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وفیلنامه ها منوط ،ایده هر گونه استفاده وبرداشت از طرح 
.به اجازه نویسنده هست  

:راه ارتباطی با نویسنده  
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 کادو

  خارجی/روز/خیابان

ساله پشت سر پدرش روي موتور سیکلت درحاله حرکت هستند دردستان بچه یک کاردستی کاغذي شکل هست که پسر بچه با دستانش 10پسر بچه 
باالي شهر داخل کوچه اي می شوند ودر روبروي یک ساختمان چند طبقه از خوردن باد به کاردستی جلو گیري می کند بعد از طی مسافتی در منطقه 

  همین جاست پیاده شو:بسیار شیک می ایستند پدر موتور را متوقف می کنه وبه پسر می گه

  زنگ سوم را بزن:پسر بچه با نگاهی به ساختمان از موتور پیاده می شود وبه سمت در می رود پدر به پسر بچه می گوید 

موتور را روشن می کند وحرکت می کند سرو صداي زیادي از طبقات ساختمان به گوش می رسد همه در حاله شادي کردن دست زدن بعد پدر 
به کادو خود می کند بعد به آرامی سرش را می گرداند وبه ساختمان نگاهی می کنه کادوي پسر بچه که وتولدت مبارك گفتن هستند پسر بچه نگاهی 

بعد نزدیک زنگ طبقات می شود تا دکمه زنگ را فشار دهد کمی مکث می کند از .ید به هم خورده پسر بچه را ناراحت کرده است در اثر وزش باد شد
 کاره خودش صرف نظر می کند کادو را بر می داره وکمی از ساختمان دور می شود وپشت یک دیوار می شیند همچنان به ساختمان درب ورودي نگاه

  کادوي خود ور می رود تا بتواند ان را به حالت اول برگرداند ولی درست نمی شود بعد کمی به.می کند 

  )تصویر فید می شود(

  داخلی/روز/منزل دوست بچه

 درب وردي ساختمان باز می شود وپسر بچه با کادویی که در دست دارد وارد خانه می شود همه درحاله دست زدن وشادي کردن هستند وبچه ها در
 مادر چند تا از بچه ها نگاهی.با ورود پسر بچه به خانه همه متوجه وخیره به پسر وکادویی که در دست دارد می شوند.حاله خواندن تولدت مبارك 

ش تمسخر آمیز به کادو در دست بچه می کنند پسر بچه با نزدیک شدن به دوستش که روي صندلی نشسته وکاله بزرگی بر سر دارد کادو را به دوست
 ولدمی دهد بعد دوستش کادور را می گیرد وبا اخمی که به صورت دارد آن را از وسط پاره می کنه وروي زمین می ریزد همه بچه ها وحاضرین در ت

ه بعد از این حرکت شروع به خندیدن می کنند وبا انگشت دست به پسر بچه اشاره می کنند وقهقهه می زنند پسر بچه که اشک در چشمانش حلقه زد
  .به اطراف خودش نگاه می کنه وخجالت می کشه همه در حاله خندیدن وپسر بچه اشک می ریزد

  )تصویر با صورت گریان پسر بچه فید می شود(

  خارجی/روز/کوچهداخل 

همین پسر بچه کادو راروبروي خود گذاشته در حالی که روي زمین نشسته ودستانش را زیر چانه اش گذاشته به کادو نگاه می کنه واشک می ریزد در 
یابان فیکس می حال یک ماشین به سرعت از روي کادوي پسر بچه رد می شود وتمامی اجزا کادو از هم متالشی می شود دوربین روي کادوي وسط خ

  .شود

می پسر بچه از پشت دیوار در حاله نگاه کردن به همکالسی هاي خود که با شادي از ساختمان خارج می شوند وهمراه پدر ومادر خود سوار ماشین 
  . شوند واز کوچه خارج می شوند
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  خارجی/غروب /داخل کوچه

هست پسر بچه با دیدن پدرش با موتور از دور خیلی سریع بدون اینکه پدرش متوجه بعد از چند دقیقه که همکالسی ها رفتند هوا درحاله تاریک شدن 
ت بشود روبروي ساختمان می ایستد پدر جلوي ساختمان نگه می دارد وبه پسر بچه اشاره می کند تا سوار شود پسر بچه سوار موتور می شود وحرک

  می کنند

  خارجی/شب/خیابان

  لود به روبه روي خود نگاه می کندپسر بچه پشت موتور با چشمان اشک آ
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  آچار فرانسه

  خارجی/روز/پیاده رو

  )به یک شاکرد جوان جهت کار در تعمیرگاه خودرو نیازمندیم( داخل آگهی نوشته شده.چسبانده می شودروي دیوار یک آگهی استخدام 

  داخلی/روز/تعمیرگاه

  پسر جوانی به سمته میزه ابزار می رود وبا دست هاي سیاهش آچار فرانسه را از روي میز برمیداره 

  )تصویر فید می شود(

  کارآچار فرانسه را بر می دارد وشروع میکنه یک پیچ را سفت کردن استادآچار فرانسه روي کاپوت ماشین قرار دارد 

  )تصویر فید می شود(

   ممد بردار بیار دیگه چقدر لفتش می دي:ه ودر حاله رفتن به موتور هست استاد کار پسر جوان را صدا می زندپسر جوان کنار میز ایستاد

  چشم اوسا آوردم:محمد

  داخلی/روز/تعمیرگاه

  

  )شروع به استارت زدن می کند محمد(استارت بزن:جوان پشت فرمان نشسته استاد کار میگهپسر

