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 ور :کد

موه لووک   و ه ل زندگی به  چشم می خووردیسن فوق العاده شلوغ است و وسا

, اف اف کروفر ی,  مواسوازهووه ووو , سورن کون , چوا  نک  ,  قیر موولیهستند نظ

و ... از آن , گواو  صوندوق  ده یک اما همه خوابیساعتها  ش, م یر  , تلفن بی سیتصو

که در  بواز اسوت بوا کوت کمد لباس چراغ مطالعه ،ر , یز تحریخچال ,  میطرف هم 

ر یونخور نظ تختخواب , خوراکی ها  به درد  , در توالت , گاز ,شلوارها  مارک دار

شوه هوا  معوروف یوار  پوسوتر هنرپیوپ  و پفک و ... به چشم می خوورد . رو  دیچ

چسبانده شده است . آسمان آبی پوستر و و نقشه وهان ستها یرانی و خاروی و فوتبالیا

و منشووور   WTOش هووا  ترووارا وهووانی , ینارها و هموواینهووا اعوومن سوومیدر کنووار ا

کی کامل باز می شود . مقارن با باز شودن  پورده یسازمان ملل ووود دارد . پرده  در  تار

 می شود : ک  شده پخشینوار م

شگاه کتواب تهوران ... هموه ووا ین نمایمقدم شما مهمانان گرامی را  به چهاردهم

غاا یه تبلیر , آدم فرو  دست  تو رو شده ... قصه ها تو بلد ... ) چند ثانیلور , حاحایف

د و آرام آرام نوور سون را یی می آین نوار صدایمختلفی پخش می شود . ( در اواسط ا

لف در ـبوا لبواس هوا  مختوو د  یوس و ناامأبوک حالوت یسر در پ 7روشن می کند . 

 به چشم می خورند .در حالت ثابت ا اوـواها  متف

       

چ ی, هو  قشون ن حرفوایوچ کدوم از ایصدا : بعضی وقتا آدم ح  می کنه ه

ک قشن  خواننده یو موز کنه ... نه صدادلشو آروم نمی ,   والبن شعارایکدوم  از ا

م کار می یکه به خاطر کمسشم که شده دار wto و کیرارا الکتروننه ت, محبوبمون

چ یو نه هوحقوق مدنی نه حرف داشتن تو مسائل و سان  یقبول شدن فوق لنه , م یکن

گه ید، ه غرفه ا  تو  داره یا که هر کی یاساژ گنده دنتو پا . گه یدث یحرف و حد

ق فاب آدم یرف  که چی ؟ خرآ. ستیدهنه مغازه داشتن هم ارز  ن 4-3نبش بودن و 

م ... من ییماها؛ نران ین ایننیی که هم می بیافه هاین قیا م ...یبگذره ... یادیهم برا آدم ز

م بوه رو خودموون یاریونوی کوه کوم نیبرا ا امام یر کردیگ ییه وورایو تو ... همه مون 
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مثل االن ح  ی یسه ... اما وقتایی می نویزایه چیبعضی وقتا آدم حال داره م ... یارینم

م و از رو یه سر  به دفتر خاطراا دلمون می زنیپ  ل ... یل تعطیتعطاون هم نداره ... 

آدم وقتوی خواطراا و نوشوته هوا  . میمون دل خو  می کنه بهو م یهمون می خون

رو E-MALI م و  باکمسا  یهممون  نامه نوشت ...ه حالی می شه یشو می خونه یقبل

سه و می دونه به ینامه ها هم  هست که آدم برا خود  می نو ترربه کردن... اما بعضی

ن نامه هوم از اون ناموه یکار می شه کرد  ... ایرسه ها ... اما چ ینم دست صاحبش هم

بلند می شود و رو  سن شروع موی کنود بوه خوانودن ناموه از حفود ... در  1)...هاس 

از  و بعود ا انرام موی دهودو کار  ر بلند می شود و او هم با او می خواند 2اواسطش 

و کار خود را می وندد یینها می یبه ومع ا 3. در اواسط نامه مدتی خواندن رها می کند

 .(     و انرام کار خودهستند و قطع کردن . در خط آخر همه در حال خواندن کند

سوت ووز یسمم . حال من خوب است. حال همه خووب اسوت و مملوی ن -1

شه است و یت تن  تر از همی. امروز دلم براباشدماندنی کند خدا دور  شما که آن هم 

اد  ندارم و هموان گفتوه یدا کنم. اما ... حرف زیبهانه ا  برا  نوشتن به تو پ خواستم

سم و یرا راضی نمی کند. گفتم بگذار کمی از روزگار خودم بنو ها  تکرار  هم دلم

 ورم.آاد یصحنه صحنه زندگی ام را به 

ر یرضه رو بگن قَیکار دار ؟ اونش با من ... تو ای(: ا  بابا ... تو چلیباوم)با  -2

ه یاون چک قبل ن سود کاره ... بهره کرا بود؟ راستی توی... چی؟ بهره؟ باشه بابا ... نه ا

ن روزا همه گرگ شدن ... چی؟ یاسکونتو حساب کرد ؟ حواست باشه ها ... آره ... ا

ره بابوا ... آنه ... واهلل اگه دروغ بگوم ... یمت همیه قخدا گواه بر پدر  لعنت ... نه ...

     ده ... یال رو   سود کرده باشم ... باور کن به سر بریه ریاگه بگی  وون بچه م ... نه ... 

ن  یودم ای... ام ن است کهیدم این تکرار  تر سخنی نباشد. اما امید از ایشا  -1

کسی به او موی رسواند و بوا   می رود. ادی)فرد ادم رفت ین است که یاست که ... ا

 (د یکمک او می گو

در ووواب, حرفوی از روزگوار ... چوی ؟ ... د ین است که تو هم شایدم ایام :1

قشنگی ...   تو روشن شود.قشن  ا  یر دنیتصو... سی و فضا  فکرم به یخودا بنو

     ست گن  مانده است ... یر زمانیلفظی که برا  ما د

ره ... می گن خطم بده ... اما می دونم مشکل یادمون میاز رو هم  نی ؟یصدا: می ب

گه اس ... )پسرها هر کدام مشغول کار  هستند و بی صدا انرام می دهند( یاز وا  د

ش یهفته پ 2ن نوشته ام مال کی بود ؟ ... آهان مال یچ کار  رو ندارم ... راستی ایحال ه

.همه با عرلوه در رفوت و آمدنود .  ابانیلت خحاانش چی بود ؟... اون روز ... )ی... ور
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 (پسر منتظر تاکسی هستند2

