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 کمدی دالتون ها وننه قمر
فعال وزحمتکش استان بازیگر ،نویسنده وکارگردان  عزیز سعید گل چمن }تقدیم به استاد 

 بوشهر {

 

 

  حسن ساالرمنشنویسنده :

 کاراکترها :

 .جو دالتون } سوپرمافیا ،کوتاه قد ،داداش بزرگ دالتون ها {1

 برادر ازخانواده دالتون ها یه کم بزرگتر ازبرادر قبلی {.ویل دالتون }دومین 2

 .بیل دالتون } سومین برادر ازخانواده دالتون ها ،یه کم بزرگ تر از دوبرادر قبلی {3

.اوریل دالتون } چهارمین برادر ازخانواده دالتون ها ،باقدی بلندتر از سه برادر قبلی ولی 4

 احمق تر {

وشهردار  یر ویاغی گر معروف ایاالت مکزیک وغرب تگزاس.ادامس کلینتون } جایزه بگ5

 متقلب{

 

 

 

 

www.takbook.com



3 
 

 

 

 توضیحات :

کیلو،درسمت 5ان نوشته شده است شهر شیر کاکائو درسمت چپ صحن تابلو نصب شده است که روی

راست صحن تابلویی بزرگ تری مشاهده میشود که روی دوطرف ان نوشته شده است تقاطع کاکتوس 

درانتها وسط صحن دوقبر که عالمت صلیب بر روی ،$100000که روی ان زده شده ،عکس برادران دالتون 

تابوت نیزوجود دارد وبیشتر فضای قبرستانی در  یهان ها نصب شده است مشاهده میشود درکنار این دوقبر

چند کیلومتری شهر شیکا گو را نشان میدهد ..طراحی لباس وگریم متناسب باشخصیت ها باشد برای 

 سیقی می توان از اهنگ های فیلم های وسترن نیز استفاده کرد..طراحی مو

 

همه چراغ های صحن خاموش می باشد وما در زیر نور کم موضعی فقط صدای }  –صحنه 

 بازجویی را میشنویم ...{

 اسم ؟ -صدای کالنتر

 جو دالتون  –جو دالتون 

 نام پدر ؟ -صدای کالنتر

 ننه قمر  –جو دالتون 

 احمق ننه قمر که اسم زنه ! -صدای کالنتر

 خوب ننه قمر هم جای مادرمه هم جای پدرم .. –جو دالتون 

 ش .ش  –صدای کالنتر 

 شهرداری .شیکاگو  –جو دالتون 

 احمق کودن شماره شناسنامه ؟ -صدای کالنتر

 636اها، –جو دالتون 

 جرم ؟ -صدای کالنتر
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 رشانس سرقت ازبانک ،راهزنی ،شلیک به خر لوک خ –جو دالتون 

 چندسال زندان بودی ؟ -صدای کالنتر

 بگو چندروز ،چون ماهمیشه فرار میکنیم  -جو دالتون

 اسم  -صدای کالنتر

 ویل دالتون  -ویل دالتون

 ت .ت ؟ –صدای کالنتر 

 { تراکتور. تبریز باصدای بلند}  –ویل دالتون 

 احمق تاریخ تولدتو بگو ؟ -صدای کالنتر

 1851اوریل  24اها، –ویل دتون 

 جرم ؟ –صدای کالنتر 

 سرقت از صندوق صدقات کمیته امداد و سرقت قطار ... –ویل دالتون 

 اسم ؟ –صدای کالنتر 

 بیل دالتون  –بیل دالتون 

 ش .ش . –دای کالنتر ص

 شامپو شبنم  –بیل دالتون 

 کودن شماره شماسنامه ؟ –صدای کالنتر 

 723خب زودتر میگفتی  –بیل دالتون 

 جرم ؟ –صدای کالنتر 

 عاشق دختر همسایه  –بیل دالتون 

 اسم ؟ –صدای کالنتر 
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 اوریل دالتون  –اوریل دالتون 

