
لزتزیو
نویسنده: زترانه جوانبخت

نشانامه از جلد دوم کتابم «ماراتن به توان فردا» است. این انمای
نشانامه در سال   از وزارت ارشاد در تهران۱۳۹۱مجوز انشر این انمای

 صادر شده است.
نشانامه به  هرگوانه استفاده کتبی یا غیر کتبی از این انمای

صورت چاپ و انشر یا اجرا روی صحنه بدون کسب اجازه کتبی از
 انویسنده این اثر ممنوع است. همه حقوق مادی و معنوی این اثر برای

نیباشد. انویسنده آن محفوظ م



جوانبختزترانه2لزتزیو

لزتزیو

ها:شخصیت

پرینیماریو

فروزتیلورا

فروشکتاب

دانشجویان

لوراشبح

رهگذران

سربازان

لوکان

سنکا

جلد



جوانبختزترانه3لزتزیو

اولپرده

.بهاریصبحیک.فروشیکتاب.لزتزیو

فروشیکتابانتهای.داردقرارکتابازپرهایقفسهدیوارکنار.فروشیکتابیک:صحنه

.رسدمیدومطبقهبهکهاستهاییپلهکنارنردبانیک

ماریو)-لورا-فروشکتاب(

واردلتتورا.استتتهاقفستتهازیکتتیدرکتتتابزتعتتدادیچیتتدنمشتتغولفروشکتتتاب(

یکتتی.کندمیجستجورانظرشموردکتابهاقفسهازیکیکناروشودمیفروشیکتاب

رویرادستتتش.گتتذاردمیقفستتهدردوبتتارهوزندمیورقراآنداردبرمیراهاکتاباز

کتتهفروشکتتتاب.زنتتدمیورقراآن.داردبتترمیرادیگتتریکتابوکشدمیکتابچند

.)رودمیاوسمتبهچیدهقفسهدرراهاکتاب

ندارین؟رولزتزیوکتابجدیدچاپ):زتعجب(بالورا

.موندهشقدیمیچاپازیکیهمینفقطنه.:فروشکتاب

.خواممیروجدیدزترش.پیشهسالچهلچاپ:لورا

.موندهیکیهمینفقط.رفتهفروششهمه:فروشکتاب

.)اندازدمیفروشکتاببهنگاهیوشودمیفروشیکتابواردماریو(

.باشهموندهبازمجدیدشچاپازشاید):اصرار(بالورا

.)کندمینگاهلورابهماریو(

.شدهزتمومکهگفتم:فروشکتاب

خواین؟میکتابیچه):ماریوبه(خطابفروشکتاب

لزتزیو.:ماریو

مونده.)استلورادستدرکهکتابیبهدستاشاره(بایکیهمین:فروشکتاب



جوانبختزترانه4لزتزیو

.)زندمیلوراطرفبهماریو(

فروزتی؟خانومچطورین(لبخندزنان):ماریو

.)گرداندبرمیفروشکتابطرفبهراسرشوکندمیماریوبهنگاهیدلخوریبالورا(

چنده؟قیمتش:لورا

.یوروپونزده:فروشکتاب

ناراحتین؟مناز):لورابه(خطابماریو

ازودهتتدمیکتتتابفروشتتندهبتتهیتتوروپتتانزدهبدهتتدراماریوجوابکهاینبدونلورا(

ماریوبهکناناخموگذاردمیصندوقدرراپولفروشکتاب.شودمیخارجفروشیکتاب

.)کندمینگاه

خواین؟میکتابیچه:فروشکتاب

کتتهمیشتتدسالهیجده.بردخانوماونکهخواستممیروکتابیهمون):کشان(آهماریو

.بودمندیدهروشاگردم

سال؟هیجدهگفتین.)بردمیبالراابروهایش(.بودشاگردزتونپس:فروشکتاب

.کنمپیداشبتونمشاید.نکردیمفراموشروهمدیگهمااما.زتمامسالهیجده:ماریو

.)شودمیخارجفروشیکتابازعجلهباماریو(

دومپرده

.پاییزیصبحیک.علومدانشکدهدردر سکل س.قبلسالهجده

وگتتچزتعتتدادی.استدیواررویسیاهزتخته.در سکل سیکدرنیمکتزتعدادی:صحنه

.استزتختهکنارکنپاکزتختهیک

زتختهرویفیزیکدر سقبلازماریوکهمطالبیواندنشستههانیمکترویدانشجویان(

.)شودمیکل سواردماریو.کنندمییادداشتنوشته



