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 اسمتواسمت رو خواهند شناخت

 

 نیومدم اینجا تا تست اجرا بدم

 امدماومدم تا ببرم

 

 فکر کنم )تیلور سویفت(تیلور سویفت آینده خواهی شد

 

 امشب

 این شگفت انگیزترین چیزیه که دیدم

 

 خواهد شد

! 

 خدای من

 

 شگفت انگیزه

 

 خوشم اومد

 

 پس، باید اینکارواین کارو بکنم

 نمیدونم

برنامه چرا اسم نمی دونم  

 استعدادهای آمریکاییه، 

 

 ازهمه جهان اومدن

 

 این تنها یک فرصته

 

 و فرصتی دیگه 

 برای انجام اینکاراین کار نخواهم داشت



 

 موفقیت یا شکست

 در 90 ثانیهثانیه

 

بوس؟ 3دوست من،   

 به روش اروپایی

 

 - امروز اینکارو بخاطراین کارو به خاطر تو کردم

 - !خدای من

 

 بوسم کن )سایمون(سایمون

! 

 خدای من -

 

 میشه لطفا منو ببوسی؟

 

 شاید این زیاد باشه

 برات بوس خواهم فرستاد

 

 ممنون

 

 آیا هیجان داری؟

 

 بهم نگاه کن

 

 من خوشحالم که این طرف میز میشینممی شینم

 

 ولی هنوز در کنارش می شینم

 



 چطور این اتفاق افتاد؟

 

 چون مخفیانه )هاوی( رو دوست داره

 

شده قبال همدیگه رو ببوسید؟ آیا  - 

 - نه

 

 خیلی از درام

رو میز داورها داریم   

 حتما این باعث اهمیته

 

 خیلی بااهمیته

 

 آیا برای شروع آماده اید؟

 

 بریم

 

 از کی همدیگه رو میشناسیدمی شناسید؟

 

 وقتی با )آبی( آشنا شدم

 

 فکر کردم خیلی خوشگله، شگفت زده شدم

 

 بند کفشم باز بود

 زانو زد وبرامو برام بست

 انگاه

ازم خواستگاری کرد آنگاه  

 

 خیلی عالی بود



 هنوزم هستم، هنوزم

 هنوز هم هست، هنوز هم

 

 ما زن و شوهر غیر عادی هستیم

 فکر کنم

 

 چون چاقو به شوهرمزنم پرت می کنم

 

 - حالتون چطوره؟

 - خوبیم

 

 - سالم

 - اسم نمایش چیه؟

 

 - بازی های مرگبار

 -! بازی های مرگبار!

 

 با ما در نیوفتنیفت

 

 اینو از دور دیدم

 حتی تالش نمی کردم

 

سال پیش همدیگه رو دیدیم 8حدود   

 فهمیدم اونیه که دنبالشمدنبالش ام

 ونمیتونستم

بذارم از دستم در بره و نمی تونستم  

 

 من و آنا ازدواج کردیم

 حدود دو سال واندیو اندی قبل



 

 باالخره! وبهترینو بهترین چیزاینه که

 اینکه دختری حدود دو سال داریم

 

 پدر و مادرت میرن نمایش بدن

 و با مادر بزرگت میشینیمی شینی

 

 خب؟ نگران نباش

 مواظب مادرت هستم ، خب؟

 

 فهمیدیم که ریسکوریسک رو دوست داریم

 

 و تصمیم گرفتیم این نمایش دیوانه وار

 برای پرتاب چاقو رو اختراع کنیم

 

 و چون با سرعت استفادهاین کارو می کنم

اشتباه کنم نمی تونم  

 

 بعضی وقتهاوقت ها بادی که از چاقو 

 میاد رو

حس می کنم   

 

 و خیلی به سرم نزدیک میشه

 ضربان قلبم تند میشه

 

 فعال زیاد سفر میریم

 و در جاهای کوچیک زندگی می کنیم

 

 مانند کانکس و شبیه آن



 در وگاس

 

 رویای زندگیمون اینه که

 برنامه خاص خودمون رو داشته باشیم

 

 نه تنها بخاطربه خاطر خودمون

 بلکه بخاطربه خاطر دخترمون

 

 و امشب بزرگترین فرصتیه 

 که برامون فراهم شده

 

 و ما آماده ایم

 ایناهشون

، باباایناهاشن  

 

 سالم، خوش امدیدآمدید

 کی هستید؟

 

 اسمم )آلفریدو(

سالمه 34آلفردو،   

 

 - و تو؟

 - من )آنا(،، 32 سالمه

 

 و من زنشمهمسرش ام

 

 - چند وقته ازدواج کردید؟

ساله با همیم 8ما حدود   - 

 



 و حدود دو سال کمی بیشتر ازدواج کردیم

 

 از وقتی که شروع کردید

 تا وقتی که امروز رسیدید اینجا

 اسون

بود یا آسون  

 با سختی ها رو به رو شدید

 

 راه خیلی سخت بود

 

 نمایش پرتاب چاقوها

قدیمی ترین نمایش هاست از  

 

 خیلی ها اینکارواین کارو می کنن، 

 

 و سعی می کنیم

  چیزی متمایزی از 

 نمایش خیلی قدیمی نشون بدیم

 

 وقتی می پرسم اگر جریان بصورت

اشتباه صورت بگیره به صورت  

 

 فکر کنم منظورمو می فهمید

 میدونم

، دو بار زدم بهشمی دونم  

 

 خب، پس

واضحه بگیمنیاز نیست چیزی که   

 



 خیلی خطرناکه

 

 خطرناکه، اگر یکی یا دو میلیمتر 

 در پرتاب چاقو اشتباه کنم

 

 شاید بکشمش

 گردنشوگردنش رو زدم

 

 اون منو وادار میکنهمی کنه تا حرکات

 خطرناکتروخطرناکت رو انجام بدم، باور کنید

 

 - واقعا؟

 - واقعا؟

 

 - خب، آرزوی موفقیت

 - خیلی ممنون

 )ألفریدو(

 آلفردو و) آنا سیلفا(

 سیلفا، 32 و 34 سال، )

 الس وگاس(، نیفادا، نوادا

 

 خیلی نزدیک بود

 

آفرین ،آفرین  

 نمیتونم

نگاه کنم نمی تونم  

! 

 خدای من! نه

 دوباره اینکارواین کارو نکن، بس کن



 

 حال دلت چطوره؟

 

 دوست ندارم اینو ببینم

 تحملشو

ندارم تحملش رو  

 

 دیوانگی بود

... 

 و اآلناالن

 

 خیلی استرس بهم وارد کرد

 

 همیشه اینجوریاین جوری نگاهتون می کردم

 

 خیلی سرگرم کننده بود

 به روش ترسناک

 

 خیلی ممنون

( 

 هاوی(

 

 باید اعتراف کنم

  که خیلی زیاد 

 نمایش های

پرتاب چاقو رو دیدیم   

 

 ولی تا بحالبه حال نشد کسی رو ببینیم که

 در حال نمایش اینجوریاین جوری حرکت کنه



 

 و این خطر بیشتری داره

 عالی بودید

( 

 هایدی(؟؟

 

 فکر کردم خیلی شگفت انگیز بود

 از اولش هیجان آور بود

 

 در خیلی از نمایش های که می بینیم

 کمی می رقصن بعد شروع می کنن

 

 ولی چاقوها رو گرفتی و شروع کردی

 آنها رو پرتاب کنی

 فی الفور

شروع کردید زود  

 وازو از سرعت این اتفاق غافلگیر شدم

 

 - خیلی خوب بود

 - خیلی ممنونم ازت، ممنون

 

 معموال کسی که به سمتش 

 چاقوها پرتاب میشه

 ، حوصله سر بره، 

 

 ولی تو اینکارواین کارو هیجان آور کردی

 

 چون کارشو سخترکارش رو سخت تر کردی

 و در نتیجه برابرای خودت سخت شد



 ممنون

 چکار

یدمی کن چه کار  

 اگر به دور بعد برید؟

 

 - آیا نمایش خطرناکترخطرناک تر میشه؟

 - همیشه خطرشوخطرش رو می بریم باال

( 

 آنا(،، چه حسی داری؟

 

 چرا که نه

 

 حتما، خب

 

 - ما برای رای گیری آماده ایم

 - ازت ممنونم

 

 - با )هاوی( شروع می کنیم

 - بله

 )میل(

 

 مل

 

 - بله، حتما

 - ممنون

 )هایدی(

 

 - هایدی

 - بله حتما، سومین بله



 

 شاید برای اینکاراین کار پشیمون بشیم

 ولی 4 تا بله به دست وردینآوردین، مبارکه

! 

 بله

 

 حق با شماست )سایمون(، هیچوقتسایمون، هیچ وقت

 هدف محور این نمایش ها نبود

 

 ولی اینطوریهاین طوریه

 

 موفق شدید! بهتون افتخار می کنم

 

 کمی بعد

 اینکارو

در منزل امتحان نکنید این کارو  

 

 - تو خیلی مریضیمریضی

 - ممنون

 

 - با تیم )فیالدلفیا ایگلز(فیالدلفیا ایگلز بازی می کنی

 - بله

 

وارد میشم 14سال   

 

 اینجا چکارچه کار می کنی؟

 بله

 فکر کنم خیلی دیوانه ای

 



 فکر کنم صدای دکمه رو میشنویممی شنویم

 

 هنوز فرصت هست

 

 متاسفم، باید اینکارواین کارو بکنم

 

 لهجه )سایمون(سایمون بهترینه

 

 وایسا، میخواممی خوام اداشو دربیارم

! 

