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  .شب. جلوي رستوارن

  .شودهاي سر در خاموش میچراغ

 .شب. داخل رستوران

ها و الي میزحرت تصویر از البه. زمزمه عباس همراه گیتار. هاي وارونه بر میزهاصندلی. فضاي تاریک روشن
در انتهاي . کارگري نشسته. کارگري دو نیمکت را به هم چسبانده و دست زیر سر خوابیده... دود سیگار. هاصندلی

صداي . خواندنوازد و میبینیم نشسته بر تختی کوچک با رختخوابی مختصر، گیتار میحرکت تصویر، عباس را می
  .کندخودش را با ضبط صوت کوچکی ضبط می

  .کالس نقاشیجلوي . خیابان

  .ادامه تصنیف از صحنه قبل. عباس دورا دور منتظر اوست. شودترگل از وانت ناپدري پیاده می

  .روز. شاپکافی

روي عکس امضاء عبـاس و  . یک کاست و عکس امضاء شده عباس برمیز است. خوردنوش آب میوه میعباس با نی
عباس ته آب میـوه را بـا   . کندعکس عباس را نقاشی می ترگل، با مهارت .»ام، ترگلبراي گل سرسبد زندگی«جمله 

  .ادامه آواز. کشدصداي زیاد هورت می

 .روز. خیابان

ترگل و عباس را در حال بگو بخند . شودهایش گرد میاش در حرکت، چشمناپدري ترگل پشت فرمان وانت قراضه
عبور . آوردشود، چاقو درمیایستد، پیاده میع میناپدري در اولین جاي ممکن، زیر تابلوي توقف مطلقاً ممنو. بیندمی

ناپدري مردد بین تعقیب ترگل یا  .شودچرثقیل، گیره به چرخ وانت قالب می ...بیندناپدري آن را نمی... یک اتوبوس
  .ادامه آواز. شودوانت که حاال با جرثقیل حمل می

  .روز. خانه ترگل

- ترگل از عباس کمک می. کوبدسراسیمه و ترسیده، ناپدري به در می. شودهاي زیرزمین دیده میترگل از پشت میله
  .و پایان آواز 2ادامه آواز در سکانس. کندشکند و با چاقو به ترگل حمله میخواهد، در را می

  .شب. خانه ترگل

ها باال و از پلهشود ترگل با لباس سفید عروس وارد تصویر می. همه مبارك باد و کل زدنِ زنها. هاي رنگیریشه چراغ
  .ها باقی مانده استهاي سفید پاشنه بلند بر پلهکفش. رودمی

  .روز. خیابان
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عبورترگل از خط . پاهاي ترگل با کفش کتانی و پیراهن سفید عروس که از زیر چادر سیاه پیداست. الي جمعیتالبه
  .شودد تصویر میاي نظامی وارپاهایی با چکمه. کندپاهاي ترگل با صدایی توقف می. عابر

  .روز. داخل اتاق رئیس کمیته

  .حاجی، رئیس کمیته تکیه داده به میز، ایستاده. ترگل نگران

  حاجی
  کردي، نه از سر سفره عقد، فکر آبروشونو نکردي؟ فرار می زودتردختر اقالً یه روز 

  
  ترگل

  بریدمی سرموداشت . م کرده بودنزندانی
  )دهدزخم زیر گردن را نشان می( 

  .خواست منو بفروشهمی... نیگا کنین
  

  حاجی
  کی؟ به کی؟

  
  ترگل

  .همه شونم معتادن. م، به یه مردي هم سن و سال شماناپدري
  

  حاجی
  شون؟همه

  
  ترگل

  .شون معتادن، با هم بده بستون دارنم، اون مرده، ماردم، همهناپدري
  

  حاجی
  !کَنم هااگه دروغ گفته باشی، پوست تو می

  
  ترگل

  .هاشم راست میگمربنیبه قم
  

  حاجی
  هاشم کی هست؟قمربنی
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  ترگل

  گُزینش قدم شدهم؟. لقب حضرت عباسه حاج آقا
  

  یحاج
  به هوایی فرار کردي؟ دوست پسر داري؟

  
  ترگل

  .قرار بود بیاد خواستگاري حاج آقا
  

  حاجی
  ...!همین

  
  ترگل

  .کردماونم نبود، فرار می
  

  حاجی
  کیه؟ کجا آشنا شدین؟

  
  ترگل

  .کنهرستوران کار می. عباس کامیاران. عباسه اسمش
  

  حاجی
  چه جوري آشنا شدین؟

  
  ترگل

  .ها بودتولد یکی از بچه. هام رفته بودیم رستورانیه روز با همکالسی
  حاجی

  خونی؟درس می
  

  ترگل
  .دیپلم گرفتم حاج آقا. رمکالس نقاشی می

  .گیرداي میو شماره داردگوشی را برمی. گذاردحاجی قلم و کاغذ جلوي ترگل می



 

 

عنوان فیلمنامه

 

  حاجی
  !بنویس... بنویس؛ نشونی خونه، تلفن عباس آقا

  
  ترگل

  !ات منو برنگردونی خونهحاج آقا، جون بچه
  

  حاجی
  ... تا ببینم عباس آقا چند مرده حالجه

  )با تلفن(
  . سالم علیکم، بگو حاجی صحبت کنه
  )به ترگل(

  !بنویس

  .نویسدترگل می

  .روز. جلوي رستوران

عباس در ماشین را . شوندعباس پشت فرمان است و یک کارگر کنار دست او، هر دو پیاده می. کندتوقف میوانت 
، چند )ایمدیده 2همان دو کارگر که شب، در سکانس(در اتاقک عقب وانت یک کارگر دیگر هست . کندقفل می

  .رودمی دارد و به طرف رستورانعباس دو کارتن برمی. کارتن و مقداري گوشت و مرغ

  عباس
  )به کارگران(

  .بجنبین

 .ادامه -روز. داخل رستوران

مدیر رستوران پشت میزي نشسته است و . آورندها را میکارگرها جنس. گذاردها را روي پیشخوان میعباس کارتن
آورد یرون میعباس فاکتورها را از جیب بزرگ و گشاد کنار شلوارش ب. دو کارگر دیگر مشغول کارند. خواندروزنامه می

  .گذاردو جلوي مدیر می

  عباس
  آقا سالم 

  )به یک کارگر(
  ... هابرو کمک بچه

  )ادامه()به مدیر(
  . ترآقا کیلویی شونزده تومن ارزون
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  مدیر

  .عباس آقایی دیگه
  

  عباس
  .چاکریم آقا

  
  مدیر

  عباس آقا تو منکراتی نبودي؟
  

  عباس
  !منکرات؟

  .روز. جلوي کمیته. خیابان

سکوت و . عباس کنار مدیر نشسته. شودیک مأمور مسلح در پس زمینه دیده می. کندمدیر رستوران توقف میاتومبیل 
  .هانگاه

  عباس
  ...آقا خیالتون راحت باشه

  .ادامه. روز. داخل اتاق حاج آقا. داخل کمیته

  :عباس و مدیر جلوي حاجی
  حاجی

  !زنی؟آرم، دختر مردمو گول میپدرِ پدر سوخت تو درمی
  

  عباس
  !من؟! کی؟

  
  حاجی

  .نخیر، من
  

  عباس
  )به حاجی و مدیر... کندفکر می(

  ؟ شکایت کردن حاج آقا؟...نکنه
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  حاجی

  .از سر سفره عقد... دختره فرار کرده
  

 
  عباس

  )با لبخند و زیرلب(
  .دمش گرم

  
  حاجی

  رو نیست که؛ 
  )نرمکشد و با لحن عباس را کنار می(

  دوستش داري؟ 
  

  عباس
  .آقا معلومه حاج

  
  حاجی

  سی؟پاش وا می
  

  
  عباس

  .تا آخرش، آخرِ آخرش

  .زنددهد و مهربانانه به پشت عباس میحاجی با لبخند سرتکان می
●  

اي کوچک و قران بر میز، ترگل و عباس بر دو صندلی کنار هم، عاقد با دفترش، حاجی و مدیر دو شمع روشن، آینه
  .رستوران

  عاقد
  وکیلم؟

  
  ترگل

  .ترها، بلهبا اجازه بزرگ
●  
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- کند و حاجی را میعباس شیرینی پخش می. در راهرو چند دختر و پسر دستگیر شده و یکی دو مأمور حضور دارند
  .بوسد

  عباس
  .خیلی آقایی. خیلی نوکرتیم حاجی

  
  حاجی

شانس آوردي، یعنی این دختر شانس آورد که گیر من افتاده، به ... چاخان نکن
  .سالمت

  
  عباس

  .ج آقاخیلی آقایی حا
  

  حاجی
  !هافقط صداشو در نیارین که این جا عقد شدین

  
  عباس

  .نه حاجی
  
  

  حاجی
کنن، تا ما دستگیرشون ها شهر فرار میصداش در بیاد اونوقت همه ترگل. آره

  .بیاریم اینجا، عقدشون کنیم براي عباساشون کنیم

  .شب. رستوران

عکاس از آنها . اس عروسی، عباس با کت و شلوار وکراواتترگل با لب. شمع و گل و شیرینی بر میز عروس و داماد
  .گیرندبا کارگرها و مدیر هم عکس می. هاي مختلفگیرد، با ژستعکس می

  عباس
  باورت میشه؟

  
  ترگل

  .مثه خوابه

  .کنداي اشاره میعباس به هر شاخه. سه شاخه گل تزئین شده در دست ترگل
  



 

 

عنوان فیلمنامه

 

  عباس
  ... ترگل خانو

  )فالشنور . شودفیکس می(
  ... عبا

  )فیکس(
  !نی نی

●  

  .آیددهد و سرمیز میدر پس زمینه، مدیر رستوران به عکاس پول می. خورندعباس و ترگل شام می

  عباس
  .پدري کردي آقا؛ بزرگی کردي

  
  مدیر

  ...مون عروسی کردههمکار چندین ساله
  

  عباس
  .پیش مادرمونآقا اگه اجازه بدین ما همین امشب بریم ... چی بگم؟... هرچی بگم

  
  مدیر

  .دویست کیلومتر راه، این وقت شب؟هتل براتون جا گرفتم
  

  عباس
  )به ترگل(

  .گن سنگ تمومبه این می
  

  مدیر
  ما هم اگه سنگ تموم گذاشتیم عباس آقا، از شما یاد گرفتیم

  )به ترگل(
  .همیشه توي کار سنگ تموم گذاشته، واقعاً

  
  عباس

  .کوچیک شمائیم آقا
●  

  .زندورتر از ترگل، خصوصی، با عباس حرف میمدیر، کمی د
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  مدیر
. عجله هم داره. خواد که بتونه رستورانو راه بندازهي کاري، مییه آدم خبره....  

