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)صحٌِ اتبم یي خبًِ، ثشادس ٍسغی دس حبل خَاًذى هشآى،  : 1پخش افكت 

 ثشادس ثضسگتش هطـَل صحجت ثب هَثبیل است.(

ثبثب هغغ ًي صذاضَ هگِ ًوی ثیٌی داسم ثب تللي صحجت هی  برادر بزرگتر:

 ًٌن؟ ثبیذ ّوِ چی سٍ ثِ ضوبّب گلت؟

اسن ٍ )ػصجی ٍ پشخبضگش( پذس سَختِ چٌذ ثبس ثْت ثگن  برادر بزرگتر:

... كٌش ًوی ًٌی یِ هطت علجٌبس ثب دست ثٌذ ٍ هبهَس هی سیضى ایٌزب؟ هي ًجبضن ًی ًَى ثشیضُ تَ ضٌن صبة  آدسس هٌَ ًذُ ثِ ًسی

خَة اگِ دسٍؽ ًگن ًِ اٍضبم هشدُ تَ ٍ ًٌِ ٍ ثبثبت ... چی، چی هی گی ؿلظ ًشدی! هی گلتی آهب ًیست سكتِ خبسد ًطَس...دسٍؽ! 

... سزبدی، حبد صوذ، هشثبًی، هي دست ایٌب چي ثشگطتی داسم، صًگ صدًذ، ثگَ  گَش ًي ثجیي چی هیگن ... گَش ًيتیلیتِ! ... 

رَاد آدسس ایٌزب سٍ ثِ ًسی ًذی ّب! ًخیش ّویي ًِ گلتن  .چِ هی دًٍن یِ رَسی دست ثِ سشضَى ًيًیست، ثگَ سكتِ، ثگَ هشدُ ... 

 خذاحبكظ.... ثبضِ ... 

 ) دست ثِ عشف استٌبى چبی هی ثشد ٍ ضشٍع ثِ خَسدى هی ًٌذ ( ) صذای صًگ هَثبیل ثشادس ثضسگتش ضٌیذُ هی ضَد (

ثبًی ضوبییذ؟ ... خیلی هخلصین ... اتلبهب پیص پبی ضوب الَ ... الَ ... سالم ػلیٌن ... سالم ػلیٌن حبد آهب ... حبد آهبی هش برادر بزرگتر:

رًش خیشتَى ثَد ... ًذٍم چي حبد آهب ... هی سیضم حبد آهب هی سیضم ... هصیجت صدُ ام حبد آهب ... ثلِ ... هگِ ضوب خجش ًذاسیي؟ ... 

هیشیضم حبد آهب  ،ا سكتگبى ضوبسم سحوت ًٌِساستص سٍ ثخَاى دسگیش هشاسن تذكیي اثَی ثَدین ... هشثَى ضوب، خذ ،اثَی هب هشحَم ضذى

ًِ  ؟حبد آهب ثلِ ... حبد آهبی هشثبًی یِ صذایی ًوی یبد  ثلِ ... ّب چي هبل دٍ هبُ هجل ثَدُ ... ...هیشیضم ... ًِ ایي دٍ سٍصُ دسگیش ثَدم 

هي ًوبص اٍل ٍهت سٍ هی خًَن حبد آهب،  صذای اراى، اراًِ گَش ثذیي حبد آهب ... ضوب ًِ، ایي عشف؟!... عشف ... گَش ثذیي حبد آهب

هشثًَتَى ثشم ... ًِ حبد آهب چشا ضوب؟ خَد هي صًگ هی صًن ...  ... چَى هویذم ًوبص اٍل ٍهت سٍ هی خًَن ثؼذ ثب ضوب توبس هی گیشم

 ... خذاحبكظ ضوب. التوبس دػب هشثًَتَى ثشم ...

