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ثب ثبظی غٍلیت  8152غٍئي  55ایي ًوبیص ثطای اٍلیي ثبض زض 
کبضل ٍ هیطبئیل هَضگي اضتطى ثِ ظثبى آلوبًی زض تئبتط تیف 

 ضٍت ضْط کلي ثِ صحٌِ ضفت. 
 
 

 اًعکبس هغجَعبتی:

کٌٌسُ ٍ تْسیسآهیع ٍیسئَیی ٍ  ًوبیص ثب تصبٍیط هیرکَة
ٍ  کٌس. استقجبل ّبی زضذطبى، توبضبچیبى ضا ذیطُ هی ثبظی

 حس توبضبچیبى اظ یک پبیبى تطاغیک!  تطَیق ثی
 )ضٍظًبهِ کلٌیطِ ضًٍسضبٍ(

 
 

ضَز  ثب کبضگطزاًی جاللی، ثطذَضز ایي زٍ، ثِ سفطی تجسیل هی
ضبى ثِ کوبل  تب ضٌبذت اظ عجیعت، کَزکی، جسن ٍ ضٍح

 ثطسس. 
 )هبٌّبهِ چَیس(
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ّسایت کبضگطزاى ثب هْبضت، زٍ ثبظیگطش ضا ثِ سوت ٍ سَیی 
 کٌس کِ جصاة ٍ هیرکَة کٌٌسُ است. هی

ضاثغِ زیٌبهیک ایي زٍ کِ زض ضؤیب، ٍاقعیت، عطق ٍ هطگ 
جطیبى زاضز، زض ضاُ ضسیسى ثِ زًیبی هبٍضای عجیعت، ثب ضکَُ 

ضَز. ثب ظثبى ًوبیطی ثسیبض لغیف، هَجع  ثِ تصَیط کطیسُ هی
 ضَز. ٍ ضبعطاًِ، ضاثغِ ایي زٍ ثِ ضکلی زقیق تطسین هی

ٍسِ ًطم ٍ جبزٍیی ًعزیک ضسى ٍ زض ًْبیت، یکی ضسى پط
 زٍ اًسبى ...

 )ضٍظًبهِ کلٌط اضتبت اًسبیگط(
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درآمد پیش  

 

اقتجبسددددددددی اسددددددددت اظ  "تَلددددددددس هددددددددطگ"
ثددِ ضٍایددت   پبًددسا ّددبی ذددطس زاسددتبى"ی ِ ًبهددًوددبیص

هدبتیی   اثدط  "سبکسیفًَیستی کِ زٍستی زض فطاًکفدَضت زاضز 
 یک.ٍیسٌی 

 ضس: "تَلس هطگ"چٌس ًکتِ کِ پبیِ ٍ اسبس ًگبضش 

. یددک ظى جددبزٍگط  "زیددَ ٍ زلجددط "افسددبًِ فطاًسددَی  .5
َ ای جَاى ضا ًفطیي ٍ اٍ ضا تجسیل ثِ یدک  ضبّعازُ ظضدت   زید

ثطدکٌس کدِ   تَاًدس علسدن ضا   کٌس. ضبّعازُ تٌْب ظهبًی هی هی
عطق ٍاقعی ضا حس کٌس، ٍگطًِ تب پبیبى عودط ّودبى جدبًَض    

 ظضت ثبقی ذَاّس هبًس.

فطٍپبضی جسوی ٍ ضٍحی ضرصیت هدطز ثدط   جٌگ. ضبیس  .8
جٌگ، اٍ ضا ثِ کودب   زٌّسُ تکبىاثط تجطثِ ثسیبضی اظ ٍاقعیبت 

ضبى تب اثس ثدط ضٍاى    ثطذی اتفبقبت زض ظًسگی، سبیِثطزُ است. 
س هبًس. ثطط ضا اظ جٌگ ّطگع گطیعی ًجدَزُ  آزهیعاز ثبقی ذَاّ

است. جٌگ ثب ذَیطتي، جٌگ ثب زیگطی! ضبیس زض ایي جٌگ 
تطًس، گطفتبض کسی است ثرت هیطًس ذَش اهبى، آًبى کِ هیثی

