نمایشنامه

آغازیک پایـــان
{اپیسود اول}

نویسنذه :

حمـــــسه حمیــــذ
{براساس رمان دل سگ نوشته میخائیل بولگاکف  ،ترجمه مهذی غبرایی}

پاییس 0931
نوشته  :حمزه حمید

ضخصیتْب :

سگ  ،چبرلی ( اًسبى ًوب )
پزٍفسَر فزدریه جًَش
ریچبرد ( دستیبر پزٍفسَر )
استیَ رادرفَر ( رییس اًستیتَ پشضىی هبتسَ )
دوتز هبیه ( رلیت وبری پزٍفسَر ٍ هعبٍى رادرفَر )
ٍ
صذای گَیٌذُ رادیَ

لَویطي :
اتبق وبر پزٍفسَر
نوشته  :حمزه حمید

پرده اول :
{ صحٌِ تبریه است ٍ صذای هَسیىی الیت ضٌیذُ هی ضَد ًَ .ر صحٌِ ون ون دادُ
هی ضَد .پزٍفسَر ثز رٍی صٌذلی ران ًطستِ ٍ چطوْبیص را ثستِ ٍ پیپ هیىطذ
ٍ در وٌبرش یه چوذاى لزار دارد وِ پبلتَ رٍی چوذاى لزار دادُ ضذُ ٍ عصبیی ّن
ثِ آى تىیِ دادُ ضذُ وِ صذای در سدى ضٌیذُ هی ضَد ٍ ریچبرد ٍارد هی ضَد}
ریچبرد  :پزٍفسَر ّ ،وِ ی ٍسبیلتَى رٍ جوع وزدم ٍ گذاضتن وٌبر راُ پلِ  ،توبس
گزفتن تب چٌذ دلیمِ دیگِ هبضیي هیبد دًجبلتَى .پزٍفسَر {ثب حبلتی ًبراحت }هي ،
هي فمط  ،فمط هیخَاستن ثگن وِ ّیچَلت فزاهَضتَى ًوی وٌن  .ضوب ثزای هي
سحوبت سیبدی وطیذیذ ٍ ّیچَلت سحوبتتَى رٍ اس یبد ًوی ثزم  .ایٌن هیخَاستن
ثگن وِ هي هطوئٌن وِ ضوب ثبالخزُ یِ رٍس هَفك خَاّی ضذ ٍ ضوب ٌَّس ّن ثْتزیي
پشضه ایٌجب ّستیذ.
پزٍفسَر  :هتطىزم ریچبرد  .تَ ّویطِ ووه دست هي ثَدی ٍ هطوئي ثبش وِ هٌن
ّزگش تَرٍ فزاهَش ًوی وٌن ٍ ثبیذ ثگن هتبسفن وِ ایٌطَر ضذ .هزالت خَدت ثبش .
خذاًگْذار .
ریچبرد  :هوًٌَن پزٍفسَر  ،خذا ًگْذار .
{صذای هَسیه ضٌیذُ هی ضَد ٍ صحٌِ ون ون وبهال تبریه هی ضَد }
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پرده دوم :
{صحٌِ ون ون رٍضي هی ضَد ٍ آّستِ صذای هَسیه لطع هی ضَد  .سبیِ پزٍفسَر
اس پطت پزدُ دیذُ هی ضَد در حبلی وِ دارد عول جزاحی اًجبم هی دّذ ٍصذای
گَیٌذُ رادیَ ضٌیذُ هی ضَد}
گَیٌذُ رادیَ  :ثلِ درستِ  ،درست ضٌیذیذ  .اهزٍس رٍس ثشرگی است ثزای دًیبی
پشضىی  .ثبس ّن اًستیتَ هبتسَ ٍ ثبسّن وبری عجیت  ،هبتسَ دست ثِ وبری خبرق
العبدُ سدُ ٍ لی ایي ثبر هتفبٍت تز اس ّویطِ  .آلبی رادرفَر رئیس اًستیتَ ثب استخذام
پزٍفسَر فزدریه جًَش لصذ دارد دًیبی پشضىی را یه لذم ثِ جلَ ثجزد .ثِ گفتِ
 w.h.oاهزٍس ثعذ اس ظْز پزٍفسَر لصذ دارد در یه جزاحی سخت ٍ دضَار غذُ
ّیپَفیش یه اًسبى را ثِ هغش یه سگ پیًَذ دّذ وِ اٍى سگ ثتَاًذ هثل یه اًسبى
دارای لذرت درن ٍ تصوین گیزی ثبضذ  .در ایي عول هطىل وِ آلبی رادرفَر توبهی
هخبرج آى را ثز عْذُ گزفتِ  ،لزار است وِ .....
{ریچبرد ٍارد هی ضَد }

