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روز، خارجی، محوطه ی کاروانسرایی قدیمی( 1

لحظه ای  چهره  هر  روی  میکند.  پن  افراد  صورت  روی  بر  دوربین 
فیلم داستان عشق  ثبت کند. موسیقی  تا حس آنی فرد را  درنگ دارد 
زمینه ی پالن می باشد. در نهايت چهره ی کارگردان را می بینیم که روی 
برگردانده و به سوی فضای سر پوشیده ای در ظلع شرقی کاروانسرا 

می رود.

روز، داخلی، سکویی در یک کاروانسرای قدیمی( 2

نوجوانی 12 ساله که تی شرتی سفید با يقه ی گشاد بر تن دارد، مقابل 
دوربین روی صندلی نشسته. کتابی در دست نوجوان ديده می شود.

کارگردان 

اسمت چیه پسرم؟

پسرک

رافايیل
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کارگردان

خب آقا رافايیل چی برامون آوردی؟

 پسرک برخاسته و کتاب را تقديم کارگردان می کند.

رباعیات حکیم عمر خیام!

رافايیل

تمامشو حفظم آقا

کارگردان

آفرين ! بخون ببینم

پسرک )با بیانی محکم و مسلط(

ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی

تو روح مجردی برافالک شوی

عرش است نشیمن تو شرمت بادا

کانی و مقیم خطه ی خاک شوی

افسوس که سرمايه ز کف بیرون شد

وز دست اجل بسی جگرها خون شد

کس نآمد از آن جهان که پرسم از وی

که احوال مسافران دنیا چون شد
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ای کاش که جای آرمیدن بودی

يا اين ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صدهزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بردمیدن بودی

در اين لحظه گوشی کارگردان زنگ میزند.کارگردان خطاب به پسرک

يه لحظه صبر کن ببینم!

رافايیل

بفرمايید

کارگردان 

نقش  اسم  به  درامه  کار  خوبی؟  شما  سیروس؟قربونت،  آقا  جونم 
يار، فعال فراخوان داديم تو لوکیشن داريم تست می گیريم.تا ببینیم چی 
میشه.چی؟ طبق برنامه ديگه، همون چهاردهم.آره .اگر فکر میکنی بدرد 
میخوره معرفی کن بیاد، ادرس رو برات پیامک میکنم.آره .قربونت .فعال.

کارگردان خطاب به صدابردار.

صداشو  میخوام   . استوديو  ببرين  رو  رافايیل  آقا  اين  جان  مجتبی 
بندازم روی صحنه های فیلم .

صدابردار 

همین شعرها رو بخونه ؟
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کارگردان

آره، رباعیات خیام رو با صدای آقا رافايیل 
میندازيم روی کار.! موسیقی بی موسیقی

خطاب به رافايیل

رافايیل جان، با آقا مجتبی برين استوديو.

پسرک  به  را  ديوان  می کند.کارگردان  تشکر  و  خیزد  برمی  رافايیل 
تقديم می کند و با وی دست میدهد.پسرک از کادر خارج میشود.

روز،داخلی،همان سکو در کاروانسرا( 3

مرد جوان مو فرفری روی صندلی مقابل دوربین نشسته

کوچیک شما، جوادم

 کارگردان

دوربین  به  عاشقانه  نگاه  يه  جواد،  آقا  خب 
بنداز.

جواد نگاه مضحکی به کارگردان می اندازد

کارگردان:

جواد جان به دوربین نگاه کن، نه من  

جواد نگاه گیج و مبهوتی به دوربین می اندازد.
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کارگردان

اين االن کجاش نگاه عاشقانه است؟

جواد

من با همین نگاه صد نفرو عاشق خودم کردم 
!راست میگم به موت

کارگردان

خیلی خب، خیلی خب! يه نگاه عاشقانه تر به 
اين دوربین بنداز ببینم

جواد نگاه مضحک اول را تکرار می کند.

کارگردان

خیلی خب حاال عشقش رو بیشتر کن، عشق 
بیشتر تو نگاهت بده .

جواد کش و قوس بیشتری به چهره اش میدهد.

کارگردان

نگاه  کن،  اينورش  حاال  پايین،  بکشش  حاال  خب،  باال،  بکشش  حاال 
عاشقانه، نگاهتو برگردون، دوباره، عشق بیشتر، بیشتر، بیشترش کن

جواد 

جواد روی صندلی باال و پايین رفته و از چپ به راست و بالعکس به 
شکل مضحکی جهت نگاهش را تغییر می دهد.



کات ، نه  8

کارگردان

کات 

جواد

چطور بود آقای کارگردان؟

کارگردان

 بعدا  میگم

جواد

من با همین نگاه تو مسیر چهار نفرو عاشق 
کردم

کارگردان

عزيزم، کات

روز،خارجی،حیاط کاروانسرا( 4

مردی تنومند حدودا بیست و دو ساله که پشت میزی کوچک نشسته 
به افراد فرم میدهد.در حیاط کاروانسرا افراد مشغول تکمیل فرم هستند.

جوانی حدودا بیست و شش ساله، گوشه ی نشسته و با موبايل صحبت 
می کند.

الو ! آق کريم اينا يه فرم به من دادن، نوشته نام پدر؟ چی بنويسم؟ 
بازيگر مورد عالقه ت کیه؟ زن؟ آره بابا .من چه میدونم خودت میدونی 
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که من اصال فیلم نگاه نمی کنم! بازيگر مورد عالقه مرد کیو بنويسم؟ 
! برو بابا ذوق نداری تو! سیروس؟  کج سلیقه جنیفر از نیکول بهتره 
سیروس کدوم خريه؟ من فقط تو رو میشناسم، پول بیشتر ندارم که 
بدم. من فقط خودتو میشناسم .خیلی خب زودباش خودتو برسون  بیا 

.اوو اين يارو دستیاره میخ من شده !!!

روز،داخلی،سکو( 5

پسر جوانی 18 ساله .

کارگردان

اسمت چیه؟

پسر

حجت

کارگردان

حجت جان، يک نگاه عاشقانه به اين دوربین 
بنداز ببینم

پسر با عشوه و حرکاتی زنانه به دوربین نگاه میدهد.

کارگردان

اين االن چیه؟
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حجت

نگاه عاشقانه ست ديگه

کارگردان

اين ديگه چطور نگاه عاشقانیه؟

حجت

 عاشقانه ی دخترانه ست

کارگردان

ببینم،  کن  بیشتر  لونديشو  يکم  پس  خب   
بیشتر، بیشتر

حجت مستاصل و گیج متوقف میشود.

کارگردان

 حس هايی رو که میگم به دوربین بده، ترس،تعجب،غم،حاال سرتو 
ببر پايین، آروم سرتو بیار باال و يک نگاه عاشقانه پسرونه به دوربین 

بده.کات

روز،داخلی،سکو( 6

مردی میانسال موفرفری با سبیل پرپشت و هیاتی دلقک ماب با همان 
جوانی که در حیاط با موبايل صحبت می کرد وارد میشوند.سالم میکند 

و يادداشتی از جیبش درمی آورد و به کارگردان میدهد. 
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آقا سیروس سالم رسوندن 

کارگردان يادداشت را میخواند. 

آقا سیروس چطوره؟

مرد

خوبه، گفت بگم گرگ نمی گیردش

هر دو می خندند.

دوربین  مقابل  روی صندلی  می کند.جوان  مطالعه  را  فرم  کارگردان 
نشسته و سیروس در کنار کارگردان پشت به دوربین مستقر می شود.

