پایگاه تخصصی فیلم کوتاه  ۲۴فریم
مجموعه فیلمنامههای منتخب فیلم کوتاه ۸۴-

فیلمنامهی

عزیز

Aziz

نوشتهی :سید مهدی موسوی برزکی

 .۱روز  /خارجی  /کوچه
زنی سیی و پن سیا ه و چایری ،به نام یال ،با یک پسییر نوجو د یو زیه سا ه ،که سجای نام ی ری ،و ری کوچه ی
باریک یر یک محلهی قدیمی میشوند .یر و سط کوچه ،بر روی ییو ر نوشتهی «گوسفند زنده» و شماره ی زیر
آد یرج شیده سی  .یال و سیجای ز میاد کوچه عوور کریه و به محوهه ی با ییو رهای خش
تعد یی خانهی حیاطی ر با باف
خانه ی سی

با عر

قدیمی و نیمهفرسییویه یور تا یور محوهه ر فر گرفته ند .یر گوشییه ی ز آد،

نسیوتا هوالنی که مغازه ی خو ربارفروشیی قسمتی ز ییو ر آد ر پر کریه س  .بر روی

ییو رهای کنار خانه ،تعد یی بنر عر
چهلمین روز یرگذش

و گل میرسند.

تسلی

آویخته شده و باالی یر خانه ،بر روی پارچهی مشکی ،عالمیهی

مرحوم مغفور شایرو د حاج کور بیغمی نصب شده س  .صد ی خو ندد قرآد به گوش

میرسیید .تعد یی مهماد زد و مری ز خانه بیرود میآیند و عده ی ی خل میشییوند .یال به ورویی خانه نزییک
میشوی ،نگاهی به عالمیه میکند ،پریهی آویز دشده ز یر خانه ر کنار میزند و و ری حیاط میشوی.

 .۲ی مه  /خارجی  /حیاط خانه
یور تا یور حیاط تاقهایی س

نیمهفرسویه و متصل به یکدیگر با پنجرههای شیشه ی که مشرف به حیاط

هستند .یر وسط حیاط ،یک یرخ

نار قر ر ی ری .عده ی ی خل تاق نشسته ند و با چای و خرما پذیر ئی میشوند.

یال یر شلوغی جمعی

یستایه و نگاهی به رف وآمدهای ی خل خانه می ند زی .زنی میادسال ،به نام شرف ،که

یختر بزرگ حاج کور س  ،ز مقابل یال عوور کریه و و ری آشپزخانه میشوی.

 .۳ی مه  /ی خلی  -خارجی  /آشپزخانه
شرف به مقابل زهره میرسد .زهره یختری س

مجری و بیس

و پن سا ه .و فرزند آخر خانو یهی بیغمی

س  .یال مقابل یر ورویی آشپزخانه می یستد و ی خل ر تماشا میکند .زهره مشغول چ
س .
1

کرید با گوشی موبایل

زهره( :هنگام وویس ی ید) وویس نده خره.
شرف( :به زهره) زهره.
زهره جا خوریه ،گوشی ر پنهاد میکند و به سم

شرف برمیگریی.

شرف :پس چی شد چایی؟
زهره :الد میبرم.
شرف :ز باال قشنگ یور بچرخود.
زهره :فقط ینکه ز خرماها پن تا بسته بیشتر نمونده.
شرف :میگم بخرد.
مریم ،یختر  ۱۴سا هی شرف ،ز مقابل یال ری شده و با سینی چای و ری آشپزخانه میشوی.
شرف( :به زهره) مریم کو؟
مریم :من ینجام.
شرف( :به مریم) موهات چر بیرونه؟
مریم شال خوی ر جلو میکشد .زهره سینی چای ر ز مریم میگیری و شرف ییس خرما ر به مریم مییهد.
شرف( :به مریم) ینو پخش کن ،به خا ه مرضیه هم بگو بیای.
مریم ز آشپزخانه بیرود میآید .جو ی ،پسر یه سا هی شرف ،پریهی مقابل یستشویی ر کنار زیه ،بین ر ه خرمایی
ز ی خل ییس پاتک زیه و به سم

زیرزمین میروی .گوشی موبایل شرف به صد یرمیآید .پش

خط رضا

س  .رضا فرزند چهارم خانو یهی بیغمی س  .جو نی سی و سه سا ه و مجری.
شرف( :به رضا) یعنی چی میگه الد بده؟ بده بهش گوشی رو( .به عواس)
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و ...خوبی عواس آقا؟ نه...
تعد یی مهماد جدید و ری حیاط میشوند .شرف پش

ییو ر آشپزخانه یستایه س .

شرف ( :ی مه) من که گفتم چک آخر ماهو بر ت میآره .یه حظه گوشی.
ز آشپزخانه بیرود میآید.

