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به نام خداوند بخشنده مھربان
فيلمنامه طنز

ھر زنی فرشته نيست!
نويسنده
محمدرضا احمد زاده

فرودگاه -شب -خارجي]تصوير سياه و سفيد]
باند فرود ھواپيما ديده مي شود .يك ھواپيما فرود مي آيد و شروع به حركت بر روي باند مي كند.
فرودگاه -ساعتي بعد -سالن بزرگ داخل ]تصوير سياه و سفيد]
مسافران زيادي با چمدانھا از يك در شيشه اي مي گذرند و به ھمراھانشان كه پشت شيشه ھا
منتظر آنھا بودند نزديك مي شوند .در سمتي ديگر از فرودگاه پرھام كيان ديده مي شود كه
باچمداني كه روي زمين مي كشاند وارد كادر دوربين شده و به اطراف نگاه مي كند) .پرھام
مردي است حدودا سي ساله با موھاي جو گندمي ).
او به سمت ھمراھان مسافران كه پشت ديوار شيشه اي به آن سوي شيشه نگاه مي كنند
مي رود؛ چند قدمي به جلو بر مي دارد .مي ايستد و دوباره به آن سو نگاه مي كند .گويي به
دنبال كسي در آن جمعيت مي گردد اما او را نمي يابد .گوشي موبايلش را در مي آورد؛ شماره
مي گيرد و گوشي را برگوش مي برد .چند ثانيه منتظر مي ماند اما كسي جواب نمي دھد .تلفن
را قطع كرده و در جيب خود ميگذارد .دسته چمدانش را دوباره بلند مي كند و درحاليكه آن را روي
زمين ميكشد از كادر خارج مي شود.
برش به:
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كوچه جلوي خانه پرھام  -شب -چندساعت بعد [تصويرسياه و سفيد]
كوچه بسيار خلوت است  .تصوير آپارتمان پرھام ديده مي شود كه تمام واحدھاي آن تاريك و
خاموش است و تنھا چراغ جلوي در آن روشن است.
چند ثانيه بعد يك تاكسي وارد كوچه مي شود و درمقابل در آپارتمان توقف مي كند.
پرھام از آن پياده مي شود و در كنار تاكسي مي ايستد .براي چند ثانيه ھم او متوقف مي ايستد
و ھم تاكسي حركت نمي كند تا اينكه پرھام سكوت را مي شكند.
پرھام آقا ...اين چمدون مارو نميدي ما بريم؟
مرد نوكر بابات يه مرد سبزه!
ھ ...خوشگل گفتي!
پرھام )با خنده( ِ
در عقب بازه! ...بردار وسايلتو...
مرد حال زيادي داري؟ ِ ...
پول ما رو ھم يادت نره بدي !

چند دقيقه بعد -خانه پرھام – داخلي ]تصوير سياه و سفيد]
تصوير در خانه از فضاي داخل آن نشان داده مي شود .خانه كامال تاريك است .پس از چند لحظه
در باز مي شود .پرھام با چمدانش وارد خانه مي شود .چمدان را بر روي زمين مي گذارد.
پرھام فرشته! ...عزيزم ...كجايي ؟ عجب استقبال گرمي! اين بود ھي
ميگفتي واسه اومدنت لحظه شماري ميكنم؟
او دستش را به سمت ديوار مي برد و كليد برق را مي زند .خانه روشن ميشود .دوربين ھم چنان
ثابت است .پرھام به سمت مقابلش نگاه مي كند .چھره اش برافروخته مي شود .چشمانش
گشاد شده است .چند قدم به عقب مي رود .به در تكيه مي دھد.
پرھام خوشگل شده خونه!
و در حالي كه ھمچنان به در تكيه كرده است به تدريج خود را به آن كشيده و روي زمين مي
نشيند .دوربين به سمتي كه پرھام نگاه مي كرد بر ميگردد .تصوير فضاي كامال خالي خانه ديده
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مي شود .ھيچ وسيله اي در خانه وجود ندارد و حتي فرشي ھم بر روي زمين نيست! پرھام به
زحمت و درحاليكه از ديوار كمك مي گيرد خود را باال كشيده و مي ايستد .او نفس نفس مي زند
و بسيار شوكه شده است.
پرھام نكنه اتفاقي افتاده باشه  ...فرشته!...
پرھام به سمت پيشخوان آشپزخانه مي رود .به آن تكيه مي دھد و به اطراف نگاه مي كند.
دستي بر صورت خود مي كشد و درحاليكه به تدريج اشك در چشمانش جمع شده متوجه يك
كاغذ مي شود كه بر روي سنگ اوپن آشپزخانه با تكه چسبي چسبيد است .با عجله آن را مي
كند و در دستانش گرفته شروع به خواندن آن مي كند .پس از چند ثانيه كه معلوم مي شود نامه
را تا آخر خوانده برروي زمين مي افتد و از ھوش مي رود.
پرھام )در حين افتادن( خوشگل نوشتي !
برش به:
جلوي دفتر وكالت  -روز – خارجي ]تصوير عادي است]
تصوير درِ دفتر وكالت ديده مي شود .در كنار دفتر يك تابلوي كوچك فلزي روي ديوار نصب شده
است كه روي آن نوشته » :وكيل پايه اول دادگستري ،بھرام راستين« .پس از چند لحظه پرھام
وارد كادر مي شود .به تابلو نگاه مي كند و متن روي آن را مي خواند.
پرھام پايه اول رو خوشگل گفتي!
داخل دفتر  -اتاق بھرام راستين – چند دقيقه بعد
سمتي از اتاق نشان داده مي شود كه در آن ميزي چوبي وجود دارد و پشت آ ن يك صندلي
خالي قرار گرفته است و در كنار آن يك كتابخانه پر از كتاب وجود دارد كه پرھام در حاليكه روي يك
صندلي در مقابل ميز نشسته به آنھا خيره شده است.
پس از چند لحظه صداي در زدن شنيده مي شود.
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پرھام بفرماييد ...
در باز مي شود و منشي زن با يك پوشه پر از كاغذ وارد مي شود .چند قدمي به جلو مي آيد و
سپس توقف كرده و مي ايستد.
منشي ببخشيد آقا ! آقاي راستين كجان؟
پرھام مستراح ! جاجتشون يه كم طول كشيده  ...ميشه شما بريد درو باز
كنيد يه وقت خفه نشده باشه!
تصوير در دستشويي در سمت ديگري از دفتر )در ھمان اتاق – روبروي صندلي پرھام( ديده مي
شود كه چراغ آن روشن است .پرھام و منشي به در نگاه مي كنند.
صداي شديد ريختن آب از درون دستشويي شنيده مي شود.
پرھام نه  ...خفه نشده!
منشي جلوتر مي آيد و پرونده را روي ميز ميگذارد.
منشي لطف كنيد بھشون بگيد اين مطالبو مطالعه كنن.
پرھام چشم .حتماً !
منشي بر مي گردد و در را باز كرده ،از آن خارج مي شود.
تصوير پرھام ديده مي شود كه ھمچنان با انتظار به در نگاه مي كند؛ تا اينكه بھرام )كه مردي
است ميانسال و نسبتاً چاق( در حالي كه دستھاي خيس خود را با شلوارش خشك مي كند در
را باز كرده و از دستشويي خارج مي شود.
بھرام شرمنده پرھام جان!
پرھام خسته نباشي  ...ھميشه به مستراح!
بھرام به سمت ميز خود مي آيد .
بھرام عزيز جون بھم ميگه تو يا تو دستشويي مي ميري يا تو حموم!
پرھام راست ميگه!
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بھرام روي صندلي خود -پشت ميزش -مي نشيند .نفس عميقي مي كشد .
بھرام از فرشته خبري نداري؟
پرھام فرشته!  ...با تموم خاطرات بد و خوبي كه ازش دارم ميخوام
فراموشش كنم!
بھرام بسيار آرام مي خندد.
پرھام )با لبخند( چيه؟  ...خوشگل گفتم  .نه!؟
بھرام آره  ...قشنگ بود! ولي يادت باشه ! تو اومدي اينجا كه ھمه اينارو
دوباره بازگو كني!
پرھام ھمينه ديگه ! ...مردم فاميل دارن كه مواقع غم و غصه كمكشون كنه
ط خوشي ھا آدمو ياد بدبختي ميندازه!
ماھم پسرخاله داريم ! وس ِ
بھرام نميخواي شروع كني ؟
پرھام شروع كنيم!
بھرام پس لطف كن اون صندلي رو بيار بذار جلوي من كامال ً روبروي ھم
صحبت كنيم!
پرھام كيفش را روي يك صندلي ديگر در كنار صندلي خود مي گذارد .سپس صندلي خود را
برميدارد و به كنار ميز بھرام رو در روي او گذاشته روي آن مي نشيند .بھرام از تعداد زياد
كاغذھايي كه روي ميز است چند كاغذ برميدارد .سپس يك خودكار از قلمدانش برميدارد و
منتظرانه به پرھام نگاه مي كند.
بھرام بگو!
پرھام اِ  ...از كجا شروع كنم؟
بھرام كمي فكر ميكند.
بھرام از ازدواجت شروع كن!
پرھام با كدومشون؟
بھرام مي خندد.
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بھرام با اوليش!
پرھام اِ ) ...مكث( ...اِ ...
بھرام اي بابا ! نميخواي حرف بزني ؟
پرھام چرا!
بھرام بگو ديگه!
پرھام االن ميگم!
بھرام آب بيارم برات؟
پرھام نه  . . .االن ميگم! ...سه...دو ...يك!
برش به :
فالش بك به گذشته پرھام  -چندسال پيش -عقد پرھام و نرگس
سفره عقد پھن است و دركنار آن پرھام و ھمسرش نرگس نشسته اند .مادر پرھام ،خواھرش و
چند زن ديگر پشت سر آنھا و مردھا و زنھاي ديگري نيز در سمتي ديگر نشسته اند .خواھر پرھام
)پريا( در حال ساييدن قند بر روي پارچه اي است كه مادر پرھام و مادر نرگس آن را نگاه داشته
اند .او با لبخندي تلخ به حضار نگاه مي كند.
عاقد دوشيزه خانم نرگس محبي  ...آيا وكيلم شما را به عقد اين جوجه فكلي
خوش تيپ  ...آقاي پرھام كيان درآورم؟
پريا عروس رفته خير سرش گل بچينه ...
صداي زن )بيرون قاب(خانوما! ...اين پير دخترو از سفره عقد بندازيد
بيرون ...شگون نداره!
يك زن اين با كيه؟
زن دوم )به پريا( با شماست فكر كنم خانم!
پريا بغض مي كندو اشك در چشمانش جمع ميشود .ناگھان دو تكه قندي كه در دست دارد را با
ناراحتي رھا مي كند  .تكه قند به سر نرگس برخورد مي كند.
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او برروي زمين مي افتد .زنھا شروع به فرياد زدن مي كنند .پرھام رو به دوربين ايستاده و شوكه
شده به دوربين نگاه مي كند .محيط كامال شلوغ است و ھركسي به يك سو مي رود.

بازگشت به حال -دفتر بھرام – داخلي
ھر دو به ھمان حالت اول نشسته اند .
پرھام نرگسو دوست نداشتم ...به اصرار مادرم راضي شدم باھاش
ازدواج كنم! ھمون بھتر كه مرد! ولي مادرش از خواھرم
شكايت كرد .پريا افتاد زندون  ...ھمون موقعي كه تو آمريكا
بودي!
بھرام يعني قبل از آرزو تو بازم ازدواج كرده بودي؟!
پرھام آره  ...يعني نزديك بود ازدواج كنم!
برش به:
فالش بك به گذشته  -خانه پرھام – داخلي
خانه پرھام از نماي دور ديده مي شود كه بسيار به ھم ريخته است.
پرھام )بيرون قاب( يك سال بعد! بادختر يكي از كله گنده ھاي تھران
ازدواج كردم ...ھمون آرزو!
تصوير آرزو ديده مي شود كه روي كاناپه دراز كشيده است.
پرھام )بيرون قاب( خيلي دوستش داشتم! . . .
اونم دوستم داشت  ...فقط نميدونم چرا بروز نمي داد!
بازگشت به حال – دفتر بھرام
بھرام شايد دوستت نداشت!
پرھام نميدونم !  ...شايد نداشت!
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فالش بك به گذشته – خانه پرھام
آرزو ھمچنان روي كاناپه خوابيده است .پس از چند لحظه در باز مي شود و پرھام وارد مي شود.
او در يك دستش كيف دستي خود و در دست ديگر يك كيسه پالستيكي پر از ميوه دارد .او پس از
ورود در را مي بندد.
پرھام )بيرون قاب( از وقتي باھاش ازدواج كردم رفتم توي شركت
باباش ...اونجا شده بودم مدير داخلي!
پرھام به سمت كاناپه اي كه آرزو روي آن خوابيده مي رود .كيف و ساك دستي ميوه را در
سمتي ديگر مي گذارد .به كنار مبل مي رود و روي زانو ھايش در مقابل آرزو مي نشيند.
پرھام )آرام( آرزو ...آرزو ...آخي! چه خوشگل خوابيده!
حيوون! ا ِ ...منظورم اينه كه حيووني!
پرھام از كادر خارج مي شود .چند لحظه تصوير آرزو ديده مي شود كه ھمچنان خوابيده است.
پس از چند لحظه پرھام با ملحفه اي وارد مي شود و آن را روي آرزو مي گذارد و مرتب مي كند.
پرھام )آرام( ميگم حاال خواباي خوش ببيني ...ولي ...يه فكري
واسه شام كردي؟
بازگشت به حال -دفتر بھرام
پرھام )با عصبانيت( يك بار نشد اومدم خونه يه شامي چيزي بده دست ما!
مش يا خوابيده بود ،يا مثل خر يه گوشه
دريغ از يه ليوان آب!َ ...
ھ َ
لميده بود !
بھرام آخي ...حاال زياد خودتو ناراحت نكن !
پرھام آخه فقط شام و ناھار كه نبود  ...صبح كه داشتم مي رفتم سركار
وپف مي كرد .شب ھم مي اومدم چند ساعت اول كه
خر ُ
عين خرس ّ
خواب بود ...بعدش يا داشت عين گرگ ميخورد ،يا عين سگ
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لباسامو بو ميكشيد نكنه معتاد شده باشم!
بھرام چيكار كرده بودي كه بھت شك كرد؟
پرھام به جون مادرم ھيچي! عين مورچه خوار به ھمه چيز مشكوك بود!
برش به:

فالش بك به گذشته – سردخانه –داخلي
تصوير راھروي نيمه تاريك و نم دار سردخانه بيمارستان ديده مي شود .در بزرگ سردخانه در كادر
قرار مي گيرد.
پرھام )بيرون تاب( پدرش تصادف كرد و مرد .البته قبل از مرگش
شركتو به نامم زد!
پس از چند لحظه در باز مي شود .پرھام ،آرزو و يك پرستار وارد مي شوند .به سمت قفسه ھاي
سردخانه مي آيند و در كنار كشوھا مي ايستند پرستار كشو را باز ميكند .تصوير آرزو و پرھام
ديده مي شود .پرھام بسيار ترسيده و از ترس به خود مي لرزد .اما آرزو بسيار خونسرد است.
پرستار زيپ پوشش مرده را باز مي كند.
پرستار ببينيد خودشه ؟...
پرھام و آرزو به آن نگاه مي كنند .آزو مي زند زير گريه .تصوير مرده ديده ميشود كه پيرمردي است
 ٦٠-٥٠ساله.
آرزو آره ...خودشه  ...بابامه!...
پرھام بله! خودشه خانم! خودشه !
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پرستار ببندم ؟ نميخوايد ديگه ببينيدش؟
پرھام مرده رو ببينيم چيكار؟
زن مي خواھد زيپ را ببندد كه ناگھان پيرمرد چشم باز مي كند.
پيرمرد نه ...نه ...نبند! نبند !
آرزو از ھوش مي رود و روي زمين مي افتد .تصوير پرھام ديده مي شود كه از ترس مي لرزد.
پرستار بسيار خونسرد ايستاده و به يك نقطه خيره شده است.
پيرمرد پرھام جان!
پرھام )باترس( جان؟ ...
پيرمرد من اون شركتو به نام تو كردم! من كه يه دختر بيشتر ندارم!
ميخواستم به نام اون بكنم ديدم اون كه خله  ...نمي فھمه !
لياقت اون شركتو نداره !
پرھام )باترس( اي ...اينو خوشگل گفتي!
پيرمرد حاال كه شركتو به اسم تو كردم خيالم راحته! تو فرش رو
خوب ميشناسي ! مطمئنم موفق ميشي!
ما ديگه رفتيم  ...خداحافظ!
پرھام خ...خ ...خداحافظ !
پيرمرد چشمھايش را مي بندد.
پيرمرد )با چمشھاي بسته( زيپو بكش ما بريم!
تصوير پرستار ديده مي شود كه ھمچنان به يك نقطه خيره شده است .پرھام منتظر است كه او
زيپ را ببندد اما او اصال ً حركت نمي كند .او دستش را كمي جلوتر ميبرد و به زن مي زند .زن مثل
چوب خشكي بر روي زمين مي افتد .پرھام از ترس فرياد مي زند.
پيرمرد )باچشم بسته( تو بيا زيپو بكش پرھام جان!...
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داره دير ميشه! اين حوري بھشتي ھي صدام ميزنه!
جانم حوري جون؟  ...االن ميام!
برش به :
بازگشت به حال  -دفتر بھرام
بھرام با تعجب به پرھام نگاه مي كند.
بھرام داري ھذيون ميگي؟ ...حالت خوبه؟!
پرھام زندگي گذشته من عين يه كابوسه!
بھرام خب بعدش چي شد؟
پرھام چند ماه ديگه با آرزو زندگي كردم اما ديگه ديدم نميشه!
تو ميدوني من توي تمام عمرم آزارم به مورچه ھم نرسيده !
ولي يه شب گرفتم تا ميخورد)مكث( تا ميخورد ...زدمش!
بھرام خب چرا زديش حاال؟
پرھام )با عصبانيت( از خونه مي رفتم بيرون ھركي منو ميديد
ميگفت چقدر شبيه سوسيس شدي!
بھرام يعني به خاطر غذا گرفتي زديش؟
پرھام غذا چيه بھرام جان؟ ميخواي دوباره اون حيوونايي كه نام بردمو
تكرار كنم؟
بھرام نه ...نه ...فھميدم!
برش به:
فالش بك به گذشته پرھام -دادگاه  -داخلي
تصوير ميزي بزرگ در دادگاه ديده مي شود كه قاضي پشت آن نشسته است.
دوربين عقب مي كشد كه پرھام و آرزو را دركار قرار مي دھد كه پشت به دوربين و رو به ميز
قاضي نشسته اند  .محيط كامال ً ساكت است .قاضي چكش چوبيش را بر ميز مي كوبد.
قاضي ساكت  ...خواھش ميكنم سكوت رو رعايت كنيد.
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كسي حرف نمي زند.
قاضي كفتم سكوت رو رعايت كنيد!
پرھام ما كه ساكتيم آقاي قاضي!
قاضي )با عصبانيت( ال اله اال ﷲ! )فرياد (:گفتم ساكت!...
و سپس چكش خود را محكم بر ميز مي كوبد .تصوير چكش او ديده مي شود كه با برخورد به ميز
مي شكند.
قاضي بيا  ...چكشم ھم شكست!
پرھام بله  ...ببخشيد!
بازگشت به حال -دفتر بھرام
بھرام و پرھام با ھم مي خندند.
بھرام )با خنده( خب كه چي؟
پرھام ھيچي ديگه!  ...مھريه مي خواست !
بھرام آرزو؟...
پرھام )با تمسخر( نه ...قاضي ! من كيو ميخواستم طالق بدم؟
بھرام آرزو ...
فالش بك به گذشته -دادگاه – چند دقيقه بعد
پرھام و آرزو بلند فرياد مي زنند و حرف مي زنند كه قاضي با بشكن زدن آن ھا را آرام مي كند.
قاضي خب خانم  ...شما بگو ببينم! حاضري كه ما مھريه رو قسط بندي كنيم؟
پرھام بله...
آرزو نه!  ...آقاي قاضي ...ايشون توانايي مالي پرداخت مھريه رو
دارن! بگيد ال اقل اون سوزوكي كه امروز با خودشون نياوردن رو
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بفروشند ،مھريه منو بدن  ،بعدش ھرغلطي ميخوان بكنن!
قاضي خانم ! عفت كالمتون رو حفظ كنيد!
پرھام عفت كالم نداشت كه بخواد حفظش كنه!
قاضي منظورم اين بود كه عفت كالم داشته باشيد!
آقاي كيان! ...شما ميتونيد مھريه رو بدين؟
پرھام آخه چه طور؟ سه ھزار تا سكه شوخي كه نيست!
قاضي )اشاره به آرزو( ايشون ميگن سوزوكيتونو بفروشيد!
پرھام سوزوكي ديگه چيه؟ ...اصال من ماشين ندارم!
آرزو با عصبانيت به سمت پرھام برميگردد تا چيزي بگويد.
قاضي )به آرزو( ھيش!) ...به پرھام (:يعني شما اين ماشيني كه
خانم گفت رو ندارين؟!
پرھام نخير! ندارم! )با مظلوميت( به جون مادرم ندارم! به روح
پدرم ندارم! ...ارواح عمه ام ندارم!
قاضي پس تشريف مي بريد زندان!
پرھام بنده ماشين دارم ...دوتا ھم دارم !...يكيش مال خانم!
بازگشت به حال -دفتر بھرام
بھرام خب ديوونه! مگه روز خواستگاري مرده بودي؟
ميگفتي نميتونم بدم!
پرھام اوال ً ميتونستم بدم !
بھرام آخه پسرخاله! دلت نسوخت اون ماشينو فروختي؟
پرھام دلم كه سوخت! ازاون بيشتر يه جاي ديگه ام سوخت!
بھرام )با ترس( كجات؟
پرھام دماغم!
بھرام آھان! ...خب!
پرھام خب چي؟
بھرام اوال ً رو گفتي ...ثانياً چي؟
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پرھام آھان! بعدش اين كه روز خواستگاري خانواده آرزو به ازاي ھر
نفسي كه مي كشيدن يه بار ميگفتن مھريه رو كه داده كي گرفته!
بھرام چيزي را يادداشت مي كند.
بھرام خانواده شما چي؟
پرھام مادرم كه نميدونه سه ھزار تا يعني چند تا!
بھرام تو كه ميدونستي!
پرھام مراجعه كن به مورد اول!
بھرام به نوشته اش نگاه مي كند و پس از چند لحظه رو به پرھام مي كند.
بھرام آھان!
پرھام بله!
بھرام بريم سر خواستگاري فائزه خانم!
برش به:
فالش بك به گذشته – خواستگاري -سالن پذيرايي خانه دختر
تصوير سالن پذيرايي ديده كي شود كه پرھام و مادرش روي زمين درحاليكه به ديوار تكيه داده اند
نشسته اند و در سمتي ديگر مادر دختر روي زمين درحالي كه به مبل تكيه داده نشسته است.
پس از چند لحظه پدر دختر وارد مي شود.
(پيرمردي است چاق و با ريش بلند و پرپشت ).
مادر دختر اللھم صل علي محمد و آل محمد!
پرھام و مادرش به احترام پدر از جايشان بلند مي شوند.
پرھام سالم عرض شد.
مادر سالم!
پدر دختر سالم عليكم! بفرماييد! ...بفرمايي بشينيد!
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پرھام السالم عليكم و رحمت ﷲ!
پدر بر روي مبل مي نشيند .پرھام و مادرش ھم مي نشينند .پدر يك تسبيح از جيبش در مي
آورد و شروع به حرف زدن مي كند .
پدر دختر بسم ﷲ الرّحمن الرحيم!
السالم علي سيدنا و نبينا ابِي القاسم محمد!
پدر و مادر دختر و مادر پرھام صلوات مي فرستند .تصوير پرھام ديده مي شود كه با ترس به بقيه
نگاه مي كند.
پرھام انا  و انا اليه راجعون! اتفاقي افتاده؟
پدر دختر نه ...چطور مگه؟
پرھام ھيچي! كال خواستم بدونم ھمه خوب ھستن!
پدر دختر بله  ...بريم ديگه سر اصل مطلب و يه كم از شادوماد بدونيم!
البته ما از قديم نسبت به خدا بيامرز محمود خان و كال ً خانواده
محترم شما ارادت داشتيم ...جسارت نشه يه وقت خدمت شما!
پرھام نه خواھش ميكنم! اين چه حرفيه!
پدر دختر حاال بگو ببينم! كارت چيه نوگل خندان؟
پرھام البته شما كه زحمت كشدين توي اين ھفته شجره خانواده مون و
تمام جاھايي كه در طول عمر پاگذاشته بودم و جاھايي كه قرار
بود برم و دوست و رفيق و جد و آبادمنو در آوردين ولي خب
به ھرحال واسه اينكه دور ھم يه غلطي كرده باشيم يه بار ديگه
عرض ميكنم .بنده مديرعامل يك شركت تجاري ھستم كه كار
فرش ميكنيم! كار و بارم ھم خوبه! خونه و ماشين و متفرعات
ھم دارم! يك بار ازدواج كردم زنم بي شعور بود طالقش دادم!
پدر دختر ھمه اين موضوعات جاي خود! بنده نسبت به دين و ايمان داماد
خودم بسيار حساس ھستم .از نظر من اگر دنيا رو به دو بخش
تقسيم كنيم ،اون دو بخش ميشه دين و زندگي ...اصوال ً موجوديت
انسان مثل گردوست! زندگي مثل پوستﮥ گردو دين ھم مثل مغز
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گردوست! پس ميتونيم اينطور نتيجه بگيريم كه كسي كه دين
نداره  ،يعني مغز نداره!...
پرھام بلند مي خندد .مادر و پدر دختر با خشم به او نگاه مي كنند .پرھام خنده اش را نگه
ميدارد.
پدر دختر حاال شما بگو ببينم! ...تو نماز ميخوني؟
پرھام اِ ...من...
بازگشت به حال  -دفتر بھرام
پرھام مردك ديوونه روز خواستگاري ازم اصول دين ميپرسيد!
بھرام چيزي مي نويسد و سپس رو به پرھام مي كند.
بھرام دختره چطور بود؟
پرھام ناگھان مي زند زير خنده و به مدتي طوالني مي خندد.