 سالم

 

 نه

 

 من )سایمون(سایمون هستم

 

 کمی کیک تخت میخواممی خوام

 )سایمون(

 سایمون همیشه اینجوریاین جوری حرف میزنهمی زنه

 

 بله، اینجوریاین جوری حرف میزنهمی زنه

 

 لهجه تو بدترین بود

 استعدادت بده

 

 مانند جامایكیینجامایكیین حرف می زنی

 

 تو چیزی که آمریکا بهش نیاز داره

 



 - خوب بود؟

 - بله خوب بود

 عزیزم، )سایمون(

 عزیزم، سایمون شروع میکنه عزیزممی کنه عزیزم

 

 خوبه

 

 - از چیه )سایمون(چيِ سایمون خوشتون میاد

 - لهجه انگلیسی خوشگلش

 

 بله

 

 - اسمم )ایالیاس(ایالیاس

 از )زایون(

 - اسم من زایون

 

 ما دوقلو هستیم، ولی میدونیدمی دونید؟

 من یک دقیقهدقیقه از این

زن خوشگل بزرگترم   

 ماردمونه

 

 - این شخص دوست داشتنی کیه؟

 - مادرمون

 

 آیا برای بودنتون هیجان دارید؟

 

 - بله

 - بله، خیلی هیجان داریم

 



و بازیگری و آهنگ زدن آواز و رقص  

 و اینجوراین جور چیزها رو دوست داریم

 

 ولی من بازی می کنم

 من پیانوپیانو می زنم

 و یک آواز دو تایی داریم

 هیچوقت

موهامونو کوتاه نمی کنیم هیچ وقت  

 

که نهیا بلنده یمو در که یزیچ نیدترب  

 

 وقتی میریم )دیزنیدیزنی وورلد(

بانوبه ما میگن بیایید دو تا   

 

 بهشون میگیم ما پسریم

 

 سالم

 )سایمون(

 

 سایمون

 

 - نگاهشون کنید

 - !خدای من

 

 - سالم

 - آیا مهارت خواهید داشت؟

 

 - بیایید نزدیکتر

 - !خدای من
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 نمایش خوبی خواهید داد؟

 

 من ازت خیلی خوشم میاد

 خوب میشه

 - ما از دیدنتون خیلی خوشحالیم

 - منو تو تویترتوییتر دنبال می کنین؟

 خب

 )سایمون

 - بله

 - سایمون كاول(... )سایمون(... سایمون

 خدا حافظ

 خدا حافظ

 

 - خداحافظ

 - خداحافظ

 

 امشب نمایشی خواهیم داد

 وتشویق

 و تشویق زیادی 

 برای پیشوازمون خواهیم شنید

 امید واریم

 

 امیدواریم

 

 خب برید کوچلوهاکوچولوها

 

 - سالم جوون

 - سالم



 

پیش همدیگه رو دیدیم درسته؟کمی   - 

 - بله

 

 - حالتون چطوره؟

 - خوبیم، عالی

 

 - اسماتون رو دوباره بهم بگید، تو

 )ایالیاس(

 - ایالیاس

 

 - چند سالته )ایالیاس(؟ایالیاس؟

 -سال 9

 9 سال،

و تو؟ نُه  - 

 )زایون(

 - وچندزایون

 

سالته؟ و چند  - 

 -سالمه 9

 9؟ 

 شما دو قلویید؟

 خب، کدام یکی از شما شیطونترهشیطون تره؟

 

 بله، حدس زدم

 

 اگر ببرید

 با یک ملیونمیلیون دالر چکارچه کار خواهید کرد؟

 



 به احتمال زیاد

 خرج دانشگاهمون می کنیم

 

 باهاش موافقی؟

 

 شاید ماشین تندرو بخرم

 و ساعات های فاخر

 

 باید رو راست باشم

 بنظربه نظر میاد ماشین ها و ساعت بهتره

 

 فکر کنم لذت بخشه

 وقتی بخرمش

 

 بله، آرزوی موفقیت جوونهاجوون ها

 

 موهاشونو نگاه کنید

 موهای قشنگ

 

 بله

 )ایالیاس( و)زایون فینكس(

 

 ایالیاس وزایون فینكس، 9 ساله 

 از )سبرنگ هیل(، فلوریداهیل، فلوریدا

 

 اینو نگاه کن، چقدر تشویق

 

 ممنون جوونهاجوون ها

 



 باور نمی کنم که هیچ بوقی

 برای رد کردنشون نشنیدیم

 

 هنوز فرصت هست

! 

 خدای من

 

 شرمنده کننده است

 

 گفتی باور نمی کنی که

 بوق رد کردن رو نشنیدی

 

 حس می کنی که اوضاع

 به خوبی پیش نرفته؟

 

 بعضی وقتها زندگی ظالمانه است ، لذا....، پس...

 میتونم

؟ؤالی ازت بکنمیه س می تونم  - 

 - بله

 

 در ابتدا بعضی آهنگهاآهنگ ها رو

 اشتباه کردی؟

 

 چنین چیزی نشنیدم

 این بهترین آهنگ زدن من تا به حاله

 میخواستم

مطمئن بشم فقط می خواستم  

 آفرین بر شما

 )هایدی(،



خوشت اومد ازشون؟ هایدی،  - 

 ممنون

 - ممنون

 

 خوشم اومد

 بنظرمبه نظرم خیلی با استعدادیناستعدادید

 

 مادرم میگه این استعداد واقعیه

 مادرم اینو میگه

 

 - از کجا این دو تا شخصیتوشخصیت رو دارن؟

 - از من نیست

 

 از کارتون خیلی خوشم اومد

 

 خب، رای می گیریم

( 

 - هایدی(

 - موافقم

 )میل(

 منم

 - مل

موافقم من هم  - 

 

 بله! بهم بگو چی میخوایمی خوای؟

خوای؟ واقعا بهم بگو چی می  

 میخوام.... میخوام

 منم موافقتمو 

 می خوام... می خوام



 

 من هم موافقتم رو اعالم می کنم، 3

تا بله سه  

! 

 بله

 ومنم

چهارمی رو به شما میدم و من هم  

 مبارکه

! 

 بله

 

 عالی هستید

 میدونم

 می دونم چی میخوای )میالنی(می خوای مالنی واقعا

 

 راستی، این دو تا کودک

 نمایشونمایش رو تصاحب کردند

 

 - سالم، فامیلید؟

 - بله

 

 ما خواهر و برادریم

 

 بزرگتر و کوچیکتر چند سالتونه؟

 

 من کوچکترینم ، 8 سالمه

 من بزرگترینم ، 18 سالمه

( 

 تی تی جیه لیفیا(جیه لیویا



 

 اگر میخوایمی خوای ماهر بشی

 

 تو اولی، و تو آخری هستی

 

 فکر کنم شاید بهترین

باشیدخانواده جهان   

 

 ممنون

 ممنون

 ودوست دارم

 و کوچکترین شما باشمرو دوست داشتم

 که هشت سالشه

  و هماهنگ کننده آوازها هستشآوازهاست

 

 بله، این منم

4 

تا بله دارید، مبارکه چهار  

 

قوی ترند بچه ها امسال از قبل  

 قویترن

 فکر نمیکنینمی کنی که باید 

 یکی کوچیک

برنده بشه   

 چرا

 

 آره

 

 اسمت چیه؟ وچندو چند سالته؟



 

 اسمم )باركر(،پاركر، 12 سالمه

 

چند میدی؟ 10تا  1به خودت از   

بهترین باشه؟10اگر   

 

12 - 

 - اعتماد به نفس داره

 

 با اشتیاق زیادی می رقصهرقصی

سالشه 12و فقط   

 

 همه چیزی رو که بین شرکت کنندگان

 دنبالشیم تو داری

 

 - تو استعداد داری

 - ممنون

 

 و شخصیتشخصیت جذابی داری

 ولی من ردت می کنم

 

 شوخی می کنم، بهت بله میدم

 

 - اگر ببریم، مشهور خواهیم شد

 - بله

 

 - اسمت چیه؟

 - اسمم )آكسل بیریز(پِرز

 



 - چند سالته؟

 -سالمه 17

 

؟کاری که می کنی خطرناکه  - 

 - خیلی خطرناکه

 

 این دیوانگیه

 چطوری

 چطور می تونی 

جیزی اضافه کنی؟به این نمایش   

 

 باید بهم بله بدی تا بدونی

 

 خیلی مغروری

 ولی درکت می کنم

 بنظرم

کاری رو که کردی عالی بود به نظرم  

4 

تا بله چهار  

 

 در فصل بعدی تو رو خواهیم دید

 خیلی ممنون

 

 این دو تا بچه دوقولوندوقلو اند

 

 این دو تا بچه، جهان رو در دست گرفتن

 

 گوش کن، این چیزیه که 

 خیلی بهت کمک می کنه



 

 این کمکت میکنهمی کنه

 

 شما مؤثردراماتیک و پوشیدهمرموز هستید

 

 و منو به یه جایی بردید که

 خیلی خوشم اومد

 میتونم

کل روز رو به شما گوش بدم می تونم  - 

 - خیلی ممنون

 

 - این برای ما ارزش زیادی داره

 خب، حاال به

قسمت مهم رسیدیم   - 

( 

 - هاوی(

بله میدم بهتون  - 

 

 - باید بهتون بله بدم

 - من موافقم حتما

4 

تا بله به دست آوردید چهار  

 مبارکه

 

 خوشم میاد ازشون

 

3، 2، 1 

 

 - حالت خوبه؟
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 - بله

 

 خب، نفس بکش، خب؟

 

 من )جیناجینا براون(

 ، 14 سالمه، و من آواز خونم

 و خواننده ام

 

 استعداد آوازوآواز خواندن رو از 

بردی؟ مادرت به ارث  

 

 بله

 

 وقتی کوچیک بودم

 مادرم در حموم می خوند

 

 و فکر می کردم که صداش قشنگه

 و دلم می خواست مثل اون بخونم

 

 کار عالی انجام خواهید داد

 مادر مجرد هستش

 

 مادرم مجرده

 و برای من خیلی فدا کاری کرده

 

 من و مادرم به

 )آتالنتا( نقل مکان کردیم ولی

 خونمون

 خونه مون رو اونجا از دست دادیم ، لذا، ما



 

 خب االن همه اش در مرحله تنقل بین خونه ها به سر می بریمحال جابجایی هستیم

 

 ما با همسایه ها زندگی می کنیم

 

 اوضاع مالیمونمالی مون همیشه خوب نیست

 

 ولی دوست داشت اینکارواین کارو بکنه

 و این براش خیلی معنی داره

 ساکامون

 ساک ها رو بستینبستیم و اومدیم

 علیرغمبا وجود اینکه سختی های بسیاری داریم

 

 سعی می کنم بهترین چیزیو چیزی رو

 که دارم به نمایش بذارم

 

 چون برای من و مادرم خیلی پرمعناستمهمه

 که این فرصتوفرصت رو به دست بیاریم

 لذا

، وقتی امشب برم روی صحنهپس  

 با تمام استعدادم می خونم

 

 بله

 

 برو اونجا ، آرزوی موفقیت

 مادرت اینجاست تا تو رو تشویق کنه

 

 - سالم

 - سالم



 

 - سالم عزیزمعزیزم، کی هستی؟

 - اسمم )جیناجینا براون(

 

 - چند سالته )جینا(؟جینا؟

 - 14چهارده سالمه

 )جینا(،

الگوت کیه؟ جینا،  - 

 - مادرم

 

 - واقعا؟

 - بله

 

 سالم

 

 خب

گریه نکن،   

 دخترته؟

 )جینا(،

 جینا، چی میخوایمی خوای بخونی؟

( 

 سامر تایم( میخونمتایم می خونم

 آواز 

 عالیه!