کارگردان

شايان جان، میخوايم يک صحنه دراماتیک با 
هم بسازيم، حاضری؟

شايان کمی روی صندلی جابه جا میشود.

در خدمتم

کارگردان

 وقتی گفتم حرکت، لطف میکنی و يک نگاه عاشقانه به دوربین میندازی 
وتا وقتی من کات ندادم ادامه ش میدی.نگاه عاشقانه تو ادامه میدی.

شايان

امتداد حس؟ اونم در عشق
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کارگردان

آره عزيزم

شايان 

چه جور عشقیه؟

کارگردان

متوجه نمیشم؟!

شايان

عشق کی به کی؟ عشق به چی؟

کارگردان

عشق يک مرد به يک زن

شايان

نگاه به معشوقه ی زن؟!!! 

کارگردان

آره

شايان

اون که امتداد نداره
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کريم

اينقدر چرند نگو کاری رو که میخوان انجام 
بده چرا اينقدر طفره میری

شايان

طفره نمیرم پدر جان .میخوام بدونم تا بتونم 
بازی دقیقی انجام بدم

کريم

آره مثل همه کارهای ديگه ت که همیشه درباره شون اطالعات جمع 
میکنی و هیچ  وقت به اقدام نمیرسه!؟

کارگردان

اجازه بديد، اجازه بديد، حق داره که بدونه، من خوشحالم که تو اينقدر 
دقیق هستی.ببین عزيزم، اين فیلم درباره رابطه دو نفره که همکارند و 
بعد از مدتی عاشق هم میشن تو يک صحنه نگاه هايی عاشقانه بینشون 

رد و بدل میشه، من اونو میخوام.اون اولین نگاه عاشقانه رو

شايان

که اينطور! ببینید آقای کارگردان! اولین اتفاق بین عاشق و معشوق 
نگاه نیست .حسه، يه جور حس خاص، حس میکنی که دوسش داری 
بدون اينکه حتی خودش بدونه، عشق يه جور قراره بین تو با خودته 
.ممکنه اصال معشوقی هم در کار نباشه، عشق در زمان ما امتداد نداره 

آقا !! والبته ما در اينباره مقصريم!
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کريم

پرت  و  چرت  و  بافی  شد.فلسفه  شروع  باز، 
گويی

کارگردان

نه بذاريد ادامه بده، خوشم اومد، آفرين

شايان

ببینید آقای کارگردان، به نظر من شما بايد بیشتر بدونید .عشق مرز 
و تعريف مشخصی نداره، امتداد هم نداره !حداقل تو عصر ما اينطوره

کريم

دری وری ! دری وری !خب بدبخت االن ردت 
میکنه

شايان ادامه می دهد.

 مثال همین پدر من، هر جا که میرم يا هر کاری که میخوام انجام بدم 
با يک يادداشت از طرف دوستاش مراقبمه، اينو شما بهش چی می گید؟ 

آيا اين عشقه؟ 

کارگردان

میتونه عشق پدر به پسرش باشه.

شايان

ولی از نظر من خیانته، رفتار زشتیه که منو کودن و احمق جلوه میده 
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و همیشه ضمیمه ايشون به نظر میام

کارگردان  )کمی مکث ( ادامه میدهد

نظر  به  بودم،  نکرده  نیگا  زاويه بهش  اين  از 
درست میاد

کريم

اگه من  دری وری نگو احمق، تو چقدر نمک نشناسی حیوون، خب 
سفارش نگرفته بودم که بدبخت اصال به اينجا راهتم نمیدادن چه برسه 

به اينکه  به چرندياتت گوش بدن.

کارگردان

لذت  جدا  من  نیست،  اينطور  اصال  نه  نه  نه 
بردم، تو قبولی پسر .

شايان بالفاصله از جای برخاسته وبا کرنشی ملونانه تشکر میکند.

خیلی ممنونم، امیدوارم بتونم کمک کنم.

کارگردان

میخوام  که  کاری  درباره  میکنی  فکر  هنوزم 
بسازم چیزی نمیدونم؟

شايان با نگرانی و ترديد 

ببخشید اگر جسارتی کردم !
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کارگردان

نه، خواهش میکنم، می بینمت

مرد موفرفری برخاسته و رو به دوربین .

خیلی لطف کرديد، جناب کارگردان

کارگردان

سالم   سیروس  آقا  به  میکنم،  خواهش 
برسونین

روز، خارجی، در محل هشتی کاروانسرا( 7

چند نفر اطراف جواد گرد آمده اند. 

مسخره بازيه باباا! يه يارو نشسته  میگه يه نگاه عاشقانه بنداز، حاال 
باالتر، بکشش  باال،  بیشتر، بکشش  بیشتر کن، بیشترش کن،  عشقشو 
پايین، پايین تر ! مگه عشق پلیته چراغه که باال پايینش کنی ؟!عشق که 

شل کن سفت کن نداره.!  

شايان و کريم وارد هشتی میشوند و مقابل جمعی که اطراف جواد 
ايستاده اند به هم شادباش میدهند. 

کريم

دهنت سرويس يه لحظه فکر کردم لو رفتیم! 
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شايان

حواسم بود! ولی نفهمیدم با اون سوال آخری 
دقیقا چی میخواست بگه؟!

کريم

نیست،  مهم  خودتی.ولی  خر  بگه  میخواست 
مهم نقش بود که گرفتیم! رد کن بیا

بسته  از  تراول  چندتا  دراورده  جیبش  از  تراول  بسته ای  شايان 
برمیدارد و بقیه را به کريم میدهد..

کريم

چرا اونارو برداشتی؟

شايان

بود  نزديک  تازه   !! بازی کردی  پدر  نقش  يه 
گند بزنی

کريم در حالیکه تراول ها را از دست شايان چنگ میزند

رد کن بیا بینیم بابا، اگر من نبودم که بدبخت 
جوابتو نمیدادن

شايان با حالت استهزاء

نگاه عاشقانه بده!
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روز،داخلی،داالن منتهی به سکو( 8

دختری جوان، قد کوتاه، بهمراه .زنی میانسال از منشی فرم می گیرد .

روز،داخلی،سکو( 9

کارگردان خطاب به دختر نوجوان،

نگاه  يک  باباته،  دوربین  کن  فک   ! عزيزم 
عاشقانه به دوربین بنداز

دختر نگاهی کامال معمولی به دوربین می اندازد.

کارگردان

بیشتر  بده و عشقش رو  ادامه ش  خب حاال 
کن، بیشتر، بیشتر

دختر همان نگاه را ادامه میدهد.

کارگردان

کات،اين نگاه کجاش عاشقانه است؟

دختر

يک  نگاه های  تمام  میبینه؟  کی  داره  بستگی 
دختر واسه پدرش عاشقانه است

کارگردان

خیلی خب، خیلی خب! فلسفه بافی نکن.فرض 
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پدرت  تو میخوای بری کالس اسکی و  کنیم 
مخالفه

دختر با عصبانیت

چرا؟

کارگردان

چه میدونم! چون شهريه ش زياده، يا بخاطر خطراتی که اسکی داره 
نمیخواد بری، .حاال تو با نگاهت اونو مجاب می کنی که بذاره بری

دختر کمی با تعجب به کارگردان نگاه می کند و سپس 

آهان، گرفتم

با نگاهی اغواگرانه به دوربین

بابا جونم!؟ عشق من! بابايی

کارگردان تحت تاثیر بازی دختر

آفرين آفرين

دختر

پول بده دختر قشنگه ت بره کالس اسکی

کارگردان

کات.
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10-روز،داخلی،اتاق کارگردان( 10

پسری نوجوان حدودا 14 ساله و تپل در حالیکه آدامس می جود 

عشق اجاره خونه ست .