  )محمد استارت را می زند وماشین روشن می شود. مکث استاد کار میگه استارت بزن بعد از چند ثانیه(نزن نزن :استاد کار

  )تصویر فید می شود(

   وقتی گفتم پیچ وسفتش کن:محمد زیر ماشین قرار گرفته استاد کار آچار فرانسه را به محمد می ده ومیگه 

اصال کجا رو .چیکار می کنی پس سفتش کن دیگه :کمی مکث بعد از (سفتش کن:استاد کار کمی ور می ره وقطعه را محکم می گیره ومیگه 
  داري بازش میکنی االغ اچا از اون طرف بچرخون)با لگد به پاي محمد می زند( گرفتی

  )جامپ کات(

  دقیقه را نشان می دهد6.45ساعت 

  اچار فرانسه روي زمین افتاده واستاد کار پایش را روي اچار می ذاره ورد میشه

  داخلی/روز/تعمیرگاه
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  محمد لباسهاي خود را عوض میکنه وسمته استاد کار میاد استاد پشت میز نشسته 

   اوسا امروز پولم و می دي:محمد

  خیلی زرنگی تازه پولم می خواي برو هفته دیگه بهت می دم:استاد کار درحاله حساب کردن با ماشین حساب هست

  من به این پول احتیاج دارم اگه نیاز نداشتم که نمی اومدم کار االن دو ماهه همین حرف و می زنید:محمد 

   می کنم تسویه زبون درازي نکن بچه می زنم تو دهنت و بذار به کارم برسم بهت گفتم برو هفته دیگه باهات:استاد

   ماوسا خواهش می کن.حداقل نصفشو بهم بدید .من امروز این پو ل و می خوام به خدا احتیاجش دارم : محمد

داري اعصابمو خورد می کنی بچه ها ،ازصبح تا شب با مشتري سرو کله می زنم یک قرون پولم نگرفتم حاال تو ازم طلبکاري بهت :استاد
آچار فرانسه را از روي میز بر میدارد وبه سمته شاگرد پرت می کنه اچار فرانسه به دیوار می خوره وروي زمین می افتد محمد از ( گفتم برو دیگه

  )سش از مغازه خارج می شود وفرار میکنهتر

  خارجی/روز/پیاده رو

  )به یک شاکرد جوان جهت کار در تعمیرگاه خودرو نیازمندیم( داخل آگهی نوشته شده.روي دیوار یک آگهی استخدام چسبانده می شود
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  سیگنال تحمیلی

  داخلی/روز/اتاق

  .سیگنال نیست روي صفحه تلویزیون مشاهده می شودتلویزیون روشن درحالی که صفحه سیاه وآرم 

  کناره رختخوابی که پیرمرد خوابیده یک ویلچرقرار دارد.پیرمرد کهنسال پشت به تلویزیون دراز کشیده داخل گوش پیرمرد پنبه قرار دارد

ودر حاله گوش کردن به موزیک وزمزمه دوربین از پشت پنجره پسر جوانی را نشان می دهد که وارد منزل می شود داخل گوشش هدفون گذاشته 
روبه پیرمرد سالم می .کردن ترانه وارد حیاط می شود به حوض آب نزدیک می شود دست وصورتش را می شوید وزمزمه کنان وارد اتاق می شود
لویزیون می افتد که روي کنددوربین صورت پیرمرد را نشان می دهد که با سالم کردن پسرش چشم هایش را باز وبسته می کند پسر چشمش به ت

روبه روي تلویزیون می شیند وبا کنترل تنظیمات تلویزیون را انجام می دهد سیگنال قطع ووصل می شود .صفحه سیگنال قطع شده را نشان می دهد
  .پسر حسابی ناراحت وعصبانی می شود 

  خارجی/روز/کوچه

  بال بازي کردن نگاه می کند واز بین آنها یکی را با اشاره دست صدا می زندوبه تعدادي پسر بچه که در حاله فوت پسر از منزل خارج می شود

  داخلی/روز/اتاق

پسر بچه روبه روي تلویزیون نشسته ونگاهی به پیر مرد می کند سیگنال همچنان قطع ووصل می شود وموزیک هاي خارجی به صورت قطع و وصل 
  پخش می شود

  خارجی/روز/پشت بام

  پسرپیرمرد روي پشت بام در حاله تنظیم کردن دیش ماهواره است 

  داخلی/روز/اتاق

) مکث(آقا پسر تصویر اومد )مکث(اومد تصویر ) مکث(وصل شد :دوربین روي تلفن زوم کرده که روي بلند گو قرار دارد پشت خط پسر پیرمرد
  ؟بهت می گم وصل شد ؟کجایی

  هیچ کس جواب نمی دهد

  داخلی/روز/حیاط

نگاه پسر پیرمرد از پله هاي پشت بام پایین می آید صدایی بلند توجهش را جلب می کند آهسته آهسته نزدیک در اتاق می شود وقتی داخل اتاق را 
   می کند پیرمرد روبه تلویزیون نشسته ودر حاله شنیدن اذان از داخل تلویزیون هست ولبخند به صورت دارد

  وض می شیند وشیر آب را باز می کند تا پدر وضو بگیردپسر پیرمرد را بغل کرده نزدیک ح

  

www.takbook.com

manoochehr
Typewriter
ggg



 

 

٩ 

   

  عشق اجاره اي

  داخلی/روز/منزل دختر

به آرامی به سمت باال تیلت می شودوآیینه را نشان می دهد که دختري جوان در .دوربین لوازم آرایشی را نشون می ده که روي طاقچه قرار گرفته است
  حاله آرایش کردن خود هست