 ا هم که انگار همه مردن ...ین تاکسیخسته شدم بابا ب  که راه رفتم ... ا -6

 رن یل نمی گیگه ماهارو تحوینه بابا ... از ب  دربستی به تورشون می خوره د -5

 )اشاره برا  سوار شدن( ولی عصر ... ولی ... -6

 نا که ما رو نمی برن ... دنبال از ما بهترونن ...یبابا ا -5

 ولی عصر ... ولی ... -6

ه یتاکسوولی عصر اد بگه یه ها ...تا آدم بین اسم ولی عصر هم عرب اسمیا -5

 ش یسر پل ترررفته 

 نرا ...ین اسمو گذاشتن ایآره ... اصم نمی دونم چرا ا -6

 نمی دونی؟ -5

 ونی؟مگه تو می د... نه  -6

 صبحشو نه ولی عصر ... نمی دونی ...  -5

 )مردد هر ک  به کار  مشعول می شود(

ن کومن یون شهر ... تو این که تو ایمون می گفتم و شهرمون ... از ایصدا: از زندگ

 شهر ... چقدر وا  دلتنگی و چقدر وا  دردو دل هست. 

چنان شهر من  (و بچه ها هرکدام مشغول کار خود هستند )نامه می خواند  -4

.  به درد زندگی می خووردتا قسمتی ست. کمی یدانی, گفته اند وا  بد  نافتد و  که

 –عزادار  مرده خنده و مار  ه  نوزاد و یا امد ) صدا  گریمی شود در آن خوب به دن

ی یشگاه ها  مرهز  دارد و قبرستان  ها  با صفایا رفت . زایادغام در هم ( راحت از دن

 . ک مردن آبرومندانه رایک زندگی خوب را دارد و خواسته ها  یازها  ی. ن

 د  فوا کرد ؟ید  اقا  ومشیراستی فهم -7

ک دونشون هم برا یدم یچاره همه بچه ها  هم خارج بودن ... اما شنیآره ب -3

 ن همه پولو گذاشت  برا وراث  ... یا ومدن ...یختم و هفتش ن

 لی آبرومند برگزار شد .یاما خ -7

 چطور ؟ -3

ه برناموه هوا رو اونوا یه موسسه ا  تماس گرفتن که کلیچی . از اونرا با یه -7

ونازه رو و هم  ه می کردنینفر اوردن که هم گر 43-33برگزار کنن . اونا هم حدود 

 خدا رو شکر خوب بود .لی با شکوه بود ... یع می کردن ... خیتش

 چقدر خروش شد ؟ -3

هزار تومن گرفته  53عت یه و مشایآدما برا  گر نیمی گفتن هر کدوم از ا -7
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هزار تومن  73رف می کرده تا اد مصیه می کرده و دستمال هم زیگر... البته اگه با صدا 

 ده ...یهم می رس

 ن ...یعنی همیآبرو گه ... یخوبه د -3

نوشتم ن طور  ینم خراب بود ...ایم روز بعد  ... اون روز ماشیصدا :  خوب بر

ه تو را به همه وا می رسانند ؛ عدالت خوبی یل نقلیی وسایایرون میه از خانه ب... صبح ک

ت می شود . آنکه مهم تر است و به وا  مهم تر  می رود تند تر و انکه کم یهم رعا

آده  موی یو) همه در صف تاکسی اند و بعضی هوم پت تر است آرام تر می  رود . یاهم

  روند(

رد با لهره افغانی ( یر می زند و وا  او را می گاو را کنا 2) در صف تاکسی  -4

 ع بروم ... ید سریآقا ... مادرم حالش بد است دارو گرفته ام ... من با

 لی بد شد که ...یا  بابا ... خ -2

 آقا نوبت من بود ... -4

 ر نمی شه  ...  ی: حاال د -5

ستن که دلشون ی هم هیاما حتما کسالی سوخت ... یا خین افغانیدلم برا اصدا : 

 ناون سرعت می گذره هوا ...یعمرما هم به همم روز بعد ... یخوب بربرا ما بسوزه ... 

ون پشت یزی) همه مثل نماشا  تلورو می گفت ... شناسیر داشت اخبار هواااخب زرو

 نند .( یون می بیزینند و می خوابند و تخمه می خورند و تلویننده  ها می نشیبه ب

ک یده یگزارشاا رسش می دهد( طبق یک نشانگر نمایبا ا رنقشه وهان  ) -1

ن رو  وهان هست و از غرب به شرق و از شرق به یتوده   فوق العاده پر فشار و سنگ

ا روح یوکوه قلوب  سوت . از افوراد یز  نیغرب  در حال حرکت است و فعم هم گر

, ماهواره ا  ند .طبق گزارشاا یایرون نید است اصم از خانه بنمف دارند خواهشیضع

ست کی ید پشت ابر است و معلوم نیابر  ست و خورش هار روزها آسمان یامروز و سا

هوا ین  زودیوبوه ا میکننمی  فکر ،و گمانه زنی ها ن بررسی های. طبق آخر دیایرون بیب

م داشوت و خوود را از ی. روزها  سرد و بی روحوی خوواهم یشاهد آسمان آفتابی باش

 د.تا اخبار بعد خدا نگهدار .ی  گرم و پشمی خوب بپوشانگزند حوادث با  لباس ها

خامو   ت روشن می کنند کهیمی شود و همه با کبر کمصدا : صبح ) نورها 

دا می کند و اگر کسی هم حوصله ین کار ادامه  پیک می شود وایمی شود و دوباره تار

ه همند یدو شب هر ؛ما خاکستر  است ا دل یشهر داشته باشد با صدا می خواند (آسمان 

ن برا  من که گمان می کنم چشمان تو آبی ی. هر دو آلوده و خاک گرفته و مضر . ا

خووبی  ره شوده انود ( نشوانهیآسمان آبی خ د باشد ) نور کمی روشن همه به نقشهیبا



5 

عمموت ورود ممنووع ,  2دا موی شوود ) یوست . در  شهر من نشانه ها  خوب کوم پین

هم پوستر  را  7ل حمل می کنند و یحمل با ورثق 5نوع , ستادن ممیا4پارک ممنوع , 3

نها را یه هم  ایو بقز یهمه چی ممنوع حتی  شما دوست عز نوشته شده  مل می کند کهح

شوتر یر اسوت و مورا  بین شهر دلگیصبح ها  ا (قشان می کنند ینشان می دهند و تشو

نروا زموان بوی یومی است . ان نام نامفهیدار تو می کند . گفتم صبح ها ... و ایغمزده د

رد ) هموه بوه یومعنی است .وقتی فکر می کنی صبح صبح است ناگهان خوابت موی گ

طرف  رختخواب حمله می کنند و می خواهند بخوابند و با هم دعوا می کننود چوون 

ک صفحه و آنهم یم ها همه یو تقوقه ها تکرار همند یست ( همه دقیشتر نیک تخت بی

ست ... به یالین کمال خو  خیعنی که روز آمدن توست ... نه ... ان میومعه ...نه به ا

ن اوضواعی ید ... و مون ... در چنویوکمی خواب ل است ومی شودین معنا که روز تعطآ

 دلباخته تو شده ام ... 