پزٍفسَر  :ریچبرد ؟ ریچبرد ؟ وجبیی ؟؟
ریچبرد  :ثلِ پزٍفسَر ؟
پزٍفسَر:

هیطِ

لطفب

اٍى

رادیَ

رٍ

خبهَش

وٌی

؟

ریچبرد  :اهب پزٍفسَر اٍى دارُ درثبرُ ضوب صحجت هی وٌِ  ًِ .تٌْب اٍى ثلىِ ّوِ ی
هزدم ّوِ رٍسًبهِ ّب ّوِ ضجىِ ّب دارى در هَرد ضوب ٍ ایي جزاحی حزف هی سًي.
پزٍفسَر :هْن ًیست ریچبرد  .لطفب وبری رٍ وِ ثْت گفتن اًجبم ثذُ .
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ریچبرد  :ثلِ پزٍفسَر ّ{ .وشهبى وِ ریچبرد هی رٍد رادیَ رٍ خبهَش وٌذ پزٍفسَر
ٍارد هی ضَد  ،ثب دستىطی در دست وِ آًْب را در هی آٍرد ٍ هیزٍد اس رٍی هیش
پیپص را ثز هیذارد ٍ رٍی صٌذلی ران هی ًطیٌذ }
پزٍفسَر :ریچبرد  .هیطِ یِ لیَاى آة ثزای هي ثیبری ؟
ریچبرد  :ثلِ پزٍفسَر  ،حتوب  { .هی رٍد اس رٍی هیش وٌبر در یه لیَاى آة هی اٍرد}
خت پزٍفسَر  .هي ثی صجزاًِ هٌتظزم وِ ثطٌَم  .عول چطَر ثَد ؟ خَة پیص رفت
پزٍفسَر :آرُ خَة ثَد  .یعٌی اهیذٍارم وِ خَة اس آة در ثیبد  .ایٌذفعِ ًجبیذ
هطىلی پیص ثیبد  .ایٌجب ٍ االى ًِ ً .ویخَام اضتجبّبت گذضتِ تىزار ثطِ .
ریچبرد  ًِ ًِ :پزٍفسَر خَاّص هی وٌن ایي حزف رٍ ًشًیذ .هي هطوئٌن وِ ضوب
هَفك هیطیذّ .وِ هیذًٍي وِ دفعِ گذضتِ اٍى دوتز هبیه ثَد وِ ثبعث ضذ وبر
خزاة ثطِ ٍ اٍى اتفبق ثیفتِ .
پزٍفسَر :اهیذٍارم  ،هي توبم تالضوَ وزدم  ،در ضوي تصویووَ ّن گزفتن  ،ایي
آخزیي وبر هٌِ  ،دٍس ًذارم ثب خبطزُ ثذ ثبسًطستِ ثطن .
ریچبرد  :هطوئٌن اتفبق ثذی ًویفتِ  .راستی پزٍفسَر ٍلتی ضوب هطغَل جزاحی
ثَدیذ آلبی رادرفَر توبس گزفت  ،هیخَاست ًتیجِ وبر رٍ ثپزسِ .
پزٍفسَر :پَلذارّبی آهبدُ خَر ّ .زگش ًتًَستن دروطَى وٌن ،اگزم االى ایٌجبم فمط
ثخبطز ایي ثَد وِ وبرهَ ثبثت وٌن هخصَصب ثِ اٍى دوتز هبیه درٍغگَئِ احوك.
خیلِ خت ریچبرد تَ دیگِ هیتًَی ثزی ،خَدم ثبّبضَى توبس هیگیزم  ،تَ ّن ثْتزُ
وِ ثزی استزاحت وٌی  ،فزدا رٍس سختی درپیص دارین.
ریچبرد  :ثبضِ پزٍفسَر هي هیزم اتبلن  ،اگِ چیشی احتیبج داضتیي هٌَ صذا ثشًیذ .