  داخلی/وز ر/منزل پیرمرد

  .پیرمرد مسن سال در روبروي آیینه ایستاده ودر حاله تراشیدن ریش خود هست بعد از پاك کردن صورتش از جلوي آیینه خارج می شود

  خارجی/روز/داخل کوچه

دوربین از دور دختر .ددختر جوان از دریک خانه قدیمی خارج می شود ودرب را می بندد نگاهی به دورو ور خود می کندو از جلوي دوربین رد می شو
  خارج می شود وبه طرف خیابان حرکت می کند)پایین شهر(جوان را نشان می دهد که از یک کوچه قدیمی 

  داخلی/روز /منزل پیرمرد

ایستد پیرمرد دکمه هاي پیراهنش را می بندد ونگاهی به ساعت می کنه وکتش را از روي تخت خواب بر می دارد ومی پوشد جلوي آیینه اتاق می 
  .وکت خودش را صاف ومرتب می کنه واز روي میز عطري بر می داره وبه کت ویقه لباسش می زند

  خارجی/روز /ایستگاه اتوبوس 

  .دختر جوان داخل ایستگاه اتوبوس نشسته ومنتظر به اطراف خود نگاه می کنه 

  خارجی /روز /روبروي منزل پیرمرد 

ویلچري را تا می کنه وداخل صندوق عقب ماشین می گذاره در کاپوت را می بندد وسوار ماشین می شود کاپوت عقب ماشین باز می شود وپیرمرد 
  .وحرکت می کند

  خارجی/روز /داخل اتومبیل 

ی مرس...........خوب هستید..........حال شما چطوره....الو سالم :پیر مرد داخل گوش خود هدفون می گذاره وشروع به حرف زدن با تلفن می کنه
قربان شما ........................دقیقه دیگه رسیدم 5ما تو راهیم ..................................االن کجایید از خونه اومدید بیرون..........ممنون 

  خداحافظ

  خارجی/روز/ایستگاه اتوبوس 
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ادي براش بوق می زند ولی عکس العملی نشان نمی دهد  بعد از دختر جوان روبروي ایستگاه ایستاده ومنتظر به اطرافش نگاه می کنه ماشین هاي زی
د چند ثانیه ماشین پیرمرد جلوي ایستگاه نگه می داره وبراي دختر جوان بوق می زند دختر جوان سریع به سمت ماشین میاد وصندلی جلو می شین

  وماشین حرکت می کنه

  خارجی/روز/روبروي دفتر ازدواج

ره دختر از ماشین پیاده می شود پیرمرد هم از ماشین پیاده می شود وبه طرف صندوق عقب حرکت می کنه دره صندوق ماشین جلوي دفتر نگه می دا
  .را باز میکنه ویلچر را پایین می گذاره 

  داخلی/روز /دفتر ازدواج 

پیرمرد نگاه می کنه پیرمرد درحالی که که به مسئول دفتر و مسئول دفتر درحاله ثبت سند ازدواج هست دوربین نماي بسته دختررا نشان می دهد
  .لبخند به صورت دارد به دختر جوان نگاه می کنه 

  خانم صالحی تشریف بیارید اینجا را امضا کنید:مسئول دفتر از دختر می خواد که بیاد دفتر ثبت را امضا کند

حل امضا را با انگشت اشاره مشخص می کند دختر با حالت دختر جوان به سمته میز مسئل دفتر میره نگاهی به مسئول دفتر میکنه مسئول دفتر م
  شک ودودلی نگاهی به پیرمرد میکنه پیرمرد سرش را با حالت تاکید پایین می آره دختر با دست لرزان دفتر را امضا می کند

  می کند ءنماي باز که پیرمرد دفتر را امضا دوربین ازباال نماي دستی دیگري را روي دفتر نشان می دهد که دفتر را امضاء می کند

اج درپشت درب دفتر دختر جوان مضطرب ایستاده وبه برگه داخل دستش نگاه می کند دوربین برگه را نشان می دهد که روي برگه در سطر باال ازدو
می ده دختر جوان با اضطراب برگه را می گیره  پیرمرد از دره دفتر خارج می شه واز داخل جیبش یک پاکت در میاره وبه دختر جوانموقت ثبت شده 

  مبارك باشه :واز داخل پاکت یک برگه چک در میاره به رقم چک نگاه می کنه پیرمرد به صورت دختر نگاه می کنه

  دختر لبخندي به پیرمرد می زند وبا هم داخل دفتر می شوند

  خارجی/روز/داخل ماشین

دهد که با حلقه اي که در دست داره بازي میکنه ومی چرخانه ،پیرمرد نگاهی به دست دختر بعد سرش را دوربین نماي بسته دست دختر رانشان می 
از داخل آیینه به عقب نگاه می کنه دختر جوان هم سرش را به عقب )موزیک شاد در حاله پخش هست(باال میاره وبه صورت دختردختر لبخند می زند 

دراز کشیده وبه چشمان دختر زل زده وشادو خوشحال هست دختر جوان صورتش را به شیشه ماشین می می چرخانه پسري معلول روي صندلی عقب 
  دوربین ماشین درحاله حرکت را نشان می دهد که از کادر دور می شود.چسبانه وبه بیرون نگاه می کنه واشک از چشمانش جاري می شود
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١١ 

  عکس یک نفره

  خارجی/روز/پارك 

دوربین به آرامی داخل پارك حرکت می کند وبه یک نیمکت می رسد که دختري تنها روي نیمکت نشسته ودرحاله پیام دادن وبازي کردن با گوشی 
بعد از این که عکس گرفتن تمام می .خود هست گوشی را روي دوربین تنظیم می کند وشروع به عکس گرفتن با گوشی خود از زاویاي مختلف می کند