فالش بك -خواستگاري -چند دقيقه بعد
ھمگي در ھمان حالت اول نشسته اند .پس ازچند لحظه دختري با چادر گلدار در حاليكه بخش
عظيمي از صورت خود را نيز پوشانده با يك سيني چاي وارد ميشود و سيني چاي را در مقابل
پدر و مادرش نگاه ميدارد .پدر و مادر ھركدام يك استكان چاي بر مي دارند .سپس به سمت
پرھام و مادرش مي آيد .خم مي شود .مادر پرھام يك استكان چاي برميدارد .دختر كمي عقب
مي رود .تصوير پرھام كه دستھايش را براي برداشتن چاي جلو مي برد اما دختر از او دور مي
شود .سپس سيني را روي زمين مي گذارد .سپس برميگردد و درحاليكه پشت به سوي پرھام
دارد سيني چاي را به سمت پرھام برروي زمين ھل ميدھد.
پرھام خيلي عذر ميخوام ...ايشون چرا ھمچين ميكنن؟
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پدر دختر آقاي كيان! ...در خانوادۀ ما ھيچوقت پسرھا و دختر ھا توي
چشم ھم نگاه نميكنن!
پرھام آھان! ...زحمت ميكشن واقعاً!
بازگشت به حال -دفتر بھرام
پرھام )با خنده( دختره سيبيل داشت!
بھرام يعني به خاطر اينكه سيبيل داشت باھاش ازدواج نكردي؟
پرھام نه بابا  ...اتفاقاً با سيبيل خوشگل بود! بھش مي اومد.
بھرام و پرھام مي خندند.
پرھام موضوع چيز ديگه اي بود.
فالش بك به گذشته  -خواستگاري -چند دقيقه بعد
دختر در كنار پدرش نشسته است و به زمين نگاه ميكند .بقيه در ھمان حالت اوليه نشسته اند.
پدر دختر بله ...از ھرچه بگذريم سخن مھريه خوشتر است!
مادر پرھام بابا مھريه رو كي داده كي گرفته!
پدر دختر بله ...كي داده كي گرفته! ...حقيقتاً!
دختر درحاليكه ھمچنان به زمين نگاه ميكند با صدايي آرام حرف مي زند:
دختر كي داده كي گرفته!
مادر دختر كي داده كي گرفته!
پرھام )به مادرش( مادر من! كي داده كي گرفته چيه؟
من جلوي چشمت ماشين نازنينم رو فروختم دادم پول مھريه
...شما نشستي خيلي خوشگل ميگي كي داده كي گرفته؟
پدر دختر ببينيد آقاي كيان! ...جاي نگراني نيست! ما باھم صحبت
مي كنيم ان شاءﷲ به يك نتيجﮥ واحد مي رسيم!
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مادر پرھام حاال شما پيشنھادتون چقدره؟
پدر دختر ما كه ميگيم به ميمنت و تقدس چھارده معصوم،
چھارده ھزارتا  ...چطوره؟
پدر و مادر دختر به سمت پرھام و مادرش نگاه مي كنند) .دختر ھمچنان به زمين نگاه ميكند(.
تصوير پرھام و مادرش ديده مي شود كه درحاليكه شوكه شده اند رو به يكديگر كرده اند و به ھم
نگاه مي كنند و ھيچكدام حركت نميكنند.
بازگشت به حال -دفتر بھرام
بھرام ھمون بھتر كه باھاش ازدواج نكردي!
پرھام البته كم كم داشتيم به نتيجه مي رسيديم كه يه كم تخفيف بگيريم!
ديديم ديگه موقع نماز شب حاج آقا بود ،گفتيم ميريم يه دور
ميزنيم بر مي گرديم!
بھرام دور زدين برگشتين؟
پرھام ديگه ديديم چھار صبحه نرفتيم .به جاش فردا ناھارش دوباره
دعوتمون كردن ...خيلي مي ترسيدن كه نكنه دخترشون بترشه!
بھرام رفتيد؟ چي شد؟
پرھام نه ،نرفتيم! ھردفعه كه قيافه دختره يادم مي اومد ازرفتن
منصرف مي شدم!
بھرام توكه ميگي صورتشو خوب نديدي !
پرھام سيبيلشو كه ديدم!
بھرام چيزي را يادداشت ميكند.
بھرام خب بعدش ...
پرھام شش ماه گذشت  ...ديگه نميخواستم ازدواج كنم ...ھي از مادرم
اصرا  ،از من انكار ! ...تا اينكه يه روز خراب شدم!
بھرام معتاد شدي؟
پرھام بدتر از اون !
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فالش بك  -يك سالن بسيار بزرگ -داخلي
ھمايشي در خصوص فرش در حال برگزاري است .افراد زيادي روي صحنه نشسته اند  .تعدادي
از مردھا با كت و شلوار و لباسھاي رسمي روي صحنه ايستاده اند و يك مجري زن پشت تريبون
ايستاده و صحبت ميكند.
مجري مفتخرم كه بھترين طرح فرش سال رو معرفي كنم!
تصوير صندلي ھاي صف اول سالن ديده مي شود .پرھام روي صندلي نشسته است .فرشته
)زني جوان( پس از چند لحظه وارد مي شود و روي صندلي خالي كنار او مي نشيند.
فرشته سالم!
پرھام به او خيره مي شود.
صداي مجري جناب آقاي پرھام كيان!
پرھام بي توجه به صداي مجري به سمت فرشته نگاه مي كند.
فرشته مثل اينكه شمارو صدا ميزنن!
بازگشت به حال -دفتر بھرام
بھرام خاك بر سرت!
پرھام واقعاً!
فالش بك به گذشته -ھمايش فرش -چند دقيقه بعد
حضار درحال دست زدن و تشويق كردن ھستند .پرھام باالي صحنه در حال گرفتن جايزه از دست
مردھايي است كه به رديف روي صحنه ايستاده اند.
پشت سر آنھا يك نمايشگر بزرگ قرار دارد كه تصوير يك فرش را نشان ميدھد كه نقش يك گوجه
فرنگي با متن كرم رنگ دارد.
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پرھام پس از گرفتن جايزه برميگردد و به سمت تريبون ميرود .درصورتي كه چشمھايش فقط به
يك قسمت خيره است .از ديد پرھام تصوير فرشته ديده ميشود كه روي صندلي نشسته و درحال
تشويق كردن است.
پرھام خيلي متشكرم  ...خيلي ممنون!
مردم ھمچنان درحال تشويق كردن ھستند.
پرھام اِ ...تموم كنيد ديگه!
حضار تشويق را متوقف مي كنند.
پرھام من خيلي خوشحالم كه طرح ما بعنوان بھترين طرح انتخاب شد
البته براي خودم ھم زياد چيز جالبي نيود ،نميدونم چرا ھيئت
داوران ازش خوششون اومد!
ھمه حضار مي خندند  .مجري در سمتي ديگر در ميان خنده ھا صحبت ميكند.
مجري البته آقاي كيان شوخي ميكنن!
پرھام نخير خانم! جدي ميگم!
به ھرحال طرح گوجه ست ديگه  ...ھمينطور كه ميدونيد گوجه
ميوه بسيار مفيديه ...براي پروستات ھم خيلي خوبه!...
حتماً مصرف كنيد.
مردم تشويق مي كنند .پرھام به سمت پايين سن حركت مي كند .مردم ھمچنان تشويق مي
كنند تا پرھام به صندلي ھا برسد.
در سمتي ديگر تصوير پرھام ديده مي شود كه بر روي صندلي مي نشيند .در كنار او نشسته
است كه موھا و ريش بسيار بلند و پرپشت و ژوليده و به ھم ريخته اي دارد .پرھام با تعجب به او
نگاه مي كند .خنده اي كوتاه ميكند.
پرھام )آرام( چه خوشگله!
مرد چيه؟ نگاه ميكني !
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پرھام ببخشيد ...االن يه خانمي اينجا نشسته بودن! كجا رفتن؟
مرد خانم؟
پرھام بله  ...خيلي با كماالت ھم بودن!
مرد من از صبح اينجا نشستم! كسي اينجا نبود!
پرھام از صبح؟!
مرد آره !
پرھام آخي ...خسته نباشي!
پرھام به اطراف نگاه ميكند .و نگاھش به فرشته ميخورد .از ديد پرھام :در كنار مرد دو صندلي
خالي و در كنار آنھا فرشته نشسته است .
پرھام )به مرد( آھان پيدا كردم!
مرد پاشو برو!
پرھام چشم!
پرھام از جايش برميخيزد و از كادر خارج مي شود .دوربين ھمچنان مرد ژوليده را نشان ميدھد.
مرد به سمت دوربين نگاه مي كند .
مرد برو ديگه!...
پرھام دوباره بر ميگرد و در كنار او مي نشيند.
پرھام ببخشيد ...شما كال ً اعتقادي به اصالح نداريد؟
مرد بنده بيشتر به اصول پايبندم!
پرھام آھان  ...صحيح!
و به سرعت از جايش بلند ميشود.
برش به:
روز -ساعتي بعد ازھمايش -خيابان
از دور تصوير فرشته ديده مي شود كه در گوشه خيابان در حال قدم زدن است .پس از چند لحظه
يك موتور سوار با سرعت از كنار او ميگذرد و ساك دستي او را مي كشد .از نمايي نزديكتر تصوير
فرشته ديده مي شود كه كيفش را رھا نميكند .موتور سوار ھمچنان كيف را در دست دارد و
فرشته را با سرعت كمتري به دنبال خود ميكشاند .فرشته چند قدمي ديگر با موتور سوار راه
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ميرود تا اينكه با ضربﮥ پاي محكمي دزد را نقش بر زمين ميكند .مردم به تدريج با سرو صدا به
سمت آنھا مي آيند .تصوير موتور سوار ديده ميشود كه در كنار موتور خود افتاده است .مردم به
دور او جمع شده اند .
يكي از مردھا خانم زدي بنده خدا رو له كردي!
فرشته حقشه! ...ميخواست دزدي نكنه !
و سپس از جمع مردھايي كه به تدريج دزد را از روي زمين بلند ميكنند دورميشود.
پس از چند لحظه ماشين پرھام وارد كادر ميشود و در مقابل فرشته توقف ميكند.
فرشته سرش را جلو ميبرد.
فرشته مستقيم ميريد؟
پرھام اِ...؟ چه جالب ! اتفاقاً منم ميخوام برم ھمونجا!
فرشته كجا؟
پرھام ھرجا شما ميريد !
ناگھان از پشت سرش مردي با موتور سيكلت عبور ميكند و كيفش را از دستش در مي آورد و از
كادر خارج ميشود.
فرشته )فرياد ميزند( دزد! ...دزد! بگيريدش!
مرد ١ديگه رفت خانم! نميشه گرفتش!
فرشته پس شما اينجا چكاره ايد ؟
مرد ١مگه ما دزدگيريم!
پرھام خانم با اينا بحث نكن بيا بشين بريم دنبالش!
فرشته در را باز مي كند و وارد ماشين ميشود.
چند دقيقه بعد -خيابان -داخل ماشين پرھام
پرھام پشت فرمان و فرشته در كنارش نشسته است .فرشته به بيرون نگاه مي كند.
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فرشته گمش نكنيد!
پرھام مارو دست كم گرفتيد؟
فرشته آقاي كيان ...واقعاً باعث زحمت شدم!
پرھام خواھش ميكنم! ببخشيد يه سوال ميتونم ازتون بپرسم؟
فرشته بفرماييد.
پرھام شما منو از قبل ميشناختيد؟
فرشته بله ...اگه يادتون باشه حدودا يك سال پيش بود كه اومدم شركتتون!
شما مدير داخلي شركت بودين! ...يه طرحي واسه تون آورده بودم
كه رئيستون قبول نكرد ...ولي طرحه پيشتون جا موند.
پرھام جداً؟ ...حاال چي بود طرحتون؟
فرشته ھمين طرح گوجه كه جايزه برد!
پرھام برافروخته ميشود.
ھمان وقت -جلوي يك كافي شاپ -خارجي
تصوير ماشين پرھام ديده ميشود كه در كنار پياده رو ترمز ميكند.
ھمان موقع -داخل ماشين پرھام -كنار پياده رو
پرھام باور كنيد اون طرحه افتاده بود روي زمين پيداش كردم!
من نميدونستم مال شماست !
فرشته حاال اشكالي نداره!
پرھام من ميخوام جبران كنم!
فرشته احتياجي به جبران نيست!
پرھام يعني شما منو مي بخشيد؟
فرشته چرا كه نه!
پرھام با چشماني شيفته به او نگاه مي كند.
پرھام شما با من ا ِز ِد ...
فرشته بله؟
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پرھام به خودش مي آيد.
پرھام ھيچ چي ...ھيچ چي!
سپس ھر دو به صندلي ھايشان تكيه مي دھند و نفس عميقي كشيده و به روبرو نگاه ميكنند.
ناگھان فرشته با سرعت و شدت به سمت پرھام بر ميگردد و فرياد مي زند:
فرشته آقاي كيان!
پرھام از ترس مي جھد و به فرشته نگاه مي كند.
پرھام ميتونيد پرھام صدام كنيد !
فرشته آقا پرھام...
پرھام جان؟
فرشته چرا نگه داشتين؟ گمش كرديم!
پرھام آھان دزده رو ميگين؟ ولش كنيد ديگه! گور باباي اون كيف و
صاحبش و...
فرشته بله؟
پرھام يعني گور باباي دزده! چيز مھمي توش بود؟
فرشته چيز مھم كه  ....يه كم پول توش بود !
پرھام اشكال نداره به ھرحال بايد يه جوري از خجالت شما ھم دربيايم
ديگه !
فرشته ھمه مداركم ھم توش بود!
پرھام اينم اشكال نداره!
فرشته اشكال نداره؟
پرھام االن كه فكر ميكنم مي بينم اشكال داره! ولي خب ماكه كاري
نميتونيم بكنيم .شماره پالك موتور رو حفظم به پليس خبر ميديم!
فعال ً ميگم چطوره بريم يه چيزي بخوريم ...تا دم در كافي شاپ
اومديم زشته تو نريم!...
فرشته چي بگم وﷲ !
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بازگشت به حال -دفتر بھرام -شب
بھرام خب ...بعدش!
پرھام ميخوام برم بخوابم!
بھرام حاال اين يه تيكه كافي شاپم بگو!
برش به:
فالش بك به گذشته -كافي شاپ -داخلي
كافي شاپ بسيار خلوت است و تنھا فرشته و پرھام در مقابل ھم پشت يك ميز نشسته اند و
ھيچ چيزي بر روي ميز آنھا نيست.
پرھام شما كه ھنوزم نگرانيد! بابا ناراحت نباشيد ! ببخشيد من اسمتونو
به خاطر نميارم!
فرشته رايگان ھستم! فرشته رايگان !
پرھام چه خوب!
فرشته چي چه خوب؟
پرھام اينكه شما رايگان ھستيد!
مردي وارد كادر مي شود و دركنار پرھام مي ايستد
مرد آقا!...
پرھام ھنوز انتخاب نكرديم چند دقيقه ديگه بيا!
مرد ولي ...
پرھام )به فرشته( ببينيد ...من زياد اھل حاشيه رفتن نيستم و از اون
آدمايي نيستم كه فاصله تصميم تا عملم يك سال باشه! يعني يك
ص َدم سي ثانيه ست!
تا َ
مرد آقا!...
پرھام عزيز من فعال ً نميخوايم چيزي بخوريم ...لطف كن چند دقيقه ديگه
بيا! ھمين كارھا رو ميكنيد مشتري نداريد ديگه!
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مرد ولي !
پرھام اصال مدير اين كافي شاپ كيه؟
مرد به سمتي اشاره ميكند .از ديد پرھام :تصوير مردي قوي ھيكل ديده مي شود كه درحاليكه
يك كلنگ بزرگ در دست دارد به سمت آنھا مي آيد.
پرھام اينه؟
مرد آره!
مدير در مقابل آنھا مي ايستد .او بسيار عصبي به نظر مي رسد.
مدير امري بود؟
پرھام عرضي نيست قربان! فقط من صد بار به اين آقا گفتم فعال ً
سفارشي نداريم ...ھي مزاحممون ميشه!
مرد آقا به خدا ھي خواستم بھشون بگم برن ،نميذاشتن!
پرھام بريم؟ كجا بريم؟
مدير )با عصبانيت(مگه كوري مرد حسابي؟
پرھام نخير خدا رو شكر!
مدير پس بي سوادي !
پرھام بي سواد كه نيستم! نه! عاشقم!
مدير كلنگ را در دستش تكان مي دھد.
پرھام آقا اصال نيازي به خشونت نيست! ميتونيم خوشگل با صحبت
حلش كنيم!
مدير كلنگ را به سمتي ديگر مي اندازد.
مدير نه بابا خشونت چيه! اين واسه كار ديگه ايه !
پرھام آھان! ...ميوه پوست ميكنيد باھاش؟
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ھمه مي خندند.
مدير تيكه ميندازي به ما!
پرھام من غلط بكنم!
مدير حاال عاشق كي شدي؟
پرھام با خجالت سرش را پايين مي اندازد و با انگشتش فرشته را نشان ميدھد.
فرشته با عصبانيت از جايش بلند ميشود.
فرشته من دارم ميرم!
مدير )به فرشته (:صبر كن بينيم بابا! )به پرھام (:بھش گفتي؟
پرھام تازه ميخواستم بگم!
مدير خانم ...اين آقا شما رو دوست داره! باھاش ازدواج ميكنيد؟
فرشته سرش را پايين مي اندازد.
فرشته راستش ...من نميتونم االن جواب بدم ...من اصال آدم
غير منطقي يي نيستم !
ِش تومون در ميرفتي!
مدير ديدم داشتي مثل ك ِ
فرشته خب ...ببينيد نظر پدر و مادرم ھم شرطه!
مدير اين آقا امشب مياد خونه شما پدر و مادرتون باھاش آشنا ميشن
بعد اگه خوششون اومد با خانواده مزاحمتون ميشن!
حاال فقط آقا ميخواد خيالش از بابت شما راحت باشه كه نظر
شما مثبته!
فرشته چي بگم!
مدير آره يا نه!
فرشته خب  ...با اجازه بزرگترا بله!
دوربين از جمع آنھا عقب ميكشد و تصوير تعداد زيادي از كارگران ديده مي شود كه دور سالن
جمع شده اند و به ھمراه پرھام و مدير كافي شاپ و مرد اول دست مي زنند .سپس مدير و
پرھام ھمديگر را در آغوش مي گيرند و مي بوسند.
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مدير ايشاال به پاي ھم پير بشين !
پرھام دست شما درد نكنه! واقعاً لطف كرديد !
مدير فقط از اين به بعد چشماتو باز كن اطرافت رو خوب ببين!
پرھام چطور مگه؟
مدير يه نگاه به جلوي شيشه بنداز !
پرھام از اينجا كه نميشه  ...برعكسه!
مدير خب برو بيرون بخون!
پرھام با اجازه!
پرھام از آنھا دور شده و از سالن بيرون مي رود .از پشت شيشه تصوير او ديده ميشود كه چيزي
را از روي كاغذ چسبيده شده بر روي شيشه مي خواند .
مدير حاال تا اين بياد ما چه غلطي بايد بكنيم؟ اين چه طرز فيلمنامه
نوشتنه؟
تصوير مرد اول ديده ميشود كه گريه ميكند.
مدير چيه؟ توھم عاشقي؟
مرد عاشق بودم!
مدير بھت ندادن؟ يا اون تورو نميخواست؟
مرد من ھزار بار بھش گفتم دوستت دارم ولي اون يه بارھم بھم نگفت
فرشته آخي!
مدير حاال كي بود؟
مرد الك پشتم بود! پارسال عمرشو داد به شما!
مدير بقاي عمر شما باشه!
پرھام وارد سالن شده و به جمع آنھا مي پيوندد.
مدير خوندي؟
پرھام آره چند بار ھم خوندم! نوشته بود به دليل اِعمال تعميرات
كافي شاپ ستاره تا اطالع ثانوي تعطيل است! حاال چطورمگه؟
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مدير ،مرد اول و فرشته به پرھام خيره ميشوند.
پرھام اي واي! ببخشيد!
بازگشت به حال -دفتر بھرام -نيمه شب
تصوير ساعت روي ميز بھرام ديده ميشود كه ساعت  ٢:٠٠شب را نشان ميدھد.
پرھام و بھرام ھر كدام بر روي صندلي ھايشان به خواب فرو رفته اند و در خواب به آرامي و با
كشش ھجا با ھم صحبت مي كنند.
بھرام چه جالب! خب ...ميگفتي...
پرھام ميگم چطوره من برم فردا ادامه اش رو برات تعريف كنم!
بھرام ساعت چند مياي!؟
پرھام تو مياي! من كه نبايد ھر روز از كارم بزنم!
بھرام باشه!
و سپس بھرام شروع به خروپف كردن با صداي بلند ميكند .
پرھام نه  ...نه ...حساب نيست!
بھرام ساكت مي شود.
پرھام با ھم شروع ميكنيم! سه ...دو ...يك!
وسپس ھمزمان با ھم با صداي بسيار بلند و گوشخراش خروپف مي كنند.