بري اونجا، . امتیازش اینه که مشکل مسکن نداري. کیش. باهاش صحبت کردم
ونه و خواد از پیش ما بري ولی دیگه زن و خجلویی، با اینکه واقعالً دلم نمی

  ...چشم به هم بزنی بچه و
  

  عباس
  !ه... اووو

 .شب. جلوي هتل. داخل تاکسی. خیابان

... ي ماشینهاي رنگی در شیشهانعکاس چراغ. گذرداتومبیل از خیابان چراغانی شده می. عباس و ترگل کنار هم
  .کندتاکسی جلوي هتل توقف می

  .دم سپیده. شب. اتاقی در هتل

  .کندعباس اتاق را وارسی می. چرخددمانه دور خودش میشا. ترگل جلوي آینه
  

  ترگل
  ...من و تو مال همیم. من و تو پیش همیم. حاال باور بکنم، یا که باور نکنم

  
  عباس

  .هتل البته. مسافرخونه... عروسو آوردیم... نه چک زدیم، نه چونه
●  

یک برش به ترگل . سرخ و تُرد است. بردمی ايعباس هندوانه. اندعباس و ترگل روي تراس مشرف به شهر نشسته
  .زننددندان می. دهد و یک برش براي خودشمی
●  

  .ترگل مقابل او. عباس با گیتار برزمین. تعداد زیادي شمع روشن توي اتاق

  ترگل
  .رو بخون» پروانه من«همون 

  
  عباس

  .امشب شبِ وصله. اون ناله فراق بود
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  ترگل
  .یشهآخ؛ از حاال دلم داره تنگ م

  
  عباس

  .دلتنگی تو قربون
  

 
  ترگل

  .تو اون یکی ور دنیا. من اونور دنیا. فردا من چناران، تو کیش
  

  عباس
تو اون یکی ور دنیا ولی دالمون انقدر جفت همه که جاي یک . من اون ور دنیا

 .پلک زدن هم وسطش نیست
  

  ترگل
  .دلم تنگ میشه عباس. خرم نکن

  
  عباس

نه، .... چیـچیزرو میهمه... کنممونو آماده میرم خونهمی... دلم تنگ شده ترگل
- آم، عروس خانومو میبعد می. چینم تا خودت بیاي با سلیقه خودت بچینینمی

اگه با مادرم آب تون تو یه . ریم سر خونه زندگیمونبا هم می. ذارم روي چشام
  .دلم تنگ شده براي مادرم .جوب رفت، شاید اونم چند روز بردیمش

  گلتر
  )انگار با خودش(

  .دلم تنگ نشده براي مادرم
  

  عباس
ترگل . مون دریافکرشو بکن، یه خونه نقلی توي کیش، همسایه... فکرشو نکن

اونوقت دریا خانوم، . کنهخانم صبح که از خواب پا میشه، پنجره رو واز می
  .اون وقتش از خجالت آب میشه بیچاره. افته به چشمهاي ترگلچشمش می

  
  ترگل

  .کنهآب که هست، تا چشم کار می
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  عباس
تون ترگل قربون قدم... ره هواها؛ دریاي بیچاره بخار میشه از خجالت، میراستی 

  .خانوم

  .خواندنوازد و میعباس می
●  

  .هر دو برش هندوانه خورده شده است. نور سپیده دم بر میز روي تراس

  .روز. پایانه مسافربري

  .دوستت دارم: گویدعباس می. عباس بیرون اتوبوس. شهترگل داخل اتوبوس،کنار شی

  گویدآمیز میترگل شیطنت
  گی؟ چی می

  .ها معلوم استگوید که از حرکت لبتر میعباس واضح

  

  گویدترگل می
  . نشنیدم، دوباره بگو

  .راي توببین، ب: دهد و میگویدها و باز و بسته کردن آن، تپش قلب را نشان میعباس با جمع کردن انگشت
کند که نـه  عباس کودکانه اعتراض می .من بیشتر... تاتا نهنه. تاتا سهدهد، سهتا نشان میتا سهها را سهترگل انگشت

ها را روي سینه صـلیب  عباس دست. کند که خوشبخت استریزد و خدا را شکر میترگل اشک شوق می. من بیشتر
. کنـد انعکاس رنگ اتوبوس بر چهره عباس که حرکت مـی . بنددها را میچشم... کندکند و انگار ترگلی رابغل میمی

  .کندعباس، خالی بودن آغوش خود را حس می. بینددیگر ترگل را نمی. چرخاندکند، سر میها را باز میعباس چشم

  .غروب یا شب. فرودگاه

  ...پرواز کرد... واز به بر تابلوي اعالن پروازها، پرواز کیش، از آماده پر. کندهواپیما پرواز می

  .شب. میدانگاه چناران

در میدانگاه شهرك مسافران از اتوبوس پیاده . کندعبور می» به چناران خوش آمدید«نور چراغ اتوبوس از تابلوي 
  .کنداز شاگرد راننده سؤال می. ترگل هم با ساك کوچکش. شوندمی

  ترگل
  کجا باید سوار بشم؟» انارور«براي 

  
  شاگرد
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  .هاي شخصیره، هم سواريبوس میهم مینی. گاهش اونجاسایست

  .ادامه. شب. ایستگاه

  .گیردترگل فاصله می. کند که صندوق خالی بار زده بر بار و بند و صندوق عقبیک پیکان توقف می

  صداي یک زن
  .بیا سوار شو خانوم

  .راننده زن است و چند مسافر دیگر. کندترگل با کنجکاوي نگاه می
  

  زن
  .ستخاره نکن، بیا باالا

  
  ترگل

  .رم انارورمی
  

  زن
  .رمتا آخر خط می. سوارشو

  .ادامه. شب. جاده

  .اتوبوس در حرکت. اندمسافران دیگر قبالً پیاده شده
  

  ترگل
  شما شغلت اینه؟

  
  زن

  ...آم اینطرفافصل انگور بیشتر می
  

  ترگل
  ...االن که

  
  زن

هم تنها . کنممسافر هم سوار می. آماز تهران می. آشنا دارم. حساب کتاب دارم
  ...آدهم پول بنزین درمی. نیستم
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  .شب. فرودگاه کیش

  .آیدعباس با ساك و جعبه گیتار از فرودگاه بیرون می. نشیندهواپیما می

  .شب. هتل رستوران در کیش

  . آیندبه البی می. کندعباس یادداشت می. دهدمدیر توضیحاتی می. رستوران در مرحله تکمیل دکور

  مدیر
  نظرت چیه؟ به یک خواننده درجه یک هم فکر کنیم؟

  عباس
  .تا رستوران راه بیفته، جا بیفته، شما به یک درجه دو رضایت بده

  مدیر
  کسی رو سراغ داري؟ 

  )افتدچشمش به جعبه گیتار می(
  .باید امتحانت کنم... 

  .کندعباس با لبخند و حرکت سر موافقت می

  .شب. روستا. جاده

یکی دو مغازه . افتدشود و راه میترگل با ساك پیاده می. کنداتومبیل زن توقف می. کنار جاده» انارور«ابلوي ت
  .کوچک کنار جاده

  .ادامه. شب. خانه روستایی مادر عباس

را ترگل اتاق . شوندگذرند و وارد اتاق میاز حیاط می. لنگان از جلو و ترگل از پشت سرمادر عباس با عصا و لنگ
  .کند ومادر، ترگل رابرانداز می

  مادر
  دولتی هستی؟ مأموریت اومدي؟.... شناسم؟چه آشنایی هستی که من نمی

  
  ترگل

  مأموریتم اینه که دور شما بگردم
  )اشاره به عکس قاب شده عباس(
  !این آقا خوش تیپه گفته

  
  مادر

  )با تعجب و اندکی دلخوري(
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  دختر تو که هستی؟
  

  ترگل
  )با شیطنت(

  .عروس شمام... حاال. بودم... ن؟ دختر مردمم

  ...هاها و کالغصداي سگ. گیردهاي عروسی را جلوي چشم مادر میهمزمان آلبوم کوچک عکس

 

  مادر
  )ادامه()خوشحال(

  ...! الهی
  )غمزده(

  خبر؟مبارکتون باشه،ولی چرا بی

  .شب. کیش. اتاقی در هتل

  .زندعباس روي تخت کنار پنجره گیتار می

  .ادامه شب. نه مادر عباسخا

ها و صداي سگ. کندمادر آشپزي می. کندهاي دو نفره عروسی را پیش رو دارد و نقاشی میترگل یکی از عکس
خواهد چراغ عالءالدین را روشن کند، آن را مادر می .حاال صداي گاو و گوسفند هم اضافه شده. ها بیشتر شدهکالغ

  .دارد که به سمت بیرون برودا برمیآفتابه نفتی ر. کندسبک سنگین می

  مادر
  .چه خبره امشب... برم نفت بیارم

  
  ترگل

  )پردازجا می(
  .آرممن می

  
  مادر

  .کار تو نیست
  

  ترگل
  .تا من اینجام، همه کار، کار منه
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  . کنددهد که با خوشنودي تماشا میاش را به مادر میترگل نقاشی. دهدمادر آفتابه را به ترگل می
  

  ترگل
  کنمآم تمومش میاالن می

  )افتدراه می(
  

  مادر
  . تو حیاط. زیر سایه بونه

  )ادامه( )نگران صداها(
  .خدا به خیر بگذرونه

  .نگران به صداها که حاال به اوج رسیده. زندرود و تلمبه میترگل در حیاط سراغ بشکه نفت می

  .صبح. کیش. هتل. اتاق

  عباس زیر دوش   ...استنگار کابوس دیده ا. نشیندعباس در قاب می. در قاب پنجره
  

  صداي رادیو
  . اي در دست نیستهنوز از تعداد تلفات این حادثه خبر تأئید شده

. زده شدندستاد حوادث غیرمتقرقبه اعالم کرد که واحدهاي امداد رسانی، ساعتی پیش از حادثه راهی روستاهاي زلزله
  .ي در کمدعباس با حوله جلوي آینه .وجه بفرماییدموسیقی کوتاه، اینک به گزارش خبرنگار ما ت

  
  صداي رادیو

با شما » انارور«من از مرکز زمین لرزه شب گذشته منطقه چناران، روستاي  
در مقیاس ریشتر، متأسفانه تا  3/6زمین لرزه انارور با قدرت . کنمصحبت می

  ...هشاتاد و پنج درصد تخریب واحدهاي مسکونی

- میج اجو  دچار اعو» فلو«تصویر عباس در آینه ... سکوت مطلق. شودصدا به تدریج فید می» رورانا«بعد از شنیدن 
  .شود

  .روز. فرودگاه کیش

  .خیزدهواپیما در لنز تله از زمین برمی

  .روز و غروب دیر. جاده. انارور
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بان فرو ریخته و تیر سایه. شیاري از خون کنار صورتش. الي حصیر و چوب وخشت وآجربخشی از چهره ترگل البه
  . خوردآوار روي ترگل تکان می. اثري از خانه نیست. چوبی سقف روي سر او افتاده

●  

اي با بیل عده. کنندبرداري میچند بولدوزر و لودر خاك. کندها عبور میترگل زخمی و آشفته و مبهوت از میان ویرانه
اینجا وآنجا . اي اسباب و اثاثیه را از زیرخاك بیرون بکشندکهکنند تا جسدي یا توجو میها را جستو کلنگ، ویرانه

  .شوندیکی دو زخمی با برانکارد حمل می. کنندکسانی بر جسد عزیزي شیون می
●  

ها را مداوا اطراف چادرها پزشکیاران، زخمی. برندها را با چادرها میکنار جاده چند چادر هالل احمر برپا شده، زخمی
پرستارها دوسه نفر زخمی را که . کندتوقف می. رسدزنی که شب قبل ترگل را آورده بود، از راه میکوکب،  .کنندمی

  .گیرندکوکب آورده، تحویل می
  کوکب

  .اونجا هنوز هیچ کمک نرفته. از دهات باال آوردمشون

  .رودبه طرف او می. گذردشود که از عرض جاده میکوکب متوجه ترگل می
●  

  ... هاي کوکب به ترگلنگاه. هردو ساکت. حرکت، ترگل کنار او نشسته کوکب پشت فرمان در

  ...غروب

کاغذي . شوندها بلند میاي کالغ با سروصدا از روي درختدسته. وزدباد می. عباس تکیه داده به دیواري نیمه ویرانه
مادر بین عباس و ترگل . است همان نقاشی نیمه کاره ترگل. داردآن را برمی. افتداز روي درخت پیش پاي عباس می

  .چهره ترگل ناتمام است. نقاشی شده

  ...غروب دیر

با . شودچند چادر دیده می. رودتصویر عقب می. اش را روشن کردهنور فانوس چهره. عباس در چادري نشسته است
نقاشی ترگل (د دهبراي عباس توضیح می صداي مردي که... هانور فانوس و اشباحی در رفت و آمد و صداي شیون

  ).در دست عباس است
  .هایی که بردن چناران یا تهران معلومنهمه زخمی - 

  عباس
  ها نبوده؟جزو زخمی

چی بگم؟ ... البد عیال تو هم. شوون نمونده بود که شناسایی کنهیه عده هم ناشناس دفن شدن، کسی از خونواده - 
  .هایی موندن که دیدياز ده هزار سکنه انارور همین