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{ریچبرد اس صحٌِ خبرج هی ضَد ٍ پزفسَر طجك عبدت رٍساًِ هی رٍد وِ خبطزات ٍ
اتفبلبت ّز رٍس را ثٌَیسذ  .هی رٍد پطت هیش هی ًطیٌذ ٍ دفتزش را ثبس هیىٌذ}
پزٍفسَر :رٍس سختی ثَد  ،اهزٍسم حبلص خَة ثَد ٍ هطىلی پیص ًیَهذ  .خَضحبلن
وِ ثْتز اس ّویطِ حزف هیشًِ ٍ راحت سًذگی هیىٌِ  ،اٍى الیمِ ایي ثَد ٍ ،لی ثبس
اًجبهص دادم ثزای دٍهیي ثبر تًَستوَ اًجبهص دادم ٍفْویذم وِ اٍى یِ اتفبق  ،یب
یه ضبًس ًجَد  .ایي ثبر اسوطَ گذاضتن چبرلی ً .ویذًٍن وبر درستی ثَدُ یب ًِ ،
ٍالعب هي چىبر وزدم ؟ ایي آغبسی ثَد ثز پبیبًطَى یب پبیبًی ثز آغبسضَى .اهب احسبس
هیىزدم دارُ دیز هیطِ ٍ ثبیذ اًجبهص هی دادم ٍ.لت رفتي فزا رسیذُ  ،ثبیذ رفت ،
ضبیذ یِ رٍسی ّوِ رٍ ثْص ثگن .
{دفتزش را هی ثٌذد ٍ ثلٌذ هی ضَد ثِ سوت گزاهبفَى هی رٍد ٍ یه صفحِ لذیوی
را ثزای گَش دادى اًتخبة هی وٌذ ٍ درٍى گزاهبفَى لزار هی دّذ ٍ ثز هی گزدد
رٍی صٌذلی ران هی ًطیٌذ ٍ پیپ را رٍضي هی وٌذ ٍ چطوبًص را هی ثٌذد ٍ
صحٌِ ون ون تبریه هی ضَد }
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پرده سوم:
{ صحٌِ ون ون رٍضي هی ضَد ٍ یه سگ (چبرلی) ثب سزی ثبًذپیچی ضذُ در
صحٌِ دیذُ هی ضَد وِ ثِ حبلت  4دست ٍ پب ٍدر حبل ثَوطیذى ثِ ایي سَ ٍ آى
سَ هی رٍد ثب حبلتی سزگن ٍ سزاسیوِ ٍ در ّوبى لحظِ پزٍفسَر ٍارد هی ضَدثب
َّلِ ای وِ ثز رٍی دٍضص دارٍ ٍ یه رٍسًبهِ در دست وِ ًبگْبى ثب چبرلی رٍثِ رٍ
هی ضَد وِ ًبگْبى خَضحبل ٍ ّیجبى سدُ هی ضَد اهب چبرلی تب پزٍفسَر را هی ثیٌذ
هیتزسذٍسزیع پطت صٌذلی پٌْبى هی ضَد ٍ ّز چٌذثبًیِ یه ثبر سزن هی وطذ ٍ
پَفسَر راًگبُ هیىٌذ ٍپَفسَر وِ هتَجِ تزس چبرلی ضذُ خیلی عبدی رفتبر وزدُ ٍ
هیزٍد پطت هیش هیٌطیٌذ ٍ ثِ رٍسًبهِ خَاًذى اداهِ هی ّذ ٍ ّزاسگبّی چبرلی را
سیزچطوی ًگبُ هی وٌذ}
پَفسَر  :اٍٍٍُ چبرلی  ،خَضحبلن وِ خیلی سٍد سزحبل ٍسز پب ضذی فمط هزالت
ثبش چَى ًجبیذ خَدت رٍ خیلی خستِ وٌی در ضوي ثبیذ ثْت ثگن وِ دیگِ السم