 .۴ی مه  /حیاط خانه
به گوشه ی ز حیاط میروی و پش
کشیده و ز پش

یرخ

یرخ

نار می یستد .مهمادهای تازه ی ز ر ه میرسند .یال خوی ر کنار

شرف ر زیر نظر میگیری .شرف نگاهی به پذیر یی مری نه می ند زی.
شرف :عواس آقا ،به خد زویتر گه میشد میی یم .شما خوبه حاج کور رو
میشناسی .مییونم ،و ی الد مهمونا منتظر غذ د .شما بفرس

بیای،

رضا که ومد ،مییم سیصدشو نقد بر ت بیاره .خوبه؟ نه به خد  .به
روح حاجی ،گه بوی ،حرفی ند شتم .شما که وضامود رو مییونی.
باشه .یس ت یری نکنه .خد یشاال بر ت بسازه.
تلفن ر قطع میکند و به سم

پذیر یی خانمها میروی .چند مهماد جدید و ری حیاط شده و تعد یی خارج

میشوند.
مهماد ( :۱به شرف ،هنگام وروی) خد صورتود بده.
شرف :خوش ومدین .مریونه ز ود هرفه.
مهماد ( :۲به شرف ،هنگام خروج) غم آخرتود باشه.
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شرف :زحم

کشیدین.

یال خوی ر به مقابل شرف میرساند.
شرف( :به یال) بفرمایید ی خل.
به سم

یال برمیگریی.
یال( :به شرف) بوخشید کارتود ی شتم.
شرف :با من؟
یال :میشه بریم یه جای خلوت؟
شرف :چیکار ی رین؟
یال :یه موضوعی هس  ،میخو م به خویتود فقط بگم( .به سجای) عزیزم،
برو پیش بچهها بازی کن.

سجای میروی .شرف و یال به گوشه ی ز حیاط میروند.
شرف :خب؟
یال نگاهی به یور و بر می ند زی.
شرف :تو همین محلی؟
یال :نه.
شرف( :با مکث) غذ میخو ی؟
یال :من نیومدم ینجا غذ بخورم.
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شرف :پس چی؟
یال( :با مکث) ر س ش ،حاج کور خد بیامرز یه بدهکاری به من ی ره،
ومدم بگیرم.
شرف( :متعجب) متوجه نشدم؟
یال :پدرتود یه گوسفند به من بدهکارد.
شرف( :متعجب) گوسفند؟ گوسفند چی؟ شتواه گرفتی خانم.
یال :شما مگه شرف خانم نیستی؟
شرف :چر هستم.
یال :مگه یختر حاج کور نیستی؟
شرف :چر .
یال :مگه سم شوهرت رسول نیس ؟
شرف( :عصوی) خب که چی؟
یال :رضا و مرضیه و زهره و بر هیم مگه خو هر و بر یر ی شما نیستن؟
مرضیه ز ی خل ر هرو و ری حیاط میشوی و به سم

شرف میآید .و سی و هف

سال ی ری و فرزند سوم خانو یه

س .
مرضیه :شرف جاد.
شرف( :به یال ،هنگام رفتن به سم
حال ت نمیشم.
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مرضیه) شرمنده خانم ،من صال متوجه

مرضیه( :به شرف) مریم گف

کارم ی شتی.

شرف :به شوهرت زنگ بزد ،بگو ی ره میآی ،چند تا بسته خرما ز مغازه ش
بیاره.
مرضیه :باشه.
مرضیه به سم

پذیر یی میروی .یال نگاهی به سجای می ند زی .و با جو ی مشغول بازی س  .زهره با سینی چای

ز آشپزخانه بیرود میآید ،نگاهی به یال ند خته و و ری پذیر یی میشوی .شرف ز مقابل یال به سم

زیرزمین

میروی.
شرف( :مقابل پلهها ،به یال) ناهارم قیمه پلوئه.

 .۵ی مه  /ی خلی  /تاق عزیز  -ر هپله  -زیرزمین
شرف و ری زیرزمین میشوی .جو ی و سجای روی پلهها نشسته ند و با گوشی موبایل بازی میکنند .آدها جا
میخورند.
شرف( :به جو ی) بر چی ومدی بیرود؟
جو ی :حوصله م سر رف

خب.

شرف :مگه نگفتم تا مهمونا نرفتن ،عزیز رو سرگرم کن؟
نیلوفر ،یختر نه سا هی مرضیه ،ز تاق عزیز بیرود میآید.
نیلوفر( :هول شده) خا ه ...خا ه ...عزیز تو شلو رش جیش کریه.
شرف ،جا خوریه ،و ری تاق میشوی .جو ی و نیلوفر و سجای نیز به ینوال و.
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شرف :کجا میآیید؟ نیلوفر ،برو مامادتو صد کن بیای.
نیلوفر میروی .جو ی و سجای مقابل تاق یستایه ند.
شرف( :به جو ی) ی ری به چی نیگا میکنی؟ (با تشر) برو بیرود ،یرم بوند.
جو ی و سجای میروند .مرضیه ز ر ه میرسد و و ری تاق میشوی.
شرف( :به مرضیه) یرو بوند.
مرضیه :چی شده؟
شرف :خیس کریه خویشو.
مرضیه :و ی.
شرف :پاتو ودجا نذ ر .نجسه.
مرضیه :خویش مگه نمیرف

یستشویی؟

شرف :ییگه منم با زور میشناسه.
مرضیه :خد بهمود رحم کنه.
شرف :تو کمد رو بگری ،یه یس

واس تمیز بده من.