ضَز. گبُ زض ایدي   هبًس ٍ اسیط جٌگ ثب ذَیص هی کِ ظًسُ هی
چبل، آزهی ضا ًِ تَاى هبًسى است ٍ ًِ ضاّی ثدطای  ثطظخ سیبُ

، ثطای ضّدبیی اظ ایدي   ضسُ ًفطیيتي، ثِ اثسیت ضفتي. اًسبى ضف
ُ   کٌس، ثیص علسن، ّط چِ تقال هی چبلدِ فدطٍ   تدط زض ایدي سدیب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
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ضٍز. اًسبى ضا اظ ایي ظًساى، ًجبتی ًیست، هگط ثدِ یدبفتي    هی
اش. زض ایدي  ی گوطسُ سطگطزاىزٍثبضُ ذَیص ٍ جستي ًیوِ
ظ ایي ثدطظخ  یبثس ٍ ضٍح اسیطش ا صَضت است کِ ضبیس تغْیط 

 گطزز.  آظاز 

فیلن زضیدبی زضٍى. هدطز جدَاًی زض یدک حبزثدِ، زچدبض        .3
تط اظ  گطزى، قغع ًربع ٍ فلج کبهل پبئیي استرَاى ضکستگی
سبل تالش کطز تب زازگبُ، حقِ  82ضَز. اٍ ثِ هست  گطزى هی

ضا ثطای اٍ ثِ ضسویت ثطٌبسس تب ثتَاًس ثِ ظًدسگی ذدَز    هطگ
. ایي فیلن ّوچٌدیي ضٍاثدظ اٍ ضا ثدب زٍ ظى، هدَضز     پبیبى زّس

، ٍکیلدی کدِ اظ حدق اٍ ثدطای     "ذَلیب"زّس:  کٌکبش قطاض هی
، یدک ظى  "ضُظا"کٌدس ٍ   یب اُتبًبظی زفبع هدی  ذَزذَاستِهطگ 

ذَاّس ضاهدَى ضا هتقبعدس کٌدس، ظًدسگی اضظش      هحلی، کِ هی
ظیستي ضا زاضز. اظ عطیدق ًیدطٍی عطدق ضاهدَى، ایدي زٍ ظى      

ًٌس ثِ چیعّبیی زست یبثٌس کِ پیص اظ آى حتی فکطش تَا هی
 کطزًس. ضا ّن ًوی

ّدبیی آفطیسًدس   ذسایبى ًرست اًسبى ضا ثِ صَضت کدطُ " .4
کِ زٍ جٌسیت زاضت. پس آى ضا ٌّگبهی کِ صبعقِ آهس، ثدِ  

ِ زٍ ًین کطزًس، ثِ گًَِ ِ ای کِ ًیود ی هدطزش  ی ظى، اظ ًیود
ِ  جسا افتبز. اظ ایي ضٍست کدِ ّدط اًسدبًی ثدِ      ی زًجدبل ًیود

ی ذَز سطگطزاى است ٍ چَى ثِ ظًدی یدب هدطزی ثدط     گوطسُ
ی اٍست. زض حبلی کدِ  ی گوطسُپٌساضز کِ ًیوِذَضز، هیهی

ًیوِ گوطسُ ّط اًسبى زضٍى ذدَز اٍسدت کدِ هتبسدفبًِ ثدِ      
 افالعَى، ضسبلِ ضیبفت. "کٌس.ثیطٍى فطافکٌی هی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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ثدِ  اسبعیطی ثط ایي ثبٍضًس کِ اًسدبى   ّبی زاستبىثطذی  .5
ٌّگبم آفطیٌص زٍجٌسی، ًط هبزُ، ثدَز. زض فطٌّدگ ًوبزّدب،    

اًدس. آًیودب   ضٍاى ظًبًِ ضا آًیوب ٍ ضٍاى هطزاًِ ضا آًیوَس ذَاًسُ
الگَیی ظى زض ضٍاى هطز اسدت. آًیودَس تصدَیط     تصَیط کْي