برش به:

صبح روز بعد -پياده رو -جلوي شركت پرھام
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از دور تصوير ساختمان بزرگي ديده ميشود كه تابلوي بزرگي دارد كه روي آن نوشته شد است:
»كيان فرش»
پس از چند ثانيه تصوير پرھام ديده مي شود كه از يك ماشين خارج مي شود و پس از فعال كردن
دزدگير با كيف دستي خود وارد ساختمان ميشود.
سالن انتظار دفتر پرھام -ھمان وقت -داخلي
منشي)دختري جوان( پشت ميز خود نشسته است و درحال كار كردن با كامپيوتر است.
منشي )با خودش( ايندفعه بايد پوزاين زھره رو بخوابونم!
واسه من ٤ھزار امتياز مياري!؟
پس از چند لحظه پرھام وارد ميشود .منشي از جايش بر ميخيزد.
منشي سالم!
پرھام به سمت اتاقش ميرود.
پرھام سالم ...باالخره پوز زھره خانم به خاك ماليده شد؟
منشي نه بابا! ...ميرسم به  ٣٩٠٠ميبازم !
پرھام به در اتاقش مي رسد .در را باز مي كند .از ديد پرھام  :در باز مي شود  .تصوير بھرام ديده
ميشود كه بر روي صندلي پرھام و پشت ميزش نشسته است.
بھرام سالم !...
پرھام سالم  ...ببخشيد!
و سپس در را مي بندد .در حاليكه دستگيره در را در دست دارد كمي فكر ميكند.
پرھام بھرام بود؟
پرھام دوباره در را باز ميكند و وارد اتاق ميشود .تصوير در بسته ديده ميشود و صداي بھرام و
پرھام از درون اتاق به گوش مي رسد.
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پرھام سالم ...تويي؟
بھرام پس ميخواستي كي باشه؟
پرھام فكر كردم اشتباه اومدم.
ھردو بلند ميخندند.
پرھام چرا به اين زودي؟
بھرام خواستم وقت كم نياريم ...خب بگو!
پرھام ھيچي ديگه  ،آدرس خونه اش رو بھم داد و شام دعوتم كرد!
برش به:
خيابان -شب -خارجي
تصوير ماشين پرھام ديده ميشود كه در مقابل كوچه اي مي ايستد .پرھام شيشه سمت
مقابلش را پايين مي آورد.
داخل ماشين -ھمان موقع -ھمانجا
ماشين متوقف است .پرھام با ديدن مردي در كنار جاده بوق ميزند .مرد به سمت او مي آيد و
سرش را وارد ماشي مي كند.
مرد با من بودي؟
پرھام سالم قربان ...كوچه سعادت كجاست؟
مرد مسير سمت راست اين جاده تا آخر كوچه سعادته!
پرھام آھان ...يعني شماره بندي داره؟
مرد نه ...ھمش سعادته ...يك و دو و سه نداره!
پرھام ببين به من اين آدرسو دادن  ،كوچه سعادت پالك ھشت!
شما ميدوني تو كدوم كوچه بايد برم؟
مرد من از كجا بدونم؟
پرھام پالك اين كوچه ھا از يك شروع ميشه به باال ديگه! نه؟
مرد نه ...ھر كوچه از يك شروع ميشه.
پرھام يعني زنگ ھمه پالك ھشت ھاي اين كوچه ھارو بزنم؟
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حاال چند تا كوچه ھست؟
مرد  ١٨تا!
پرھام ماشين رو ھست كوچه ھا؟
مرد آره ولي دور نميتوني بزني! ماشينتو بذار برو!
پرھام ببخشيد ...يه سوال ديگه !...
مرد )با عصبانيت( اَ ه  ....ولم كن ديگه! ...فقط ماشينتو نبر! خب؟
پرھام باشه!
مرد سيستم وصله ديگه بھش ...نه؟
پرھام آره  ...توپ...
مرد باشه ...حواسم بھش ھست!
پرھام دمت گرم!
بازگشت به حال -دفتر پرھام -داخلي
پرھام پشت ميزش نشسته است و در سمت ديگر بھرام در حاليكه دفتري در دستش دارد روي
يك صندلي نشسته است.
پرھام رفتم كوچه سعادت رو پيدا كردم ...فقط يه كوچه به اسم
سعادت وجود داشت!
بھرام جدي ميگي؟! يعني چرا بھت دروغ گفت؟!
پرھام خودم ھم اون وقت ھمين سوالو از خودم پرسيدم!
ولي وقتي برگشتم خودم فھميدم!
بھرام چي فھميدي؟
پرھام سيستم پخش ماشينو كال ً بلندش كرد!
بھرام ميخندد.
بھرام من اينطوري راحت نيستم! بذار من بيام جاي تو ،تو ھم يه
صندلي بذار جلوي من بشين!

فالش بك به گذشته -شب -جلوي خانه فرشته
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از بيرون تصوير يك خانه وياليي بزرگ ديده مي شود .پرھام با دسته گلي وارد كادر ميشود .به
سمت در خانه ميرود و زنگ ميزند.
ھمان موقع -حياط خانه -خارجي
پسر بچه اي از خانه خارج ميشود و به سمت در مي دود .به در مي رسد و در را باز ميكند.
تصوير پرھام در چھار چوب در ديده ميشود.
كودك بله؟
پرھام سالم كوچولو!
وسپس با دو انگشتش صورت او را مي كشد.
پرھام گوگوري مگوري...
كودك دستتو بنداز!
پرھام خودش را جمع و جور مي كند.
پرھام من پرھام ھستم.
كودك دستش را به سمت او دراز ميكند.
كودك جوادم ...مخلﺺ شما!
پرھام با او دست ميدھد.
پرھام ما بيشتر!
خانه فرشته -چند ثانيه بعد -داخلي
تصوير در ورودي اتاق نشيمن ديده ميشود كه فرشته آن را باز ميكند .از ديد فرشته پرھام و جواد
ديده ميشوند كه در چھار چوب در ايستاده اند.
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فرشته سالم!
پرھام سالم!
وسپس دسته گل را به فرشته ميدھد.
پرھام تقديم شما!
فرشته مرسي ...خيلي ممنون!
فرشته به سمت داخل خانه نگاه ميكند.
فرشته بچه ھا ...به آقا پرھام سالم كنيد!
دوربين مي چرخد و فضاي بزرگ داخل خانه را نشان ميدھد .يك ميز بزرگ در مركز سالن وجود
دارد .تعداد بسيار زيادي بچه )كه بيشتر آنھا دختر ھستند (در فضاي خانه پخش شده اند .عده
اي در حال بازي كردن ھستند؛ عده اي روي ميز و عده اي زير آن نشسته اند.
سپس تصوير پرھام ديده ميشود كه با وحشت به آنھا نگاه ميكند.
پرھام ببخشيد ...مھد كودكه اينجا؟!!
فرشته نه ...خواھر برادرامن!
پرھام اونوقت چند نفريد شما!؟
فرشته چھل و پنج تا خواھر دارم ،دوتا برادر ،باخودم ميشيم چھل و ھشت
نفر! با مامان و بابام پنجاه نفر!
پرھام چقدر خوب ...چقدر خوشگلن ھمه!
پدر و مادرتون نيستند؟
فرشته چرا ...ھستن! ...شما بفرماييد تو االن ميان ...مادرم يه مقدار
مشكل داره ...راستش كامال فلجه ...پدرم داره آماده اش ميكنه!
پرھام به بچه ھا اشاره ميكند .
پرھام منم بودم با اين وضعيت االن فلج بودم! دور از جون مادرتون
اصال مرده بودم!
فرشته البته ھمه بچه ھا از مادرم نبوده ...من و دوتا داداشم از مادرم
ھستيم ...پدرم ٤تا زن ديگه داشت كه ھمشون سر آخرين زا
مردن !
پرھام حق داشتن واقعاً! پدرتون واقعا زحمت كشيدن!
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پرھام مي خواھد وارد خانه شود كه با صداي يك پسر بچه متوقف مي شود.
كودك آھاي ! ھمونجا بمون!
پرھام چرا؟
دختر بچه اي جلو مي آيد.
دختر ميخوايم مراسم خوش آمد گويي رو انجام بديم!
پرھام )با لبخند( آخي!
حياط خانه -ھمان وقت -خارجي
از حياط خانه تصوير ساختمان ديده ميشود كه پرھام با فريادي از پله ھاي آن پايين مي آيد و به
سمت حياط مي دود .تمام  ٤٧كودك به دنبال او در حال دويدن ھستند و جيغ مي كشند.

