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ای، اين اثر برای اجراهای صحنه تمام يا بخشی ازاستفاده از 
خوانی، اجراهای راديويی يا تصويری، و هرگونه اقتباس، نمايشنامه

ای و دانشجويی های حرفهبرداشت آزاد، دراماتورژی توسط گروه
 است. نويسندهمنوط به دريافت مجوز کتبی از 
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 گفتار نویسندهپیش
 

 

 
ای است برای رسیدن به معنايی دوباره؛ معنايی که به تجربه« 5/3آيلتس »نمايشنامة 

یر ای برای تغیزند و به تجربهنوعی انسان مدرن را از پذيرش وضعیت فعلی پس می
شتر امروزی را بیشتر و بی اساسی که شکاف بین قصه و واقعیتِ ةکند. نکتدعوت می

نويس ايجاد تغییر است. آنها نمايشنامهدر  «رضا»و « گلنسا»، عدم توانايی زوج سازدمی
هستند که تصورشان از تغییر، خروج از کشور است. اين حالت ذهنی بنا به  و اهل تئاتر

 ةهای پیاپی از کار کردن در خانش شکستترينل زيادی برايشان ايجاد شده و مهمدالي
ور از حض برند:خود است. آنها از هر فضايی برای رسیدن به معنا در زندگی خود بهره می

، 7دايی وانیا ةارشاد، سکوی تعزيه، نمايشنام ةدر بیابان، کیوسک تلفن، امتحان آيلتس، ادار
های اساسی بینند تفاوتیکنند با آنچه که م. ولی گويی آنچه که تصور میتاکسی شهری

ه کنند تا آنچه را کشود که دوباره تئاتر کار حال چه بايد کرد؟ تصمیمشان آن میدارد. 
ای دور که در يعنی نزديک شدن به نشانه تر لمس کنند؛بتوانند راحت خواهند ببینند،می

 اند. سراب ذهن خود کاشته
قدر آنتغییر در وضعیت بیرونی، کند ه بعد احساس میشک انسان مدرن از جايی ببی

ر اين حدی دی داشتن تابه عوامل متعددی نیاز دارد که خود بودن يا اعتنا به خود و ديگر
ده و او با کررا در اين نمايشنامه تهديد می« رخگلنسا ف»مسیر کارگشا است. خطری که 

خود  ر ذهنیگردی و غرق شدن در تصاويکند همین لذت بیابانتوجهی از آن عبور میبی
نه تنها  اش بودهانا تالش برای تغییر وضعیت زندگیاش که همگويی نیت اولیه ؛است

سارت و  کند. اهای متالطم خود اسیر می، بلکه بیشتر او را در  سیالبکارساز نمی افتد
تا مرز  «گلنسا»عد در ذهن از اين به ب« 5/3آيلتس »شود تا درام ای میفهم اسارت بهانه

                                                           
1 .Uncle Vanya: از نظر مضمونی به نمایش یک که  به قلم آنتوان چخوف معاصر ةیکی از آثار برجست

 م. -پردازدزندگی هدر رفته می
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 را با فضای ذهنی عوضحال مکان  .و حضور در برابر اساطیر يونان ادامه پیدا کنديونان 
گويی تکنولوژی و تماس تصويری زند، از بودن در آنجا محک می، احساس خود را کرده

های متفاوتی ش حذف جغرافیا، مکان، بودن و دغدغهاهمچون سفیری است که وظیفه
های شانهدر پای ن« گلنسا»ردن است. با اين وجود، تئاتر کار کاز جمله گرفتن مجوز برای 

 د بیماری شیزوفرنی ادامهآرامش ندارد. اين سفر ذهنی او تا سرح همچنانتاريخی يونان 
ود ه با خهردی در مواجگة صفر و عقبنهايت با مرگ همسرش به نقط کند و درپیدا می
شود و مبارزه در میای که ديگر فرصت امتحان آيلتس هم تمام شود؛ لحظهبدل می

 شود. مبارزه برای ادامه حیات تبديل میبار به زمان، اين
وژيو نويسی آنالشرکت در فستیوال جهانی نمايشنامهپس از  «5/3آيلتس » نمايشنامة

مارس  هفتشده قرار گرفت و در شده و تحسینآثار خوانده ء، جز6167در آتن در سال 
 .هايی از آن در اين جشنواره رونمايی شدتئاتر، بخشاين سال مصادف با روز جهانی 

سازی و لمهای فیهمچنین، تنظیم نسخة سینمايی اين اثر مورد استقبال برخی کمپانی
 ايم.ان سپردهبه گذر زمرا باره قرار گرفته است که اطالعات تکمیلی در ايننويسی فیلمنامه

 امید است از خواندن نمايشنامه لذت ببريد.  
 
