
 

 فرزندخواندگی
 دیگر و چهار نمایشنامه

 
 

 برگردان:

 علیانمعین محب
 
 
 
 
 

 
 

 
 0011تهران، 



،5تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، کوچه مجد، شماره 

5854985453پستی:  واحد یکم غربی، کد

 19858529593تلفن همراه:    185-99584895تلفن: 
www.booka.irتارنما:    info@booka.irرایانامه: 

 فرزندخواندگی و چهار نمایشنامه دیگر

برگردان: 

علیانمعین محب

هنگامچاپ و صحافی:             مدیر تولید: احمد رمضانی  5811اول،  چاپ:

 تیراژ: 500 نسخه                              شابک: 924-988-9121-58-9

همۀ حقوق چاپ و نشر براي ناشر محفوظ است 

 

، مترجم، گردآورنده-7631، معین، علیانمحب :سرشناسه

علیان. معین محب ]ندهگردآورو [برگردان  /فرزندخواندگی و چهار نمايشنامه ديگر : عنوان و نام پديدآور
.7011 ،ران: بوی کاغذته :مشخصات نشر

م.س 8/۱7×  8/70 ؛.ص 58 :مشخصات ظاهری
6-54-6070-622-978 : شابک

 فیپا : ینويسوضعیت فهرست
 هامجموعه --نمايشنامه  :موضوع
Drama -- Collections :موضوع

PN3779 :رده بندی کنگره
5۱/515 :رده بندی ديويی

5315570 : شماره کتابشناسی ملی



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاجراها یبرا های اين اثرنمايشنامهتمام يا بخشی از  از استفاده
 ههرگون و ،یريتصو اي يیويراد یاجراها ،یخوانشنامهينما ،یاصحنه
 و یاحرفه یهاگروه توسط یدراماتورژ آزاد، برداشت اقتباس،
 .است مترجم از یکتب مجوز افتيدر به منوط يیدانشجو





 فهرست مطالب

 
 

 
 

 3 ...............................................................................  یادداشت مترجم
 

 9 ..................................................................................  خواندگیفرزند
 60 ..............................................................................................  رهرو

 08 ............................................................................... پیشنهاد مزایده
 85 ............................................................................................  داخلی
   13  .................................................................................  بال دو همراه  

 

 



 یادداشت مترجم
 

 
 

 

ی های گوناگون محتوايی، سبکهايی است که از طیفنمايشنامه رو مجموعهکتاب پیش
ای که در نکتهاند. انتخاب و ترجمه شده 7011تا  7691های در فاصله سالو فرمی 

ش از ترجمه تئاتر است. پی ةنگاه به مقول ،شود به آن پرداخته شوداين مطلب سعی می
ا ها و نويسندگان آن رعرفی مختصری از نمايشنامه، مبه اين موضوع بپردازيمآنکه 

 دانم.الزم می
و  ، شاعرنويسرماننويسنده،   ۱جويس کرول اوتسنوشته   7«فرزندخواندگی»

هايی و نمادگرايی تنظیم شده است؛ آدم که پیرامون واقعیتنويس آمريکايی نمايشنامه
مبهمی  هایکه در آن هستند کوتاهتر يا بلندتر است و سايه که گاهاً قدشان از زندگی

ای که نامش رضايت است در زندگی کنند، گويی هرگز به نقطهرا با خود حمل می
در  که کشاند. وهمیوسوی وهم مینخواهند رسید. چنین عدم تعادلی آنها را به سمت

ه گويی دهد کمییار ترسناک است. تحلیل دقیق متن نشان شود بساين اثر ديده می
س شان را معکوتوانند معیارِ بودنها با غلظت زيادی میچیز آنتی تز است. پديدههمه

پنداريد، در حالی که کامالً به ضررتان است؛ و نشان دهند. شما موضوعی را مثبت می
رسد، گرايی نامعلوم، انسان ديگر به حالت تعادل روحی نمیبیبالعکس. در چنین دوقط

اد ها به سمت انجمچنان که گويی در اين خوانش نسبیتی وجود ندارد، تمامی احساس
روند، و انسان را راهی نیست مگر اينکه به جاده فراانسانی يا زدگی پیش میيا يخ

