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 به انم آ نکه متام عامل از اوست                 

 

 حرمرسای سلطان مکدی  منایش نامه 

 حدیث سریجانیان :نویس نده

 9318تریماه 52

 ((مینویسم به س بک خودم برای شام))

 

وده و هدف از نوشنت این م ا ساخهه ههن من بنویس نده:این منایش نامه اک های حرف

در اترخی هجان مه وجود ایش نامه هیچکدام من ناست اشخاص درو فقط خنداندن  اثر

 میدوارم از خواندن آ ن ذلت بربید انداش ته ،

 

)هرگونه کپی  برداری از منت ،اجرا  و ای خوانش بدون جموز کتیب نویس نده پیگرید 

 هخلفنی به شدت برخورد خواهد شد (قانوین دارد  و مطابق قانون اب م 

 

در غرب هجان است که کیس جز مارکوپلو به  موضوع منایش نامه:یک کشور دور افهاده 

اجنا سفر نکرده سلطنت این کشور به دست سلطاین است که فرزند پرس ندارد ویل 

منفور این داس تان خود اوست که دست از هوس بازی و  دخرت دارد خشصیت 909

خوشگذراین برمنیدارد در حایل که کشورش در حال انبودی است و مردم در حال 

د و حکومتش رو به پااین است  اما او مهچنان به دنبال زین است که اعرتاض هستن
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برایش فرزند پرس به دنیا بیاورد . نویس نده این منایش نامه قصد دارد موضوعایت نظری یب 

در  ...... را و و رشوه گریی ،خودخواه   یب لیاقیتتبعیض جنسییت،عدالیت ،زورگویی ،

  بیان کند  قالب طزن

 

 

 

 ها:اکراکرت 

)سلطاین است زورگو  و ظامل ،در عنی حال ترسو به طوری که از یک سلطان-9

سوسک س یاه و کوچک مه میرتسد در ط  این داس تان او فقط خواهان فرزند پرس و 

 (جانشنی است و جز خوش گذراین اکر دیگر ندارد 

معصوم سلطان )اولنی زین که سلطان اب او رابطه داش ته و مثره ازدواجشان زیبا -5

طان بوده .ات تق  به تویق میخورد گریه و زاری میکند جوری که لک قرص را اب سل

برمیدارد ،وی خوب بدلد ظاهرش را حفظ کند و خود را به مظلوم  بزند برای مهنی 

سلطان از ترسش هرگز نتوانست ازدواج کند و ارتباطش را به صورت پنهاین اب زانن 

 حرمرسا حفظ کرد (

پیپ است پریزین فرسوده و قلپیده که پایش لب گور  انجعوزه سلطان)مادرسلط-3

و از رس جل اب معصوم سلطان هرهفهه است و ابز مه دست از فهنه اکری برمنیدارد 

 (شامری دخرت به ااتق سلطان میفرس تد

سنبل خان)خدامه قرص است در رشوه گریی حرف اول را مزیند وقیت حرف از پول -4

 ( د کردد سنبل جانش را مه فدا خواهابش

 ( که از انز و ادا مک من  اورد هدف او فریب سلطان است  )سوگویل جدیدخاتونز ان-2
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و اب متام ا یک مرد بزرگ هیلک اب سبیل های پرپشت-استبیل خان)اشپز قرص س -6

 ( وجودش برای سلطان غذا میپزد 

 زیبا سلطان)دخرت ارشد سلطان است سنش ابال رفهه و هنوز موفق به ازدواج نشده-7

 (به اتزگ  عاشق و دلبس ته جناب مارکو شده هرچند این عشق یک طرفه است 

سلطان است اب قل دیگرش هر روز و هر ساعت جر و  عفیفه سلطان)دخرت دوقلو-8

 (حبث دارد  و بیشرت این ماجراها از زیر رسش میگذرد 

 ( عفریته سلطان)دخرت دوقلو-1

 وپولومارک-90

 نگهبان-99

 ننگهبا-95

 دلقک-93

  )یک چهل مرد است که مرتب حرف های سلطان را تکرار میکند(ماساژور-94

 )خدامه (بلبل خان-92

 وفاخاتون)خدامه معصوم سلطان(-96

 سفری-97

 وزیر اط اعات -98

 وزیر مرزابین-91

 وزیر بودجه-50

 وزیرفناوری -59
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 وزیر اداری-55

 وزیر امور جملس-53

 گزیده خاتون -54

 مچن خاتون-52

 عایشه خاتون-56

 جادوگر-57

 معرتض-58

 معرتض-51

 

 

 

اکرث حصنه ها  تبرای به حصنه کشاندن این منایش نامه به پ اتو بزرگ نیاز اس–حصنه 

 .در ااتق سلطان رخ میدهد

 

)نور م  اید یک نفر ازپشت حصنه شعر میخواند و دیگری رضب مزیند روی حصنه 

ند اما صدا برای متاشاچیان صامت سلطان پیپ و سنبل خان درحال جر و حبث هست 

 است (
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 یک  بود یک  نبود 

 خدای همربون غریه

 نبود ... هیچک 

 یقرصپادشاه  بود که در 

 حکومت میکرد ..

 نور و اونور شو ای نگاه  مشمه 

 میکرد..

 یک  از مهنی روزها که داشت 

 حصبت میکرد ..

 

 

 خان  سلطان پیپ و سنبل  )صدای معصوم سلطان از بریون حصنه شعر را قطع میکند

 قامی میشوند(

 

ه اه ا عشقم ! نفسم )میبیند که سلطان نیست(!سلطان جامن سلطان ... -معصوم سلطان

 ،یه چبه خراب اکری کرده وع اینکه  اینجا چه بوی بدی م  اید مثل

 است. رفهه  معلوم نیست کدام زیر گیل مه این 

 گریه  )اببه من نیست  حواسش  دمهش به موضوع مملکت رس یدگ  میکن 
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 حصنه را ترک میکند(

 (کشدبو می  )درحایل که اب سلطان پیپ گوشه ای از سالن قامی شده اند-سنبل خان

 ؟ اکره تو بود

.بعدمش مگر حس نداری که بفهم  ابدی از تو  بیشعور حرف دهنت را بفهم –سلطان 

 خارج شده ای نه !

رمی ست و غذاهای ابد دارش  .بگذببخش ید سلطامن مهش تقصری س یبیل خان ا-سنبل

 چه قراری برای امشبهان دارید و  برانمه ی امروزاتن چیست 

 اب سوگویل ام میگذرامن ..-سلطان

 کدام؟-سنبل

انز ابنو .فقط اگر رست را میخواه  این ابر بیشرت دقت کن )مک  فکر میکند(-سلطان

 همد وگرنه اینقدر اشکاو را از درب پشت وارد کنید مبادا معصوم سلطان ابز مه بف 

 و روی رسمان خراب میشود مرییزد که متام قرص را اب بر میدارد 

 چشم سلطامن شام خیالتان ختت ختت.-سنبل

 میتواین بروی -سلطان

 سلطامن -سنبل

 هوم...-سلطان

 نت...سنبل به قراب-سنبل

 میش نوم -سلطان

 ای شاه شاهان ...مرد مردان .. سلطان سلطاانن -سنبل
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 س است دیگر بگو!ب-سلطان

 بگومی-سنبل

 بگو-سلطان

 چزی است -سنبل

 چزی؟حرفت را بزن و برو سلطان گرفهار است -سلطان

  مهینجوری خشک خشک  که منیشود-سنبل

 یعین چه -سلطان

سنبل به فدایت خودت که میداین چقدر خست است یب صدا و یواشک  سوگیل -سنبل

 را ش بانه از حرمرسا در اورد 

 الان چربش میکمن یک دقیقه صربکن هصد البت-سلطان

 چشاممن  به روی-سنبل

 نگهباانن ...نگهباانن داخل شوید  -سلطان 

 ای لکک شام مه سکه هایتان را قامی میکنید -سنبل

 بهل قرابن -نگهباانن

 ایشان را ات دم درب مهراه  کنید -سلطان

 )سنبل را میگریند و به مست خرویج میکش ند(چشم سلطامن-نگهباانن

 مگر چه خواس مت ؟سلطامن ... سلطامن ...–سنبل 

مگر گرس نه ماندی این مهه حرص پول پرست .مگر مزدت مک است ! خدمه ی-سلطان

 ابید خدا رو شکر کین که در قرص من خدمت میکین  ستو طمع برای چی 
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 خارج میشوند.اتج و الکه گیسش را در م  اورد( باانن و سنبل)نگه 

 

خبدا که از دست این سوگیل ها و   رسمان هوا خبورد هوف.. بگذارمی مک-سلطان

 جواین ام رفت... اهایل قرص اتیس گرفمت !

.صدای پشه جمددا اب دو دست یک  پس از دیگری )صدای پشه.حممک به رسش مزیند

 (به رسش مزیند

 

لطان سو موس یق  مورد ع اقامین را پخش کنید  نگهباانن نور را ببندید -سلطان

 و اسرتاحت کند ندمیخواهد چرت بز 

 

 بعد از چنداثنیه نور م  اید و دخرتان دوقلو اشموس یق  برعهده اکرگردان . د)نور مریو 

 وارد میشوند(

 

 عفیفه سلطان و عفریته سلطان وارد میشوند -نگهبان

 )گریه میکند(–عفریته 

 !دخرتها  ابز چه شده ای خدا  )اداشو در میاره (-سلطان

 طاقمت به رس امده پدر  ا ازار میدهدعفیفه سلطان من ر -عفریته

 حرف این عفریته را  دروغ میگوید پدر ابور نکنید -عفیفه
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 ابز چه اتفایق افهاده دخرتها  !ابز رسه چه-سلطان

 به سبیل های من حسادت میکند در خواب و بیداری قصد دارد ان را بربد-عفریته

 دروغ میگوید!-عفیفه

 بربد !؟-سلطان

ر د و زیبایی ین رشور جنات دهید امنیت سبیل هااز دست ا پدر جان مرا-عفریته

 خطر است )گریه میکند(

)ادایش را در م  اورد (خود شریین !اب این اکرها منیتواین مرا نزد پدر خراب کین -عفیفه

! 

 سال پیش برمیگش مت امس شام را جا به جا میکردم 92وای اگر به -سلطان

 عفیفه ،عفریته 

روید ب هستید زود روی مهدیگه راببوس ید اش یت کنید و اهرخو  دخرتامن شام هردو

واجب تر  چزییپدراتن لک  اکر دارد و ابید به اوضاع مملکتش رس یدگ  کند که از هر 

 است درس ته است ؟

 ساملان است56اما ما  درست است پدر–هردو 

 ای وای که ترش یدید-سلطان

 

 میشوند()هر دو روی مه را میبوس ند دست در دست خارج         

 

 کهاب خود گفت   سلطان-خواننده
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 ابید این درد را چاره کمن 

 بیچاره کمن شوهری نصیب این دخرتهای

 اما کو شوهر!-صدا از پشت حصنه م  اید

 راس مت میگیا-درجواب

خب برومی به رساغ اوضاع مملکت )انمه هایی که امروز به دستش رس یده را -سلطان

 ابز میکند(

 رایگانن !  خواس تار انن  ،جوارخب ملت مهچون کشور مه

 بیخود کردن پدرسوخهه ها! 