 هطز زض ضٍاى ظى است. الگَیی کْي

ّدب زض  آضک تبید   تدطیي  هْنیًَگ، آًیوب ٍ آًیوَس ضا اظ  .6
گَیدس: زض ًْبیدت، اًسدبًی ثدِ     زاًس ٍ هیضرصیت هیتکبهل 

کدِ آًیودب ٍآًیودَس زض اٍ ثدِ      ضسدس  هدی کوبل اًسبًیت ذَز 
ٍحست ٍ یگبًگی کبهل ثطسٌس. ثِ اعتقبز یًَگ، ّط هطزی زض 

کٌس. اًسبى تحت ذَز تصَیط اظلی ظًی ثرصَظ ضا حول هی
تأثیط عَاهل غًتیکی ٍ اجتوبعی اظ لحبػ جسوبًی ٍ ضٍاًی ثدِ  

اًسبى "گَیس:  ضَز. سیویي زٍثٍَآض هی ظى ٍ یب هطز تجسیل هی
 «  ضَز! ضَز؛ ثلکِ ظى هی ظى ظازُ ًوی

ثرطی اظ ایي جٌسیت غًتیکی است ٍ ثرطی اظ آى َّیت 
ٍ پطسًَبیی است کدِ تَسدظ جبهعدِ ثدِ ظى ٍ هدطز تحویدل       

ضَز. ظًبى ٍ هطزاى پس اظ ٍضٍز ثِ اجتوبع ًقبة هطثَط ثِ  یه
ًٌْدس. زض ایدي ثدیي     یکی اظ ایي زٍ جٌسیت ضا ثط چْدطُ هدی  

ثرطی اظ ضٍاى کِ ثِ جٌسیت هتضبز تعلق زاضز ّوچٌدبى ثدط   
 جبی ذَز ثبقی است.

ّدبی   آًیوب ًیطٍی هحطکِ هطز ثطای کبضّدب ٍ هدبجطاجَئی  
 ًبپصیط زض ظًسگی ضرصی است. ذستگی

ّدب زض ضٍاى  تطیي عَاعدف ٍ اضدتیب   آًیوب سطچطوِ عویق
 هطز است.
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ّدب زض   ّب ٍ ضدسیستطیي ًفدطت   تطیي عطق عویق هٌطأآًیوب 
 ضٍاى هطز است.

 تَاًس ّن فطصت ٍ ّن ذغط ثیبفطیٌس. آًیوب هی

ذَاّس ٍ اگدط هدطز    ّب ضا هی ٍ ٍاالتطیي ثْتطیيآًیوب اظ هطز 
یودبی زضًٍدی )ٍ   اظ آً تأییدس هطاقت ًجبضدس، زض صدَضت عدسم    

ی ثیطًٍی هثل ّوسدط ٍ یدب هدبزض ٍ ...(     آًیوبی فطافکٌی ضسُ
 تَاًس تب هطظ ًبثَزی کطیسُ ضَز. هی

تَاًس ثدِ ضدکل هثجدت، ایعزثدبًَ یدب       آًیوب زض ضٍاى هطز هی
تَاًدس ثدِ ضدکل یدک      هدی  آًیودب  هٌفی، فبحطِ هتجلی ضَز.

 قسیسِ، فطضتِ، یب ذَاّط ضٍحبًی ظبّط ضَز. آًیوب ثدِ ضاحتدی  
جٌسدی آى تقلیدل    -تَاًس ظًبًگی ضا صطفب ثِ فطم جسدوی هی

زّس ٍ ثط ضقصٌسگبى ٍ ثبظیگطاى فطافکي ضَز. تصَیطی سبزُ، 
ای هطکَک ٍ کَزکی ذبم  گٌبُ ثب پبکساهٌی هعصَم، ظیجب ٍ ثی

ٍ جصاة، هطز ضا  کٌٌسُ زعَتای  ٍ هسطٍض کِ ثب تطزیس ٍ زٍزلی
 .کطس ثِ زضٍى جْبى ًبضٌبذتِ جسیسی فطٍ هی