 عنی چی ؟ین  مال باخته که می گن ینم ایبب -2

ه یتما تو همون ماحچه می دونم ... ن وقت صبح ... یر داد  اینمی دونم بابا گ -5

 ران قطر چند چند شد ؟یدلباخته و پاک باخته و باخته و راستی ا

 ران قطر ؟ کدوم باز  ؟یا -2

 ش بود.یسال پ 23گه یهمون د -5

ن گل چی چی ؟ گل رز ؟ یادهنمون صاف شد  ...ش  ؟ بابا یسال پ 23آهان  -2

 ش کرا بود؟اسیافه اس گل یاس ؟ نه بابا با اون قیگل رازقی ؟ گل ...نه 

 گل محمد  ... -5

د تو گل خودمون ... ا  بابا ... حاال تو برو از دلباختوه و یآهان ... اره ... شوت -2

 ه ؟ینا سوال کن ... باز  بعد  کیمال باخته و ا

 گه ...ید باشه دیبا -5

 آهان ... ساعت چند ؟ -2

 فکر کنم ... -5

آه پو  کردنو پارچه ید به س) همه شروع می کنننم ...یباشه پ  حتما می ب -2

 ل مختلف و خود را در پارچه پوشاندن (یاه انداختن رو  وسایها  س

کی هاست... یصدا : دلباختگی هم بی معنی است ... می دانی ؟ شهر من شهر تار

ک است . گاهی فکر می کنم اگور شومعی یش هم  تاریش به کنار , صبح هایشب ها

ستر  را درس عبرتوی موی داد ... شومع روشونی اه و خاکین همه سیروشن می شد , ا

 د(یشروع می کند به حرف زدن و می آ خرقه بر تن کرده 3ا  کا  ) معنادار  دارد
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ه ... یولی تکرارین شمع ها ... نه نشد خیکی ووود خود را با مرغوب تری: تار 3

ی خوا  ادآور ... برو بابا شعر که نمین یک , بهترین روزگار تاریشمع ها  ما را در ا

گه ...آقا مسئول یه کار دید ... اصم یاد کنید را ید و خورشیبگی ... آهان ... شمع بخر

غاا اول برنامه پخوش موی ین ...) تبلیتراژ اول برنامه رو بذاریگه اون تیه بار دیافکت 

لوی خوبوه ... کوم هوم از  ین خیوشگاه و صدا  شادمهر ( آهان ایغاا نمایشود .تبل

و در دست گن ؟ با شماهام ... ) خود  را آماده می کند و بلندیآماده ااستفاده  شده ...

و بچه ها  رو  سن  ) شروع می کندن چرا ؟ یمنو نگاه می کن رد ( دستا باال ... ایمی گ

( شمع شمع شمع ...حاال ...شمع شمع شمع هم دست می زنند و خود را تکان می دهند 

ما   ن همه یلی قشن  و خوبه, بین , خیربخر ...شمع شمع شمع ... شمعو که شمآ بخ

هور ووا رو کوه  ن ...ید بودونیونو باین ... ایدیشمع منو که خرها , شمع من محبوبه ... 

) بچه ها تکرار می کنند  ( شوما هوا هوم نه ... ینه اینه اینه ... این ... شمع من بهتریبگرد

چی کار کنم ست ... یقشن  ن ادین زیتم اینه بابا ... دو ضرب سه ضرب ... اما رن ... یبگ

روشن کرده و پهلوو  ه فرفورژه یرو  پا) پسرها هر کدام شمعی ال ... ی؟ اصم بی خ

و نور  گه  دنبال شمعیکسی دنند (یمی نشو  در اطراف فرد می آورند و شمع را گذاشته 

 د در شب ... اصم انگار  نور و روشنیین  دیست ... همه شدن دوربیزا نین وور چیو ا

ن یآقا ا) خطاب به مسول نور ( چشماشونو می زنه ...عرب دوره و زمونه   شده ها ... 

م یکه ما هست کیین تاریگه ... اه ... تو  همیشتر ح  شه دیر لزوم نور بیو بگینور کوفت

ی که یگه ... اونایی رو زنده نگه می داره دیآد و خاطره روشنای منه که شمع تا 4ن یهم

نن می گن گرون فروشی ) ادا  شوادمهر را در موی آورد ( گورون یهم چشم ندارن بب

ا نه یفرو  دست تو رو شده قصه هاتو بلد شدم ... برو بابا ... می خوا  آدم خوبی با  

ه ... آخه مگه شمع هم تقلب می شه ؟ چوه موی یا شمعا  منو بخر ... می گن تقلبی... ب

م بازم یمتی نداره هر چی گرون بدیق گه ... می گم آخه روشنی کهین حرفا دیدونم از ا

نور می  ن کوچولوها  من چه تقلبی تو کارشونه ؟یارزونه ... ) رو به شمع ها ( آخه ا

نه که من یاشکن به خاطره ا ن خوبی ... حاال اگه گاهی زود تموم می شن و پریدن به ا

 ا و خووبیواال بنه وان من بده ؟ ح ن بده ؟ینم ... شماها بگیهامو زود به زود بب مشتر 

د آدم طبق نظر مشتر  کار کرد که مشتر  شه یبا, ن وضع یو مشتر  مدار ... تو ا با 

با شمعا دشمنی که ییاصم دشمن نورن اونانه ؟ ین همه بحث مشتر  مدار  پ  چیا... 