مرضیه یرِ کمد ر باز میکند و به ینوال واس میگریی .شرف عزیز ر کشادکشاد به سم
پیرزنی س

که مکاد حرک

حمام میبری .عزیز

ند ری و به صورت چهاریس وپا جابهجا میشوی .و به تازگی یچار آ ز یمر شده

س .
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 .۶ی مه  /ی خلی  /حمام  -تاق
شرف و ری حمام میشوی و واسهای عزیز ر یرمیآوری .نیلوفر و ری تاق میشوی.
مرضیه( :به نیلوفر) چی میخو ی ینجا؟
نیلوفر :هیچی ،به خد .
مرضیه :نرو ود ور .نجسه.
ز تاق خارج میشوی .مرضیه ز ی خل کمد واسی پید

نیلوفر ز کنار ییو ر رژ ب ش ر برمیی ری و به سرع
میکند و به مقابل حمام میروی.

شرف ( :ز ی خل حمام) مرضی ،تو ود زنه رو شناختی؟
مرضیه( :هنگام ی ید واس به شرف) کدوم زنه؟
شرف :همین که تو حیاط پیش م و یسایه بوی.
مرضیه :من حو س م نووی.
گوشی موبایل شرف زنگ میخوری.
شرف :مرضی ،گوشی م ی ره زنگ میخوره.
مرضیه و ری تاق میشوی و گوشی موبایل ر ز روی زمین برمیی ری و ز الی یر حمام به شرف مییهد.
مرضیه( :هنگام ی ید گوشی) رضاس .
شرف ز حمام بیرود میآید و تلفن ر جو ب مییهد.
شرف( :به مرضیه ،هنگام خروج ز حمام) تو حموم تش
فرش ی خل تاق) زحم شو بکش.
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هس  ( ،شاره به

ز زیرزمین بیرود میروی.

 .۷ی مه  /ر هپله  -حیاط
شرف( :به رضا) و .کجایی؟ نه ،نمیخو ی .ماس

هس  .خویمود یرس

میکنیم.
تلفن ر قطع میکند و و ری حیاط میشوی .نگاهی به یال می ند زی و به سم

پذیر یی خانمها میروی .سعید ،پسر

یه سا هی بر هیم ،ز ی خل پذیر یی و ری حیاط میشوی و کنار جو ی و سجای روی پلهها مینشیند .مهماد تازه ی
و ری میشوی .بر هیم ز مقابل پذیر یی به سم

پلهها آمده و با رینگی بچهها ر متفرق میکند.

 .۸روز  /ی خلی  /پذیر یی
زهره مشغول تعارف کرید سینی چای به مهماناد س  .شرف به مقابل و میآید.
شرف :زهره ،یه حظه بیا.
به گوشه ی ز تاق میروند و ز پش

شیشه مقابل حیاط می یستند.
شرف :تو ود زنه رو میشناسی؟
زهره :کدوم زد؟
شرف :همود که گوشهی حیاط نشسته.

زهره نگاهی به یال می ند زی.
زهره :تا حاال ندیدم ش.
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شرف :مطمئنی؟
زهره :چیزی شده؟
شرف :هیچی .به کارت برس.
شرف تاق ر ترک میکند و زهره متعجوانه و ر نگاه میکند.
زهره( :زیر ب ی ی شرف ر یرمیآوری) به کارت برس.

 .۹روز  /ی خلی  /ر هرو  -مقابل پذیر یی
شرف به مقابل پذیر یی آقایاد میرسد .سعید ،گوشی به یس  ،ز تاق بیرود میآید.
شرف :کجا؟
سعید گوشی ر پش

سر خوی پنهاد میکند.
شرف :چیه ود تو یس ت؟
سعید :هیچی به خد .
شرف :بیار بوینم یس تو.
سعید :به خد چیزی نیس .
شرف :بابات مییونه موبایلشو بری شتی؟
سعید :به خد سمیه گف .
شرف :سمیه غلط کری با تو .بده بوینم.
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سعید گوشی ر به شرف مییهد.
شرف :برو بابات رو صد کن بیای.
سعید :غلط کریم عمه.
شرف :بهش چیزی نمیگم.
سعید :عمه ،تو رو خد .
شرف :گه نگی بیای ،بهش میگما.
سعید :عمه ،تو رو خد  .گه بفهمه ،کتک م میزنه.
شرف :میگم بر من آوریی.
سعید( :ملتمسانه) عمه.
شرف :برو ییگه.
سعید و ری تاق میشوی و ز بین جمعی