 ش. م  –صدای کالنتر 

 شیرموز  –اوریل دالتون 

 کله پوک احمق شماره ملی ..؟ –صدای کالنتر 

ش. م. فک کردی من  ه من گفتیخب چرا به داداش جو ،و داداش بیل گفتی ش. ش. ب –اوریل دالتون 

 ... مشنگم نمیفهمم

 احمق شماره ملی  –صدای کالنتر 

 855خب  –اوریل 

 ت . ت  –صدای کالنتر 

 توتون ،تنباکو  –اوریل 

 احمق کودن تاریخ تولد ؟ –صدای کالنتر 

 1854نوامبر 22اها  –اوریل 

 جرم ؟ –صدای کالنتر 

 سرقت کابل های برق  –اوریل 

 { نور میاد} بازجویی قطع میشود 

کاوایی درحالی که چشم بندی هم رو چشم زده نفس زنان از قسمت راست  } فردی با لباس

 صحن وارد میشود چشمش به تابلویی که روی ان نوشته شده است چهارراه کاکتوس میفتد

}... 

گویی به غریبه ها داریم ،هتل ،زندان ،رستوران  چی ! ما همه چی برای خوش امد –ادامس کلینتون 

هزار دالر برای 100000{ چی   چشمش به عکس برادران دالتون میفته ..متعجب،قبرستان ...} 

دستگیری برادران دالتون .اسماشونو قبال شنیده بودم ولی نمیدونستم اینقد ارزش دارن ،اون وقت واسه 

ذاشتن ولی خودمونیم گیر اوردن دالتون ها اونم تو این ایالت هزار دالر جایزه گ 5000دستگیری من فقط 
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ولی مثل اینکه هنوز  ر از شهرها ودهکده های کوچیک هستهای غرب تگزاس بسیار سخته اطراف اینجا پ

 ومکزیک تگزاسسال سابقه دزدی در ایالت های غرب منو نشناختین به من میگن ادامس کلینتون با بیست 

ه بود چون قبل از این کردم از یک قصابی بود ولی به خاطر یه پیرزنی نقشه ام لو رفتاخرین باری که سرقت 

 بعدا فهمیدم اون پیرزن  مه گوشت ها رابرده بود ومن تو دام افتادم اون پیرزن ه که من برسم اونجا

کنم کالنتر فرسنگها راه ازشرق تگزاس ومکزیک دورشدم فکر ن االن همبود ، ین دالتون هامادر همقمردالتون 

این منطقه منو بشناسه اگر بتونم اون برادران دالتون را دستگیر کنم پولی خیلی خوبی گیرم میاد ومیتونم به 

 مثل اینکه یه سروصدایی میاد بهتره خودمو پشت این تابوت قایم کنم ...ارزوهام برسم...

ندانی به تن دارن باترتیب قد }درهمین لحضه ازسمت راست صحنه  هرچهاربرادردالتون درحالی که لباس ز

دالتون  دست هاش بازنجیر بسته شده است ویلازکوچیک به بزرگ وارد صحنه میشن وفقط جو دالتون 

 گیتاری در دست دارد و اوریل دالتون با قدی بزرگ تر درحالی که بیلی رو دوش خود دارد وارد میشن...

  { داداش من دیگه نمیتونم راه بیام نفس زنان}  –ویل 

 بهتره یه کم استراحت کنیم داداش جو .. –بیل 

خفه شید راه بیاین ما تحت تعقیبیم باید یه جای امنی پیداکنیم یه اسلحه ای هم گیر بیاریم زنجیر  –جو 

 دست هامو بازکنم 

 داداش فک کنم این قبرستون امن باشه... –اوریل 

 باز تو حرف زدی اوریل هرچه میکشم از دست توست  –جو 

 ...خب داداش من چه میدونستم اسلحه کالنتر فقط سه فشنگ داره  –اوریل 

 ...ولی تو باید اول به زنجیر من شلیک میکردی کودن  –جو 

داداش جو ،خودتو ناراحت نکن یه اسلحه گیر میاریم دستاتو باز میکنیم بهتره اینجا یه کم استراحت  –ویل 

 کنیم 

 ا خارج شدیم اعته از زندان اوکالهامماالن چهارسراست میگه داداش  –بیل 

 ما از زندان فرار کردیم ه تازه کسی هم نمیدونه ک –اوریل 

 باشه کنار همین قبرستان استراحت میکنیم  –جو 
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داداش فکر کنم امروز دلیجانی از این تقاطع عبور میکنه میخواد حقوق کارگران معدن گچ ایالت  –ویل 

 شیکاگو راببرن ..