د کروا یاد از دست من  راحت می شن ... خورشید بیمی گن خورشا یمی کنن ... بعض

ه فکر کردم ... نه وا  ظه لحین طرف و آن طرف می رود ( یعرله به ابود عمو ... ) با 

نرا کراس ؟ اگه یپنرره ا...ن ین بر بر منو نگاه می کنیه سوال از شماها که داریخوبه ... 
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ت می کنه ... دکتر ینور  چشماتونو اذ... برا خودتون می گم ...ن حاال ؟ یدین ؟ دیگفت

ه , خود  به من گفت ... اصم آقوا ووون یع کافن نور شمیگفته برا چشما  شما هم

ن خود  را نشان می دهد ( کی می گه نه ؟ کی ی... ) آستنهید ای...قرائت من از خورش

ک اهلل یلت دعوا بلند می شوند ( بارسی می تونه بگه ؟ ) بچه ها به حامی تونه بگه نه ...ک

نقدر قرائوت یاد ... یم خورشن می گیمن به اقرائت شما چی ؟ ... نند (یره می نش) دوبا

شتر از همه شماها یاد ؟ من که بید بدم میمگه من از خورشنم یببصم اباز  حال می ده ...

موی ن همه زحمت می کشم و شمع درست یاد اونه که ایدم .. اصم به یعاشق خورش

ادشون می ره و کور می شون . ملوت یباشه که مردم کم روشنی نن شمعا یگه ااکنم . 

کی از یگه ) رو به ید دین خورشین ایایباباوون اصم ب ن ؟یقور  و کور دوس داربابا

؟ ... ) رو به مردم   م کرده بودین پشت قایا ... خودتو ایشمع ها ( عرب آدم ولبی هست

ـو چوی نوین ...خووب  ایریاد بگیاما ... ین چقدر من باهاتون راه مینینم نه ؟ ببیاچی ؟ (

ن کنار هم یتاشمع رو بذار  33-23ن  ین ایایرد ( بیها رو می گ ن ؟ ) چند تااز شمعیگیم

د حسابی و کامل که نمی شه اصم نگا  کرد ب  کوه پور نووره و یه خورشیمی شه 

من  ن حرفا کنار  ...یهمه ا هزن همه من به فکر شمام ... تایه قدر بدونه ؟ ایقشن  ... ک

 6ز نمونه ها  ) صدا  زن  ساعتکی این ین ایایب که شما ها رو خوب می شناسم ...

ده . ساعت را خفه می کند . دوباره ساعت زن  موی زنود . دوبواره یرو  تخت  خواب

 شتر  ساکت می کند . برا  بار سوم ساعت را پرا می کند (یساعت را با فشار ب

ش ... یبار که نمی گن ... اه ... با اون صدا  مرده شور 1333گه یدم دیفهم – 6

ن آفتابه یماز بخونم ... اونم قبل از طلوع افتاب که قضا نشه ... چی می شد اد پاشم نیبا

 م ؟ ) دوباره می خوابد (یدیشتر می خوابیکم بیرتر طلوع می کرد ید

ن ؟ هور وقوت یگوه چوی موی خوواین هم از شما ... دین ... ایدیشمع فرو  : د

ن یقوت بخووان ... هور وین و نماز ظهور اول وقوت موی خوونین روشنش می کنیبخوا

... اصم تو ن و کلی تا طلوع آفتاب وقت هست ین بخوابین که بتونیخاموشش می  کن

م ؟ اقوا و یحرف اولو اخر رو می زنه خودمونو مشغول چی کرد زمین زمان که اومانیا

 2و 4. اد موی شوود یود داره که ...) نور زیگه چی کار به نور خورشینوکر خودا ... د

 ب شمع فرو  را می زند . (یهم دارد و 5و صندوق هستند ودرحال باز کردن  در گا

را می  5خامو  کن اون المصبو ... هنوز تموم نشده ... ) شمع فرو  دست  -4

 رد (یگ

م هر کی کار خودشو بکنه ...) یه ؟ بذارین ؟ خوب چه کارینیشمع فرو  : می ب

م ید داریه نور خورشگه ... چی کار بیدر می رود ( آره د 5دست فرد را ول می کند و 
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زا یوی سرک بکشه و بی خود  همه وا رو روشن کنه ؟ بعضی چیکه بره  و به هر وا

 د ویومی آ 7ی کن ... ) یک باشه و مخفی ... مگه نه ؟ آقا  وون شمع بخر آقاید تاریبا

 آ بنداز   تو صورا من ...ید  بیوارد  می شود ( اگه بد د

 بازار گرمی می کنی ؟ کار می کنی ؟آاقا وون چه خبره ؟ دار  چی :  مرد

ی هستی بازآ یقت و روشنایشمع فرو  : ... اگر مشتر   هستی ... اگر طالب حق

افت می نشود و گرانبها وقت ین بساط ی.. در دگر صورا برگرد که از آن تو متاعی در ا

 ع مکن.یمرا هم ضا

 ؟ ه ک اهلل... حاال بازارا گرم ی: بار مرد

ر  مثل تو گرم می یم بود که کالبد افراد حقیی نور شمع هاشمع فرو  : از گرم

 ک ...ووانشود 

 ؟  : اون وقت کار هم دار درم

ی یشمع فرو  : از زمانی که کوردالنی به سان تو کمتر مردم را از نور و روشنا

 قت دور ساختند , آر  .یو حق

 مرد : حاال می  تونم بپرسم کار شما چی هست ؟

ه یوتعبنواب ن است که ده هزار شمع عالم تواب یم ایزوت آریشمع فرو  : غا

 نده اهدا کنم ...ید به نسل ها  آیکرده و آنها را به وا  خورش

        ثبت بشه ؟  نیست اسامی گیمرد : تااسم شما هم تو  ل

 ...ست یار راهی نین دیشمع فرو  : کوران را به  ا

ی می یبر می داره ؟ ) صدانده خرج یه چقدر برا  نسل آین هدیوقت ا مرد : اون

 د (یآ

اها  مسئول نور ... هر وقت خواستی نور بده ... کارم تموم شد ...  ممنوون  -4

گر نشسته انود و موی یآد می شود . در گاو صندوق باز است و افراد طرف دی...) نور ز

 خندند . دوباره نور کم می شود (

 متی ندارد    یقت قیی و حقیشمع فرو  : روشنا

چوی نموی فهموم ) یحرف نوزن کوه هن طور  هم یابم ... این من بازاری: ببمرد 

مگوه هموون گه ...خوب ... می دونوم ... یسا دیلش زن  می خورد ( وونم ... وایموبا

خوب شمع سور ه ها  فرفورژه   وور شد ؟... یپانمی گی ؟ رداماد و یسفره عقده  م

اومدم  باشه ...آماده ن ین کنییو تزهاش هیگه ... خوب ؟ نه ... پایم دریسفره شو اومدم بگ

لی بد واس ینرا خینه ... ایز بر می گردم ... نادر هم تو ماشیدنبال خود شمعه ... آره ... ت

اومودم... )  ؟ باشوه ... گوهیمادس دآ انیمم کنن ... باشه ... نور افکن ای... می ترسم ور
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 اگه شمعاا خوبه من ببرم ... اگه هم نع که ..., لو می بندد ( آره خمصه یموبا

اد او را زنوده  یودم  و یشمع فرو  : کرا ووان ؟ من فقط طالب  ومال خورشو

 نگه می دارم ... 