 آرزوی موفقیت

 موفق باشی!بنظرم

 

 - فکر کنم نمایش خوبی رو خواهد دادمیده

 بنظرم همینطوره



 - )جینابه نظرم همین طوره

 

 جینا براون(،، 14 ساله

 )آتالنتا، جورجیا(جورجیا

 

 برای تو میخونهمی خونه

 

ایستادند ،خانم  

! 

 خدای من

 

 عجب صدایی! خیلی رسیده است

 

 به محض شروع موسیقى

 موسیقى، رفتی 

 به سوی عالمت ، و ما رو با خودت بردی

 

 آفرین

 میخوای

دوباره گریه کنی؟ می خوای  - 

 - نه

 

 تو عالی هستی و با جرأت

 

 و همه رو به احترامت 

 وادار به ایستادن کردی

 

 - دوست داشتم

 - ممنون



 قابل توجهه

 

 خیلی جالبه

ساله هستی 14تو دختر   

 

 خیلی متوازن بودی

 

 و از سنت جلوتری

 و صدات قشنکقشنگ و كالسیک هستشكالسیک ـه

 خیلی ممنون

 

 - خیلی ممنون

 - چرا اون موسیقىموسیقى رو انتخاب کردی؟

 

 مادرم منو به شنیدن )دایمن روس(دایانا راس و

 )ذا تمبتیشنز(ِد تمپتیشنز وادار کرد

 

 و با شنیدن آوازهای قدیمی

 قدیمی بزرگ شدم ، لذا

 )جینا(

 

 جینا

 

 خوشم نیومد

 

 دوستش داشتم

 خیلی ممنون

 

 خیلی ممنون



 

 دوست دارم بدونی که هنرمندان گذشته

 برای کاری که االن می کنی اهمیت میدن

 

 چون بنظرمبه نظرم اگر اهمیت به بعضی

 بزرگان نداشته باشی

 

 برات سخت میشه

بزرگ بشی،   

 

 از صدات خوشم میاد، ولی از اون مهمتر

 اعتماد به نفس داری

 

 این یکی از بهترین

 تجربه های اجرا برای منه

 

 ممنون

 

 االن نظر میدن

 

 - حتما، بله

 - ممنون

 

 - بله، بله، بله

 - خیلی ممنون

 

 - بله

 - 4 تاچهارتا بله به دست آوردی

 



 - برای مدت طوالنی اینجا میمونهمی مونه

 - بله، خیلی ماهره

 

 خیلی خب، این کمی برام دردناکهدردم اومد

 

 تو خیلی محکم

 دخترتودخترت رو بغل می کنی

 

 - به زودی شما رو خواهیم دید

 - خیلی ممنون

 

 - مبارکه

 - ممنون

 

 مبارکه

 

 کمی بعد

 

 نه بنظرمبه نظرم این آواز

 برای تو مناسب بود

 

خبخیلی   - 

 - دیگه چی داری؟

 بنظر

میاد شخصی استثنایی پیدا کردیم به نظر  

 

 باید اینکارواین کارو بکنم

 به خودت نگاه

کن نگاهش  - 



 - به خودتخودتو نگاه کن

 

 منو نگاه کن

 

 تو درخشنده و خوشحال کننده هستی

 

 خوشحال کننده؟

 

، درسته؟ـه این برای زنت  - 

 - نه

 

 - نه؟

 - این مال منه، این کتمه ُکتم ـه، من خریدمش

 بنظر

میاد کت زنونه پوشیدم؟ به نظر  - 

 - بله

 

 اینجا استعدادهای زیادی وجود داره

 آواز خوان ورقاص

 

 خواننده، رقاص

 

 ولی کاری که میخواهیممی خواهیم انجام بدیم 

 خیلی ویژه است

 

 اونا رو شگفت زده می کنیم

 

 من خیاطمخیاطم، و طراحی لباس و

 مدلهایمدل های مختلف رو دوست دارم



 

 این لباسولباس رو دوست دارم

 کتت

خیلی روشنه ُکتت  

 بطور

مثبت؟ به طور  - 

 نمیدونم

 - نمی دونم

 

 ولی كومیدینهُكمدین ـه، باید ما رو بخندونه

 

 قصد نداشتم خنده دار باشم

 

 خنده دار نبود

 

 بهترین نکته نمایش ما

 دیدن زنم در حال عوض کردن لباس

 

 در طول روزه

 

و لذت بخش این رابطه ما رو نو  

 و شگفت انگیز می کنه

 

 ولی واقعیت اینه که

 

 رویای ما دیدن اسمایاسم های ما

 که با نور در )وگاس( نوشته شدن هستش

 

 - پس اینکارواین کارو بکنیم



 - بفرمائیدبفرمایید، لذت ببرید

 

 - سالم

 - سالم

 

 - حالتون چطوره؟

 - اسمم )سوس(

 

 و اسمم )ویكتوریا(ویكتوریا

 

وشوهرید؟زن   - 

 - بله، ما زن و شوهریم

 

 امسال بیستمین سالیه که با همیم
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سال؟ بیست  - 

 - بله

 

 امروز برای ما چکارچه کار می کنید؟

 

 یه نامیشنمایش خیلی ویژه داریم

 برای این برنامه آماده اش کردیم

 

 خب

 

 و همه لباس هایی که خواهید دید

 ما اونها رو ساختیم

 

بین اونهاست؟و لباس زنت االن   - 



 - بله

 

 - تو طراحیش کردی؟

 - بله

 

 خب، برای دیدن نمایش اشتیاق دارم

 آرزوی موفقیت

 موفق باشید

 

 - ممنون

 ممنون

 - ممنون

 

 در عجبم چه اتفاقی داره میوفتهمی افته

( 

 سوس( و)ویكتوریا بیتروسیان(

  وویكتوریا بیتروسیان، 37 و 44 ساله، )مانهایم(،

آلمان مانهایم،  

! 

 - خدای من

 - امکان نداره

 !بله! بله

 واقعا منو شگفت زده کردین

 عالی بود

 

 ممنون

 ممنون

 تونستید رنگهارنگ ها و امتداد

 و طراحی و تزئینات رو اضافه کنید



 

 خیلی سر گرم کننده بود

 

 عالی بود

 

 قشنگ بود

 

 خوشم میاد زن و شوهرید

 بنظرمبه نظرم لباس ها عالی بودن

 

 و خیلی سریع بود

 

 انگار تو خونتون خونه تون

 سؤال

 " آماده ای؟" رو نمی شنوی؟

 

 - چون همیشه آماده است

 - بله

 

 خیلی عالیه

 

 نمایش سریع و روان بود

 نمیدونمنمی دونم چطوری اینکارواین کارو کردید

 

شلوار تیرهو فکر کردم کت   

، ولیبراتون بد بود  

 میدونستم

 می دونستم این حرفو میزنیحرف رو می زنی

 



 کمی مبتذل بود

 

 ولی این از بهترین نمایشهایینمایش هایی بود

 که دیدیمش ، مبارکه

 

 - دیگه باید رای بگیریم، )هاوی(؟؟

 - بله

 )میل(

 

 - مل

 - موافقم

 )سایمون(؟

 

 - سایمون؟

 - موافقم

 

 و من بله چهارمی رو به شما میدم

 

 خیلی خوبه

! 

 - بله

 - موفق شدیم

 

 مبارکه

 

رو دوست داشتندیدی؟ نمایش   - 

 - دوستش داشتن

 میخوام

 می خوام االن اینکارواین کارو هم بکنم



 

 شگفت انگیز بود

 

 - من می خونم

 - نه، نکن ، نکن

( 

 - نات كینگكینگ كول(

 - !خدای من

 

 خب، گوش کن، گوش کن، گوش کن

 میخوام

 می خوام یک ملیاردمیلیارد لبخند رو بر

 روی آیینه کالهم جمع کنم

 بنظرم

بگذارم صورتم یرو یلبخند دیبا به نظرم  

 من از وقتم لذت می برم

 نه تنها

نفهمیدمش اصال  

 

 شاید مناسب این صحنه نباشه

 

 اگر به اون لبخند نگاه کنی

 شگفت زده خواهی شد

 

 اگر تونستیبتونم اونو 

 وادار کنکنم یه لبخند بزنه

 

 این همه چیزیه که ازت میخواممی خوام

نصیبم بشهشاید بغل و بوس   
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 خب

 بنظر

میاد عالی هستین، خیلی مرتبین به نظر  - 

 - ممنون

 

 بیش از حد شلشُل بود 

 به حدی اغراق آمیز بود

 

 از وقتتون لذت می بردید

 ولی من لذت نبردم

 

 چیزی در مورد )سایمون(سایمون

 وقتی اینکارو میکنهاین کارو می کنه

 

 به شدت استرس می گیرم

 میخوای

 می خوای بدونی که 

 داره لبخند میزنهمی زنه یا نه

 

 لبخند بزنید، لبخند بزنید

 

 - خیلی لبخند زیادزدید

 - مشکل کجاست؟

 

دقیقه لبخند بزنند 3وقتی مردم به مدت   

 

 خیلی زیاده

 

 چطوری اومدی اینجا؟



 

 با هواپیمای استعدادم

 

 من )روبرت(،رابرت هستم و کار تجاری میکردممی کردم

 و کت و شلوار و کروات می پوشیدم

 

 و موهامو کوتاه اصالح می کردم

 

 لذت بردم

 ولی به دلم نزدیک نبود

 

 دلم میخواد مردمو می خواد مردم رو

 در حال لبخند

و خندیدن ببینم   

 

 استرس شدیدی دارم، ولی......