بر هیم ر صد میکند و به سرع

خارج میشوی .بر هیم ز کنار

مهماناد بلند شده و به مقابل شرف میآید .و چهل و شش سا ه و پسر بزرگ حاج کور س .
بر هیم( :به شرف) کاری ی شتی؟
شرف :یه حظه بیا.
بر هیم ز تاق فاصله میگیری .شرف گوشی ر به بر هیم مییهد.
بر هیم ( :شاره به سعید) تو ه سگ.
شرف :چیزی بهش نگی ( .ز پش
مریم مقابل یال یستایه و خرما تعارف میکند.
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شیشه) تو ود زنه رو میشناسی؟

بر هیم :کدوم زد؟
شرف :همونی که مریم الد بهش خرما تعارف کری.
بر هیم :کی هس ؟
شرف نگاهی به یال می ند زی.
بر هیم :چیه؟ غذ میخو ی؟
شرف :نه .میگه آقا جود یه گوسفند بهش بدهکاره.
بر هیم( :متعجب) گوسفند؟
شرف :آره.
بر هیم :آقا جود ز ین زنه یعنی گوسفند خریده؟
شرف :نمییونم و ال.
بر هیم :ینو چه به گوسفند .حتما عوضی ومده.
شرف :فکر نمیکنم.
بر هیم :چههور؟
شرف :آخه همه رو میشناخ .
بر هیم :خب باهاش حرف میزیی.
شرف :چی میگفتم؟ ترسیدم یه چیزی بگه ،نتونم جو بشو بدم.
بر هیم :مگه نمیگی گفته گوسفند میخو م؟
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شرف :چر .
بر هیم :چر ند ره که .تکلیف حاج کور معلومه .نه با کسی سری ی ش  ،نه
یشمنی .نه بدهکاری ،نه هلوکاری .بنده خد پاک زندگی کری و پاکم
رف  .فکر کریه ینجا بوی پول میآی .تو همینجا و یسا .من الد
یرس ش میکنم.
شرف :چیکار میخو ی بکنی؟ خربازی یر نیاری بر هیم.
بر هیم :حو س ت به مهمونا باشه .من الد میآم.
سعید یرِ سم

حیاط مغازه ر ز ی خل باز میکند .جو ی و سجای ز مقابل بر هیم ری شده و و ری مغازه میشوند.

 .۱۱ی مه  /حیاط خانه
بر هیم و ری حیاط میشوی و به سم

یال میروی .شرف با نگاه و ر ینوال میکند .زهره ز ی خل آشپزخانه با

سینی چای بیرود میآید و بر هیم ر میبیند که مقابل یال یستایه س .
بر هیم( :به یال) کاری ی شتید؟
یال :شما؟
بر هیم( :متعجب) بفرما بیرود.
یال :یعنی چی آقا؟( ...با مکث) من ومدم هلبمو بگیرم.
بر هیم :شتواه ومدی خانم .ما ینجا به کسی بدهکار نیستیم.
یال :شما شاید نواشی ،و ی حاجی چر .
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سر حاج کور حرف بزنی.

بر هیم :حق ند ری پش
یال :خویشم مییونس .

بر هیم :ود الد زیر یه مش

خاک خو بیده .همه چیزشو من مییونم.

یال :نه ،نمییونی.
بر هیم :شما نگار متوجه نیستی .گفتم بفرما بیرود.
یال :بوین آقا ،من نه ومدم یعو کنم ،نه مز حمم و نه غذ میخو م .با کسی م
مشکلی ند رم .حاج کور خد بیامرز قول فوت ش یه گوسفند نذرم کریه،
ومدم بگیرم.
بر هیم( :متعجب) نذرت کریه ...ین مزخرفات چیه میگی؟ (با یستاد خوی
یال ر به سم

کوچه هد ی

یال :گه حاجی بهم میگف

میکند) برو بیرود خانم.

نذرش ی نشده ،مطمئن باش پامم ینجا

نمیذ شتم.
بر هیم( :گوشهی چایر یال ر میگیری) برو خد روزیتو جای ییگه بده.
یال :خویم بلدم برم( .به سم

بر هیم برمیگریی ،عصوی) و ی تا حقمو

نگیرم نمیرم.
بر هیم :حق چی؟ مثل ینکه زبود خوش حا ی ت نیس  .گه نری بیرود،
زنگ میزنم پلیس.
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یال :منو ز پلیس نترسود.
بر هیم :گم شو بیرود.
یال ( :شرف ر صد میزند) شرف خانم.
بر هیم چایر یال ر میکشد و و ر به سم

یرِ خروجی هل مییهد.

یال( :به بر هیم) یس
شرف ،زهره و مرضیه به سرع

به من نزد.

خوی ر میرسانند .مرضیه بر هیم ر کنار میکشد.
مرضیه :زشته ی ی ش جلو مهمونا.
بر هیم :زنیکهی مزخرف.

شرف و زهره یال ر به ی خل کوچه میبرند.