جوانبختزترانه5لزتزیو

1

دانشجویان)-ماریو(

زتخته؟پایبیادخوادمیکیخب.:ماریو

زتختهکناردانشجوودهدمیزتکانسرماریو.کندمیبلندرادستشدانشجویانازیکی(

.)آیدمیسیاه

.کنمحاسبهروفرمیانرژی:ماریو

فرمیانرژیمحاسبهبرایفرمولزتعدادینوشتنبهشروعزتختهرویایدادهازدانشجو(

.)دهدمیزتکانسررضایتعلمتبهماریو.نویسدمیرانتیجه.کندمی

بشین.خوبه.:ماریو

.)نشیندمینیمکترویوگرددبرمیجایشسردانشجو(

روامتحاناینهفتهیکوکردزتغییرمنزتصمیمآیندههفتهامتحانزتاریخدرباره:ماریو

.میندازیمعقب

.)رسدمیگوشبهخوشحالدانشجویانهمهمهصدای(

روزی؟چه:دانشجویانازیکی

.بعدهفتهدودوشنبه:ماریو

.)کندمینگاهساعتشبهماریو(

.میدیمادامهآیندههفتهومیذاریمزتمومنیمهجاهمینروامروزدر س:ماریو

.)شوندمیخارجکل سازدانشجویانسپسوماریو(

2

دانشجویان)-لورا-ماریو(

بادانشجویان.استنشستهاولردیفنیمکتدردانشجودختریککناردرلورا(

.)زنندمیحرفهمدیگر



جوانبختزترانه6لزتزیو

شدی؟آمادهآیندههفتهامتحانواسه:دانشجویانازیکی

.کاملنه:دیگردانشجوی

.نموندهوقتیدیگه:اولدانشجوی

.ندارمخوندندر سواسهکافیوقتوکنممیکارعصرهامن:دومدانشجوی

.)زندمیورقراآنوآورددرمیکیفشازکتابی.شودمیکل سواردماریو(

باروجامداتهایشبکهانرژیامروز.کردیمزتمومپیشهفتهروفرمیانرژیبحث:ماریو

.کنیممیکارهم

.)رودمیکل سانتهایبهبعدونویسدمیفرمولچندزتختهرویماریو(

لزتزیو؟برقنیروگاهازبازدیدبرایکنیممعینروزتاریخیامتحانازبعدچطوره:ماریو

.)کنندمیاعلمراخودموافقتمثبتپاسخباسپسوکنندمیهمهمهدانشجویان(

.میگمبهتونبعداروبازدیدزتاریخوکنممیصحبتنیروگاهاداریمعاونتبا:ماریو

نگتتاه.گردانتتدبرمیلتتوراطتترفبتتهراستترشبعدورودمیکل سپنجرهطرفبهماریو(

اوختتودکتتهآنبتتدونلتتوراصتتدای.رودمیستتیاهزتختهطرفبهوکندمیاوبهطولنی

.)شودمیشنیدهصحنهدربگویدچیزی

پتتیهرگتتزشاید.ندونیوقتهیچشاید.دارمعلقهبهتکهدونینمیماریو،:لوراصدای

.دارمدوستتچقدرنبری

دانشتتجوها.نویستتدمیزتختتتهرویفرمتتولزتعدادیودهدمیادامهدادندر سبهماریو(

.)کنندمینویسیجزوه

سومپرده

.آپیانجاده.بعدسالبیست

ختتانهچند.استپوشاندهرازمینسبزچمنزارجادهطرفدو.سنگفرشایجاده:صحنه



جوانبختزترانه7لزتزیو

ردمتتاریوکنتتارازرهگتتذریتتک.شتتودمیدیتتدهجتتادهطرفدودرجلوزترکمیطبقهدو

دررفتنراهبهسپس.کندمیجابهجاسرشرویراکلهشوشودمیمتوقف.شودمی

.دهدمیادامهجادهکنار

.)شودمیشنیدهصحنهدراوصدای.زندمیحرفخودشباخیالعالمدرماریو(

ادامتتهمادوستیهنوزکاشای.لورابودم،نکردهپاکروهاتنامهکاشای:ماریوصدای

.منبهلعنت.کردمچهخودموزتوبامن.داشت

اوبتتهکتتهبینتتدمیرالتتوراشتتبحدوراز.کندمیجادهکناردررفتنراهبهشروعماریو(

.)رودمیطرفشبه.شودمینزدیک

لورا.لورا.(فریادزنان):ماریو

صحنهدرلوراصدای.کندمینگاهاوبهوایستدمیماریومقابلحرکتبیلوراشبح(

.)شودمیشنیده

.کردیپاکمنوهاینامهفطرتپستبیشعورزتو:لوراصدای