  ؟دلیجان ساعت چند حرکت میکنه –جو 

 ساعتشو نمیدونم فقط میدونم از این تقاطع عبور میکنه تازه فقط یک تفنگ چی همراهشه  -ویل

 خب حتما اون تفنگی لوک خرشانسه .. –بیل 

 { نه نه ...حالم از لوک بهم میخوره  رو زمین میفته وغلط میزنه وبا مشت رو زمین میزنه}  –جو 

 ویل این چندین حمله ناموفق ما به این دلیجانه داداش  –اوریل 

 مین 22فک کنم   –ویل 

 داداش من دارم ازگشنگی سقط میکنم .. –بیل 

 دوتا چوله یا خرگوش شکار کن بیار..خب برو باالی این تپه  –جو 

 ولی تو این صحرا فقط شیرموش صحرایی پیدا میشه  -ویل

 زه روتابلو نوشته شیرکاکو پنج کیلوداداش اونجا را نگاه کنید یه مغا –اوریل 

 کیلومتر تا شهر شیکاگو فاصله داریم5کیلومتر یعنی ما 5اوریل اون تابلو نوشته شیکاگو –بیل 

 راسته میگه نوشته شیر کاکائو –ویل 

 خب نوشته که نوشته حتما تقصیر این شهرداربی عرضه شهر شیکاگو هست .. –جو 

 ر کرده من دلم هوس دستپخت ننه قم –اوریل 

 اگر اینجا بود االن یه شقه گوشت گاو واسمون میاورد –بیل 

 ولی ما دیگه نمیتونیم ننه قمرو ببینیم  –ویل 

 { ولی من ننه قمرو میخوام .. گریه میکنه}  –اوریل 

 اوریل دهنتو میبندی یا بیام با سیمان پرش کنم  –جو 

 { داداش اونجا فک کنم عکس خودمونو زدن  چشمش به عکس روی تابلو میفته}  –بیل 
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 ولی ما هنوز چند ساعت نیست از زندان فرار کردیم به همین سرعت عکسمونو زدن  –ویل 

 هزار دالر جایزه واسه دستگیری ما 100000چی ! –جو 

 وای خداراشکر هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی اینقد واسه ام جایزه بزارن بیل –اوریل 

 دلم میخواد با باروت و دینامیت بفرستم رو هوا حرف نزن اوریل   – جو

 حاال چکارکنیم صد هزار دالر خیلی پول هست پامونو بزاریم شیکاگو دستگیرمون میکنن  –ویل 

 اره االن نه راه پس داریم ،نه راه پیش مجبوریم همین قبرستان بمونیم تاشب  –جو 

کمک نگیریم اون هنوز ابزار ولوازم دزدی مرحوم پدرمونو  جو من یه فکری دارم چرا از نه نه قمر –اوریل 

 داره 

 امنیتی هست ولی اور ،مگه یادت رفته ننه قمر خودشم زندان تحت مراقبت شدیده  –بیل 

 اوریل تورا چرا همه اش ازننه قمر حرف میزنی  –ویل 

 خب معلومه چون ننه قمر این بی خواصو همیشه بیشتر از ما دوست داشته  –جو 

 بود  ی ازپوشاک نبود پوشاک اوریل مای بی بی من یادمه اون موقع که خبر –بیل 

 دل وجیگر گوسفند همه اش مال اوریل بود من یادمه موقع  کباب همیشه  –ویل 

 درسته درحالی که ما همه زحمت ها رامیکشیدیم اون وقت بهترین هفت تیرو به اوریل جایزه میداد –جو 

