیاه پوش شنل یک لحظه همان ناگهان بعد

میکند پرت سامیار سمت را عصایش عصارابگیرد،ارمان  

 !بگیرش

 می وکنارسامیار یابد نجات او ازچنگال میتواند میگیرد،ارمان عصارا غریبه مرد ان روبه و میگیرد عصارا سامیار

 را میگیرد،بعدشنلش گرفته سامیار که عصایی جلوی را زردی نور وعصای میشود بلند پوش سیاه مرد  ایستد،

میشود دبده ها بچه متعجب شود،صورت دیده مردازما صورت نزدیک ونمای کناربزند  

 مردازما

 باعصبانیت

من عصاروبده اون ! 



 ارمان

دادمیزند باجدیت  

مردازما هستی بازی این ی توبازنده که بدون اینو!بگیرم ازت تاحقمو اومدم من!هرگز ! 

 ریزی خون کلی ارمان وبازوی میکیرد هدف را ارمان بازوب عصایش تیزی با است گرفته حرصش که مردازما

 دراخربازار،که گوشش گلیم سمت وبه میگیرد را بازار خروج راه ندارد توانی انها جلوی میبیند که بعد میکند

 که دردی با او اما اند شده جمع ارمان دور ها میشود،بچه گم جمعیت درمیان میکند،و بدوبدو نمانده هم خیلی

  دارد

دنبالش میریم ! 

 علیرضا

خوبه حالت مطمئنی  

+ بریم اره  

 بازار اخر به اینکه میکنندتا گم جمعیت درمیان را او و افتند می ه را به دنبالش هم بقیه افتد می راه به بعد

 گلیم سوت بایک وبقیه استارمان فرار ودرحال امده در پرواز به گوشش گلیم با مردازما که ومیبینند میرسند

پروازمیکنند مردازما دنبال به وبقیه ارمان ایند می طرف این به بازار طرف ازان راصدامیزنندانها هایشان گوش  

 عصر خارجی اسمان

 پرت زردی نور عقب سمت به مردازما پرواز لحظه چند از میکند،بعد راحس زیادی درد بازویش در ارمان

 پایین سمت هابه گوش گلیم ناگهان بدهدکه سقوط هافرمات گوش گلیم میشودبه باعث نور همان میکندکه

 جنگل درسمت انها ناگهان اینکه نمیدهندتا گوش دهدانها قرمزمی نور باعصایش هرچه میکنندارمان سقوط

 سقوط درتشک ظاهرمیکندوانها را بزرگ بادی تشک یک باعصایش ازسقوط قبل میکنند،ارمان دریکجاسقوط

 میکنند

جنگل_ خارجی_ عصر  

 در همگی چندلحظه بعد کرده سقوط درتشک هایشان گوش باگلیم همگی میدهدکه نشان را آنها بازتر نمای

  برمیدارد کنارش از را سریعاعصایش دارند،ارمان سرگیجه احساس سرخود در مینشینندوفقط خود سرجای

نمیشود دیده میگرددامااو مردازما دنبال عصا یا وباچشم  



 علیرضا

حالی بی با  

بده حالم چقدر واای ! 

 ارمان

 باتشویش

نیست مردازما ! 

عصبانیت با بعد  

ندادن گوش ما حرفهای به لعنتی های گوش گلیم این  

 پرنیان

حالی بی با  

نده گوش ممکنه باشه داشته صاحب اگه چنتا که بود نوشته  

 گوش ایند،گلیم می پایین ست بهبودی به رو که سرگیجه با هم اید،بقیه می پایین بادی تشک از باحرص ارمان

وزیرلب میگذارد دری دست روی را دستش یک رفته ازدستش زیادی خون که اند،ارمان افتاده بیهوش ولی ها  

ببره اون بذاریم نباید کنیم یکاری باید  

 پرنیان

او روبه بانگرانی  

میره ازت زیادی خون داره اما  

 ارمان

حرص با  

نمیشم تسلیم من ! 

میکند اطرافش ودیدن رفتن راه به شروع  



 سامیار

ارمان روبه  

کنی؟ درمان تو بازو تا نمیکنی استفاده ازعصات چرا ارمان  

 علیرضا

 باخوشحالی

میگه راس سامیار اره ! 

 سریع میشودکه دیده ارمان زخم نزدیک میگیردنمای زخمش روی را عصایش فکرمیکرد که درحالی ارمان

 دهد،بعد تکان را دستش راحت میتواند او برمیگردد اش اولیه حالت به ودراخرپوستش شدن جمع درحال

بقیه به ورو لبخندمیزند بارضایت  

پیروزی واسه یه نشونه یه این!خب ! 