 مرد : خوب بابا ...

 انم ...یقت را به تو بنماین است که حقی: سعی و تم  من در اشمع فرو  

 ... ما یر  افتادیوند  بابا ... عرب گیمرد : نما

د ... ید ... آه خورشویه کوردن ( خورشویوشمع فرو  : ) شروع می کند بوه گر

 نم ...یومال تو را بب گر گمان نمی کنم هرگزیافسوس که د

 ار ینقدر ادا در نیاگه یمرد : بسه د

 د مراد من است و ...ی  ... می دانی که خورشیشمع فرو  : دست خودم ن

 ی خونی ؟مرد : می رما ... برا  چی هی روضه م

 شمع : باشه بابا چرا عرله دار  ؟ 

آد مشتر  تو یب د همیخورش ن بازار گرمی می کنی اگه خودیمرد : می گم همچ

ن هم کارتم ... یا ایر شد ... ما ... بیونا رو بده ببرم دتا رو ... آره ... ا 2سا اون یوامی شه ... 

هموه چوی هفت هم برا ی هم برا هم برا عزا هم برا  عروسی هم برا پاتختی هم برا قبول

توو  م ... هوا  ما رو داشته با  ...هووایم ... اصم برا زندگی کردن ما خوبیکارا دار

 م دادا  ...یدار

 4نم یا اینم ...بیگران را ببیکی ماندن دیف که  نمی توانم در تاریحشمع فرو  : 

 ت ؟ یمتاع بی نهاک ید ین ناقابل برا  خریتا شمع ... ) مرد پول می دهد ( چی ؟ ا

 نقدر گرون ؟یمرد : چه خبره بابا ؟چرا ا

 ن بازار ...یشمع فرو  : برو که تو را در ا

 آ ...یمرد : باشه بابا ب

 (کور وارد می شودبه صورا  6و شمع  فرو  : حاال شد ) مرد می رود 

 ... کور : سمم بر همه

 ست ...منم و خودا ..ینرا نیشمع فرو  : همه ا  ا

                 نران چی ؟ ین همه ادمی که من ح  می کنم ایپ  اکور : 

شمع فرو  : چی ؟ آدم ؟ آهان ... آره  تو ح  می کنی و امکان داره حسوت 

ل یگر عطسه می کند . موبایان مرل  سرفه می کند . کسی دیخراب باشه ) کسی از م

 کسی زن  می زند (

 کور : درسته ... ح  من خرابه ... 
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ومدن تو برا من انرا بگی چی ؟ صد بار به تو گفتم یو  : دوباره اومد  اشمع فر

 شگون نداره ... شومه ...

 کور : اما کاسبی خوبی کرد  که... 

که براا روشونی و ه بدبخت یفرو  : خود  عاقل بود ... اما تو چی ؟  شمع

 کی مفهومی نداره ...یوتار

ند یی نداره ... وز صدا  خوشازا مفهومین چیکور : برا  مرد شمع فرو  هم ا

 نرا مساو ...یسکه ها که اونو هم من می شنوم و می تونم از  لذا ببرم پ  تا ا

زور  هوم موا رو دس یوه القبوا  پیون یما ...ایر  افتادیشمع فرو  : عرب گ

نکنه اومد  شمع بخر  خونتو روشن کنی  نرا چی کار دار  ؟یندازه ... اصم تو ایم

ن کم نوره ... بذار اون ینه ا... نو می خوا  ؟یا... خوا  بهت بدم ؟  هان ؟ کدومشو می

که چوب خشکو بدم ببر  یه تیچ کی نمی دم ... اصم چطوره یپر نوره رو بدم که به ه

 برا تو که فرقی نمی کنه ...ترهم  هست ... با  دوام هان ؟ ... ؟

ز  منو طورف یه چی. ز  می گردم ..ینرا ... دنبال چیومدم ااکور : برا  کار  

 ز درخشانیه چیخود  می کشه ... 

رو ور بی نوا ه کیدارن که  یرتدن شمعا  من چه قیاللعرب ... ببیشمع فرو  : 

 ک اهلل به خودم ) دست خود  را می بوسد (ین و صد باریهم وذب می کنن ... آفر

 کور : نه 

 عنی چی نه ؟     یشمع فرو  : نه ؟ 

لوی کوچوک تور و  یست ... شمعا  توو خیتو ن  عان هستم که شمکور: مطمئ

ت اون یوت و ماهیفیراد کنن ... کین احساسی در من ایز تر از اونی هستن که چنیچنا

 لی فرق می کنه ... ین شمعا  تو خیز  که من دنبالشم با ایچ

ا و خوبی کن ... اصم تو کی هستی یشمع فرو : دست شما درد نکنه ...حاال ب

سون رو یی که تو روزنامه ها می نویزاین چیت شه ؟ دوباره ایت حالیت و ماهیفیک که

 ...بلغور کرد  ؟

 ز  می گردم ...یکور : من دنبال چ

 شمع فرو : مثم ؟

 ک پنرره ... یکور : 

گه از یه  بار دیاد  ... یغلط زپنرره ؟ شمع فرو  : چی ؟ ) هول کرده است ( 

ارن که پنرره و حنررا قاطی یسرا ب ی بهین شمعا بمین حرف بزنی می دم با همیا

دا یچی پیم و دانشمند مثل من کلی دنبال پنرره گشتن و هیهمه آدم فه نیبشه ها ... ا
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ومع کن برو تا نزدم نکردن ...حاال تو کور بدبخت حرفا  گنده تر از دهنت می زنی ؟

 شل و پلت کنما

 ..د می ده .یز  هست که به من احساس گرمی و امینرا چیکور : ا

ن شومعا رو یا همیب... گه باباوون ینو می گم دیهمشمع فرو : خوب من هم 

 ستد ( یناس ... ) کور به سمت شمعا می رود اما می ایح  کن .. هم

   ست     ینا نیکور: نه ا

 ن کراس ؟ییشمع فرو : پ  بفرما

وار زده شوده موی رود و شومع فورو  یوی کوه بوه دیکور : ) به طرف پوسترها

 لو  او را سد می کند ( دستپاچه و

... واره یوشمع فرو : کرا ؟ ... کرا می خوا  بر  ؟ چه حرفا ... اونرا فقط د

 می فهمی ؟

 کور : برو کنار ... می خوام لمسش کنم... می خوام  حسش کنم ...