حياط خانه -شب -خارجي
تصوير سمتي از حياط خانه ديده ميشود كه درختي بزرگ در گوشه اي از آن قرار دارد .پرھام با
سرعت وارد كادر مي شود .به سمت درخت رفته و به آن تكيه مي دھد .سپس ھمه  ٤٧كودك
وارد كادر مي شوند و به سمت پرھام مي روند .پرھام به سمت ديگري مي دود .بچه ھا ھم به
دنبال او به راه مي افتند .تصوير فرشته ديده ميشود كه بر روي يكي از پله ھاي ساختمان
نشسته و با ھيجان به بقيه نگاه ميكند و ميخندد .پرھام ھمچنان در حال دويدن در حياط و فرار از
دست بچه ھاست .تا اينكه پايش به تكه سنگي برخورد ميكند و بر روي زمين مي افتد .ھمه بچه
ھا به سمت او مي روند و بر روي او مي افتند .تا حدي كه پرھام ديگر به چشم نمي آيد.
برش به:
ساعتي بعد -داخلي -سالن پذيرايي خانه
يك ميز بزرگ در وسط سالن قرار دارد.كه مقدار بسيار زيادي غذا بر روي آن قرار دارد .ھمه پچه ھا
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روي صندلي ھايي به دور ميز نشسته اند و يك صدا قاشق و چنگالھايشان را بر روي ميز
ميكوبند .پرھام در گوشه اي از ميز روي يك صندلي در كنار جواد)برادر فرشته(نشسته است .در
كنار او دو صندلي خالي وجود دارد .بچه ھا ھمچنان بر روي ميز ميكوبند .پس از چند لحظه پدر
فرشته كه پير مردي است الغر به ھمراه فرشته كه مادرش را با صندلي چرخ دار راه ميبرد به
سمت ميز شام مي آورد .بچه ھا ديگر به روي ميز نمي كوبند .پرھام از جايش بلند مي شود.
پرھام سالم عرض شد!
پدر سالم پسرم  ...سالم! بشين! راحت باش!
پرھام بر روي صندلي خود مي نشيند.
پرھام )با نگاه به مادر( سالم مادر جان !
مادر جواب نميدھد .پدر به سمت ميز مي آيد .يك صندلي را عقب ميكشد و روي آن مي نشيند.
فرشته صندلي مادر را به كنار ميز مي آورد .مادر ھمواره به يك نقطه خيره مي ماند.
فرشته مادر نميشنوند آقا پرھام !
پرھام اِ ...ببخشيد من نميدونستم!
فرشته اشكالي نداره.
از ديد پرھام :تصوير بچه ھا ديده ميشود كه با ھيجان و بسيار وحشيانه غذا ميخورند.
پرھام ماشاﷲ عجب خوراكي دارند بچه ھا!
فرشته غذا بكشيد واسه خودتون!
پرھام چشم ...شما بفرماييد.
پدر فرشته ظرفي بر ميدارد و شروع به غذا خوردن مي كند .فرشته ھم در حال غذا خوردن
است .پرھام ديس برنج را بر ميدارد و براي خود ميريزد .سپس آنرا بر روي ميز ميگذارد .نگاھش
متوجه مادر فرشته ميشود كه ھمچنان بي حركت نشسته و به نقطه اي خيره شده است .او
درحاليكه نگاھش به سمت مادر است ظرف خورشت را از روي ميز بر ميدارد.
پرھام ببخشيد فرشته خانم  ...مادر چرا غذا نميخورند؟
فرشته مادر از اين غذاھا نميخورن! غذا رو بھشون تزريق ميكنيم!
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پرھام در حالي كه ھمچنان به مادر نگاه مي كند با قاشقي براي خود خورشت ميريزد .ميز ديده
ميشود كه پرھام خورشت را بر روي آن مي ريزد و اثري از بشقاب نيست.
فرشته آقا پرھام چيكار ميكنيد؟
پرھام به خودش مي آيد و به ميز نگاه مي كند و با عجله ظرف را بر روي ميز ميگذارد.
پرھام اي واي ببخشيد ...
فرشته اشكالي نداره ...من خودم تميزش ميكنم!
پدر ولش كن ...غذاتو بخور!
پرھام شرمنده ! من اصال ً حواسم نبود ...ولي ...شما
بشقاب منو نديدين؟
پدر دست بچه ھاست فكر كنم! نگران نباش واست پس ميارن!
پدر غذا خوردن را ادامه ميدھد .پرھام لبخند تلخي ميزند.
پرھام ايراد نداره ...االن مي بينم زياد ھم گشنه نيستم!
فرشته ا ِ...؟ باشه.
و سپس به غذا خوردن ادامه ميدھد .پرھام به صندلي تكيه ميدھد و به ديگران نگاه ميكند .ھمه
گرم غذا خوردن ھستند به جز پرھام و مادر فرشته.
پس از چند ثانيه پدر فرشته دست از غذا ميكشد و رو به سوي پرھام ميكند .
پدر )با دھان پر( ميگم حاال كدومو ميخواي ؟
پرھام بله؟
پدر ميگم كدوم دخترو ميخواي !
يك دختر بچه از سويي ديگر از ميز بلند ميشود .
دختر فكر كنم منو!
ھمه ميخندند.
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پدر اينو؟
پرھام فرشته را با انگشت نشان ميدھد.
پرھام نخير ...اينو!
پدر )به فرشته( بابا توھم ميخوايش !
فرشته )با خجالت( با اجازه شما بله !
پدر )به پرھام( خب بردار ببرش ديگه!
پرھام بله؟
پدر نميخواي دختره رو؟
پرھام چرا  ...ولي!...
پدر ببرش ديگه!
مادر ببرش ديگه!
ھمه با خوشحالي به مادر فرشته نگاه ميكنند.
پرھام و فرشته )با ھم( حرف زد!
فرشته مامانم حرف زد!...
پدر اي واي  ...بازم به حرف اومد!
مادر درحاليكه به ھمان نقطه نگاه ميكند بي حركت مي ماند .
فرشته مامان!
فرشته دستش را به سمت مادر دراز ميكند و به او ميزند .مادر بي حال بر روي صندلي خود مي
افتد.
فرشته )با ترس( مامان!
پرھام تموم كردن فكر كنم!
برش به :
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بازگشت به حال -دفتر پرھام -داخلي
بھرام پشت ميز پرھام نشسته است و پرھام بر روي يك صندلي چوبي در مقابل بھرام .پرھام
بلند مي خندد.
بھرام خنده داره؟
پرھام نه .ولي كال ً خانواده با حالي بودند.
بھرام چه طور؟
پرھام ھمين كه مادره مرد گفتم اي واي عروسيمون به ھم خورد!
بھرام )با تعجب( به ھم نخورد؟
پرھام نه .مادره دو روز توي سردخونه موند .فرداي اون شب
ما رفتيم محضر و عقد كرديم .تا اون روز ھم به ھيچكدوم
از فاميالشون نگفتن كه مادر فرشته مرده ...گفتن مريضه
خونه مونده و به ھمه سالم رسونده .منم به مامان اينا نگفتم!
فرداي عروسيمون مراسم ختم مادر فرشته رو گرفتيم.
بھرام )با خنده( خيلي خانواده روشن فكري بودن !
كسي در اتاق را ميزند.
پرھام بفرماييد!
صداي منشي يه لحظه تشريف مياريد بيرون؟
پرھام نه!
صداي منشي آخه كار مھميه !
پرھام از روي صندلي بلند ميشود و به سمت در مي رود.
پرھام اومدم!
پرھام در را باز كرده و از اتاق خارج ميشود در حاليكه ھمچنان دستگيره در را در دست دارد با
منشي صحبت ميكند .تصوير بھرام ديده ميشود كه چيزي را در اوراقش مينويسد .چند ثانيه بعد
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پرھام وارد اتاق شده و در را مي بندد .سپس به سوي بھرام مي رود و دستش را به سوي او
دراز ميكند .
پرھام بھرام جان ...خدا حافظ !
بھرام به آرامي و با تعجب با پرھام دست ميدھد.
بھرام چرا؟
پرھام شرمنده ...االن يادم افتاد كه يه جلسه مھم داشتم...
تو ھم كه حواس واسه آدم نميذاري!
بھرام يعني امروز تعطيل؟
پرھام اگه تونستم تا شب ميام پيشت واسم تعريف ميكنم !
بھرام خب ميخواي امشب بياي خونه ما؟
پرھام حاال يه كاريش ميكنيم! پاشو ديگه االن ميرسن!
بھرام ميگم حاال نميتونستي عقب بندازي جلسه رو؟
پرھام بھرام جان! با من بحث نكن! به من ھيچ ربطي نداره
تو فيلمنامه ھمينطور نوشته بود .ميخواي بخواه نميخواي
برو به تھيه كننده بگو ديگه نميام!
برش به:
شب -كوچه -جلوي خانه بھرام
در يك آپارتمان بزرگ ديده ميشود .سپس ماشي پرھام وارد كادر
كوچه بسيار خلوت است .تصوير ِ
مي شود .پرھام از آن پياده ميشود .به سمت زنگ خانه مي رود .ميخواھد يكي از آنھا را بزند اما
اين كار را نميكند .
پرھام )آرام -باخودش( كدوم زنگ بود؟
پير مردي كه در حال گذر از كنار پرھام بود از حركت باز مي ايستد و به او نگاه ميكند.
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پيرمرد با خودت حرف ميزني؟
پرھام نه!
پرھام يكي از زنگھا را ميزند.
پيرمرد ولي من ديدم كه تو با خودت حرف ميزدي!
پرھام پدر جان ...برو !...
صداي زني از پخش آيفون به گوش ميرسد.
زن بله؟
پرھام ببخشيد خانم منزل آقاي راستين كدوم واحده؟
زن باالي ما ميشينن! اينقدر ھم آدماي آرومي ھستند .از درو ديوار
صدا در بياد از اينا صدا در نمياد .نميدوني خانومش چه قدرخوبه!
اصال فرشته ست واقعاً!
پرھام فرشته؟!!
زن آره عين فرشته ھاست! حاال اگه ميخواي زنگ بزني  ،زنگ
شماره ھفت رو بزن!
پرھام آھان ...چشم ...ببخشيد !
زن خواھش ميكنم! تو ھم جاي پسر ما! منم تنھام ...بيست و دوسالم
بود كه شوھرم عمرشو داد به شما! آخه ميدوني چيه؟ ما اون موقع
زود ازدواج ميكرديم! شوھرم پنجاه و ھشت سال داشت ،من ھجده
سال! اينه كه خيلي تنھام ...نياز به يه ھمدم دارم!
زن ھمچنان حرف ميزند .پرھام كالفه شده است .به اطراف نگاه ميكند .از ديد پرھام :پير مرد
ديده ميشود كه ھمچنان در ھمان حل ايستاده است .پرھام به سمت پيرمرد ميرود و دست او را
ميگيرد و او را به كنار در و مقابل زنگ خانه ميبرد.
پرھام )به زن( خانم برات ھمدم آوردم!
پيرمرد ولي من ديدم داشتي با خودت حرف ميزدي!
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پرھام بله  ...بله  ...من با خودم حرف ميزدم!
زن ميخواي درو باز كنم برات؟
پرھام لطف ميكيند!
زن با تو نيستم ...با اين آقا ھستم!
ھ ...منو مي بينه !
پيرمرد )با خوشحالي( ِ
پرھام حاال درو باز كنيد لطفاً!
در باز ميشود و پرھام با عجله وارد خانه ميشود و در را مي بندد .تصوير پيرمرد ديده ميشود كه
ھمچنان به زنگ خانه نگاه ميكند.
زن ا ِ !...شما چرا نيومدي تو؟
پيرمرد كليد دارم خودم!
زن حسن آقا! ...قربون دستت! ...اومدي راه پله رو كه تميز كردي
يه دستي ھم به اين موكت پادري واحد ما ھم بكش!
پيرمرد چشم! چشم! شما ھم دوھزار تومن ما يادت نره!

خانه بھرام -سالن پذيرايي -داخلي
محيط داخلي خانه فضايي مجلل و زيبا را به ما نشان مي دھد .پرھام روي مبل نشسته است و
به اطراف نگاه ميكند .پس از چند لحظه بھرام با يك سيني كه روي آن دو فنجان و يك ديس
شيريني قرار دارد وارد شده و به سوي پرھام مي آيد .
بھرام )در راه( واقعاً قدم روي چشم ما گذاشتي پرھام جان!
پرھام اينقدر بدم مياد از اين تعارفات الكي !
بھرام سيني را بر روي ميز ميگذارد و خودش روي مبل مينشيند.
بھرام خواستم برات قھوه بيارم ولي ميدونستم قھوه دوست نداري
چايي آوردم!
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پرھام من قھوه دوست ندارم؟
بھرام دوست داري؟
پرھام با شير آره!
بھرام پس كي دوست نداشت؟
پرھام من چه ميدونم!
بھرام خب حاال بگذريم! اصال ً قھوه نداشتيم تو خونه!
پرھام يك فنجان بر ميدارد.
پرھام ميگم شھين خانم نيست خونه؟
بھرام نه امشب نمياد ! گفتم بھش كه تو ميخواي بياي و واسه
چه كاري ھم داري مياي  ،گفت كه ديگه امشبو تنھاتون ميذارم !
پرھام زيركانه به او نگاه ميكند .
بھرام چيه!؟
پرھام ھمچنان به او نگاه ميكند.
بھرام چيه؟ ...آره! اصال ً با ھم قھريم! رفته خونه باباش !
ولي اگه اين قھر و آشتيھا نباشه كه زندگي خيلي خسته كننده
و كسالت آور ميشه!
ما ھمديگرو خيلي دوست داريم!
پرھام! ...زن من يك فرشته ست !
پرھام به شكلي كه انگار حالش به ھم ميخورد با گوشه چشم به بھرام نگاه ميكند.
پرھام خيله خب!  ...تمومش كن !
بھرام قلم كاغذي از روي ميز بر ميدارد.
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بھرام خب  ...ميگفتي!
پرھام ھيچي ديگه!
يه واحد آپارتمان داشتم كه قرار بود ما بريم اونجا! ولي فرشته
گفت از خونه وياليي بيشتر خوشش مياد و تو آپارتمان دلش
ميگيره ...اين شد كه ما بساطمونو برديم خونه ويالييمون،
مادرم رو فرستادم توي آپارتمان!
بعدش يه شب كه اومديم خونه ديديم دزد تو خونه ست!
بھرام آھان! ھمون كه فقط فرشھاتونو برده بود!
پرھام آره ...سه تا فرش گرون قيمت بود كه فقط ھمونارو برد!
بھرام حاال از كجا ميومدين؟
پرھام قبرستون !
بھرام نه ...جدي ميگم!
پرھام قبرستون ديگه! از مراسم ھفتم مادر فرشته!
بھرام آھان !
برش به:
فالش بك -كوچه -شب
كوچه خلوت است .فرشته و پرھام ديده ميشوند كه از دور به سمت خانه مي آيند و در راه با ھم
صحبت ميكنند .
فرشته پرھام ! ...
پرھام بله؟
فرشته ميگم  ...بريم پيش بابا ؟
پرھام ما كه االن پيش پدر بوديم!
فرشته خب ميگم يه كم ديگه قدم بزنيم؟
پرھام به خدا تموم پاھام درد ميكنه! حاال چرا نذاشتي با ماشين
بريم! تو عمرم اينقدر پياده راه نرفته بودم!
فرشته خب ميخواستم يه كم بيشتر با ھم باشيم! بيشتر صحبت كنيم!
پرھام خب خانم ...ما اگه خونه ھم باشيم با ھميم! ميتونيم با ھم
حرف بزنيم!
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آنھا به نزديكي خانه مي رسند .از ديد پرھام :يك وانت سفيد رنگ در مقابل خانه قرار دارد كه دو
عدد فرش لوله شده در پشت آن گذاشته اند .فرشته در جاي خودش مي ايستد .پرھام با تعجب
به سمت ماشين مي آيد .چند لحظه بعد مردي در خانه پرھام را باز ميكند و از آن خارج ميشود.
مرد سالم!
پرھام سالم عليكم!
مرد وارد ماشين ميشود و استارت ميزند .ماشين روشن ميشود .مرد سرش را از ماشين بيرون
مي آورد.
مرد اصغر بيا ديگه !
پرھام با عجله وارد خانه مي شود.
حياط خانه -ھمان موقع -خارجي
پرھام وارد حياط ميشود و در مقابل در مي ايستد.
پرھام )بلند( اصغر آقا! ...شما رو صدا ميزنن !
از ديد پرھام  :مردي با عجله از خانه خارج ميشود و به سمت حياط مي آيد .از چند پله پايين مي
آيد و به كف حياط مي رسد .با ديدن پرھام متوقف ميشود.
مرد شما!؟
پرھام شما !
مرد ا ِ ...من ...من...
مرد چند قدمي به عقب ميرود .پرھام به او نزديك مي شود .يقه پيراھن او را ميگيرد.
پرھام خونه من مياي دزدي؟
مرد نه بابا  ...اومديم ھوا خوري!
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تصوير بسته صورت پرھام و مرد از نيمرخ ديده ميشود.
پرھام اِ...؟ ھواش خوب بود؟
مرد به لطف شما!
پرھام من از بچگي فقط يه بار دست روي زن قبليم بلند كرده بودم!
اينم دوميش!
وسپس مشت محكمي به صورت مرد مي زند و ھر دو از كادر خارج ميشوند.
تصوير در خانه ديده ميشود.وانت سفيد رنگ به راه مي افتد و از خانه دور ميشود.
بالفاصله فرشته با چماقي در دست وارد خانه ميشود و به سمت پرھام و دزد ميدود و در مقابل
آنھا مي ايستد .از ديد فرشته مرد بر روي زمين افتاده و پرھام در حاليكه گردن مرد را دارد بر روي
او نشسته است .مرد تقال مي كند تا خود را از دست پرھام نجات دھد اما پرھام او را محكم نگه
داشته است.
پرھام )به فرشته( بزنش فرشته!
فرشته بزنم؟
پرھام بزن ديگه!
فرشته باشه!
فرشته ضربه اي به سر پرھام مي زند.
پرھام آخ!!! منو نزن! اينو بزن!
فرشته اي واي ببخشيد!
شل مي شود .به شكلي كه به نظر مي رسد سرش گيج ميرود تكان
پرھام در جاي خودش ُ
ميخورد.
فرشته االن ميزنم!
فرشته بار ديگر ضربه محكمي به سر پرھام ميزند .پرھام بي حال ميشود و به تدريج مرد را رھا
مي كند.
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پرھام خيلي خوشگل ميزني!  ...به خدا اين منم! دزد اينه!
و سپس از مرد جدا ميشود و به سمت ديگري مي افتد و بيھوش ميشود.