دیتتدمبهتتترکردیمازدواجهردومونچونامابکنمروکاراینخواستمنمی:ماریوصدای

ختتتودمپیشکهبگذارمفلشیکرویروهاتنامهنخورههمبهزندگیمونکهاینبرای

فروشتتیکتابزتتتویکتتهروزاوناز.کردمپاککامپیوزترمازرواوناخاطرهمینبه.بمونه

.کنمفراموشتنتونستمسالدوایندر.گذرهمیسالدودیدمت

.ببینینبایدنه..ببینیمنوهرگزنباید:لوراصدای

.)رسدمیگوشبهماریواعتراضصدای.شودمیناپدیدلوراشبح(

.نروپیشمازنرو.:ماریو

.)گیردمیدستدوبینراسرشونشیندمیزمینبهزانورویماریو(

زتتتووکردمازدواجدیگهنفریکباچراکهکردمگریهبراتبارهامن،لورای:ماریوصدای

ازمنتتوکتتردمذخیتترهفلتتشرویروهتتاتنامهکتتهاینخاطربهزتواما.دادمدستازرو



جوانبختزترانه8لزتزیو

چرا؟(مکث)چرا؟.زدیپسخودت

نزدیتتکاوبتتهرهگتتذری.مانتتدمیجتتادهکنتتارزمیتتنروینشستهحالهماندرماریو(

.)شودمی

نیست؟خوبحالتونآقا،:رهگذر

رویرادستتتشرهگتتذر.استتتنشستتتهزانوهتتایشرویشدهخمسرباهمچنانماریو(

.)شودمیخمزانورویکنارشوگذاردمیاویشانه

.کنمبلندزتونبذارین:رهگذر

.)شودمیبلندجایشازرهگذرکمکباماریو(

خوبه؟حالتون:رهگذر

بهترم.ممنون.:ماریو

.کردینپیدافشارافتیاداریندرددلشایدکردمفکردیدمتونکهدوراز:رهگذر

.کنهمیدردکمیسرمفقطخوبهحالم:ماریو

مطمئن؟:رهگذر

.)دهدمیزتکانسرماریو(

ممنونم..نیستمشکلی:ماریو

بتتهصحنهدرماریوصدای.کندمینگاهاورفتنبهماریو.دهدمیادامهراهشبهرهگذر(

.)رسدمیگوش
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.فرانسهخاک

دو.رستتدمیگوشبهصحنهدرایتالیاییوفرانسویسربازاننبردسپسوفریادصدای(

زتاریتتکصحنه.شودمیشنیدهزخمیسربازانگوشخراشصدایوروندمیهمدرلشکر

جتتادهکنتتارکتتهدرحالیماریوصدایوشودمیروشندوبارهصحنهبعداندکی.شودمی

.)شودمیشنیدهایستاده

لزتزیتتودوبتتارهگرفتتتنپتتسوفرانسهوایتالیاجنگدومینازبراتداشتمدوست:ماریو

.بگموطنانمونهمزتوسط

وشتتودمیروشتتنصحنه.رسدمیگوشبهسربازانصدای.شودمیزتاریکنیمهصحنه(

صحنه.رسدمیگوشبههازخمیفریادصدایبافرانسویوایتالیاییسربازانخوردوزد

پیمتتودهکتتهمستتیریبتتهراستترشماریووشودمیروشنصحنهسپس.شودمیزتاریک

.)گرداندبرمی

حتتالامتتا.نشیمجداهمازدیگهوبریمروجادهاینهمباداشتمآرزولورا،:ماریوصدای

.کنیمیچهوکجاییزتودونمنمیوهستمزتنها

مکثی.شودمیشنیدهشوندمینزدیکماریوبهکهرهگذرمرددوکردنصحبتصدای(

.)شوندمیردکنارشازسپس.کنندمینگاهماریوبهوکنندمی

.گتتردمبرمی):بلنتتدصتتدای(بابدم؟ادامهیابرگردمرومسیراینبایدآیا):لب(زیرماریو

شنوی؟می.لوراندارم،زتوبدونروراهایندادنادامهزتوانمن

واستتتآسمانوسطکهخورشیدبهوایستدمیبعد.گرددبرمیآمدهکهمسیریماریو(

.)کندمینگاهجادهادامهبهسپس

متتنبتته.کنمزتمومشزتنهاییبهخوامنمی.بشهزتمومزتوبدونکتاباینخوامنمی:ماریو

بگو..لورامنیباکهبگو

.)شودمینزدیکماریوبهرهگذری(
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پرینی؟آقای:رهگذر