کارگردان

متوجه نمیشم

پسر

اجاره ای که پنجم هر ماه از مستاجر روبرويی 
مون می گیريم .

کارگردان

چی میخوای بگی؟

پسر

میخوام بگم که من پنجم به پنجم هر ماه عشق 
رو می بینم

کارگردان

چطور؟

پسر

ما يه مغازه 600 متری دو نبش تو حاشیه خیابون داريم. چند سال 
پیش بابام، طبقه باالی مغازه رو چهار واحد آپارتمان ساخت.االن چهار 
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ماهی میشه که واحد روبرومون رو  به يه زن و شوهر کارمند اجاره 
داديم، آدمای آروم و شريفی ان.مهربون، بامعرفت،مودب!  

کارگردان

خب!

پسر

پنجم هر ماه که میاد، اونا سر ساعت هشت و نیم شب با هم دعوا 
داد  میکنن، سر هم  بیداد  و  داد  میدن،  !فحش  يه دعوای شديد  میکنن، 
میزنن!؟ صداشون تو خونه ماست .گفتم که، ما واحد روبرويی شون 

هستیم! 

کارگردان

خب؟

پسر

 بعضی وقتا نگران میشیم نکنه باليی سر همديگه بیارن! ولی دقیقا 
ساکت  بزنیم،  سکته  نزديکه  ما  و  دعواشونه  اوج  که  لحظه ای  همون 
 !!!! میشکه  دقیقه ای طول  اين سکوت چند  ؟!  يه سکوت عجیب  میشن! 
با احترام تمام پول  بعدش صدای زنگ واحد ما میاد. آقای درستکار 

اجاره رو دو دستی تقديم میکنه و میره.

کارگردان

تو دعواشون به هم چی میگن؟
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پسر با پوزخندی مضحک

بیشتر وقت ها من تو خونه ادای دعواهاشونو 
درمیارم، همه از خنده روده بر میشن!

پسرک

چرا به جیب ما دستبرد میزنی؟ امل تازه به 
دوران رسیده!

زن، من؟ من به جیب تو دستبرد میزنم؟!چرا 
تهمت میزنی؟

پس کی به جیبم دستبرد میزنه؟ من امروز دو ملیون حقوق گرفتم و 
بايد يک و پونصد اجاره خونه بدم!؟ اين چه زندگیه !؟گندش بزنن ! از 
صبح تا شب سگ دو میزنم همیشه  هشتم گرو نهمه، لعنت بر پدر و 

مادر اون کسیکه اين نون رو تو سفره ما گذاشت!

زن

 منم اين زندگی رو نمیخوام، منم دارم سگ 
دو میزنم.اصال می دونی چیه ؟ اشتباه کردم 

که عاشقت شدم !

مرد

اه
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کارگردان

کات

پسر هاج و واج روی صندلی سقوط می کند.

کارگردان

نگفتی  !مگه  نبود  دار  خنده  اصال  که  اين 
کلی  درمیاری  اداشونو  خونه  تو  وقت   هر 

میخنديد!؟

پسر با حالتی مبهوت ! بین اگاهی و جهل

به نظرتون من درست می بینم؟ اون سکوت بعد از دعواشون، عشقه 
ديگه مگه نه؟ وگرنه چرا باز پنجم به پنجم هر ماه به ما اجاره میدن و 

برای بودن کنار هم هزينه میکنن ؟

کارگردان به نشان تايید سر تکان می دهد.

تو داری درست میبینی پسر جون ولی حیف 
که کاری ازت برنمیاد!

جوان مات و مغموم 

کارگردان

حاال يه نگاه عاشقانه به اين دوربین بنداز بینم

پسر مفموم و متامل نگاه های گیج و مبهوت به دوربین می اندازد و 
در نهايت زير لب 
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من نمیتونم، نمیتونم نگاه عاشقانه بندازم

روز،داخلی،سکو( 11

کارگردان

يه نگاه عاشقانه به دوربین بنداز

جوانی حدودا سی ساله

من پر از حس انتقامم، ازم نگاه منتقم بخواين 
!

کارگردان

عزيزم فیلممون درامه فیلم جنگی که نیست

جوان 

 )) عاشقا تو انتقام وحشی ترند.((

کارگردان

خیلی خب، خالصه بگو داستان چیه؟

جوان-، آهی میکشد

داستانی در بین نیست ؟ حقیقت باطل شدن زندگیه منه .همکار بوديم، 
کارشناس  اون  و  بودم  نگهبان  من  اون،  و  من  فقط  دور،  نقطه  يه  تو 
هیچکس  کرد.  گیر  ماشینش  کوالک  تو  زمستون  يک  اينکه  تا  دکل، 
اون سرمای  و  بوران  و  برف  بره کمکش.تو  که  نبود  اونشب  جز من 



25کات ، نه 

استخون سوز مرگش حتمی بود، ولی من رفتم .

کارگردان

چرا رفتی؟

مرد با تحسر و استهزاء

عاشق بودم! باورم شده بود، مردن تو مسیر نجات اون از زندگی در 
نبودنش بهتره، نفسم به نفسش بسته بود.

کارگردان

اول  عاشقانه  نگاه های  اون  از  میتونی   ! اومد  خوشم  واووووو، 
آشنايیتون يکیشو به اين دوربین بدی؟ اولین نگاه عاشقانه به زنی که 

بخاطرش رفتی تو کوالک و واسش از جونت گذشتی!

مرد در حالیکه سرش پايین افتاده

نه

کارگردان

چرا نه؟ تو قطعا قبال تو رابطه تون داشتیش و 
تونستی، من همون نگاهه رو میخوام

جوان

آره، تونستم ولی ايکاش اتفاق نیوفتاده بود.تمام چیزايی که سالها با 
زحمت جمع کرده بودم از دستم رفت!!!همون عشق خونه خرابم کرد.
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کارگردان

حاال چرا انتقام؟

جوان

تا  میکنن  ازدواج  يکی  شده!با  مد  روزا  اين 
رو  فاسقشون  رفیق  با  عیاشی  هزينه های 

تامین کنه!

کارگردان

اووووو !

جوان 

میدونید چیه؟

کارگردان

خیانت؟!

میشود،  دوربین خیره  به  و  می اورد  باال  آرامی  به  را  جوان سرش 
اشک در چشمانش حلقه بسته 

عشق بیشتر از تمام جنگ های دنیا  قربانی گرفته ولی هیچ دلداده ای 
اينو نمیفهمه که با پای خودش میره که فدا شه!؟

کارگردان

کات
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روز،داخلی، سالن( 12

زنی مسن بهمراه دخترش فرم می گیرد .دختری جوان و قد کوتاه که 
هدفون بر گوش دارد با عجله وارد اتاق کارگردان میشود.

سالم.

کارگردان 

سالم .فرمتون لطفا، 

کارگردان فرم را با دقت مطالعه می کند.

ببینید فرنوش خانم، ما يک فیلم دراماتیک میخوايیم بسازيم، پس يک 
نگاه عاشقانه به اين دوربین بندازيد.

فرنوش برخاسته و دست به کمر زده، به دوربین پشت می کند.

کارگردان

اين چه حرکتیه؟

فرنوش

همین حرکت تو پیجم حداقل ده هزارتا اليک 
می گیره

کارگردان

اينکه  نه  بده  دوربین  به  عاشقانه  نگاه  گفتم 
پشت کنی به لنز
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فرنوش

عزيزم، شما نگاه عاشقانه خواستی منم دادم، قبال همین حرکتو تو 
پیجم زدم بیا ببین چندهزار اليک گرفته، کلی هم دايرکت دادن، کامنتارو 

بخون )) تو رو خدا برگرد صورتتوببینیم((.