   -فیدآوت -
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  .روز. آزمایشگاه

کوکب حضور دارد و براي دکتر توضیح . شودانجام می... آيآرهاي مختلف مغز و اعصاب، اسکن، اماز ترگل آزمایش
  .دهدمی

  کوکب
  ).آداسمش هم یادش نمی... (پدر مادرش، شوهرش. آد آقاي دکترهیچ یادش نمی

  .روز. رستوران کیش

اي کارگري روزنامه مچاله شده. عباس برکار آنها نظارت دارد. کنندتمیز می) با روزنامه( ها راکارگرها رستوان و شیشه
  ...گمشده... بر روزنامه مچاله شده عکس ترگل هست وآگهی. داردي دیگري برمیاندازد و روزنامهمی

  .روز. خیابان

کند، آمده، به کوکب کمک میهاي ترشی، ترگل با شکم اندکی برصندوق عقب ظرف. پیکان کوکب کنار خیابان
  ]سه نوبت آگهی. [و عکس ترگل کهنه و رنگ و رو رفته بر شیشه پیکان » گمشده«آگهی . فروشندترشی می

  .روز. شب. رستوران کیش

سال میان مشتریان محو تماشاي زنی زیبا و میانه. خواندعباس با گیتار به همراه چهار نوازنده ویلن تصنیفی را می
  .کندعباس سؤال می از گارسون، درباره) مرجان(زن . ستعباس ا

●  

عکس ترگل و آگهی . رودعباس می. کندکسی او را صدا می. زندورق می.خواندروزنامه می. عباس پشت میز
صفحه . اندازدها میتوي ظرف باطله آن را. کندروزنامه را جمع می. آیدصاحب کار می. پایین صفحه است» گمشده«

  .شوددارد و مشغول میمیجدول را بر

  .شب. خانه کوکب

درد . افتدظرف سنگین از دست ترگل می. کنندهاي ترشی را از صندوق عقب به خانه حمل میترگل و کوکب ظرف
  .زایمان

  .شب. جلوي زایشگاه

  .برندترگل را روي برانکارد به داخل می. کندآید و توقف میکوکب با سرعت می

  هادام. شب. رستوران کیش

  .مرجان هم. زنندجمعیت گرم دست می. شودبرنامه عباس تمام می
●  
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. رودسراغ او می. شودعباس متوجه او می. مرجان تک و تنها نشسته. کارگران مشغول نظافت. رستوران خالی و خلوت
  .ها از دورصداي نامفهوم آن

●  

  .آیدعباس با بساط قهوه می. مرجان نشسته. مشرف به دریا. تراس رستوران

  

  مرجان
  . بشین

  )نشیندعباس می(
  اي، نه؟خسته

  
  عباس

  .بله خب
  

  رجانم
  اینجا، کارت دقیقاً چیه؟

  
  عباس

  .دیدین که. خونمتقریباً هم می. گردونمدقیقاً رستورانو می
  

  مرجان
  چقدر درس خوندي؟

  
  عباس

  .دوسال و نیم فقط. مهندس عمران
  

  مرجان
  بعدش؟

  
  عباس

  .اخراج شدم
  

  مرجان
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  .رم دختر بازي نبوده حتماًبه ج
  

  عباس
  ...به جرم

  .خورنددر سکوت قهوه می
  مرجان

  .خره؛ تو باید خواننده بشی

  .آیددر عین حال خوشش می. خوردعباس جا می

 

  مرجان
  .هر دوشو داري. خواد واستعدادصداي خوب می. ي درست وحسابیخواننده

  
  عباس

  .بگیر نگیر داره. شانس. شو ندارمهر سه
  

  جانمر
  .با پول نگیر نداره. شانس تو منم

  ...سکوت
  عباس

  خواي منو بخري؟ یاعاشق چشم و ابروم شدي؟می
  

  مرجان
  Bisinessفکر کن براي 

  
  عباس

  .کنیتري پیدا میهاي مطمئنآدم Bisinessبراي 
  

  مرجان
  .مآخه عاشق چشم و ابروت هم شده

  ...سکوت
  عباس
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  ...سن وسال من وشما
  

  مرجان
  .خوام زنت بشمکنی اگه ازت خوشم اومده، حتماً مییچرا فکر م

  عباس
  ...ولی

  
  مرجان

  !بلند شو وایسا. ولی تو باید خواننده بشی
  

 
  عباس

  !چی؟
  

  مرجان
  . بلندشو وایستا

  )ایستدعباس به کندي و با اکراه می(
. با یه اسم دیگه... نه؟. اسمت عباسه. گهدارگردن تو راست ن. هاتو بده عقبونهش

  چطوره؟. کیوان کامیاران.  کیوانمثالً

  .لبخندي کمرنگ بر لبانش. درخشدچشمانش می. مانداي نامعلوم خیره میعباس به نقطه
   -صداي نوزاد -

  .ادامه. شب. زایشگاه
  

  کوکب
  ماشاهللا . ماشاهللا

  )دهدنوزاد را به ترگل می(
خواي میاسمشو چی . از اول بهت گفتم دختره... خوامگه مامان شیر میمی 

  بذاري؟
  ترگل

  )ریزدصدا اشک میبی(
  ام؟کیمن .. ندارم وقتی گذشته. وقتی خودم اسم ندارم

  
  کوکب
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  خواهر کوکب . باز شروع کردي؟ نه ماهه اسمت کمنده
  )ادامه( )اشاره به خودش(

امیدوار ... مادر این طفل معصوم که هستی. دوست نداري خواهر من باشی نباش
 آد همهدکتر چی بهت گفت، یادته؟ باالخره یه روز یادت می. قربونت برم. باش
  گم اسمشو، اسمشو یه گل بذار، ها؟من می... حاال اسمشو... چیز

  
  ترگل

  )زیرلب(
  !ترگل... گل؟

  
  کوکب

  ... کوکب. سوسن. مریم. نازگل. قشنگه. آره. ترگل
  )خنددمی(

  .شهنه کوکب نذار، ترشی فروش می

  .اي مختلفهزمان. هاي مختلفمکان

. گیردمرجان با دوربین ویدئو از او فیلم می )کیان آقاي ساها (سلفژ تعلیم ). از ابتدا با سبیل بوده(عباس با سبیل * 
اسکن ) نامیمکه از این به بعد او را کیوان می(مرجان در دفتر خودش، عکس عباس را  .کند که قوز نکناشاره می

  .کندسرانجام سبیل را حذف می. آورددرمی هاي مختلفسبیل او را به شکل. کرده
 کیوان بدون سبیل. کیوان و مرجان گشت وگذار در کیش. 
 گیردمرجان از او تصویر می. کیوان تعلیم پیانو و آواز نزد استادي دیگر. 
 هابادي... هاارکستر زهی: استودیو... 
 کندمرجان چک امضاء می... گیردمرجان فیلم می. کندکیوان آهنگی را ضبط می: در استودیو. 
 نقاشی ترگل بر پاتختی. کیوان در خانه خود، تنها. 
 هاي مختلف از او گرفته استعکس. کیوان در آتلیه عکاسی. 
 طراحی جلد کاست برمانیتور. 
 تکثیر کاست. 
 مرجان وکیوان در گردش. 
 تبلیغ کنسرت کیوان در روزنامه. 
 کند تا مرجان رضایت دهدحان میهاي مختلف را امتلباس. عباس در فروشگاه لباس. 
 هاامضاء گرفتن. هازدندست. هاگل دادن. کنسرت کیوان. 
 مـثالً  . (کندترگل با لباس کار باالي داربست یک نقاش دیواري را تمام می. در محوطه فرهنگسرا یا خیابان

 )درباره آلودگی هوا
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  .شب. عصر و غروب. خیابان

یک وانت دوکابینه که اتاقک . کنار خیابان. زیر بیل بورد.تبلیغ کاست جدید او بیل بوردبزرگ کیوان کامیاران براي
خاطره دختر شش ساله ترگل داخل وانت مشق . فروشدکوکب ترشی می. عقب آن یک فروشگاه سیار ترشی است

  .کندوانت بیرون می سرش را از شیشه... نویسدمی

  خاطره
  .یباید دیکته بگ. مشقام تموم شد. خاله کوکب

خاطره . آیدترگل با دو کیسه نایلون خرید می. گویدگیرد و در حال کار، دیکته میکوکب کتاب درسی خاطره را می
  .اندازدخودش را در آغوش او می

  خاطره
  .مو بگومامان دیکته

  
  ترگل

  .بریم خونه بنویش مامان، اینجا نور کمه

  .بورد روشن شده است هاي بیلچراغ. کندترگل سربلند می. شودصحنه روشن می

  خاطره
  .اینم روشن

  .اي از گذشته در ذهن ترگللحظه کشت. ترگل به عکس کیوان خیره مانده است
  

  خاطره 
  )اشاره به بیل بورد(

  .این تغلیبِ نوار جدیدشه
  

  کوکب
  .قربون تغلیب گفتنت

عکس شبیه عکس . کندوجو میجست. آورداي از توي کیسه خرید بیرون میروزنامه. آوردترگل انگار چیزي به یادمی
. بوسدخاطره ذوق زده عکس را می. دهدبه خاطره می اروزنامه ر. در کادر یک آگهی. بورد توي روزنامه استبیل

  .اندازدترگل مشتري راه می. نشیند تا خستگی در کندمی کوکب بر صندلی

  خاطره
  )به عکس(
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  .قربونت برم الهی
  

  کوکب
  ن بري؟خدا نکنه، تو قربون او

  
  خاطره

جیگر عزیزمه...! د.  

  .کند متن داخل کادر را بخواندخاطره سعی می
  

  خاطره
  ...جِه... قابل توو... قا

 
  کوکب

  ...قابل توجه عالقمندان به
  خاطره

بازيِ ... بازيِ گرِي... قابل توجه عالقمندان به باز. بذار خودم بخونم! نه نه نه
  گري چیه؟

  
  کوکب

  .ت برمبازیگري قربون سواد
  

  خاطره
  ...حدود... حد... حد... اي حددختر بچه! آها
  

  کوکب
  .حدوداً

  
  

  خاطره
نه نقش مقابل کیوان ... نقش... براي بازي در نقـ . شش ساله... حدوداً شش سا

  مورد چیه؟... مورد... کامیاران مو
  

  کوکب
  .مورد نیاز است
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  .شودهیجان زده می. کندخاطره فکر می
  

  رهخاط
  !دیدین چی نوشته؟

●  

  .وانت از بزرگراه در حرکت

  هصداي خاطر
اي حدوداً شش ساله براي بازي در نقش مقابل کیوان کامیاران منم دختر بچه

  .شیش سالم هم حدودنه. بچه که هستم. دختر که هستم. دیگه

  .روز. پاگرد جلوي دفتر فیلمسازي. البی ساختمان

جلوي در آسانسور پشت سر . شوندست ترگل، نشانی در دست وارد ساختمان میخاطره با لباس نو نوار، دست در د
  .کندآید و هفتم توقف میدهد که آسانسور از طبقه دهم پایین میها نشان میشماره. ایستندچند نفر دیگر، منتظر، می

●  

  .سور استزن دیگري توي آسان. شوندجلوي دفتر، مرجان و کیوان سوار آسانسور می. در طبقه هفتم
●  

  .شودزن پیاده می. شوددر باز می. کندآید و توقف میدر البی آسانسور پایین می

  نفر جلویی
  باال؟

  
  کیوان

  .پارکینگ

ترپل و خاطره، طبقه . شوندهمه سوار می. آیدآسانسور باال می... شوددر آسانسور بسته می. بیندکیوان، ترگل را نمی
  .شوندهفتم پیاده می

  .ر فیلمسازيداخل دفت

پدر و دختري از . اندخاطره و ترگل و چند نفر دیگر ایستاده. اندحدود پانزده دختر بچه همراه پدر یا مادر منتظر نشسته
  .کندترگل هم جمع را نگاه می. خاطره متوجه پدرها است. فرستدمنشی نفر بعد را داخل می. آینداتاق بیرون می