آًیوب عطق، گطهدب، هحجدت، ضاثغدِ، زٍسدتی ٍ صدویویت      
 ِ ّدبی عویدق    است. آًیوب ًقص پلی ضا زاضز کِ هطز ضا ثِ الید

 کٌس. زضًٍی ٍی ٍصل هی

تَاًدس ثدب اسدتفبزُ اظ ًیدطٍی آًیودَس زضًٍدی        ظى ًیع هی
ّدبی زضًٍدی ذدَز، سدبذتبضی     ّب ٍ ًعودت  ذَیص ثِ تَاًبیی

است ثب تبثبًسى ًدَض   هٌس ٍ کالسِ ضسُ ثجرطس. ٍی قبزضقبعسُ
آگبّی ثط کَُ عالی زضٍى ذَیص آى ًیطٍّبی پٌْبى زضًٍی 
ضا تحت کٌتطل ٍ هسیطیت زضآٍضز ٍ ثدِ ضدکل عیٌدی ضدکَفب     

 کٌس.
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آًیوَس ثِ ظى جسبضت، ضجبعت، اثتکبض عودل ٍ ًیدطٍی   
زّس ٍ اٍ ضا ثطای ثِ کبضگیطی ًیطٍّبیی زضًٍی  گطایی هیعول

 سبظز.زل هیجسَض ٍ قَی

تَاًس ذَز ضا ثدِ ضدکل یدک    ًیع ّوبًٌس آًیوب هی آًیوَس
 فطافکٌی ثسیبض زلطثب ٍ فطیجٌسُ زض ظى هتجلی ثکٌس.

چگًَگی تأثیط ایي زٍ ًیدطٍ ثدط ضٍاى ظى ٍ هدطز      اظ لحبػ
تَاى گفت، آًیوب زاالًی است کِ هطز ضا ثِ سدوت تطدطّ    هی

کٌدس. آًیودَس زاالًدی     ّبی عویق زضًٍی ّسایت هیثِ الیِ
ضا اظ عوق زًیبی زضٍى ثِ زًیدبی عیٌدی ثیدطٍى    ست کِ ظى 
کٌس. آًیوَس زضٍى یک ظى قسضت هتجلدی ضدسى   ّسایت هی

 کٌس.زض قبلت یک سبذتبض هلوَس عیٌی ضا ثِ ظى عٌبیت هی

ضٍایددت ضٍح سددطگطزاى   "تَلددس هددطگ "ًبهددِ ًوددبیص
ثطز ٍ ثطای ضّدبیی اظ ایدي    است کِ زض کوب ثِ سط هی اًسبًی

زض ًبکجبآثبزی گٌُگ، ضبّس زیساض آزم ٍ کٌس. هب  ثطظخ تقال هی
حَایی سطگطزاى ٍ ضاًسُ ضسُ اظ ثْطدت ّسدتین. ضدبیس هدطز     

ِ ثبظهبًسُ جٌگی است کِ زض آى، ّن ّدبی  ضظهبًص ضا زض ججْد
ضا زض ًجطز ظًسگی ضّب کطزُ است ٍ ایٌدک   اش ذبًَازُجٌگ ٍ 

عقَثت گٌبّبًص، هجدبل زض آضاهدص ٍ عدعت هدطزى ضا اظ اٍ     
یس ثِ ثیوبضی سرت ٍ العالجدی زچدبض ضدسُ، ٍ    اًس. ضبگطفتِ

اهدبى، ذَاّدبى هطگدی ذَزذَاسدتِ     ثطای ضّبیی اظ زضزی ثی
 است، ضبیس ّن زض علسن زیَ زضًٍص است. 