کارگردان

اينارو بريز دور، به اين دوربین نگاه عاشقانه 
بده اگر هم نمی تونی برو بیرون

در اين لحظه صدای دعوا و درگیری زن و مردی به گوش میرسد.
کارگردان و عوامل تصوير از اتاق بیرون میروند.

فرنوش با احتیاط به دوربین نزديک میشود.کمی اطرافش می چرخد و 
با کنجکاوی به لنز نگاه میکند. هدفونش را روی گوش گذاشته و همراه 
با  لنز نگاه می کند. ژست های مختلف  اند رل  به داخل  با آهنگی راک 

نگاه های اغواگرانه به لنز میدهد.

روز،داخلی،سالن انتظار( 13

متوسط  جوانی  دختر  با  ساله  حدودا سی  تنومند  و  قد  بلند  جوانی 
القامه درگیرند.کارگردان وارد معرکه میشود.

چه خبرتونه؟

دختر خطاب به جوان

چی از جون من میخوای ؟
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کارگردان 

چرا مزاحمش میشی؟

جوان

زنمه.

کارگردان

اين طرز برخورد درست نیست، مخصوصا 
تو جمع؟

مرد

شما نمیدونید چه باليی سر من آورده

زن

خجالت بکش

کارگردان

مگه اينجا دادگاه خانواده است؟ آروم باشید

کارگردان وارد صحنه میشود و بدنبالش تصويربردار و دستیار و 
زن و مرد جوان وارد میشوند.

روز،داخلی،سکو( 14

فرنوش همچنان مقابل دوربین مشغول ژست گرفتن است و موزيک 
گوش میدهد که کارگردان  وارد صحنه شده و از پشت سر هدفن را از 
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روی گوش دختر برمیدارد.صدای موزيک قطع میشود،دخترک شوکه 
برمی گردد.

کارگردان

چکار داری میکنی؟

فرنوش خطاب به کارگردان

من برم؟

کارگردان

برو بیرون

فرنوش در حالیکه نگاهی تحقیر آمیز به زن و مرد جوان می اندازد، 
در گوش کارگردان

چند تا از اون نگاه های مخصوص به دوربینت دادم، سر فرصت ببین.
از اون نگاه های باالی دويست هزار اليک.

کارگردان خطاب به فرنوش

گفتم برو بیرون

ديگر  يک صندلی  درخواست  و  گرفته  قرار  خود  مقر  در  کارگردان 
میکند يکی از عوامل بالفاصله صندلی دومی می آورد.زن و مرد جوان 

می نشینند.

کارگردان

خب حاال با آرامش توضیح بديد ؟
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زن 

من عاشق بازيگری ام و دوست دارم که وارد 
اين حرفه بشم

مرد

تو غلط میکنی

زن 

خودت غلط میکنی

مرد ادامه میدهد

ديگران  با  نمیخوام  و  زنمم  عاشق  منم 
تقسیمش کنم.

زن از کوره در رفته و با عصبانیت 

تمومش کن ديگه! تا کی میخوای با من مثل 
يک بچه رفتار کنی؟

بعد خطاب به دوربین با فرياد ادامه میدهد .

تو رو  بعدش گول  بفهمونم!   پدرم  به  اين سعی کردم  از  پیش  اينو 
خوردم و عشقت رو باور کردم و گند زدم به زندگیم! خیر سرم اومدم  
خونه ت که از دست گیرای بابام راحت شم، گیر تو افتادم .تمام اينمدت 
سعی کردم به اينا بفهمونم  بابا، من به بلوغ رسیدم، اين تصمیم منه و 

به کسی هم مربوط نیست. 
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مرد لحظه ای سکوت می کند.

من به تو گفتم دوست دارم و هنوز هم روی حرفم هستم._با صدای 
کم  برات  چی  توچی؟  دادم  مو  زندگی  زدم  که  حرفی  برای  من  بلند 

گذاشتم؟ هر چی خواستی برات فراهم کردم.

زن

بقیه،  مثل  هستی  يکی  هم  تو   ! کردم  باور  عشقتو  که  کردم  غلط 
خودخواه، منو کنار همه چیزايی که تو زندگیت داری میخوای . 

مرد

شايد اين حرفت يه روزی درست بوده ولی 
خودت میدونی که االن درست نیست.

کارگردان

میخوايین درباره ش حرف بزنیم؟

زن

نه

مرد

نه

کارگردان

خب پس لطفا بفرمايید بیرون، بريد جای ديگه 
دعوا کنید.
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زن

پیشنهادتون  با  مخالفتم  .علت  کردم،  جسارتی  اگر  میخوام  معذرت 
حقیه که برای خودم قاِئلم، اصال به اين آقا ربطی نداره که من میخوام 
چکار کنم .ما مدتیه که قانونا از هم جدا شديم و اين موضوع اصال به 

ايشون مربوط نمیشه .

مرد

من روی زنم تعصب دارم .نمیتونم قبول کنم وسط مردا بلوله.آخر 
غیرت آدم چی میشه؟ اون حکم هم قالبیه چون من هیچ کدوم از جلسات 

دادگاه رو نرفتم  !

زن از کیفش برگه ای را درمی اورد و به کارگردان نشان میدهد

اين حکم قالبیه؟

مرد

اونو بريزش دور، من دهن اون وکیل پدر سگ بی پدر و مادر رو 
سرويس میکنم که اينا رو يادت میده.

کارگردان

اسم شما چیه ؟

مرد

کوچیک شما مجیدم

کارگردان
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اقا مجید ؟ اگر فضولی نیست، شغلت چیه؟

مجید

نه آقا خواهش میکنم.اين چه حرفیه .کارمندم 
.حسابدار

کارگردان

تو محیط کارت همکار زن هم داری؟

مجید به نشانه ی تايید سر تکان می دهد

کارگردان

خب؟ آيا درسته بگیم شما بین هم می لولید؟ 
اين اصال ادبیات مناسبی نیست.

اشک در چشمان زن حلقه بسته

کارگردان

همديگرو اذيت نکنید.درباره مشکالت میشه با 
هم منطقی و آروم حرف زد.

مجید در حالیکه دستمالی دست زن میدهد تا اشکهايش را پاک کند.به 
نشانه تايید سر تکان می دهد. 

گوشی کارگردان زنگ می زند .

ببخشید منو
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کارگردان صحنه را ترک می کند

روز،داخلی،سکو

اند.زن در حالیکه اشک در چشمانش  زن و مرد عبوس و عصبانی 
حلقه بسته

کار خودتو کردی؟حاال راضی شدی؟ آبرومو 
بردی.

مجید

من خیلی محترمانه بهت گفتم نرو تست بده، 
موافق نیستم

زن

اصال به تو چه مربوطه؟

مجید

اگر به من مربوط نیست چرا زنگ زدی و مشورت گرفتی؟ مگه نمی 
گی طالق گرفتی؟ 

زن

مال  هم  حرفا  اين  که  میدونم  کردم،  اشتباه 
خودت نیست

مجید

درست حرف بزن 
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زن

مثال اگر درست حرف نزنم چه غلطی میکنی؟

مجید

ال اله اال اهلل! شیطونه میگه

زن

خاک بر سر من که حرفای تو رو باور کردم!؟ هیچ فکر نمی کردم تا 
اين حد بی عرضه و دست به سینه بابات باشی بدبخت تو اصال مرد 

نیستی!