 

 علیانمعین محب

 7011تهران، 
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 ینیاصل د از گلناز یاساس طرح بر
 
 
 
 
 
 
 

 : هاشخصیت
 (سینوشنامهینما) فرخ  گلنسا

 (شوهر گلنسا) رضا

 

 :گلنسا شنامهینما یهاتیشخص

  هیآت پرستو
 یزن چادر
 ایسون

 حنا
 شبنم 

 شورزن مرده
 هایآهنآدم

 پرنده چند یصدا
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 یامتحان نشسته، مشغول شناخت فضا یصندل یگلنسا در اتاقش رو 
رنگ همراه با چهار عدد دیسف یمربع شاملاست. صحنه  رامونشیپ

 یرو التیجید نیعدد دورب کیاتاق کار گلنسا است.  ییوینور استود
د. شویجا مجابه گریدست بازه مربع ب یرد بر محورهاگَساعت هیپا

 شود. یم دهیتماشاگر د یدر وسط ضلع روبرو یونانی ششعدد 

 
 فرد واگذار اریبه اخت ایبه دست تصادف  زیچچیه لتسیدر امتحان آ :گلنسا

یک  ؛یربات باش کیکه  نهیانجام داد ا دیکه با ی. تنها کارشودینم
 ن،دیچهار مهارت شن یو دستور برا کیتکن یسر کیکه  یربات

 کیتنها  لتسیآ جنگِ نیخواندن، نوشتن و حرف زدن بلده. در ا
باران  ،کنمیسکوت م نکهی. به محض امانهاونم ز ؛یدشمن دار

، میهابارند در حلزون گوشیدور م یهارهیاصوات پدرانم از عش
در فرق سرم. احساس خورند یم یپچرخند و تاالیم یحساب

 مدرسه یاز ماها خواسته شده که تو که قبالً ییکنم تمام کارهایم
م بگ دیباالبته  مزخرف بودند. ،میمختلف انجام بد یهاطیمح ای

 یهابه دکه ،یبارون یروزها مخصوصاً ،شمیها رد مابونیاز خ یوقت
 داره. مجالت رویجلومو نگه م زیچ هیرسم هنوز یمطبوعات که م

ام. یهنر دیسف اهیدنبال صفحات س ،زنمیورق م، دارمیبرم
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کل خاطرات  هیاز ثان یسابق در کسر یهاشهیهنرپ هایعکس
موشک خفن از  هیمثل  یانکارگرد و یگریباز یاهایو رو یکودک
 امثل قطار در تونل زمان. منته ،روندیرژه م میهاچشم یجلو

که بهم گفتند در  یاصحنه نیبه سمت اول ،کنندیمعکوس حرکت م
هان برام ج یستیحرکت ترور نیدتری. اونجا شدیشیتئاتر موفق نم

و  میدیشنیم دیکه با ییهاعالمه حرف هیالبته خالء  و داتفاق افتا
ها یریگاون همه سخت ةجی. نتمیچون قرار بود پررو نش ،میدینشن

 یحرکت تئاتر یصدا گهیکه دها االن در شکم منه تیو محدود
 ةکردلی، تحصشنوم. من گلنسا فرخیقلب و بدنش رو درونم نم

 تشصدهه  ینماهایس یمیقد یهاو فونت یزبان فارس عاشقِ، تئاتر
ن ، دست به نوشتدنیشن نهسال آخر دانشکده متنفر از هرگو. هستم

 . ماجراش در خصوصشهیشروع م دنیکه با شن یتئاتر زدم. تئاتر
 فرار از له شدن یخواد برایکه م «هیآت پرستو»هست بنام  یدختر

 ( کندیم )مکث .رهبِ کشور دراز  ،یچیو ه یچوسط همه

 یمختلف از زندگ ةتا تکستو با رضا نامزدش قرار شده چهارپر 
چرا سرقت؟ چون رضا  د.سرقت ببرنرو به برشون  دور و یهاآدم