آهیردتي ضٍح سدطگطزاى اًسدبى ثدب جفدت        زض ّدن  ًوبیص
زضًٍص. ایي هسیط ضاظآلدَز ٍ ضدَضاًگیع، ضدَْز اًسدبى ضا ثدِ      

. ثدِ اٍ ثدطای   زّدس  هیسغح زیگطی اظ زضک ّستی گستطش 
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ٍ ثسدبى   ثرطدس  هدی ضٌبذت ٍ ضٍیبضٍیی ثب ذَزش ضدجبعت  
ای زض کٌس. ّوچَى آیٌِای اٍ ضا زض ایي سفط ّوطاّی هیقبثلِ

ٍ ایي آغدبظ   "تَ کیستی؟"پطسس: ًطیٌس ٍ اظ اٍ هیثطاثطش هی
سفط اٍست. اٍ ٍاقعبً چِ کسی است؟ ایي یک پطسص اًسدبًی  

ثطای زستیبثی ثِ پبسد، اًسبى ثبیس اظ ًَ عطیبى ضدَز   ٍ ؛است
ٍ ّوچَى جٌیٌی ذَیص ضا ثطای تَلسی زٍثبضُ آهبزُ سبظز، ٍ 
تب ظهبًی کِ اٍ ثدب ذدَز، ثدب جْدبى ٍ شضات زضّدن ًیدبهیعز ٍ       

پبسدد  ثدبظ ًیبثدس، ثدی     "زلجدطی  "سطاًجبم ذَز ضا  زض ّیجت 
علسدن ٍ  زضًٍص آضام ًرَاّس گطفت ٍ اظ  "زیَ"ذَاّس هبًس، 

 ًفطیي ضّبیی ًرَاّس یبفت. 

ضّبیی زض گدطٍ عطدق اسدت. عطدق ثدِ ذَیطدتي ٍ ثدِ        
ای پط التْبة، تجطثِ عطدقی حقیقدی، اٍ ضا   زیگطی! زض پطٍسِ

کٌدس ٍ زض ًدِ ضدت پیدبپی      گَیی آثستي هدطگ ذدَیص هدی   
 ضَز.   ّوچَى جٌیٌی ثطای تَلسی زٍثبضُ آهبزُ هی

آًیوَس ضا ثدِ   ضٍظُ، آًیوب ّوچَى هبزضی، ًُِ سفطزض ایي 
کٌددس تددب ضٍح  ّددبی عویددق زضٍى، ّددسایت هددی تطددط  الیددِ

ایي هطز التیبم یبثس. ٍحست ٍ یگبًگی ایي زٍ، هدطز   زیسُ آسیت
هیدطز تدب    کٌدس. زض آضاهدص هدی    ضا آهبزُ گصض اظ ایي ثدطظخ هدی  

 ضًَس. ّبی پبًسا هتَلس ذطس
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 ای هطگ!

 ای ًبذسای پیط!

 ایٌک گبُِ ضفتي!

 !ثطکطینثیب تب لٌگطّب 
 جع هالل اًگیعز ًویایي سطظهیي ثط 

 آُ هطگ

 ثگصاض ثبزثبى ثطافطٍظین!

 گطچِ چَى هُطکت سیبُ است ایي زضیب ٍ آسوبى

 ّبهبىلیک ّعاضتَی قلت

 -اش کِ تَ آضٌبیی ثب ّط ذن ٍ ّط پیچ-
 لجطیع است ظ پطتَّبی زضذطبى.

 ات ضاجبضی کي ضَکطاى تلد

 تب هگط جبًی تبظُ زهس هب ضا

 آتصایي 

 گساظز هغعّبهبىسجعبًِ هی

 ٍ هب سرت آضظٍهٌسین سقَط ضا؛

 ؟تفبٍت زاضز چِ ثْطت یب زٍظخ، –
 ّبسقَط ثِ غضفبی ًبضٌبذتِ

 تب هگط ثبظیبثین

 ی زیگطیک چیع تبظُ
 

 )ضبزل ثَزلط، تطجوِ: ًیوب ظاغیبى(

 



03 2ولد مرگت 

 

 

 

 صحنه

سانت که در هر  53، 53، 021 شش مکعب چوبی سفیذ با ابعاد تقریبی

 کنذ.شان تغییر میصحنه چیذمان

ها، دو مالفه مخمل قرمسرنگ، سه مالفه مکعب جس بهتمام وسایل صحنه، 

 خیالی هستنذ. ،بازیگران ها و لباسسفیذ، سیب

 
 