مجید

وقف  جوونیشو  و  زندگی  تمام  .اون  بگی  بد  آقام  پشت  نداری  حق 
خونواده ش کرده، کاری که تو شهامتش رو نداری، اگر چیزی هم میگه 

خیر مارو میخواد.

زن

من خیر خودتو باباتو نمیخوام میشه شرتون 
رو از سر ما ال بديد؟

مجید

نگاه متاثری به زن می اندازد

از خر شیطون پیاده شو بیا بريم .
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زن

برو بابا

مجید

من سرم تو الک خودم بود.! تا اينکه روز امتحان پايان ترم، اون نگاه 
لعنتی رو بهم انداختی .چندتا از دخترای کالس آرزوی ازدواج با منو 

داشتن؟ خودت اينو بهم گفتی؟  

زن

میشه ساکت شی؟ نمیخوام چیزی بشنوم

مجید

دوست ندارم بری فیلم بازی کنی.اين حرف 
خودمه نه آقام.

زن

 حرف خودته؟ بگو به جان ندا

مجید

من قسم نمیخورم، میدونی که اهل قسم نیستم

ندا

میکنم،  دنبال  طالقمو  درخواست  من  پس 
خالص
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مجید

ندا؟! يه سوال میپرسم جان من راستش رو 
بگو

ندا با بی میلی

تو که اهل قسم خوردن نبودی

مجید

گفتم جان مجید

ندا

میدونم چی میخوای بپرسی، آره اصله، واقعا اينبار جدی جدی حکم 
اومده و ما االن چندماهه که طبق اين حکم به هم حرامیم.تو نیومدی 

دادگاه ولی اين حکم کامال قانونی و رسمیه.

را  کارگردان  حیاط  در  می کند.  ترک  را  صحنه  و  میخیزد  بر  مجید 
می بیند. حال خوبی ندارد.

کارگردان

ببخشید که تلفن من طوالنی شد.خب چی شد 
؟ توافق کرديد؟

مجید

نه
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کارگردان

چرا؟

مجید

ديگه فرقی نمیکنه .

کارگردان

چطور؟

مجید

تمام  مثل  قالبیه،  حکم  اون  که  میدونم  من 
احکام ديگه ای که اينمدت برام رو می کرد!

کارگردان

خب پس شما هنوز زن و شوهريد و اين اتفاق 
خوبیه

مجید

آره، ولی ديگه مهم نیست! بهش حق میدادم که حکم رو کنه و بگه ما 
طالق گرفتیم، اينا کار خودش نیست اون وکیله بهش ياد داده . سابقا 

هیچوقت بخاطر هیچ چیز به جون هم قسم نمیخورديم.

کارگردان

عجب!! در واقع يه جور قرار نانوشته بینتون 
بوده! چقدر خوب!
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مجید در حالیکه بغض کرده 

بود، ولی ديگه اهمیت نداره

روز،داخلی،سکو( 15

جوانی نحیف و نزار حدودا بیست و چهارساله مقابل دوربین روی 
صندلی نشسته

بچه که بودم از هیچ زنی خوشم نمیومد.

کارگردان

چرا؟

جوان

دختراش  عاشق  دارم.بابام  خواهر  تا   9
نتیجه  من  میخواست..  پسر  مادرم  ولی  بود 

پافشاری يک زن هستم .

کارگردان

خب؟

جوان

خب کاش اصال بدنیا نیومده بودم.

کارگردان

چرا؟
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جوان

هربار که مامانم خواهرامو به هردلیلی می زد بابام هم با کتک زدن من 
تالفی می کرد! هیچ جای سالمی تو بدنم ندارم.

کارگردان

عجب!

جوان

بیست سالم بود که مادرم مرد.

کارگردان

تسلیت میگم

جوان

اين بهترين اتفاق زندگیم بود!

کارگردان

متوجه نمیشم ؟

چوان

بعد از مرگ مادرم، پدرم با من صلح کرد . بخاطر کتک هايی که طی 
سال ها منو زده بود گفت که پشیمونم.! گفت که منو ببخش، ولی من 

نتونستم ببخشمش. 



کات ، نه  42

کارگردان

نمیفهمم!!؟

جوان

چند وقت بعدش بابام مرد

کارگردان

متاسفم !

جوان

ولی من اصال متاسف نیستم!

کارگردان

درک میکنم

جوان

حاال مدتیه که من و خواهرام با هم زندگی می کنیم. تازه فهمیدم زن 
ها چه موجودات مهربون و دوست داشتنی هستند ! اصال، همه زن های 
دنیا رو دوست دارم. ولی حیف که خرد و داغونم و ديگه هیچ چیزم 

درست کار نمیکنه!؟

کارگردان

کات

استراحت می کنیم.
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روز،خارجی،کاروانسرا( 16

نماهايی از بنا، افراد عالقه مند در محوطه کاروانسرا که مشغول پر 
کردن فرم تست هستند،باغبانی که در حال آبیاری گل های محوطه ی 
گزيده،  خلوت  کاروانسرا  از  گوشه  يک  در  که  فردی  کاروانسراست، 

نمايی از آسمان، پرندگان در محوطه و فضای کاروانسرا.   

روز،داخلی،سکو ( 17

کار  آماده  و  وسايل  کنترل  حال  در  صداربردار  و  بردار  تصوير 
در محل خود مستقر می گردد.زنی  و  وارد میشود  میشوند.کارگردان 
مسن با پوششی فاخر و زيوراالت جواهرنشان که بر گردن و مچ دست 

دارد، مقابل دوربین نشسته.

زن

تفتیش میکنید يا سواله ؟

کارگردان

اختیار داريد ! موضوع فیلمه

زن 

عشق !!؟ عشق کدوم کوفتیه؟من پر از نفرتم!!

کارگردان

چرا؟
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زن

 يازده سالم بود که عروسم کردن!!همسن و ساالی من هنوز عروسک 
بازی میکردن که من سعید رو حامله شدم! هیچوقت عاشقش نشدم! اين يه 
دروغ بزرگه که بهت میگن ازدواج کن بعدش عشق بوجود میاد. اينو اونايی 
میگن که از زندگی صرفا رابطه زناشويی رو می بینن! من  اين اراجیفو 
زياد شنیدم از آدمای فضولی که خودشونو عقل کل میدونن و زندگی 

ديگران رو با اين چرنديات خراب می کنن متنفرم .عشق کدوم کوفتیه!

کارگردان

کات

روز،داخلی،اتاق کارگردان( 18

کارگردان خطاب به دختر کوتاه قد جوان .مقابل دوربین نشسته

با خانم قبلی نسبتی داريد؟

دختر 

چطور ؟ مادرمه، چیزی گفته؟

کارگردان

خب، درباره ...

دختر حرف کارگردان را قطع می کند

يه  اون  ها،  نکنید  باور  هاشو  نمايی  مظلوم 
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هیوالست !

کارگردان

رو  مادرتون  درباره  زدن  حرف  طرز  اين 
اصال دوست ندارم.

دختر

شما هیچی نمی دونید، اون همه چیزش پوله، پول . حالم از طرز فکر و 
نگاهش بهم میخوره.اين حرفارو صبح تا شب تو خونه هزار بار برادر 
و خواهرام بهش میگن ولی چه فايده؟! اصال االن  جلوی خودش میگم 

دختر برخاسته و می رود .خیلی زود با زن به صحنه بازمی گردد. 
دختر با عتاب مادر را خطاب قرار میدهد.