 یشه ننه قمر منو بیشتر ازشما دوست داره خب حسودیتون م –اوریل 

 دلم میخواد اون گردن درازتو مثل غاز بگیرمو خفه میکنم  –جو 

ن احمقو حاال باید چکار کنیم ما که نمیتونیم تاشب بدون اب وغذا تو این قبرستون داداش ول کن ای –بیل 

 بمونیم

 ونل بکنیم تا ایالت بوستون داداش من یه فکر خیلی خوبی دارم بهتره اینجا را ت –اوریل  

 خفه شو اور تونل کندن وقت گیره ... –جو 

 کیلومتر تونل بکنیم تا به ایالت بوستون برسیم 50تازه باید حداقل  –ویل 
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 داداش جو من یه صدایی شنیدم  –بیل 

 ولی ویل اینجا فقط یه قبرستونه  –ویل 

 { }درهمین لحضه ادامس کلینتون ازپشت تابوت میاد بیرون

 ازجاتکون نخورید دستا باال واال شلیک میکنم  –ادامس کلینتون 

 داداش جو شنیدی میگه دستا باال تو چرا دستا تو نبردی باال  –اوریل 

 میشه خفه شی اوریل  –جو 

 این چقد شبیه دزد دریایی هست  –ویل 

 گفتم دستا باال  –کلینتون 

 خب من دستام درازه باالتر ببرم میچسبه به سقف اسمون دیگه  –اوریل 

 وای من که دیگه نمیخوام برم زندان  –بیل 

 تو کی هستی ما خسته شدیم نمیشه دستامونو بیاریم پایین  –ویل 

 مثل اینکه هنوز منو نشناختین  –کلینتون 

 حتما شوهر عمه لوک خوش شانسی  –اوریل 

 شاید هم کارمند اداره برق –بیل 

 بیل اداره برق چیه  –جو 

 داداش مگه نمیبینی چکمه پاشه خب  –بیل 

 نه بابا ما تورریستیم –اوریل 

 چی .... ترسیده {} –کلینتون 

 نه بابا منظورش توریسته جهان گردیم  -ویل

 پس این اباس های یه رنگ چیه کردین تنتون  –کلینتون 
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 دیم مگه نه بیل خب مد شده ،ست کر –جو 

 خب  اهل کجایین ؟ –کلینتون 

 داداش میگه اهل کجایم  –بیل 

 فهمیدم بیل ،اوریل  اهل کجا بودیم  –ویل 

 اهل کاربا لباس –اوریل 

 !چی کاربالباس چیه  –کلینتون 

 خفه شو اوریل منظورش کاراکاسه  -جو

اها خب میتونید دستاتونو بیارین پایین ،من دنبال برادران دالتون هستم اگر شما بهم کمک کنید  –کلینتون 

 من ده هزار دالر بهتون میدم 

 { بروبابا ده هزار دالر چیه ماقیمتمون صد هزار دالر لو میده} –اوریل 

 { چی پس شما خود برادران دالتون هستین متعجب }  –کلینتون 

{ نه ..نه ..خفه ات میکنم اوریل ،میشه این دستامو  میفته وبا مشت به زمین میکوبهرو زمین }  –جو 

 باز کنید

 { واسه چی باز کنم  می خندد} –کلینتون 

 میخوام این کودن احمقو با موشک کروز بفرستم رو هوا  –جو 

 وای من حالم از اون چهار دیواری به هم میخوره  –ویل 

 من دلم واسه دمپخت های ننه قمر تنگ شده  –اوریل 

 توحرف نزن اوریل که مثل هزارپا با دمپا لت میکنم  –جو 

 درصد ازاون پولو به شما بدم 20اگر شما بتونید بامن همکاری کنید قول میدم  –کلینتون 

 مثال چکار کنیم اقای کلینتون  –بیل 

 لچه ام هرکمکی خواستین رومن حساب کنیداقای کلینتون من بلدم چاه بکنم با این بی –اوریل 
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 منم بلدم واستون اهنگ بزنم میخوای واستون اهنگ بزنم  –ویل 

خب خیلی ساده هست شما بامن میاین کالنتری شیکا گو من شماراتحویل میدم جایزه را  –کلینتون 