رییس خزانه خر بیار ابقایل ابر کن دیشب به صورت انحمسوس اب چند درشکه ط ا و 

بیخود کرد ما را در سود خود رشیک نکرد و یب خداحافظ  .دالر از مملکت خارج شد  

 !رفت

 

 ویید سلطان شامرا خواس ته ا را صدا کنید بگر )مخیازه میکشد(نگهباانن وزیر وز

 

 اطاعت میشود -نگهباانن

 

 (درب کوبیده میشود-میکند)سلطان مک  فکر              

 

 بیایید-سلطان
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 درود بر مرد مردان ...سلطان سلطاانن ...–مهگ   

 ابید راجب چند نکهه همم حصبت کنمی  -سلطان

 در خدمهمی رسورم -مهگ 

 اتن چیست  اول بگویید این روزها مشغهل-سلطان

 معو زجنریابف رسورم-وزیراط اعات

 ؟معو زجنری ابف -سلطان

 بهل -سفری

 اقااین این دیگر چیست ؟-سلطان

 اجرا کنمی اقااین-وزیر مرزابین

 معو زجنری ابف -سفری

 بهل-وزیر برانمه بودجه

 زجنری منو ابفیت -وزیر اداری و اس تخدام  کشور

 بهل-وزیر امور جملس

 انداخیت  پشت کوه-وزیرفناوری

 بهل-وزیر دارایی

 اباب اومده؟-سفری

 چ  چ  اورده–وزیر دارایی 

 خنود و کشمش -وزیرامور جملس
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 ابصدای چ  –سفری 

 اب صدای گاو–وزیر مرزابین 

 مجع کنید این مسخره ابزی را )داد مزیند(-سلطان

 رسورم ارام ابش ید بر اعصابتان مسلط ابش ید-وزیر اط اعات

ین دیگه ،وزیر مرزابین رییس خزانه کشور دیشب  اب ط ا مسخرشو در اورد-سلطان

 و دالر ازکشور خارج شد شام چه اقدامایت کرده ای؟

دعای عاقبت خبریی برایشان کردم بدرقه  ابتدا رسورم  درست است-وزیر مرزابین

 رخیمت  انیشان کردم وآ ب پشت رسش

 ابریک-مهگ 

 خب؟دیگر چه کردی؟-سلطان

 دیگر .... اهان ایدم امد اب او  و خانواده اش خداحافظ  کردم   دیگر.....-وزیر مرزابین

 خداحافظش....-مهگ 

 خب سفری تو بگو از اخرین سفرت -سلطان

بهل سلطامن طبق خواس ته خوداتن من به کشور کره سفر کردم و حاصل این سفر -سفری

 سلف  اب ابنو اینگوم اکما سوسانو و جناب اقای جومونگ بود 

 افرین -مهگ 

 وزیر وزرا میرتس ند و ابجعهل خارج میشوند(-بروید بریون )خشمگنی میشود-سلطان

حیف که مهه شام از قوم و خویش هستید وگرنه مهتان را اخراج میکردم  یب مسوولیت 

 ها !هوف.....
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 )درب کوبیده میشود(

 )داد مزیند( ؟ چه خری است ابز وای خدای من ! -سلطان

 لطان اجازه ورود میخواهند جعوزه سوادله یتان  -نگهباانن

 بیاید ....ابشد ای وای ،  –سلطان 

 میگفهید جلوی پایتان قاطری را رس مزیدند..دس ام وادله ام ..خوش امدی-سلطان

  اورده ام .برایت یک خربالزم نیست . -جعوزه

 وادله  خوش خرب ابش ید-سلطان

 چبه ات به دنیا امد-جعوزه

 کدامش ؟–سلطان 

 فا خاتون رسش ابردار بود هامن که گل-جعوزه

 گلفا خاتون؟-سلطان

 بهل -جعوزه

 ؟گلفا خاتون دیگر کیست -سلطان

 منیش نایس؟-جعوزه

 ری خ-سلطان

 مادر فرزندت است من ابید بگومی کیست !-جعوزه

یش اب او که نه ماه پ  فیلیپیین ...هامن خاتوین ایدم امد اهان)مک  فکر میکند(-سلطان

 شم هایش به اندازه ختمه کدو بود؟هامین که چ   م اقات داش مت
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 اری هامن !-جعوزه

دس تور دهید مهنی الان نوزاد را خهنه کنند الهی  سلطان به فدای دو چشامنش.-سلطان

 از این رس قرص ات ان رس قرص که سلطان دیگر اتب و طاقت نداردبیاورند  نزدمان و

 ان شودابید زمحتش جرب  را گل ابران کنید و برای خاتون ط ا و پارچه هایی اماده کنید

 منیشود –جعوزه 

 وادله ام یعین چه-سلطان

 نوزاد خهنه منیشود-جعوزه

 برای چه ؟نکند هنوز زود است ؟-سلطان

 یعین این مه دخرت است ...خری -جعوزه

من که صد و یک دخرت دارم صد و  .خداای بس است دیگر هنههههههه!–سلطان 

ور پیدا کمن بعدمش ارث و ورثه چه میشود دومیش برای چه بود ...شوهر برایشان چط

 من یک سلطامن ابید نسمل منقرض نشود ...

د به قول شاعر در ان امیدی بیس امی ان امید نشوپرسم  ت اشت را بیشرت کن-جعوزه

 نوزاد را بیاورم به دیداراتن ؟.است پااین شب س یه سپید است 

ده ام بقیه نوزادان مهودل شخری وادله وقمت پر است بگذارید هفهه دیگر اب -سلطان

 .بیاورید 

فرداشب مرامس انتخاب خاتون هاست فراموش  نشود قبلش به سنبل میس پارم –جعوزه 

 البوم را نزدت بیاورد وقهت را منیگریم پرسمکه 

 رسور شدم م بس یار بس یار  از دیداراتن -سلطان
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 شود( وزه خارج م )جع                              

 

ده ای بعد از من نباشد پس زا.مگر میشود شاه را بگشا ترمحتدرهای  خداای -سلطان

 این ختت و اتج چه میشود 

 شد اندوهگنی ،سلطان پس از اندی -خواننده

 یاکرکمن چه کمن چ  

 چاره کمن ! کدوم دردو

  منیدومن که برای دخرتام ابیدشوهر پیدا کمن

 ده ام را پیدا کمن اینکه مادر شاهزا ای

 تو بگو  ی من خدا

 چیاکرکمن 

 کدوم دردمو چاره کمن

                                

 )زنگ قدمی  (                               

 

 جامن بیا که به موقع امدی  بیا سبیل خان-سلطان

 امدم سلطامن ...امدم شاخ مششادم -سبیل خان

 ابز برامیان چه پخیت -سلطان
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 حدس بزنید -سبیل خان

 اب ماه  ؟-سلطان

 خری سلطامن -سبیل

 ابدمگون؟-سلطان

 ابدا سلطامن -سبیل

 للک؟-سلطان

 نه...-سبیل

 خورشت وحشت ای شایدم سامجه پلو -سلطان

 که چننی غذاهایی ایفت شود کرمان است  02پادگان   اینجا مگر -سبیل

 اب داغک اب پیاز خییل خب !-سلطان

 نوچ...-سبیل

 چه کوفیت پخیت سلطان خس ته شد بس است دیگر -سلطان

 سبیل به فدایت برایتان یک غذای معجزه آ سا ساخهه ام-سبیل

 .انمش چیست -سلطان

  خساک-سبیل

 فایده اش چیست  خساک؟-سلطان

 

 )یک اکغذ بلند ابال از جیبش در م  اورد و رشوع میکند به خواندن (-سبیل
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اگر میخواهید پرس دار شوید فقط  ان انم بردمرد )صدای سانسور م  اید( فواید اناز 

تفاده کنید صد در صد جواب میدهد اس   فیست ط  یک مدت کواته از این خورایکاک

 از دیگر فواید خساک میتوان.... ،

 )به او انعام  میدهد(سلطان به فدای اتر اتر سبیل هایت بس است .-سلطان

 ت سلطامنان گرس نه اس وارد کنید.نگهباانن.... نگهباانن غذاها را خدانکند –سبیل 

 

 )نگهباانن خوراک را اب گاری وارد میکنند(                   

 

 رس ظرف اول را بردار ه  تو چاقالو -سبیل

  ای چه بد رخیت است این دیگر چیست-سلطان

ه .از جنوب کشور به دس امتن رس یدیک خوراک دراییی است گفمت که خساک -سبیل

 است رسورم

 خبورماین را  ش کنید منیتوامن مجع-سلطان

 سلطامن-سبیل

 بیل -سلطان

 مگر شام صد و یک دخرت ندارید ؟-سبیل

 ات دقایق  پیش صد و دوم  اش مه مهودل شد اری .. دارم -سلطان

 پرس و وارث این ختت و اتج منیخواه  مگر شام فرزند ای وای.-سبیل

  مهمیخوااری  -سلطان
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 پس ابید خبوریش-سبیل

 ابشد میخورم ! نگهباانن دیگر میتوانید بروید  مکث میکند()مک -سلطان

 اطاعت میشود–گهباانن ن 

 

  )خارج میشوند(                                  

 

 ات ما غذامیان را میخورمی تو از دیگر چزیهای معجزه اسا بگو -سلطان

ورد و م  ایک اکغذ بلند ابال از جیبش در  چشاممن سلطامن .) چشم به روی -سبیل

 ( رشوع میکند به خواندن

 ..موز

  معجزه ای نکرد امهحان کردم نشد-سلطان

 پیاز ....-سبیل 

 پیاز ؟-سلطان

 ...اری سلطامن پیاز .خب داش مت میگفمت -سبیل

 ماکه جز بوی گند خریی ازش ندیدمی  سبیل خان اخه فایده پیاز در چیست -سلطان

 (چپچ پ افکت-ش پچ پچ میکندخدمهتان عرض میکمن سلطامن )در گوش-سبیل

 که به دنبالش بودم ! است معجزه اسایی اری خودش است هامن چزی-سلطان

 انبار پیاز ابید وارد قرص شود ..9ایدداشت کن سبیل جان ات قبل از اینکه شب شود 

 اینگونه که تر مزینید سلطامن -سبیل
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 چه!؟)اب خشم به سبیل خان نگاه میکند(-سلطان

 چبه مه میخواهید ؟میگومی تر -سبیل

 ..اینقدر پیاز وارد کنمی  ات قبل از شب ممکن نیست  بعدمش  

 چطور میشود سلطان خبواهد  و ممکن نباشد؟-سلطان

 ...زمامنان مک است میفرستند اخه ازکشور ایران-سبیل

دیگر طاقت !سبیل از امشب ابید سلطان درمان شود  .اما ندارداخه و  -طانسل

 رم!دوری پرسمان را ندا

 اطاعت میشود .اباجازه یتان رسورم-سبیل

 بدرود...-سلطان

 

 اینجور که بویش م  اید دیگر چزیی ات پرسدار شدمن منانده مهنی روزهاست که بگومی 

 پرس پرس قند عسل 

 پرس پرس شریه ی شکر

  پرس یک  یدونه 

 )عاروق مزیند(وای گوگویل مگورییییی....