تو به ايشون درباره من چی گفتی؟

مادر

هیچی، ايشون از من خواستند که يک نگاه عاشقانه به دوربین بندازم 
و من هم دلیلشو گفتم که چرا نمیتونم اينکارو انجام بدم 

دختر بلند بلند خنده های عصبی و تمسخر آمیز می کند

نگاه عاشقانه ؟ اونم تو؟ وای خدای من ! تو 
رو چه به عشق؟

مادر

بی ادب ! اين چه طرز رفتار در مقابل ديگرانه!؟ 
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خودتو جمع و جور کن

دختر

تو  کاسبکارانه  کاری  محافظه  برعکس  من 
بهشون گفتم که تو چه هیواليی هستی.

زن

بی تربیت! خفه شو

خطاب به کارگردان و عوامل

من بخاطر رفتار زشت دخترم و قصوری که 
در تربیتش داشتم از شما عذر میخوام.

دختر

چه مناعت طبعی؟! چقدر مودبانه !چه شريف!

کارگردان

دختر خانم، حرمت مادرتون رو نگهداريد.

دختر

ما  خونواده  تو  رو  ها  ارزش  و  ها  حرمت  تمام  خانم   اين  حرمت؟ 
کشته، عزيزم ايشون تابلوی کامل بی حرمتی و توحشه.

مادر

اينجا که به خیالت يه فیلم  اينقدر طفره میری؟ بگو منو اوردی  چرا 
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جديد بازی کنی و تیغم بزنی؟

دختر

ديديد؟ تمام دنیا دنبال تیغ زدن ايشون هستند.

دختر ادامه میدهد.

من عاشق پسری هستم که بسیار فهمیده و باشعوره و به تنهايی از 
تمام تبار ما تا به امروز انسانیت و کماالتش بیشتره.اما ايشون مخالف 
هستند و با وقاحت تمام غرور و شخصیت عشقمو با خاک يکسان کرد 

چرا؟ فقط به جرم اينکه خونواده ی اشکان به اندازه ما پولدار نیست!!!.

مادر

غلط کردی، عشق کدومه، اگر اول هر ماه حسابتو شارژ نکنم نفست 
بند میاد، در اينکه اون پسره هم يه احمقه کوچکترين شکی ندارم چون 

عاشق تو شده .مفت خور، مزخرف.

دختر

نداری  حق  ولی  دارم  دوست  رو  میدی  من  به  که  هايی  صفت  اين 
درباره اشکان بدگويی کنی.ضمنا من عاشق اشکانم .من عاشقشم.من 

عاشق اشکانم

کارگردان

اين آقا اشکان کجا هستند؟
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دختر

هست.

کارگردان 

میشه ايشونو ديد؟

دختر

بله، اگر اجازه بديد من برم .چون اصال حالم 
خوب نیست.

کارگردان

بله، بفرمايید

دختر با عصبانیت صحنه را ترک میکند.

مادر  با عصبانیت در صحنه راه میرود

اين نسل يه جور   می بینید آقا؟! عشق برای 
سرگرمیه! اينا هوس عشقبازی دارن، عاشق 

میشن.

روز، خارجی، در شاه نشین کاروانسرا( 19

کارگردان و زنی میانسال در شاه نشین کنار هم نشسته اند.

زن

ها  کرده.بعضی  سوتفاهم  ايجاد  ديگه ای  چیز  هر  از  بیش  عشق 
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می پرستنش، بعضیا هم انکارش میکنن !تا وقتیکه پنهانه عیار و اعتبارش 
بیشتره و اظهارعشق غالبا به امتداد و دوامش لطمه میزنه . توقع عاشق 
از معشوق در زمان ما بیشتر مصداقیه تا محتوايی ! برای همین ما با 

تظاهر در عشق های امروزی بیشتر مواجهیم تا پايبندی و التزام .

کارگردان

عشق میتونه حاصل تصادف باشه؟

زن

اصالت  و  صحت  عشاق  از  خیلی  اتفاقا  بله، 
عشق رو به تصادفی بودن میدونن.

کارگردان

همینو  کردن  مراجعه  افراديکه  تو  منم  اتفاقا 
جستجو کردم.

زن

عاشق انحصار طلبه، عشق خودخواهی میاره، اگر شخصی به استناد 
عاشق بودن مدعی شد فقط به اون تعلق داری و دنیای تو رو محدود 
کرد اون يه فرد خودخواهه ولی اگر کسی واقعا دوستت داشته باشه و 
تو رو بخاطر خودت بخواد به انتخاب و اختیارت احترام میذاره.عاشق 
اعتمادی قلبی به معشوق داره و اين اعتماد رو کسب نمی کنه . عشق 

نعمت بزرگیه و عاشق بودنیه نه شدنی.
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کارگردان

خودتون چطور؟ تجربه ش کرديد؟

زن

بله، بغرنج ترين اتفاق زندگیم بود

کارگردان پوزخند میزند

نفرمايید، خانم دکتر

زن )متبسم(

در تعريف و تفسیر نگنجد

روز،داخلی،سکو( 20

جوانی کچل، ديالق با سر و وضعی نابسامان و ريشی نامرتب، هیاتی 
چندش آور)با صدای بلند(

بابا عشق و عاشقی کدومه؟! من اصال نمیدونستم اون عاشقمه. نه 
من کار می کردم،تو کارخونه ی که باباش ريیسشه. يه روز يه دسته گل 
اومد شرکت به اسم من ؟! برام سوال شده بود که کی اين دسته گل رو 
برام فرستاده؟!از همکارام پرسیدم، همه با طعنه میگفتن خودتو به اون 

راه نزن، يعنی تو نمی دونی؟

کارگردان

عجب!
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جوان

اما من واقعا نمیدونستم! چرا بايد تظاهر کنم؟! بعد فهمیدم، از طرف 
دختر ريیس کارخونه است!!

کارگردان

خب

جوان

سعی کردم باهاش منطقی برخورد کنم، يه روز که هوا خیلی خوب 
بود رفتیم فضای مجاور کارخونه و با هم صحبت کرديم .

کارگردان

چرا اونجا؟

جوان

چون من يه کارگرم و زندگیم واقعی و بدور 
باباش  کارخونه  تو  نمیخواستم  تظاهره،  از 

باشیم

کارگردان

 بعدش چی شد؟

جوان

بهش گفتم ببین،من اصال استعداد عاشقی ندارم .گلت هم خیلی قشنگه 
ولی من نمیتونم قبولش کنم.و همون جا گل رو بهش پس دادم.اما اون 
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اين کار منو توهین تلقی کرد!؟

کارگردان

نبايد گل رو پس میدادی

جوان

بهش  روراستم  احساسات خودم  با  بینم چون  نمی  توهین  اينو  من 
گفتم من اونی نیستم که تو فکر میکنی، من يه کارگر ساده ام و تنها 
فرقم با ديگران در اينه که کتاب میخونم.میخوای راجع به خودم بهت 

توضیح بدم؟

کارگردان

چی گفت؟

جوان

گفت نه! نمیخواد هیچی بگی.نمیخوام هیچی راجع بهت بدونم، میخوام 
عشق با تو رو سربسته تجربه کنم. عه!؟ من میخوام موضوع رو براش 
نمیخواد هیچی  اون  اما  !؟  بدم  به خودم بهش توضیح  باز کنم، راجع 

راجع به من بدونه و اين خیلی عجیبه! 