 ) گَضی سا هغغ هی ًٌذ ٍ ثِ سَیی پشتبة هی ًٌذ.(

 هزجَسی دسٍؽ ثگی، ًلي ٍ دكي ثبثب؟ ًوبص اٍل ٍهت؟ تَ ًِ دٍ سٍص ثؼذ اص هشاسن تذكیٌن ًشسیذی! سطی:برادر و

 ثشٍ ثبثب هسخشضَ دسآٍسدی، هي گشكتبسم، تٌلیق ایي هبل ٍ اهَال ثبیذ سٍضي ضِ. برادر بزرگتر:

خزبلت ثٌص آة ؿسلص ٌَّص خطي ًطذُ. ثؼذ اص ایي ّوِ هذت ًِ ثی خجش گزاضتِ ثَدی ٍ سكتِ ثَدی حبال اٍهذی  برادر وسطی:

 تب حبال ًزب ثَدی؟ ؛ٍاسِ ّویي

 دِّ ... ثیب ٍ خَثی ًي ... ثذُ اٍهذم تٌلیلتَى سٍ هطخص ًٌن ، اٍهذین حَاة ًٌین ًجبة ضذین. برادر بزرگتر:

 دسدت چیض دیگست ... . ضوبًَِ ًٌي ...  ثی خَدی هب سٍ ثْ برادر وسطی:

دیگِ حسبة ثبصاسی ثذثخت سٍ ثلِ دیگِ ... آهب حوَم ثگیشى، هؼلوي هبُ ثِ هبُ حوَهطَى دٍ لَپی هی سُ تَ ریت ...  برادر بزرگتر:

 چوذس سختِ؟ تَ ثبصاس اهشٍص یِ لووِ ًَى حالل دسآٍسدىهی دًٍی تَ ...  ًوی ًٌي چي ثشگطتی داسُ، ّضاس تب گشكتبسی داسُ
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ٍصیت ًبهِ ام  .ثبیذ ًٍیلص اص سلش ثشگشدُ ،ثشای سٍضي ضذى تٌلیق هبل ٍ اهَال ثبثب .ثجیي ثزاس خیبلت سٍ ساحت ًٌن برادر وسطی:

 .دست اًٍِ

ثش  ًذٍم ًٍیل ًذٍم ٍصیت ًبهِ روغ ًي ثسبعتَ ... هي هین ضوبّب ٍ ثضسگتش تًَن ... خیش ٍ صالحتَى سٍ هی خَام ... برادر بزرگتر:

كشض ّن ًِ ٍصیت ًبهِ ای ثبضِ ًِ ًیست چی هی ضِ ّیچی یِ پَل هلوجِ ای دست تَ هی آد هلوجِ ای ّن دست ًَچیٌِ ... ربهؼِ پش 

سْن تَى  .سشهبیِ گزاسی هی ًٌیي اٍى ربیی ًِ هي هی گن .اص گشگِ هی خَسًتَى ... هگِ هي هی راسم ثب ایي ّوِ پَل ٍل ٍل ثگشدیي

 .ّن هحلَظِ

 !آسُ هی دًٍن تَ خیلی ثِ كٌش هبیی ... اص تللي ّبت هؼلَم ثَد چوذس ٍضؼت هیضًٍِ طی:برادر وس

 خذایب تَثِ هی ثشد ثبال(ضیغًَِ هی گِ ثب ایي تسجیح ّوچیي ثضًن تَ دٌّت ًِ ... استـلشاهلل ... )دستْبیص سا  برادر بزرگتر:

 )ثِ حبلت تبسق سش تٌبى هی دّذ( )صذای دس ثِ گَش هی سسذ( ...

 .كٌش ًٌن ػلیِ صذای دس اٍهذ؛ رادر وسطی:ب

 هغوئٌی ػلیِ؟ هبهَس ًجبضِ. برادر بزرگتر:

 ًِ ًِ ػلی آهبست. برادر وسطی:

 .سالم برادر کوچکتر:

 .سالم داداش برادر وسطی:

 ؟ًزبیی ثی هؼشكت ،)اص ربیص ثلٌذ هی ضَد( ثِ سالم داداش ًَچیٌِ گل برادر بزرگتر:

 .ثب هؼشكتب سبیِ ضَى سٌگیٌِهب ًِ ّستین  برادر کوچکتر:

 اٍهذی ًسبصی ّب ... ثیب سٍتشش ًٌي ثطیي داداش برادر بزرگتر:

 .تب ثیشٍى هی سم ثش هی گشدم ؛چیضی تَی خًَِ ًذاسین ،ًضدیي ظْشُ :)ثِ سبػتص ًگبُ هی ًٌذ(برادر وسطی

 ثلشهبییذ. )هٌج( )چبی هی سیضد ثشای ثشادسش( چبی سٍ ثضى سٍضي ضی ... ثِ سالهت برادر بزرگتر:

 هوٌَى برادر کوچکتر:

 هب اٍهذین خذا ثخَاد ثِ لغق ػلی تَ ٍ حسیي سٍ ثِ سش ٍ سبهَى ثشسًَین ٍ ثشگشدین برادر بزرگتر:

تًَی چبسش ًٌیي هگِ ٍهتی هبهبى هشد هوٌَى ٍلی هب هطٌلی ًذاسین ... دسد هب سكتي ثبثبس ٍ دل سَختِ ًِ ضوب ًوی  برادر کوچکتر:

 تًَستیذ هشّن صخووَى ثبضیذ؟

ًَس ثِ هجشضَى ثجبسُ داداش ًَس ثِ هجشضَى ثجبسُ هي ًِ ثبال سشتَى ثبضن سٍح اًٍب ّن ضبدُ ظشف ّویي دٍ سِ سٍصُ ّوت  برادر بزرگتر:

داداش ایي حسیٌِ ًلص خطٌِ ٍلی تَ خش ًطَ پبی ًٌیي تٌلیق ایي هبل ٍ اهَال سٍ سٍضي هی ًٌین صًذگیت هی اكتِ سٍ سٍال ثجیي 

 ًٍیل ٍ ٍصیت ًبهِ ٍ ایٌزَس حشكْب ًِ اٍهذ ٍسظ ًالُ تَ پس هؼشًِ است چیضی گیشت ًوی آد

 هْن ًیست هي ساضین ثِ سضبی ثبثب ّش چی اٍى خذا ثیبهشص گلتِ ّوًَِ ... ًٍیل ًِ اص سلش اٍهذ ّوِ چی حل هی ضِ برادر کوچکتر:
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ًٍیلِ هبل ٍ اهَال سٍ ایي اگِ ثش كشض ّن ًِ ًٍیلی ثبضِ ثبص خش ضذ ... ثبص داداش هب خش ضذ ... ثچِ رَى اٍضبع خشاثِ  برادر بزرگتر:

تَی تَ ًوبص ضجن  ثِ ربى ػضیضت سیب ًجبضِ تَى سٍ هی خَامٍ صالح ًطیذ ثبال یِ آثن سٍش چی؟ ایٌب ّضاس ساُ هبًًَی ثلذى ثِ خذا هي خیش

 چْل تب هَهي اٍلیص اسن تَ سٍ هی گن دٍهیص اسن اٍى داداش ًلِ ضوت اٍى هٌَت ًوبص تَی اٍى

)صیش لت( ّوص حشف ّوص ادػب ّوص ربًوبص آثٌطی ... ثسِ دیگِ داداش ًبسالهتی هب ثب ّن ثَدین هي هی دًٍن ضوب  برادر کوچکتر:

بس دًیب ًتشس داداش ًس دیگِ ای ًخَسُ ًٍیل ٍاسِ چی اٍهذی اٍى ٍهتی ًِ ثبثب تَ تت ٍ دسد هی سَخت ًزب ثَدی؟ ثبثب هْن ثَد یب ً

 ًوی خَسُ!