 

 علت اونو می بینم

 تو خیلی خوشگلی

 

 لبخندهای زیاد، شبیه شعاع های

توی سایهخورشید جادویی، حتى   

 

 تونستی از دستت بعنوانبه عنوان آفتاب گیر

 استفاده کنی، آفرین آقا

 

 هدف اصلیم

 دیدن لبخند داورها و بیننده هاست

 



 بفرما، از وقتت لذت ببر

 

 - سالم، اسمت چیه؟

 - من )روبرت(،رابرت، مرد تعارفتعریف و تمجید

 )روبرت(،

 رابرت، مرد تعارفتعریف و تمجید

 چکارچه کار می کنی؟

 

 همیشه بااز دیگران تعارفتعریف می کنم

 میتونم

 می تونم یه سؤالی ازت ببرسمبپرسم؟

 قبل از این چکارچه کار می کردی؟

 

 - برای سال ها تاجر بودم

 - چکارچه کار می کردی؟

 

 آب بسته بندی شده، ماشین های طراحی

 

 یه کاغذی داشتم و جادو

 در آب انجام می دادم

 

تو را وادار کرد کهو چه لحظه ی   

 از اونجا به اینجا بیایی؟

 

 لحظه ی مؤثر استرس بود

 

 عوض کردن استرس با لبخندی که

 تعارفتعریف ها به وجود میاره

 



 خب

 

 - خب، آرزوی موفقیت

 - ممنون

 میخوام بیننده

یها رو برا می خوام بیننده  

 پارک ماشینهاشونماشین هاشون تحسین کنم

 

 کسی دوبله پارک نکرده

 )روبرت دریلیكا(، 54 ساله

 

 تقریبا همه ماشینهاماشین ها قفل بود

 )سایمون(،

 سایمون، بی رو درواسیتیدروایسی خیلی دوستدوستت دارم

 

 - خب، می دونستیم قبول نمیکنهنمی کنه

 خب

 - بنظرآره

 

 به نظر میاد از )سایمون(سایمون خوشش میاد

 

 بوی خیلی خوبی استشمام می کنم )، هاوی(

 

 و )هایدی(، روشتوهایدی، روشت رو در انجام اینکاراین کار

 دوست دارم

 

 - یکی مونده

 - فقط من موندم

 )میل
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 مل بی(

 

 دوست دارم اسمتواسمت رو به یک حرفی

 کم کنید، )بي(بی

 

 و زیباییت و اندامت رو به رخ بکشی

 

 از این تعریف کردن خوشم میاد

 )میل(، دماغتو

دوست دارم مل، دماغت رو  

 خیلی خوشگل و ایده آله

 )میل(

 

 مل

 

 این آدم ها

 تعارفو تعریف و تمجید دوست ندارن

 

 از )سایمون( میخوامسایمون می خوام

 تعارفتعریف اولی رو شروع کنه

 

 بله، بنظربه نظر میاد خوب باشه

 

 تو دیوانه ای، لذاپس من رد می کنم

 )هایدی(

 

 -هایدی

 - نه

 خب



 )میل(،

 - باشه

انگار تو آخری هستی مل،  - 

 

 فعال آخری بودم

 چون هنوز تعریف بیشتری میخواممی خوام

 

 - و چون به اندازه ازم تعریف نشده

 - منممن هم نه میگم

 )روبرت(،

 رابرت، از 4 داور

مردود شدی   - 

 - خب

 

 ولی تو یکی از بدترین نمایش ها

 که امشب دیدیم

 

 عالیه

 

 ممنون )روبرت(رابرت

 

لذت ببریداز وقتتون   

 

 - خوشم اومد

 - خوبه

 

 باور نمی کنم که یکی تو صف

 در طول روز وایساده

 



 طول یک روز تا اینکارواین کارو بکنه

 

 برنامه استعدادهای بهتر

 علیرغم

 با وجود اینکه فقط "إكس"اكس رو به دست آوردم

 

 ولی "إكس"اكس شاید به معنی بوس هم باشه

 لذا، اینجوری

در نظر می گیرمش پس، این جوری  

 

 حرف "إكس"اكس معنی بوس هم میده

 

 تعریف بیشتری خواستممی خوام

 

 یه بوس کوچیک بهم بده

 فقط روی دماغ

 چکار

می کنی؟ چه کار  - 

 - من دلقک و آرایشگر

 

سالم بود 45از وقتی که   

 با )سانتا كلوز( کار می کنم

 چکار

می کنی؟ چه کار  

 سال 14 ام در

 چهارده ساله که فوتبال رو شروع کردم

 ولی بازی می کنم

 

 - نه بابا



 - بله، با )فیالدلفیا ایگلز(فیالدلفیا ایگلز بازی می کنم

 ولش کن

 

 بی خیال!

 

 - آیا برای انجام اینکاراین کار آماده ای ؟؟

 - من آماده ام، من آماده ام

 

 خیلی خب

 ، پس بریم پس

 

 - سالم

 - حالتون چطوره؟ سالم

 

 - اسمت چیه؟

 - اسمم )جونجان دورنبوس(

 

 - این اسمو میشناسماسم رو می شناسم

 - ورزشوورزش رو دوست داری؟

 

فیالدلفیا بله، با تیم  

 )فیالدلفیا ایگلز(ایگلز بازی می کنی

 

 بله، بله، و شروع خواهم کرد

 بله

 بنظرت

موفق میشه؟ به نظرت  

 

 - چهاردهمین سال 14 رو شروع خواهم کرد، 



 - باور نکردنیه

 

 چهارده سال 14!

 اینجا چکارچه کار می کنی؟

 

 هر چند موفق بشیم

 همیشه شروع های جدید وجود داره

 

 و کارهای جدیدی هست تا انجامش بدیم

 

 بنابراین، توی تعطیالت گشت می زنم

 

 و نمایش های جادوگری 

 و کمدی اجرا می کنم
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سالم بود سیزده  

 وقتی اولین جادوگریه عمرموجادوگری عمرم رو دیدم

 

 فریب توپ اسفنجی رو انجام داد

 

 تو دستم گذاشت، دستمو بستم

 دستمو باز کردم، اونجا بود

 

 خیلی ازش بود

 

 شگفت زده شدم، 

 و برای همیشه زندگیم عوض شد

 

 برای دوستات در تیم



 فریبهایفریب های جادویی انجامی میدی؟

 

 بله، در حین پروازها

هواپیماستروش خوبی برای سرگرمی توی   

 

 تو مسابقات، بعضی بازیکنای

 تیم حریف بهم میگن

" 

 بله، قضیه چیه جادوگر؟ "

 "ها من دارم میام جادوگر "

 

 از این حرفهاحرف ها زیاد می شنوم

 

 ولی جادوگری برام خوشحالی داخلی میاره

 

 و اجرای نمایش ها قسمتی از دلم هستش

 بعالوهبه عالوه منو به یاد بچگیامبچگی هام میندازه

 

 امروز اومدم اینجا تا به مردم نشون بدم

 که شخصیت من جنبه دیگه ای داره

 

 امیدوارم خوششون بیاد

 و اونجا نشینن وبگنو بگن... ها؟

 

 کار اصلی خودتو بچسپ جوون، جان

 

 یه سؤالی ازت بپرسم )جون(، جان

 

 اگر قضیه خوب پیش بره وببریو ببری

Formatted: (Complex) Arabic (Saudi Arabia)



 چکار میخوایچه کار می خوای بکنی؟

 

 راستشو بخوای، بازی فوتبال آمریکایی

 خیلی ادامه پیدا نخواهد کرد

 

 و توی این مساله شانس اوردهآورده بودم

 باید نقشه جایگزین داشته باشی

 جادوگریتو

ببینیم، بفرما جادوگریت رو  

 

 - آماده اید؟

 - بله

 

 شروع کنیم

( 

 جون دورنبوس(،، 35 ساله

 )فیالدلفیا، بنسلفینیا(

پنسیلوانیا فیالدلفیا،  

 

 خب ببینید

 اینو دوست دارم، گیرنده برگهابرگ ها رو بگیر

 

 - لطف بزرگی در حقم می کنی

 - خب

 

 - کاری که باید بکنی اینه که بگی استپوایسا

 استپ

 - وایسا

 



 خب، کاغذهاکارت ها رو خوردجدا می کنم

 

 این هر چی باشه، بهش نگاه نمی کنیم

 طاش میکنم ، 

 تالش می کنم

برگه گیر محکمش می کنمو با   

 )میل بي(،

 مل بی، اینو جلوت میذارممی ذارم

 

 وقتی کوچیک بودم

 به شمردن ورق عالقه زیادی داشتم

 

 خیلی حرفه نیست ولی امید وارمامیدوارم که

 سبک خاصی ببینید

 یکیشون

انتخاب می کنم یکی شون رو  

 و امیدوارم آشنا باشه

 

 نگاه کن ، شماره 1 است

 

 گوش کن، میخواممی خوام فقط کارت بکشی

 میخوای

یه کارت انتخاب کنم؟ می خوای  - 

 - بله، یه کارت انتخاب کن

 

 - خب

 - دستتو بیار، یکی وداربردار

 

 کشیدیش؟ من مطمئنم



 نگاه کن عالی میشه

 

 کارت 2 هستشـه

 

 - خیلی بده

 - اشکال نداره

 

 شماره 8 رو نگاه کن، بربُر می زنم

 نگاهش کن

 بر میزنم

رو به دست میاریم 2و شماره  می زنمبُر   

 

 دیدی؟ منو درک کردیفهمیدی؟

 

 خوبهخب

 

 

 کلک اول جادوگران کومیدینکُمدین

 از اینجا درش میارم

 

 نگاه کن ، این شماره 3 هستشهست

 

 امیدوارم یکی رو وسط 

 پیدا کنم

 اینم این هم شماره 4

 )میل(،

 مل، ازت فقط میخواممی خوام

 که بگی استپوایسا

 



 - وایسا

 خب، استپ

 یاال

 - خب، این کارتوکارت رو بگیر

 

 اگر شمارشماره 5 بود، پس خیلی عالیه

 نگاهش کن تا ببینیم درسته یا نه

 

 - عالیه

 - خدای من

 

 دیوانه واره

... 

 و حاال

 بنظرمبه نظرم شماره 6 شماره 32 میشه

 

 از باال یکی میندازم

اینه 6نگاه کن شماره   

 )سایمون(،

یه کاری واسم می کنی سایمون،  

اینجا رو نگاه کن 10شماره   

 

 پنهون شده، اینماین هم شماره 7

( 

 - هاوی(،، آماده ای؟

 - بله

 

 - خب، بهم بگو استپوایسا

 استپ



 - وایسا

 

رو الزم داریم 8خب، شما   

 چی داریم؟ چی داریم؟

 

 به بیننده ها نشونش بده، 

 شماره 8 رو میخواییممی خواییم

 

ها نشون بدهبه بیننده   

 

 یه کارتی رو قبل از شروع 

 تو جیبم گذاشتم

 اینم، این هم شماره 9 هستش

 

 نگاه کن، کارتهاکارت ها رو اینجوری پاره

می کنیم این جوری جدا  

 

رو پیدا کنیم 10امیدوارم شماره   

 و سرباز و بی بی و شاه

! 