رقسمت گالري می ره وبه عکس هایی که گرفته نگاه می کنه درهمین حین که به گوشی خود خیره شده ناگهاي صداي خنده وصحبت کردن شود د
توجه اش را جلب می کند سرش را می چرخاند پشت نیمکت برروي چمن خانواده اي نشسته اند ودرحاله گپ زدن وخندیدن هستند دربین این 

سرش را می چرخاند نگاهی به .ال خودش را می بیند که در کنار پدر ومادر نشسته ودر حاله حرف زدن با آن ها است خانواده دختري هم سن وس
اطراف خودش می کند بغضی گلویش را می گیرد واحساس ناراحتی می کند بعد تمام عکس هایی که کرفته را شروع به پاك کردن می کند وسریع از 

ره مادرش را پیدا می کند وبه مادر زنگ می زند از روي نیمکت بلند می شود وشروع به صحبت کردن می کند داخل لیست شماره هاي گوشی شما
  .که همگی ایستاده واماده هستند تا با هم عکس یاد گاري بگیرنددوربین روي خانواده زوم کرده 
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١٢ 

  نفس جا مانده

  خارجی/روز /داخل کوچه

  دوربین نماي بسته پنجره هاي خانه را نشان می دهد 

  خارجی/روز/داخل شهر

  )صداي پرنده ها که آواز می خوانند.(نماي صاف آسمان آبی نزدیک صبح نشان داده می شود

  خارجی/روز/کوچه 

ه گذاشته شده آب می دهد وبرگ هاي گل را دوربین از پایین پنجره اي را نشان می دهد که باز می شود وپیرزنی با آب پاش به گلدانی که پشت پنجر
  به آرامی نوازش می کند

  خارجی/روز/کوچه 

 پسربچه اي از خانه خارج می شود نزدیک سرویس مدرسه می شود وبا مادر که پشت پنجره نظاره گر هست خداحافظی می کند ،مادر لبخندي می زند
  وبراي او دست تکان می دهد

  خارجی/روز/کوچه 

ان داده می شود که پرنده ها در آن در حاله پرواز هستند یک پیرمرد وپیرزن پشت پنجره ایستاده وبه منظره آسمان نگاه می نماي آسمان نش
  )صداي پرنده ها که آواز می خوانند(کنند

  خارجی/روز/کوچه

  )سکوت کامل(دوربین پنجره اي را نشان می دهد که بسته است وکسی پشت آن نیست

  داخلی/روز /منزل 

ارج دختري روبروي پنجره ایستاده وبه بیرون نگاه می کند ناگهان ماشین از راه می رسد وبوق می زند پسري شیک پوش از ماشین با یک دسته گل خ
  .می شود ودسته گل را براي دختر که پشت پنجره ایستاده تکان می دهد دختر حسابی خوشحال می شود وبراي پسر دست تکان می دهد 

  جیخار/روز/کوچه

  )سکوت کامل(دوربین پنجره اي را نشان می دهد که بسته است وکسی پشت آن نیست

  خارجی/روز /کوچه

زه دوچرخه سواري روزنامه به دست در روبروي پنجره اي می ایستد مردي مسن سال سبدي که نخ به آن آویزان کرده را از باال به پایین می اندا
  گذارد وپول را از داخل سبد برمی دارد ودستی براي مرد تکان می دهد وحر کت می کنددوچرخه سوار روزنامه را داخل آن می 
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١٣ 

  خارجی/روز/کوچه

  )سکوت کامل(دوربین پنجره اي را نشان می دهد که بسته است وکسی پشت آن نیست

  خارجی/روز/کوچه

  خانم جوانی پرده جلوي پنجره را عقب می کشد وشروع به تمیز کردن شیشه ها می شود

  خارجی/روز/ك پار

ی تعدادي جوان در پیاده رو پارك درحاله دویدن هستند پیرمردي روي نیمکت نشسته نگاهی به جوانان می کند نفس عمیقی می کشد واز هوا لذت م
  برد

  خارجی/روز/کوچه

  دوربین به آرامی روي پنجره اي که در نماهاي قبلی تکرار شده زوم می کند 

  داخلی/روز/منزل 

ت پنجره بسته به آرامی می چرخد وروي تخت یک جانباز شیمیایی که دستگاه اکسیژن به آن متصل است وبه شدت سلفه وبه سختی دوربین از پش
  نفس می کشد را نشان می دهد نگاه جانباز شیمیایی به پنجره بسته هست
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١٤ 

  5ساعت 

  آسایشگاه سالمندان/روز/داخلی

  دقیقه رانشان می دهد 4.30دوربین ساعت 

  دوربین چمدان بسته شده روي تخت رانشان می دهد

  دوربین تلفن که در دست مادر پیر هست را نشان می دهد 

  نماي بسته چشمان مادر که به تلفن خیره شده است

  نماي بسته از صورت خانم هایی که در کنار این مادر در اتاق هستند

می شود روي تخت در کناره مادر پیر که تلفن در دست دارد می شیند ویک دانه قرص به مادر می دهد وبعد لیوان آب را به او می پرستار وارد اتاق 
  دهد  پرستار نگاهی به تلفن می کند ودستی روي سره مادر می کشد واز اتاق خارج می شود

  تصویر فید می شود

  آسایشگاه سالمندان/روز/داخلی

مادر .............خوبی عزیزم  .......................سالم مسعود جان : )با حالت بغض( شان می دهد مادردر حاله صحبت کردن با تلفنران5دوربین ساعت 
   از صبح تا حاال منتظرم قربونت برم   چمدونم وبستم  لباسامو پوشیدم آماده آماده ....................قربونت بره   کجایی پسرم  عزیزم  