اِ اِ اِ ّش چی ّیچی ًوی گن پشسٍتش هی ضِ یِ الق ثچِ ٍایسبدُ ٍاسِ هي دسس اخالم هی دُ اصال تَ سٍ چِ ثِ ایي حشكْب  برادر بزرگتر:

 هٌَ ثگَ ًِ تَ سٍ آدم حسبة ًشدم ًطستن ثبّبت اختالط ًٌن پبضَ ثجیٌین پبضَ گوطَ

 تَ اص هب چی هی خَای داداش سْن هٌَ هی خَای؟ سْن هٌن ٍاسِ تَ! تَ سٍ ثخذا ثزاس ثب دسد خَدهَى تٌْب ثوًَین کوچکتر: برادر

 ثی ؿیشت ) هی صًذ تَی گَضص( برادر بزرگتر:

 )ثشادس ًَچٌتش ثلٌذ هی ضَد ًِ اص صحٌِ خبسد ضَد ثِ ثشادس ٍسغی ًِ ٍاسد ضذُ ثشخَسد هی ًٌذ(

 شتًَِ ... صذاتَى تب سش ًَچِ هی آد هب تَ ایي هحل آثشٍ داسینچِ خج برادر وسطی:

 اص خبى داداش سئَال ًي برادر کوچکتر:

 دس گَضِ ای سلشُ سا پْي هی ًٌذ( ٍسغی)ثشادس ٍسغی هضیِ سا هی كْوذ ٍ صیش لت الالِ اال اهلل هی گَیذ. صحٌِ سبًت است ثشادس 

 چِ خجش؟ساستی ػلی اص ًوبیص ّبی ؿذیشتَى  برادر وسطی:

 ّیچی هطـَلین برادر کوچکتر:

 ثبیذ ثزٌجیي ٍهت صیبدی ًذاسیي ... ثشای آهب اهیش الوَهٌیي ًن ًوی ضِ گزاضت ثچسجیي ثِ توشیٌبتَى برادر وسطی:

ایي  پس تَ ًی دسس هی خًَی ثچِ ًوی خَای ثِ ربیی ثشسی؟ ٍالّب اص ٍهتی هب یبدهَى هی یبد تَ دًجبل تیبتش ٍ هیبتش ٍ برادر بزرگتر:

چشت ٍ پشت ّب ثَدی ... ؿلظ ًٌٌن ثبثبِّ سٍ ّن تَ دم دادی حضشت آهب ّن ًِ ضذى هؼلن ٍ هطَهتَى ػَض ساٌّوبیی )سٍ ثِ ثشادس 

 ٍسغی( هجَل ثبضِ حبد آهب! التوبس دػب داسین!

بساس ... ثلشهب سش دسسطن هی خًَِ ًبس ٍاسِ ائوِ ٍظیلس چیضی اصش ًن ًوی ًٌِ ّش چی خیش ٍ ثشًتِ تَ ّویي ً برادر وسطی:

 .سلشُ

هي تب تٌلیق ایي اسث ٍ هیشاث هؼلَم ًطِ لت ثِ ؿزا ًوی صًن اصال ایي ؿزا ضجِْ ًبًِ هبل ؿیش تَضِ ًوبص آدم اضٌبل برادر بزرگتر: 

 پیذا هی ًٌِ.

یٌٌِ ثؼذ اص )تَی رَش( چشا ًوی كْوی آدم صًذُ ٍصیت ًشدُ ّوِ چی سٍ هؼلَم ًشدُ ًٍیل اًتخبة ًشدُ ٍاسِ ا برادر وسطی:

 هشگص هي ٍ تَ ًضًین تَ سش ٍ هـض ّن حبلیت هیطِ یب ًِ؟

 ثشٍ خَدتَ كیلن ًي ًی گلتِ ثبثب ٍصیت ًبهِ داضتِ پیشهشد ثب اٍى حبل خشاثص ًزب ٍصیت ًشدُ؟ ثِ ًی؟ برادر بزرگتر:

 ػوشش سٍی تخت ثیوبسستبى اسن ٍ آدسس ًٍیلطَ ثْن دادسٍص آخش خَدش ...  برادر وسطی:
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 !ثلِ ساست هیگِ کوچکتر:برادر 

 هشد حسبثی تَ چوذس سبدُ ای پیشهشد  ثب اٍى حبل خشاثص الثذ ّزیَى هی گلتِ تَ خلِ ضَ! تَ حشف ًضى. برادر بزرگتر:

 ثس ًي رالل ... ًذٍم ّزیَى برادر وسطی:

پیبهجشش ًِ پیبهجش ثَد هَهغ هشگص ّزیَى چی چی سٍ ثس ًي ... ثبص هب سٍ هیٌذاصیي سٍ دًذُ استذالل ... ثبثب ایْب الٌبس  برادر بزرگتر:

گزاضت ًِ ًٍیل ٍصی ضوب ًِ هَهٌی ضوب ًِ ساُ خذا سٍ هیشی ثبیذ ایي چیضّب سٍ ثْتش اص هي ثزب گلت ثؼذضن ًِ ٍصیت ًبهِ اص خَدش 

 !ثذًٍی

هشد حسبثی ایي ّوِ سبل اص خذا ػوش گشكتی ٌَّص ًلْویذی هؼصَم ًسیِ ًِ اص خغب ٍ اضتجبُ  !ثِ ثِ چِ استذالل هحٌوی برادر وسطی:

اگش پیبهجش ّزیَى ثگِ ًِ سٌگ سٍی سٌگ ثٌذ ًوی ضِ ّش سٍص خذا یِ ػذُ ثلٌذ هی ضي  هشد حسبثی ثِ دٍسُ ؿیش هوٌٌِ ًِ ّزیَى ثگِ

ٍ ٍاسِ َّا ٍ َّس خَدضَى دستَسات خذا سٍ صیش سئَال هی ثشى ثؼذضن ٍهتی ًس اػتشاض ًشد هی گي پیبهجشش پیبم آٍس دستَساتص 

 اضتجبُ ًشد ٍ ّزیَى گلتِ

 هی ًٌذ( )ثشادس ثضسگتش ثب حشًتی استذالل اٍ سا اًٌبس

 خبى داداش، هب چٌذ ًلش آدهین؟هي یِ سئَالی داضتن،  برادر کوچکتر:

 ثبص دٍ ًلش ثضسگتش ًطستي ثب ّن اختالط ًشدى تَ اٍهذی ٍسظ حشف صدی؟ ثبص تَ حشف صدی؟ برادر بزرگتر:

 .ّیچی ثبثب ؿلظ ًشدم برادر کوچکتر:

 ٍلص ًي ثزاس حشكطَ ثضًِ برادر وسطی:

 ثبثب سِ ًلشین. ًِ چی؟ ةخَخیلی  برادر بزرگتر:

هب ًِ سِ ًلش آدهین سش رشیبى اسث ٍ هیشاث ثبثب هطٌل پیذا ًشدین اگِ ٍصیت ًبهِ ثبثب ایٌزب ثَد ٍ ًٍیل  ،ثشادس هي برادر کوچکتر:

ضذُ یي هلتَ  هبًًَیص ّن ثَد كٌش ًوی ًٌن هطٌلی پیذا هی ًشدین حبال چغَس هوٌٌِ پیبهجش خذا ًِ الثذ اص ّوِ ػبهل تش ثَدُ ًِ پیبهجش

 ّویي رَسی ثذٍى ًٍیل ٍ ٍصی ٍل ًٌِ ٍ ثشُ؟!

 االى خَد تَ ًِ ایي ّوِ ساُ ًَثیذی ٍ اٍهذی ایٌزب یٌی سٍ ثِ ربی خَدت تَی دكتش ًبست ًزاضتی؟ برادر وسطی:

 ّب ًِ گزاضتن ًوی راضتن ًِ علجٌبسا هی اٍهذى ؿبستن هی ًشدىبرادر بزرگتر: 

 ِ؟آدم چیضكْن پس چغَسی هی گی پیبهجش هشدهَ ّویي عَسی گزاضت ٍ سكتهشثَى  ،خیلی خَة برادر وسطی:

ًخیش، ًخیش ... ضوب دٍ تب ثبلٌل هزٌَى ضذیذ داؿیذ ًوی كْویذ چی داسیذ هی گیذ ثبثب پیبهجش ًی ٍاسِ خَدش ًٍیل  برادر بزرگتر:

 ؟ٍصی گزاضت

 3و بالفاصله بعد از آن  2پخش افكت 
یحزِ دسست ّزذّن ریحزِ ًبسٍاًیبى اص آخشیي سلش حذ پیبهجش ثبص هی گطتٌذ ّضاساى ّضاس )ًَثٌذُ( ّزذّن ر برادر کوچکتر:

 .هسبكش آكتبة سَصاى صحشای داؽ خستگی تطٌگی ّیچ ًس هیل تَهق ًذاضت ًبگْبى صذایی ثشخبست
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ّوِ  :پیبهجش كشهَدًذ .ذ)ثشادس ٍسغی ٍ ثشادس ًَچٌتش ًوص ربسچیبى سا ثبصی هی ًٌٌذ(: آّبی هسلویي ثِ گَش ثبضیذ ثِ َّش ثبضی

وت تشًذ ثِ هب ثشسٌذ ّوِ كشٍد ًٌبس آثگیش خن هی هبًین تب آًبًٌِ رلَتش سكتِ اًذ ثبصگشدًذ ٍ آًبًٌِ ػ .ّوِ كشٍد هی آیین .ثبیستٌذ

 .ثِ كشهبى پیبهجش ،ًٌبس آثگیش خن ؛آیین هی

پیبهجش ثش كشاص آى ایستبد توبم هسبكشاى اٍ سا هی دیذًذ دضت اص رْبص ضتشاى هٌجشی ثلٌذ سبختٌذ آى هذس ثلٌذ ًِ ٍهتی  برادر کوچکتر:

سبًت ضذ ّوِ هٌتظش ثَدًذ تب پیبهجش لت ثِ سخي ثگطبیذ ّوِ هٌتظش ثَدًذ تب ثذاًٌذ ًِ چشا پیبهجش دس ایي ثیبثبى گشم ٍ سَصاى دستَس 

 تَهق دادُ است.

 ثشسذ (: سٌَت ًٌیذ سٌَت ًٌیذ تب صذای پیبهجش ثِ ّوِجارچی) برادر وسطی

پیبهجش ضشٍع ثِ سخي گلتي ًوَدًذ ًخست حوذ ٍ سپبس خذا سا ثِ ربی آٍسدًذ ٍ ثؼذ  ( )ثبالی ثلٌذی هی سٍد(:راوی) برادر کوچکتر

 پشٍسدگبسم خَاّن ضتبكت رجشئیل ثِ پیبهجش گلتِ ثَد گلتٌذ ًِ ایي آخشیي سلشی است ًِ هي ثب ضوب خَاّن ثَد ٍ ثِ صٍدی ثِ ًضد 

 4پخش افكت 

آى گبُ پیبهجش دس ثیي خغجِ ای عَالًی ٍ گْشثبس ػلی ػلیِ السالم  ِایْبالشسَل ثلؾ هب اًضل الیي هي سثي ٍ اى لن تلؼل كوب ثلـت سسبلتیب 

 ي ػلی هَال ٍ صبحت اختیبس اٍست.یسا ثِ حضَس علجیذًذ ٍ كشهَدًذ: هي ًٌت هَالُ كْزا ػلی هَالُ ّش ًِ هي هَالی اٍین پس ا

ی هی گَیذ ًِ پیبهجش حضشت ػلی سا ثِ حضَس خَد خَاًذًذ ثشادس ٍسغی حشًت ًشدُ ٍ ثِ سوت ساٍی هی سٍد ٍ )اص ٌّگبهی ًِ ساٍ

 ثبالی ثلٌذی سكتِ ساٍی دست اٍ سا ثبال هی گیشد ٍ رولِ پیبهجش سا هی گَیذ(

 5پخش افكت 

م آهذًذ ثب لوت اهیشالوَهٌیي اٍ سا خَاًذًذ ٍ )اص ثلٌذی پبییي هی آیذ(: آى گبُ هشدم دستِ دستِ ثِ سَی ػلی ػلیِ السال برادر وسطی

 دست دس دستص گزاضتِ ٍ ثب اٍ ثیؼت ًشدًذ.