 سلطامن -نگهبان

ود و اب خ منیگذارند  ادم  دقیقه ای خوش ابشد دیگر چیست؟ای خدا ابز -سلطان

  خلوت کند

 من تقصریی ندارم مارکو اجازه ورود میخواهد -نگهبان
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 جناب مارکو؟-سلطان

  اری -نگهبان

 پس چرا معطل میکنید بگویید بیاید -سلطان

  اطاعت -نگهبان

 وارد میشود جناب مارکوپولو-5نگهبان

 )بلند میخندد(-سلطان

 درود برسلطان بزرگ .ابزمه از راه دور به دیداراتن امده ام -ومارک

 )مهچنان میخندد(-سلطان

  چه شده -مارکو

 بمارکو در حریمت این چه امس  است که برای تو به جای مانده مارکوپولو خ-سلطان

 ای مارکو خورشت ؟چطور بود میگذاشتند سوسکو پلو 

 اب مارکو ؟اه ... بگذرمی اینبار برامیان چه اوردی جن

 یک پدیده نوین قرابن! -مارکو

 ....تاد مرتضویاس   صدایی دارد چو وایلون

 مش تاق شدمی بگویید بیاورنداوه.-سلطان

 

 سه سوت مزیند و نگهبان قلیان را وارد میکند()مارکو                  

 

 واو !چه شلک و شامییل دارد -سلطان
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 ساخت ایران است -مارکو

که  خاص  و خبصویص دارند از افهابه اییر متام اکرهایشان طرایح ایرانیان که د-سلطان

 بگو ات این دم و دس تگاه .. اوردی 

 قلیان برازجاین است رسورمانمش  -مارکو

 قلیان )مکث کواته( -سلطان

 خب مارکو از اکرایی این قلیان برامیان بگو

 و اب زمنی )یک اکغذ لول شده از جیبش در م  اورد که خییل بلند است-مارکو  

 و او رشوع میکند به رسیع خواندن( برخورد میکند سلطان مهعجب میشود

قلیان برازجاین یک تولید داخیل برازجان بوده که موفقیت های زایدی به مهراه داش ته و 

 در لک هجان مثل مبب صدا داده 

  جامن  دقیقا کجاستوییاین برازجان که میگ واو! -سلطان

 است شهرابو  نزدیک   و ناایالیت در ایرا-مارکو

 بگو  خییل خب از فواید این ماسک ماسک برامیان-سلطان

 درمان هفهاد درد است قرابن-مارکو

  ا چه دردی مث-سلطان

 

 ها ابید به صورت فوری گفهه شود( )از این قسمت دایلوگ          

 

 درمان درد زوین -مارکو
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 یعین چه -سلطان

 .درمان درد موینکزانو-مارکو

 چه؟-نسلطا

 کنارکتف بنی شان ها.گرچیه-مارکو

 ؟ چه-سلطان

 گرچیه همره ای در س تون فقرات است -مارکو

 وایسا ببیمن مارکو این اصط اح ها به چه زابین است ؟-سلطان

اگر ابزمه به اجنا سفر کردم  به زابن هامن دایری که سوغات را از ان اورده ام-مارکو

   برایتان کتاب دیکشرنی اش را م  اورم

 ابریک-سلطان

 ابز مه از فایده اش بگومی ؟-ارکوم

 .فکر میکمن به اکرم بیاید .خب بس است از طریقه مرصفش بگو خری-سلطان

 به روی چشم ....بنش ینید -مارکو

 

)سلطان روبه قلیان میشیند و اب تعجب به مارکو نگاه م  اندازد مارکو   ین قلیان را به 

  اس تفاده را اید میدهد صدای قلیان در م  اید (مست دهانش هدایت میکند و طریقه 
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 )میرتسد(این دیگر چه بود نکند درونش یک قورابغه است خداای –سلطان 

 که وایلون  خری سلطان نرتس ید خودش چننی صدایی دارد ...ادامه دهید–مارکو 

  مرتضوی نواخهه شود

 

 )ادامه میدهد(                           

 

 دامه دهید ...ادامه دهید اافرین  -مارکو

 را به نشانه اتیید ابال م  اورد()سلطان انگشت شصتش         

 

 زشت است به خدا از شام بعید است! -مارکو

  میخوشامن امد الیک کرد چ  چ  را زشت است مگر چه کردم-سلطان 

 رسورم این یک فوش است -مارکو

رفهه ش تانش را به هامن حالت گاین که فوش نیست....)درحالیکه انگ لکه پوک -سلطان

 زیبا سلطان وارد میشود(

 درد دارید ؟زمخپدر !پدرم انگشتهان چه شده است....اه خدا مرگم بده -زیباسلطان

 شده؟

 مهیامنن مک بود خدا ... خداااا...گل بود به سزبه نزی آ راس ته شد !-سلطان

  ینجایید .شام مه که اس ام جناب مارکو س س س اوهوا!   ا  – زیباسلطان

اری من اینجا هس مت اگر چشم هایتان ضعیف شده ات س ام از ماست سلطامن -مارکو

 دفعه ی بعد برایتان عینک طیب بیاورم !؟
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 الزم نکرده!-زیباسلطان

زنید دری بپدراتن  وا وا !زیبا سلطان بد نیست قبل از وارد شدن به ااتق -سلطان

 شاید ...

 یش میگذراندشاید پدرم اب سوگویل ها-زیباسلطان

 افرین به این هوش و زاکوت -مارکو

 اخرت ابشد که اینطور امس انمومس را به زابن م  اوری رخاموش شو مارکو.اب-سلطان

 جاناورد پدر  به زابن مگر امس کدام سوگویل را-زیباسلطان

 خاموش! مارکو اگر چزی دیگری نیاوردی میتواین بری -سلطان

 اورده ام -مارکو

 وای پدر. خییل خوحشاملق میکند()هو -زیبا سلطان

 

  )مارکو موابیل را از مچدانش در م  اورد(                  

 

 این دیگر چیست-سلطان

 چندین انم دارد-مارکو

 دوم  پیشکشیک  اش را بگو -سلطان

 تلفن مهراه-مارکو

 یعین چهاین که گفیت  -سلطان 
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 اب مارکو برامیان اوردهی پدر بگذارید من توضیح دمه ،چزیی که جنآ  -زیباسلطان

 موابیل هومشند ای اندروید انم دارد 

 اندود ؟-سلطان

 نه. اندروید -هردو

 خب هامن-سلطان

 خییل اکرها کرد)ابهوق( میشود او و اب گاه خییل مزاای دارداین دس ت-مارکو

انتان برای دخرته پدر حیت میشود اب آ ن  مهرس  راست میگوید اری ،اری-زیباسلطان

  )نگاه  عاشقانه به جناب مارکو م  اندازد( ای اب یکدیگر در ارتباط بودوپیدا کرد 

 میشود مهرس پیدا کرد؟-سلطان

 اری-هردو

 ..... که چند گیگشبگذارید ببیمن این هامن موجود خطرانکیست -سلطان

 نه...-هردو

 بگذارید یک مثال بزمن -زیباسلطان

 )مهعجب میشود(بزنید!-سلطان

 ....مث ا مثل اینکه-هردو

 اوه سلطامن ببخش ید شام بگویید-مارکو

 نه نه نه جناب مارکو خواهش میکمن شام بگویید-زیباسلطان

 اینگونه که منیشود ..-مارکو

 میشود جناب مارکو بفرمایید -زیبا سلطان
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   نه ابدا سلطامن -مارکو

 شام بگویید-هردو

 ه را سوخهنگهباانن ببندین این پدر منیخوامه چزیی بگویید  ساکت!  -سلطان

 برای چه پدر برای چه -زیباسلطان

 بگذارید توضیح دمه ...-مارکو

 خاموش -سلطان

 

 )نور مریود(                              

 

نه ر حصنه برگردد .مسول نور حص نو  را خاموش کنید ابلهان مگر من گفمت نور-سلطان

 !خوابت برده مگر

 .ابی ابیخییل مهاسفم جناب مارکو-زیباسلطان

 سلطامن بگویید پدراتن مرا عفو کنند خبدا که من نیمت خری بود و برای-مارکو

 پیرشفت این کشور دست به چننی اکری زدم

نگهباانن از ااتق خارجش کنید خییل وز وز میکند  او را به انفرادی بربیدش  -سلطان

.در مضن ص اح مملکت خویش را سلطان خودش مبادا رس کیس مثل من به درد بیفهد

 داند!