مادر قربونت بره   ..................مسعود عزیزم  گفتی ساعت پنج میاي دنبالم .).....................................بغض مادر می شکند وشروع به گریه می کند(
ن تیلت می شود دوشاخ تلفن روي دوربین به ارامی از صورت مادر به سمته سیم تلف..(...............منتظرم عزیزم  ...........دلم واست تنگ شده  

 )زمین هست واز پریز جدا هست  دوربین روي دوشاخه تلفن ثابت می ماند
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١٥ 

  همبرگر

  پیاده رو/روز/خارجی

وارد کادر دوربین  دوربین پیرمردي را نشان می دهد که داخل پیاده رو بساط پهن کرده وکتاب می فروشد پیرمرد در کنار کتاب ها خوابیده ناگهان پسري نوجوان
د می کند که در می شود وروبروي بساط پیرمرد می ایستد خم می شود وکتابی را بر می دارد وشروع به نگاه کردن به صفحات کتاب می کند بعد نگاهی به پیرمر

  .کتاب را سره جاي خودش می گذارد وحرکت می کند.کنار بساط خوابیده است

  مغازه ساندویچی/روز/داخلی 

می برد که وان وارد مغازه ساندویچی می شود روبروي لیست قیمت ها که به دیوار چسبیده می ایستد وبه قیمت ها نگاه می کند انگشتش را زیره همبرگر پسر نوج
  .شود هزار تومن پیدا می کند کمی به پول نگاه می کند واز کادر خارج می5نوشته کمی تامل می کند داخل جیبش را می گردد و5000قیمت آن را 

  پیاده رو/روز/خارجی 

هزار تومن را بیرون می آورد پیرمرد را از خواب 5پسر نوجوان به سمته بساط پیرمرد می آید وکتابی که دفعه قبل اتخاب کرده بود را بر می دارد از داخل جیبش 
پسر از کادر خارج می شود  پیرمرد  به پسر پس می دهد 1000بیدار می کند وپول را به پیرمرد می دهد پیرمرد تبسمی می کند وپول را می گیرد واز جیبش 

  دستش را به آسمان می برد وخدا رو شکر می کند 

  تصویر فید می شود

  پیاده رو/روز/خارجی 

  پیرمرد در حاله داد زدن وتبلیغ کتاب هایش هست
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١٦ 

  وجدان بیدار بچه دزد

  خرابه /روز/داخلی 

تصویر روشن می شود  جوان ژولیده اي با لباس وکفش هاي پاره به دیوار خرابه تکیه داده وبچه اي چند ماهه را در دستش تکان می موزیک کودکانه پخش می شود 
  ..دهد تا بخوابد 

  )دوربین از باال نشان می دهد(

خل جیبش یک بسته مواد به سمته او پرت می کند واز خرابه مرده میانسال با هیکل بزرگ وارد خرابه می شود روبروي جوان می ایستد وبچه را از او می گیرد واز دا
  کند خارج می شود جوان با ولع بسته مواد را از روي زمین بر می دارد بسته را حسابی بر انداز می کند آن را بو می کشد وشروع به خندیدن می 

  داخل شهر/روز /خارجی 

ند به سره چهار راه می رسد وکودکی که در حاله دستفروشی هست صدا می زند وبسته شکالت را از جوان با یک نایلون بزرك مشکی داخل پیاده رو حر کت می ک
  کودك می گیرد ومقدار زیادي پول به آن می دهد  دستی روي سره کودك می کشد وحرکت می کند کودك به پول ها نگاهی می کند ومتعجب می شود

می گیرد ومقداري زیادي به آن پول می دهد کودك بسیار خوشحال می ش می رسد تمام فال ها را از کودك جوان در گوشه اي از پیاده رو به یک کودك فال فرو
  شود جوان فال ها را داخل نایلون می اندازد وحر کت می کند 

جدول ها کنار خیابان نشسته وبه این  جوان روي.سر چها راه یک زن چادري فقیر بچه اي را بغل گرفته واز ماشین ها که پشت چراغ ایستاده اند  گدایی می کند 
  منظره نگاه می کند وسیگار می کشد

  خرابه /روز/داخلی 

  )دوربین از باال نشان می دهد(

تو تعداد نار می کشد زیره پجوان با نایلون پر شده وارد خرابه می شود در گوشه اي از خرابه یک دره چوبی شکسته قرار دارد جوان دره چوبی را بر می دارد وپتو را ک
  می دهد  زیادي نایلون بزرگ مشکی پر شده قرار دارد جوان نایلونی که دستش هست را روي آن ها می گذارد پتو را می کشد ودره چوبی را روي آن قرار

  خرابه/روز /داخلی 

  دوباره نماي اول تکرار می شود
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١٧ 

  

  

  نردبان سقوط

  اتوبوس/روز/خارجی

  نشسته وبه بیرون نگاه می کند اتوبوس در ایستگاه نگه می دارد وپسر جوان پیاده می شودپسر جوانی روي صندلی اتوبوس 

  درب دانشگاه/روز/خارجی

  پسرجوان وارد دانشگاه می شود از پله ها باال می رود وداخل یک کالس می شود

  کالس/روز/داخلی

  )کالس خالی است(کند پسر جوان وارد کالس می شود وروي صندلی جلو می شیند وبه تابلو نگاه می 

  )فالش بک به گذشته(دوربین روي صورت پسر زوم می کند 

  کالس درس/روز/داخلی 

استاد در حاله حرف زدن (پسر جوان روي صندلی ته کالس نشسته ودانشجویان دختر وپسر جلوي آن نشسته ودر حاله گوش دادن به درس استاد هستند 
  )فالش فوروارد