ًیست ایٌجَر 4دست ٍ پب حزوت وٌی ٍ هیتًَی سزپب ثبیستی چَى ثْزحبل تَ االى
یىی اس هب ّستی.
{چبرلی ثِ سختی تالش هی وٌذ سزپب ثبیستذ ٍ چٌذیي ثبر ثِ حبلت ًین خیش در هی
آیذٍ ثبالخزُ در هزتجِ آخز سزپب هی ایستذ وِ در ّوبى لحظِ ریچبرد ٍارد ضذُ ٍ ثب
چبرلی رٍثِ رٍ ضذُ ٍّیجبى سدُ هی ضَدٍلی چبرلی تب ریچبرد را هی ثیٌذ دٍثبرُ ثِ
حبلت  4دست ٍ پب درآهذُ ٍ پطت صٌذلی پٌْبى هی ضَد}
ریچبرد ٍ :اااااای پزٍفسَر  .اییییي ایي ....
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پزٍفسَر  :آرُ ریچبرد ،خَة ضذوِ خَدت اٍهذی وبرت داضتن .اٍل ایٌىِ ثب چبرلی
آضٌب ضَ ثعذش یِ توبس ثگیز ثب هَسسِ ٍ ثِ آلبی رادرفَر ثگَ وِ عول ثب هَفمیت
اًجبم ضذ.
{در ثیي حزفْبی پزٍفسَر،ریچبرد هی رٍد وِ ثِ چبرلی ًشدیه ضَد ٍلی چبرلی
ّزاسبى ثِ عمت هی رٍد}
ریچبردً :یبسی ًیست پزٍفسَر،آلبی رادرفَرخَدش توبس گزفت ٍ هیخَاست ًتیجِ
رٍ ثپزسِ ٍگفتي وِ تب لجل اس ظْز هیبد دیذى ضوب ،راستی پزٍفسَر دوتز هبیه ّن
ّوزاّص هیبد.
پزٍفسَر :ثبضِ ریچبرد فمط ٍلتی اٍهذى لطف وي چبرلی رٍ رٍی تختص ًگِ دار ،
ًوی خَام فعال ثب اًٍب رٍثِ رٍ ثطًِ ،گزاى هبیه ّن ًجبش ایٌذفعِ ًویشارم وبری اًجبم
ثذُ .فمط یِ لطفی وي تب لجل اس اٍهذى اًٍْب غذای چبرلی رٍ آهبدُ وي .
ریچبرد :ثلِ پزٍفسَر حتوب .
{ریچبرد اس صحٌِ خبرج هی ضَدٍ پزٍفسَر ثلٌذ ضذُ ٍ ثِ سوت چبرلی هی رٍد}
پزٍفسَر  :خت خت خت چبرلی ثیب ایٌجب پسز  ،ثیب ایٌجب ًتزس
ثیب ایٌجب وِ وبرّبی سیبدی دارین وِ ثبیذ اًجبم ثذین ٍلی اًٍمذر سیبدسهبى ًذارین  .هي
ثِ ووه تَ ًیبس دارم چبرلی  ،هیفْوی وِ چی هی گن دیگِ آرُ ؟ الجتِ وِ هیفْوی ،
هطوئٌن وِ هیفْوی  ( ،ثب حبلتی خٌذاى ) حذالل االى رٍ هیذًٍن وِ خیلی خَة ٍ
ثیطتز اس هي هتَجِ هی ضی.
{چبرلی ثِ سوت پزٍفسَر هیزُ ٍیه ثبر دٍر پزٍفسَر هیچزخذ ٍ سپس وٌبرش آرٍم
هی ضیٌذ وِ پزٍفسَر سعی هیىٌذ اٍ را ثلٌذ وٌذ ٍ اٍرا ثِ رٍی صٌذلی لزار دّذ}
نوشته  :حمزه حمید