 نه ... نه ... ومل کنید...-مارکو
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 (کندلیکه روی زمنی گریه و زاری می )نگهباانن مارکو را خارج میکنند زیبا سلطان در حا

 

 جناب مارکو...-زیبا سلطان

   مک  فکر کمن وقیت برمیگردم ابید در ااتقت ابیش  بروم-سلطان

 اما پدر ....-زیبا سلطان

 حیا !جلوی چشمم اب مارکو دل و قلوه میگرید!دخرته ی یب  حرف نباشد-سلطان

 

 )سلطان اب افهابه خارج میشود(                    

 خداای خودت به داد جناب مارکو برس)گریه میکند(-زیباسلطان

 کجایی انمارکومی

 مارکو تو یب وفایی

 

 لطان رسیک میکشد سپس وارد میشود()معصوم س               

 

 ن چه وقت گریه است ؟اخه الا-معصوم سلطان

 میگویی چه کمن وادله تو که منیداین چه شده -زیباسلطان

 چه شده؟–معصوم سلطان 
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رپر شد روایهامیان پ اه جگرم سوخت )اب گریه میگوید(پلومیان را بردند! -زیبا سلطان

 تصادف کرد  نزی ارزوهامیان هواپامی

  مثل ادم بگو که چه شدهپلویتان رابردند؟ -معصوم سلطان

 ...میان را بردند مارکو  -زیباسلطان

ل خان به سنب ام میدامن اتفاقا من مه برای مهنی به اینجا امدهاین را –معصوم سلطان 

 رویتو میتواین بکنمی  را مشغول کند ات ما اب مارکو م اقات دس تور دادم سلطامنان 

 ؟چگونه مشغولش کند درمسرتاح-لطانزیبا س

 اب افهابه را دیر به دستش برسانند ! برو دیگر.. چه میدامن مث ا-معصوم سلطان

 اما ...-زیبا سلطان

 تو نگران هیچ نباش -معصوم سلطان

 چشم وادله ام -زیباسلطان 

معصوم سلطان روی ختت سلطنت نشس ته و ادای سلطان در م  -دمیشو )خارج 

 اورد(

ت ماس ص اح مملکت خویش را سلطان داند !هه مرد چشم چران!نشانت میدمه یه من-

 هنوز زهنا را نش ناخهه ای! بعد یک معر چشم چراینچقدر کره داره تو 

 

 ن و جناب مارکو وارد میشوند(اسنبل خ)                    

 

 )نفس نفس مزیند( سلطامن خدا خریت دهد-سنبل خان
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 برای چه!)درحالیکه اب ابدبزن ابد مزیند(-معصوم سلطان

 را به ااتق خوداتن بیاورم!خب میگفهید این زابن بس ته -سنبل خان

 چه گفیت ؟-معصوم سلطان

 ه  ..هیچ -سنبل خان

گفمت چه گفیت؟)داد مزیند( ابر اخرت ابشد وگرنه میگومی رست را بزنند  -معصوم سلطان

 و زابنت را دربیاورند ات سگ های وحش  اطراف قرص نوش جان کنند

 عفو کنیدچ چ چشم سلطامن دهامن را میبندم . -سنبل خان

 ببند -عصوم سلطانم

 )اب دهان بس ته حصبت میکند(  -سنبل خان

 چه ؟چه گفیت؟-معصوم سلطان

 )اب دهان بس ته حصبت میکند(-سنبل خان

 بیشعورچه میگویی امحق  )دادمزیند(-معصوم سلطان

هید دهانش را گف  بیشعوربه این امحق  جسارت مرا ببخش ید سلطامن اما خوداتن-مارکوپلو

 خواهید اب دهان بس ته حرفش را به شام برساند؟اینک چگونه می ببندد

 اوه ایدمان رفهه بود . -م سلطانمعصو 

 )اب دهان بس ته حصبت میکند(-سنبل خان 

 اای اجازه میدهید؟ سلطامن سنبل خان اجازه حصبت میخواهد -مارکوپلو

 بگوید -معصوم سلطان
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یعرت رچه رس اب اجازه یتان، میگومی هبرت است ه )نفسش راابز میکند(-سنبل خان

 حصبتهان را اغاز کنید وگرنه سلطامنان مریس ند 

خییل خب ،جناب مارکو شنیده امی که  )جدی و حممک حصبت میکند(-معصوم سلطان

 ولُوجن  بس یار ابال است و ...جموار پیرشفت تنکر کشورهای د

 منظوراتن چیست ؟-مارکوپلو

 دنمیگوی خسن  ابنومیان از تلکونوژی خخخخخ....-سنبل خان

زهرمار،،، اری هامن  شنیده امی پیرشفتش ابال است و خییل چزی ها  -معصوم سلطان

 را راحت کرده 

 مث ا چه چزیهایی ؟ -سنبل خان

 مث ا نظارت ااتق شوهر از ااتق خود!-معصوم سلطان

 چه !!-سنبل خان

روز به تو فرصت میدمه که رس ات 6سنبل دهنت را ببند . جناب مارکو -معصوم سلطان

 بتوامن ااتق رسورمان را نظارت کمنیب رس و صدا ات کین  ورمان را جمهز اتق رس رس ا

 منکه زنداین ام -مارکوپلو

 رهایت میکمن -معصوم سلطان

 منکه وس یهل ای ندارم-مارکوپلو

 خر اتزه نفس به تو میدمه -معصوم سلطان

ت ر اما سلطامن ایناکر خطرانک است خوب نیست حرمی خشیص کیس را نظا-مارکوپلو

 داد روی میدهد که در آ ن هزاران رویکنمی خمصوصا ااتق خواب 

  !من ابید بفهمم در رخت خواب مهرسم چه خرب است ای نه-معصوم سلطان
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 ای خدا ما زن ها چقدر بدخبتمی )روی زمنی نشس ته و گریه میکند(

 )سنبل خان و مارکوپلو نگاه  به مه م  اندازند(

 سلطامن -هردو

 د بلند شوی-سنبل خان

 گریه نکنید من طاقت دیدن اشک زن را ندارم  -مارکوپلو

 قبول میکین؟ –معصوم سلطان 

 خری ابدا -مارکوپلو

 برای چه -معصوم سلطان

 منیشود -مارکوپلو

 پول میخواه  -معصوم سلطان

 من رشوه گری نیس مت و خنوامه بود ! !خری-مارکوپلو

 اینجا اش نایی ندارند سلطامن جناب مارکو اب اداب رسوم اکرکنان-سنبل خان

طاقت  وشنیده ام که خاطر خواه دخرتماین و برایش اتب  .اوه فهمیدم-معصوم سلطان

جناب مارکو به زودی  دابیک تری دو هدف مزینی نداری ،خب حاال که اینجورشد

 عرویس را خوامه داد ازدواجهان و  ترتیب 

 چه من ؟من...-مارکوپلو

 !دامادم .الهی  ر جخالیت استنگاه کن چقد خان سنبل-معصوم سلطان

خییل خب هرچه  رسیعرت اکری که گفمت را اجنام بده جناب مارکو در غری این صورت ات 

 اخر معر در انفرادی های زندان قرص خواه  ماند...
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 منیشود...-مارکوپلو

 دارد م  اید  من .. سلطامن جعهل کنید سلطان سلطا-سنبل خان

 جعهل کنید  م  ایدصدای پایش 

 

جناب مارکو به زیر ختت خواب  دهر سه هراسان میشوند و دور خودشان میچرخن)

 مریود (

 

 بیا بریون امحق اجنا جای خطرانکیست -سنبل خان

 )مارکو پشت رس معصوم سلطان م  ایس تد(واییی میرتمس -معصوم سلطان

 سلطان پیپ وارد میشود(-

 را جدی بگریید  سنبل چندابر بگومی  نظافت ااتق رسورمان –معصوم سلطان 

 دنزبومن الل بامیر میشو 

 شام اینجا چه میخواهید-سلطان

 اوه رسورم شام امدید من خییل انراحمت  -معصوم سلطان

   نکند ابز دخرت به دنیا اورده ای-سلطان

  زودرس به سگایا مهاسفانه بعد از زیبا سلطان مگر ایداتن نیست  خری.-معصوم سلطان

 نشدم  دیگر ابردار رسامغ امد و 

 !زن زود ابش بگو برای چه به اینجا امدی مبریم برات!ایخ -سلطان

 برای...-معصوم سلطان

www.takbook.com



 

 

 !رسورم برای اینکه در ااتقهان سوسک زاد و ودل کرده  -سنبل خان

 سوسک ؟-سلطان

 اری سوسک -هردو

 سوسک س یاه و بزرگ...-هردو

 

صوم سلطان )سلطان جیغ میکشد و این طرف و آ ن طرف میدود سنبل خان و مع

 مات مبهوت به مه نگاه میکنند(

 

 چرا مه دیگر را متاشا میکنید بگویید بیایند سوسک های کثیف را بکش ند –سلطان 

 رسیع رسابزان را خرب کنید 

 .اطاعت میشودبه روی چشم -هردو

 

)معصوم سلطان عقب عقب برمیگردد جوری که مارکو دیده نشود و سنبل خان مه به 

 دنبالشان میدود (

 

 کجا مریوید ؟مرا اب این سوسک ها تنها نزارید -سلطان

 

 قسمت زندان روشن میشود(–)میدود و خارج میشود نور مریود         
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 سنبل دیدی چطور بدخبت شدم -مارکو

 حاال مگر چه شده ماری جون-سنبل خان

 ترش یده یشان را در پامی کردن -مارکو

 چه گفیت؟-سنبل خان

 ...بدهند نبه منه یب مهه چزی الاف خوش گذرا میخواهندان را میگومی دوشزیه ش-مارکو

  . والا برادر تو شانس داری اها-سنبل خان

 اخه این چه رمس  است سنبل!من به برره مه سفر کردم چننی نبود !-مارکو

 چننی نبود؟ببیمن مگر تو انرایض هس یت؟-سنبل خان

 من خودم دوست دخرت دارم ...-مارکو

 !یک  صدایت را میش نود و به معصوم سلطان میگوید هیس ! -سنبل خان

 ارم من ابید بروم لک  اکر د ن حرف را اب کیس ابزگو نکن.او مه پدرت را در م  اورد ای

 ابی ابی مار مار اکرهامی متام شد به تو رس خوامه زد 

 

نشس ته و اب خدای خودت حصبت )سنبل خارج میشود مارکو پشت به متاشاچ  

 (میکند

 

 خداای اینجا دیگر کجاست که من گری افهاده ام – مارکو

 متام اکرکنانش رشوه گری 

 سلطانش زورگو و زابن نفهم ....
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                     گوای از عشق مه چزیی منیدانند فقط انمش را بدلند

  

سلطان درحایل که ماسک  روی بیین و دهانش زده اب دوربنی به مست   -)نور مریود

 (عا دایلوگ میگویدمتاشاچ  ها رسی

 

 کیت پریوش آ فت -سلطان

 دن سلطان مهعجب)سنبل خان وارد حصنه میشود و از اینگونه بو آ واره دل انگزی 

نت ابال مریود و از آ ن زاویه در کنار سلطان دید مزیند ات شاید میشود از ختت سلط 

 مهوجه موضوع شود (

 فهانه افسانه مس تانه ،مرمی همش ید مرسده ،مینو لمیو بیهو 

 چه خرب است سلطامن -سنبل خان

 

 )سلطان رضبه ای به رس او مزیند (                

 

 مک شعور ابز تو یب اجازه وارد شدی -سلطان

 برایتان دوا ....)سلطان جلوی دهانش را میگرید(-سنبل خان

 م هبم مرییزد صدایت در نیاید که مترکز -سلطان

 )ارام میگوید( سلطامن بر چه مترکز کرده ای–سنبل خان 

 دارم زن های حرمرسامی را شامرش میکمن برو پاینی -سلطان
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 ابشد ... )انراحت میشود و پاینی مریود سیین دوا را میگذارد و مریود...( -سنبل خان

ل جان بدو نبس   است . لوپزشبیه به جنیفر چقدر  ن دیگر کیست ای جان ای-سلطان

 بدو و بیا  ... 