 خدای من

 اینم

10شماره  این هم  

 )سایمون(،

 سایمون، یه کاری واسم میکنیمی کنی

 

 به یه کارت فکر کن، ولی نگو چیه

 خب، عالی میشه این رو

 



 - فهمیدی؟

 - بله

 

 نگاه کن، ورق ها رو برمیزنمبُر می زنم

 )سایمون(،

 سایمون، کارتی که 

 بهش فکر می کنیوکنی رو بگو

3 

گشنیز سه  - 

 - 3سه گشنیز

 اینکارو

 این کارو کردم 

 چون فکر می کردم برسم اینجا

 

 و همه کارتهاکارت ها رو بربُر نمی زنم

 ولی همه این کارتهاکارت ها رو بگیر

 وهمه

 و همه پیک ها رو بربُر بزن

 و اینجوریاین جوری مرتب میشن

 

 نه

 

 امکان نداره

 

 اگر دل می گفتی بهت می گفتم مانعش چیه

 چرا کارتهایکارت های دل رو بهم نزنیم

 

 اگر پیک می گفتی

 اینجوریاین جوری مرتبش می کردیم



 

 چطوری اینکارواین کارو می کنی؟

 

 قبل شروع یه کارتوکارت رو تا کردیم

 و توی برگه گیر گذاشتیم

 

 و بهش نگاه نکردیم

 

 کارتی که بهش فکر می کردی

 3سه گشنیز بود

 

 برگ گشنیزه

 

 ازتون خیلی ممنونم

 آفرین، خدا حافظ

 

 چطوری اینکارواین کارو کرده؟

 

 ممنونم، خیلی ممنون

 !موفق شدم

 

 خدای من

 آفرین

 

 موفق شدم

 

 شگفت زده ای، حرف بزن )سایمون(سایمون

 نمیدونم

چی بگم نمی دونم  



 

 خداییش چطوری اینکارواین کارو کردی؟

 

 چون دیدم که اصال تکون نخورد

 

 با در نظر گرفتن اینکه تو اینکارو بصورتاین کارو

حرفه ای انجام نمیدی به صورت  

 

بوده تند و سریع و حرکاتت سبک  

 و دیالوگات هم عالیه

 

 فریب نیست، چون جادو

 خیلی عالی بودی

 

 ممنون

 

 - خوشم اومد ازت

 ممنون

 - ممنون

 

 - آفرین

 - ازت ممنوم

( 

 - هایدی(

 - منممن هم دوست داشتم

 

 حركات دستات خیلی تنده، 

 و تند حرف می زنی

 وشخصیتت



شگفت آوره، دوست داشتم و شخصیتت  

 

 اینجا جلومون بودی

 و نمیدونمنمی دونم چطوری اینکارواین کارو کردی

 

 ممنون

 ممنون

 )میل

 مل بی(

 نمیتونم

درک کنم نمی تونم  

 اون کارت اولی بود

 

 قبل از همه ی این فریبهافریب ها رو شروع کنی

 

 نباید این اتفاق می افتاد

 

 جلوم گذاشتیش

 و مراقب این کارت بودم

 

 و از جاش تکون نخورد

به حد شگفت آوریاین بسیار خوب بود   

 میخوام

یه چیزی بگم می خوام  

 

 استعداد داری، 

 استعداد انجام

  فریب های جادویی 

 

 برای خودت و برای دیگران



 

 و این نمایش نه تنها خنده دار

 و سرگرم کننده بود

 

 بلکه شگفت انگیز بود

 من خیلی خوشحالم که اینکارواین کارو کردی

 

 رای گیریوگیری رو شروع می کنیم، 

 و بله بهت میدم

 

 ممنون

 

 - مل

 - بله، بله، بله از من

 

 ممنون

 )میل(

 بله، بله، بله از من

 ممنون

( 

 - هایدی(

 - منممن هم یه بله بهت میدم

 

 - و )سایمون(؟سایمون؟

 - 4چهار تا بله بدستبه دست آوردی

 

 ازتون ممنونم

 

 چه حسی داشتی؟



 

 حس خوبیه اینکهکه شور و هیجان رو

  در 

بیننده داره ایجاد کنم 2000ای که صحنه   

 

 - بله

 - از طریق مجموعه ای از کارتهاکارت ها

 

 منظورم همینه رفیق

 

 دیوانه وار بود

 

 چطوری این اتفاق افتاد؟

 

 مبارکه

 

 کمی بعد

 

 - سالم داورها

 - چرا این لباسولباس رو انتخاب کردی؟

 

 - من مرد قوی هستم

 - البته

 

 این چیه؟

 

 سینه ام درد میکنهمی کنه

 

 اسمم )فیلو فاهر(فیلو فاهره



 

 و من از )استونیا(استونیا هستم

سالمه 52،   

 

 مردم فکر می کنند که

 کوچیک و الغرم، ولی.......

 

 چی رو سرت گذاشتی؟ 

 عمامه است یا کاله ایمنی

 

 من .......

 

؟خب  

 

 مثل بازیکنای یوگاورزشکارهای یوگا

 فقط یه مدهسبک ـه

 

 اگر بگم یوگایوگا رو انجام نمیدم

 دروغ نگفتم، شاید

 

 - بنابراین، من یوگایوگا کارم

 خب

 - درسته

 

 - می فهمی؟ منطق رو، 

 - بله

 

 پس کاله ایمنیه

 



 آماده ای؟

 

 همیشه دوست داشتم

 اسمم رو همه بدونن

 

 ولی در )استونیا(،استونیا، عکاسایی که

 عکس میندازن نداریم

 

 فقط میخواممی خوام معروف بشم

 نمیدونم

چرا نمی دونم  

 منو 

 می فهمی؟

 

 بفرما

 وقت

بخیر عصر  

 

 - باعث افتخارمه که اینجام

 - باعث افتخار مامما هم هست آقا

 

 - اسمت چیه؟

 - اسمم )فیلوفیلو فاهر(

 

 -..... اسمت

 - )فیلوفیلو فاهر(

( 

 - فاهر(؟؟

 - )فاهر(



 )فیلو(

( 

 فیلو

 

 فیلو فاهر(

 )فیلو فاهر(

 - کجایی هستی ؟؟

 - من از )إستونیا( ماستونیام

 چکار

می کنی؟ چه کار  - 

 - من معلم بازیهای پهلوونیمبازی های پهلوانی ام

 

 -.... به بچه ها یاد میدم...

 - صبر کن صبر کن

 

 - گفته "گیز"؟گیز؟

 - بچه ها

 

 - گفت یا نگفت؟

 - گفت بچه ها

 

 - بچه ها

 - گفت بچه ها

 

 - گفت "گیز"گیز

 - تو لکنت داری؟

 

 - چند سالته آقا؟

سالمه 52من   - 



 

 ؟! 52

 استقامت عالی داری

 )فیلو(،

برگردیم به بچه ها فیلو،  

 

 چند سالشونه؟

 

 - در تلفظش مشکل نداشته

 - بچه ها چند سالشونه؟

 

 -سالمه 52

 -سال 52

 

 اینجا چیزی زیادی دستگیرمون نمیشه

 اینطوراین طور نیست ؟

 

 امشب واسمون چکار میخوایواسه مون چه کار می خوای بکنی ؟

 

 تخصصم اینه که .......

 

 از وسط سختی ها رو به ستارها پیش برم

 

 - چی؟

 بله

 - دقیقا

 

 - بفرما

 - باشه



 

 ممنون

 

 خدای من

 خب

 خب

 

 چند لحظه دیگه آماده میشم

 

 باشه

 

ساله 52فیلو فاهر،   

 از تالین، إستونیا

 

 ممنون

! 

 سایمون؟

 

 فیلو،خدای من

 چند لحظه و آماده میشم

 خب

 )فیلو فاهر(، 52 ساله

 از )تالین، إستونیا(

 ممنون

 )سایمون(؟

 )فیلو(، دیوانگیت خارق العاده است

 لذاپس ازت خوشم میاد

 

 تو شبیه )بورات( پهلوانی

 چکار میکنه؟



 

 چه کار می کنه؟

 

 خدای من

 

 این عجیب و غریبترین غریب ترین

 چیزیه که تو عمرموعمرم دیدم

 )هایدی(؟

 پرشت

 هایدی؟

 

 پرش ات روی این چیزهایی 

 که ساختی

  عالی بود، 

 

 و وفتیوقتی آویزون قسمت دهن بودی

 و داشتی باال می رفتی

 وچیزی

 و چیزی وجود نداره که روش بیوفتیبیفتی

 خیلی حائز اهمیت وشگفتو شگفت آور بود

 )میل(؟

 بنظرم

 مل؟

 

یه شکل عالی دیوونه است به نظرم  

لباستروش صحبت کردنت و   

 وکاری

 و کاری که می کنی وروشت برا

انجام دادنش و روشت برای  

 



 - این شگفت انگیزه

 - ممنون

 

 واقعا شگفت انگیزه

 

 دوست دارم، حس شوخی خوبی داری

 

 و کارهایی می کنی که تا به حال ندیدیم

 

 شگفت آوره

 

 رای بگیریم

 

 باید بگم بله

 بله، بله، بله

( 

 - هایدی(

 ممنون

 - ممنون

 

بله دیگه بهت میدم یه  

 حتما میخواممی خوام یه بار دیگه ببینمت

 

 ممنون

 

 - سایمون

 - فیلو، برای پیروزی شركت کردی

 

 - درسته؟



 - البته

 

 خوبه، این یعنی بله سوم رو

 به دست آوردی

 

 ممنون

 )سایمون(

 )فیلو(، برای پیروزی شركت کردی

 درسته؟

 البته

 خوبه، این یعنی بله سوم رو

 بدست آوردی

 ممنون

داور بله گرفتی 4از   - 

 - ازتون ممنونم

 

 - برات آرزوی موفقیت دارم

 - ممنون

( 

 - آمریکا( رو دوست دارم

 - ما هم دوستدوستت داریم

 

 - خیلی خنده داره

 - عالی بود

 دوسش

داشتم دوستش  

 

 دوستای ما در جوایز )ویندم(ویندم

 کمکمون می کنن تا نگاهی به



 

 بعضی نمایشهاینمایش های رسیده

به مرحله بعدی بندازیم رو  

 

 پس ببینم

 

 خیلی سر گرم کننده و ترسناک بود

 

 جهان اسمتواسمت رو خواهد شناخت

 

 اینو دوست داشتم

 

 زیبا و مهیج بود

 

 خیلی نشاط آور بود

 

 یکی از بهترین نمایش هاییه 

 که

  تا بحالبه حال دیدیم، مبارکه

 

 - به برنامه ما خوش آمدید

 - ممنون

 

 - من یه کم استرس دارم

 - منممن هم

 

 شاید نتایج خوبی تو راه باشه

 

 بله، هر چی تو سرنوشتت میشه



 نگران نباش

 

 - امیدوارم

 - بله

 

 - و خیلی از بچه های کوچیکوکوچیک رو داریم

 - بله

 

 - این صندلی مال کسیه؟

 - نه

 )سایمون(

 سایمون خواننده های 

 کم سن و سال رو دوست داره

 

 امتیاز با مزهبامزه بودنم داریم

 

 - یک استعدا با استعداد یک ملیون دالرمیلیون دالری؟

 - بله

 

 خب، برو و رویاهاتورویاهات رو برآورده کن

 نا امید

شدم دخترها ناامید  

 

 چون صداهاتون زیباست، ولی االن باید

 از اینجا به اونجا جا بجاجابجا بشین

 

 من خیلی متاسفم دخترها

ون می کنمولی ردت  

 



 - ممنون

 - ممنون

 از کی

آواز می خونی؟ چند ساله  - 

 - سال 56از 

 

 خب.......