  .روز. هاي بازیگريکالس
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- مرجان از او تصویر می. بینددر کالس، امین تارخ و پرویز پرستویی و گالب آدینه و رضاکیانیان آموزش میکیوان 
  .گیرد

  .شب. خانه مرجان

مرجان شماتت . کشدکیوان سوپ را با کاسه هورت می. خورندکیوان و مرجان شام می. شام رستوران بر میز آشپزخانه
  . خوردگذارد و با قاشق میه را بر میز میکیوان دلخور، کاس. کندآمیز نگاه می

  کیوان
  .ترسم مرجانمی

  
  مرجان

  اولین کنسرت یادته؟) دهدکیوان به تأئید سرتکان می(از بازیگري؟ 
  

  کیوان
  .من به تو مدیونم مرجان... تا ابد

  
  مرجان

  )زند که یعنی مزخرف نگوپوزخندي می... (ولی
  

  کیوان
  ؟...کنیمرجان، چرا فکر می

  
  جانمر

  .حرفشو نزنیم
  

  کیوان
  .من دوستت دارم مرجان

  مرجان
  .حرفشو نزنیم

  .خیزدمرجان ناگهان برمی. خوردکیوان در سکوت سنگین شام می. کندمرجان با شام بازي بازي می. در سکوت

  مرجان
  .درو از بیرون قفل کن
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  کیوان
  ...من فکر کردم

  
  مرجان

  . خوام تنها باشممی
  )ایستددم در اتاق می. رودیبه طرف اتاق خواب م(
  ...ي منفکر کردي خونه! فکر کردي چی؟

خیزد و تا برمی. زندناگهان غذا را پس می. خوردکیوان عصبی و با اشتها می. بنددرود و در را محکم میبه اتاق می
سته کلید آپارتمان را از د. پوشدلباس می. افتدراه می. شودخواهد در بزند، منصرف میمی. رودنزدیک اتاق خواب می

  .آوردباالخره طاقت نمی. آویزددارد و میروي در برمی
  

  کیوان
  ...شام بیرونو، بیرون میشه خورد، الزم نبود که

  .کندرود و در را قفل میبیرون می. گذاردکیوان حرفش را نیمه کاره می. شودچراغ اتاق خواب خاموش می

  .شب. خیابان. پارکینگ مجتمع مسکونی

آید و با سرعت از از پارکینگ بیرون می. گذردزند و با سرعت از پیچ و خم راهروهاي پارکینگ میکیوان استارت می
  .عبور از زیر بیل بورد... هاعبور از خیابان... گذردخیابان می

  .ادامه. شب. آپارتمان کیوان

  .بر پاتختی) با چهره ناتمام ترگل(ل نقاشی ترگ. بر تخت ولو شده. قرارکیوان در آپارتمانش کالفه و بی

  .گیرددارد و شماره میکیوان گوشی را برمی
  

  کیوان
  ...تو چت شده مرجان؟ تو چت شده؟ چرا انتظار داري. گوشی رو بردار

  .ادامه. شب. آپارتمان مرجان

  .صداي کیوان از پخش کن
  
پیرهنم خواي احساس منم، مثل کت و شلوار و تو حتی می... احساس من...  - 

  .خوايدقیقاً همونی باشه که تو می

  .داردمرجان با شتاب گوشی را برمی
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  مرجان
گردي، نه؟ برو، دنبال یه ترگل دیگه می. آقاي کیوان کامیاران خرت از پل گذشته

  .تو هیچ دینی به من نداري. خجالت نکش. رو در بایستی نکن

  .روز. دفتر فیلم سازي

کند و ها اشاره میها به عکسانگشت. کیوان، مرجان، دستیار و کارگردان. بر پنل عکس خاطره و دو کاندیداي دیگر
  .شودصداها شنیده می

  صداي مرجان
  .به نظر من این یکی

  
  صداي دستیار

  .ترهولی این یکی شیرین
  

  صداي کیوان
  )اشاره به خاطره(

  .ولی این عسله
  صداي دستیار

  .کنیم هاآقا ببخشید ما اظهار نظر می
  

  اي مرجانصد
  .خودشون خواستن ما بگیم

  
  

  صداي کیوان
  شما دلت بیشتر با کدومه؟

  
  صداي کارگردان

  .هنوز تصمیم قطعی نگرفتم

  .روز. دفتر مدیر. آتلیه. فرهنگسرا

الي البه. رودگذارد و کنار پنجره میبا خستگی قلم مو را کنار می. کنددر کاربرد رنگی تردید می. کندترگل نقاشی می
  . شودت پیاده رو، مردي با کاله شاپو در هیبت ناپدري دیده میجمعی
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  خانم حافظی، خانم حافظی، -
  )شودترگل متوجه می(

  .تلفن

  .آید تا به سمتی برودترگل از آتلیه بیرون می

  خدمتکار 
  )با طعنه(

  .اتاق آقاي مدیر
● 

  .شودشود و ترگل وارد میدر اتاق مدیر باز می
  

  مدیر
  ...وصل کردن اینجا. ال بوداتاق خودتون اشغ

  .کندترگل با دلخوري نگاه می
  

  ترگل
  .بله

  )داردگوشی را برمی(
  ... ممنون... بله... بله 

  )شودخوشحال می(
  . خداحافظ. چشم، چشم، حتماً

  ).گذاردگوشی را می(
  مدیر

  . خبر خوبی بود، نه؟ کاش یه روز یه خبر خوب هم به من برسه

  .افتدترگل با دلخوري راه می
  مدیر

  خانم حافظی، 
  )ایستدترگل می(

  !هیچی... 

  .روز. دفتر فیلم سازي

  .کندترگل قرارداد را امضاء می. ترگل و خاطره. مدیر تولید. کارگردان
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  مدیرتولید
یه خانم . گردوننعصر هم برش می. آن دنبال خاطرههر روز صبح با ماشین می

  .هم به عنوان پرستار دائم مراقبشه
  
  هخاطر

  م چی میشه؟مدرسه

  مدیرتولید
ها تو باهات درس. اون خانم پرستار معلم هم هست. گیریماجازه تو از مدرسه می

تونید هم میخودتون . کیش. چند روز هم سفر داریم. کنه که عقب نمونیکار می
  .همراهش بیاید

  ...سکوت
  کارگردان

  مونی؟خاطره جون یه دقه بیرون می
  

  خاطره
  یه؟ نیهاي بزرگوحرف

 
  ترگل

یه یه فرصتی. سزیادي به من وابسته. دم باهاش نیام مسافرتمن ترجیح می
  ...که
  

  کارگردان
  .متوجهم. بله

  
  مدیرتولید

  پدر خاطره الزم نیست موافقت کنه؟. ببخشید
  

  ترگل
  .خاطره پدر نداره، در این باره هم لطفاً باهاش حرف نزنید

  .روز. کاست فروشی. خیابان
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هایی از بازیگران و خوانندگان معروف که ناپدري به دیواره دکه عکس... خردز دکه روزنامه فروشی سیگار میناپدري ا
نشانی بروشور را . گیرددر یک کاست فروشی نوار کیوان را می... تواند نبینداما بیل بورد بزرگ کیوان را نمی. بیندنمی

  . کندپنهانی پاره می

  .روز. دفتر فیلم سازي

  .آیندپرستار و خاطره می. دهدگردان توضیحاتی به فیلمبرداري میکار

  پرستار
  .آقا خاطره اومد

  
  کارگردان

  .سالم
  

  خاطره
  .سالم از ماست

  
  کارگردان

  .لباس مدرسشو بپوشه
  

  خاطره
  امروز فیلمبرداریه دیگه؟

  کارگردان
  .بله
  

  خاطره
  ید بکنم؟چی باید بگم، چیکار با... دونممن هنوز داستان فیلمو نمی

● 

  .آوردکارگردان خاطره را به اتاق گریم می. کیوان مقابل آینه گریم

  کارگردان
  )به کیوان(

  . قصه فیلمو سر بسته براش تعریف کن. آقا، این دخترت تحویلت
  

  خاطره
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  چرا سر بسته؟
  

  کارگردان
  .خب سرباز

  .کنده کارگردان را تکرار میخاطره اشار. رودکند که یعنی خالصه و میکارگردان به کیوان اشاره می
  

  خاطره
  این یعنی کوچولو، یعنی کم، نه؟

  
  کیوان

ها خیلی واضح یا خط) به گریمور(حاال بیا پیش من . کوچولو کوچولو. کمیعنی کم
  نیست؟

  
  گریمور

  .درست میشه

  .شودمیکیوان متوجه او . خاطره محو تماشاي کیوان
 
  

  کیوان
  .رهمیاین جوري نگاه نکن آخه دلم ضعف 

  خاطره
  شه بوستون کنم؟می 

  
  کیوان

  کنممن بوست می. قربون دخترم
  ).بوسندیکدیگر را می(

  
  خاطره

  .دونی چقدر دعا کردم که انتخاب بشممی
  

  کیوان
  بازیگري خیلی دوست داري؟
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  خاطره
  .جون توي فیلم دختر شمام خیلی دوست  دارم

  
  کیوان

  .خواست تو انتخاب بشیمنم خیلی دلم می
  

  خاطره
  کردم که خدا خدا می

  )آهسته(
  .پارتی بازي نشه

  
  کیوان

تست تورو دیدم گفتم اال و بِال دختر من باید  هاز اولش ک. ذاشتممگه من می! به
  .خاطره باشه

  خاطره
  .اال و بِال دختر شما بشم. گفتم اي خدادیدم میمنم همیشه که عکس شمارو می

  .ادامه. زرو. البی ساختمانِ دفتر فیلم سازي

سینه موبیل جلوي ساختمان است و . خورندشاپ البی بستنی میآیند ودر کافیخاطره و کیوان از آسانسور بیرون می
  .کنندجا میهاي فنی چیزهایی را جابهبچه

  

  کیوان
بعد . اونوقت من و تو که بابا و دختریم با هم تنهائیم. مامانت یعنی رفته مسافرت

  ...افسردگی یعنی. ..اممن دچار افسردگی
  

  خاطره
  .دونم چیهمی

  
  کیوان

  دونی؟از کجا می
  

  خاطره
  .گهخاله کوکب می. داره مامانم افسردگی
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  کیوان

  .م توي فیلم خوب میشهمنم افسردگی. خوب میشه. آخی
  

  خاطره
  .هاي شمارو دوست دارهآین خونه ما؟ مامانم هم آهنگیه روز می

  .روز. رسهخیابان جلوي مد. حیاط مدرسه

  .دودبا صداي کیوان به طرف او می. خاطره تنها گوشه حیاط
  

  کیوان
  .ببخشید دیر اومدم

  
  

  خاطره
  .آیدشما هر روز دیر می. کنمخواهش می

  کیوان
  .پدر سوخته

  .شوندروند و سوار میبه طرف اتومبیل می

  خاطره
  . خونیبابا من به خانم معلمم قول دادم شما تو جشن مدرسه می

  وانکی
  ...شوشو ندارم، حوصلهآمادگی. شو ندارم دخترممن آمادگی

  .گیردمرجان پشت صحنه می. شوداز صحنه فیلمبرداري می. کنداتومبیل حرکت می

  .ادامه -روز. خیابان

  .کیوان و خاطره داخل اتومبیل. اتومبیل کیوان، دوربین و گروه روي فیلمرو

  خاطره
  .نهبابا باید بخو. بابا باید بخونه

  
  کیوان

  .تونه بخونهبابا نمی
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  خاطره

  .مامان گفته شما باید جلوي مردونا بخونی تا روحت خوب بشه
  

  کیوان
  . تو روح مامانت. روحیه

  
  خاطره

  راستی روحیه چیه بابا؟

  ...عبور فیلمرو

  .عصر. پاتوق کوکب. خیابان

مردي با کاله شاپو، . ها را بسته استترگل داخل وانت ترشی فروشی سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و چشم
. ماندنگاهش خیره می. کندها را باز میترگل با یک تکان کوچک چشم. شودوار از عمق به وانت نزدیک میکابوس