  کالس درس/روز/داخلی 

  بین از صورت جوان به عقب می آیددور

  )فالش بک(جوان از صندلی بلند می شود وپشت میز استاد می ایستد وبه صندلی هاي خالی نگاه می کند 

  کالس درس/روز/داخلی 

  گوش می دهندپسر جوان پشت میز ایستاده و کنفرانس ارائه می دهد روي صندلی ها دانشجو ها به همراه استاد نشسته اند وبه صحبت هاي جوان 

  )فالش فوروارد(

  کالس درس/روز/داخلی 

را روي  پسر جوان روبروي تابلو کالس ایستاده ویک گچ بر می دارد وشروع به خط کشیدن روي تابلو می کند تمام فضاي تابلو را پر از خط می کند گچ
  )فالش بک(می کند  زمین می اندازد وبه سمته پنجره کالس می رود پنجره را باز می کند وبه بیرون نگاه

  حیاط دانشگاه /روز/خارجی 

  پسر جوان روي نیمکت نشسته ودر حاله گپ زدن با هم کالسی هاي خود هست

  )فالش فوروارد(
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١٨ 

  کالس درس/روز /داخلی 

  پسر جوان پنجره را می بندد وروي صندلی هاي جلوي کالس که خالی هست دستی می کشد واز کالس خارج می شود

  انبار/روز/خارجی 

یع تر خالی پسر جوان پشت یک وانت ایستاده وبار ها را از پشت وانت خالی می کندوکار فرما هم پایین ایستاده وبه پسر اشاره می کند که بارها را سر
  کندپسر اخرین گونی را نفس نفس زنان  سره جاي خودش میذاره  بعد عرق پیشانیش را پاك می کند واز شدت خستگی روي زمین می شیند 
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١٩ 

  

  

  فید اوت

  پارك/روز/خارجی

  )نگاه با حسرت(دختر بچه اي روي نیمکت تنها نشسته وبه بازي بچه هاي دیگر روي اسباب بازي ها نگاه می کند

  ثابت می ماند) دفتر رسمی ازدواج وطالق(فیلم به عقب برمی گردد وروي تابلو 

  روبروي دفتر ازدواج وطالق/روز/خارجی 

مرد می  دوربین از روي تابلو به در ورودي دفتر تیلت می شود یک زن ومرد جوان از در خارج می شوند زن حلقه از انگشتش را در می آورد وجلوي پاي
  نگاهی به صورت مرد می کند واز صحنه خارج می شود  مرد جوان پایش را روي حلقه می گذارد) با عصبانیت(اندازد 

  پارك/روز/خارجی 

  بچه در حاله بازي کردن با بچه هاي دیگر در اسباب بازي هاستدختر 
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٢٠ 

  

  

  درخت باغ سایه ندارد

  باغ/روز /داخلی 

  تصویر پرواز کالغ هاي سیاه در آسمان نشان داده می شود

  تصویر فید می شود

  باغ/روز/خارجی 

  تصویر درخت هاي خشک که به شاخه هایشان نایلون چسبیده 

  می شودتصویر فید 

  نوشته می شود)  درخت باغ سایه ندارد(متن  

  باغ /روز/داخلی 

  با تبر چند درخت روي زمین می افتد

  تصویر فید می شود

  باغ /روز/داخلی 

مرد نشان داده می تصویر دست هاي پینه بسته ولرزان پیر) با افسوس(پیرمرد باغبان به شعله هاي آتش نگاه می کند . تصویر شعله هاي آتش نشان داده می شود  
  شود

  تصویر فید می شود

  باغ/روز/داخلی 

  نایلون هاي زیادي روي زمین ریخته شده وباد آنها را به این طرف وآن طرف می برد))صداي باد شدید می آید((

  باد درب چوبی باغ را بازو بسته می کند

  تصویر خاکستر آتش نشان داده می شود
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٢١ 

 

 

  گاهی چشماتو ببند

  پیاده رو/روز/خارجی

  ساله در پیاده رو حرکت می کنند10یک خانم جوان چادري با یک دختر بچه 

  مغازه مواد غذایی/روز/داخلی

  خانم جوان ودختر بچه وارد مغازه می شوند فروشنده در حاله صحبت کردن با مشتري هست

  تصویر فید می شود

  مغازه مواد غذایی/روز/داخلی

گاه می کند تا جنس مورد نظرش را انتخاب کند دختر بچه هم در گوشه اي از مغازه روبروي قفسه خوراکی ها ایستاده وبا حسرت به آنها خانم جوان به قفسه ها ن
  نگاه می کند وروي آن ها دست می کشد

  دستی که زیره چادرش پنهان کرده می ذاره خانم جوان با حالت هراسان به پشت سر واطرافش نگاه می کند وخیلی سریع دوروغن از قفسه بر می دارد وداخل ساك

حاله تماشاي  فروشنده چشمش به مانیتور روبروي خود می افته ومتوجه حرکت خانم جوان می شود نگاهش را از روي مانیتور بر می دارد وبه دختر بچه که در
  خوراکی هاست نگاه می کنه 

تومان که در 1000بر می دارد وبه سمته فروشنده می آید کیک را جلوي فروشنده می گذارد و خانم جوان به سمته دختر بچه می آید واز داخل قفسه یک کیک
  دستش مچاله کرده بود روبروي فروشنده می گذارد فروشنده پول را بر می دارد وبقیه آن را به خانم جوان می دهد