؛ فکر لم  می کنم  ؛زم ... من براا ح  می کنمیشمع فرو : نمی خواد عز

 .... اصم تو  وون بخواه...ل می کنمرم ؛ عمیم می گیمی کنم ؛ تصم

 ه ؟ یکور : پشت اون همه ورق مرق و آا آشغال چ

ه دکوراتوور یووار خالی نباشه ... یچی بابا ... اونا  رو زدم که دیشمع فرو  : ه

 ن طور  قشن  تره ...یخاروی اوردم و اون گفت ا

ه یونروا ینم ... اد همه رو خبرکیی رو می پوشونن ... بایزایه چینا یکور: انگار ا

 ی هست  یزایچ

 ند و رد  می شوند (یمی آ 2و  1)  پی کارا وبر خود می کنی ...یشمع فرو  : ب

 شیاد از بازیی داره بی معرفت ادم حال میعرب باز -1

 ن ...ین وا رو ببیا -2

 ن ؟ین پوسترا می خوام ... می شه بدیاره ... اقا من ازا -1

می رود و  )د بهتون بدم ... یاونا نمونه اس ... با ل ...فقطیشمع فرو : با کمال م

نی ؟ خوب موقعی یاز پشت پوستر می دهد . پسرها  تشکر می کنند و می روند ( می ب

 که می خوان می چی کارکنم ؟

 ه ینم چید برم ببیکور : چرا خودشو نداد  ؟ من با

ن ... یاد همیسوراخه که از  باد م هیست فقط یچی نیفرو  :اون پشت ه شمع

آد همه شمعا رو خامو  موی یاگه من اون سوراخه رو باز بذارم طوفان می شه و باد م

رو رو می کنه .... توو کوه نموی یزو زیهمه چلی بده ... یباد خکنه ... باد دشمن نوره ... 
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 ز نابود بشه . می خوا  ؟یخوا  همه چ

          ن می ره ؟ ...            یز از بیکور: همه چ

ز دلم ...باد شمعا رو خامو  می کنه یفرو : ) با لحن دلسوزانه ( آره عزشمع 

کی رو یم ؟تو خوودا تواریارین  شمعا خامو  شه ما از کرا نور و روشنی بی... اگه ا

ن بم دچار شن . می یگران به ایترربه کرد  و می دونی چقدر بده ... نمی خوا  که د

آ یوگران نشو ... بیه بدبختی دیا کنار و مای بنو می گفتم ... حاالیشه همیخوا  ؟ من هم

 زم یکنار عز

 شو ح  می کنم .یه پنرره هست . نورو گرمیکور : اما من مطمئنم اون پشت 

بوی ه حفوره یز  هم باشه یاونرا اگه چکدوم پنرره ؟ ... پنرره ؟شمع فرو : 

ن کرده تا روشنی یه عالمه باد هم کمیه سوران کوچولو که پر مار و موشه ... یقابله ...

م ) او را بوه یوره ... اما ... می دونی که ما ...اوازه نموی دیا  قشن  ما رو ازمون بگیدن

ن ... یچ اتفاقی نمی افته ...آفریمی مثل تو هستند هیت می کند ( تا آدما  فهیرون هدایب

ه ک بود ... ) دسوتی بویلی نزدیک بود ... خیشه می رود ( نزدیک پوستر هنرپی) به نزد

ک دفعه پوستر را پاره می کند . پنرره قشنگی آن پشت هست و نور یپوستر می کشد . 

اد می شود و اکثر شمع ها خامو  می شوند( اه هنوز هستی ؟چورا دسوت از یلی زیخ

گور  را ین نور زشتت رو ازم دور کن ) پوستر دیسرما بر نمی دار  ؟ آن چشمم ... ا

سا تا بپوسی و تموم شوی ... یاونرا وا ر... اونقدنمت یگه نمی خوام ببید می چسباند (

مطمئن با  اوازه نمی  شت می زنم ... ازا متنفرم ...یه وقت خوب آتیاصم خودم تو 

چ ک  به توو یر شمع می سازم که اصم هدا کنه... روز و شب اونقدیکسی تو رو پ دم

سر شمعا  من اورد  ؟ ن چه به یباشه که فکر کنه ... قول می دم ... بب اوی نداشتهیاحت

ارم ... من یله بید موم و فتیر نشده برا  درست کردن هزار تا شمع ودیظالم ... برم تا د

د : آره ... یمی آ 7رون می رود . صدا  یی )  از صحنه بیم ... عاشق روشناییعاشق روشنا

رم ...پ  پرژکتورو حذف موی شوه؟ ...آره یشتر می گیخوب بود شمعا  ؟ باشه ... ب

ن پرژکتورا دمده یرم ... ایشتر می گیلی شاعرانه تر هم هست ... باشه می رم از  بیخ

     ت سابق (      یشده بابا ... وضع

م و کارام و حرفام هول دارم گه از خودیلی می ترسم ...دی.. خصدا : می ترسم .

..اموا فقط مال بچه ها بود که سرشون به کودکی خودشون گرم شه .  زمان ما , باز ...

ن که بزرگا هم مثل بچه ها باز  می خوان و یا به کودکی ما گرمه و ایلیاالن  ... سر خ

بوا کوفه می کننود بازار ه یرا شب) افراد دکور صحنه  چه ...من وزء کدومشونم ؟   یباز

کی هم طبقی از خرما بر سر یمی پوشند و س ها  عربی ا. لبک پارچه فروشییمغازه ش
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ی که ختم باز  بودن و یگرایادشه ... بازیاد  یچه ها  زیگرا و بازیازب, زمان ( ردیمی گ

د یبا لییی هستنا ... خین آدمایزه اسکارو به اونا می دادن ... البته االن هم همچید وایبا

 پارچه فرو  می رسد ( 5طبق به دست به 4... ) فرد که م یم و بدونیبهش فکر کن

مونو یاز  ما شد هی حرف می زنه ...بذار بوازبگه بابا ... تا موقع یبسه دطبقی : 

خ , خرما  تازه نمی یا شیک یالسمم علم ...ی(آماده ا  ؟ ... خوب رفت 5م ... ) رو به یبکن

 خر  ؟

ده تر یت را به رخم نکش که تازه تر و رسیتازگی خرما ها. ک یپارچه ا  : و عل

  .از آن را از نخلستان خودم می آورند

 .ست . اما خرما  ما نقد است و حموتش دو چندان ین طبقی : کسی منکر 

می  هک بار از تصور  بهریه حموا دوچندان دارد که یپارچه ا  :برا  من نس

 .ک بار از خود  یبر  و 

 .غ زبان شما رشته روز  مرا می بردیطبقی : امروز ت

شد غ کهنه ا  نباین تیکن که در دسترس چنی استواریارچه : رشته روز  را واپ

. 