ربه کند از را تج« فرزندخواندگی»ماشینیسم پا بگذارد. بازيگری که بخواهد نمايشنامه 
سزايی در لحاظ سیستم اعصاب بايد نیرومند باشد و امید به زندگی کارگردان نقش به
 کنند.اين مسیر دارد، در غیر اينصورت مجموعة اجرا به موفقیت دست پیدا نمی

                                                           
1. Adoption 
2. Joyce Carol Oates 



  1 مترجميادداشت   

 س،يشتتتاعر و نثرنو، ۱والری ياکوفلويچ بريستتتو ای استتتت از نوشتتتته 7«رهرو»
 یصلا یاز اعضا یکي. او هیروسی مترجم، منتقد و مورخ اهل امپراتور ،سينوشتنامهينما

ايیِ شتتناختی، به تنه. اين نمايشتتنامه از منظر خوانش روانبود هیروستت يیجنبش نمادگرا
کس را يارای تنهايی پردازد؛ آنجا که هیچانستان و ترس از مواجهه با خويشتتن خود می
اين نمايشنامه بنا به تجربه خواننده و نوع نیستت و رسیدن نوعی سراب است. زمان در 

نوشتتتته  6«داخلی»در نمايشتتتنامه  یرويکردچنین ارتباطش با مخاطب متغیر استتتت. 
فیلستتو   شتتناس، شتتاعر ونويس، حشتترهنمايشتتنامهدهد. نیز رخ می 0موريس مترلینگ

 های مختلفبه زبان 8«پرنده آبی»ترين نمايشتتنامه او به نام بلژيکی استتت که معرو 
، انسان را «داخلی»اش سمبلیستی است. مترلینگ در ترجمه شده است. سبک نوشتاری

هايی از آن بینتد کته هیچ راه گريزی از آن نیستتتت، مگر آنکه به اتمای میدرون حفره
: اردد« خدا و هستتتی»در کتاب حفره يا کوزه تبديل شتتود. نقل قولی بر اين مضتتمون 

ز چنین حالتی در اين اثر نی«. چرا که در آن بوده استانسان هرگز به دنیا نیامده است، »
ف وار توصیای مهندسیمشتهود استت. مرد دختر به شکلی مرموز، کادوپیچ و به شیوه

شتتتود، گويی انتقتام زنتدگی را با مرد پس خواهیم داد. مرد در آثار مترلینگ تلخ می
 و کار مترلینگاستتت، چندان مقدس نیستتت و اتفاقاً ستتمبل وااليی ندارد. مرد کستتب 

 نیست يا شايد هست، چراکه ذهنش را تصر  کرده است.

 9نوشته آنی نگری 5«همراهِ دو بال»و  1نوشته وندی واسراستین 3«پیشنهاد مزايده»
 «پیشنهاد مزايده» .روندبه شمار میدر حوزه کودک و نوجوان هايی درخشان هنمايشتنام

خورده از رويای آمريکايی که شکستدرامی استت ضتدِ آمريکا و ضتدِ کاپیتال؛ فضايی 
ه میان شود و فضايی فروريختپوست متصور میتحکم يا ستفیدپوستت در تخیل يا سیاه
ای متفاوت جهان را می بینند: پال به نحوی و ارتبتاطِ پتدر و دختری که هريک از زاويه

از جمله  نويسیکه برندة چندين جايزه نمايشنامه« همراهِ دو بال»لیسا به نحوی ديگر. 
                                                           
1. Wayfarer 
2. Valery Yakovlevich Bryusov 
3. Intérieur (Interior)   
4. Maurice Maeterlinck 
5. L'Oiseau bleu (The Blue Bird) 
6. Tender offer 
7. Wendy Wasserstein 
8. With Two Wings 
9. Anne Negri 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interior_(play)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blue_Bird_(play)
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جشتتتنواره ملی  ةو جتتايز  7جشتتتنواره تئتتاتر کتتالا آمريکتتايی مرکز کنتتدیجتتايزه 
شده است، به فضايی نمادين میان آنچه هست و  ۱نويستی بندرمن جوانانهنمايشتنام

 ارد،دای همیت ويژهکه در اين نمايشنامه ا ایپردازد. نکتهآنچه ضرورت دارد باشد، می
 هنگ به درستیو شکل آن برای ايجاد ضربآ انسجام ظر  و مظرو  است که گويی

 انتخاب شده است.

