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خب چی می خورید؟ چیزی میل 

که  نوشیدنیدارید بیارم؟ ما هر جور 

یادداشت مترجم برای )بخواید داریم 

در اصل، ویراستار/مدیر دوبالژ: 

 ودکا و رام داریم(



 

 

 باهاش صحبت کردی رئیس؟

 ت.اینجا جاش نیس

 فقط بگین باهاش صحبت کردین؟

گفت باید فکر کنه ولی تو به 

 دردش نمی خوری.

جدی گفت راجع بهش فکر می 

 کنه؟ دیگه چیا گفت؟

 

خب چرا خودت نمی ری باهاش 

 !صحبت کنی؟ مستقیما

 .آقای کیمن من نمی تونم

پس با من کار می کنی صدات هم 

 در نمیاد فهمیدی؟
 

خب می تونی خودت بری تقاضا 

 . کنی

 م. نمی تون

 میل خودته.

 اون نیکه.

 نیک کیه؟

با هم نامزد شده بودیم. ولی 

 . خیلی وقته که ازش بی خبرم



 

 

لیسا عزیزیم پاشو. من می خواهم 

برم بیرون. می خواهم توو این 

فاصله از برادرهای دوست 

 داشتنیت مراقبت کنی. پاشو دیگه.

من نمی تونم امشب جایی 

 مهمونم.

 چه ساعتی؟

 می زنیم بیرون.ساعت هشت 

 االن ساعت دو. 

 خب که چی؟

تو شش ساعت دیگه  مهمونی

 است.

 خیلی تو فکری!

 آره .

 مشکلی پیش اومده؟

 آره.

ی چی؟ خب چرا به من نم

 گی؟ بگو من هم بدونم چیه.

 هیچی. 

 یعنی چی هیچی؟

 ولش کن هیچی. 

یعنی چی پسر؟ فک می کنی 

احمقم؟ چند روزی همتون 

 بهم ریختید. بگو چته؟



 

 

مورگان، اگه باز داری توو 

اتاق خواب من فیلم آشغال 

، میام پوستت را می می بینی

 کنم.

  چی شده باز داد می زنی؟

مورگان، واسه چی توو 

خونه خودتون ازین کار نمی 

کنی، آخرش می زنم ناقصت 

  می کنم.

واسه اینکه توو خونمون 

 ویدیو نداریم.

خاک توو سرت با اون 

 . خونت

ی اشتباه می بسه بابا، دار

 کنی. 

دست کش مسابقه من را 

  واسه چی برداشتی؟

 می فرمایید چکار کنم؟ 

. باس آخه تو چه مرگته پسر

 به همه چی آدم دست بزنی.
 

نه فقط داشتم همین جوری 

  نیگا می کردم.

ایکبیری، بی اجازه توو اتاق 

خواب من میری همه جا سر 

 می کشی.  

قهرمان های داستان های  نمادها

بچگی من بودند. مثل هانومان 

مثال یک کوه  نماد میمونها

نماد یا  بزرگ را بلند می کنه

که زندگیش را به خطر می  فیل

اندازه از آبروی مادرش 

 پارواتی دفاع کنه ...

اجازه ندید این داستان ها و 

فریبتون بده.  دروغهای شیرین

بچه ها این کار اصال درست 

 .نیست



 

 



 

 

.خوشگلیدبه نظر من شما خیلی   

می کنید؟ ازدواجشما با رابین هود 

دوست مامان میگه شما و رابین هود همدیگر را 

.دارید

ود می دونید اون جریان مال چندسال قبل ب -راستش

 وقتی که به لندن نرفته بودم.

رابین تاحاال شما را بوسیده؟

 راستش نه.

رابین هود روز اول اسممون را روی این درخت 

نوشت. اون روزا را خوب به یاد دارم.  

شما بچه دار هم میشید؟

هستید. بونمهرشما خیلی   

؟دیدیدشما تاحاال رابین هود را   

دارید. آشناییمامان می گفت شما با اون   

 خب. این مربوط به سالها پیشه موقعی که لندن

 بودیم.

 

 بعدا دیگه ندیدینش؟
راستش نه.

حذف سکانس! -


.قشنگیدخدایا شما چقدر 

می کنید؟ ازدواجشما با رابین هود 

شما و رابین از بچگی همدیگر را مامانم میگه 

.داشتیددوست   

ال پیشه. قبل از اینکه به خب. اون مال چندین س

 لندن برم. 

 دیگه ندیدیش؟
خب راستش نه. ولی حروف اول اسممون را این 

درخت کندیم. اون روز خوب یادمه.

باالخره باهاش ازدواج می کنید؟
 



 

 



 

 

  

مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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http://ltlts2.um.ac.ir/