لبخندمیزنند باخوشحالی هم بقیه  

 دالرام

بقیه روبه  

بریم بتونیم تا کنی ظاهر رو وسیله یک باعصات بهترنیس حاال  

 علیرضا

ای؟ وسیله چه وسیله؟اما ! 

فکربودباهیجان در که ارمان  

 !بالگرد

نمیشود دیده امابالگرد میتابد میدهدونورقرمز راتکان بعدعصایش  

 پرنیان

 بانگرانی

کوش؟ بالگرد پس  



 ارمان

دنبالش باشه،بگردین ورا همین باید ! 

میزند داد باخوشحالی علیرضا اینکه رودتا می طرف یک به هرکسی بعد  

اینجاست ایناهاش !  

 به کوچک بالگردنسبتا یک بو ظاهرشده وخاکی درخت بدون مجیط دریک میدوندبالگرد علیرضا سمت به انها

میکنند نگاه را وان میروند طرفش به خوشحالی با قرمز،همگی رنگ  

 ،علیرضا

 باتعجب

برونه؟ اینو میتونه کی اما  

 سامیار

 باغرور

گرفتی؟ کم دست تو سامی داش  

میشود راننده لبخندمیزندوسواربرقسمت هم میگیردخودش شان خنده حرفش ازلحن همه بعد  

 ارمان

بالبخند او روبه  

باشی موفق  

همه به بعدخطاب  

 سوارشید

 پرواز وانها درکنارسامیارمینشیند ارمان میدهد نشان نشستهاند بقیه راکه عقب باز نمای سوارمیشوند همگی

 میکنند

اسمان _خارجی_ عصر  

میشود مسلط ان به بعد پروازمیکندولی وارام وکوله کج راندبالگرد نمی خوب دراوایل سامیار  



 علیرضا

اوباتیکه به ازپشت  

داری؟ گواهینامه ! 

 سامیار

 باخنده

میکنم اعتراف نروندم حاال تا بالگرد خب ولی دارم اره  

میکند اشاره ای نقطه به ارمان  

اونجارو هی  

 سامیار

 چیشده

 ارمان

میکنه حمله بهمون داره اون  

اید، می بالگرد سمت به زردی نور ناگهان بعد  

میزند دادم ارمان  

کن کج مسیرو  

 منشا که نمیبیند چون دیگر،ارمان نورهای وهمینطور میدهد جهت تغییر را میشودوبالگرد متوجه سامیارسریع

میکند پرت قرمز نور باعصایش هرطرف به جهت کجاست،بی از دقیقا انها  

 ارمان

سامیار روبه  

 استارمان پرواز درحال گوشش باگلیم میبیندکه را مردازما دورارمان از ترمیرودتااینکه سریع تربروسامیار سریع

 نور گاهی تراست کند بالگرد حرکت وچون میکند پرت هم میدهدواو نمیخوردوجاخالی او اندازدبه می نور هرچه



 شدن اب خ درحال ایجادمیشودوبالگرد دود همراه به بزرگی سوراخ بالگرد از ودرجاهایی میخورد بالگرد به زرد

اندپرنیان گرفته استرس ها بچه استبقیه   

جلو به خطاب  

میمیریم میشه منفجر بالگرد االن بکنین کاری یک ! 

وباخود میرسد ذهنش به چیزی تااینکه است ساکت بود مضطرب که ارمان  

ارههه...میتونه پس.. بده بهم... بخوام که هرچیزیو... میتونه عصا همونطورکه  

میگیرد مردازما سمت به را وعصایش میشود بلند بعد  

دادمیزند باهول سامیار  

ارمان؟ بکنی میخوای چیکار  

میکند تعجب کلی مردازما اید می ارمان دست به سریعا مردازما وعصای میزند برمردازما نورقرمز ارمان  

 ارمان

 باخوشحالی

 !اینههه

 باهم وزرد قرمز نور میگیرد،ناگهان نشانه مردازما سمت مبدهدوبه قرار خود وچپ راست دردست عصارا بعدهردو

میکنند وهورا جیغ ازخوشحالی میکندهمگی سقوط پایین سمت به باداد ومردازما میخورد مردازما به  

 ارمان

سامیار روبه  

رود می کردبعدسامیارپایین سقوط که همونجایی برو  

نجات مادر از خانه ی شوم_خداحافظی با دوستان  _سکانس پیروزی آرمان  

بیابان _خارجی_ عصر  

 ازهم ومغزش بود مرده مغری ی باضربه گوش میشوندگلیم نزدیک گوش گلیم الشه میشوندوبه پیاده همگی 

 به همگی بود شده ریخته زمین روی طال های وتکه افتاده درپایین هم جواهراالت بزرگ ظرف بودویک پاشیده



 اونیست از اثری میگردداما مردازما دنبال باچشم ارمان میکردند جمع وطالهارا امده پایین بالگرد از ارمان جز