اشتتند. نبمل شتتود که شتتايد خالی از ت اتی کوتاه بیان میپیشتتنهاداين زمینه، در 
 در تبديل زبان اول به دوم الجرمترجمه گشتتالتی است شناور. اين بدان معناست که 

القیتی شوند و اگر خسازی میبه نحوی بازشوند، ريزند يا احتماالً بنا مینکاتی فرو می
ه کپازلی را تصتتور کنید ترجمه يعنی چه؟ باز بازستتازی. يعنیاين نقطه  ،در کار باشتتد

، با اين حال شتتتما هم کرده استتتت تکمیل راآن قطعات  یقبل از شتتتما، نفر ديگر
 ماآنچه شتت قطعاً . بستتیار عالیچ چه بهتر از اين؟تجربه کنید اين مستتیر را خواهیدمی

رجمه تحال اين پرسش مطرح است: تجربه ديگران استت. کنید متفاوت از تجربه می
. دکنیرو مید و بعد دبینید، میکاريباور من يعنی کشاورزی. شما میتئاتر يعنی چه؟ به 

ترجمه  ايناما  ،رمان و ادبیات استحوزه کمتر از  متون تئاتر وانندهکه خ شکی نیست
 نمايان خواهدرا  بلندمدت خودود دارد که در نوعی کارآفرينی و بستتتترچینی در دل خ

هدايت شود در  یدرستتبه شتد و اگر کبه يکباره قد میکودکی که  ستاخت. همچون
 تاناين مجموعه و اجرای آن، حالآورد. امیدوارم با خواندن فرهنگ کشور بالندگی می

تر. ورهم دو تر هستند هم نزديکبینیم به ما شتود. اجستام از آنچه می یشتکل ديگر
 ديديم؟  راستی ما اگر آينه بوديم خود را چطور می

 

 علیانمعین محب
 7011زمستان، 

 

                                                           
1. Kennedy Center American College Theater Festival (KCACTF) 
2. Bonderman Playwriting for youth national symposium 



 

 فرزندخواندگی

 کرول اوتس جویس

 با سپاس از بهرنگ رجبی
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 : هاشخصیت

 (سالگیسالگی، اوایل چهل)مردی قفقازی، اواخر سیآقا 
 (الگیسی، اوایل چهلسالگ، اواخر سیقفقازی زنی)خانم 
 (خانم یا آقا، بالغ)اکس 
 (کودک)نابو 

 (دوقلو با نابو)نادبو 



71  فرزندخواندگی و چهار نمايشنامه ديگر 

 
 
 
 
 
 

  .رمق و سترون با مبلمانی مناسببیخواندگی، محیطی بنگاه فرزند مکان:
 آن گذشت تاکتیکای که دیوار ساعت بزرگ دیواری با عقربهروی  

د. دهعت زمان واقعی را نشان میسادر آغاز،  دهد.دقایق را نشان می
 گیرد.عت میکم عقربه سرکم

 اکنون. زمان: 
 

 شنویم. امروز روزای را میآهنگ شاد و سرزنده روند.نورها می 
 اند.هکرده نشستخانم کنار یکدیگر با دستان گره قا وزیبایی است. آ

 چنانکه، اندهای زیبا به تن کردهلباس زده و دلواپس هستند.هیجان
اند. آقا چمدانی همراهش دارد، ه شدهآمادبرای محیطی رسمی گویی 

زیبا به همراه دارد و کیفی بزرگ حاوی  خانم کیف دستی
سمت چپ آنها در  شود.در کنارش دیده می هاهای بچهبازیاسباب

 قرارسرشان ساعت  است و در سمت راست پشتِدری تعبیه شده 
 شود. ساعتشنیده میساعت  تاکتیکبا رفتن نورها صدای  .دارد

 یازده صبح است.
 