 خب

 بنظرم

 به نظرم باید کس دیگه ای 

 برای اون آواز پیانو می زد

 نمیخوام

 نمی خوام دروغ بگم 

 که تست اجرات خیلی عالی بود

 

 چون اینطوریاین طوری نبوده

 

 حاال میرم وسایلتووسایلت رو آماده کنم

 

 خب، این خوبه

 )دانییل(، )دانییل(

 بعضی وقتا

 

 دنییل، دنییل

 

 اون لحظه وقتی توصدات رو شنیدم

 به خودم گفتم

 

 شاید این دختر خیلی خوب باشه



 ولی آیتمهایآیتم های دیگه خوب نبود

 

 بهت نه میگم

 تاسف

انگیزه، چون با استعداده تأسف  

 

 ولی کافی نبود

 

 برم وایسم اونجا

  روی حرف )إكس(اكس

 

 - حرف )إكس(اكس بزرگ؟

 - بله

 

 ما اینجاییم، بیا جلو

 منظورم همینه

 

 - سالم

 - سالم

 

 - اسمت چیه؟

 - اسمم )رونی مارتن(

 

 -چند سالته؟؟

 -سالمه 62

 

 خوشگل بنظربه نظر میایی

 

ساله 62نسبت به   



 عالی بنظربه نظر میاد

 

 - تو سرحالی )رونی(

 - ممنون

 

 - خب، متأهلی؟

 - نه

 

 - خب، بچه داری؟

 - نه

 

 - ولی خواهر وبرادرو برادر زاده زیاد دارم

 - خب

 همشونو

دوست دارم همه شون رو  

 

 من مجردم

فقط یک رقمه 62منظورم اون   

 کارم

می کنی؟ کار هم  - 

کار می کنم 5تا  9از   - 

 چکار

می کنی؟ چه کار  - 

 - من دستیارم

 

 - دستیار کی؟

 - تو یک شرکت حقوقی

 

و برای چی اینجایی؟ خب،  



 آواز می خونی؟

 

 بله

 در طول سالهاست؟سال ها

 

 سعی کردم قرار دادی کردی قراردادی

 برای ضبط یک آلبوم داشته باشمباشی

 

ولی نشد ،داشت می شد  

 

 هدف این برنامه

 

 برام مهم نیست چند سالته

 اگر استعداد داری، پس واقعیت اینه

 

 - چنین احساسی داری االن؟

 - البته

 

 تا چیزی از دست نداده باشم

 باید اول به دستش بیارم

 

 خب )رونی(،، آرزوی موفقیت

 امیدوارم اوضاع خوب پیش بره

 

 ممنون، باید خودمو جمع و جور کنم

 

 شروع کن

 

 - ازش خوشم میاد



 - منممن هم

( 

 رونی مارتن(،، 62 ساله

 كولومبیا، فیرجینیا((

 ُكلمبیا، ویرجینیا(

 

 رونی(، نه بنظرم ، به نظرم

 این آواز مناسب توهتو نیست

 

خبخیلی   

 

 دیگه چی داری؟

 )ناتشرال

 - نَچرال وومن( رو بلدم

 - بله، تست کنیم

 خب

 باشه

 

 ممنون، ممنون

 زن عالیه

 

 نچرال وومن واقعی اینجاست

 

 ممنونتم

 

 آواز دومودوم به ما نشون داد

 تا چه اندازه خواننده با استعدادی هستی

 

شروع شدوقتی موسیقی   



 با تمام توانت خوندی، اصال ترس نداشتی

 

 برای اینکارتهمین ازت ممنونم ازت

 بنظرم

عالی بود به نظرم  

 

 زیبا و شگفت انگیز بود

 باید ستاره باشی

 

 بله، وقتی آهنگ اولیهاول رو خوندی

 داشتم فکر می کردم موافقت نکنم

 

 داشتم اونکارواون کارو می کردم، 

 

 و وقتی )سایمون(سایمون ازت

 خواست آواز دومیدوم بخونی

 نمیدونم

 نمی دونم چی شدهشد

 ولی صدات بطوربه طور شگفت انگیزی عوض شد

 میدونی )

 می دونی رونی(؟؟

 صدات عالیه، شخصیتتمشخصیتت هم شگفت انگیزه

 

 ممنون

 

 ولی االن باید به روز باشی

 

 و ایده اینایده این برنامه 

شماستدادن فرصتی به شما و امثال   



 

 فرصتی كه دیگراندیگران بهشون نمیدننمیدن

 

 چون واقعیته واقعیت

 زیبایی صدات )رونی(رو منکر نمیشم

 

 خدای من

 

 و روح برگواربزرگ

 اآلن

 االن تصمیم مهمی 

 در مورد تو خواهیم گرفت

( 

 رونی(،، باید رای بگیریم

 با )هاوی( شروع می کنیم

 

 بنابر چیزی که شنیدم تصمیم می گیرم

 وچیزیو چیزی که شنیده ام استثنایی بود

 

 و نمیشه استثنایی ها رو رد کرد

 بنابراین، من بهش بله میدم

 )میل(

 

 مل

 

 صدای شگفت انگیز

 خب، منممن هم بله دومی رو بهت میدم

 

 ممنون، ممنون



 

 و من سومیوسومی رو بهش میدم

( 

 رونی(

 ما تو راهیم

 

 چهار تا بله از داورها

 

 تو در راه ستارگیستاره شدن هستی

 

426426، 427، 427،428 ، 

 

 لطفا رو به در حرکت کنین

 

 شماره های ما بینشون نیست؟

 

 بله

 باید کمی صبر کنیم

 

 ما اومدیم

 

 نه

 

 رد شد

 

 داره چایی میخورهچای می خوره

 موهاتو

سوزوندی؟ موهات رو  - 

 - بله، غالبااحتماال



 

 نمایش شروع شد؟

 

 این خسته کننده ترین چیزیه که تابحال

دیدم تا به حال  

 

؟بله، چرا  

 میتونم

دوباره شروع کنم؟ می تونم  

 

 خدای من

 

 قضیه یک ملیونمیلیون دالره ها

 

 بله

 بله

 برگردیم کره ی زمین

 میتونم

اونو بپوشم می تونم  

 

 این کفش با اون لباس

 شگفت انگیز میشم

 

 - سالم داورها

 - سالم

 

 - حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟

 - بله، خوبیم، حال تو چطوره؟

 منم



خوبم، ممنون من هم  - 

 - از لباسش خوشم میاد

 

 - کجایی هستی؟

 - از )الس وگاس(

 

 عجب لباسیه! اسمت چیه؟

 من البارون، بارون الكون

 

 باُرن، باُرن جهان

 

 البته

 

 - جناب البارونباُرن، اسم واقعیت چیه؟

 )میكا(

 - )میكا(،میكا

 

چند سالته؟ میكا،  - 

سالمه 35بله،   - 

 

 چرا تو برنامه شرکت کردی؟

 

 تا ببرم، و بهترین نمایشو نمایش رو

 در )الس وگاس( اجرا کنم

 

 - خب، باید به ما نشون بدی

 خب

 آرزوی موفقیت

 - حتما



 

 - موفق باشی

 - ممنون

 )میكا نامینین(،

ساله 35 میكا نایمینن،  

 از )الس وگاس( نیفادا نوادا

 

 خدای من

 نمیخوام

ببینم خوام نمی  

 

 لعنت !!

 

 به سینه ات نزدیک نشه

 

 یه استراحت الزم دارم

 )سایمون(

 

 - سایمون

 - سینه ام درد میکنهمی کنه

 

 - دوست داری اونکارواون کارو بکنی؟

 - خیلی دوست دارم

 

 - چرا؟

 - حس خوبی به آدم دست میده

 

 - واقعا؟

 - بله



 

 حس خوبیه ، بله

 )میل(،

خوشت اومد؟ مل،  

 

چیزی نیست که دوست دارماین   

 ولی می فهمم چکاردچه کار داری می کنی

 

 بعضی ها اینکارواین کارو دوست دارن

 

 دوست دارن ببیننش، 

 به حدی که بهش اعتیاد دارن

 

 حلقه ها و آویزون کردن 

 چیزها رو دوست دارن

 

 کشیدن چیزهایی که نباید کشیده بشن

 

 خب، علیرغم اینکهبا وجود این که ندیدمش 

 ولی درکش می کنم

 

 ممنون عزیزمعزیزم

 خیلی ممنون

 )سایمون(

 

 - سایمون

 - یه چیزی هست

 

 وقتی کوچیک بودم، داشتم فیلم ترسناکی ترسناک



 می دیدم

 میخواستم صورتمو از پشت بالشکاناپه

 

 می خواستم صورتم رو

در بیارم از پشت بالشت  

 

 تا ببینم چکارچه کار داره می کنه

بودچون خیلی دیوونه   

 

 خب، حاال رای بگیریم

 

 با سختی زیادی روبهرو به رو شدم

 لذاپس، من نه میگم، متاسفم، نهمل

 

 تو خیلی ادمآدم دیوونه ای هستی

 ولی خوشم اومد، من بهت بله میدم

( 

 هاوی(

 

 تو نمایش چیزیو دیدییم چیزی رو دیدیم

 که تا به حال ندیدیم

 

 من از این خیلی خوشم اومد

میدمپس بهش بله   

 

 ممنون

 

 اگر به دور بعد برسی 

 چی میخوای بگی ؟کار می خوای بکنی؟



 

 ماشین بزرگ

 

 با چی میخوایمی خوای بکشیش؟

 جدی میگی؟

 

 بله

 

 برای این باید به خدمات ماشین زنگ زد

 

 - بهت بله میدم

 - خیلی ممنون

 

 در دور بعدی تو رو خواهیم دید

 

 - ممنون، خدا حافظخداحافظ

 خدا حافظ

 - خداحافظ

 

 خیلی عجیبوعجیب و غریب بود

 

 ولی دلم میخوادمی خواد یه بار دیگه ببینمش

 

 - مبارکه

 - خیلی ممنون

 

 - تو رو بعدا خواهیم دید

 - ممنون

 خدا حافظ



 

 خداحافظ

 

 کمی بعد......