 میگیریم بعدشما را از زندان دوباره ازاد میکنم 

 چنگالی ؛بعدشم اگرباهات نیایم چه کاری میکنی جوری بهت اعتماد کنیم سر چه -جو

 خب به زور میبرمتون  –کلینتون 

 ولی تو نمیتونی ما چهار نفریم ولی تو یه نفر مگه نه ویل  –اوریل 

 خب احمق اون اسلحه داره  –ویل 

 اهان ،به اسلحه اش هواسم نبود .. –اوریل 

 باشه ما باهات همکاری میکنیم ولی قبلش این دستای منو باز کن  –جو 

 واسه چی باید دستاتونو باز کنم  –کلینتون 

میخوام این اوریل احمق را با دینا میت بفرستم فضا که کهکشان راه شیری هم نتونه مسیرشو رصد کنه  -جو

 اقای کلینتون به نظر میرسه شما غریبه ای ؟ –بیل 

 ی یا گوسفند چرون گاوچرون –ویل 

 نخیر نه گاوچرونم نه گوسفند چرون  –کلینتون 

 حتما خرچرونی  می خندد {}  -جو

 من دالتون چرونم شما چهار االغو اوردم قبرستون بچرونم خب خفه شید منو مسخره میکنید  –کلینتون 

 برو بابا من که حوصله ام سررفته اصال هم با این غریبه حال نمیکنم –جو 

 { دالتون ها دور هم میشنند} 

دوتا گندم هم زمان بلند میکنه دیسک کمر گرفته  میگن یه مورچهواستون یه جک بگم  میخوای –اوریل 

 حال کردین 

 { بیل به شدت میخندن ویل و} 
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 دمت گرم اوریل ولی خیلی تکراری بود  –بیل 

 پس چرا خندیدی ؟ –اوریل 

 نشی اوریل  خوب خواستیم جلو این غریبه ضایع –ویل 

 خفه شید ،دستا باال  –کلینتون 

 برو گم شو غریبه گاو چرون ماراتهدید میکنی  –جو 

 یت میترسیم عدشم فکر کردی ما ازاین اسباب بازب –بیل 

 تازه ما صد هزار دالر می ارزیم فکر نکنم ادم سالمی پیدا بشه مار ابکشه  –ویل 

 مون عکس میگیرن منو دالتون ها یهوییااره ویل همین روزهاست که همه باه –اوریل 

 خفه شو اوریل ،حی گاوچرون کسی تورا نمیشناسه برو داخل شهر یه مقداری غذا وخوراکی بیار .. -جو

 چرا وایسادی برو ما پامون به شهر شیکاگو برسه دستگیرمون میکنن –بیل 

 خب منم خودم نمیتونم برم شهر ! –کلینتون 

 اسب همراهت نیست تو چرا نمیتونی مگه  –ویل 

 اسبم کجا بود وسط این بیابون ... –کلینتون 

  نکنه خودتم فراری هستی –جو 

 اره به جون خودم چشم بند هم داره  –بیل 

 چشمم گذاشتم زخم  فراری چیه من این چشم بندو به خاطر  –کلینتون 

 خب فراری نیستی ، کالنتر هم نیستی ،گاوچرون هم نیستی  –جو 

 نکنه خیال داری بگی شهردار شیکا گو هستی تا باورمون بشه !.. –ویل 

 چی ...شهردار شیکا گو ..نه نیستم  –کلینتون 

 داداش  ویل به جون خودم این دزد دریایی هست  –اوریل 
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 احمق کودن دزد دریایی وسط این بیابون چکار میکنه  -جو

 داداش راست میگه شاید راهشو گم کرده  –بیل 

مثل اینکه خیلی بهتون خوش میگذره مگه یادتون رفت من تسلیمتون کردم کاری نکنید شلیک  –کلینتون 

 کنم 

 من خودم دست بسته باهات میام اگر راست میگی به این اوریل کله پوک شلیک کن  -جو

 خب داداش جو چکار من بدبخت داری من که این بار حرفی نزدم  –اوریل 

احمقی فقط مثل دونه برنج قد کشیدی همیشه ابروی ما دالتون هارا واسه این که تو یه کله پوک  -جو