 .۱۱ی مه  /مقابل خانه  -کوچه
زهره :بفرمایید خانم.
یال :پسرم توئه.
زهره :الد میآرم ش.
یال :سم ش سجایه.
زهره و ری خانه میشوی.
شرف( :به یال) بوخشید ینهوری شد .خد هیچ خونه ی رو بیپدر نکنه.
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یال( :با مکث) حاج کور خیلی مری خوبی بوی .هر وق
یس

خا ی نمی ومد .میگف

می ومد پیش م،

من کاری با مریهها ند رم .تو پاکی،

معصومی ،سیدی ،یتیمی .بر ی شرف خیلی یعا کن .ناز س .من صال
شما رو نمیشناختم ،و ی تو ین سالها سم ت همیشه وری زبود م بوی.
تا یه روز حاجی ومد گف

شرف باری ره.

شرف ،که جا خوریه ،سعی میکند به خوی مسلط باشد.
شرف :بوین خانم...
یال :سم م یالس .
شرف :حاال هر چی .من نمییونم شما کی هستی و ین ی ستانا رو چههوری
و ز کجا یرآوریی .من پدرمو خوب میشناختم .ود هیچوق

ز ین

کار نمیکری .یایم نمیآی تا حاال نذر یه آیم زنده کریه باشه؟ (با مکث)
کی باور میکنه؟
یال :حاجی میگف

کی گفته فقط مریهها شفا میید؟ شما باور نکن .بقیه که

باور میکنن.
شرف :کدوم بقیه؟ ود بقیه که میگی خو هر و بر یر ی منن .ی ری شتواه
میکنی .ینجا جایی نیس
شرف به سم

که بتونی جیبتو پر کنی.

خانه میروی .یو مهماد خانم ز مقابل شرف عوور میکنند و و ری خانه میشوند.
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یال( :به شرف ،با صد ی بلند) بقیه مییونن حاجی زمین ی شته؟
شرف جا خوریه نگاهی به مهمادها میکند و به سم

یال برمیگریی .یک و ن

حاوی ییگ غذ و ری محوهه

میشوی .زهره یستاد سجای ر گرفته ،ز خانه بیرود میآید.
شرف( :به یال) تا فری صورکن .خویم پول گوسفندتو مییم.
سجای به سم

یال مییوی .و ن

مقابل یرِ خانه می یستد .رضا و ر ننده ز ماشین پیایه میشوند و ز پش

ون

ییگ غذ ر به روی زمین میگذ رند.
شرف( :به رضا) مر قب باش.
زهره( :به شرف) چر نمیره پس؟
شرف ( :شاره به یال) میره.
رضا( :به زهره) زهره ،پریه رو بزد کنار.
ییگ ر ی خل خانه میبرند .ر ننده ز خانه بیرود میآید و سو ر ماشین میشوی .شرف نگاهی به یال می ند زی و
و ری خانه میشوی .یال مقابل مغازه خو ربارفروشی یستایه س  .جو ی و نیلوفر ،ز ی خل حیاط خانه ،و ری مغازه
میشوند و یر ر پش

سر خوی میبندند .جو ی آینهی کوچکی ر ز ی خل کشوی میز بری شته و آد ر مقابل

صورت نیلوفر میگیری .نیلوفر رژ به واد ش میکشد .سجای و یال آدها ر تماشا میکنند .جو ی آینه ر کنار گذ شته
و با گوشی موبایل ز نیلوفر عکس می ند زی .نیلوفر نگاهی به عکس کریه و قرمزی روی واد ش ر پاک میکند.
رضا ز خانه بیرود میآید و کر یهی و ن

ر به ر ننده مییهد .ر ننده ینده عقب میگیری و ز محوهه خارج

میشوی .رضا متوجه یال میشوی.
رضا( :به یال) بفرمایید ی خل .ناهار حاضره.
یال( :به رضا) خد بیامرزه حاجی رو.
رضا :خد رفتگاد شما رو هم بیامرزه.
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رضا و ری خانه میشوی .صد ی و ز ی خل کوچه شنیده میشوی .تعد یی مهماد جدید و ری میشوند.
رضا( :با صد ی بلند) شایی روح مرحوم مغفور شایرو د حاج کور بیغمی
فاتحه مع صلو ت.

 .۱۲روز  /خارجی  /حیاط خانه
یال و ری حیاط میشوی .بر هیم و ر میبیند ،یس
شرف ز پش

ز کشیدد غذ بری شته و به مقابل پذیر یی خانمها میروی.

شیشه متوجه بر هیم شده و به مقابل و میآید.
بر هیم( :به شرف) ین که هنوز ینجاس ؟
شرف :نگر د نواش .غذ بخوره میره.
بر هیم :یوباره بخو ی زر بزنه ،من ز چشم تو میبینم.
شرف :به من چه؟ مگه من گفتم بیای تو؟

بر هیم به کنار ییگ میروی .زهره با سینی غذ ز ر ه میرسد.
بر هیم( :به زهره) ین غذ رو بده به ود زنیکه ،گورشو گم کنه بره.
زهره با کر ه غذ ر میگیری و به سم

یال میروی.