  پیاده رو/روز/خارجی

امه می دهد بعد از چند ثانیه فروشنده از پشت دخل به جلوي مغازه می آید وبه آنها نگاه می کنه سریع خانم جوان از مغازه بیرون می آید وهراسان به راه خود اد
  .درب مغازه را قفل می کند وخانم جوان را تعقیب می کند

  داخل کوچه/روز/خارجی 

خانم جوان در یک خانه قدیمی می رسد ووارد .نها نگاه می کندفروشنده بعد از این که خانم جوان را دنبال می کند به یک کوچه قدیمی می رسد از پشت دیوار به آ
  ،فروشنده نگاهی به خانه می کند وسرش را با افسوس پایین می اندازدخانه می شود

  تصویر فید می شود

  روبروي خانه خانم جوان/روز/خارجی

باز می کند نگاهی به اطراف می کنه کسی نیست سرش را پایین می تصویر روي حالت سیاه است وصداي درزدن می آید تصویر روشن می شود خانم جوان در را 
واز داخل آن چند روغن بیرون می آره خیلی متعجب می شود تا وسط کوچه می آید ولی کسی  کنه چشمش به یک کارتن بزرگ می افته دره کارتن را باز می کنه
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٢٢ 

ایستاده وخانم جوان را تماشا می کند وقتی متوجه می شود که خانم جوان کارتن را داخل خانه فروشنده پشت دیوار را نمی بیند سریع کارتن را داخل خانه می برد 
  برده لبخندي می زند واز کادر خارج می شود
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٢٣ 

  وقته انتقام

  روبروي منزل بابک/روز/خارجی

  ماشین متوقف می شود ومردي میانسال از آن خارج می شود وبه سمته درب منزل می رود وشروع به زنگ زدن می کند 

  منزل بابک/ روز/داخلی 

  .دوربین پشت در اتاق قرار گرفته از داخل اتاق صداي موزیک وخنده وصحبت کردن با صداي بلند می آید

  روبروي منزل بابک/روز/خارجی

  .ا دست به در می کوبد ولی کسی جواب نمی دهد از در به سختی باال می رود نگاهی به حیاط می کند واز روي در به آن طرف می پردمرده میانسال ب

  منزل بابک /روز /داخلی 

ال می شود ومتوجه حضور دو وارد ح)با ترس(مرده میانسال با احتیاط از حیاط متروکه به سمت دره ورودي خانه می رود نزدیک درب صداي موزیک وقهقهه می آید 
با از قرار می گیرد ،نفر در اتاق می شود به سمته اتاق می رود پشت در کمی مکث می کند وناگهانی در راباز می کند ووارد اتاق می شود دوربین پشت دره نیمه ب

  ورود مرد داخل اتاق صدا قطع می شود وصداي جروبحث بلند می شود

  کنی اینجا؟ داري چه غلطی می:مرد میانسال

  پیدا کردي؟ اینجا را چطوري. تو اینجا چیکار می کنی :پسر

  این دیگه کیه ؟با اجازه کی اومدي تو؟برو بیرون :بابک

  بلند شو ببینم راه بیافت ،مادرت نگران چه االغیه :مرد

  بروبیرون .ولم کن نمیام :پسر

  )زیره وسایلبا لگد می کوبه (گفتم بلند شو اینا چیه داري می کشی احمق :مرد

  چیکار می کنی ؟همه چیزو خراب کردي ، می کشمت ):با حالت خماري(پسر

  ر از اتاق بیرون می کشه وبه سمته درب خروجی می روندومرده میانسال درب اتاق را باز میکنه وپسر خمار خود را به ز

  ولم کن لعنتی ولم کن ،دارم از درد می میرم ولم کن):با حالت فریاد(پسر 

  ه بیافت ببینم ،جاي درس خوندن داري چه غلطی می کنی ،اون مادرت داره از نگرانی می میرهرا:مرد

  .پسرحسابی مقاومت می کنه تا دنباله پدرش نرود

  حیاط منزل بابک/روز/خارجی

www.takbook.com

manoochehr
Typewriter
gggg



 

 

٢٤ 

شروع به کتک زدن می کند در همین حین پدر دسته پسرش را گرفته ومی کشه تا به زور از خانه خارج شوند داخل حیاط پدر وپسر با هم درگیر می شوند پسر 
ی ده وبا دسته بابک دا خل حیاط می آید وروبروي انها می ایستد سیگار روشن می کند وبه دعواي آنها نگاه می کند و می خندد، پسر پدر را روي زمین هل م

  ناتوانش به صورت آن می کوبه،

  تصویر فید می شود

  حیاط منزل بابک/روز/خارجی

  )فالش بک(سر،دست پسر را می گیرد وکنار می کشد مرده میانسال را از روي زمین بلند می کنه وبه چشمان آن خیره می شود بابک از پشت 

  )فالش بک (اتاق رییس /روز/داخلی

  صداي محیط قطع می شود وصداي تیک تاك ساعت روي تصاویر هست

  )باالي کاغذ نوشته شده درخواست کار(ستش هست نگاه می کنه بابک روبروي میزه مرد میانسال قرار گرفته مرد به کاغذي که در د

  تصویر فید می شود

  )فالش بک (روبروي کارخانه /روز / خارجی 

  . می آوردماشینی از کارخانه خارج می شود بابک جلوي ماشین می ایستد پشته فرمون مرده میانسال نشسته است،بابک کاغذ درخواست کار را با دستش باال

  .می شود  تصویر فید

  حیاط کارخانه /روز/خارجی 

مانعت می کند نگهبانان مرده میانسال از پله ها باال می رود وبابک به دنبالش در حالت عجز والتماس از مرد می خواهد تا درخواست کارش را تایید کنه ولی مرد م
  بابک را می گیرند واز کارخانه بیرون می اندازند