 

 ام!زده و ترسیدهخیلی هیجان  خانم:

 هاست منتظرشیم... مطمئنم.روزیه که مدت امروز همون آقا:



  ۱9 فرزندخواندگی  

شما مال  .های خوبی باشین... بیاین اینجا! بچه! ... نابو! دو_ناب
کند )سعی می وست داره...مایید مگه نه؟ مامان شماها رو خیلی د

 (کنند، بغل کندها را که در مقابلش مقاومت میبچه

ابا شما رو خیلی دوست داره! روح( بای گیج و بی)با خنده آقا: 
 از اول تاریخ! (آوردچرخه را نزدیک می)سه

 قبل از شروع تاریخ...  خانم: 

 

 ،تخاطر اسهاین اتفاق آزرد پشت اکس که از لرزند وادبو مین نابو و 
زند و به شدت شوند. اکس دزدکی بچه ها را میپنهان می

 فضا را پر ةانگیز همغم گیرد. صداهایهایشان را نیشگون میشانه
 کند.می

 

 . ...ه!  گوشام داغون شدگیرد( این چه صداییهایش را می )گوش خانم: 

 بو! نادبو! پسرای بد! تمومش کنید!_ناب آقا: 

حل ! مهروستایی کند( چیزی نیست... یه مرثیةا تهدید میها ر)بچه اکس: 
 ندین.

را باز  آن رود وبه سرعت سمت در میاز اینجا هم داره میاد... ) خانم: 
 راند(او را به عقب پس می دارد، اکس فوراًمیقدم بر کند، یکمی

در شه! ))عصبانی( خانم! این در فقط به دستور عوامل آژانس باز می اکس: 
 بندد( می را

 

و انگشت به دهان، به جلو تلوتل ترس به اتاق برگشته است. ازخانم  
 خورد و در آستانة افتادن است.می
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 عزیزم؟ چی شده؟ (رود)برای کمک به طرفش می آقا: 

امورای حراست زنگ بزنم و بگم تونم به مشد. میدر نباید باز می اکس: 
 بسته ببرنتون!دست

 ! آه!هآحالت تهوع دارد(  سته است وهایش ب)چشم خانم: 

 چی دیدی عزیز دلم؟  آقا:

بلند( خانم هیچی ندیده... اونجا هیچی برای دیدن با صدایی ) : اکس
 نیست.

 .؟عزیزکم.. آقا: 

، ( برشون گردوننجوایی ضعیف، به بازوی مرد تکیه داده استبا ) خانم: 
 خوامشون.نمی

 چی دیدی عزیزم؟ پشت در چی بود؟ آقا: 

 را کنترل کند( برشون گردون.عصبانیتش تا کند )تالش می خانم: 
 خوام برم خونه.خوام. مینمی هیچکدومشونو

 کردم، از همون اولم شما آدمش نبودین.وم! فکرشو میهو اکس: 

 . مطمئنی عزیزم؟ ما خیلی وقته منتظریم... کلی دعا کردیم... آقا: 

مشونو! )جلوی چشمانش را یادی ضعیف( پسشون بده! هفربا ) خانم: 
 . کافی قدرتمند نیستیم... ة( ما به اندازگیردمی

تونین به آژانس )با لحنی سرد( مطمئنید؟... شما دیگه هرگز نمی اکس: 
 تقاضا بدین.

 تونیم... پسشون بده!به جهنم که نمی خانم: 

 ام.( شرمنده. خیلی شرمندهصحبت کند عادی یکند با لحن)سعی می آقا: 

 

 شود.برد و در پشت سرشان بسته مینادبو را بیرون می اکس نابو و 
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( گوش کندیاما همچنان پنجره را باز نم ،دگردیبرمسمت پنجره ) :ایجول
شناسمت. یمن نم ،یفهمیزبون منو که م .هست یاسمت هرچ .کن

ها راجع هیهمسا ؟نه ایتونم راهت بدم تو یخودت قضاوت کن م
! نهرممکی. غیکنند اگه تو شب رو با من بگذرونیفکر م یمن چبه 
نکنم و چقدر کس باز چیه یدستور داد در رو رو ،پدرم رفت یوقت