 میخوام

به مردم ثابت کنم می خوام  

 که ربطی به سن نداره

 

 چون موهات سفید شده وایسا

 

 بذار منصف باشیم )میل(مل

 هنوز میخونیمی خونی؟

 

 می کشمت

 

 همه چیزی رو که به تو مرتبطهمربوطه دوست دارم

 بنظرت

خیلی متفاوته به نظرت  

 بنظرم همینطورهبه نظرم همین طوره واقعا

 

 متاسفم، باید اینکارواین کارو بکنم

 

 دو دقیقهدقیقه بعد

 دو دقیقه بعد لطفا

 

 موهاتو شونه می کنی؟

 خودت آرایش می کنی؟

 

 بله



 

 خودت اینکارواین کارو کردی؟

 

 - منظورت از این حرکت چیه؟

 -.... همه این

 

 - خودت اینکارواین کارو کردی؟

 - نه، بهم کمک کردند

 

 انگار خودت اینکارواین کارو کردی

 

 -.... تو

 - میخواممی خوام در نقش داور ماتش بشمباشم

 

 آرایشگر دومم االن اینجا نیست

 

 این بدون نقشه اتفاق نمیوفتهنمی افته

 

 این اعجاِز تکنلوژی نو هستشنوئه

 

 من )جولیا سكوت(،جولیا سكات، 63 ساله

 من از )وایتنگ، نیوجیرسی(وایتنگ، نیوجرسی

 

 و من كمدینكمدین هستم

 

 چطوری کار کمدی رو شروع کرده بودی؟

 

سالم بود، تبلیغی برای 28وقتی   

رستوران چینیاجرای نمایش در   



 

 در)نیوجیرسی( نیوجرسی دیدم

 همه اون مکان ....

 

 کار کمدی رو ول کردم

 چون نیاز به کار ثابت داشتم

 

 ازدواج کردم و بچه دار شدم

 برگشتم دانشگاه

 

 معلم زبان و هنر برای کالس ششم شدم

 ولی عشقم به کمدی رو فراموش نکردم

 هیچوقت

فراموشش نکردم هیچ وقت  

 اآلن

برای چی اومدی اینجا؟ االن  

 

 کل عمرم تو کمدی کار می کنم

 از هر چیز دیگه ای بیشتر دوستش دارم

 

 و این جاییه که میخواممی خوام توش باشم

 

 وقتی آدم کوچیک باشه مردم بهش میگن

 زندگی زود میگذرهمی گذره

 

ساله می بینی 63یهویی خودتو   

 

 به خودت میگی باید جرأت داشته باشم

 وشروعو شروع به محقق ساختن رویاهام کنم



 چکار

 چه کار کنم؟ 

 

 عضو باشگاه خیاطی یا 

 باشگاه دیگه ای بشم؟

 

 نه میخواهم، می خواهم کارهایی رو 

 که دوست دارم انجام بدم

 

 بنابراین اومدم اینجا

 

 - کی نوبتم میشه؟

 - تو نفر بعدی هستی

 

 - بعدی کیه؟ واقعا؟

 - بله

 سالم

 چکار

کنم؟ چه کار  

 

 - آماده ای؟

 - تو 90 ثانیه؟

 شروع کن

 یاال

 

 - پس بزن بریم

 - بریم

 

خبخیلی   



 

 وقتی از اینجا میرم بیرون

 میخواممی خوام مردم بگن شگفت انگیز بود

 

 - به برنامه ما خوش امدیدآمدید

 - ممنون، عالیه

 

 اسمت چیه؟ و از کجا اومدی؟

 

 اسمم )جولیا سکوتی(جولیا سکاتی

 و از )نیوجیرسی(نیوجرسی هستم، بله

 چکار

 که این طور

 

می کنی؟ چه کار  - 

 - کمدی ارتجالیتکان دهنده اجرا می کنم

 

 خب، چرا این برنامه رو انتخاب کردی؟

 میخوام

به مردم نشون بدم می خوام  

 که مسالهمسئله ربطی به سن نداره

 نباید بایستی 

 تسلیم میشی

 چون موهات سفید شدن

 اینطور

نیست؟ این طور  

( 

 هاوی( 60 سالشه و هنوز

 وهنوزاستندآپ کمدی نمایش میدیاجرا می کنه، درسته؟



 

 اگر موهام سفید بود 

 قضیه سخترسخت تر می شد

 

 من مو ندارم

 واین مسالهو این مسئله بهم انرژی میده

 

 برام سخت میشه که ........

 

 بذار منصف باشیم )میل(مل

؟تو هنوز می خونی  

 میدونی؟ 

 می دونی؟

 

کشمتمی   

 

 منظورم تعریف کردن بود

 

 - خب، برگردیم سراغ شما

 - من بهت احترام میذارممی ذارم

 

 گوش کن، صحنه در اختیارته

 و هممونهمه مون به تو گوش میدیم

 آرزوی موفقیت،

 موفق باشی و لذت ببر ، راستی

 )سایمون(،سایمون، تو در زمره ی مردهُمرده ها هستی

 

ساله 63جولیا سکاتی،   

نگ، نیوجرسیوایتی  



 

 ممنون از حضورتون

 )جولیا سکوتی(، 63 ساله

 عالیه، پس

 

من پیرم خب  

 من در مرحله پاییز عمرممعمرم هستم

 

 باورم کنید چون رنگ برگهام 

 داره عوض میشه

 

 نه! نه! نه!!

 

 - اگر منظورمومنظورم رو بدونید

 - بله، میدونیممی دونیم

 

 به سنی رسیدم که 

غرق شدن بودماگر در کشتی در حال   

 

 و قایق نجات به اندازه کافی نبود

 سهمم آخرین صندلی در آخرین قایقه

 

 و وقتی میخواممی خوام سوار قایق بشم

 یه دختر کوچولو بهم نزدیک میشه

 

 و قیافه ی غمناکی رو صورتشه

 انگار باید جامو بهش بدم

 

 باید چیزی حکیمانه بگم



 مثال

 میدونی

عزیزم؟ می دونی  

پشت سر گذاشتم زندگی خوبی  

 

 جای منو تو قایق نجات بگیر

 

 لعنت به تو

 

 به این سن نرسیدم چون جامو 

 تو قایق نجات به دیگری میدم

 

 باید زندگی کردن 

 با نا امیدیناامیدی رو یاد بگیری

 

 تا چند دقیقه دیگه ال اقلالاقل

 

 چون ........

 

 عالوه بر اینکه پیر زنپیرزن چاق و 

 مجرد وبیو بی پولی هستم

 

 در حساب بازنشستگیم مبلغ کافی دارم

 تا یک ماه و نیم در )نتفلكس(نتفلیكس شرکت کنم

 

 من از نظر جسمی داغونم

 پزشک سالمتیم دانشمند عتیقه هاست

 

 ورزش نمی کنم چون روماتیسم مزمن دارم



سالشه 70بر خالف دختر عموم که   

 

 تو 70 ساله سالگی

 در مارتونماراتُن 5.26 مایل شرکت کرد

 میدونم

 

 می دونم

 

 اما من، روزی دو بسته سیگار می کشم

 وبهو به اندازه یک خیابان و نصف دویدم

 

 داشتم فامیلهایفامیل های مرده ام رو 

 انتهای خیابان می دیدم

 

 خیلی ممنون، ممنون، ممنون

 

 اونها لبخند زدند و به احترامش ایستادن

 

 ممنون

 

میندازیددارید منو گریه   

 

 خیلی ممنون

( 

 هایدی(،، نظرت چیه؟

 

 تو کمی شیطونی

 ومنو من اینو دوست دارم

 ودوست



دارم سر ما داد بزنی و دوست  

 

 و احساس راحتیت صحنه رو 

دوست دارمصحنه روی   

 

 - واقعا منو خندوندی ، ممنون

 - خیلی ممنون، باعث خوشحالیمه

 )جولیا(،

از یه کمدین به همکارش جولیا،  

 میذارم )می ذارم هاوی( نظرشو بده

 

 تو منبع خوشحالی هستی

 

 خیلی چیزها داری 

 که میشه به نمایش گذاشت

 میتونم

یه سؤالی ازت ببرسم؟ می تونم  

 چرا دیر شروع کردی؟

 

 وقتی 28 سالم بود وقتی، شروع کردم

 وبرایو برای 20 ساله اینکارواین کارو کردم

 

سال استراحت کردم 11بعدش برای   

 معلم شدم ، ومشکالتو مشکالت دیگه ای داشتم

 میخوایین

بدونین چی هست؟ می خوایین  

 

 بدم نمیاد

 



سال اولیه عمرم 28در   

 به )ریک سكوتی(ریک سكاتی شناخته شده بودم

 

 واقعا؟

 لذا

، این برام مهمهپس  

 بله

 

 چه مرد چه زن باشی

 تو انسانی

 

 - خنده داری

 - ممنونم

 

 - و با استعدادی

 - ممنون

 

 و شجاع و من خوشحالم

 که تونستیم شما رو ببینیم

 

 تو خنده داری

 و کلمه های نامناسب رو میگی

 

 و هر چی که دیگران

 فکرش رو می کنن تو میگی

 

 ممنون

 و شجاع ، و من خوشحالم که تونستیم شما رو ببینیم

 تو خنده داری و کلمه های نامناسبو میگی



 و هر چی که دیگران فکرشو می کنن تو میگی

 ممنون

 - و تو از اونایی هستی که دوستشون دارم

 - ممنون

 