شما؟.هستمخودمبله.:ماریو

استتتدستتتشدرکتتهزتابلویی(بهزتابلواینبهم.هستملوراهمکارانازیکیمن:رهگذر

.شمابهبدمگفتودادکردهنقاشیکهرو)کندمیاشاره

من؟به):زتعجب(باماریو

.استهدیهبله.:رهگذر

.)دهدمیادامهراهشبهوشودمیجدااوازودهدمیماریوبهرازتابلو(

.)بیندمیزتابلودرراخودشیچهرهوکندمیبازاستزتابلودورکهکاغذهاییماریو(

ختتودتچتتراامتتا.نکردیفراموشمنوزتو.بودیمنفکربهمدتاینزتمامدرپس:ماریو

ایتتنچطتتورمن...مکثبریم؟همدیگهباروجادهایننخواستیچرانیومدی؟منپیش

پیتتدالزتزیتتودردوبتتارهدرروزتتتوشایدگردمبرمیلزتزیوبهبدم؟ادامهزتوبدونروجاده

.کنم

.)گرددبرمیپیمودهکهمسیریماریو(

چهارمپرده

1

ماریو)(

.لزتزیودانشگاهدرماریوکارازتاق.بعدسالسه

صندلییک.استمیزرویراستسمتکامپیوزتر.دیوارکنارکامپیوزتربزرگمیز:صحنه

یقفستته.داردقتترارمیزرویچپسمتزتلفن.استمیزمقابلدیگرصندلیومیزپشت

.استصحنهچپسمتازتاقدروصحنهراستسمتمیزکنارکتاب

قفستتهطرفبه.گذاردمیمیزرویرالیوان.شودمیازتاقشواردچایلیوانیکباماریو(
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ونشتتیندمیمیتتزپشتصندلیروی.آوردمیبیرونقفسهازراهاکتابازیکیورودمی

میتتزرویرالیتتواندوباره.خوردمیچایوداردبرمیراچایلیوان.زندمیورقراکتاب

شنیدهخواندمیکتابکهحالیدرماریوصدای.خواندمیراکتابمتنسپس.گذاردمی

.)شودمی

.نمیشتتتممتوجهروآخرشقسمتاماخوندمبارچهاررولزتزیوکتابتلورا،:ماریوصدای

زتتتو.بودیمنشاگردکهزتو.چیهنبودیکتابایندرهرگزکهاینازمنظورتدونمنمی

اتنتتامهدروقتاونبودی،همکتابایندومبخشدرزتو.بودیمندر سکل سدرکه

.نبودیکهنوشتی

راکتتتابهایصتتفحهبعد.گذاردمیمیزرویراخالیلیوانوکشدسرمیراچایلیوان(

.)گذاردمیمیزرویراکتاببعد.زندمیورق

جتتادهاونزتتتویرفتتتمزتتتوینوشتتتهخاطربهوقتیازسالسه):آهستهصدای(باماریو

.روزتونهکردمفراموشروجادهاوننهسالسهاینزتو.گذرهمی

هتتایفایلودهتتدمیقتترارکتتامپیوزتردرراآن.آوردمیبیرونجیبشازفلشیکماریو(

درمتتاریوصتتدای.کنتتدمیبتتازراهانامهازیکی.کندمیپیدانوشتهلورابهکههایینامه

.)شودمیشنیدهکندمینگاهکامپیوزترمانیتوربهکهحالی

گریتتهنوشتتتیبتترامهتتاتکامیابیازکتتهزتوینامهاولینخوندنبامنلورا،:ماریوصدای

.کتتردمگریتتهبراتهمدیگهبارچند.کردمنمیگریهبراتکهنداشتمدوستتاگه.کردم

بتتهفقطزتو.کردمخیسروبالشمکهطوریبهکشیدطولدقیقهچندگریهاینباریک

متتنبافلشزتویگذاشتموکردمپاککامپیوزترمازروزتووخودمهاینامهکهخاطراین

درامتتاکتتردممیفرامتتوشداشتمهمرونوشتیبهمکهناسزاهاییحتیمن.کردیقهر

امتتا.نفرستتتمزتبریتتککارتبهتدیگه.نکنمزتلفنبهتدیگهنوشتیبهماتنامهآخرین

.نکنمفکربهتزتونمنمیکهدونیمیخودزتمچوننکنمفکربهتدیگهنگفتی
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نگتتاهرانتتامهکتتهماریوصدای.کندمیبازرادیگریینامهوبنددمیرانامهفایلماریو(