زهره :بفرمایید.
یال :من غذ ی مریه نمیخورم( .با مکث) شما زهره خانمی .یرسته؟
زهره :چههور؟
یال :آقات خد بیامرز خیلی مری شریفی بوی .یوس
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ند ش

بین بچههاش

فرقی بذ ره .و ی ز بر هیم میترسید .نمیخو س
کنه .نمیخو س

بیکسوکار بمونید .میخو س

یس

روتود بلند

قول رفتن ش همهی

مال و مو ل ش رو تقسیم کنه .و ی نتونس .
زهره نگاهی به بر هیم میکند.
زمینی که تو ناجیآبای ی ش

یال :حاج کور وکا

رو به بر هیم ی یه بوی تا

بره ینوال کار ش .و ی وقتی میخو سته سند بزنه ،به حاجی نمیگه و
سندو میزنه به نام خویش .قر ر بوی با فروش زمین تو زویتر سر و
سامود بگیری ،بر یرت رضام یه کار و کاسوی ر بند زه و مرضیه م ز
مستأجری یربیای.
زهره جا خوریه س  .بر هیم و ر صد میزند.
بر هیم :زهره ،پس چر و یسایی؟ مل
یال ظرف غذ ر برمیی ری و آد ر جلوی سجای میگذ ری .زهره به سم

ناهار نخورید.
بر هیم میروی.

بر هیم( :هنگام ی ید سینی غذ ) چی ی ش

زر زر میکری؟

زهره :هیچی.
بر هیم :یعنی چی هیچی؟
زهره( :با ترس) به خد هیچی نگف .
با عجله به سم

پذیر یی میروی .بر هیم نگاهی به یال می ند زی .یال سرش ر برمیگری ند .مهدی ،شوهر مرضیه،

همر ه مسعوی ،پسر  ۱۵سا ه ش ،و ری خانه میشوند.
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مهدی( :به مسعوی) خرماها رو بده آشپزخونه ،برو کمک آقا بر هیم.
مهدی به سم

پذیر یی آقایاد میروی .مریم با سینی غذ ز پذیر یی خانمها بیرود میآید .مسعوی متوجه حضور

مریم میشوی .نگاهی به و ند خته و مریم یر پاسخ وخندی میزند و مسعوی قند تو یل ش آب میشوی.

 .۱۳روز  /ی خلی  /پذیر یی
شرف مشغول پذیر یی ز مهماناد س  .زهره به کنار و میآید.
زهره :شرف خانم ،یه حظه بیا .کارت ی رم.
شرف :الد؟
زهره :آره( .با مکث) بیا ییگه.
شرف ز کنار سفره بلند میشوی.

 .۱۴ی مه  /ی خلی  /تاق
شرف و زهره و ری تاق ییگری میشوند .زهره یر تاق ر میبندی.
زهره( :به شرف) آقا جود زمین تو ناجیآبای ی شته؟
شرف :زمین چی؟
زهره :زمین فوتوال! ...زمین ییگه.
شرف :چههور؟
زهره :جو ب منو یرس
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بده! ی شته یا ند شته؟

شرف( :با مکث) من نمییونم.
زهره :یروغ نگو.
شرف :یروغ چی ی رم بگم؟
زهره :ین زنه میگه آقا جود ودجا زمین ی شته.
شرف :کدوم زنه؟
زهره :همین کنه.
شرف :خویش گف ؟
زهره :آره.
شرف :یروغ میگه.
زهره :هرف ز جیک و پوک همه باخوره ،یروغ میگه؟ (با مکث) صال ین
کیه؟ بر چی ومده ینجا؟
شرف :هیچی .میگه آقا جود یه گوسفند نذرش کریه ،ومده بگیره.
زهره :مگه مامز یهس؟ (با مکث) آقاجود گه میفهمید ،الد ین وضعمود
نووی .حق ما رو بوین کی میخوریه.
شرف :بیخوی میکنی یر موری آقا جود ینجوری حرف میزنی.
زهره( :عصوی) مگه چی گفتم؟ (با مکث) نکنه تو مییونی ین زنه کیه که
نذ شتی بره؟
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شرف پاسخی نمییهد.
زهره( :با مکث) صیغه ش بویه ،آره؟
شرف :خفه شو.
رضا یرِ تاق ر باز میکند.
رضا :شرف ،پول عواس آقا رو بده .میخو م بورم بر ش.
شرف سیلی محکمی به صورت زهره میزند .زهره جا میخوری .رضا مات و موهوت مانده س  .زهره و ری
حیاط شده و به آشپزخانه میروی .رضا نگاهی به شرف می ند زی و ز تاق بیرود میروی .شرف تاق ر ترک
میکند و و ری حیاط میشوی.