 میبری چرا وایسادی گاو چرون بهش شلیک کن

{ ولی اسلحه من که گلوله نداره شما خودتون ندارین  یادش میاد که کلتش گلوله نداره}  –کلینتون 

 چند گلوله بهم قرض بدین 

 ..ست داداش من از اولشم گفتم این دیوونه  –ویل 

داداش جو حاال چکار کنیم ما که نمیتونیم تاشب اینجا بمونیم بهتره این غریبه رابه زور بفرستیم  –بیل 

 دنبال غذا 

 داداش میخوای من باهاش برم شاید فرار کنه .. –اوریل 

 اوریل حرف نزن که با تی ان تی منفجرت میکنم  –جو 

 اوریل احمق اگر میتونستیم بریم شهر هرچهارنفری میرفتیم  –ویل 

 تازه تمام دروازه های شهرو هم پاسبان گذاشتن  –بیل 

 خوب میخوای نامه فدایت شم به لوک خوش شانس بدیم تا مقداری خورشت بلغاری واسمون بیاره  –اوریل 

به سمت اوریل لوکو نیار } ونا { نه ..نه ..نه ..اسم عصبانی میشه وروی زمین غلط میزنه} –جو 

میره تا اوریلو بزنه دالتون ها باهم درگیر میشن وبه هم بدوبیراه میگن درهمین لحضه 

 کلینتون از فرصت استفاده میکنه واز صحنه خارج میشه {

 داداش اون گاوچرون کجا رفته .. –ویل 
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 حتما فرار کرده  –بیل 

 شده ..بهتره دنبالش بریم ..مطمنم زیاد دورن –ویل 

 نه نمیخواد ولش کنید اون خودشم غریبه بود تازه نمیتونست به شهربره  -جو

 خب داداش اگر االن نمیگین احمقم چه جوری میگفت دنبال دالتون ها هستم  –اوریل 

 راست میگه جو ازکجا مارامیشناخت  –بیل 

 خب احمق ها ازاین پوستری که روی تابلوزده ازاین لباس های گوره خری که تنمونه   -جو

 {صدای سوت قطار میاددرهمین لحضه } 

 داداش فک کنم سرویس بوستون شیکاگوست  –اوریل 

 ساعت سه بعدازظهر هم سرویس اوکالهما شیکاگو میرسه  –ویل 

 اش رفت وامد قطارهارا تماشا میکنیم خب به ماچه اینم شد تفریح صبح تاشب همه –بیل 

 خب میگی چکار کنیم بانکی هم مونده نزده باشیم  -جو

 فک کنم فقط یه بانکه اونم که کارکنان خود بانک اختالس کردن  –ویل 

 داداش چرا هر دزدی تو این کشور میشه میندازن گردن ما دالتون ها  –اوریل 

 چون ما از اولشم هیشکی باالی سرمون نبود جز ننه قمر –بیل 

 اگر یه پدری باالی سرمون بود این وضعمون نبود  –ویل 

 ولی داداش ویل مگه یادت رفته پدر ما هم خودش خالف ترین فرد باند میسوری بود  –اوریل 

 احمق کودن یه کم اروم تر بگو روح پدر داخل قبر میلرزه –جو

 لرزه تازشم گورپدر که هیچ ارثی واسمون نزاشت خب بزاره ب –ویل 

 داداش جو هوا کم کم داره تاریک میشه ما که نمیتونیم تاشب اینجا بمونیم  –بیل 

 تازه اشم این بیابون پر از حیوونات درنده هست  –اوریل 
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 خوب میگی چکار کنیم بیل .. –جو 

 داداش من یه فکر خیلی خوبی دارم  –اوریل 

 رده حتما میخوای بگی تا شهررو تونل بکنیم الزم نک –ویل 

 نه داداش ویل ،من برم تو اون تابوت شما سه نفری زیر تابوتو بگیرین تا خود شهر  –اوریل 