پزٍفسَر  :خت چبرلی پبضَ ،پبضَ ثبیذ سعی وي وِ ثطیٌی .خت  ،خَثِ  ،آفزیي ،
آّبى ،خیلی خَثِ  ،آّبى  .خت دیذی وِ وبری ًذاضت  ،صجزوي وِ یه لیَاى آة
ٍاست ثیبرم .
{هیزٍد ثِ سوت هیش ٍ یه لیَاى آة ثزای چبرلی هیزیشد ٍ دستص رٍ هیگیزد ثبال ٍ
تالش هیىٌذ وِ آة خَردى رٍ یبد چبرلی ثذُ  .چبرلی ثِ سختی ٍ ثب حبلتی وِ ٌَّس
دستْبیص ثِ سیٌِ اش چسجیذُ ثسختی لیَاى را هی گیزد ٍلی ثجبی ایٌىِ هبًٌذ
اًسبًْب آة ثخَرد لیَاى را ثبال آٍردُ ٍ سثًَص را درٍى لیَاى هیىٌذ }
پزٍفسَر  ًِ ًِ :چبرلی ًِ  ،تَ دیگِ ًجبیذ ایٌطَری آة ثخَری  ،ایٌجَر درست ًیست
ثجیي ثبیذ ایٌجَری آة ثخَری { یه لیَاى آة ثزای خَدش هی ریشد ٍ هیخَرد ٍثِ
چبرلی ًطبى هی دّذ وِ در ّوَى لحظِ ریچبرد ٍارد هی ضَد}
ریچبرد  :پزٍفسَر آلبی رادرفَر ٍ دوتز هبیه اٍهذى وِ ضوب رٍ ثجیٌي .
پزٍفسَر  :ثبضِ ریچبرد ،فمط سٍد چبرلی رٍ ثجز رٍی تختص یِ وِ ثتًَِ استزاحت وٌِ
ریچبرد  :ثلِ پزٍفسَر حتوب  .چبرلی پبضَ ثبیذ ثزین ،پبضَ دٍست جذیذ هي .
{ریچبرد چبرلی را ثلٌذ وزدُ ٍ سیز ثغل اٍى رٍ هیگیزُ ٍ اًٍَ ثِ سوت تختص ّذایت
هی وٌذ وِ صذای در ضٌیذُ هی ضَد ٍ ریچبرد در را ثبس وزدُ ٍ آلبی رادرفَر ٍ دوتز
هبیه ثب لجبسی ضیه ٍ یه ویف ثذست ٍارد هی ضًَذ ٍ ثِ سوت پزٍفسَر رفتِ
دست دادُ ٍ احَالپزسی هی وٌٌذ}
پزٍفسَر :آلبی رادرفَر،دوتز هبیه خیلی خَش آهذیي خَضحبلن وِ ایٌجب هیجیٌوتَى
رادرفَر  :هتطىزم پزٍفسَر هي ّن خَضحبلن وِ هیجیٌوتَى ٍ تجزیه هیگن ثبثت ایي
وبر ثشرگی وِ اًجبم دادیذ  ،هیذًٍستن وِ ّیئت هذیزُ سزهبیِ ضَ دست ضخص
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هٌبسجی لزار دادُ ٍ ایي ّن ثگن وِ هب تصوین گزفتین در صَرت هَفمیت ًْبیی ضوب
ثِ جش هجلغ لزاردادهَى پبداش خَثی رٍ ثِ ضوب ثذین پزٍفسَر .
پزٍفسَر  :هوًٌَن آلبی رادرفَر .
{دوتز هبیه ثب حبلتی طعٌِ آهیش رٍیص را اس پزٍفسَر ثز هیگزداًذ ٍ ثلٌذ ضذُ ٍ چٌذ
لذم هیشًذ ٍ ثب حبلت فضَلی وزدى ایي سَ ٍ آًسَی اتبق را ًگبُ هی وٌذ وِ ثتَاًذ
چبرلی رٍ ثجیٌذ}
دوتز هبیه  :ثلِ پزٍفسَر  ،هٌن ثِ ًَثِ ی خَدم ثِ ضوب تجزیه هیگن ٍ ثزای ایي
هَفمیتتَى خَضحبلن  ،الجتِ اهیذٍارم وِ ایي خَضحبلی ّوچٌبى اداهِ داضتِ ثبضِ ٍ
هثل دفعِ ی لجل اتفبق خبصی ًیفتِ .
پزٍفسَر  :هتطىزم دوتز ٍ ثْتَى اطویٌبى هیذم وِ ایي ثبر هطىلی پیص ًویبد ٍ لزار
ًیست وِ چیشی تىزار ثطِ ّ ،زچٌذ دفعِ لجل عَاهل خبرجیِ سیبدی ثبعث ضذُ ثَد
وِ پزٍصُ ثب ضىست هَاجِ ثطِ .