کند و پشت گردن کودکی را که بغل می. بعد نگاه به پائین. نگاهش به ترگل است. کندمردي از جلوي وانت عبور می
  .رساندزنی دوان دوان خودش را به مرد می. ردگذنشاند و میمی
  مامان؛ -

  .شودترگل هم پیاده می. دودخاطره که از ماشین فیلم پیاده شده به سمت کوکب می. گرداندترگل رو برمی

  

  

  .شب. خانه کوکب

. کندترگل کتاب و دفتر او را جمع می. هاي درسی خواب استخاطره روي کتاب. کشدکوکب در حیاط، تنها قلیان می
  .شودترگل به عکس خیره می. افتدعکس کیوان از الي کتاب بیرون می

● 

ر تاریکی حیاط ترگل تنها د. کنداز پشت پنجره نگاه می. شودکوکب از صداي قلیان بیدار می. خانه تاریک و خاموش
  .کشدقلیان می

  .روز. پارك. خیابان

آید و اتومبیلی از مقابل می. اتومبیل کیوان در حرکت... شوداتومبیل کیوان توي فیلمرو، از فیلمرو بیرون آورده می
دست کارگردان وارد کادر . کندکشد و توقف میکیوان کنار می. گیرداتومبیل دیگري در انحراف به چپ سبقت می

  .شودمی
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  .کات. خوبه - 

  .اندازدگریمور خراشی بر پیشانی خاطره می

- کند، بر صندلی میکیوان، خاطره را که پایین صندلی افتاده بلند می. شوداز پشت دوربین، داخل اتومبیل دیده می
  .بوسدکیوان روي خراس را می. بنددکمربند او و خودش را می. نشاند

  کیوان
  ...ه کمربندتو بسته بودماگ. بمیرم، تقصیر من شد

  
  خاطره

  )با احساس درد(
  .گفتم کمندربابا یادته بچه بودم به کمربند می

  
 
 

  کیوان
  .کمندر... آره

  
  خاطره

  .گفتمبه آشپزخونه یه چیز سختی می. گفتم بشباخبه بشقاب هم می
  

  کیوان
  گفتی؟چی می... آره

  
  خاطره

  . هامهاي بچگیفیه شعر درست کرده بودي از حر... بندهخوشآش

  .خوانندشیشه جلو در قاب تصویر، کیوان و خاطره با هم می
  آش خروس بنده کمندر در  در    مداد بتراش تو دفتر  تر تر -

  نقش بیشو و پرنده ده  ده                با یه خرگوش جهنده     

از صحنه . دهندماشین حرکت می هاي درخت را باالي شیشهدهد و دو نفر شاخهیک نفر اتومبیل را تکان می
  .گیردمرجان پشت صحنه می. شودفیلمبرداري می

  .روز. سالن فرهنگسرا

  .کارگردان و دستیار و فیلمبردار و مرجان در سالن خالی
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  کارگردان
  .اینجا خوبه

  
  مرجان

  .ها آزادهگفتند فقط شنبه
  

  کارگردان
  .اگه بجنبیم یه روز کافیه

  
  دستیار

  .که آقاي کیوان باید بخونه، تازه ضبط میشهآقا شنبه، آهنگی 
  

  اندکارگر
  .دونم، سرمایه شماسمین... هاگیبرنامهخانم، این بی

  .شودمدیرتولید وارد می
  

  کارگردان
  چی شده آقا؟

  
  مدیرتولید

  .آرهاین آقاي رئیس نه می
  

  مرجان
  .قول داده بود

  
  مدیرتولید

  .گن حرفش در رو دارهمی. کنهمامان خاطره اینجا کار می. حاال باز ببینم

  .روز. اتاق مدیر فرهنگسرا

  .ترگلی جلوي میز مدیر

  مدیر
  .تونم حرفمو عوض کنمحاال نمی. خانم، بهشون گفتم نه
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  ترگل

  .کردکاش دختر من، تو این فیلم بازي نمی

  گیرد که یعنی ربطی داره؟ مدیر حالتی می
  

  ترگل
اگه منو فراموش کرده باشه، اگه حتی . جناب، اگه شوهر من ازدواج کرده باشه

باید زیر پام محکم . من باید جواب این اگرها رو پیدا کنم... اگه... اگه. مرده باشه
چرا متوجه نیستید؟ زندگی من تا اطالع . باشه تا بتونم براي ازدواح تصمیم بگیرم

  .من معلقم، روي هوام، گم شدم. ثانوي تعطیله

  .آیدترگل با عصبانیت بیرون میمدیرتولید در راهرو منتظر، 

  .ادامه. روز. آتلیه

، خانم، )گزنده(پیشخدمت . مدیرتولید همراه او... پیشخدمت نامه به دست دنبال او. آیدترگل عصبی به طرف آتلیه می
  !میگن میشه. مرافقت کردن

  ترگل
  .بدین به اون آقا

  .دهدپیشخدمت نامه را به مدیرتولید می
● 

برگ به شکل تیغه چاقو معلق در فضا، . تابلوي مردي است به کاله شاپو در باد. گذاردر تابلو میترگل قلم مو را ب
  .پاشدهاي رنگ را یک به یک به دیوار میقوطی... کندي کار، تابلو را خط خطی میترگل به جاي ادامه

  .روز. استودیو ضبط موسیقی

  .ن ویدئومرجان با دوربی. شودقسمتی از تصنیف پایانی ضبط می
● 

  .کندضبط ادامه دارد، مرجان خداحافظی می 

  .ادامه. روز. محوطه و سالن فرهنگسرا

یکی در نقش پدر و یکی در (ي دیگرداخل سالن بر صحنه خاطره و دو دختر بچه. کندمرجان با اتومبیل توقف می
  .کنندو نوازندگان، نمایش موزیکال اجراء می) نقش مادر

  
  ...هم مهمون و هم صاحب خونه   دختر یکی یه دونه - 



 

 

عنوان فیلمنامه

 

- بین جمعیت توجه مرجان به کوکب و ترگل جذب می. گیردمرجان پشت صحنه می. شوداز صحنه فیلمبرداي می
  .پرسداز مدیرتولید درباره ترگل می. گیردشگفت زده، چند عکس از ترگل می. شود

  .ادامه. روز. خیابان

  .کندن به سرعت عبور میاتومبیل مرجا... مرجان پشت فرمان در حرکت

  

  

  .ادامه. روز. آپارتمان کیوان

- عکس. رودمرجان سراغ کمد و چمدان قدیمی کیوان می. زنی مشغول نظافت است. شودمرجان وارد آپارتمان می
. شودکند، ولو میهایی که خودش گرفته مقایسه میهاي را با عکسعکس. کندهاي عروسی ترگل را پیدا می

  )نجمه: اسم خدمتکار. (کندساعتش را نگاه می. گیرداي میشماره

  آقا جلیل -
  .بمونن. رسونمشو من میکار تموم شد، خاطره و مامان

  .ادامه. عصر. داخل اتومبیل. بوتیک. اسباب بازي فروشی. خیابان

ترگل و کوکب . کندمرجان، خاطره را سوار می. آینداز فروشگاه بیرون می. مرجان و خاطره با چند بسته اسباب بازي
  .اندداخل اتومبیل نشسته

  کوکب
  . دست شما درد نکنه

  )به خاطره(
  !خوش به حالت... اووو

  
  مرجان

  .یه دقه ببخشید

یک بلوز ساده است با یک . کندمیگیرد و روي اندام خودش پرو یک بلوز مردانه می. شودمرجان وارد یک بوتیک می
شود و حرکت آید و سوار میبندي شده میمرجان با بلور بسته. بیندمبیل مینقش مشخص بر سینه، ترگل از داخل اتو

  .کنندمی

  .ادامه. غروب وشب. جلوي خانه. خانه کوکب

  .شوندمرجان، ترگل و خاطره وارد می. کندکوکب تعارف می
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  مرجان
- فیلمبرداري همه... نشد. تونخواستم با خاطره، یه روز بیام خونهاز همون اول می

  .یهگرفتاريش 
  

  کوکب
  .خدا صبرتون بده، خیلی کار سختیه

مرجان اتاق را برانداز .عکس کیوان که براي خاطره امضاء کرده سر طاقچه سات. خاطره به اسباب بازي سرگرم است
  .شوداز او پذیرایی می. کندمی

  مرجان
- ن میاونایی که تجربه دار. مادر، خاله، نزدیکان بچه نیان سر فیلمبرداري بهتره

  .گن
  

  کوکب
  )خنددمی(

  .خواستنامروز سیاهی لشگر می
  

  ترگل
  ...و الّا. همکارتون گفت ما بیایم. اونجا محل کار منه

  
  مرجان

. چون خاطره، کارش خیلی خوبه. کالً. گمامروز نمی. سوء تفاهم نشه تو رو خدا
  .حیفه

  
  ترگل

  .دونم که خاطره باید به خودش متکی باشهنه خانم، می
● 

  .کندکوکب با دو شیشه ترشی تا کنار ماشین او را بدرقه می. کندرجان خداحافظی میم

  کوکب
حتی اسم خودش یادش نیست، اینجوري بگم، . نه خودش. دونم کیهنه من می... 

چند بار بردمش . همین قدر معلومه که هفت سال پیش از زلزله، جون به در برده
نامه، عکسش چاپ شد، دوبار بردمش آگهی دادم روز... دکتر، آزمایش، عکس

  .شناختشانارور، همون دهی که زلزله اومد، هیشگی نمی
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  .شب. خانه مرجان

  .زنددارد و گاز میکیوان چیزي از توي یخچال برمی. مرجان بر صندلی ننویی، ناراحت و در فکر

  کیوان
  فیلمه داره خوب میشه، نه؟

  مرجان
  .شاید

  
  کیوان

  چته؟
  

  مرجان
  .هیچی

  
  انکیو

  .من کودنم. هیچی
  )چرخاندصندلی رامی(

  !چته؟
  

  مرجان
  .ابقم رودیدمشوهر س... امروز

  .رودبه صداي زنگ در، کیوان به طرف در باز کن می
  

  کیوان
  یعنی برگشته ایران؟

  )داردگوشی در باز کن را برمی(
  بله؟

  
  صدا

  .غذا آوردم
  

  کیوان
  )کنددر را باز می(
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  . بفرمائید
  )به مرجان(

  برگشته؟ ها؟ 
  

  مرجان
  .دونم کدوم گوري بودهچه می

  
  کیوان

  اونم تورو دید؟
  

  مرجان
  .نه

  
  کیوان

  خب؟
  

  مرجان
  .خب نداره

  .رودگیرد و به آشپزخانه میدو جعبه پیتزا با مخلفات می. دهدپول می. کندکیوان در آپارتمان را باز می
  

  کیوان
  .خیلی گشنمه. پاشو بیا

  
  

  مرجان
  )از فاصله(

  شدي؟دیدي چه حالی میاگه زن سابقت رو می... هتو اگ
  

  کیوان
  .ربطیببخشید بی... يچه مقایسه

  
  مرجان
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... من و اون شیش سال با شکنجه و نفرت زندگی کردیم، شماها، یک شبانه روز
کردم کردیم، یعنی من فکر میوقتی ازدواج کردیم، فکر می... با عشق، نه؟

  .ترین زن دنیامخوشبخت
  

  کیوان
اصالً شاید ...یعنی... تقریباً همه. کنن با عشق شروع کردنهمه اولش فکر می

  .پیتزاس... دو روي یهگن عشق و نفرت می. واقعاً هم عشقه

  .خوردخندد و میکیوان می

  مرجان
دادي، االن هم اگه باهاش ادامه می. مرداگه زنت توي زلزله نمی...! اون زلزله

  عاشقش بودي؟
  

  کیوان
  !کنی هااي سخت سخت میهسؤال

  
  مرجان

  واقعاً؟. نه
  

  کیوان
ده سرخ و رسیده وشیرینه ولی وقتی شنیدي؟ ظاهرش نشون می. هندونه در بسته

  ...کنیبازش می
  

  مرجان
  .مثل خیاره

  
  کیوان

، زیادي رسیده. شه خوردشولی نمی. سرسیده. شیرینه. سرخه. یا نه. مثل خیاره
  .زنهحالِ آدمو بهم می. کال بدترهایه، دیدي؟ از هندونه شفته