ر وَ افزاره متوجه شده اونکار نرم یاز دوستاش که تو یکی ةبواسط
شده  سرقت یهاپرفورمنس تکه»ام به ن راه افتاده یاجشنوارهیه  ایدن

ب از . خُ«یو هنر یبا موضوعات آزاد تجار گرانید یاز زندگ
 ،کنند تونستند فکرینم شیپرستو و رضا به بُعد تجار که ییاونجا

م بزنند. اس یتئاتر ةخالقان یهابه حرکت ستدتصمیم گرفتند 
 «.دنینش» زارنیپرفورمنس رو م نیاول

 

   رود.یم نور -
*** 
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 یهات سوهان بکشبه گوش دیهات بابه ناخن دنیسوهان کش یجا
کم  هی یداشته باش دیو ام زنیگوشت بر یهااز براده یکم دیتا شا
 ،منگاهش بکن گهید ةیزاو کیاگه بخوام از  بره باال. دنتیشن ةنمر

ه ب دنیها شنوقتیو بعض دمیشنیمن م ؛منم بود یهااز گوش رادیا
 و آستروف و لنایو  وانیمن و تو راز اون ا !شهیضرر آدم تموم م

ا ب بانیاکنار س یبعدازظهر طوالن کیاکثر رو در  وانوفیو ا ناین
 ... .به افق و جهت تماشا رو گاریس

   

 شود.شنیده می رضا یصدا 
 

 ! دهیب چه فاخُ  ی. ولمیبود دهیفهم روبه افق...  :پرستو

 ه؟ادتی ،یگفتیصحنه م نیا یتو یالوگید هی روزید نیسر تمر   :رضا

 آخر ة، امشب صحنداشت یحال هی شبید یفضا .ادمهی اًقیآره دق     :پرستو
 . کنم هیتونم گریتر مرو راحت

 

ا هبار پرستو با همان لباس نیشود. ایپخش م شبید نیتمر ةصحن 
 ستهنش یچوب یاگرد قهوه زیم سر ،از گلنسا بودن یابا نشانه امنته

 قرار دارد.  شیروبرو یآهندمآ یبازاسباب کیاست و 
    

  ؟ییبازجو :گلنسا

  .ستیترسناک ن یلیخ یول .بله :گلنسا یصدا

 بگم؟  یچ    :گلنسا

 بود؟  یعلت سرقتت چ :گلنسا یصدا

 .فراخوان جشنواره          :گلنسا

 .  ...قبل ترش :گلنسا یصدا
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 .ادینم ادمی        :گلنسا

 .یداشتدوس در صحنة دوم تو برادرت رو  :گلنسا یصدا

 !خب آره        :گلنسا

  ش؟ینساخت گهیجور د هیپس چرا  :گلنسا یصدا

 ؟یپرسیبار م که عاشق شدم؟ چند یبار نیدونم. آخرینم    :گلنسا
 نگرفتم نتیرو پر «ایوان ییدا»کجاست؟ چرا  یآهنآدم یهایرتبا

گفت جوهرش کمه، یم نیفرورد 12 ةسر کوچ ینتیپر ن؟یسر تمر
  ؟یقول؟ چه قول هی فقط. افتهینم ییدا فرح ،افتهیرنگ مکم

 

 شود.یپخش م ابانیحنه بص 
 

 نیتمر ةبه صحن) !تو هم خفه شو ،ییزنم. داینم یحرف چیه باشه گلنسا:
 (گرددیبرم «ایوان ییدا»

 

ود. شیم دهیشن یشهر یهاکلتیسرموتو دیشد یصحنه، صدا یرو 
و خارج از کشور  رانیدر ا نماهایسسالن ر در ها و سَنئون ریتصو

تهران و  یمیقد یتئاترها و نماهایس ؛شودیم دهیدر غروب د
 .ابدییادامه م رهای. تصوگرید یشهرها

 

 ؟  میریگیاز اول م  :رضا یصدا
 

 . شوددیده می ابانیزن در ب ریدوباره تصو دیآیرود. نور م ینور م 
 

 ریا تصوت دیفرصت دار قهیدق ستیشما ب( یسیانگل)به زبان  :آهنیصدای آدم
 لحظه شروع شد.  نیاز هم . زماندیکن فیرا توص