برش به :
بيمارستان -روز -داخل اتاق پرھام
پرھام در حاليكه سرش يا باندي بسته شده  ،بر روي تخت خود دراز كشيده است .
مادر پرھام در يك سمت و يك افسر پليس در سمت ديگر در كنار تخت او نشسته اند .پرھام بي
سيم پليس را در دست دارد .
پرھام اين خيلي خوشگله ھا!
پليس لطف كنيد اونو بدين به من آقاي كيان!
ناگھان صدايي نا مفھوم از بي سيم پخش مي شود .پرھام با ترس بي سيم را به پليس ميدھد.
پرھام بفرماييد.
پليس بي سيم را به نزديكي دھانش مي برد.
پليس )با بي سيم( بله!
صدايي از بي سيم شنيده نميشود.
پليس چيكار كردي شما با اين بي سيم!
پرھام ھيچي به خدا!
پليس من ميرم بيرون خودم به مركز زنگ بزنم!
پرھام بفرماييد.
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پليس از جايش بلند مي شود و از اتاق خارج ميشود .پرھام در حاليكه احساس درد ميكند
دستي به سرش ميكشد .
مادر بھتري پسرم؟
پرھام عالي ام االن! فقط نميدونم چرا اينقدر درد ميكنه سرم!
فرشته كجاست مامان؟!
مادر گفت خونه ميمونم غذا درست ميكنم!
پرھام آخي! ...ديشب خيلي زحمت كشيد!
مادر نگاھي به سر پرھام ميكند .
مادر ببين چه باليي سر بچه ام آوردن نامرداي بي شعور!
پرھام حاال فحش نده مامان  ...شايد اشتباھي زده باشن!
مادر البد اشتباھي ھم اومده بودن دزدي!
پليس با عجله وارد اتاق ميشود و به سمت تخت پرھام مي آيد.
پليس دزد دستگير شده! لطفاً زودتر آماده شيد بريم!
برش به:
خيابان -در مقابل آگاھي -ساعتي بعد
تصوير در اداره آگاھي ديده مي شود .چندي بعد ماشين پرھام وارد كادر مي شود .پليس  ،پرھام
و مادرش از آن پياده ميشوند .پرھام دزدگير ماشين را فعال ميكند و ھمگي به سمت ساختمان
آگاھي ميروند و وارد آن ميشوند.
چند دقيقه بعد -داخل اداره آگاھي -روز
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پرھام و مادر روي صندلي ھايي در مقابل ميز سرھنگ نشسته اند.
سرھنگ متھم االن تو بازداشتگاھه! امروز اومد و خودشو معرفي
كرد و به دزدي اعتراف كرد.
حاال اگه دوست داشته باشيد ميتونيد بريد براي شناسايي!
پرھام ببخشيدا ...مگه جنازه پيدا كردين؟ خب دزده ديگه! اعتراف
ھم كه كرده ...خب مال و اموالمو ازش بگيريد!
سرھنگ شما بفرماييد ببينيد اي ھمون دزد ھست يانه! آخه اين متھم
با نشاني ھايي كه شما داده بودين جور در نمياد!
اتاق مالقات -چند دقيقه بعد
تصوير در اتاق مالقات از درون ديده ميشود .پس از چند لحظه در باز ميشود و پرھام و يك سرباز
در چھارچوب در ديده ميشود .پرھام سرش را باال مي آورد و به نقطه مقابلش نگاه ميكند .لحظه
اي بي حال ميشود و در آغوش سرباز مي افتد سرباز دوباره او را سر پا نگاه ميدارد .پرھام جلو
ميرود و وارد اتاق شده ،به دوربين نزديكتر ميشود .سرباز ميخواھد وارد شود كه پرھام درحاليكه
به نقطه مقابلش خيره شده در را محكم مي بندد.
صداي سرباز ھوي! ...االغ !
از ديد پرھام  :تصوير فرشته ديده ميشود كه روي يك صندلي در مقابل يك ميز نشسته است و
بسيار بلند گريه ميكند.
بازگشت به حال -خانه بھرام -داخلي
بھرام در مقابل پرھام روي مبل نشسته است و مشتاقانه به او گوش ميكند.
بھرام يعني دزد خونه تون فرشته بود؟
پرھام خودش كه نه! ...اون روز بھم گفت كه ھمه فاميالشون
دزدن! حتي اون  ٤٧تا بچه كوچولو! بھم گفت چون منو
دوست داشت و اين كارو كرد از خودش بدش اومد و
خودشو معرفي كرد!
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بھرام خودش ھم دست داشت توي دزدي؟
پرھام اون موقع تازه فھميدم كه چرا نذاشت با ماشين بريم
مراسم باباش ...كه چرا ھي ميگفت بازم بريم قدم بزنيم!
بھرام ميخندد.
پرھام البته بعداً اينو ھم فھميدم كه اون شب از قصد زده بود
توي سرم!
بھرام اونوقت تو چطور تونستي بازم با يه دزد زندگي كني!
پرھام چون دوستش داشتم! ھمون روز رضايت دادم! فرشته ھم
فرشھا رو پس آورد ...منم بھش قول دادم كه خانواده شونو
از نظر مالي تامين كنم كه ديگه دزدي نكنند!
واسه چند نفر ھم از طريق دوستام كار پيدا كردم! از اون موقع
تا حاال ھم ھيچكس از قضيه دزد بودن فرشته باخبر نشد !
جز تو كه االن بھت گفتم!
بھرام براوو! خيلي با مرامي ! من بودم ديگه باھاش زندگي
نميكردم !
پرھام چرا؟
بھرام آخه با اين اتفاقاتي كه افتاد ديگه اين زندگي نميشه كه!
پرھام خيلي دوستش داشتم! در ضمن واسه اينكه حال و ھواي اون
اتفاق از سر ھردومون بيفته دو نفري رفتيم يه مسافرت كاري!
بھرام آھان ھمون سفر دوبي !
پرھام آره  .قرار بود با يه شركت انگليسي توي دوبي يه قاليچه
عتيقه رو معامله كنيم ...گفتم ميريم ھم يه حال و ھوايي عوض
ميكنيم ،ھم به كارمون ميرسيم !
بھرام آھان! ...ميگم ...پرھام! تو گشنه ات نيست؟
پرھام من شام خوردم اومدم! تو شام نخوردي؟
بھرام راستش شھين كه قھر كرد قبل از اينكه بره به اندازه روزھاي
روزھاي قھرش واسم غذا درست كرد گذاشت! طبق
محاسبات قرار بود امشب قھرش تموم بشه بياد ولي نميدونم
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چرا نيومد .
صداي آيفون شنيده ميشود.
بھرام اِ ! ...فكر كنم اومد!
پرھام خب به سالمتي!
بھرام از جايش بلند ميشود.
بھرام اي واي! حاال باز ميگه چرا وقتي من نيستم دوستاتو مياري
توي خونه!
پرھام بابا ما نا سالمتي با ھم فاميليم! مداركش ھم موجوده !
بھرام پرھام ! اون مدارك حاليش نميشه كه! االن مياد خون به پا
ميكنه! بيا از يه طرف ديگه ردت كنم !
پرھام من اصال ً نميرم!
دوباره صداي زنگ شنيده مي آيد .
پرھام ميرم ...ميرم!
پرھام از جايش بلند ميشود و با عجله به سمت بھرام ميرود .
پرھام )با اضطراب(كجا برم؟
بھرام برو توي اون اتاق)نشان ميدھد( از سمت بالكن برو پايين!
بالكن به سمت يه كوچه ديگه راه داره!
اتاق -ھمان موقع -داخلي
پرھام وارد اتاق تاريك مي شود .از ديد پرھام  :درسمتي از اتاق يك پرده آويزان شده است.
پرھام به سمت پرده ميرود .آن را كنار ميزند .تصوير در بالكن ديده ميشود .پرھام آن را باز كرده و
وارد بالكن ميشود .كمي جلوتر ميرود با دستھايش ميله ھاي بالكن را ميگيرد و يك پايش را بر
روي آن ميگذارد.
پرھام )درحاليكه نفس نفس ميزند (:من ميترسم بپرم!  ...مي ميرم!
ف كوچه را نشان ميدھد.
از ديد پرھام :دوربين از ارتفاعي بسيار بلند -از باالي بالكن -تصوير ك ِ
سپس تصوير بسته صورت پرھام ديده ميشود كه به تندي نفس ميكشد و بسيار عرق كرده
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است.
پرھام االن مي پرم!  ...سه ...دو ...يك
و سپس اقدام به پريدن ميكند و از كادر خارج ميشود.
اتاق نشيمن خانه بھرام -ھمان موقع -داخلي
بھرام با عجله مبل و ميز را مرتب ميكند .سپس به سمت آيفون ميرود .يك دكمه را ميزند .اما
تصويري ديده نميشود.
بھرام اينكه بازم مانيتورش خرابه!
سپس گوشي را بر ميدارد.
بھرام بله؟
صداي مرد )از آيفون( آقا آشغال اگه داريد بياريد دم در! ھي ھرشب كه
نبايد زنگ ھمه خونه ھا رو بزنيم! ساعت  ٩شب آشغالھاتون
رو بياريد بذاريد!
بھرام نفس راحتي ميكشد و سپس به دوربين نگاه ميكنند و با نگاه به دوربين گوشي آيفون را
ميگذارد.
بھرام )به دوربين( بعد بگين اين فيلم نكته آموزنده نداره!
ساعت  ٩شب زباله ھاتونو بذاريد دم در!
چند ثانيه مكث ميكند و سپس:
بھرام )با خودش( پرھام!
اتاق -ھمان موقع -داخلي
در باز بالكن كه و پرده اي كه باد از بيرون آن را تكان
بھرام وارد اتاق ميشود .از ديد بھرام تصوير ِ
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مي دھد ديده ميشود .دوربين از ديد بھرام جلو مي رود و به بالكن ميرود .تصوير كوچه پشت خانه
بھرام ديده ميشود .پرھام نقش بر زمين است و خون اطراف او را در بر گرفته است و تعدادي از
مردم ھم دور او جمع شده اند.
تصوير بھرام ديده ميشود كه خيلي ترسيده است.
بھرام )با خودش( پرھام ...پرھام ...پرھام)...باگريه( پرھام!
صداي بھرام از صحنه بعد كه پياپي صدا ميزند» :پرھام« با صداي صحنه
در مي آميزد.
اتاق نشيمن خانه بھرام -شب -داخلي
چند ثانيه فقط سياھي ديده ميشود .صداي بھرام شنيده ميشود كه پرھام را صدا ميزند .تصوير
به تدريج روشن ميشود و پرھام را نشان مي دھد كه روي كاناپه اي خوابيده است .بھرام در
حاليكه روي زمين نشسته و به مبل تكيه داده است او را صدا ميزند .تعداد زيادي جعبه خالي
پيتزا بر روي ميز ديده ميشود.
بھرام پرھام! ...پرھام!...
پرھام بيدار شده و از جايش بلند ميشود و در حاليكه بسيار عرق كرده است بر روي مبل مي
نشيد.
پرھام اي واي ...زنت نيومد؟
بھرام زنم؟ من كه بھت گفتم اون االن تو قھره ...حاال حاالھا ھم
بر نميگرده! خواب بد ديدي؟
پرھام آره ...خيلي ھم بد!
بھرام ميدونم ...آخه ھذيون ميگفتي!
پرھام چي ميگفتم؟
بھرام ھي ميگفتي ساعت  ٩شب آشغاالتون رو بذاريد دم در!
بھت كه گفتم اينقدر پيتزا نخور!
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پرھام من خوردم؟ ميخواستي ھمون يه دونه باقي مونده رو ھم
بدم تو بخوري؟
بھرام مي خندد.
پرھام من ميدونستم امشب قراره خواب بد ببينم!
بھرام ميدونستي؟ از كجا ميدونستي؟
پرھام نويسنده امروز بھم گفت تو لطفاً يه خواب بد ببين كه ما به يه
بھانه اي بگيم مردم ساعت  ٩آشغاالشونو بذارن دم در!
بھرام ديگه موعظه مھمتر و آپ تو ديت تر نبود شما بگيد؟
پرھام ديگه به من ربطي نداره! برو از خودش بپرس!
بھرام ميگم حاال كه بيدار شدي بيا بقيه رو ھم تعريف كن! گفتي
يه چرت بزنم بيدار شم برات تعريف ميكنم!
پرھام من كه بيدار نشدم! تو بيدارم كردي!
بھرام ديگه ديدم داري ھذيون ميگي ،گفتم يه وقت خواب به خواب نري!
پرھام باشه حاال برات تعريف ميكنم! تا كجا بھت گفتم؟
بھرام تا اونجا كه رفتيد دوبي!
پرھام ما رفتيم دوبي؟  ...آھان ...با فرشته رفتيم دوبي!
برش به:
كالنتري -دفتر -داخلي
سرھنگ پشت ميزش نشسته و پرھام بر روي يك صندلي در مقابلش نشسته است.
پرھام ببخشيد ،من ميتونم االن امضاء كنم و رضايت بدم؟
سرھنگ يك پوشه پر از كاغذ را برميدارد و در حالي كه آن را به پرھام نشان ميدھد صحبت ميكند
.
سرھنگ ببين آقا ! ...اين پرونده خانم شماست)...مكث( بگم...؟
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پرھام بله ؟! چيو بگيد؟
سرھنگ به خودش مي آيد و جايش را در صندلي كمي تغيير ميدھد.
سرھنگ اِ ...ببخشيد! من يه مقدار جوگير شدم!
پرھام خواھش ميكنم ...پيش مياد ديگه!
سرھنگ بفرماييد امضا كنيد!
برش به:
فرودگاه -شب -خارجي
تصوير باند فرودگاه ديده ميشود .ھواپيمايي در كادر قرار دارد كه در حال حركت در عمق صحنه
است؛ سپس از زمين بلند ميشود و شروع به پرواز ميكند.
بازگشت به حال  -خانه بھرام -شب
پرھام و بھرام بر روي مبل در كنار ھم نشسته اند.
پرھام رفتيم دوبي!
بھرام ادامه بده ديگه اينقدر وقت مردمو نگير!
فلش بك -يك خيابان در دبي -روز
زيرنويس :دوبي -وسط خيابون !
خيابان نسبتا شلوغ است و مردم و اتومبيلھا در رفت و آمد ھستند .از نمايي تقريبا دور تصوير
پرھام و فرشته ديده ميشود كه در حال قدم زدن در پياده رو ھستند .سپس دوربين از نمايي
نزديكتر آنھا را دنبال ميكند .صداي اذان ھم در پس زمينه به گوش ميرسد.
پرھام ميگم االن برگرديم ھتل؟
فرشته زود نيست حاال؟
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پرھام نكنه قراره اتاقمونو توي ھتل ھم دزد بزنه خالي كنه!
فرشته با ناراحتي توقف ميكند و با بغض به پرھام نگاه ميكند .پرھام نيز در مقابلش مي ايستد.
فرشته )با بغض( ا ِ ...پرھام!...
پرھام شوخي كردم بابا!
از ديد پرھام :سيل عظيمي از مردم درحال رفتن به يك سو ھستند.
پرھام )با تعجب( اَ !....كجا ميرن اينا؟
فرشته فكر كنم اونجا حراجيه!
پرھام نه بابا دعواست!
مردي سياھپوست از كنار پرھام در حال گذشتن است .پرھام او را از حركت باز ميدارد.
پرھام آقا شما ميدونيد اونور چه خبره؟
يِ علي الصالة!
مرد َ
ح ّ
در يك مغازه نشسته
وسپس از كادر خارج ميشود .صداي مرد ديگري كه روي زمين و در كنار ِ
است فرشته و پرھام را به خود جلب ميكند.
مرد دارن ميرن نماز بخونن!
فرشته و پرھام به سمت مرد بر ميگردند.
پرھام سالم ! شما ھم ايراني ھستيد؟
مرد آره! خوبيد شما؟
پرھام خيلي ممنون! ...چرا اينجا نشستيد؟
مرد منتظرم صاحب مغازه بياد ...بھم قول داد از نماز كه برگشت
ھزار تومن بھم تخفيف بده! شما نميريد واسه نماز؟
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پرھام ما...؟