 .۱۵ی مه  /حیاط خانه
شرف بین ر ه به سینی غذ یی که مرضیه یر یستاد ش ی ری برخوری میکند .مرضیه جا میخوری .شرف به مقابل
یال میرسد.
شرف :چهقدر میشه؟
یال :چی چهقدر میشه؟
شرف :چهقدر بِدَم ز ینجا میری؟
یال :گفتم که .یه گوسفند بویه.
شرف :پول یه گوسفند چهقدره؟
یال :نمییونم.
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شرف نگاهی به رضا می ند زی.
شرف( :به یال) برو تو کوچه .الد پولتو میآرم.
رضا نگاهی به یال می ند زی و و ری آشپزخانه میشوی.
شرف( :به یال) برو ییگه.
شرف و ری تاق میشوی و یال به ینوال سجای به سم

زیرزمین میروی .بر هیم مقابل پلهها جلوی و ر میگیری.

بر هیم :کجا؟
یال :پسرم ودجاس .

 .۱۶ی مه  /ی خلی  /تاق عزیز
صد ی یک موسیقی شای به گوش میرسد .سجای و سعید مقابل عزیز میرقصند و سمیه ز آدها فیلم میگیری.
یال یرِ تاق ر باز میکند .سکوتی حاکم میشوی .سجای سرش ر پایین می ند زی و ز تاق خارج میشوی.

 .۱۷روز  /ی خلی  /تاق
شرف پول میشماری .رضا و زهره و ری تاق میشوند.
رضا( :به شرف ،هنگام خروج ز تاق) چی میگه زهره؟
شرف :چرت میگه.
رضا :چیو چرت میگه؟ نگار نمیفهمی.
شرف :نه ،فقط تو میفهمی.
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رضا :تو مییونستی آقا جود زمین ی ره؟
شرف :فر

کن مییونستم .که چی حاال؟

رضا :یعنی چی که چی؟ نگار حو س ت به یور و برت نیس .
شرف :تو که هس

بگو.

رضا :خاک بر سرت شرف.
زهره :رضا( ...با مکث) زشته.
رضا :چی زشته؟ ین که بدبخ

شدیم؟

شرف :چر چرت و پرت میگی تو؟ من ز مرضیه شنیده بویم که یه زماد
یه زمینی بویه .همین .نه مییونم آقا جود کی خریده؟ کی فروخته؟
صال چیکارش کریه؟ فکر میکنید من ز ین وضعیتی که ی رم
خوشحا م؟ به خد نیستم .الد موقع ش نیس  .بذ رید من پول ین
زنه رو بدم بره.
زهره( :به شرف) زنه به من گف

آقا جود وکا

زمین رو ی یه به بر هیم.

ونم زیه به نام خویش.
شرف :چهقدر تو سایه ی!
زهره :من سایه م؟ کی ی ره الد بهش باج مییه؟
شرف :باج چی؟ مگه نمیبینی عصاب همه رو ریخته به هم؟
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رضا( :به شرف) پس ین حرفا رو ز کجا میزنه؟ بر چی ومده ینجا؟
شرف( :کالفه) به خد نمییونم.
رضا :ینجوری فایده ند ره( .با مکث) الد کجاس؟
شرف :میخو ی چیکار کنی؟
رضا :من تا نفهمم قضیهی زمین و ین زنه با آقا جود چی بویه ،نمیذ رم ز
ینجا بره.
شرف :رضا ،بس کن تو رو خد .
رضا :فقط یعا کن یروغ گفته باشه.
ز تاق بیرود میروی و یر ر محکم میبندی .زهره به سر غ مرضیه میروی .شرف به مقابل پنجره میآید و ز
پش

شیشه ی خل حیاط ر نگاه میکند.

 .۱۸روز  /ی خلی  /حیاط خانه
یال کنار یرِ خانه یستایه س  .رضا به مقابل و میآید.
رضا :ین قضیهی زمین چیه؟
یال :کدوم زمین؟
رضا :زمین ییگه ...زمین ناجیآبای.
یال :من هر چی بوی به زهره خانم گفتم.
رضا :یه بارم به من بگو.
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یال :چیو میخو ی بدونی؟
بر هیم ز کنار ییگ غذ بلند میشوی و به سم

رضا میروی.

بر هیم :چی شده رضا؟
رضا :چیزی نیس  .خویم حل ش میکنم.
بر هیم :الزم نکریه .الد زنگ میزنم پلیس.
رضا :پلیس نمیخو ی .میگم با من.
بر هیم :چی رو نمیخو ی؟ زنیکه مر سم رو ریخته بهم .صال حرم

مریه

حا ی ش نیس .
یال :آفرین به شما که میفهمی!
بر هیم به سم

یال هجوم میآوری .رضا جلوی و ر میگیری.
رضا :برو عقب بر هیم .الد موقع ش نیس .
بر هیم( :به یال) جرأت ی ری و یسا .قلم پاتو میشکونم.