ست یکی نیغ ها  کهنه را وم می دهند . گوشه تاریطبقی : چه کنم که امروز ت

 ره نکند .یکه روشنی برق آنها چشم را خ

 پارچه : باز دو پهلو حرف می زنی چه شده ؟

 .د . کوفه آبستن حوادث است یشما که بهتر می دانطبقی : 

شکم برآمده او حاصل پارچه : کوفه از پارسن  ترازو  تو هم نازاتر است ... 

زده و مضطرب انی است . کوفه را می شناسم . آن  هنگام که بلویت نشیپرخور  و عاف

 شه آرام تر است ؛ درست مثل امروز.ید از همیمی نما

د یز خبر نداریچ چیطبقی : اگر شما را خوب نمی شناختم گمان می بردم که از ه

برداشته ) افراد   زن را هلهله و غوغای که کو  و برد در حالیی. شما از آرامش می گو

 (.ن سمت و ان سو می روند یبا عرله به ا

   ش است ؟   یرچه : هلهله ؟ مگر عروسی در پاپ

ن بن علی به یسحدعوا از  همه سرو صدا که در نیعنی ایب است . یطبقی : عر

 ارر کگیز هر وا بگذر  سخن از اوست . دست ؟ ایز  نینظر شما چ راه افتاده است در

 .از پنهان کار  و نروا گذشته . علنا در هر کو  و برزن سخن ازآمدن اوست 

 گر چه ؟یرچه : خوب داپ

دانم اما به هر  ین تراهل عارفانه را نمید و سبب ایطبقی : می دانم که خبر دار
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ن فرستاده و او را به کوفه دعوا موی ی  حسای بریز نامه هاور حال بزرگان کوفه هر

دان مسوابقه یوغ تر . کوفه شده میح تر و بلیگر  فصیکی از دی...  یینامه هاکنند . چه 

آب و تابتر باشد  بمغت و البته غلو و اغراق . هر ک  سعی می کند دست نوشته ا  پر

 .د یامر واقف نی. شما که بر ا

ن ناموه هوا چوه یوا راهم از زبان تو بشنوم ... خووب داما می خو... ه : آر  چپار

 هست؟

همه آنهوا مشوترک  ز دریک چیز . مطالب مربوط و نامربوط و ی: همه چ طبقی

. شهر برا  تو آماده است . نخل ها به بار نشسته اند و چاه ها ا ین به شهر ما بیاست . حس

 م ...یا که قدوم تو  را چشم انتظاریپر آب است .ب

 ا که نخل ها به بار نشسته اند ؟ین بیه : پ  نوشته اند حسچپار

 .: ار  طبقی

زراعتشان می خواهند ؟ تو گمان می کنی  ار  درین را برا  یحس یعنیپارچه : 

ن امر دارد ؟ البته پدر  نخل می کشت و چاه حفر می کورد اموا یاو تبرر خاصی در ا

   خود او ...   

ه از روزگار خو  کوفه ید ؟ به بار نشستن نخل ها کنایطبقی : مسخره ام می کن

 .است و آمادگی آن .

 .ح است یه روشن تر از تصرین کنایپارچه : اما ا

ده یست . شنیه ا  نیچ کنایگر هید . در کار او دیان مسلم را هم مطلعیطبقی : ور

  . کرده اندعت ید کوفی با او بهزار مر 43ام تا امروز 

 ن  همه مرد نمی شناسم .یهزار مرد کوفی ؟ در کوفه ا 43پارچه : 

ر یغ فروشان و شمشینند . بازار تان بمیپا  وان با حستا  طبقی : همه عهد کرده اند

 ز کنان گرم گرم است .یت

نقدر خشن یا . نمی فهمم اهالی کوفه چرا ایی و ریبه گرمی بازار دورو: نه پارچه 

ر کشی یاز  به وان سپار  و شمشیب که نآدن یو کش ادن خرمیچ شده اند . اخر برا 

 شده اند ؟انه نویست . به نظر تو مردم دین

 . اب چریطبقی : ) عصبانی ( مردم را نمی دانم ولی من از دست شما عنقر

غ و یووانگی نکن و پا  تیش هست دیلت سر واقرچه : پ  هنوز تا مختصر عاپ

 ر را به وسط نکش .یشمش

  . ردیست ونگی در گید نیطبقی : اما بع

 ز  می شود ؟یونرخدن خرماها یعنی بر سر چین  برا  چه ؟ پاروه : ون  ؟ و
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ک موضوع ود  است . حاال که ین یا.د یرا رها کنخرما  طبقی : آه شما را به خدا

 ست . یوقت شوخی کردن ن

پارچه : افسوس که شوخی زمانه زمان ناشناس است . اما خوب مون از او وقوت 

 ست ؟یآن ون  و ودال چیشناس ترم و بگو ور

ب یوقد . شام و کوفوه دو ریرا می دان نهایطبقی : وا  بر من . شما که بهتر از من ا

 نه هم اند .  یرید

 روه: خوب ؟اپ

ن  بوا شوام اسوت . کوفوه ون اعمن یحس عنی دعواین کار , یطبقی : خوب ا

 شان خواهد داد . نشام  هش را بین هاادند

 پارچه : و شام ؟

 طبقی : خوب شام هر چه می خواهد بکند . 

 ده را خرد خواهد کرد. ین دندان ها  پوسیو ان بر داشته یپارچه : و شام پتکی آهن

 د .یان و کوفه بی اعتمادیطبقی : شما به کوف

 ر من است .یت تدبین باشد نشانه نهایپارچه : اگر چن

 طبقی : اما ..

ن در برابور شوام  ر شودیکوفه به وبران سال ها تحقگو  کن پسر وان .  :پارچه 

 نیاز حس اخواهند با دعو میآن یست . کوفیام نن انتقیا مرد اماامروز سر انتقام دارد . 