 بگذارید اب دوربنی نظاره کمن -سنبل خان

  )ارام میگوید(وای چه هلویی-سنبل خان

 سنبل داری چه غلط  میکین چرا اینقدر لفتش میده   -سلطان

 سکوت -

 سنبل !!-سلطان

بهل بهل سلطامن ببخش ید داش مت مترکز میکردم که خاتون را خوب به خاطر  -سنبل خان

 رم بیاو 

 خب ؟-سلطان

 مش .... ان... انمشحقیقتش رسورم فکر میکمن  -انسنبل خ

 مش؟ان-سلطان

  )پول میخواهد(  امه .... امه ...ایدم من  اید–سنبل خان 

 نگهباانن داخل شوید !اوه امه ... امه ...–سلطان 

  بهل قرابن-نگهباانن

 جناب سنبل خان را رس و پا کنید ات حافظه اش تقویت شود 

 

 )نگهباانن سنبل را رس و پا میکنند(                  
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 رهامی کنید .. رهامی کنید ... بس است ایدم امد -سنبل خان

 واقعا ؟ -سلطان

 اری -سنبل خان

 خییل خب بس است برای امروزش اکیف است -سلطان

 گزیده است  ) درحالیکه نفس نفس مزیند(–سنبل خان 

 گوزیده ؟چه کیس  -سلطان

 )میخندند(–ن نگهباان

  ببندین کپتان را ! سنبل تو چه غلط  کردی -سلطان

 نگوزیده ... کیس به هبهه هبه ج ج جا نه سلطان-سنبل خان

 چه ؟-سلطان

 انمش گزیده است رسورم  .هبه هبه خدا سوگند من گفمت گزیده-سنبل خان

 است  انمشاین دیگر چه -سلطان

 انتخاب کردم انمشر من برایش مگ چه میدامن از پدر و مادرش بپرس ید -سنبل

 ..بروید .. لک  اکردارم ... خییل خب هر سه اتن میتوانید بروید -سلطان

 نور مریود( –)بدرقشان میکند رسیع رسیع بروید ... 
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معصوم سلطان روی مبل مل داده و روی صورتش ماسک است -)ااتق معصوم سلطان

است و از خوحشایل اب صدای و روی چشامنش مه دو ورق پرتقال او خییل خوحشال 

 موزیک ارامش-نکره اش بلند آ واز میخواند دو خاتون او را اب پر طاووس ابد مزینند

 ( خبش  پخش میشود

 

 وفا خاتون بلوبرمی اماده شد؟-معصوم سلطان

 اری سلطامن  -وفاخاتون

 پس چرا لفتش میده  بیاور -معصوم سلطان

 چشم سلطامن -وفاخاتون

 سلطان امبیوه اش را میل میکند سنبل وارد میشود()درحالیکه معصوم  

 

 سلطامن-سنبل خان

 الان وقت ندارم سنبل برو -معصوم سلطان

 خرب!خرب دارم  -سنبل خان

 ابشد برای وقت دیگر الان در حال رس یدگ  به خود هس مت -معصوم سلطان

 .....در ااتق رسورمان خییل همم است راجب یک خاتون که–سنبل خان 

 )امبیوه از دهانش مرییزد (چه؟-طانمعصوم سل

یک خاتون در ااتق رسورمان است )سنبل چشامنش را بس ته و منتظر  -سنبل خان

 انعام  است (
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 (میکشمش! )میدود و خارج میشود-معصوم سلطان

 جعب غلط  کردم خاتون ها مانعش شوید  -سنبل خان

                         

 نور مریود(–د نیدو )مهگ  م                         

 

)ااتق سلطان گلریزان شده و موس یق  شادی پخش میشود سلطان مه مک  قر میدهد 

قسمیت از ااتق مزی شام زیبایی چیده شده سلطان به مست مزی مریود و تکه ای 

 خورایک در دهانش میگذارد(

 

 وارد میشود انز خاتون-نگهباانن

 بشود ..بشود –سلطان 

 رسورم-انزخاتون

 )عاروق مزیند(-سلطان

 اه ! - انزخاتون

 ویل حاال چراخاتومن امدی جامن به قرابنت  ابنو،انز – سلطان

  امدم دیگر..ای وای شهرایر من !   – انزخاتون

 جامن فدایت عروسک  - سلطان

 )بو میکشد( چه بوی خویب به مشامم مریسد  - انزخاتون

 دوست داری؟ - سلطان
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 اری  - انزخاتون

   ایی ای در دهانت بگذارم خودت م - سلطان

 در دهامنان بگذار - انزخاتون

 بگو عاااا  ..به روی چشم - سلطان

 عاااا -انزخاتون

 معصوم سلطان اجازه ورود میخوا...... –نگهبان 

       

 (و صدای کتک اکری م  اید )صدای نگهبان قطع میشود         

 ای وای ،ای وای-انزخاتون

 اب زن جامعت اکری ندارم دیگر به جان مادرمخداای توبه ...  - سلطان

                        

 (وارد میشود )معصوم سلطان                        

 

 مرا خواس ته بودید رسورم  - معصوم سلطان

 چه قیافه است این دیگر  )ارام میگوید(گورپدرت سنبل.–سلطان 

ده جعهل خدمهتان اممن مه اب  از سنبل خان شنیده ام مرا خواستید – معصوم سلطان 

 ام . ) بو میکشد ( بو م  اید ، چه بوی اش نایی !

 خیاالیت شدی عزیزم منکه بویی به مشامم منیخورد -سلطان

 حمال است من این بو را میش نامس-معصوم سلطان 
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 ام یش است برای کشنت سوسک ها اس تفاده کردم -سلطان

 نه..-معصوم سلطان

.میدانست من به سوسک و   سوغایت  سال قبل از مارکواست حامت اتر و مار-سلطان

 حرشات آ لرژی دارم اورد

 خری...شبیه عطری است که زانن حرمرسا مزینند -معصوم سلطان

 معصوم؟-سلطان

 بیل -معصوم سلطان

 عشق اول و اخرم؟-سلطان

 بیل-معصوم

 یعین میخواه  بگویی من به تو خیانت میکمن ؟-سلطان

 ؟رسورمان و خیانت  ابدا . -م سلطانمعصو 

 معصوم سلطان به جان خودت که میخوامه رسبه تنت نباشد .. -سلطان

 چه ؟-معصوم سلطان

ه این سلطان بیچاره خیانت کن نیست کمیخوامه رس به تن دمشنانت نباشد.-سلطان

نیست به قول معروف اگر هوسه یکیش بسه ....اتزمش مگر هبرت و زیباتر از  معصوم 

  ساهل مهیشگ  من ..98  دارمیسلطان در این قرص

 

 )انزخاتون عطسه میکند(                              
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 چه بود ؟-معصوم سلطان

 چه -سلطان

 گفمت صدای چه بود –معصوم سلطان 

 چرا هرصدا و بویی م  اید مهه خیال میکنن از من است ؟-سلطان

 مگر غری از تو مه کیس اینجا است ؟ -معصوم سلطان

 ،یک وقت خیال نکین انز خاتون ورقلمپیده اینجاست..اص ا نیست خری-سلطان

 پس بگذار ات بگردم -سلطانمعصوم 

وم سلطان معص-هول میکندبگرد جامن بگرد ط ایی که خاکه چه منتش پاکه ! )-سلطان

 معصوم سلطان؟ در حال گشنت (

 بهل؟ )اب  عصبانیت جواب میدهد(-معصوم سلطان

 ! امروز یه شلک  شدی -سلطان

 مث ا چه شلک  –معصوم سلطان 

  جامن زیبا تر و جوان تر شدی-سلطان

 راست میگویی -معصوم سلطان

 ...درومغ کجا بود . یمکم .. -سلطان

 یمک چ  -معصوم سلطان

 حامت کپسول های دکرت آ ز اس تفاده کردی... الغرتر شدی-سلطان

تو را از !!!)داد مزیند پ ( اینبار دیگر کورخوندی میگوید مهرسم )عاشقانه -معصوم سلطان

د سلطان فرار میکند و بعد از چند اثنیه و وا میشعانز خاتون کنار مزیند بنی دو زن د
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 نور مریود()انزخاتون  فرار میکند و معصوم سلطان به دنبالش 

 میکشمت!!-معصوم سلطان

 

 (مارکو را ازاد میکند)سنبل خان وارد زندان میشود وبه دس تور معصوم سلطان 

 

 الی الالی الالی الی الی ال الی الالی الی الی ال الی الی -خان سنبل

 ماری جون یه تکون اه 

  )دست مارکو را میگرید و مریقصد ( ماری جون دو تکون اه

 ماری جون دملو بگریو

 گردخااکشو بتکون اه !!

 سنبل خان تو دیوانه شدی -مارکو

ه ای دل مژدگوش کن! ایک  ر  ندم !خییل خب ایناخو  ابد کردم شعر تتل ر  -سنبل خان

 مگر گری کیس م  اید  مثل مارکو  مس یحا نفیس م  اید شوهر خوب

 چه ربط  دارد به حال ما چه میگویی-مارکو

 مژدگوین دهید جناب مار مار -سنبل خان

 برای چه؟ چه شده؟-مارکو

 دیگر میخواس یت چه بشه ازاد شدی  برادر  -سنبل خان
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نبل خییل از اش نایی اب تو خوش بخت شدم خب وای خدای من شکرت . س -مارکو

خرویج از کدام مست است بگو ابید رسیع برگردم حمت دارم ات الان اجن ا از دوری 

 من دق کرده 

ابید  ور  اجن ا و چه میدومن نلسون ماندولنا و حوری وقوری نه نه نه ،دیگر-سنبل خان

  بیخیال شوی

  ومیابید بگ پس چه-مارکو

 سلطان  -ان .چ  ؟تکرار کن !زیبازیبا سلط-سنبل خان

 غری ممکن است -مارکو

 برای چه ! یعین تو دست رد به سینه سلطامنان مزیین -سنبل خان

 ود()بعد از چنداثنیه انراحت میشسلطانتان منزیمن ! سینه بهرد خری من دست -مارکو

 چت شده مار مار نبیمن مغت را برادر -سنبل خان

 انلکنی افهادم هیچ به اید بنیامنی فر -مارکو

 چبه خالته ؟ایخ .-سنبل خان

 نه -مارکو

 چبه معته ؟حامت  -سنبل خان

 نه -مارکو

ای وای  داش یت ! خاک بررسی نکنه چبه خودته !نکنه اب اون اجن ا رابطه-سنبل خان

 برتو مارمار
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شق ین بود که گفت آ جنا که ازدوایج بدون ع هام نه سنبل نه !بنیامنی فرانلکنی-مارکو

 یگرید ،حامت عشق  بدون ازدواج در آ ن رخنه خواهد کرد ....صورت م 

 ؟مار مار آ ه. -سنبل خان

 ؟بهل -مارکو

  کنزیزم ایین  که گفیت رو معین مار مار ع-سنبل خان

  دکه شام زابن ادم را منیفهمی برومی یعین برومی به اکرمان برس می سنبل !-مارکو

 خییل خب برومی ....-سنبل خان

 

اتزه از خواب بیدار شده و اتفاق  ااتق سلطان نور م  اید-نور مریود-)خارج میشوند

 (شب گذش ته را اب خود مرور میکند

 

، از دست این زهنا گاه  دمل میخواهد رس به بیاابن  وای که چه بر رسم امد–سلطان 

 خداای خس ته شدم خس ته !اکش میشد یک قرص و حرمرسای دیگر داش مت  بگذارم !