ب بارون بارونه! . خُیکاج راه رفت یهادرخت ریز لیبده که تو دو ما
 کند()سکوت می .شیتمام معنا خیس میبه 

 

 کند.یسگ پارس م شود.شنیده می شدن به در دهیکوب یصدا 
 

به نظر  ... !زنهیدر م یو ه سادهی( اونجا واگویدمی با خودش) :ایجول
خودش رو  نقدری. اباشههم  ضیمر یتح دیو شا رسهیخسته م

 ربات سرش رو هیمثل  .قدم هم تکون نخورده کیبه در که  دهیکوب
شده.  سیهمونجا خ چارهیب پسرِ !نگاه کن کوبه به تخته.یم

 نکهیا ای ،دهیپرنگجوون هست و ر. دهیها رو پوشیشهر یهالباس
 .ها نباشهطرف نیمال ا . احتماالًادیبه نظر م یجورنیا یکیتار یتو

؟ تو ادیراهش بدم ب دیبا !بخُ . شناسه...یراهش رو وسط جنگل نم
کجا  ؟یی( گوش کن! بهم بگو اهل کجاگویدمی بلند ی)با صدا

م تونیم یجواب منو بده! من چطور ؟یهست یدنبال چ نجایا ؟یریم
چه مرگته؟ گربه زبونت رو خورده؟ ؟ راه بدم خونه یرو تو بهیغر هی

. ینیبیمنو نم گهید .خب پس خداحافظ ،یریبگ یمونلاگه قراره ال
کنه. )از یدر رو باز نم کسچی. هبزن همونجا بمون. تا صبح در

هست واسه  یتیکنه چه شخصی( فکر مردیگیپنجره فاصله م
ب خُ ه،حرف بزن هدوست ندار !احتماالً هیزیچ یاخودش! شاهزاده

 کند()سکوت می .شهیهم م سیخ
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 وفتهیدر ب یوروددم  دمیبخوابم. شا زارهیخدا! کل شب رو نم پناه بر جولیا:
اش هالعادخارق یهادر لباس یشهر . پسرنهیحالتش هم نیبدتر. رهیبم

 یپ رهیحاال هم نم .در خانه گم شد یموقع راه رفتن و جاسوس
 کاریچ منفور! آزارِ و تیترسه. اذیجنگل م یهااز گرگ کارش.

. نیرو بب نجای( ارودیدوباره سمت پنجره م) ؟یباهاش کن ینتویم
و مهربون باش و نشون بده که اسلحه  ایچه مرگته؟ شازده عابر! ب

 . درسته... .رو بلند کن تهاتدس . پالتوت رو باز کن! حاالیندار
 کنم. یسفم برات. دارم باز مأب، خوبه! متخُ

 

یده ، شنشودیچفت در که برداشته م یاصد کند.یدر را باز م جولیا 
شده  سیخ کامالًکه و رهرو  ایکند. جولی. سگ پارس مشودمی

 شوند.یوارد ماست، 
 

ات رو ه! پالتو و چکمهینشد سیخوبه تو خ !نترس ،سگ رو بستم :ایجول
فاده است .رِش دارهست، بَ مکتین یرو یمسافرت ةچیقال هی. اریب در

 و نیبش هستند. پات ُکن. خوبه. حاال رشیها زییکن ازش. دمپا
 . نهیشوم یتو ندازمیم زمیتا هچند .خودت رو گرم کن

خودش  و پوشدیاش را مییدمپا ،آوردیرا در م شیهاپالتو و چکمه) :رهرو
 ( کندیجمع م چهیرا در قال

 

 اندازد.یم نهیها را در شومزمیه ایجول 
  

 یآورد و کمیرا م یبطره بده! )خب ادام ؟یخوایم نوشیدنی کمه ی :ایجول
  (زدیریم شیبرا



 
 

 یداخل

 نگیمترل سیمور
 

 

 

 
 :ها تیشخص

 (باغ در)