 ی از شام را ساز کند . ینغمه ودا ,عت اویرفتن بیو پذ

 ش است . ید که ونگی د رپیطبقی : پ  شما با من موافق

امبر شام را به یش انداختن نواده پین دل خوشند که با پیان  به آیپارچه : نه . کوف

 رند . یشان را وشن بگیروزیرمی پمصالحه ا  واردار کنند و درخوشی و خ

 طبقی : از کرا معلوم ...

ده و چشمه ها  ووشانشان را ین نبود خرماها  رسینرا که اگر  چنیپارچه : از ا

 ادآور  نمی کردند ین یبه حس

 رفت و ساز ون  کرد ؟یطبقی :اما اگر شام نپذ

ک یز یندان تد . آنهمه دیپارچه : در آن صورا تو چهره واقعی کوفه را خواهی د

رون می کند و یر فکر شکار را از سر خود بیر  پیزد و کوفه همچون شیشبه فرو می ر

 به خوردن مرده موشی قناعت .

 ن چه می شود ؟یف حسیطبقی : در آن صورا تکل

 اد .ین اصم به کوفه بیپارچه : راستش را بخواهی گمان نمی کنم حس
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 ند ؟ین می باین همه شوق که از کوفیطبقی : چرا ؟ با ا

ان را خوب می شناسد . می داند کوه او در یپارچه : کدام شوق ؟او دورنگی کوف

گر . پ  منتظر زمان مناسب می ماند کوه یشه دیان در اندیگر  است و کوفیشه دیاند

 نه باز می گردد .  یفتد و آنگاه به مدیان از بام بیی کوفیطشت رسوا

 ن نشد ؟یم و چنیطبقی : آمد

ن است که مرا تگران می کند . چون ندر ان صورا شاهد فاوعه ا  یپارچه : هم

 ر وارد می شود (یشمش دوبا  2م ) یهولناک هست

 ن وا چه موی کنوی ؟ ) طبقوی موییافتنت وسترو کردم . ایکل بازار را برا  -2

هوم ن یوا ایونموی فهمود ( ب 2خواهد به او بفهماند که برود و حرفش را نزند اموا 

ز تر شده است ... چه ؟ بروم ؟ آخر کرا ؟ مگور یر خودم تیمشش را ... ازیشمش

ر تو یخودا نگفتی که ... نمی دانی چه خبر است ... چوا دوست من بود شمش

 روز معطل می ماند  ... 5-4د یز کرد وگرنه بایرا هم ت

 ...طبقی : باشد . بده و برو 

بود ) طبقی ن ؟ مزدم چه می شود ؟ دستت درد نکند هم می گفتی خوب یهم-2

 چند سکه به او می دهد و او هم ناراحت می رود (

 ر تو عقل تو باشد و زره اا ترربه .وید شمشین روزها بایپارچه : ا   

گران را بر ید ؟ چرا دین و نامه نوشتن به او مخالفیطبقی : پ  شما با دعوا حس

 د ؟یحذر نمنی دار

هستم .. نامه من از نامه هموه ن دعوا کنندگان او یپارچه : من ؟ خود از بزرگتر

    واتراست .  یی که نام برد  غراتر و شیآنها

 طبقی : چطور ممکن است ؟ 

 خت ...نه ؟ ید آمد و همه بررسی ها  ما به هم رید  ؟ شایپارچه : زمانه را چه د

 ن صورا که ...یطبقی : در ا

ست  یمکن نر میر ممکن که غیک احتمال است . احتمال غین هم یپارچه : خوب ا

ن نباشم در صورا آمدن او ی. هست ؟ در صورتی که من از دعوا کنندگان حس

ن مقام و منصب خود را حفود کونم ؟ نموی خوواهی کوه درخرموا یمی توانم هم

 ب تو شوم . می خواهی ؟یفروشی و طبق به دستی رق

 طبقی : نه ... نمی خواهم ... اما ... من چه کنم ؟

مرکب توست و تو را به  مقصد می رساند , در صوورا ابان یپارچه : شترکه در ب

ر  بورا  نحور داشوته ید غذا  تو شود ... در صورتی که شمشویگم کردن راه با
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 ...باشی 

 ...د ؟ین می آیحسدم  اخر ...ینفهمدانم چه کنم ...  طبقی : پ  من می روم ... نمی

به کسی اشم که د مواظب بیبازم را چه کنم ؟ یر تیشمش... شام چه خواهد شد ؟ 

خوب ... من ... اها خرما ابان از کدام سو بود ؟ ینخورد که شترم نحر می شود ... ب

ش پارچه فرو  بر می گردد ( خرما  تازه نمی خر  ؟ یمی فروختم ...) دوباره پ

م به رو  سون یده ایش را فقط شنیک  . خواننده ا  که تا به حال صدای) همه ف

 (ده یو گلدانی خشکا را از رو  آن می خواند د با دفتر  که خاطرایمی آ

مب سر در گموی خورابش یگفتی خونه ا  از محبت بساز . ساختم . اما سصدا : 

شتر کن . کردم .گرچه تندباد خو  باور  یکرد . گفتی سو  چراغ معرفت رو ب

تو خونه   آباد من قدم می ذار  , اما االن که ,خاموشش کرد ... فکر می کردم تو 

چی نمونده ... تو گفتوی شواخه ا  یرونه هین ویر ایغ, نم از اون خونه آباد یبمی 

ن شوان یوش کن , خوب کردم ؛ اموا  مون مونودم و ایاریبکار و با اشک چشم آب

د . . سوال هوا ییون شواخه گول خواهود رویوی بر ایایاون روز که ب و فکرخشک 

د گول یشوا خه خشک تر و سترون تر شود . گفوتمان شیگذشت و روز به روز ا

اد گرفته ام ...) همه یامی تازه از تو یپانتظار شکفتن رو فرامو  کرده ... اما االن 

 ستند (یگران ولو  سن می ایباز

ر شمع فرو  دغل بواز نباشوم . یاس مافروزم ایب ادا شمعیمرا می آموز  که به 

روز  تو یش بافته نگردم و من ... به بهانه پیارزوها  واهی نپرورم تا بند  دام خو

از  ییصودا. ک و زوم رو  گلودان یوروز  خود نباشم ... ) نوور تاریطمع کار پ

ت شما از برنامه پخش شده روزها  خوبی یرون پخش می شود با آرزو  رضایب

اد شده و بچه ها احساس یزر امرسان .نور زیخچال فریم .... یرا برا  شما آرزومند

می پرند و از سالن خارج موی شووند  ن سنییراحتی می کنند و از همان وا به پا

  (  ستاده با گلدانی در دست و دفتر خاطراا . پرده بسته می شود .یصدا تنها ا.
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