کارگردان

يا  ؟  بدونه  نمیخواد  اينکه  عجیبه؟  چیش 
عشقش به تو؟
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جوان

هردو

جوان ادامه میدهد

ما گول اعتبار محیطی رو میخوريم که داخلشیم.دختری رو که همه 
دنبالشن و میخوان عروس خونواده شون شه، برای تو هم سوال میشه 
چرا؟منم رفتم به اين سمت که کنجکاويمو اقناع کنم ولی ديدم نه! برای 
دختر  باشه،  داره؟  کارخونه  باشه.باباش  نداره.پولداره؟  جذابیتی  من 
زيبا و خوش بر رو رويی؟ خب باشه، اينا نمیتونه خواسته يه مرد از 

زن زندگیش باشه.

کارگردان

خواسته ی تو چیه؟

جوان

من زنی میخوام که بتونه نسل تربیت کنه.اسکاروايلد حرف درستی 
اداره  رو  دنیا  که  دستیه  می ده  تکون  رو  گهواره  که  دستی   (( میزنه 

میکند(( علت خیلی از بدبختی های دوران ما  تربیت غلطه ! 

کارگردان 

حاال تو زياد خودتو ناراحت نکن، ولی اون خیلی عاشقته، من ديدم که 
جلوی مادرش از تو تعريف کرد حسابی طرفتو گرفت؟
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جوان

خودمم بارها ديدم، خیلی بد با مادرش حرف 
میزنه !؟ با پدرش بدتر و اين طرز رفتار هر 

آدم عاقل متشخصی رو نگران میکنه!

کارگردان

اينو باهات موافقم، منم بهش تذکر دادم

جوان

از  نمیکنه.بعد  توجهی  نداره چون  فايده  ولی 
و  شرکت  دفتر  خواست  منو  پدرش  اونروز 
بعد از کلی تمجید و تعريف از برخورد منطقی 

و عاقالنه م، اخراجم کرد!!؟   

کارگردان

قابل پیش بینی بود

جوان

پیش از اين که تو کارخونه ی اينا کار بگیرم، تو يه کارگاه آهنگری 
کار می کردم .پس اندازمو يه موتور خريدم و رفتم مسافرت .کشورهای 
همسايه رو گشتم.يه شب تو رستورانی در ظلع میدون استقالل تفلیس 
بود!ايده های  شیرينی  شدم.تجربه ی  مصاحب  گرجی  دختر  يه  با 
متهورانه ای داشت! ساعت ها گفتگومون طول کشید من اصال متوجه 
گذار زمان نشدم!!دانشجوی حقوق بود و در يک کتابفروشی کار میکرد.
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اينکه من متوجه حرفاش بشم  حرفاش منطقی و دلنشین بود و برای 
جمالت رو خیلی آهسته و بريده بريده بیان میکرد .من خیلی گرجی بلد 

نیستم و اون هم انگلیسی رو خوب نمیتونست حرف بزنه!

با  زندگی  در  هاش  ايده  درباره  رو  چی  همه  اون  اينکه  وجود  با 
فهمیدم.براش  نمی  از حرفاشو  میداد من بعضی  بهم توضیح  حوصله 
اهمیت داشت که من درک کنم چی میگه و اين برام خیلی ارزش داشت 
! حتی اسم همو نپرسیديم !! يه لحظه تصمیم گرفتم بهش بگم که ازت 
خوشم میاد .اما بعدش با خودم گفتم، کار درستی نیست .جنبه داشته 
باش، نبايد اين بحث و نشست رو به نفع غريزه م  مصادره کنم.نبايد 
احساسی آنی و اقتضايی روکه ممکنه خیلی زود تغییر کنه و از دست 

بره مبنای ابراز عالقه و پیوند عاطفی با يه نفر قرار بدم. 

تماشاش  و  بودم  شده  زدنش  حرف  محو  فقط  نگفتم،  چیزی  بهش 
میکردم. به نظر شما بايد بهش میگفتم؟

کارگردان

نمیدونم

جوان دستی بر سرش میکشد و با حیرت 

شده  عاشق  لحظه  اون  تو  من  شما  نظر  به 
بودم؟

کارگردان

احتماال، ببینم، آقا اشکان! میتونی همون نگاهو 
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به دوربین بدی؟

جوان )گیج و متعجب(

نه، راستش سخته ! عجیبه ! هیچی از حرفاش 
يادم نمیاد!؟

کارگردان

کات، مرسی که تشريف آوردين 

روز،خارجی،کاروانسرا( 21

کارگردان با مردی میانسال حدودا پنجاه ساله در محوطه کاروانسرا 
قدم میزنند.

کارگردان 

خب جناب غالمی میگفتید

غالمی

اين کاروانسرا دو بخشه، قسمت جلويی مربوط به دوره صفويه است 
و اين قسمت بعد از هشتی در دوره قاجاريه به مجموعه اضافه شده.

اين بنا فقط با خشت ساخته شده و هیچگونه آهن يا چوب در بافتش 
کار نشده ! میدونی آقای کارگردان، عشق اينجاست، بین اين خشت های 
راسته خفته که سالیان سال پشت به پشت هم تکیه دادن و وفاداريشون 
باعث استحکام و دوام اين بنا شده، عشق از نظر من پیوستگی بین اين 

خشتاست. 
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کارگردان

واقعا حیرت آوره، بوی خاک نمناک و سقف های قوسی اين فضا يه 
آرامش غريبی به آدم میده!

غالمی

آره، شما هم دريافتش کردی

روز،داخلی،سکو( 22

مقابل  جدی  و  مصمم  چهره ای  با  ساله   18 حدودا  جوان  دختری 
دوربین نشسته.

کارگردان

يه نگاه عاشقانه به دوربین بده،بیشتر، بیشتر، بازهم بیشتر، عشقشو 
بیشتر کن

دختر با سگرمه های درهم و نگاهی مغرضانه به دوربین نگاه میکند.

کارگردان

کات

روز، داخلی، سکو( 23

جوانی الغر اندام و بی مزه با حالتی چندش آور و مضحک دهانش را 
تا بنا گوش بازکرده ومثال نگاه عاشقانه به دوربین داده
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کارگردان

خیلی خب، کات، تموش کن 

روز،داخلی،سکو( 24

مقابل دوربین  ترتیب  به همین  پیر و جوان  و  از زن و مرد  افرادی 
نشسته و کارگردان از آنها نگاه های نیمرخ و تمام رخ و عاشقانه ضبط 

میکند.

روز، خارجی، محوطه کاروانسرا( 25

مردی حدودا چهل و پنج ساله در آستانه حجره با حالتی مغموم به 
ديوار تکیه داده

دانشجوهام که االن مدتیه از اونا جدا افتادم ! و رابطه ای که بین من و 
دانشجوهام بود و اين فرصت عاشقی که حدود 9 سال يا 9 سال و نیم 

در دانشکده طول کشید، اينو از من گرفتن!!!

و من غیر از نوشتن و اشک ريختن فعال چیزی ندارم!و همچنان اين 
ارتباط ادامه داره و گاهی اونها مینويسن و گاهی من .يکی از آخرين 
موردها هم زمانی بوده که دو نفر از دانشجوهام به دانشکده ادبیات 
که  دانشگاه  تو گروه  میذارن  و  زيبا رو می نويسن  متنی  يک  و  میرن 
من براتون میخونم.اين نوشته ی يکی از دانشجوهامه که بعد از سالها 

برگشته دانشکده ادبیات.

)با بغض ادامه میدهد.(
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ايام خوش جوانی سری به گذشته زديم، چشمهايمان هرچه  ياد  به 
دهد!  تکان  برايمان دست  که  نبود  کرد قشنگی  الباب  دق  را  ها  پنجره 
_اشاره ش به نام خانوادگی منه _ قشنگ تنها، ياد امتحانات درون اتاقی 

ات بخیر ! در و ديوار اينجا، عجیب فريادت می زنند!!