  ...سکوت
  مرجان

  .زدمباهاش حرف می. کاش رفته بودم جلو
  

  کیوان
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  با شوهر سابقت؟
  

  مرجان
  .اگه باهاش حرف زده بودم شاید االن بهتر بودم

  .اندازدخورد و شانه باال میاي دیگر میکیوان لقمه

  مرجان
  )اي گزندهبا طعنه(

  .دیت نشهحاال زیاد غیرتی نشو، حسو
  

  کیوان
چرا ... ولی عشق. بهت مدیونم. ذارمبهت احترام می. من دوستت دارم مرجان

  هیچوقت نخواستی با هم ازدواج کنیم؟ رسمی، دائمی؟
  

  مرجان
منم ... ايتو عاشق بچه. کردمدار بشم یه روز هم معطل نمیتونستم بچهاگه می

  .نعاشق مردایی که بچه
  

  کیوان
. ها هم شروع میشهفاصله. که رسماً زن و شوهر بشیم همیشه گفتی، روزي

گفتی، بعد از ازدواج دائمی انگار دیگه چیزي وجود نداره که آدم بخواد بهش 
  .برسه

  مرجان
  .کنهتر میآره و موقعی بودن ازدواج آدمو حریص

  
  

  کیوان
  .پس مسئله بچه نبوده

  
  مرجان

  .هم این. هم اون بوده

  ...سکوت
  

  مرجان
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  تونه آدمو دل زده کنه، نه؟ن طوالنی هم میبا هم بود

  )یک گردشگاه کودکانه. (روز. رستورانی سنتی

  .شودفیلمبرداري می. خورندکیوان و خاطره غذا می

  خاطره
  یه؟بابا، امروز چندم خارجی

  
  کیوان

  از اینکه دوتایی با همیم خسته شدي؟
  

  رهخاط
چون . گردههفدهم ماچ برمی مامان... خب سه تایی بهتره که، اگه مامان هم بود

  .دونم چی تموم میشههاي نمیکه پونزدهم ماچ سمزوپیوم بیماري
  

  کیوان
  چی تموم میشه؟

  
  خاطره

  )مقطع با حرکات دست(
  .یوم - پی - زو -سم

  
  کیوان

  .اینکه گفتی، نه، سمپوزیوم... دوماً سمزو. اوالً ماچ نه و مارچ. سوادبی
  
  

  خاطره
دومندش، شما که با . تونی بگیشما که با سوادي نمییه چیزي گفتم که . بله

گی به هفده می. »هیژده«گی به هجده می. »چاهار«میگی » چهار«سوادي به 
  .بله، باباي با سواد تنبل کالس. »هیوده«

  .روز یا شب. خانه مرجان

  . ر در تنگنایی است با خودشانگا. تصویر او غالباً در آینه و شیشه. تابکالفه و بی. زندمرجان با تلفن حرف می

  مرجان
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مگه من خواستم؟ مگه من زمین رو لرزوندم؟ مگه من باعث شدم؟ من عاشق  - 
دار من زیرپاي یه مرد زن. مردي شدم که زنش مرده بود، که قرار بوده مرده باشه

من یه آدم متالشی شده رو دوباره به . من یک زندگی رو متالشی نکردم. ننشستم
بهش امکان . بهش عشق دادم. ندم، دار و ندارمو به پاش ریختمزندگی برگردو

حاال بیام دو دستی بدمش به زنی ه قرار بوده . من اونو به همه جا رسوندم. دادم
  .شیش سال پیش مرده باشه

  .روز یا شب. البراتوار

  .ي ترگل تنهانماهاي دو نفره ترگل و کوکب و نما. تماشاگران در سالن فرهنگسرا. فیلم روي میز مونتاژ

  مرجان
  .اینه

  . گیرددهد و پاکتی میها را پاکتی به مرجان میفیلم. شودنگاتیو نماها هم جدا می. کندنماها را حذف میمسئول 
  

  مرجان
بین خودمون؟ مرد به ... آد از اینا فیلم گرفته شدههیچ کس یادش نمی. دیدي که

  .دهدتأیید سر تکان می

  .شب. خانه کیوان

  .آیدکیوان با لیوان چاي یا قهوه از آشپزخانه بیرون می. بنددمدان کیوان را میمرجان چ

  کیوان
  .ش چهار روزههمه. هارفیق نیمه راه شدي

  
  
  

  مرجان
خوام فیلمبرداري که تموم شد بالفاصله می. کار فشرده منهم همین چهار روزه

اي د ماه رو یه هفتهبراي یه کنسرت دور اروپا، کار چن. هات اینجاسدمپایی. بریم
  .انجام دادم

  
  کیوان

ها اونجا سرودست ممنونم ولی آخه مگه من محمدرضا شجریانم که ایرانی
  بشکنن؟

  مرجان
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بعدشم، اصل اینه که یه سفر طوالنی با . شکننبینی چه سرودستی میحاال می
  .هم باشیم

  
  کیوان

  ...تو هیچوقت
  

  مرجان
کنم که چه جوري زن عقدي رین میبستم، ها؟ دارم تمهیچوقت چمدون نمی

  تونم به کیوان کامیاران متکی باشم، نه؟حاال دیگه می. باشم

  .صبح. جلوي خانه کوکب

  .بوسندترگل و کوکب، خاطره را می. گذاردگیرد و توي ماشین میساك را از ترگل می. پرستار

  اطرهخ
  .هادلت تنگ نشه. چهار روزه مامان

  
  ترگل

  .خوش بگذره

  .شین، نگاه ترگلحرکت ما

  .روز. فرودگاه کیش. داخل هواپیما

  .گذاردکیوان بازوي خود را زیر سر او می. خاطره کنار کیوان خواب است. داخل هواپیما
●  

  .خاطره روي چهارچرخه نشسته است. کنداي را که با چمدان خودش و ساك خاطره حمل میکیوان چهار چرخه

  .روز. رستورانی در کیش

افراد گروه . سرمیز غذا، خاطره کنار کیوان .ه را، جلوي دستشویی، بغل کرده تا دست و صورتش را بشویدکیوان، خاطر
  . کندکند و کباب را ریزریز میفیلمبرداري، کیوان کَره پلوي خاطره را قاطی می

  خاطره
  . آخرم نیومدي خونه ما. چند روز دیگه فیلمبرداري تموم میشه

  
  کیوان

  .قولِ قول. لقو. تهران برگردیم
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  .روز. خانه مرجان

  70مرجان با تلفن، شبیه سکانس 
  
. شناستشعکس کیوان جلوي چشم شه ولی نمی. شناستشزنش بوده ولی نمی - 

کیوان رو هم . توي خالء. کنهاون توي هوا زندگی می.فراموش کرده. شناسهنمی
هیچ کس تقصیر . ساون فنا شده. کشونه توي خالء، توي تاریکیبا خودش می

مردي رو که ! نه... بیام دوباره با دست خودم. ممنم یه بار فنا شده. هم نیست
چه گناهی کردم من؟ غیر از ... دوستش دارم نابود کنم؟ هلش بدم توي تاریکی

سلطه طلب؟ اگه گناه من این بوده که سواري گرفتم، ... خوبی چیکار کردم من؟
االن که اون . بله بوده، اوائل... فه بودهدو طر... گناه اونم بوده که سواري داده

  .شه سوارش شدپرونه، نمیدائم لگد می. آقاي کامیارانه

  .روز. آتلیه فرهنگسرا

کند با افزودن ترگل سعی می. هایی که ترگل به دیوار پاشیده بوده در قاب یک کادر، خط کشی شده، قرار گرفتهرنگ
  .هاي دیگر تابلو را شکل بدهدرنگ

  .روز. لم سازيدفتر فی

ها را برمیز آن. به همراه مدارك دیگري در دست مرجان) 4سکانس(عکسی از عباس براي ترگل امضاء کرده بود 
  .ناپدري پشت میز نشسته. اندازدمی

  مرجان
  که چی؟

  
  ناپدري

  .گفتم که باید خودشو ببینم
  

  مرجان
  .شمن زنشم و همه کاره

  
  ناپدري

  .نم بکنمتوبا این مدارك خیلی کارا می
  

  مرجان
  ...تونیبا نادختریت رسماً ازدواج کرده، چیکار می... با دختر
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  ناپدري

، سحاالم که دختره زنده. دختره رو گول زده، دختره از سر سفره عقد فرار کرده
قلم آخرش سه چهارماه . باید ضرر وزیان منو بده. شو بدهباید حق و حقوق

ه مملکت هرکی هرکیه ولی دیگه نه اون درست. دوندگی تا اینجا روپیدا کردم
  .هاجوري

  
  مرجان
تونی بکنی، هیچ غلطی نمی. آد، یکبا من اینجوري حرف نزن اصالً خوشم نمی

ولی ... ولی. تونم بندازمن زندان، چون پول دارم، سهبه راحتی آب خوردن می. دو
  .دم پولتوخرج خودت بکنمترجیح می

  
  ناپدري

  .خوبه والّا
  

  مرجان
  . و بدش با خودته خوب
  )دهدآورد و به ناپدري میپول صدهزارتومنی از کیف بیرون می چند چک(
  ...نادختریت االن: الحسابعلی

  
  ناپدري

  .والّا در حقش پدري کردم. خانم هی نگو نادختري، ناپدري
  

  مرجان
اون بچه االن تهران نیست والّا ترتیبی . ترگل یه دختر شیش ساله داره. معلومه

  .دادم که همین امروز ورشون داري ببریشونمی
  ناپدري

  نون خور اضافه کنم؟! کجا ببرمشون خانم؟
  

  مرجان
اگه ترگل راضی بشه برگرده پیش تو و مادرش شانس آوردي، پول اصلی اون 

راجع به عباس هم ... نشونی و شماره تلفنت رو بنویس... رسهموقع بهت می
  ...گیهیچی نمی

  .روز. خانه مرجان
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  70شبیه سکانس. زندرجان با تلفن حرف میم
  

دیگه چیکار باید . کنمتأمین شونم می. ره پیش مادرش، بهتره کهباالخره می - 
با . بله. بله. خوام از سر بازش کنممی. خوام دورش کنمبکنم؟ فکر کن می

. نه مال اون... کیوان مال منه... مگه سرنوشت با من نجنگید. جنگمسرنوشت می
همین جور . گرفتندخواست باالخره یه جایی سرراه هم قرار میرنوشت میاگه س

شاید هم از . اگه من نبودم اون هنوز کارگر رستوران بود. که سرراه من قرار گرفت
  ...ترگل جدا شده بود

  .غروب. ساحل کیش

  . شوداز صحنه فیلمبرداري می. کندخاطره از دور صدا می. کیوان رو به دریا نشسته
  

  !بابا! بابا - 

زن و کیوان رو در روي هم، . آیدزنی می. کنندرا بغل می یکدیگر. دودخاطره می. خیزدگرداند، برمیکیوان رو برمی
  .گیردخاطره که دست کیوان را در دست دارد، دست زن را هم می

  کارگردان
  .خوبه، خسته نباشید

  .شب. البی هتل در کیش. خانه مرجان

درالبی هتل کیوان و . گیرداي میمرجان از روي دفتر تلفن شماره. مدان بزرگ خالی هستدر خانه مرجان، دو چ
  .کنندبازي می TV Gameخاطره منچ یا 
  