ثَدًذ ًسبًی ًِ ًوطِ ّبی ضَم دس سش هی پشٍساًذًذ  .ٍ ثَدًذ دس هیبى روغ هٌبكوبًی ًِ دل ٍ صثبًطبى یٌی ًجَد...  کتر: برادر کوچ

 ًذ.ّوبًبًی ًِ ّن پیوبى ضذُ ثَدًذ تب ساُ هستوین خذاًٍذ سا ثِ ثیشاِّ ثٌطبًٌذ آًبى اٍلیي ًسبًی ثَدًذ ًِ ثب ػلی ػلیِ السالم ثیؼت ًشد

 )ساٍی ٍ ثشادس ٍسغی دس اًتْبی صحٌِ كیٌس هی ضًَذ(

 6پخش افكت 

)ثِ صَست ًوص دس ًوص ػجبیی ثش سٍی دٍش خَد هی اًذاصد ٍ دس رلَی سي ضشٍع ثِ هذم صدى هی ًٌذ. گَیی ثشای  برادر بزرگتر

ٍلی ًَس  ... ًشد ثِ ربًطیٌی خَد اًتخبةهحوذ پسش ػوص سا  .ػذُ ای سخي هی گَیذ(: ًوطِ ّبیوبى ثبعل ضذ حیلِ ّبیوبى ثش ثبد سكت

ثبیذ سكت  ،روبػت ضذاهب اًٌَى ثبیذ ّوشًگ  ...  ایي هبیین ًِ ثِ خالكت خَاّین سسیذ ...  لجبس خالكت ثشاصًذُ ی هبست ؛خَاًذُ است

پس ثِ یویي چٌیي  ؛خَاّذ سكتدسٍؽ ًوی گَیذ اگش خَدش هی گَیذ ًِ ثِ صٍدی اص دًیب  ّشگض هحوذ .ٍ ثب ػلی ثیؼت ًشد ًجبیذ تشسیذ

 .اًٌَى ثبیذ ّوشًگ روبػت ضذ آًگبُ ًِ هشد دًیب سا ثش ػلی تیشُ ٍ تبس هی ًٌین ... ثبیذ هٌتظش ثَد .خَاّذ ثَد

)ثِ سوت ساٍی ٍ ثشادس ٍسغی هی سٍد صاًَ هی صًذ ٍ هی گَیذ(: ثخ ثخ لي یب ػلی یب اهیش الوَهٌیي خذا سا ضٌش ًِ تَ  :برادر بزرگتر

 .سا هَالی ّش هشد ٍ صى هَهي هشاس داد
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 7پخش افكت 

صشاط هستوین خذا سا ثِ اًحشاف  ّویٌبى ثَدًذ ًِ  ّویٌبى ثَدًذ ًِ پس اص ٍكبت پیبهجش خالكت سا ؿصت ًشدًذ ٍ برادر وسطی:

 ّویٌبى ثَدًذ ًِ پْلَی دختش یگبًِ اش سا ضٌستٌذ ًُطبًذًذ عٌبة ثش گلَی ٍلی خذا اًذاختٌذ تب ثِ صٍس ثیؼت ثگیشًذ آ

 سوتی هی سًٍذ ٍ دس گَضِ ای هی ًطیٌٌذ ًبگْبى صذای دس ثِ گَش هی سسذ()صحٌِ دس سٌَت كشٍ هی سٍد ... ثبصیگشاى ّش یي ثِ 

 ... صذای دس هی یبد برادر کوچکتر:

 )دستپبچِ(: یؼٌی ًیِ؟ ًٌٌِ دًجبل هي اٍهذى!برادر بزرگتر

 . )اص صحٌِ خبسد هی ضَد ...(ًیِ صجش ًٌیي تب ثجیٌن برادر وسطی:

 ي ّب ... ػلی ثشٍ ثجیي ًیِ ...اگِ علجٌبس ثَد صٍدتش خجش ثذی برادر بزرگتر:

 ًٍیلِ. برادر کوچکتر:

 ًٍیل؟! ًذٍم ًٍیل؟ هب ًِ ًٍیل ًذاضتین ًِ ... برادر بزرگتر:

 ِ دست هی دّذ.(... لحظبتی ثؼذ ًٍیل ٍاسد صحٌِ هی ضَد؛ سالم هی ًٌذ ٍ ثب ّو )

دم دس هٌتظشُ ٍ هي ثبیذ صٍدتش سكغ صحوت ًٌن ... ثب  ػشض ًٌن ًِ ...  هي هتبسلبًِ صیبد ًوی تًَن دس خذهتتَى ثبضن ... هبضیي وکیل:

ػشض هؼزست ثذٍى هوذهِ هیشم سش اصل هغلت كؼال خالصِ هی گن ثؼذا سش كشصت ّوِ چیض سٍ تَضیح هی دم ٍصیت ًبهِ ی پذستَى 

ضذُ یي هسوت  دست هٌِ هٌن ًٍیل هبًًَی ایطَى ثَدم ًل اهَال ایطَى ایي عَسی ًِ تَی ٍصیت ًبهِ ّست ثِ سِ هسوت توسین

 صشف اهَس خیشیِ ضذُ. ...  هسوت سَم ّن ،یي هسوت ّن سْن آهب ػلیِ كشصًذ صـیش هشحَم ،سْن آهب حسیٌِ یؼٌی كشصًذ دٍم هشحَم

)پشخبضزَ ٍ ػصجبًی( چی هی گی آهب؟! دسٍؿِ ّوص دسٍؿِ ... ضوبّب هی خَایي سْن هٌَ ثبال ثٌطیي هي ضٌبیت هی  برادر بزرگتر

ثب هي لذ هب اص اٍى سش ایشاى دلٌگ دلٌگ اٍهذین ایٌزب ًِ ثْوَى ثگي خَش اٍهذی؟ ّشی؟ آهبرَى اص ّوَى اٍل ّن ًٌن هگِ الٌیِ؟ 

داضت! ٍلی هي پذس ّوتًََ دس هی یبسم آدهطن داسم! حبلیتَى هی ًٌن ًل ًل ًشدى ثب هي چِ هضُ ای داسُ ًبهشدا ... ثی هؼشكتب! حیلِ اٍى 

 حیلِ اٍى ... )ثب ػصجبًیت اص صحٌِ خبسد هی ضَد( صحوتی ًِ هي ثشای ضوبّب ًطیذم.

 داداش ثَدى ًِ؟ ... هخل ایٌٌِ خیلی ػصجبًی ضذى ظبّشا ایٌغَسی ًِ تَی ٍصیت ًبهِ اٍهذُ اص اسث هحشٍم ضذى ... وکیل:

 ثشادس ٍسغی)ثب لجخٌذی تلخ(: ػزت ... ػزت ...

 .خیلی خت هي دیگِ ثبیذ ثشم دیشم ضذُ ثؼذا توبس هی گیشم كؼال ثب اربصُ وکیل:

 )ًوی دس سٌَت هی گزسد( )ًٍیل دٍثبسُ ثب ّش دٍ ثشادس دست هی دّذ خذاحبكظی هی ًٌذ ٍ هی سٍد(

 .تٌلیق ّوِ چی سٍضي هی ضِ ؛ضذ هخل آخش ًوبیطٌبهِ هب! ٍهتی ًٍیل هی آد برادر کوچکتر:

 ٍهتی ًٍیلوَى ثیبد ... ؛سیطِ ی ضي ٍ تشدیذ سٍ هی خطًٌَِ ؛حن داس هی سسًَِ حن سٍ ثِ برادر وسطی:

 ٍهتی ثیبد، ٍهتی ظَْس ًٌِ، دًیب سٍ گلستَى هی ًٌِ داداش ... دًیب سٍ گلستَى هی ًٌِ....  برادر کوچکتر:

 (ی ًٌٌذ.)ّش دٍ ثشادس هی خٌذًذ ثشادس ٍسغی پطت ثشادس ًَچٌتشش هی صًذ ٍ ّش دٍ ثب ّن صحٌِ سا تشى ه
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