.)شودمیشنیدهکندمی

بتتهچرانمیدی؟منوهاینامهجوابدیگهچرا.لورامنی،احسا سیهمهزتو:ماریوصدای

حاضتتردیگتتهکتتهشتتدینتتاراحتمنازانقدرریختمفلشزتویروهانامهکهاینخاطر

زتتتوازکتتردمپیتتدافروشیکتابیکزتویزحمتبهکهکتاباینبدی؟روجوابمنیستی

بهشخوابازقبلهاشبوازتاقمزتویگذاشتمکهزتابلواونیاضافهبهموندهبرامیادگار

خواستینمیکهزتو.کنممیزتماشااونوازتاقمازرفتنبیرونازقبلهاصبحوکنممینگاه

نکنتتمفراموشتتتخواستیچراگذاشتی؟مواسهیادگاربهرواینهاچراببینیمروهمدیگه

نبینمت؟اما

.کنمپیداتشدهطورهرباید:ماریو

دروشتتودمیختتارجازتتتاقاز.کنتتدمیخاموشراکامپیوزتروبنددمیرانامهفایلماریو(

.)کندمیقفلراازتاق

2

)دانشجویک-ماریو(

درطرفبهراسرشماریو.زندمیدردانشجویک.نشستهمیزپشتصندلیرویماریو(

.)چرخاندمی

بله؟:ماریو

.)ایستادهمنتظردرپشتدانشجویی.شودمیبازدر(

دارین؟وقتسلم.:دانشجو

آره.سلم.:ماریو

.)کندمیاشارهمیزشروبرویصندلیبهماریو(

بشین.:ماریو
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روی.بنتتددمیرادروشتتودمیازتتتاقوارددارددستتتدرایپوشتتهکهدرحالیدانشجو(

.)کندمینگاهساعتشبهماریو.آوردمیبیرونپوشهازکاغذچندونشیندمیصندلی

.برمبایددارمجلسهبعد.دارمفرصتساعتنیم:ماریو

بتتهنگاهیوزندمیورقراآنهاگیردمیاوازراکاغذهاماریو.دهدمیزتکانسردانشجو(

.)کندمیهانوشته

بتتهروشتتدهزتاییتتدنسخهکی.کردمواردمنامهپایاندرروزتصحیحینکاتهمه:دانشجو

گردونین؟برمیمن

.)کندمیفکرقدریماریو(

هست؟کینهایینسخهزتحویلمهلتمکث)(.دیگههفتهدو:ماریو

.آوریلهفتم:دانشجو

.کنممیخبرتشدآمادهوقتهر.داریموقتخیلیموقعاونزتاخب:ماریو

ممنونم.باشه.:دانشجو

نیست؟ایدیگهمورد:ماریو

نه.:دانشجو

.)شودمیبلندجایشازدانشجو(

اتنتتامهپایانبتتازبینیواستتهگفتتتمبهتتتپریتتروزکتتهاستتتادسهاونبانرهیادت:ماریو

.بدهبهمفردازتاروخبرش.کنیهماهنگ

.فردازتاباشه.:دانشجو

.)شودمیخارجازتاقازدانشجو.دهدمیزتکانسرماریو(

پنجمپرده

لورا)-سنکا-لوکان-ماریو(
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.نشیمنازتاق.لوراوماریوخانه