 رمردیپ

 بهیغر

 )نوة پیرمرد( مارتا

 (رمردیپ ةنو) یمار

 ییروستا

 عوام مردم

 
 (درخانه)

 پدر

 مادر

 دختر دو

 کودک
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 .ساکت هستند یهمگ ،خانه دری نمایش هاتیشخص 

نجره با سه پ یاخانه ،صحنه در انتهای. دیکهنسال پر از درختان ب یباغ 
 پنجره انی. از مشوددیده می روشن یهاهمکف و چراغ ةبقدر ط

 ، به خوبیاندجمع شده گریکدیغروب دور  دمکه ای خانواده تصویر
نجش آر کیسوز نشسته است. مادر که هیپ کنارمشخص است. پدر در 

 دیدختر جوان که سف دوبه اتاق است.  رهیخ، داده هیتک زیرا بر م
د. کننیم یدرآرامش خانه گلدوز یاپردازیتاب و روواند با آبدهیپوش

 یهنگام چپ مادر است. یبازو یاست، سرش رو دهیکودک خواب
آورد، حرکات یمدر یژست ایرود یراه م زد،یخیماز آنها بر یکی که

پرنور و شفاف  ،یهستند و از دور معنو گریکدیموقر، آرام و جدا از 
 د. شونیه باغ وارد مب اطیبا احت هیو غرب رمردیرسند. پیبه نظر م

 
 
 نایوقت نم چیاس. اونا هاز باغه که پشت به خونه یقسمت نجایا  :رمردیپ

اما  شدن. دهیهاش کشان و کرکرهان. بستهگهی. درها طرف دنجایا
 ریز هنوز !آره . ...دمیو نور رو د ستین یاخونه کرکره طرفنیا

دخترا  ایمادر ان؛ دهیان. خوبه که صدامونو نشننور چراغ نشسته
 م؟یکن کارچی دیاون موقع با رون،یممکنه رفته باشن ب

 م؟یکن کارچیقراره    :بهیغر
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م تونیرو م پدر !مطمئن شم همه تو اتاق هستن. درسته خوامیاول م   :رمردیپ
کنه، دستاش رو زانوهاشه. مادر هم ینم یکار چی. هنمیاتاق بب ةگوش

 . ...زیداده رو م هیآرنجشو تک

 کنه.یم گایرو ن داره ما   :بهیغر

ما تو  .نهیرو بب تونه مایچشماش ثابتن. نم .نهیبیرو نم یچینه، ه  :رمردیپ
ل ونجا دو تا دختر شا . ...نیتر نشکینزد ی. ولمیبزرگ یدرختا ةیسا

هم  کوچولوهکنن. بچیم ی؛ آروم دارن گلدوزو ول هم هستن
 زنن.یخوبه و حرف نمحالشون . ه هس...نُ ی. ساعت کناردهیخواب

نیسرشو ا م؟یو بهش عالمت بد میو جلب کنر توجه پدر یخوایم  :بهیغر
  شنوه...یم شونیکیها؟ از پنجره  یکیچرخونده. بزنم به  یروَ

 . پدرمیحواسمون رو جمع کن یلیخ دی... بامیکن کاریدونم چینم  :رمردیپ
 یلیهم خ و خواهرها طورنیمادر هم هم ...کهنسال و ناخوشه

شه. ینم نیا از شتریب گهیدوسش دارن انگار د یهمه جور .جوونن
 !نینش کیها نزدنه! به پنجره !... نهدمیند نایا از یشادتر ةخانواد

تره، به میتر بهشون بگراحت یکرد. هرچ شهیمکه  هیکار نیبدتر
خودمونو ناراحت  دیهم نبا یلیخ .بوده یاتفاق عاد هی نکهیمثل ا

 دیدونن بایشن و نمیناراحت م شتریاون موقع از ما ب ،منشون بدی
 هک یتو جور میری، ممیزنیطرف باغ. در ماون میکنن... بر کارچی

نن، کیمن تعجب نم دنیداز  .رمی. اول خودم موفتادهین یاتفاق چیه
 وهیم زنم و براشون گل ویها دم غروب بهشون سر موقت یبعض