 از قدمی گفهند گذش ته ها گذش ته !ابیدانشکری مه خوب نیست ال خب بیخی..........

 به فکر امروزمان ابش می .نگهباانن ،نگهباانن بلبل خان را صدا کنید 

 چشم رسورم -نگهباانن

 رامیبسنبل خان  پریی نبود که مرادم بده ببیمن بلبل خان چه میکند  -سلطان

            

 بلبل خان وارد میشود(-شد مک  قلیان م  ک )                  
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 رسورم رسورم امدم  مرا خواس ته بودید  -بلبل خان

 بلبیل من حالت چطور است -سلطان

از چه بگومی زن های حرمرسا دعوا میکنند سوگویل ها حسادت رسابز ها -بلبل خان

وولنی دزدی   ....سلطامنان مه چشم چراین مسا

 سلطانتان چه ؟-سلطان

 سلطامنان است قصون گل یب عیب-بلبل خان

 خدا مهه را به راه راست هدایت کند .بهل .-سلطان

 امنی سلطامن امنی . اب من اکری داشتید ؟ -بلبل خان

مث ا میگویی چه خاتوین به از امروز تو مسوول برانمه های من هس یت  اری -سلطان

 قرص اضاف شده چه خاتوین دلش برامیان تنگ شده راس یت

یل جدید است میخوامه امادگ  اش را داش ته ابمش هر امشب مرامس انتخاب سوگو 

 !م بگویید بیاید ماساژور چند کوفهگ  شب قبل را هنوز حس میکمن به 

 اطاعت میشود رسورم -بلبل خان

 برو دیگر-سلطان

 

)بلبل خان خارج میشود.سلطان روی ختت سلطنتش نشس ته و اسرتاحت میکند . 

یک قاب عکس که پدر سلطان در او قسمیت دیگر از ااتق سلطان  روشن میشود 

 قرار دارد و حصبت میکند(
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 امه !-پدرسلطان

 زهرمار-سلطان

 امه !-پدرسلطان

 کوفت -سلطان

 امهمم!-پدرسلطان

 از کجاست! صدا-سلطان

ت و قامبم که خاک برداش  بلندشو لیوان آ ب گرم بیاور گلومی خشک شد-پدرسلطان

 !ف درد زامیان وادله ات یک پارچه رویش منیکش  حیف انن سوخهه و حی

 پ پ پ پ پدر !تویی؟-سلطان

 !شده سلطانپ ن پ خالته س یبیل گذاش ته -پدرسلطان

 هر .. هر !منو مسخره میکین !ببنی منو ،من الان یک سلطامن !-سلطان

 سلطان مث ا چه گیل به رس مملکت زدی ؟ -پدرسلطان

 زدی ! تببیمن پدرجان تو خودت چه گیل به رس مملکه-سلطان

  دمردم گرس نه انازشامل ات جنوب و از رشق ات غرب کشورت  -پدرسلطان

 به من چه ... دغذا خبورن خب بروند-سلطان

 داب این اوضاع یب پویل و بیاکری منیتوانند زن بگرین جوان ها بیاکرند !-پدرسلطان
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خب زن نگریند مگر چه میشود من اینقدر سوگویل دارم برامی چه کردند -لطانس

یچ ه خدارو شکر  !پدرجان ما اتزمش کچل شدم دخرت برامی زاییده میشود 90؟روزی 

 ...  مشلک  ندارمی 

اینها مهه از لعنت مردم است که من   پس چرا تن من در گور میلرزد! -پدرسلطان

 فرزندی اینگونه دارم  و به ختت سلطنت نشانده ام

 بیندازند ..خواب رس قربت  حامت هوا رسد است میگومی دو پتوی خوش-سلطان

مرا مسخره میکین ! به زودی مملکت از چنگت در خواهد و امد و به –پدرسلطان  

)نور قسمت پدر سلطان آ ن وقت حال و روزت دیدین است  حرف من مرییس !

 (مریود

.اهنگ مورد ع اقامین را پخش برو اباب!مرده اش مه دست از رسم برمنیدارد -سلطان

 کنید به شادی نیازمندمی

  

 

نگ به دخلواه اکرگردان پخش میشود .سلطان مک  حراکت خنده دار از خودش در )اه 

 م  اورد .ماساژور اب م اق وارد حصنه میشود (

 

 دیوانه ترس یدم -سلطان

 دیوانه ترس یدم  -ماساژور

 ده -سلطان

 ده -ماساژور
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 مسخره چرا هرچزی میگومی تکرار میکین -سلطان

 بز تکرار میکین ! مسخره چرا هرچزی میگومی مثل-ماساژور

 !!!اخراجت میکمن ابمن بودی!-سلطان

 ببخش ید رسورم)گریه میکند(غلط کردم  -ماساژور

ال ابال اببرو ابال ،گرچیه .... کتف ، پاینی پاینی ،چپ چپ ،راست راست ،-سلطان

 شش،مری ،کبد،پاینی پاینی ،

د اکیف است مکرم صاف ش خب بسه حاال مدل ساطوری ،خب حاال مدل مش یت !

 میتواین بروی !!!

 

 ود()تعظمی میکند به هامن حالیت که وارد شد خارج میش         

 

-هبرتاست ات امدن خاتون ها مک  چرت بزنمی ....)خرپف میکند نور ارام ارام مریود

ه شده افهاده و مهچنان در حال گریمعصوم سلطان در ااتقش لک  دس امتل اکغذی خیس 

 کردن است(

 

 عصوم...سلطان م-سنبل خان

 بیل سنبل -معصوم سلطان

 برای چه گریه میکنید سنبل طاقت دیدن اشک هایتان را ندارد-سنبل خان

 را میگرید(مغگیمن  )اب دماغش-معصوم سلطان
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برای چه سلطامن یک مرد ارزش این را ندارد که برایش گریه کنید اب  هاخ-سنبل خان

همیدم اقایون ای روی رسشان و شام بودن  لیاقت میخواهد ،من خودم حتقیق کردم و ف 

توی رسشان خالیست ای اگر روی رسشان خایل نیست حامت توی رسشان خالیست 

 نباید اهنا را جدی گرفت

 یعین چه اینهایی که میگویی-معصوم سلطان

خب  . )ارام میگوید(شام مه خالیستای وای سلطامن مثل اینکه توی رس -سنبل خان

از یک زن  هستند که جعییب  ه مه  آ قایون  موجوداته این نتیجداش مت میگفمت اتزه ب

 مینالند اما  مهچنان دنبال دومیش مه میگردن 

 عشقوالنه و اری سنبل خان دیدی چطور بعد از یک معر زندگ -معصوم سلطان

 مشرتک چگونه به من خیانت کرد 

 یکردند م سلطامن دارید اشتباه میکنید رسورمان از هامن اوایل به شام خیانت -سنبل خان

 اوایل این چننی نبود نه  اتزگ  چشم و گوشش ابز شده-معصوم سلطان

 دخرت از کیست و از کجا امده نکند اکرمن است  905پس این -سنبل خان

بگذار ات دامادم بیاید حسابش را  )شدت گریه اش رابیشرت میکند(-معصوم سلطان

 مریسد !

 سلطامن  د مار مارو نگهباانن  مه به زودی م  ای-سنبل خان

 تنهامی بگذار میخوامه خلوت کمن ..-معصوم سلطان

 

سنبل خان خارج میشود بعد از چنداثنیه نور ارام ارام –)گریه اش را شدت میدهد 

در ااتق سلطان موزیک شادی پخش میشود او در حال خوردن نوش یدین و -مریود
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ا از ای خاتون هعدادی خاتون در ااتق قر ریزی میدهند*هبرت است بر انگور است و ت

 ابزیگر مرد اس تفاده کنید * (

 

 آ منی  خداای این نعمت های الهی  را از ما نگری -سلطان

 )ابدهان پر حصبت میکند(ه  خاتون، انم تو چیست؟

 گزیده  هس مت رسورم.. -گزیده 

 شام چه؟-سلطان

 عایشه -عایشه 

 مچن هس مت  -مچن

                    

 بلبل خان وارد میشود(-ن میخندند)دو خاتو                 

 

ژمی ر  تومه بیش از خییل چایقحامت معلش کن  تو یک  دماغت خییل دراز است -سلطان

 جفهتان بروید گزیده مباند بگری.

 

 )هردو خاتون ابانراحیت خارج میشوند(                  

 

 رسورم عفو بفرمایید که بد موقع مزامح شدم -بلبل خان

 ده بلبل خانابز چه ش-سلطان
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 وادله یتان حالش به شدت بد است و دارد دار فاین را وداع میگوید-بلبل خان

 خرب مرگش بیاید حال خوشامن را خراب کرد !-سلطان

 

 ااتق معصوم سلطان(-نور مریود )بلبل و سلطان مریوند.              

 

 اخه برای چه دست به چننی اکری زدید سلطامن -سنبل خان

 او را به زسای اعاملش رساندم -معصوم سلطان

خدایی نکرده اگر رسورمان بفهمد عواقب  ،برای خوداتن خطرانک است -انسنبل خ

 مار مار تو چرا چزیی منیگویی خییل بدی خواهد داشت .