 . درو ینور م -
*** 
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. قرار دارد مرکز صحنه در یعدد صندل کی و است یصحنه خال 
 یهابعد صحنه .شودیپخش م هیتعز ةصحن یدورخوان ریتصو

ن رضا و گلنسا سر جلسه که همان صحبت کرد یسیمربوط به انگل
 شود.یم دهید ،کنندیال و جواب مؤرا س یبخش قبل یال هاؤس

  
سوار  ی. صدادمیشنیاون صدا رو م لیدروغ چرا؟ راستش منم اوا رضا: یصدا

در  یکردم که چه اتفاقیفکر م نیبه ا «نوشتن» یهارو. موقع صحنه
چهار  نیا ةتونه بدنیم یچه حرف یعنی .بهتره ،وفتهیب یریگجهینت

 ییجاها هی. رو خوب پوشش بده گرانید یسرقت شده از زندگ ةتک
دونستم جواب ینم اً واقع .خودمون سرقت کنم یزندگ زبه ذهنم زد ا
 ای ریآخه د !به گلنسا منتقل کرد شهیم یطوررو چ ییبخش ماما

پس  .خورهین نموتک گهیشد که بچه دیزود خودش متوجه م
به  لتسین آوکردم تا با هدف ادیرو ز «دنیشن»مربوط به  یهاصحنه

متمرکز  حانامت یهاالؤس یو توجه به شکمش رو «دنیشن» یجا
 . شهب
  

 شود. یم یبرفک یصحنه لحظات پشت ریتصو 
 

ها نیبازب ممنونم. (کندمی مکث) د؟یاریبرام ب یصندل هی شهیم رضا: یصدا
 یموارد یه ،اومده بودند «نوشتن» ةصحن یابیارز یکه برا یموقع
حواسم بهشون بود. بهم  یرچشمیمنم ز .کردندیم ادداشتیرو 

 ونانی پرستو از که یزمان ،دندیرو د دیسف واریکه د یگفتند موقعیم
 ییداص هی، دنیشن ییصدا هیکنه انگار یمداره با تماشاگر صحبت 

 .اش ننوشته بودمدرباره یزیمنم چ .در اون صحنه نبوده که اصالً
ازش  ییصدا چیه دینبا از سرقت بود که اصالً یتنها بخش «نوشتن»

 یها اشتباهصحنه هیچون ممکن بود تماشاگر با بق ،اومدیم در
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اون  اًحتم دیشده بود که با دیق حاتشونیبرگه توض ی. توردشیبگ
. منم هاج شهیمجوز صادر نم صورتنیا ریدر غ ،صدا حذف بشه

 یریگیدنبال پ شینما ةرفتم ادار !بابا کدوم صدا ،و واج مونده بودم
کاشان. زنگ  یهاصحنه یبردارلمیف هفته بعدِ کی. درست کارها

وار س رونیگذاشتم. اومدم ب غامیبراش پ. گلنسا جواب نداد. زدم خونه
 ...دمیشن یبیعج یلیخ یصدا هیبعدش  ،قراضه شدم یتاکس هی

 ...دمیدیم و مات رو فلو ریتصو هی. فقط دمینشن یزیچ گهیبعدش د
کتاب.  اون تویپشت عکس گلنسا  ةسوار با نوشتاسب هی ریتصو

وسط  دوشنبه همان روز دوباره عاشق شدنِ: »روش نوشته شد
 . «... ابونیب

 

 رود. ینور م -
*** 

  

 . دیآینور م -
 

. یسوت کشت یبعد صدا .شودیم دهیباران و رعد وبرق شن یصدا 
 ود.شیم دهیصحبت کردن پرستو شن یاستانبول یِ ترک یصدا

 

شش ماه و  .هفت ماهمه کینزد ،آرهکند( صحبت می یبه ترک) :پرستو یصدا
ها ماه نیا یتو نایابهتره از استرس .هیماه خطرناک گنی. میاخورده
 .ادیب هشوهرم هم قرار. اومدم شهیم یماهچند هیشه.  یریجلوگ
 هی یماجرا ریگیپ اونجا .هست یکار یمجوزها یسر هیدنبال 

 یالبته تو د؟یشناسیبه اسم شبنم م یآدم نجایشما ا .رقتهس
 یاکاره نیهم یگلنسا. تو گنیبهش م نجایا ،اش شبنمهشناسنامه

 لتسیدرست کردنه آ یها و مدرک جعلیرانیمربوط به مهاجرت ا
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 The light fades out.  