 .گذرونیموقت میهم  بارو  یساعت دو یکیبرم و یم

. اونا یکنم تا صدام بزنیصبر م .تنها برو ام؟یباهات ب یخوایچرا م  :بهیغر
  . ...بهیغر هی ،هستم گذررهفرد  هیمن فقط ... شناسن یمنو نم
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 واریسمت د فیگردد. لیکارش برمسر دهد. به یم فیر را به لبابا پَ 
 یکاغذ فیدهد. لیقرار م یمخفو  یپنهان ةر را در نقطرود و پَیم

 یکند. دختریم یو با آن باز داردیبرم یالیخ ایهنقطشده را از لوله
. متا همراه ندیبیاو را نم فیشود. لیوارد م واریاز پشت د 2نام متاه ب

، کیمثل پالست یبیمواد ترکجنس از که روشن  یرنگ یهاسبا لبا
را که  امیپ یحاو یاسهیشود. او کیوارد ماست، استر یو پل لونینا

بال دارد. متا  کند. متا دویحمل م ،سرش نصب شده یجلو در
 فضایی واریپشت دآورد و درمیحرکت  به وارید یسرش را باال

 یاو برا دهد.یرش را تکان مکند و سیم دایپ لیوسا انیباز را م
 .یآشت ،باشه !ها باالدست»دهد: یو عالمت م دادهدست تکان  فیل
 لیدکند و دستانش تبیاشاره م واریبه د گرشیدست دبا . «نجایا ایب

 شوند.یکج مدهن ییهابه عروسک
 

دست  با! )بهیغر ( سالم،آوردش را به حرکت درمی)دست چپ :متا
 به؟یغر یگیم یدار یه ک( بدهدجواب می راست

  

 یهابه سوراخ هاشود دستیکند و متوجه میبه اطراف نگاه م فیل 
 اند.متصل شده وارید

 

 یمخف زیم رگیدخودش را سمت دود و )می !یکشد( وایم غیج) :فیل
 (کندیم

 

 !ه( آکشدیم غیدست چپ جبا ! )( آهکشدیم غیدست راست جبا ) :متا

  

 یدست یهاچرخند. متا عروسکیم فیل سمت عیهر دو دست سر 

                                                           
2. Meta 
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کشد و سرش یبه عقب م واریرا وسط د شیکند ، بازوهایرا رها م
 آورد.یمبه حرکت در واریدر د گرید یسوراخ انیرا م

 

 !یآ :فیل

 یو وقت شهیم کیاز پشت بهت نزد یکیاتفاق متنفرم.  نیا از :متا
 . ...خواستمی. من نمترسونتتیکار، م هیبه  یحواستو داد یحساب

کند خودش را استتار یم یسعو  کندیم یرا مخف شنلر! )وَبرو اون :فیل
 کند(

بندم یشرط م .اما ترسوندمت ،بود یادبیب کمه ی! خب اریبس :متا
نگاه  اطیبه اطراف ح. )یشد دهی( تو بخشزندای میضربه. )یدیترس

  ؟یتهس ینامرئ یکنی. فکر منمتیتونم ببی! مقیرف ،ی( هکندیم

  

کان دست ت شیکند. متا براینگاه م یرچشمیاش زشنل ریاز ز فیل 
 دهد.یم
  

 ةپرند. )یستین ی... ولیبودیم یشد اگه نامرئیباحال م یلیخ :متا
 یکشد و باالی. سرش را به عقب مندیبیم اطیرا در ح فیل یکاغذ

 سایلتو ک شیپ ةهفت نای! ما از ایکاغذ ةپرند !(  چه بامزهپردیم وارید
 .میگذروندیرو م کینامیدرویا یهادوره می. داشتمیکردیدرست م

کردن. یپرواز م یاتا چه فاصله میدیدیو م رونیب مشونیبردیم دیبا
بهش  رشتیب نیتا چاما اگه چند .خوبه یلیخ نیشد! ا نیمال من بهتر

پرواز  ترشیفوت ب ستیهر پرواز ب یکنم تویضمانت م ،یاضافه کن
 برات درست کنم؟  نیچ هی یخوای. مکنهیم
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