 سنبل اقا اب مهرسم درست حصبت کن ابید بگویید جناب مارکوپلو خان -زیباسلطان

  چاره چیست ت که شدهچه میتوامن بگومی اکری اس -مارکوپلو

از این به بعد هرکس بدی کند به زسای اعاملش خوامه رساند هبشت –معصوم سلطان 

 و هجمن را در مهنی دنیا نشانش میدمه 

 اما وادله گناه جعوزه سلطان چه بود؟-زیباسلطان

او خاتون ها را به ااتق  ه بود .زمخ ها را او بر من زد.مانند امسش جعوز-معصوم سلطان

 رمان میفرس تاد ات من دق مرگ شوم رسو

 البته رسورمان مه مک خملیص نبود خخخخ -سنبل خان

 درد ! نگهباانن ... نگهباانن....  -معصوم سلطان

 ات نگهباانن نربدنتسنبل زابنت را گاز بگری -ماکوپلو
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 هرچه رسیعرت خاتون جادوگر رانزد من بیاورید  -معصوم سلطان

 بیخیال شوید ابز برای چه سلطامن –مهگ   

 اط اعت رسورم-نگهباانن

 سلطامن چننی چزیی گناه است به ص احهان است اجنام ندهید -مارکوپلو

 راست میگوید-سنبل و زیباسلطان

 )داد مزیند(بروید بریون ...-طانمعصوم سل

 

 معصوم سلطان مک  گریه میکند خاتون جادوگر م  اید(-)خارج میشوند       

 

 سلطامن-جادوگر

خوش امدی خاتون .به راس یت که تو جادوگری . دوایی که به من  -سلطانمعصوم 

 و من به مراد دمل رس یدم  دادی در عرض یک روز اثر کرد 

درست است سلطامن گیاه  که به شام دادم انمش شوکران است هرکس -جادوگر

 مقداری از ان را خبورد ابتدا فلج و سپس خواهد مرد 

هرچقدر پاداش  خوب است.بعد از سقط شدنشوب است خاتون خ -معصوم سلطان

 حال از تو چزی دیگری میخوامه خبواه  به تو خوامه داد 

 جان خبواهید میدمه -جادوگر

 برکناری سلطان از سلطنت-معصوم سلطان

 اما اینکه به رضراتن متام میشود -جادوگر
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 و متبزرگرتین رضربرای من عشق  بود که نسبت به یک خیانتاکر داش -معصوم سلطان

 زماین که در کنارش گذراندم 

سلطامن ظمل ظامل پایدار خنواهد ماند نیازی به طلسم نیست به زودی شاهد -جادوگر

و رسورمان به زسای های خودخواه  هایش حوادث بدی برای رسورمان خواهمی بود 

 خواهد رس ید 

چه ر ای خاتون انم من معصوم است ایوب نیس مت که صرب داش ته ابمش ه-معصوم سلطان

رسیعرت اکری را که خواس مت اجنام بده پس از ازدواج دخرتمان پدرش ابید رسنگون شود 

.. 

 اطاعت میشود -جادوگر

 این مه انعام  ات -معصوم سلطان

 خدا از شام رایض ابشد -جادوگر

 میتواین بروی-معصوم سلطان

 

ه هنمیه شب است صدای جریجریک لک فضا را گرف -)جادوگر خارج میشود نور مریود

 مارکو در انتظار زیبا سلطان(

 

 امدید سلطامن -مارکو

 دلتنگامن شدی؟-زیباسلطان

 سنبل خان مک  ان طرف تر وایسا میخوامه اب سلطامنان خصویص خسن بگومی -مارکو

 خب بگو-سنبل خان
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 لکه پوک وقیت تو اینجایی چطور میشود خصویص حصبت کرد -مارکو

 عقب تر ابش ید راست میگوید سنبل خان مک  -زیباسلطان

 اص ا و ابدا منیشود شام دست من امانت هستید امانت!-سنبل خان

)به او رشوه میدهد( بیا سنبل حاال امانتت میگوید دو قدم آ ن طرف تر -زیباسلطان

 وایسا میشود ؟

 چرا نشود میخواهید ات من بروم خبوامب )مخیازه میکشد(-سنبل خان

 نه....-هردو

 که یب صربانه مش تامق عشقوالنه ات را بگو خب حاال حرفای-زیبا سلطان

 حرف های عشقوالنه  کجا بود سلطامن -مارکو

داش مت خواب ازدواجامن را وا !پس برای چه مرا از خواب انز بیدار کردی -زیباسلطان

 میدیدم

برای اینکه انس امیت فردا روز ازدواجاممنان است ابید ابمهدیگر حصبت کنمی  -مارکو

 برای این وصلت چیست ای نه بدانمی معیارمان 

 معیار یعین چه جناب مارکو-زیباسلطان

 )سنبل خوابش برده و خرپف میکند(                       

 معیار چزیی است شبیه م اک -مارکو

 پ اک -زیباسلطان

گویید هدف زیبا سلطان به من ب نه . بگذارید جور دیگر بگومی )مک  فکر میکند( -مارکو

 شام از ازدواج ابمن چیست 
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خوامه اب تو سوار بر خرت شوم و از شامل ات جنوب را و  لک هجان را می-زیباسلطان

  سفر کمن 

 فقط مهنی؟فقط هدفهان این است  -مارکو

 هدف های دیگری مه هست ویل ات مهرسم نشوی منیتوامن بگومی-زیبا سلطان

 راستش امس دخرتها و پرسهامیان مه انتخاب کرده ام 

 شبهان خبری سلطامن ته ،فکر میکمن از وقت خوابتان گذش  -مارکو

ود. فق خریه شده نور ارام ارام مری قهرمیکند و خارج میشود.مارکو رو به اوا )-زیباسلطان

ااتق سلطان روشن میشود او در حالیکه روی ختت خوابیده و الکه خواب بر رس دارد 

 به طور خییل خنده داری خرپف میکند و درخواب حرف مزیند.بلبل خان 

 نشس ته و کتاب کودیک در دستش خوابش برده( گوشه ای از ااتق

 

 گزیده عشق اول و اخرم...قربون چشامی قورابغه ایت برم ...-سلطان

 

 )صدای اعرتاضات مردم م  اید .سلطان میرتسد و بیدار میشود(       

 مرگ برسلطان، مرگ بر خوشگذران-معرتضنی

 بلبل ...بلبل چه شده -سلطان

 کردند رشوعرسورم دیگر میخواس یت چه بشه ظاهرا مردم اعرتاضاتشان را -بلبل خان

 گراین انن و دیگر خورایک ها صدایشان را در اورده
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الف ما خم.انشکرها اعرتاض مه میکنند .به رسابزان بگو هرکیس خفه شان کنید -سلطان

 بود را تری بزنند 

اما چننی چزیی ممکن نیست زیرا در مجعیت اعرتاض کننده عده ای از -بلبل خان

 اش نااین و خویش ندانشان حضور دارند

 واوی ا -لطانس

 

)سلطان به خوابش ادامه میدهد و ابز مه خرپف های خنده دارش نور ارام ارام مریود 

نور م  اید اهنگ شادی پخش میشود متام اهایل قرص درحصنه حضور دارند )این –

حصنه به منظور ازدواج زیبا سلطان و مارکو است پس ابید شلوغ ابشد(مهه خوحشالند 

 ن وارد میشود (و شادماین میکنند سلطا

 

 سلطان بزرگ وارد میشود تعظمی !-نگهبان

 

 ()مهگ  تعظمی میکنند.اهنگ شاد پخش میشود .مهه جز مارکو خوحشال هستند  

 

دخرت  مهگ  بدانید که امروز روز وصلت این دو مرغ عشق عاشق یعین-سلطان

ست ا ارشدمان ترش یده ،اه ،دوشزیه زیبا سلطان اب جناب ع اف ع افان مارکوپولو

هرچند که بنده زاید دمل به این وصلت نیست اما به هرحال ..... مبارک است ) مهگ   

 (لک و خوحشایل

 مارکو تف بده -سلطان

www.takbook.com



 

 

 تف بدمه ؟-مارکو

داماد گمل را اب این سنت اش نا کمن به سنت کشور عزیزمان بگذارید –معصوم سلطان 

هرکس در این خاک خبواهد ازدواج کند موقع عروسیشان برای حمرم شدن اب آ ب 

 ترکیبدهانش را به یک خشص بدهد ات آ ب دهان عروس خامن و مهینطور آ قا داماد 

 کنند پس از آ ن ،آ ن دو نفر ابمه حمرم میشوند

 خداای جنامت بده-مارکو

 مارکو!-زیباسلطان

جان سامل به  ه اینبارمارکو تف بده تف بده ات رسورمان خشمگنی نشده وگرن-سنبل خان

 در منیربی

 

 گانه تف میکنند و بلبل خان ان را مه مزیند(کو و زیباسلطان در یک ظرف جدا)مار 

   به ممینت و خوحشایل -سلطان

 (بعد از دو دقیقه سلطان فراید مزیند-آ هنگ پخش میشود و مهه شادماین میکنند )

 سلطان_ساکت!

 اه -مهگ 

در این روز اع ام میدارم که از این پس  پادشاه کشوراتن من سلطان اوغ ا  -سلطان

.این مه هدیه ایست برای ازدواج د در قرص اکر کندمارکو به عنوان مشاورمن میتوان

 دخرت ارشدمان زیبا سلطان

 هوراااا-مهگ 

 وگرنه از بیاکریش دق میکردم   خدا خریت دهد پدر-زیباسلطان
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این چه سلطان جان نیاز به زمحت شام نبود هامن شغل خودم را ادامه میدادم -مارکو

 ... اکری است دیگر

 اه عشقم!-زیباسلطان

 بد کردم از خرسواری جناتت دادم!-سلطان

ک )گریه میکند و حصنه را تر  که از شام انتظار نداش متپدرجان ،واقعا -زیباسلطامن

 (میکند

لطان ...)ادای گریه معصوم س ش شده ات تق  به تویق میخورداین مه مثل وادله ا-سلطان

 در م  اورد(زیبا سلطان..... زیبا ....