  )الش فوروارد ف(حیاط منزل بابک /روز/خارجی 

ري به خود می بابک به چشمان مرده میانسال خیره شده وبا دست لرزانش روي سر وصورت آن می کشد ، پسر در گوشه اي از حیاط روي زمین افتاده وازدرد خما
کنه وپسر را کشان کشان از خونه بیرون  پیچد بابک با دست اشاره به  پسرمی کند وشروع به خندیدن می کند بعد از جاي خودش بلند میشه درب منزل را باز می

سمته پسرش می اندازه مرده میانسال با بغض به این صحنه نگاه میکنه ودر حالی که حسابی احساس درد می کند تالش می کند از جاي خودش بلند شود وبه 
در  ند ولباسهاي خاکی آن را می تکونه بابک درب را محکم می بندهبروداز خونه بیرون میره دم در نگاهی به چشمان پر ازخون بابک می کنه وبه کنار پسرش می شی

  .گوشه اي از حیاط می شیند وسیگاري روشن می کند وبا لذت به التماس هاي پسر خمار گوش می دهد

  روبروي منزل بابک/روز/خارجی 

  نش پر از اشک می شود پسر با حالت خماري پشت در حالی که ناتوان روي زمین افتاده به در می کوبد واز بابک می خواد به دادش برسه پدر به آن نگاه میکنه چشما

  )تیبابک خواهش می کنم ،التماست می کنم درو باز کن ،دارم ازدرد می میرم بابک بدجوري حالم خرابه ،این دروباز کن لعن:پسر

  پدر که طاقت شنیدن التماساي پسرش را نداره دست به کار میشه وآن هم شروع می کونه به در بکوبه واز بابک می خواد تا به داد پسرش برسه
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٢٥ 

ناتوانی به با (.......پسرم  داره می میره ازت خواهش می کنم ،) با گریه(،ببین پسر ازت خواهش می کنم التماست می کنم هر چی می خواد بهش بده :مرد
  هر چی بخواي بهت پول میدم ،هر چی بخواي بهت میدم  درو باز کن ،خواهش می کنم) در می کوبه

  بابک در را باز میکنه
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٢٦ 

  سینما بدون سرنشین

  اتاق جوان/شب/داخلی

  .شود،پشت میزکار می شیند وکامپیوتر را روشن می کند ساله وارد اتاق می20- 18پسر جوانی حدود ))دوربین به جاي مانیتور کامپیوتر قرار دارد((

  روبروي سینما/شب/خارجی

  .تعداد زیادي روبروي باجه بلیط فروشی در صف ایستاده ومنتظر خرید بلیط هستند 

  اتاق جوان/شب /داخلی

  .می کند پسرجوان روي صفحه کلید در حاله تایپ کردن هست بعد تعدادي صفحه را جستجو می کند وبه صفحات نگاه

  سینما/شب/داخلی

  تماشاچیان یکی یکی وارد سالن سینما می شوند وروي صندلی ها می شینند

  اتاق جوان /شب/داخلی

  .پسرجوان هنوز درحاله جستجو در صفحات اینترنتی هست با ماووس کلیک میکند چیزي را تایپ می کند

  سینما/شب/داخلی

  .فیلم شروع می شود سکوت همه جا را گرفته همه در حاله تماشاي فیلم هستندتیتراژ ))دوربین پشت سرتماشاچیان قرار دارد((

  اتاق جوان/شب /داخلی

  .کند پسرجوان بالخره صفحه مورد نظر خود را پیدا می کند تبسمی می کند وروي آن کلیک می کند بعد از باز شدن صفحه روي گزینه دانلود کلیک می

  سینما/شب/داخلی

  دوربین تصویر بسته تماشا چیان در حاله تماشاي فیلم را نشان می دهد ) می دهد  دوربین از روبرو نشان(

  اتاق جوان/شب/داخلی

ر حاله دانلود کردن کامپیوتر در حاله دانلود کردن هست پسر جوان چایی که روي میز قرار دارد را بر می دارد ومی خورد دوربین مانیتور را نشان می دهد که د
  .هست

  ا سینم/شب/داخلی

در وسط فیلم یکدفعه نویز وخش ایجاد می شود وفیلم به خوبی نشان داده نمی شود ،صداي اعتراض تماشاچیان ))دوربین از پشت سر تماشاچیان را نشان می دهد ((
  .در می آید تعدادي سالن را ترك می کنند

  اتاق جوان/شب/داخلی

  .ي میز می کوبد کامپیوتر در حاله دانلود کردن هستپسر نگاهش به مانیتور هست وبا خودکاري که در دست دارد رو
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٢٧ 

  سینما/شب /داخلی

دوباره فیلم دچار نویز وخش می شود جوري که دیگر قادر به ادامه پخش نیست وتماشاچیان سینما یکی یکی را )دوربین از پشت سر تماشاچیان را نشان می دهد(
  .ترك می کنند

  اتاق جوان/شب/داخلی

لود شده را باز می پسر با خودکار همچنان روي میز می کوبد ونگاهش به مانیتور هست کار دانلود تمام می شود پسر خودکار را روي میز قرار می دهد وفایل دان
  )پخش شده بود  داخل مانیتور پخش می شود همان فیلم که در سینما (کند

  سینما/شب/داخلی

  پرده فیلم به صورت نویز وخش دار پخش می شود سینماي خالی نشان داده می شود وروي

  

  

  

  

  

  ١٣٩٥ پایان   
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