برای من همین کافیه.پیام ها منتقل شده و اون ارتباط ها ادامه داره 
و من به اندازه خودم يک يادگاری بعنوان معلم باقی گذاشتم، تا برای 

معلم های بعدی و دانشجوهای بعدی باقی بمونه . 

روز،داخلی،سکو( 26

دختر جوانی حدودا بیست و چهارساله

بری  میخواد  ازت  میخندی،  به طرف  آقا،  جنبه شدن  بی  خیلی  ملت 
خونه ش !يکی دوبار که میری يهويی بهانه گیری هاش شروع میشه 
از  تو  میگه  چرا؟!   میگی   ! ببینمت  نمیخوام  ديگه  میگه  بهت  بعدش  و 
اول همین بودی و....از اين جور چرت و پرتا .يه روز به خودت میای 
می بینی بدهکاری !؟ نگاه عاشقانه!؟ اونم به دوربین شما؟ چشم، با اينکه 
شمايی،  چون  ولی  کرد،  درستمون  کرديم  عاشقانه  نگاه  هرکی  به  ما 

چشم، برو بگیر امید به خدا، اينم يه نگاه عاشقانه مخصوص 

روز،داخلی،سکو( 27

مردی میانسال حدودا پنجاه و دو ساله با قاب عکسی در دست

تنها کسی که تو زندگیم عاشقشم مادرمه فرشته ای که بعد از فوتش 
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فهمیدم منو نزايیده !! 

کارگردان

متوجه نشدم؟!

مرد

تو سال های جنگ که فقر و بدبختی بیداد میکرد! از يه زن بی وجدان 
بی مسولیت نادرست که هرگز نديدمشو نمی بخشمش منو به قیمت يه 

ملک ششدانگ خريد!  

کارگردان

چرا؟

مرد

چه میدونم ؟!!

کارگردان

متاسفم!

مرد با بغض

عاشق  مرد  کردم!  اذيتشون  چقدر  نمیدونید 
زنش بود!زنش عاشق من!؟

کارگردان

شغل همسرش چی بود؟
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مرد

!آدم  بود  آرومی  و  نجیب  مرد  بود!  طبیب 
حسابی بود

کارگردان

روحشون شاد

تابلو  میدهد،  نشان  دوربین  کارگردان  به  را  تابلو  و  برخاسته  مرد 
فرتوری از زن و مردی جوان با چهره ای متین و مهربان است .

من وسط اين دو عاشق واقعی زندگی کردم ولی نتونستم عاشق بشم، 
چون نطفه م با نفرت بسته شده!

کارگردان

از پدر و مادرت عکسی نداری؟

مرد

و  نديدم  رو  هیوال  دوتا  اون  نه،هیچوقت 
نمیخوام ببینم!

روز،خارجی،محوطه کاروانسرا( 28

کارگردان بهمراه مرد جوانی که فرم ها را بین افراد متقاضی توزيع 
میکرد.
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مرد جوان

به نظر من بايد ديد که مساله چیه؟ تبادله؟ تعريفه؟ يا وجه تعلیمی و 
آرمانی نداره و فقط روايته 

کارگردان

میتونه همه ش باشه علی جان

علی

امروز ديگه جواب نمیده، ببینید، سینماگرا برای فروش فیلم با عشق 
چکار کردن؟ يه سری نگاه های هیز و هرز رو بعنوان بارقه ی عشقی به 

خورد مخاطب دادن و تا حد يک اتفاق غريزی و سطحی تنزلش دادن.

کارگردان

همین نگاه های هیز و هرزی که میگی خودش يه ژانره، بهرحال نمیشه 
ش  تجربه  میوفته،  اتفاق  نگاه  يک  با  ها  عشق  از  خیلی  که  کرد  انکار 

کردی؟ 

علی

 نه !

کارگردان

چرا؟

علی

 استعدادشو ندارم
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کارگردان

اين  حتما  جذبه،  به  گرايشش  ذاتا  انسان 
استعداد در درونت هست

علی

يک آرشتیکت، عشق رو تو طراحی نشون میده، يه مجسمه ساز در 
پیکره ای که میتراشه و يه شاعر با هندسه و احساسی که در کالمش 

ايجاد میکنه، .به نظر من اينا همش ابراز عشقه.

کارگردان

موافقم، هربار هم که ديده میشه تولید عشق میکنه، عشق تولید عشق 
میکنه و دائما تکثیر میشه.

علی

آره

کارگردان

تو آدمايی که اومدن تست بدن يکی سفارشی سیروس بود، از اون 
مالی  .پسره  می کردن  بازی  فیلم  داشتن  پسر  و  پدر  ها.  لوپن  آرسن 
نبود.طفره میرفت ولی يه حرف درستی زد که روی من اثر کرد.گفت که 

درباره عشق چندان نمیدونی.

علی

اوهوم.
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کارگردان 

میگم  تبريک  بهت  رو  التحصیلی سینما  فارغ 
علی جان

علی

مرسی استاد، تجربه ی خوبی بود ! ولی من 
هنوز پیش شما شاگردم

کارگردان

با ورود شماها امیدوارم اتفاق های خوبی تو 
سینما بیوفته

روز،داخلی،صفه( 29

دستیار کارگردان مقابل دوربین ايستاده.

کارگردان

خسته نباشی آقا مجتبی، اون پسره رو بردين 
استوديو

مجتبی 

بله آقا

کارگردان

خسته  حسابی  و  بود  شلوغ  خیلی  امروز 
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شدی، دوس داری تست بدی؟

مجتبی

هرچی شما بفرمايین آقا

مجتبی روی صندلی مقابل دوربین می نشیند.

کارگردان

يه نگاه عاشقانه به دوربین بده ببینم

مجتبی به کارگردان نگاه می کند

کارگردان

مجتبی جان، اينجا، به اينجا نگاه کن، دوربین 
اينجاست

مجتبی همچنان به کارگردان نگاه دارد

کارگردان

عاشقانه  نگاه  دوربین  به  میگم  جان  مجتبی 
بنداز تو به من نگاه میکنی؟

مجتبی

خودتو عشق است

کارگردان با کمی مکث

کات، خسته نباشی، جمع کنید که بريم.
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روز،خارجی،کاروانسرا( 30

در حیاط کاروانسرا کارگردان محو تماشای بناست و عوامل وسايل 
کار را آرام آرام به بیرون منتقل می کنند. کارگردان غرق در افکار خود 
است و صداهای افراد روی تصوير وی بصورت نريشن شنیده میشود.

ای دل زغبار جسم اگر پاک شوی

تو روح مجردی بر افالک شوی

عرش است نشیمن تو شرمت بادا

کانی و مقیم خطه ی خاک شوی

بستگی داره کی می بینه، همه ی نگاه های يک دختر برای پدرش عاشقانه 
بین عاشق و  اتفاق  اولین  نفرتم.  از  پر  است، عشق کدوم کوفتیه؟ من 
من  انتقام وحشی ترند،  در  عاشقا  يه جور حسه.  نیست،  نگاه  معشوق 
عاشق اشکانم، نه بابا عشق کدومه ؟ عشق در روزگار ما منشا سوتفاهمه، 
دانشجوهام که االن 9 ساله ازشون جدا افتادم، شما سینماگرا با عشق 
چکار کردين؟ يه مشت نگاههای هیز و هرز رو به خورد مخاطب دادين 

و اونو در حد يک اتفاق غريزی و سطحی تنزلش دادين.

پايان       

تابستان 1398     