آلبی رادرفَر :پزٍفسَر هیطِ وِ ًتیجِ جزاحیتَى رٍ ثجیٌین .
دوتز هبیه  :هي ّن خیلی دٍس دارم وِ ثجیٌن اٍى هَجَد عجیت ٍ سًذُ رٍ.
پزٍفسَر :اٍى هَجَد سًذُ ٍ عجیت اسن دارُ ٍ اسوص چبرلیِ دوتز هبیه  ،در ضوي
هتبسفن االى در حبل استزاحتِ .
دوتز هبیه  :اٍُ ثلِ ثلِ پزٍفسَر هعذرت هیخَام  ،لصذ جسبرت ًذاضتن
آلبی رادرفَر  :ثبضِ پزٍفسَر ایزادی ًذارُ  ،فمط یبدتَى ًزُ تب اًجبم آسهبیطبت ٍ
ًطَى دادى هَفمیتتَى فمط چٌذ رٍس ثیطتز فزصت ًذاری .
پزٍفسَر  :حتوب آلبی رادرفَر  ،هتَجِ ّستن .
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آلبی رادرفَر :خیلِ خت پزٍفسَر  ،ثیطتز اس ایي ٍلتتَى رٍ ًویگیزم  ،دوتز هبیه .
خذاًگْذار ریچبرد.
ریچبرد  :خذا ًگْذار دوتز .
پزٍفسَر  :خذا ًگْذار .
{آلبی رادرفَر ٍ دوتز هبیه خبرج هیطًَذ }
پزٍفسَر  :ریچبرد هیطِ چبرلی رٍ ثیبری ایٌجب .
ریچبرد  :ثلِ پزٍفسَر حتوب .
{ثِ پطت پزدُ هی رٍد ٍ سبیِ اش دیذُ هی ضَد وِ چبرلی اس تخت پبییي هیبد ٍلی
اساٍى پطت ثیزٍى ًوی آیذ ٍ ریچبرد رٍ عصجبًی هیىٌذ}
ریچبرد  :اُ ثیب ثیزٍى دیگِ  ،سٍدثبش چبرلی  ،ثب تَام  ،هگِ ثب تَ ًیستن چبرلی  ،ثبیذ ثِ
حزفن گَش وٌی  ،گفتن سٍد ثیب ثیزٍى چبرلی ٍگزًِ ...
پزٍفسَر ٍ :گزًِ چی ریچبرد  ،آرٍم ثبش ّ.یچَلت ایٌَ فزاهَش ًىي وِ تٌْب رٍضی
وِ ّویطِ در ثزاثز هَجَدات سًذُ جَاة هیذُ هْزثبًی وزدًِ  .هْن ًیست وِ سطح
درن هب ثبالتزُ یب حیَاًبت هْن ًَ رفتبر هب ثب ّوذیگِ س  .تزس ٍ عصجبًیت سیستن
اعصبة چبرلی رٍ ثْن هیزیشُ ٍ اًٍَ ثِ حس حیَاى ثَدى ثزهیگزدًٍِ ٍ ثبعث هیطِ
فزاهَش وٌِ وِ االى هیتًَِ هثل یه اًسبى رفتبر وٌِ .
ریچبرد  :ثلِ پزٍفسَر حتوب .
پزٍفسَر  :چبرلی هیطِ لطفب ثیبی ثیزٍى  ،لزارُ یِ چیش خَضوشُ ثخَرین
{ضبرلی پطت سز پزٍفسَر آرٍم هیبد ثیزٍى ٍ هی رٍد رٍی صٌذلی هیطیٌِ .
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پزٍفسَر  :ریچبرد هي یِ همذار سَسیس آٍردم هیطِ اًٍبرٍ ثزای چبرلی ثیبری ؟
لبضك ٍ چٌگبل رٍ فزاهَش ًىي .
ریچبرد  :سَسیس پزٍفسَر ٍ ،لی ثْتز ًجَد ثزای چبرلی اس لصبثی آضغبل گَست
ثگیزین ؟
پزٍفسَر  :ایي چِ حزفیِ ریچبرد  ،ایٌَ یبدت ًزُ وِ ضزر ّوَى آضغبل گَضتی وِ
هیگی اس سَسیس ثزای هب آدهب ووتزُ .
ریچبرد  :ثلِ پزٍفسَر .
{ریچبرد هیزٍد ٍ یه سَسیس را درٍى یه ثطمبة رٍی هیش لزار هیذّذ ٍ پزٍفسَرٍ
چبرلی پطت هیش هیٌطیٌٌذ ٍ چبرلی اٍل سَسیس را ثَ هیىٌذ ٍ ثذٍى دست ضزٍ
هیىٌذ ثِ گبس سدى وِ پزٍفسَر ًبرحت هی ضَد}
پزٍفسَر  ًِ :چبااارلی  ،ایٌجَر ًِ .