 اوریل کودن اصال اون تابوت جای این لنگ های درازتو داره  –جو 

 تازه هرکس تابوت پر به سمت قبرستون میاره ما تابوت پر به سمت شهر ببریم  –بیل 

 خب داداش میخوای من سبیل هامو بزنم اینجوری کسی منو نمیشناسه  –اوریل 

 نه ..نه ..نه صداتو ببر اوریل ..لعنت بر پدرمو که تورا به جون ما انداخت  –جو 

را تغییر داده وخودشو جای شهردار سابق } درهمین لحضه کلینتون درحالی که ظاهر خود 

 شیکاگو میزاره وارد میشه {

 درود بردالتون ها ...نمیخواد فرار کنید صبر کنید کارتون دارم  –کلینتون 

 تو دیگه کی هستی چقد صدات اشناست  –جو 

 من شهردار جدید شیکاگو هستم یعنی قراره شهردار این ایالت بشم  –کلینتون 

 شهردار ما چه کمکی از دستمون میاد خوب جناب  –بیل 

 افرین فکر کنم شما ویل هستین  –کلینتون 

 نه من بیلم ... –بیل 

 پس اینی که بیل رو دوششه کیه ؟ –کلینتون 

 من اوریلم ..البته ننه قمر بهم میگه اوری کوچلو .. –اوریل 

 اوریل خفه شو بزار ببینم این شهردار ازما چی میخواد  -جو

 من ازشما هیچی نمیخوام فقط اینکه از من حمایت کنید تا شهردار این ایالت بشم  –کلینتون 

 تو داری از معروفیت ما سو استفاده تبلیغاتی میکنی  –بیل 
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 خب حاال چه جوری ازت حمایت کنیم  –جو 

 خب به ما رای بدین تا بشم شهردار  –کلینتون 

 ولی ما که شناسنامه نداریم  –ویل 

 خفه شو ویل ،به چه دلیلی ما بهتون رای بدیم  –جو 

 بعدشم ادم ها معروف تر ازما تو این ایالت پیدا نکردین .. –بیل 

{ ای بابا مگه شما یادتون رفته شما چهارنفر با مادرتون عضو شورای شهر دروغ میگوید} –کلینتون 

 شیکاگو هستین اگر سه تفرازشما به من رای بده میشم شهردار 

 حاال که اینجوری من بهت رای نمیدم  –اوریل 

 داداش مثل این که دارم خواب میبینم  –ویل 

 بس کن اقا محترم شما مارا خل وچل فرض کردین  –جو 

 کی گفته ما عضو شورای شهر شیکاگو هستیم  –بیل 

 ما فقط چهارتا زندونی وسارق سابقه دار هستیم اینم لباسمو نگاه کن  –اوریل 

بابا این لباسو شما قبال سابقه داربودین االن که بخشیده شدین اگر شما به من رای بدین ول کن  -شهردار

 هزار دالر بهتون پول بدم 5من حاضرم 

 برو بابا ما خودمون صدهزار دالر می ارزیم  –اوریل 

 خفه شو اوریل خب پنج هزار دالرو بده ما چهارنفر بهت رای میدیم  –جو 

 باشه بیا اینم پنج هزار دالر بقیه اشو هم بعد از این که اومدین فرمانداری ایالت شیکاگو بهم رای دادین میدم 

 { }دالتون ها متعجب میشن

 من بهت رای میدم جناب شهردار  –ویل 

 منم بهش رای میدم  –بیل 

 ولی من با این که احمقم بهش رای نمیدم  –اوریل 
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 سته حاال کجا باید بهت رای بدیم کسی رای تو را نخوا –جو 

 گفتم که با من میاین فرماندری رای میدین وبقیه پولو میگیرین  –کلینتون 

 ولی اقا شهردار ما که نمیتونیم بیایم توی شهر دستگیرمون میکنن  –بیل 

کی دستگیرتون میکنه میگم من شهردار هستم شما خودتونم درحال حاضر عضو شورای شهر  –کلینتون 

 تین هس

 { هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی بشم نماینده مردم  خوشحال میشه}  –ویل 