چند نفر ز مهمادها بر هیم ر عقب میکشند .زهره و مرضیه ز تاق پذیر یی خوی ر به حیاط میرسانند .شرف
ز مقابل پنجرهی تاق کنار میروی.
رضا( :به یال) بریم ی خل تاق.
یال :من حرفی با شما ند رم .منتظر شرف خانمم.
رضا :شرف تو تاقه.
یال :و یمیسم تا بیای.
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رضا :مگه پولتو نمیخو ی؟ (با مکث) ینجا ،جلو مریم ،خوبی

ند ره.

یال به ینوال رضا میروی .بر هیم با نگاه و ر ینوال میکند.
یال( :به رضا) آقا رضا.
رضا :کی گفته منو با سم کوچیک صد کنی؟
یال :گه ینوال مقصر میگریی ،ود من نیستم .من فقط به حاجی کمک
میکریم.
رضا :چه کمکی؟
یال :یعاش میکریم.
رضا پوزخندی میزند.
رضا( :متعجب) یعا میکریی؟ همه عا م و آیم یه پاشود ینجا بوی که حاجی
بر شود یعا کنه .ودوق

تو حاجی رو یعا میکریی؟

یال :من غیر ز یعا کار ییگه ی بلد نوویم.
رضا :ودوق

ود بر ت چیکار میکری؟

یال سکوت میکند .یکی ز مهماناد خارج میشوی.
رضا( :به یال) فکر کریی من خرم؟ رو پیشونی م چی نوشته؟ ها ...تا نگی
چه برو بیایی با حاجی ی شتی ،حق ند ری ز ین خونه بری بیرود.
یال :تهدید میکنی؟
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رضا :مجوورم کنی ،آره.
یال :من بلد نیستم آیم بفروشم.
رضا :گه نمیخو ستی ،الد ینجا نوویی.
یال :مجوور شدم بیام .نمیخو ستم گد یی کنم.
به مقابل تاق میرسند.
رضا :برو تو.

 .۱۹ی مه  /تاق
یال و ری تاق میشوی .رضا هم پش

سرش.
رضا( :به شرف) زهره کو؟

زهره و مرضیه ز ر ه میرسند و و ری تاق میشوند.
زهره( :به مرضیه) مرضی ،تو ز کی شنیدی آقا جود زمین ی ره؟
مرضیه :من ز کسی نشنیدم.
رضا :یعنی تو به شرف حرفی ز زمین نزیی؟
مرضیه :یه شب با مهدی ومده بوییم ینجا .ییدم بر هیم با عصوانی

ز

خونه زی بیرود .ی شتم چایی میریختم .تفاقی شنیدم آقا جود به عزیز
حرف ز زمین میزی .همین.
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رضا :نشنیدی که حرف ز وکا تو ینا بزنه؟
مرضیه :نه.
زهره( :به یال) پس تو ز کجا میگفتی بر هیم زیه به نام خویش؟
رضا :حرف بزد خب.
یال سکوت میکند.
رضا :من حوصلهی ی قکبازی ند رم .بگو ین حرفارو ز کجا مییونی؟
سندت چیه؟
یال :سند من حاج کوره.
زهره :چه حاج کوری م میگه! صیغه ش بویی ،نه؟
) زهره!

مرضیه( :به عتر
رضا :بویی یا نه؟
رضا به سم

یال حمله میبری .مرضیه و زهره مانع میشوند و رضا ر عقب میکشند.
شرف ( :یال ر به بیرود ز تاق هل مییهد) برو بیرود .مگه پولتو
نمیخو ی؟

یال ز تاق خارج میشوی.
رضا( :به شرف) به خد همهمونو گذ شته سر کار .مرضیه ،نکنه ود بچه م...؟
شرف آبرومود رف .
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زهره( :به رضا) مییونی گه ر س

بگه ،یعنی چی؟

سکوت تاق ر فر میگیری.
رضا :ر س

و یروغشو فقط عزیز مییونه.

رضا ز تاق بیرود میروی .شرف ،زهره و مرضیه نیز به ینوال و.

 .۲۱ی مه  /خارجی  /حیاط خانه
یال و سجای گوشهی حیاط یستایه ند .شرف ،زهره و مرضیه و ری زیرزمین میشوند .رضا به مقابل بر هیم میآید.
رضا :بیا بریم.
بر هیم :چه خوره؟
بر هیم کنار ییگ نشسته س .
رضا( :یستاد ش ر گرفته) بیا ییگه.
بر هیم بلند میشوی.
بر هیم :آقا مهدی ،شما زحم شو بکش .من الد میآم.
بر هیم و رضا به تاق عزیز میروند .یال به زیرزمین نزییک میشوی و مقابل پلهها می یستد .سکوت همه جا ر
فر گرفته س  .چیزی نمیگذری که صد ی جر و بحث به گوش میرسد .زی و خوری باال میگیری .مهمادها به
سم

زیرزمین هجوم میبرند .یال و سجای ز مقابل زیرزمین یور میشوند .تصویر تاریک میشوی.

پایاد
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