داخل تاكسي -چند دقيقه بعد -در حركت
ماشين درحال حركت كردن در خيابان است .پرھام و فرشته بر صندلي عقب ماشين نشسته
اند .پرھام يك كاغذ به مرد ميدھد.
پرھام ما ميريم به اين آدرس!
راننده كاغذ را ميگيرد و سپس از آينه به پرھام نگاه ميكند.
مرد ايراني ھستي داداش؟
پرھام بلند ميخندد.
پرھام )با خنده( آره ...اينجا چرا ھمه ايراني اند ؟
مرد خب آره ديگه ...اينجا ايراني كم نيست!
فرشته ما از صبح كه اومديم بيرون تا حاال بيشتر از صدتا ايراني
ديديم !
مرد آره آبجي! ...ولي ميگم حيف پول ما ايرانيھا كه اينجا ھدر ميره!
اينجا اصال واسه ما ھا ارزش قايل نيستن سوسمار خورھا !
حاال خوبه شام وناھارشون از ما درمياد!
چند ثانيه ھمه سكوت ميكنند.
پرھام آقا ببخشيد! اين آقا كه بيرون بود فكر كنم ميخواست سوار شه!
چرا سوارشون نميكنيد؟
مرد )با خنده( اينجا ما بين راھي سوار نميكنيد؟!
پرھام جدي ميگي؟
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مرد )باخنده( آره جون داداش!
پرھام ببخشيد ...شما ميتوني فردا يه كاري واسه ما بكني؟
مرد چه كار؟
پرھام ماشينتونو در بست ميخواستيم!
مرد من چاكرم! در خدمتيم  ...راستي! اسم من محموده!
پرھام منم پرھام كيان ھستم!
برش به:
بازگشت به حال -خانه بھرام -شب
بھرام و پرھام  ،ھردو در ھمان حال نشسته اند.
پرھام فرداي اون روز رفتيم براي تحويل دادن قاليچه عتيقه و
گرفتن پول!
بھرام حتماً فرشته ھم اومد! نه؟
پرھام آره  ...آخه خيلي بھم اصرار كرد كه ببرمش!

محل قرار -يك باغ بزرگ -روز
يك تصوير كلي از باغي زيبا ديده ميشود .پرھام و فرشته در كنار ماشين محمود ايستاده اند.
محمود نيز پشت فرمان نشسته است .پس از چند ثانيه يك ماشي نقره اي شاسي بلند وارد
كادر ميشود و در مقابل پرھام و فرشته توقف ميكند .دو مرد از جلوي آن پياده ميشوند؛ يك مرد
ايراني و يك مرد انگليسي.
پرھام )بلند( سالم!
كسي جواب او را نميدھد .دو مرد به سمت در عقب مي روند .ھر دو در را باز ميكنند تا نماينده
شركت انگليسي از آن خارج شود .او ميخواھد از يك در خارج شود كه ھر دو در را مي بندند .مرد
ايراني بسيار عصباني ميشود .
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ايراني آقا! ...يا تو ببند يا من ببندم !
سپس ھر دو در را مي باز ميكنند .رييس دوباره مي خواھد خارج شود كه ھر دو در را مي بندند.
ايراني )با عصبانيت( اصال ً باز كن خودت بابا !
مرد ايراني ماشين را رھا ميكند و به سمت پرھام مي آيد ؛ در مقابل پرھام
مي ايستد و با او دست ميدھد.
ايراني سالم ...من ايراني ھستم!
پرھام منم ايراني ھستم!
ايراني من مسعود ايراني ھستم!
پرھام آھان منم پرھام كيان ھستم!
فرشته منم فرشته رايگان ھستم!
محمود لحظه اي سرش را از ماشين بيرون مي آورد.
محمود منم محمود مايلي ھستم!
ايراني خب ببينيد ...اين آقايي كه االن مياد نماينده شركت
ماست كه معامله ھاي فرش ايران رو انجام ميده!
اسمش چنگيز پروانه ست.
مرد انگليسي و پروانه)كه مردي است چاق و قد بلند( وارد كادر مي شوند و در مقابل آنھا مي
ايستند.
ايراني اين شما و اين جناب آقاي چنگيز پروانه نماينده ايراني
فرش »جي جي استار! »
شركت انگليسي تجارت جھاني
ِ
و سپس دست ميزند و پس از چند ثانيه كه مي بيند كسي با او ھمراھي نميكند ساكت
ميشود .
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پرھام )رو به پروانه( سالم عرض شد!
از ديد پرھام  :پروانه ھمچنان بي حركت در مقابل او ايستاده و ھيچ واكنشي نشان نميدھد.
ايراني ايشون عادت ندارن در حين معامله حرفھاي بيخود بزنن.
پرھام )به مرد انگليسي( سالم!
از ديد پرھام  :مرد انگليسي ھمچنان به او نگاه ميكند.
ايراني ايشون كال ً حرف نميزنن.
پروانه سريع قاليچه رو بدين!
فرشته ھوي! ...اول شما پولو بدين!
پرھام فرشته جان شما دخالت نكن!
خرت ميكنن سرت كاله ميذارن!
فرشته آخه َ
پرھام )بلند تر( فرشته جان!
فرشته چشم!
پروانه ما كلك تو كارمون نيست! اول ما پول رو ميديم!
سپس ضربه اي به محكم به پشت مرد انگليسي مي زند .مرد از شدت ضربه بر روي زمين مي
افتد .
پروانه پولو بيار!
مرد به زحمت از روي زمين برميخيزد و به سمت ماشين ميرود .در را باز كرده و يك كيف بزرگ
مشكي رنگ بيرون مي آورد و به پروانه ميدھد .پروانه كيف را به محض گرفتن از مرد به سمت
پرھام پرتاب ميكند .پرھام با عجله آن را ميگيرد .در كيف را باز ميكند و به فرشته ميدھد .پرھام
چھره اي جدي به خود گرفته كه ساختگي بودنش كامال ً مشھود است .فرشته داخل كيف را
كامال ً بررسي ميكند  .تصوير اسكناس ھاي درون كيف ديده ميشود .
فرشته درسته!

Published by : Blog.monavarian.ir

ايراني حاال فرش رو تحويل بدين!
فرشته چند قدم عقب ميرود و به ماشين ميرسد .در را باز ميكند و وارد آن ميشود.
از ديد ديگران و از نمايي دور تر تصوير ماشين محمود ديده ميشود .ماشين ثابت است .فرشته بر
صندلي جلو نشسته و با محمود صحبت ميكند .پس از چند لحظه ماشين روشن ميشود.
ايراني واسه چي ماشينو روشن كرد؟
پرھام نگران نباشيد! االن فرش رو مياره!
ماشين محمود عقب مي رود؛ دور ميزند و مسيرش را تغيير ميدھد و سپس با سرعت از آنھا دور
ميشود و به تدريج به سمت در خروجي باغ ميرود.
پروانه بگيريدش!
ايراني و مرد انگليسي به سمت ماشين مي دوند اما نميتوانند به آن برسند و ماشين از باغ
خارج ميشود .پروانه ھمچنان با غرور به مسير حركت ماشين نگاه ميكند.
پروانه رو دست خورديم!
پرھام بد بخت شدم!
بازگشت به حال -شب -خانه بھرام
بھرام روي يك مبل و پرھام روي مبل ديگر در مقابل ھم دراز كشيده اند .
بھرام در واقع تو ھم يه بار ديگه از فرشته رو دست خوردي! نه؟
پرھام جواب نميدھد .چند لحظه سكوت ميكند و سپس:

پرھام به زور بھشون فھموندم كه منم ميخوام دنبال فرشته بگردم و
پيداش كنم! ھيچ جور باورشون نميشد كه منم رودست خوردم!
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اگه خودم ھم بودم باور نميكردم!
بھرام باالخره باور كردن ديگه؟
پرھام ظاھراً باور كردن! ولي بازم بھم مشكوك بودن!
منم يه جوري از اونجا زدم بيرون !
برش به:
فالش بك -ھتل -اتاق پرھام و فرشته
فرشته در كنار تخت نشسته و چمدانش را بر روي تخت گذاشته و در آن وسايلش را ميگذارد.
سپس چمدان را مي بندد و به سمت ديگري ميرود .تصوير در دستشويي ديده ميشود .فرشته
وارد كادر ميشود ؛ در كنار در مي ايستد و در ميزند.
فرشته پرھام ! بيا بيرون ديگه!
صداي پرھام بله؟ ...اومدم! ...اين شكم روش ھم وقت گير آورده ھا!