{ثلٌذ هی ضَد ٍ ثِ پطت صٌذلی چبرلی هی آیذ ٍ چٌگبل ٍ چبلَ رٍ ثذست اٍهیذّذ
ٍثِ اٍ ووه هیىٌذ یِ تیىِ اس سَسیس را ثزیذُ ٍ ثِ اٍ هیذّذ ٍ ثزهیگزدد سز جبیص
هی ًطیٌذ ٍلی چبرلی دٍثبرُ ثِ حبلت اٍل سَسیس را گبس هیشًذ ٍ پزٍفسَر ّوَى
وبر رٍ دٍثبرُ اًجبم هیذّذ پزٍفسَر ًبراحت ٍ عصجی رٍی صٌذلی هی ًطیٌذ ٍ سز
خَد را در ثیي دستْبیص هی گیزد ٍ هبت ٍ هجَْت ثِ چبرلی ًگبُ هی وٌذ}
پزٍفسَر  :ریچبرد  ،ریچباااارد  ،ریچبرد
چبرلی هي ٍلت سیبدی ًذارم  ،توبم عوز ٍ تجزثِ ام رٍ ٍاسِ ایٌىبر گذاضتن تَ ثبیذ
وبری رٍ وِ هي هیگن اًجبم ثذی  ،ثبیذ ثفْوی چبرلی  ،ثبیذ تالضتَ ثىٌی یعٌی چبرُ
ای جش ایي ًذارین هي ثزای اثجبت هَفمیت ٍ تالضن ًیبس دارم وِ تَ حذالل سبدُ تزیي
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وبرّبی آدهیشاد ٍ اًجبم ثذی  ،ثجیي چبرلی هي دٍس ًذارم توبم هذت ثبسًطستگی هَ
ثب هبیَ پَضیذى ٍ وٌبر سبحل رفتي ٍ حوبم آفتبة گزفتي ٍ ثب حسزت ٍ ای وبش
ثگذرًٍن  ،ثزای اٍلیي ثبر ٍ آخزیي ثبر ثَد وِ ایٌْب رٍ ثْت هیگن
هبیَسن ًىي چبرلی  ،تَ هیتًَی  ،هي هطوئٌن وِ هیتًَی  ،ثِ حزفبم خَة فىز وي
هیذًٍن وِ حزفبهَ هیفْوی پس تالش وي  ،فمط چٌذ رٍس ٍلت دارین .تٌْبت هیشارم
چبرلی ثِ حزفبم فىز وي.
{پزٍفسَر هی رٍد ٍ چبرلی رٍ در صحٌِ تٌْب هی گذارد ٍ صذای یه هَسیه
والسیه لذیوی ضٌیذُ هی ضَد ٍ ًَر صحٌِ ثزای  4هزتجِ خبهَش ٍ رٍضي هیطَد
در هزتجِ اٍل سگ ثِ حبلت  4دست ٍ پب دیذُ هی ضَد وِ ثِ ووز خَاثیذُ ٍ دست ٍ
پبیص را در ثغل جوع وزدُ ٍ در هزتجِ دٍم سگ در ثبالی هیش غذاخَری دیذُ هیطَد
وِ سزش را در ثطمبة لزار دادُ ٍ در هزتجِ سَم در جلَی سي رٍ ثِ توبضبچی ّب
هبت ًگبُ هیىٌذ ٍ در هزتجِ آخز ثز رٍی تخت هی ثبضذ وِ فمط سبیِ آى دیذُ هیطَد
ٍ هَسیه ّوچٌبى اداهِ دارد ٍ صحٌِ ثزای چٌذ ثبًیِ تبریه هی هبًذ}

پــــایــــان
اپیسود اول
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پرده چهارم :
{صحٌِ آّستِ رٍضي هیطَد ٍ هَسیه ّن ون ون لطع هی ضَد ٍ پزٍفسَر درصحٌِ
دیذُ هی ضَد وِ دارد پزًٍذُ ای را ٍرق هیشًذ وِ ًبگْبى صذای در ضٌیذُ هیطَد ٍ
سپس ریچبرد ثْوزاُ چبرلی وِ لجبسص را عَض وزدُ ٍ لجبضی ضیه پَضیذُ ٍارد

هیطًَذ}
پزٍفسَر  :اٍٍٍُ  ،چِ آلبی هحتزم ٍ خَش پَضی .
ریچبرد  :پزٍفسَر ایٌن اس ضبرلی دست خَة هي .
پزٍفسَر  :خَثِ خَثِ  ،آفزیي ریچبرد  ،خَضحبلن وِ هیجیٌن ثبّن وٌبر اٍهذیي .

پبیبى اپیشٍد اٍل
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