 خیلی خوشم اومد

 

 تو خیلی خانم ویژه ای هستی )جولیا(جولیا

 مادر بزرگ

معلم مهربون مادربزرگ  

 

 بعد نمایشتونمایشت رو شروع می کنی

 و همه رو شگفت زده می کنی

 

 بله

 

 منظورم اینه، عجیب سورپرایزهسورپرایزی

 سورپرایزاتسورپرایزهات تمومی نداره

 

 ولی منو از ته دل خندوندی )جولیا(جولیا

 چون منو شگفت زده کردی واقعا

 

 بله، نگران تو بودم

 

 نه، من مهربونم )جولیا(جولیا

 تو جرات داری و الیق اهمیتی

 لذا

، مبارکهپس  - 

 - خیلی ممنون



 

 رای بگیریم

 )هاوی(

 

 واضحه، بله بهش میدم

( 

 - هایدی(

 - بله حتما

 

 البته بله عزیزمعزیزم

 

 و از من بله چهارموچهارم رو می گیری

 

 ممنون

 

 میری به فصل بعدی

 مبارکه

 

 عجبا! خیلی ممنون

 

 خدای من! شگفت انگیز بود

 

 - چه حسی داری؟

 - خدایا! میخواممی خوام 45 دقیقه اجرا کنم

 

 - عالیه، دوسشدوستش داشتم

 - منممن هم

 

 عالیه



زیادی نصیبش شدتشویق   

 و 4

 چهارتا بله از داورها همگرفتم

 

 و سکته هم نکردم

 

 کمی بعد

 

 - سالم

 - سالم

 

 - اسمت چیه؟

 - اسمم )کالی بیفییه(بیفیی ـه

 

 - آرزوت چیه؟

 - آرزوم که در برنامه ببرم

 

 - چند شرکت کننده موند؟

 - یکی فقط

 

 چی؟ چند نفرننفرند؟

 

 تموم شد

 فقط یکی

 

مونده؟فقط یکی   - 

 - بله

 

 مامان، اگر تو نبودی اینجا



 من نمی اومدم مادر مناینجا

 دوست

دارم عزیزم دوستت  - 

 - منممن هم تو رو دوست دارم

 

 آماده ای االن که بری اونجا

 وهرو هر چی در توانت باشه ارائه بدی؟

 

 - بله

 - خب، برو ببینم

 

 - سالم

 - سالم

 

 - اسمت چیه؟

 - اسمم )کالی بیفییه(بیفیی ـه

 

 سالم )کالی(،، از کجا اومدی؟

 

 من از شهر کوچیک در )اوهایو(اوهایو

 به اسم )گراند رابیدز(راپیدز

 

 و چند سالته؟

 

 -سالمه 16

 -سال 16

 

 بله

 



 - آرزوت چیه؟

 - آرزوم اینه که در برنامه برنده بشم

 بعنوان

خواننده به عنوان  - 

 - بله، خواننده

 

کنی؟خودتو با کی مقایسه می   - 

 - خودمو با کسی مقایسه نمی کنم

 

 خوبه

 )سایمون(

میگه دنبال شخصی خالق می گرده سایمون  

 

 تا چیزی ازش بشنویم که 

 تا به حال نشنیده باشیم

 

 - آیا از تو خواهیم شنید؟

 - امیدوارم ، بله

 منم

 من هم امیدوارم، از ظهورتظاهرت خوشم میاد

 شبیه )أودری هیبورن(اودری هیپبورن

 

 ممنون

 موهامو 

 کوتاه نمی کردمکردن موهام انتخاب خودم نبود

 انتخابم بود

 سرطان مرحله سوم تخمدان 

 داشتم و خوب شدم

 



 - واقعا؟

 - بله

 

 تابستان گذشته

 تعطیالت بودیم

 

 و مادرم متوجه ورم تو معده امشکمم شد

 بردیمیش

دکتر بردیمش  

 گفت بچه ات سرطان داره

 

 شاید این بدترین چیزی که میتونیمی تونی

 بعنوانبه عنوان پدر یا مادر 

 

 درباره فرزندت بشنوی

 

 دوست نداری این حرفا رو بشنوی

 ووقتیو وقتی شنیدم خیلی شوکه شدم

 

 در طول تابستان شیمی درمانی شدم

 

 یادم میاد دستمودستم رو روی موهام می کشیدم

 وموهامو موهام می ریخت

 بنظرم

اون روزی بود که نظرمبه   

 بیشتر از هر وقت دیگه گریه کرده بودی

 

 بله

 



 برای یه دختر نوجوون 

 طبیعی نبود چنین شرایطی رو ببینه

 

 ولی جنگجوههاون یه جنگجوئه

 

 من به تو افتخار می کنم

 

 نگاهش می کنم وبه خودو به خودم میگم

 "خدای من! خیلی از من قویترهقوی تره

 میتونی اینکارو

بکنی تونی این کارومی   

 

 وقتی در بیمارستان مریض بودم

 همیشه سعی می کردم خوشحال باشم

 

 و به نیمه پر لیوان نگاه کنم

 هندز فریمو میذاشتم 

 هدفون می ذاشتم

 و همیشه به موسیقی گوش می کردم

 آهنگها

می تونه به آدم در هر شرایطی آهنگ ها  

 که قرار بگیره کمک کنه

 

 موسیقی و آوازروآواز رو دوست داره

 صداش چیزی ویژه ی داشت

 

 آواز منو خوشحال میکنهمی کنه

 

 و این تنها واژه ایه که می تونم

 آوازوآواز رو با اون توصیف کنم



 

 در 28 اوتاگوست

 بهم گفتند که خوب شدم

 

 حتما شانس داشتم

 

 بهم انگیزه داد

 تا در زمینه ی آواز کار بیشتری بکنم

 میخواد

بگه می خواد  

 میدونممی دونم که از پسش بر میاد

 

 ولی ته دلت فقط آرزوهاست

 چون احتمال دومی همیشه هست

 

 آرزوم اینکه بزرگ بشم

 و دبیرستانودبیرستان رو تموم کنم

 

 من االن سال دوم هستم

 از اینجا

، خب البتهاینجاماالن  من  

 باید در مورد چیزی که داری مثبت باشی

 

 باید سعی و تالش و سعی رو ادامه بدی

 اعتماد به نفست رو از دست نده

 

 امروز اومدم تا به مردم ثابت کنم که

 شرایطی که توش بودم هر چی باشه

 



 باید تالشوتالش رو برای براورده

کردن آرزوها ادامه داد برآورده  

 

 عجب پیام عالی بود

 تو منبع الهام بخشی

 

 ما برای شنیدنت اشتیاق داریم

 آرزوی موفقیت

 

یموفق باش  - 

 - ممنون

 

 - حس می کنم دلم تند تند میزنهمی زنه

 - ارومآروم باش، خوبه

( 

 کالیستا بیفییه(،بیوییه، 16 ساله

 )گراند رابیدز(، اوهایورابیدز، اوهایو

 

 با مشکل بزرگی رو به رو شدی

 با چیزی که بزرگتر از توهتوئه

 به

 که حتی نمیشه تصورش رو به رو شدن باهاش فکر کنهکرد

 

به این مرحله رسیدیبعد   

 و تصمیم گرفتی

 

 و اجرای آوازوآواز رو انتخاب کردی

 و اون آواز مقاومته

 



 بله

 

 و از ته دل و الهام بخش بود

 و فقط میخواممی خوام ازت تشکر کنم

 

 خیلی ممنون

 

 شگفت انگیز بود

 

 آهنگات، وروش دنبا و روش دنبال کردن آهنگت

 خیلی حرفه ای بود

 

نمیشه انجامش دادبهتر از این   - 

 - ممنون

 

 واقعا صدات زیباست

 و باور نمیکنمنمی کنم که فقط 16 سالته

 

 - شگفت انگیزه، آفرین

 - ممنون

( 

 - کالیستا(، هم چیتو، همه چی تو رو دوست دارم

 - خیلی ممنون

 میدونی؟

 

 می دونی؟

 

 وقتی وارد صحنه شدی یه حسی داشتم که

 نمیتونمنمی تونم توصیفش کنم



 

 روح معنویت

 و انتخاب آوازت و صدات

 بنظرم

خیلی ویژه است به نظرم  - 

 - ممنون

 

 - حسی خیلی خوبی بهت دارم

 خیلی ممنون

 - خیلی ممنون

 

 واقعا حسی خوبی بهت دارم

 

 خیلی ممنون

 شنیدن اینا از تو خیلی برام معنی بزرگی دارهمهمه

 معنی زیادی داره

 

 - عالیه، وقتی )سایمون(سایمون بگه

 - بنظرمآره

 

 به نظرم همه در این سالن

اینو حس کردن،   

 وبنظرم

استرس داشتی و به نظرم  

 اینو در صدات شنیدم

 

 ولی اگر از این مرحله عبور کنی

 

 پیش بینی می کنم 



 اتفاقات خیلی خوبی برات بیوفتهبیفته

 

 - یه چیزی هست که تو رو متمایز می کنه

 - ممنون

 متاسفم

 متأسفم، باید اینکارواین کارو بکنم

 

 - ممنون

اینجایی من خیلی خوشحالم  - 

 

 خیلی ممنون

 

 واقعا کارشوکارش رو دوست داشتم

 

 خیلی شگفت انگیز بود

 

 دخترت عالیه

 خانمها

 خانم ها، آقایان، 

 مستقیم به قسمت آخر میریممیره

 

 - چه حسی داری؟

 - شگفت آوره! نمیدونمنمی دونم

 

 خیلی ویژه ای

 

رو خواهیم دید در نمایش زنده تو  

 

 - البته فکر نمی کردم



 - البته؟

... 

 منظورم

 

 این اجرای شگفت انگیز رو 

 پیش بینی نمی کردیم

 

 از صداش خوشم اومد

 صداشو وقیافشو وسبکشو

 صداش، قیافه اش

دوست داشتم و سبکش رو  

 

 همه چی،

عالی بود اون واقعا  

 

 رتبه طالیی به دست آوردی

 

 تعریف از طرف )سایمون(سایمون

 

 مبارکه، 

 در نمایش زنده تو رو خواهیم دید

 

 خدای من! شگفت انگیزه

 

 این رؤیایی هستشرؤیاییه که داشتی

 

 در نمایش زنده شرکت خواهی کرد

 

 - مردم این دخترودختر رو دوست خواهند داشت



 بنظرمبه نظرم از همین االن دوسشدوستش دارن

 - 