  

. ود مریوند.مارکو به افق حمو میشود نور مری  )سلطان و اهایل قرص به دنبال زیباسلطان

 و میخواند( رفهه و آ هنگ  گوش میدهدمارکو در ااتق اکرش رادیو گ

 

 )درب کوبیده میشود(                               

 بیاید -مارکو 

)به چپ و راستش نگاه  میکند و وارد میشود( درود بر داماد سلطامنان -س یبیل خان

 مهرس زیبا سلطامنان و مهینطور مشاور قرصمان 

 ل جان اب من اکری داری؟اوه چه درود بلند ابالیی .ببیمن س یبی-مارکو

طرف قرص رد میشدم گفمت مه عرض ادیب کمن مه اینکه اب   داش مت از این-س یبیل خان

 مشاورمان مک  مشورت بگریم 

 درخدممت -مارکو
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 منیدامن چگونه بگومی -س یبیل خان

 بگو دیگر رشم نکن -مارکو

 )گریه میکند(زمن از من ط اق میخواهد -س یبیل خان

 بیل خان بگو برای چه ط اق میخواهد گریه نکن س ی -مارکو

 )ابگریه میگوید(خباطر انتواین ام -س یبیل خان

 انتواین..... -مارکو

 مایل....-س یبیل خان

 ای داد بیداد -مارکو

 مکرم شکست از درد -س یبیل خان

 درد جدایی ؟-مارکو

 نه مارکو از درد س نگیین همریه  وگرنه برود و برنگردد  -س یبیل خان

 رش چقدر است مگر هم-مارکو

 هزار ویک سکه سلطاین -س یبیل خان

 خب رس همر که ابمه توافق داش ته اید -مارکو

 آ ن موقع داغ بودم خریت کردم  غلط کردم غلط -س یبیل خان

س یبیل خان به جای گریه و زاری بفکر راه چاره ابش چه میدامن خمش را بزن ای -مارکو

  ا ...منرصف شود مثراه  پیدا کن که از گرفنت سکه 

 مث ا ابردار شود،اخ این مه منیشود...-س یبیل خان
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  برای چهای داد بیداد. -مارکو

 بیل خان در گوش مارکو حصبت میکند افکت پچ پچ پخش  میشود()س ی -س یبیل خان

 س یبیل؟-مارکو

 بهل-س یبیل خان

 شام برای این موضوع ابید به طبیب مراجعه کنید نه من -مارکو

است  دارم داس تان میگومی )خارج  فیت یک ساعتخب زودتر میگ-س یبیل خان

 میشود درب را حممک میبندد(

خداای خودت از اینجا جنامت بده ...)درب ابز میشود زین به داخل حصنه میدود و -مارکو

 مردی اب مکربند به دنبالش( وایس ید ،وایس ید ببیمن چه شده 

 ا شلوارش دوات شده دست به زن دارد ،مرتب من و کودمک را مزیند اتزگ  ه-خاتون

  رکه انشاهلل سه ات بشه چهارات بشودخب مبا-مارکو

 راست گفهند مردها رس وته یک کرواسن-خاتون

 زن برو خانه -مرد

 وایس ید یه حلظه، خب چه اشاکل دارد یک مرد چند شلوار داش ته ابشد -مارکو

 جناب مارکو به رومی هوو اورده !-خاتون

 این؟-مارکو

 خدا یب خرب  بهل مهنی از-خاتون

 تو روی زنت زن اوردی ؟-مارکو

 اوردم اشاکیل دارد !-مرد

www.takbook.com



 

 

نه اص ا ،یک حلظه این کت مرا نگه دارید )مارکو اب رس حممک به رس مرد مزیند او  -مارکو

 به روی زمنی م  افهاد (

 چاکرکردی اب شوهرم مارکو-خاتون

 حقش را گذاش مت کف دستش .مگر این را منیخواس یت -مارکو

.... اه شوهر عزیزم اه اتج رسم ... چه بر خری ،حاال چه خایک بر رسم بریزم -خاتون

 چه خایک بر رسم کمن رسش اوردی 

 مگر تو نبودی که از او مینالیدی -مارکو

 زن و شوهر دعوا کنند ابلهان ابورکنند از قدمی گفنت-خاتون

 ... تامیرس تانوزنش را به   نگهباانن ... این مرد را به طبیب خانه بربید-مارکو

 

با سلطان اب زی –مارکو به افق خریه میشود –)نگهباانن وارد میشوند مرد و زن را میربند 

 هوق زاید وارد میشه(

 

 وای مارکوی من تو اینجایی -زیبا سلطان

  هس متاره اینجا-مارکو

ببنی یک ساعته دارم لک قرص رو دنبالت میگردم ات تورو پیدا کمن متام -زیباسلطان

 نه و مسرتاح ها رو مهه گش مت اشپزخا

 زیبا سلطان اب من اکری داشتید -مارکو

 اره داش مت -زیباسلطان
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 میش نوم-مارکو

خب بزار فکرکمن ایدم بیاد،اهان ایدم اومد .نگاه کن واسه جینگولمیون لباس -زیبا سلطان

 گرفمت 

 جینگولمیون ؟-مارکو

 اره -زیباسلطان

 جینگولمیون یعین چ  اونوقت ؟-مارکو

 یعین ین ین من وتو -باسلطانزی 

 ین ین مون؟-مارکو

 اره -زیباسلطان

 مگه تو حامهل ای -مارکو

 نه -زیباسلطان

 پس چ  -مارکو

 ب اخره که چبه دار میش می -زیبا سلطان

 زیبا سلطان-مارکو

 بهل -زیباسلطان

 برو بریون -مارکو

او  ااتق سلطان روشن میشود–بداخ اق )خارج میشود نور مریود -زیباسلطان

 شود(مارکو وارد می -مخیازه میکشد و غر غر میکنددرحالیکه روی ختتش دراز کش یده 

 ب اخره امدی بدصدا-سلطان
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 اگر صدامی را دوست ندارید ات بلبل خان برایتان کتاب خبواند -مارکو

ابید در حرمرسا هنضت سواد اموزی راه انداخت ات خاتون ها  اینطور منیشود -سلطان

 رشب یک به یک بیایند برامیان کتاب خبوانند.اب سوادشوند و ه

 درود بر فکر و اندیشه خوبتان، خب رشوع میکمن -مارکو

 یک  بود یک  نبود غری از خدا هیچکس نبود

 روزی روزگاری دخرتی زیبا اب موهای ط ایی رنگ اب پوست سفید......

 ای جان،امسش روپونزل بود-سلطان

 نه-مارکو

 حامت سفیدبریف بود -سلطان

 نه اونکه موهایش س یاه و کواته بود -مارکو

 غلط نکمن این یک  سیندرالهه....-سلطان

 اره این داس تانه سیندرالهه...-مارکو

 مارکو جایی-)میخوابد و خرپف میکند .مسخره ههخودم این داس تان راحفظم-سلطان

 صدای اعرتاض مردم به گوش مریسد(–پیدا میکند ات خبوابد 

 داد کن ، از مهت مردم برتس -معرتضنی

 نمیه شب از ابنگ تظمل برتس        

 

 داد کن، از مهت مردم برتس        

 میه شب از ابنگ تظمل برتسن        
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 ند خداای چه کمن ...به کجا پناه بربم امدند... امد–سلطان 

 سلطامن .. سلطامن ارام ابش ید چه شده -مارکو

  

 )بلبل  خان وارد میشود(                        

 

 شدند و به وارد قرص نیرسورم عفو بفرمایید اما دیگر به اخر رس یدید معرتض-بلبل خان

 دنبالتان میگردند 

این  خداای توبه توبه ،اکشک  ؟ه ام بده چه کمنمارکو ،دس مت به دامنت مشاور-سلطان

 اتفاق یک خواب ابشد 

 رسورم سع  کنید دل مردم را بدست اورید -مارکو

جناب مارکو بعد ازاین مهه خسیت مصیبت یب توهجی  و اعرتاض چگونه میشود -بلبل خان

 دل بدست اورد تنها راه رسورمان فرار است فرار 

 ش است )به مست پنجره مریود و ابز میگردد(اری فرار ..مهنی راه حل-سلطان

وراک کوسه است در آ ب میفمت و خبلبل آ قا از اینجا که منیتوامن فرار کمن ارتفاعش بلند 

 میشوم راه دیگر پیدا کن  ها

ه شک د کیس بدرون این گاری بروی بگذارید مک  فکر کمن ،اهان  رسورم-بلبل خان

 ...خنواهد افهاد

 را چه کمن منیتوامن اهنا را محل کمن   و ط اهامی ،دالرها  اابشد اما سکه ه-لطانس
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 من برایتان پیش نهاد خویب دارم  -مارکو

 رسیع ابش مارکو زابنت را به اکر بنداز-سلطان

 های خوب مثل  پدیده شاندیز و اکس پنی ابنک سکه هایتان را به من دهید ات در-مارکو

 مه سود میکنیدبرایتان حساب ابز کمن مه پولتان حفظ میشود 

 نه !-سلطان

 چطورای ترکیه اکاندا  ،نک فرانسه رسورم اب-مارکو

 منیشود...به ابنک دار های امروزی اعتباری نیست  -سلطان

  رسورم جعهل کنید نزدیک شدند-خانبلبل 

از  هیچ یکخداحافظ ختت و اتج من ،خداحافظ قرصمن  چه مغ انگزی است  -سلطان

 داخل گاری مریود و پنهان میشود( )به....ثرومت برامی ابیق مناند و اکری نکرد

ت بلبل خان به قصد ترک حصنه حرک-من بروم وضعیت را بس نجم )خارج میشود-مارکو

 میکند.معرتضنی وارد میشوند (

 بزدل   ظامل و کجاست آ ن سلطان-3معرتض

 منیدامن -بلبل خان

 کدام سو پنهان شده !؟– 5معرتض

 ینجا نیست و رفهه ...اقااین کیس که به دنبالش میگردید ا-بلبل خان

 اگر رفهه پس این گاری خورایک برای چه خری بوده -5معرتض

 برای خود خرش شام اخرش بود....  -بلبل خان

 مثل اینکه اینجا نیست برومی بقیه قسمت ها را بگردمی -9معرتض
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 نور م  اید اهایل قرص–)بلبل خان خارج میشود و معرتضنی پشت رسش نور مریود 

 نبل خان شعار میدهند(به رسپرس یت س 

 

 شعار هفهه ی ما،سلطان فراری شده سوار گاری شده–سنبل خان 

 ابر(5سلطان فراری شده سوار گاری شده )-اهایل قرص

 

 )نور مریود(                                 

 

 جایی که قانون به پااین رسد،ظمل آ غاز میشود 

 -جان الک-

 

 پااین                                    

 

 

 ی فریوزیر)تقدمی به هرنمند ،اس تاد  و ابزیگر یب ادعای دایرم ،جناب اقای مرتیض نو 

 (پیشکسوت سیامن و تلویزیون ایران
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واج مکدی ازد–مکدی مشهدی موندین –دیگر آ اثر نویس نده:مکدی عبدی و ننه هاجر 

جحهل -عشق یب پااین –جاده چالوس  –اغام –الهل خوننی  –کام –به س بک ننه مقر 

-استندآ پ مکدی گلزار–استندآ پ مکدی هبنام ابین –طزن حایج فریوز –دامادی 

دی عبدی و مک-مکدی سفید بریف و هفت کوتوهل-استندآ پ مکدی خامن جمری و ننه عزو

 و ...... 5ننه هاجر 

 

 رتباط اب نویس نده  اب شامره هیل متاس حاصل فرمایید هجت هرگونه سفارش ای ا

01970927453 

 

 یگریدپ  نویس نده کتیب جموز بدون خوانش ای و  ،اجرا منت از برداری کپی  هرگونه)

 ( شد خواهد برخورد شدت به مهخلفنی اب قانون مطابق و  دارد قانوین
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