  صداي
  .آقاي کامیاران تلفن

  .داردرود و گوشی را برمیکامیاران به سمت تلفن می
  

  کیوان
عصر خدمت  فردا. آره، تموم شد... منم دلم تنگ شده... سالم عزیزم... الو؟

  ...شمام
  

  مرجان
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برسی تهران یک سره . تونی کمکم کنینه، دیگه نمی... باید چمدونارو ببندم... 
  چی؟ هدیه؟... باید بریم فرودگاه

  
  کیوان

. قبل از سفرمون یه سر برم خونه خاطره... شو بکشچند تا هدیه مناسب زحمت
این بچه رو مثل دختر  ...کنهها اینقدر وابستگی ایجاد میدونم همه فیلمنمی

  ...پشت صحنه هم مثل جلوي دوربین. ام دوست دارمواقعی
  

  مرجان
کنن روزي که فیلمبرداي تموم میشه، همه فکر می. ها آقاي کامیارانهمه فیلم

. ذارنکنن، قرار مدار میخیلی به همیدگه انس گرفتن، شماره تلفن رد و بدل می
ره که قرار همه یادشون می. شنمی ولی از فرداش همه غرق زندگی خودشون

  .بوده دلشون تنگ بشه
  

  کیوان
خواد ما هم که قراره بریم دنبال زندگیمون، ولی گناه داره، دلم می. آره گمونم

  .رو خوشحال کنمبچه
  

  مرجان
  .کیوان، وقت نداریم

  
  کیوان

ک ی. شونرم خونهاز فرودگاه با خاطره می. کنیم هواپیما تأخیر داشتهفکر می
  .کشهساعت بیشتر طول نمی

  
  مرجان

  فهمم این موضوع چقدر اهمیت داره؟من نمی
  کیوان

  . سبهش قول دادم، بچه. ایمدو ماهه هر روز با همدیگه. به بچه قول دادم مرجان
  

  مرجان
  !ببین... ولی ما هفت ساله که با همیم، تو انقدر احساساتی هستی که دو ماهه

  
  کیوان
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  فهمم این مقایسه، این اصرار براي چیه؟من نمی. هاتقربون سگ سگی
  

  مرجان
خواد ببینم حرف من، خواست من، مثل اوائل، دلم می. خواد براي اونجادلم نمی

  .برات مهم هست یا نه

  .گیردکیوان شماره می... کندمرجان تلفن را قطع می

رجان فنجان را آهسته آهسته به نعلبکی م. زندتلفن زنگ می. نوشداي میفنجان و نعلبکی در دست مرجان، جرعه
  .شکندنعلبکی می. ترتر و عصبیمحکم... زندمی

  صداي کیوان از پخش کن تلفن
  ...الو... عزیزم فقط بگو چه ساعتی باید خونه باشم... مرجان؟ الو؟ گوشی رو وردار

  .داردمرجان گوشی را برمی
  

  مرجان
  .ريوقت دا. بیخودي ویرم گرفت. وقت داري عزیزم

  
  کیوان

  . دوستت دارم. باشه... هاتقربون سگ سگ. ممنون

مرجان در دستشویی روي بریدگی . چند قطره خون روي زمین چکیده. گوشی خونی است. گذاردمرجان گوشی را می
  .ریزدبتادین می

  .عصر. خانه کوکب. فرودگاه تهران

. زنددر خانه کوکب، تلفن بارها زنگ می. گیرده میدر سالن فرودگاه خاطره در بغل کیوان شمار. نشیندهواپیما می
  .هیچکس نیست

  خاطره
  )دمق(

  .نیستن عمو
  

  کیوان
  ها؟ . آم، با یه عالمه سوغاتی خارجیاز سفر که برگشتم می. عیب نداره

  
  خاطره

  گردین؟کی برمی
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  کیوان

  .زود زود زود
  

  خاطره
  مثالً چقدر زود؟

  .غروب. خانه مرجان

زند، جوابی کیوان ساك به دست زنگ می ...شودکیوان پیاده می. کندلوي ساختمان توقف میتاکسی فرودگاه ج
  .شودکند، وارد میکند از اینکه در کامالً قفل است تعجب میبا کلید در را باز می. نیست

  
  کیوان

  )بلند و کشیده(
  ...مرجـ! ان... مرجـ

  .یادداشتی هستروي آینه با روژلب . ماندمرجان دوم در دهان او می

  
- سرنوشت تو شاید این است که همیشه گم کرده. کنیدنبالم نیا، مرا پیدا نمی - 

  .فکر، جنگیدن با این سرنوشت احمقانه است... سرنوشت من هم. اي داشته باشی
مانم، شاید رم و تنها میرفتیم، حاال تنها میخواست با هم به این سفر میدلم می

  .دانمچه می... اي در بستهزي روزگاري، هندونهشاید هم رو. براي همیشه
  

  مرجان
                                  .                 هاي زندگی تمام شدنی نیستواي که حسرت

  .گیردشماره موبایل می... کیوان گیچ و منگ
  
  .باشدمشترك مورد نظر در دسترس نمی - 

  .گیرداي دیگر میشماره

  کیوان
  دونی چه اتفاقی افتاده؟خبر، تو نمیخانم رفته، بی. ..آقا جلیل

  .شب. خانه کیوان
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. شودکند، وارد میکشد، در را باز میکیوان چمدانش را تا پشت در می... کندتاکسی تلفنی جلوي ساختمان توقف می
کیوان توي چمدان  خالی، فقط پاسپورت و بلیط. یکی از چمدان بزرگی که در خانه مرجان بود، در خانه کیوان است

  .کندساعتش را نگاه می. کندکیوان بلیط را نگاه می ...است

  .شب. بزرگراه

  )87برگشبت از فرودگاه براي مکالمه . (کیوان داخل تاکسی، اتومبیل به سرعت در حرکت

  .شب. فرودگاه

. رساندرا به پیشخوان میکیوان ساك به دست با عجله خودش . در حال مسافرگیري... پرواز. تابلوي اعالن پروازها
ها به هر طرف نگاه از پشت شیشه. رودها باال میاز پله .خواهد برگرددکیوان ناامید می. کسی پشت پیشخوان نیست

  .آیدها پائین میکیوان آهسته و ناامید از پله... کندبیند اما خودش را پنهان میمرجان او را می. کندمی

  صداي یک زن
  آقاي کامیاران؟

  .آیدزنی با دختر نوجوانش به طرف او می
  زن

  .ممکنه یه امضاء برا ي دخترم. ما خیلی دوستتون داریم

  .کندکیوان امضاء می. برداي که عکس کیوان برآن است را جلو میزن مجله

  .سپیده صبح. شب. خانه کیوان

  .شودکند و وارد مینگ تلفن، عجله مینیدن صداي زبا ش. آیدکیوان ساك به دست و غمزده به طرف در آپارتمان می

  صداي کارگردان
  خونه نیستی؟! الو! کیوان

  
  کیوان

  )داردگوشی را برمی(
بینی دونم، مرجان همیشه غیرقابل پیشآره، رفته، نمی... االن رسیدم... سالم
  .قربان تو...باشه... فردا؟... آره... کنم یه شوخیهاش فکر میهمه. بوده

  .سپیده صبح، کیوان نگاهش به تلفن است... تخت، نگاهش به تلفن است کیوان لمیده بر

  .روز. البی ساختمان
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کیوان توي . ایستدآید و میآسانسور از پایین به باال می. خاطره و کوکب و یکی دو نفر دیگر جلوي در آسانسور
  ).66سکانس(است  همان لباس خرید مرجان. لباس کیوان. شوندکوکب و خاطره سوار می. آسانسور است
  

  خاطره
  )ذوق زده(

  شما نرفتی؟
  

  کیوان
  . گفتم که. برگشتم، زود زود زود

  )به کوکب(
  ؟...شما

  کوکب
  .گفتند بیایم براي تسویه حساب

  
  خاطره

  ...خوام همه پوالمومی

  )تواند تبلیغ خوارکی یا یک کاالي کودکانه یا طرح بانک کودك، بانک کشاورزي باشدمی(

  .روز. یا اتومبیل بنگاه امالك

  .گیردناپدري گوشی را می. کندمرد پشت میز گوشی در دست، به ناپدري اشاره می. بنگاه کوچک

  صدا
گفتند به شما بگم در مورد دختر و دامادتون هرجور . من وکیل خانم تولّی هستم

  .دونید عمل کنیدصالح می
  

  ناپدري
  پس قول و قرارها چی میشه؟

  
  صدا

  .یهظاهراً منتفی
  

  ناپدري
  خودشون کجان؟! به
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  صدا
  ...نشونی دخترتونم دادن که اگه بخواین. سفر، یه سفر طوالنی

  .روز. دفتر فیلم سازي

  .دهدمنشی پاکتی به کارگردان می. شوندکارگردان و دستیار وارد می

  منشی
  .مرجان خانم دادن که بدم به شما

  .مدیرتولید هم. آیندکیوان و کوکب و خاطره از اتاقی بیرون می . آوردکارگردان فیلم و نگاتیو را از پاکت بیرون می
  

  خاطره
  .من با شما بیام اشکال نداره

  
  کیوان

  ]88داخل آسانسور ادامه. [اشکال نداره
  

  کارگردان
  داري میري؟

  
  کیوان

  .بهت زنگ میزنم

  . کندکارگردان فیلم را نگاه می. رونداز دفتر بیرون می
  

  کارگردان
  .خاطره. سمامان خاطرهاین که 

  .رودآسانسور پایین می. کندکارگردان در دفتر را باز می

  .روز. خانه کیوان

  .کندچیز را با کنجکاوي نگاه میخاطره همه

  

  کیوان
  . هایی که گرفتم ور داریم و بریمهدیه
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  )آوردها را میبسته(
  

  خاطره
  .خوایمما وجود خودتونو می. تون نبودیمراضی به زحمت

  
  کیوان

  .موش بخوره شمارو

  .کندروي پاتختی اشاره می) نقاشی ترگلی(خاطره به عکس سیاه قلم 
  

  خاطره
شو چرا صورت. اون مامانتونه، نه؟ اونم حتماً خاله مرجانه. شما سبیل داشتین

  نکشیدین؟
  

  کیوان
  .همسر اولمه. خاله مرجان نیست

  
  خاطره

پس خاله مرجان دومی بوده... ! ا ...  
  )اره به عکساش(

  خوشگل بوده؟ 
  

  کیوان
  .بذار نشونت بدم

کیوان عکس در دست . زندتلفن زنگ می - کیوان از توي کمد، عکس دونفره خودش و ترگل را، در لباس عروسی
گیرد و با حیرت نگاه عکس را از کیوان می. خیزدبرمی... خاطره با نگاه کنجکاو به دست کیوان. داردگوشی را برمی

  .کندمی

  کیوان
  )با تلفن(

گم قربان می... دونمنمی... نخیر... چرا شماره خودشونو نگرفتین؟... نخیر... بله؟
عزیر ... شهنخیر به من مربوط نمی... کارتون چیه شما؟... خبر ندارم... دونمنمی

... شونو بدمخواستم تلفن وکیل می... من، فکر کردم کار مالی دارین با ایشون
  ...زنم هام فارس حرف میمثل اینکه دار
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  .کشدخاطره دست او را محکم می. کیوان متوجه نیست. کند که این مامان منهخاطره یکی دوبار به کیوان اشاره می

  خاطره
  )با صداي بلند(

  !این، مامانِ، منه

  .نشیند رو به روي خاطرهبهت زده می. گذاردکیوان گوشی می
  کیوان

  !چی گفتی تو؟
  

  خاطره
  اولِ شما، مامان من بوده؟یعنی زنِ 

  .ادامه. عصر. خانه کوکب 

  .کندتعجب می. کنددر را باز می... صداي در. کندکوکب حیاط را آب پاشی می

  ناپدري
  .من پدر ترگلم

  
  کوکب

  . خانم گفت... ؟ آها!ترگل
  )با اکراه(

  .بفرمائید

  .نشیندناپدري بر تختی که فرش شده و میوه چیده شده می. کندکوکب تعارف می
  

  ناپدري
  مثل اینکه مهمون دارین؟

  
  کوکب

  ... قراره
  )زیرلب(

  . ممکنه نشناسه شمارو. برم بیارمش... شاید خیره
  

  ناپدري
  .شناسمشمن که می
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ناپدري از پس شاخ . آیندها پایین میاز پله. آیندبا ترگل از اتاق بیرون می. کشدمدتی طول می. رودکوکب به اتاق می
ناپدري با کاله  5سکانس[اي از گذشته شتک لحظه. ایستدها ترگل میپایین پله. شودتدریج دیده می ها بهو برگ