 خوشحالی وهمگی میزند میکندولبخندرضایت نگاه طالها وبه رفته بقیه سمت میشودتااینکه دیده او شنل وفقط

 میکنند

  سامیار

میزند ارمان شانه به باخوشحالی  

ارمان گرم دمت  

همه روبه بالبخند ارمان  

گرم هممون دم  

خیابان _خارجی_ شب   

 را عصاهایش میبارد،ارمان شدیدی وباران اند ایستاده همدیگر روبه درخیابان میدهدکه نشان انهارا بازتر نمای

 ازهمدیگر است قرار ازاینکه باناراحتی است،همگی نپوشیده وانرا  کرده قایم بود مردازما ماله که زیرشنلی

،و دستشان هرکدام تکه ای جواهر به میزان مساوی قراردارد میکنند نگاه بهم جداشوند  

  علیرضا

ارمان روبه  

سخته جدایی خبلی  

 خانه به رفتن وسریع بدو بدو شهردرحال مردم ی میکند،همه علیرضارابوس پیشانی وناراحتی بامهربانی ارمان

هستندتاخیس نشوند هایشان  

 علیرضا

میکند اشاره عصا به ارمان روبه باخوشحالی  

کنه وصل رودوباره بهم ما میتونه پس کاربکنه همه میتونه وقتی ! 

لبخند با ارمان  

میتونه که معلومه   



چیزا واینجور مسابقه بخاطر نه البته ببینیم همدیگرو دوباره امیدوارم بود جالبی دوران خیلی!خب  

میکنند تایید واورا میدهند تکان سر باخنده بقیه  

میزنند هم شانه به یا بغل یا هم میکنند،پسرها رابغل همدیگر دالرام و پرنیان  

همه به خطاب ارمان  

میشه تنگ همتون واسه دلم ! 

اورانگاه میکنند ناراحتی با بقیه  

ارمان درخانه پشت _خارجی_ شب  

رابازمیکند در باغصاهایش ندارد کلید میبیند که ارمان  

خانه حیاط_ داخلی_ شب  

میشود وداخل بازمیکند را درخانه ارام نمیشنودبعد صدایی اما میپاید جارا همه ارمان  

خانه_ داخلی_ شب  

میبیند را ناگهان ترانه در ازبازکردن بعد ارمان  

 ترانه بادعوا

االن تا بودی گوری کدوم  

میکشد راحتی ونفس میبیند خانه اشپز درون را مادرش اینکه تا میگردد مادرش دنبال او به دادن محل بدون  

خداروشکر اخ  

 ولبخندمیزند

وخوشحالی باتعجب مادر  

 !!ارمان

+ بریم باید کنین جمع ! 

_ که اومدی تازه کجا  



+ کجاس؟ مردک اون نمیمونم جهنم این توی هم دیگه ثانیه یک  

_ زیرزمین تو  

+ باش سریع باش سریع ! 

 مادر

 باتشویش

بریم که داریم کجا؟کجارو اما  

+ ببرم ازاینجا تورو که اومدم کن منو نکن اذیت انقد کن ترجمع شماسریع  

 مادر

دارم برمی مو ضروری وسایل االن باشه باشه  

میکنند نگاه بهم خیره و ترانه میرود،ارمان اتاق سمت بعدبه  

 ترانه

دستت؟ چیه اون!بری؟ میخوای گوری کدوم  ! 

نمیدهد محل ارمان  

 !!باتوهم+

 بیرون ازعصا قرمزی نور ناگهان بعد میزند پس اورا ارمان میشود ور حمله عصا سمت به عصبانیت با و بعدسریع

میکند تعجب صحنه این ازدیدن ارمان میزند خشکش جا همانترانه  ترانه میخورد وبه اید می  

باخود وباشیطنت  

بود حقش فکرمیکنم که حاال  

اید می امدن ازبیرون قبل مادر صدای  

کنی جمع وسایلتو تونمیخوای  

ارمان وروبه میکشد ای ترانه شیهه وبادیدن اید می بیرون کوچک ساک بعدبایک  



شد؟ اینجوری چرا این ! 

+ بدوو من میگم بهت چیو همه بیابریم  

ارمان روبه مادر میشوند حیاط  داخل ارامی به  و میرود دنبالش به ومادربا کلی سوال وگیج میگیرد را ساک بعد  

ینجا وایستامه  

روی پدر قفل میکند را به ارامی رفته ودستگیره ی زیرزمین را ازپشت میبندد و دربعد به سمت زیرزمین   

حیاط_ داخلی_ شب  

روند می بیرونباخوشحالی خانه ازدر وارمان مادر  

5/10/1399مهدیه کوهجانی  

 