*** 

First Puzzle: Listening 

  

 The light fades in.  

 Parastou is in her room with a bottle of mineral 

water in her hand with a comfortable clothing. 

There is a radio in a corner of the stage with the 

geranium beside it. We hear Reza’s voice quite often. 

Parastou with herself.  

 

Parastou:    I’m not in the middle of the others’ lives. I try not to 

be nosy toward neighbors, I study books quite often; 

however, I don’t plunge within them. Striving to step 

firmly in the snow so that a trace could be seen, a 

transient track. 

Reza: Have you ever become tired? 

Parastou: From what?  

Reza: Being swallow?   

Parastou:   Well like any other swallows, I like to sit at the back 

of an alligator in the depth of the swamp, sometime 

wearing a turtleneck and going toward a floating ice 

attached with the beautiful horizon, that’s why I’ve 

irritated Reza. Though, not irritating, as if he’s being 

annoyed… 

Reza: I heard your speech last week from the radio. That 

was brilliant.  

Parastou: Yeh, Reza said it either.  
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 Photos of previous actors instantly cross in front of 

my eyes in a jiffy recalling me all memories of being 

a child, having dreams of acting and directing. They 

would fly like a rocket just like a train in time tunnel. 

Even though, these scenes step backward to the first 

snapshot telling me you’ll not succeed in theater. 

There happened for me the most ardent terrorist 

action of the world, followed by all the words which 

we should have heard, yet, they didn’t. On account of 

those reproaches, severities and limitations, I am 

carrying a child within myself whom it isn’t possible 

to hear his voice and movement. This is Golnesa 

Farokh, theater educator, fond of Persian language 

and contemporary cinemas with specific fonts and 

billboards of those cinemas. Being in the last 

semester, I decided to write irrespective of any hatred 

of listening advice. Started off playwriting which 

begins with listening. Its plot is about a girl called 

Parastou Atiye who wants to escape from the country 

so as not be smashed under catastrophic situations of 

her country. (Pause) Parastou and her fiancé Reza are 

going to steal four puzzles of people’s lives around 

them, why stealing? Based on the fact that one of 

Reza’s friend works in a software business, he has 

already understood that the ongoing festival is 

holding in Greece called performance of the robbed 

puzzles of others’ lives coupled with free financial 

and artistic topics. Owing to the fact they couldn’t 

think about financial parts, thereby deciding to 

participate in creativity actions. They adopted the 

name for their first performance. “Listening”.  
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 Golnesa is sitting on examination chair, looking at 

her surroundings. A white square accompanied by 

four studio spotlight are seen in her room. A digital 

camera is set on the stand, moving clockwise. 

Number the 6 with Greek language is on front of the 

audience. 

 

 

Golnesa:  In IELTS’s examination, there is nothing 

inadvertently or haphazardly happening. All you have 

to do is to be a robot. A robot acquiring all orders and 

techniques to handle four skills of listening, reading, 

writing and speaking. That’s simply it is.   

 You have only one major foe in this IELTS battle and 

that is the time. Once I am silent, I hear the sound of 

my far ancestors, moving around my ears’ snail, 

thereby, appearing in front of my eyes. I feel all we 

were given to do in various places such as school or 

different places were completely a bullshit. 

Noteworthy is the fact that while crossing the streets 

especially in rainy days, having arrived at newsstand, 

I would stop momentarily. I pick up the magazines, 

folding them, I take a look at its black and white 

artistic pages.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Characters:  

Golnesa Farokh (playwright) 

Reza (Golnesa’s husband) 

 

Characters of Golnesa’s play: 

Parastou Atiye 

Woman with the veil 

Sonya 

Hana 

Shabnam 

Robats  

The Voice  

 

 



 

 

 

 

 

 A theatrical work written and directed by Moein 

Mohebalian narrates the life of a theater couple who want 

to immigrate to another country, however, it is not possible 

for them. Golnesa Farokh, acted by Golnaz Asldini, is a 

playwright student. The play IELTS 6.5 took part in 

anologio festival in Greece 2021, heard in the universal 

day of theater in Athens. 



 

 

 

IELTS 6.5 
(A Persian-English Play)  

 

 

Moein Mohebalian  

 

 

 

  

 

 

 
2022 

 