 حاال که ما شدیم شورای شهر جناب شهردار شما چه برنامه هایی دارین ؟ –جو 

هزار کیلومتر بر روی رودخانه می سی سی 7متر وبه طول 20قصد دارم یه پل هوایی با ارتفاع  –کلینتون 

 پی احداث کنم 

 { واقعا ... متعجب } –بیل 

 مگه میشه جناب شهردار  –ویل 

 چرا نشه تازه اشم میخوام تمام صحرای گریت بیسن را تبدیل به مزارع ذرت کنم  –کلینتون 

 گریت بیسن که دومین بیابان بی اب وعلف جهانه مگه میشه با کدوم اب .. –جو 

 ابات میده من که دیگه بهش رای نمیدم به جون خودم این داره وعده های دروغ قبل از انتخ –اوریل 

 هزار دالر بدم 50وعده های دروغ چیه من حاضرم به خاطر شما  –کلینتون 

 خب تو روز روشن داری به چهارتا ادم محترم رشوه میدی که بشی شهردار  –بیل 

 { جدی ،جدی اینا فکر میکنن شورای شهر شدن  روبه تماشاگران}  –کلینتون 

 چیزی گفتی ... –جو 

 گفتم حاال شما باهام میاین بریم شهر رای بدین یانه  –کلینتون 

 خب ما بهت رای میدیم ولی ازکجا بفهمیم بهمون کلک نمیزنی  -جو

 داداش نمیشه صندوق رابیاره رو قبرستون همین جا رای بدیم  –ویل 
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 نه نمیشه باید حتما اونجا باشین  –کلینتون 

 ن باهاتون نمیام شما اگر خودتون میخواین به این رای بدین ولی داداش م –اوریل 

 نه اوریل تو حتما باید بیای عضو شورای نظارت هستی  –کلینتون 

 تو غلطی میکنی نیای اوریل ،بازور میبرمت  –جو 

 باشه داداش میام ولی رای سفید میدم  –اوریل 

 ،ی برپا کنیم حاال که میخوام شهردار بشم بهتره یه جشن حساب –کلینتون 

 جناب شهردار میخوای واستون یه سازی بزنم  –ویل 

 باشه بزن  –کلینتون 

 { بعد سریع اوریل سازو ازدست ویل میکشهویل یه اهنگی میزنه } 

 بده تا خودم بزنم  –اوریل 

شروع به نواختن میکنه وهمزمان یه اهنگی میخونه همه متعجب میشن ،جو وبیل به رقص }

 { وکلینتون و ویل رقص های متفاوت می پردازن تانگو میپردازن

 بسه دیگه کافیه زیاد رقصیدیم راه بیفتین  –کلینتون 

 { } هر پنج نفر از صحنه خارج میشن نور میرود در تاریکی ما فقط صدای بازیگران را میشنویم

 خفه ات میکنم اوریل  –جو 

 داداش چکار من دارین من که بهش رای ندادم  –اوریل 

 ولی من میدونستم اون یه گاوچرون حقه بازه  –ویل 

 خفه شید ،اسم؟ –صدای کالنتر 

 جو دالتون ؟ –جو دالتون 

 رشوه گرفتن از شهردار متقلب –صدای کالنتر 

 اسم ؟ –صدای کالنتر 
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 بیل دالتون  –بیل دالتون 

 جرم ؟ –صدای کالنتر 

 رقص وپایکوبی  بی موردجلو ستاد شهردار  –بیل دالتون 

 اسم ؟ –صدای کالنتر 

 ویل دالتون  –ویل دالتون 

 جرم ؟ –صدای کالنتر 

 باور کردن وعده های شورای متقلب –ویل دالتون 

 ؟اسم  –صدای کالنتر 

 اوریل دالتون  –اوریل دالتون 

 ؟جرم  –صدای کالنتر 

 سرقت گوشت از دیگ روی اجاق ننه قمر ... –اوریل 

 پایان 

 نویسنده حسن ساالرمنش 

 1396پاییز 

} هرگونه اجرا کپی برداری منوط به مجوز کتبی نویسنده هست وبامتخلفین مطابق با ایین نامه اداره 

 فرهنگ ارشاد اسالمی برخورد میشود {
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