.نهارخوریمیزدورصندلیهشت.سالنگوشهزتلویزیونمیز.دیوارکنارکاناپه:صحنه

حتترفختتودشبا.کندمینگاهراازتاقازبیرونوایستادهنشیمنازتاقپنجرهکنارماریو(

.)زندمی

ختتودمدیگتتهکتتردمپتتاکروزتوهاینامهوقتیاز.کردمکهبودکاریچهاینلورا:ماریو

.ببخشمنو.کردمروکاراینچراکهخورممیغصهشبوروز.نیستم

رویبعتتد.گیتتردمیدستتتشدوبینپایینبهروراسرشونشیندمیکاناپهرویماریو(

درمتتاریوکهصحنهازنیمی.شودمیزتاریکصحنه.بردمیخوابشوکشدمیدرازکاناپه

.مانتتدمیزتاریتتکنیمتتهاستتتآندرمتتاریوکهصحنهازنیمی.شودمیروشننیستآن

.)زنندمیحرفهمباواندایستادهاستروشنکهصحنهنیمهدرسنکاولوکان

بوده؟اویعنیواقعا؟:لوکان

.نبودهاوکهدانممی:سنکا

سنکا؟دانیمیکجااز:لوکان

راستترشوکتتردهمتهتتمرمشتتوزیآزتشبتتهرااونتترونامتتااستتتشریفیمرداو:سنکا

.خواهدمی

دیتترشتتاید.کنخبرشفورامکث)(.کندرحمماواوبهخدارا؟سرش):زتر س(بالوکان

.برهانیمرااوبتوانیموباشدنشده

.کشتخواهدنیزرامانرونوگرنهبگریزیمنیزخودمانبایدلوکان:سنکا

بتتهمتتردمیهمهمهصدای.شودمیزتاریکصحنه.شوندمیخارجازتاقازسنکاولوکان(

دستماریو.شودمیروشنبودندآندرسنکاولوکانکهصحنهازنیمی.رسدمیگوش

اووشودمینزدیکاوبهدستبهزتبرجلد.ایستادهاعدامسکویرویجلدهمراهبسته

.)رسدمیگوشبهصحنهزتاریکنیمهازماریوصدای.نشاندمیزمینرویرا
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نه.نه.:ماریوصدای

.)شودمیزتاریکصحنه.بزندماریوبهکهکندمیبلندرازتبرجلد(

.)زندمیفریادخوردمیزتکانکاناپهرویکهحالیدرماریو.شودمیروشنصحنه(

نه.:ماریو

.)رودمیاوطرفبهوشودمیازتاقواردسراسیمهلورا.پردمیخوابازماریو(

شده؟چی):نگرانی(بالورا

.دیدمکابو س:ماریو

خوبه؟حالت:لورا

.بیارآببرام:ماریو

.)کشدمیاشپیشانیبهدستماریو.شودمیخارجصحنهازلورا(

.بودخوابیعجب:ماریو

سررالیوانماریو.دهدمیماریوبهرالیوان.شودمیصحنهوارددستبهآبلیوانلورا(

.)دهدمیلورابهراخالیلیوانوکشدمی

بهتره؟حالت:لورا

بهترم.آره.:ماریو

وانتتدازدمیبیرونبهنگاهی.رودمیازتاقپنجرهطرفبهوشودمیبلندجایشازماریو(

.)رودمیلوراسمتبه

زتوی.نیستیزندگیمزتویزتووکردیمازدواجدیگهیکیباهرکدومکهدیدمخواب:ماریو

.هستناعدامممنتظرمردموشدهنروندوراندیدمبعد.گشتممیدنبالتخیلیخواب

اینهتتمبفرما..نخونزتاریخیکتابایانقدرمیگمبهت.بینیمیخواباییچهکههمزتو:لورا

.دیدنتکابو ساز

.دیگهکابوسه(لبخندزنان):ماریو
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.)نشینندمیکاناپهرویلوراوماریو(

.بگیرممرخصیهفتهیهدانشگاهازخواممی:ماریو

مرخصی؟:لورا

.بکنیمنامزدیموندورانازخاطرهزتجدید.رمبریمسفریهآره.:ماریو

.رمنرفتیمکردیمازدواجکهسالسهاینزتو.یهخوبیفکر:لورا

.دانشکدهرییسبهمیدمرومرخصیدرخواستبرگهفردا:ماریو

رم؟بریمکی:لورا

.بگیرمرورم-فروزینونهقطاربلیطمیرمفردا.خوبهبریمفرداپس:ماریو

.)کندمیزمزمهوبنددمیراهایشچشملورا(

.نصرتطاق(مکث)کولیزه:لورا

.)کندمیبازراهایشچشملورا(

.کنیمآمادهحالازروسفروسایلبهتره:لورا

باشه.:ماریو

بلنتتدکانتتاپهازمتتاریو.رودمتتینشتتیمنازتتتاقدرطتترفبهوشودمیبلندکاناپهازلورا(

.)شودمی

کنم؟درستداریدوستچیشامامشبواسه:لورا

.)رودمیلوراطرفبهماریو(

.رستورانبریم:ماریو

چطوره؟بخوریمخونهزتویروشام:لورا

.موننامزدیدورانخاطراتیادبه.بیرونبریمامشبنه.:ماریو

.موننامزدیدورانخاطراتیادبهباشه.:لورا

.)شوندمیخارجصحنهازلوراوماریو(