  ...]شاپو از وانت پیاده شده، با چاقو
  

  ناپدري
  .ترگل

  
  ترگل

  نه، نه، نه، 
  )خواد به باال برگرددمی(

  
  کوکب

  )شودمانع او می( 
  !پدرته

برد و در را از دود و به زیرزمین پناه میرخد، به سمت دیگر حیاط میچاي وحشت زده دور خودش میترگل مثل گربه
  . کوکب مستأصل. بنددداخل می

  کوکب
  )به ناپدري(

  .شهآروم می... گفتم که

  .زندرود و آرام در میکوکب پشت در زیرزمین می
  

  کوکب
  !ترگل، کمند! کمند! کمند

کند، ناپدري که خیاري برداشته، دست در جیب می. کندمی هاي زیرزمین نگاهترگل پنهانی وترسیده از الي میله
- که ناپدري در زیرزمین به ترگل حمله می 6تکرار لحظاتی از سکانس. [کندآورد و آن را باز میچاقویی بیرون می

کشد یکند و جیغ مگریه می. شودکند، دچار تشنج میترگل که انگار برگردن خود زخمی تازه را دائماً لمس می ].کند
  .خواهدو از عباس کمک می

  .شنودکیوان جیع ترگل رامی. شوندکیوان و خاطره پیاده می. کندجلوي در خانه، اتومبیل کیوان توقف می
  

  کیوان
  )با فریاد(
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  ! ترگل
  ).زندبا شتاب در می(

  
  کوکب

  )به ناپدري(
  .درو باز کن

  .هانگاه. شودکیوان وارد می. کندناپدري در را باز می
  

  کوکب
  .آدمامان خاطره االن می... شما بفرمائید... ببخشید. سالم

  
  کیوان

  چی شده؟
  

  کوکب
  .خودشو توي زیرزمین قایم کرده، مث اینکه از اون آقا ترسیده

  .گیردآید و یقه او را میبیند، به سمت ناپدري میها ترگل را نمیکیوان از پشت شیشه
  

  کیوان
  داري؟تو هنوزم دست ور نمی

  
  پدرينا

  .خوبه والّا
  

  کوکب
  .اون بنده خدا کاري نداشت

  .در این فاصله، خاطره خودش را به کوکب رسانده
  

  خاطره
  .باباي واقعی... آقاي کامیاران بابامه. خاله کوکب، اون بابامه

  .آیدکند و پشت پنجره زیرزمین میکیوان ناپدري را رها می

  کیوان
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  .ترگل من عباسم! ترگل جونم! ترگل

  .دهدودش را پشت پنجره نشان میباز خ ترگل
  

  خاطره
  .شوهرت. این بابامه! مامان

گیرد و لبخندي به تدریج آرام می. دهدانجام داده بود، انجام می) 17سکانس(ن چه هنگام بدرقه ترگل عباس آ
پدري، خاطره را نا. کندترگل با خشم نگاه می. انگار حاال همه چیز روشن شده است. کندفکر می... زندکمرنگ می

  .آیدکند، ترگل با نفرت از زیرزمین بیرون میبغل کرده و با او مهربانی می
  

  ترگل
  .دست به بچه من نزن

  
  ناپدري

  .ترگل جان، من بابابزرگ شم
  

  ترگل
  .تو، نه بابابزرگ اونی، نه پدر من، برو بیرون

  
  ناپدري

  .ترگل جان
  

  ترگل
  .برو بیرون تا چشماتو در نیاوردم

  .گردددر آستانه در به صداي ترگل برمی. افتدري راه میناپد
  

  ترگل
  س؟زنده... مادرم

  
  ناپدري

  ...خیلی دلش برات تنگ شده. آره، پیرشده
  ترگل

  تون همون جاس؟خونه... موخونه
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  ناپدري

  .همون جا. آره دخترم
  

  ترگل
  .بیرون. برو بیرون

به . کندکیوان را کامالً برانداز می. گرددبه کیوان ایستاده برمیترگل که پشت . زندکیوان لبخند می. رودناپدري می
  .شودخیره می) 66همون لباس سکانس(لباس کیوان 

  
  ترگل

  )به عباس(
  .برو بیرون

  .شودلبخند از لب کیوان برچیده می
  

  کیوان
  )ناباورانه(

  !من عباسم... من. ترگل
  ترگل

  !بهبرو بیرون، تو عباس نیستی، برو بیرون مرد غری

  /دودخاطره جلوي او می. افتدعباس راه می
  

  خاطره
  .مامان، این باباس

  
  ترگل

  .اون باباي تو نیست

  .دهدخاطره عکسی که در خانه کیوان دیده بود در دست دارد، به ترگل نشان می

  خاطره
  .ببین

  
  ترگل 

  )کندگیرد و فکر میعکس را می(
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  .خانمه، بیرونآره، این شوهر من بود ولی این آقا شوهر اون 

کوکب و . حاال عباس رفته است. کندگیرد و با او پچ پچ میکوکب خاطره را می. خاطره دنبال او. افتدعباس راه می
استارت ... گرید، عباس توي ماشین نشستهگذارد و میترگل سر بر شانه کوکب می. شوندخاطره به ترگل نزدیک می

  .زندمی

  .شب. پارکینگ خانه کیوان

  .بالتکلیف توي ماشین نشسته. کندماشین را خاموش می. کندن با اتومبیل توقف میکیوا

  .شب. خانه کوکب. آپارتمان کیوان

  .زندها را میدکمه پیغام. آوردبلوز هدیه مرجان را درمی. پیغام دارد. زنددستگاه تلفن بوق می. شودکیوان وارد می

  صداي وکیل
  ...شماره تلفن من. زنمنم، مجدداً زنگ میمردانی هستم، وکیل خا. آقا سالم

  .زندرا می skipکیوان دکمه 

  صداي مرجان
دیشب دیدم که . رو در بایستی، آزادانه انتخاب کنیخبر رفتم که بیکیوان، بی

اومده بودي فرودگاه، دیشب قاعدتاً ترگلت هم دیده بودي، نه؟ شاید از خوش 
... گه خواستی بیاي با وکیلم تماس بگیرا... کنم انتخابتخیالی باشه که فکر می

  ...کیوان من... من

  .شودمکالمه قطع می
●  

اند وقلیان کوکب وترگل در حیاط، بر تخت نشسته. کندخیزد و از پشت پنجره نگاه میخواب، از بستر برمیخاطره بی
کند واز پشت پنجره نگاه ، قطع میبوق اشغال. گیرداي در دفترش، با تلفن شماره میخاطره از روي شماره... کشندمی
  .کندمی

  ترگل
تا اون زنده بود . کشیدمادر بزرگم می. فهمم چرا قلیون دوست دارمحاال می

  ...بود تا بابام هم زنده. هیچوقت کتک نخوردم
●  

- اش را نمیچهره. خواندو همان ترانه را با گیتار می) شاید به یاد شب ازدواج(کیوان تعداد زیادي شمع روشن کرده 
گرداند، چشمهاي روبرمی. خواندبا شنیدن صداي خاطره، نمی. خواندمی... کندبه زنگ تلفن نیم نگاهی می. بینم

  .خیس

  صداي خاطره
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  )آهسته و پنهانی(
من . پیش خاله کوکب یه موقع بیا که مامان نیومده باشه. فردا بیا دنبالم! بابا! بابا

  .شمساعت دوازده و نیم تعطیل می

  کیوان
  !جان

  
  ترگل

  .کرده، خوب، خوش، راحتشو میاون زندگی. هفت سالی که به من هفتاد سال گذشت

  .عصر. پاتوق کوکب. خیابان

  .کوکب مشغول کار. آیدترگل می

  ترگل
  خاطره کو؟

  
  کوکب

خوام شیش سال هم با گفت شیش سال با مامانم زندگی کردم، می. با باباش رفت
  بابام زندگی کنم 

  )خنددمی(
بعدش هم گفت شوخی کردم، هروقت مامانم دلش تنگ شد، تلفن بزنه بدو بدون 

  .آممی

  .صبح. شب. خانه کوکب

  .آیدکوکب به ایوان می... هاجرقه. گرداندگرداند و میترگل آتش گردان می

  کوکب
  ... خاکستر شد که

  )آیدها پایین میاز لپه(
هاتو به خودش بزنی، باید حرف !هفت سال به خیرو خوشی زندگی کرد و خالص

  .حرفاي اونم بشنوي

  .صبح. نماي عمومی خانه

  .صبح. خانه کیوان
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دهد، دکمه در باز کن را فشار می. کندآید، به ساعت نگاه میبا صداي زنگ در، کیوان خواب آلوده از اتاق بیرون می
  .ته شدن در آپارتمانصداي بس... گرددگذارد و به اتاق خواب برمیدر آپارتمان را باز می

  صداي کیوان
  .نجمه خانم، کاراي سروصدا دار و بذار براي بعد

- کیوان سنگینی نگاهی را احساس می. اندکیوان و خاطره دست در گردن هم خوابیده. شودالي در اتاق خواب باز می
- سروصدا بیشتر می. آیدمیاز بیرون سروصدا . خوابدعباس می. شودکسی از جلوي در رد می. کندچشم باز می. کند
  ...با کنجکاوي. نشیندعباس در بستر می. شود

  صداي ترگل
  !یه؟چینی تا من بیام، این چه جور چیدنیتو که گفتی وسائلو نمی

  .ها را بیرون ریخته استترگل همه قفسه. کندبا حیرت نگاه می. آیدعباس به آشپزخانه می

  ترگل
  )رو به عباس(

  !چینی تا من بیام؟ عباس، با توامها؟ مگه نگفتی نمی
  

  عباس
  ...بله... ؟ بله...!ها

  
  ترگل

  .ش دیر میشهچرا وایسادي، خاطره رو بیدار کن، مدرسه
●  

  .آویزدترگل کیف خاطره را به پشت او می. عباس با لباس بیرون. سرمیز صبحانه، خاطره با لباس مدرسه

  
  ترگل

  .زود باش مامان، دیرت میشه

  .گیردوان را میخاطره دست کی

  خاطره
  .بریم بابا

  
  کیوان
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  .من مدرسه رو بلد نیستم... من 
  ترگل

  .گیريآد، یاد میامروز خاله کوکب همرات می
  

  کیوان
  خاله کوکب؟

  )صداي زنگ در(
  

  ترگل
  .اینم خالکه کوکب، بجنبید

  .ایستددم در کیوان می. افتندکیوان و خاطره راه می

  کیوان
  )به خاطره(

  .آمایین بابا، من میتو برو پ
  

  خاطره
  یه؟هاي بزرگونیحرف

  ...کیوان با تردید. رودخاطره می

  کیوان
  !ترگل

  
  ترگل

  چیه؟... ها؟
  

  کیوان
  .هیچی

  .روز یا شب. سالن کنسرت. سالن نمایس -98

ترگل، در سالن، خاطره، ... تصاویري از فیلم ساخته شده... بر پرده سالن نمایش، کنسرت کیوان در سالن مدرسه
کارفرماي عباس، حاج آقاي کمیته، مادر ترگل و ناپدري با لباس . عوامل فیلم حضور دارند. کیوان و کوکب کنار هم

  .آراسته



 

 

عنوان فیلمنامه

 

- تماشاگران سالن نمایش دست می. زنندتماشاگران کنسرت دست می. پایان کنسرت... تصویر کوکب و ترگل بر پرده
 .شودپرده بسته می .بر پرده - از ریز به درشت -هاي قدیمینوشته پایان به شیوه فیلم. زنند