بازگشت به حال -خانه پرھام -شب
ھر دو به ھمان حالت قبل دراز كشيده اند .پرھام و بھرام بلند با ھم ميخندند.
بھرام بر ميخيزد و روي مبل مينشيند.
بھرام )با خنده( عجب جلبي ھستي تو!
پرھام بلند تر ميخندد.
پرھام كمال ھمنشين در من اثر كرد! وگرنه من ھمون بودم كه ھستم!
فالش بك -اتاق پرھام و فرشته -شب
فرشته و پرھام آماده شده اند .پرھام يك كت قھوه اي بر تن دارد و فرشته ھم لباس جديدي
پوشيده است.
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پرھام فرشته ...قاليچه رو من ميارم ،پوال رو تو !
فرشته باشه...
فرشته لحظه اي به سرتا پاي پرھام نگاه ميكند.
فرشته ميگم پرھام اين كتتو در بيار كت مشكيت رو بپوش!
پرھام ولش كن حاال!
فرشته )با لبخند( بپوش ديگه! اون بھت بيشتر مياد!
پرھام باشه!
پرھام كتش را از تن در مي آورد و به فرشته مي دھد.
پرھام بفرماييد! اينم كت! حال چي بپوشم؟
فرشته زيپ چمدانش را باز ميكند و يك كت مشكي از درون آن در مي آورد و به پرھام ميدھد.
فرشته بيا بپوش!
ناگھان پرھام در جاي خودش بي حركت مي ماند .
پرھام اوه ...اوه اوه !...
فرشته چيه؟
پرھام اي واي!
وسپس با سرعت به سمت دستشويي ميدود؛ در دستشويي را باز ميكند و با عجله وارد آن مي
شود.
درسمت ديگر ،تصوير فرشته ديده ميشود كه كت قھوه اي پرھام را به سمتي ديگر پرتاب ميكند .
بازگشت به حال -خانه بھرام -شب
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بھرام و پرھام در مقابل ھم روي دو مبل نشسته اند.
بھرام خب كه چي؟
پرھام نميدونم! چرا االن برگشتيم!؟
پرھام به پشت دوربين نگاه ميكند و با كسي صحبت ميكند:
پرھام )با پشت دوربين( چيه؟  ...االن بگم؟ ...باشه!
(به بھرام( بعداً فھميدم كه فرشته دوباره بھم رودست زده!
بھرام چطور؟
پرھام گذرنامه ام توي جيب كت قھوه اي بود !
بھرام به پشت دستش ميزند.
بھرام عجب آدميه!
پرھام اينقدر ريز سرم كاله گذاشت كه وقتي برگشتم ايران فھميدم!
چند لحظه ھر دو ساكت ميشوند .پس از چن لحظه:
بھرام و حاال صحنه آخر خاطراتت!
فالش بك -شب -سالن داخلي فرودگاه
سالن داخلي فرودگاه شلوغ ديده ميشود .مردم در رفت و آمد ھستند .از داخل سالن تصوير درِ
شيشه اي فرودگاه ديده ميشود كه مردم زيادي از آن رفت و آمد ميكنند .
پس از چند ثانيه پرھام و فرشته در تصوير ديده ميشوند كه از در شيشه اي فرودگاه در حالي كه
ھركدام يك چمدان در دست دارند وارد سالن ميشوند و با نگاه به اطراف به راھشان ادامه
ميدھند.
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سمت ديگري از سالن -دقيقه اي بعد -جلوي غرفه اطالعات
پرھام و فرشته وارد كادر مي شوند و پشت به غرفه شيشه اي مي ايستند.
گويي پرھام در جيبھايش به دنبال چيزي ميگردد.
فرشته چيه ؟ دنبال چي ميگردي؟
زني كه در دفتر اطالعات نشسته با ميكروفن با زبان عربي حرف ميزنم و كسي را جستجو
ميكند .پرھام و فرشته از ترس مي جھند از غرفه فاصله ميگيرند.
(پرھام ھمچنان در جيب ھايش كاوش ميكند).
پرھام )اشاره به زن( اين از كجا پيداش شد!
فرشته اينو ولش كن! ...ميگم دنبال چي ميگردي؟
پرھام پاسپورتم!
فرشته كمي فكر ميكند و سپس:
فرشته اي واي! پرھام ! ...
پرھام )باترس( چيه؟
فرشته فكر كنم تو كت قوي ايه ات باشه! آره ...آره!
پرھام خب پس زود باش دربيار از تو چمدون!
فرشته سرش را پايين مي اندازد.
فرشته فكر كنم جا موند!
بازگشت به حال -خانه بھرام -نيمه شب
ھر دو در ھمان حالت قبل ھستند .
پرھام من برگشتم به سمت ھتل كه پاسپورتمو بر دارم!
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بھرام اون موقع ھم نفھميدي كه بھت كلك زده؟
پرھام نه بابا! گفتم كه! وقتي برگشتم ايران فھميدم چه كالھي
رفته سرم!
بھرام خب  ...ميگفتي...
پرھام آره ديگه ،برگشتم به سمت ھتل! ولي ) ...مكث)
بھرام ولي چي؟
پرھام يه ليوان آب بھم ميدي؟

فالش بك  -بيرون فرودگاه  -شب
از نمايي مرتفع و از باال تصوير پرھام ديده ميشود كه با عجله در حاليكه يك چمدان در دست دارد
از محيط داخلي فرودگاه خارج ميشود و به سمت جاده مي رود .نا گھان يك ماشين پليس وارد
كادر ميشود و به سمت پرھام رفته و در مقابلش توقف ميكند .پرھام بسيار مي ترسد و به
سمت ديگري ميدود .از سوي مخالف ھم يك ماشين پليس ديگر وارد كادر ميشود و ترمز ميكند.
پرھام از آن ھم دور ميشود و ميخواھد از وسط دو ماشين عبور كند كه يك ماشين پليس ديگر از
سمت مقابل وارد ميشود و راه را بر او سد ميكند.
سپس تعداد زيادي از افسرھاي پليس از ماشينھا پياده ميشوند .تصوير پرھام ديده ميشود كه با
ديدن پليسھا از ھوش ميرود و بر روي زمين مي افتد.

باز گشت به حال -خانه بھرام  -نيمه شب
پرھام يك جرعه آب از بطري شيشه اي درون دستش مينوشد و سپس بطري را بر روي ميز
ميگذارد.
پرھام )تند و بي وقفه حرف ميزند( اين طور شد كه پليسھا منو
گرفتن! البته قاليچه رو من با خودم داشتم كه اونم ازم گرفتن!
توي فرودگاه فرشته چند بار بھم گفت كه قاليچه رو ھم بدم كه
اون نگه داره تا من برگردم! ...ولي من ترسيدم نكنه گمش كنه
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يا ازش بزنن! آخه ميدوني چيه! اگه پوال رو كسي ميزد
اشكالي نداشت ،ولي اون قاليچه عتيقه بود و حيف ميشد.
پرھام نفس عميقي ميكشد و بطري آب را دوباره برميدارد.
بھرام خب  ...آروم باش پرھام جان! ...يه كم ديگه از اون
آب بخور!...
پرھام جرعه اي ديگر از آب مي نوشد و سپس بطري را بر روي ميز ميگذارد.
پرھام اون شب ميگفتم كاش قاليچه رو ھم داده بودم به فرشته!
اما بعدش كه فھميدم كلك خوردم خدا رو شكر كردم كه
قاليچه رسيد به صاحبش!...
بھرام ميگم چطور فرشته رو نگرفتن؟!
پرھام از يه طرف اونا كه به چيزي كه ميخواستن رسيدن!
از طرفي ھم من با اون حالم يه جوري دست به سرشون
كردم تا فرشته بپره! ...ولي نميدونستم دارم با دست خودم
خودمو بد بخت ميكنم .
بھرام خب...
پرھام ھيچي ديگه  ،خودت ميدوني حدود چند ماه زندون موندم!
زندون منو خرد كرد !
بھرام چرا؟
پرھام به خاطر خبربدي كه شنيدم!
بھرام چه خبري؟
پرھام پريا از زندون آزاد شده بود!
بھرام اين كجاش بده!
پرھام نه بابا اينو نميگم) ...با بغض( خبر مرگ مادرم!
بھرام آھان! ...خدا بيامرزدش!
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چند ثانيه ھردو سكوت ميكنند .پرھام به آرامي اشك ميريزد.
پرھام از دوبي ھر وقت به فرشته زنگ ميزدم ميگفت من خيلي
سخت منتظرتم كه برگردي! ...ولي نبود!

برش به:
فالش بك به گذشته -فرودگاه -شب
باند فرود ھواپيما ديده مي شود .يك ھواپيما فرود مي آيد و شروع به حركت بر روي باند مي كند.
فرودگاه -ساعتي بعد -سالن بزرگ داخل
مسافران زيادي با چمدانھا از يك در شيشه اي مي گذرند و به ھمراھانشان كه پشت شيشه ھا
منتظر آنھا بودند نزديك مي شوند .در سمتي ديگر از فرودگاه پرھام كيان ديده مي شود كه
باچمداني كه روي زمين مي كشاند وارد كادر دوربين شده و به اطراف نگاه مي كند) .پرھام
مردي است حدودا سي ساله با موھاي جو گندمي ).
او به سمت ھمراھان مسافران كه پشت ديوار شيشه اي به آن سوي شيشه نگاه مي كنند
مي رود؛ چند قدمي به جلو بر مي دارد .مي ايستد و دوباره به آن سو نگاه مي كند .گويي به
دنبال كسي در آن جمعيت مي گردد اما او را نمي يابد .گوشي موبايلش را در مي آورد؛ شماره
مي گيرد و گوشي را برگوش مي برد .چند ثانيه منتظر مي ماند اما كسي جواب نمي دھد .تلفن
را قطع كرده و در جيب خود ميگذارد .دسته چمدانش را دوباره بلند مي كند و درحاليكه آن را روي
زمين ميكشد از كادر خارج مي شود.
برش به:
كوچه جلوي خانه پرھام  -شب -چندساعت بعد
كوچه بسيار خلوت است  .تصوير آپارتمان پرھام ديده مي شود كه تمام واحدھاي آن تاريك و
خاموش است و تنھا چراغ جلوي در آن روشن است.
چند ثانيه بعد يك تاكسي وارد كوچه مي شود و درمقابل در آپارتمان توقف مي كند.
پرھام از آن پياده مي شود و در كنار تاكسي مي ايستد .براي چند ثانيه ھم او متوقف مي ايستد
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و ھم تاكسي حركت نمي كند تا اينكه پرھام سكوت را مي شكند.
پرھام آقا ...اين چمدون مارو نميدي ما بريم؟
مرد نوكر بابات يه مرد سبزه!
ھ ...خوشگل گفتي!
پرھام )با خنده( ِ
در عقب بازه! ...بردار وسايلتو...
مرد حال زيادي داري؟ ِ ...
پول ما رو ھم يادت نره بدي !

چند دقيقه بعد -خانه پرھام – داخلي
تصوير در خانه از فضاي داخل آن نشان داده مي شود .خانه كامال تاريك است .پس از چند لحظه
در باز مي شود .پرھام با چمدانش وارد خانه مي شود .چمدان را بر روي زمين مي گذارد.
پرھام فرشته! ...عزيزم ...كجايي ؟ عجب استقبال گرمي! اين بود ھي
ميگفتي واسه اومدنت لحظه شماري ميكنم؟
او دستش را به سمت ديوار مي برد و كليد برق را مي زند .خانه روشن ميشود .دوربين ھم چنان
ثابت است .پرھام به سمت مقابلش نگاه مي كند .چھره اش برافروخته مي شود .چشمانش
گشاد شده است .چند قدم به عقب مي رود .به در تكيه مي دھد.
پرھام خوشگل شده خونه!
و در حالي كه ھمچنان به در تكيه كرده است به تدريج خود را به آن كشيده و روي زمين مي
نشيند .دوربين به سمتي كه پرھام نگاه مي كرد بر ميگردد .تصوير فضاي كامال خالي خانه ديده
مي شود .ھيچ وسيله اي در خانه وجود ندارد و حتي فرشي ھم بر روي زمين نيست! پرھام به
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زحمت و درحاليكه از ديوار كمك مي گيرد خود را باال كشيده و مي ايستد .او نفس نفس مي زند
و بسيار شوكه شده است.
پرھام نكنه اتفاقي افتاده باشه  ...فرشته!...
پرھام به سمت پيشخوان آشپزخانه مي رود .به آن تكيه مي دھد و به اطراف نگاه مي كند.
دستي بر صورت خود مي كشد و درحاليكه به تدريج اشك در چشمانش جمع شده متوجه يك
كاغذ مي شود كه بر روي سنگ اوپن آشپزخانه با تكه چسبي چسبيد است .با عجله آن را مي
كند و در دستانش گرفته شروع به خواندن آن مي كند .پس از چند ثانيه كه معلوم مي شود نامه
را تا آخر خوانده برروي زمين مي افتد و از ھوش مي رود.
پرھام )در حين افتادن( خوشگل نوشتي!

بازگشت به حال -خانه بھرام -نيمه شب

پرھام اينارو كه ديگه خودت ميدوني...
فرشته خونه رو خالي كرده بود! ...غيابي ازم طالق گرفت و
دار و ندارم رو به باد داد .فقط ماشينمو واسم گذاشت .توي اون
نامه ھم نوشته بود چون ميدونستم ماشينتو دوست داري نبردمش!
بھرام واقعاً ...بھت لطف كرد! راستي واقعاً اون مدتي كه به جاي تو
رييس شركتت بودم خيلي زمان سختي بود !
(باخنده( ھر دوھفته يك بار يه جلسه برگزار ميشد ھمه درمورد
فرش صحبت ميكردن  ،من فقط در مورد سينما حرف ميزدم!
وسپس ميخندد.
پرھام من موندم تو كه اينقدر عاشق سينمايي واسه چي حقوق خوندي؟
خب سينما ميخوندي!
بھرام خب ديگه ...خودت ميدوني! ...به خاطر خانواده ديگه!
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االن ھم كه مي بيني  ...مدتيه كه كار وكالتو تعطيل كردم و
چسبيدم به فيلمنامه اي كه قراره بر اساس خاطرات تو بنويسم!
پرھام من كه ميگم كال ً دفتر وكالتو تعطيل كن بچسب به فيلمنامه ھات!
بھرام ولي يه چيزي ھم ھست ...ميدوني؟  ...به پولش نياز دارم!
پرھام حاال از كي فيلمنامه ات رو مينويسي؟
بھرام از ھمين ھفته شروع ميكنم به نوشتنش!
پرھام باشه  ...موفق باشي! من ديگه برم!
بھرام كجا بري حاال؟ من كه تنھام! توھم تنھايي! خب بمون!
پرھام اِ...؟ باشه! اينو خوشگل گفتي!
برش به:
دفتر بھرام -روز -داخلي
بھرام پشت ميزش نشسته و با صندلي اش به اطراف تكان ميخورد .صداي كوبيدن در شنيده مي
شود.
بھرام بفرماييد!
در باز ميشود .پرھام در حاليكه كيفي در دست دارد وارد اتاق ميشود و به سمت بھرام مي آيد.
بھرام سالم!
پرھام سالم ...چيه بازم مارو كشوندي اينجا!؟
بھرام خب بشين  ،بھت ميگم!
پرھام راحتم  ...ھر سوالي درمورد فيلمنامه ات داري بپرس من
عجله دارم!
بھرام راستش من سوال ندارم ...فقط ميخواستم يه چيزي رو
بھت بگم! ...و ازت عذرخواھي ھم بكنم!
پرھام اي بميري! ميگم عجله دارم! بگو!
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بھرام از جايش بلند ميشود و به كنار پرھام ميرود و دستش را بر شانه او ميگذارد.
بھرام راستش ...پرھام! من بايد بگم كه ...متاسفانه اين من بودم كه
اين بال رو سرت آوردم!
پرھام كدوم بال رو؟
بھرام من وكيل فرشته بودم و بھش كمك كردم تا ازت غيابي طالق
بگيره و اموالتو باال بكشه!
پرھام تو؟ !...چي ميگي!؟
بھرام به خدا راست ميگم!
پرھام يقه پيراھن بھرام را ميگيرد و به خودش نزديك مي كند.
پرھام خيلي بي شعوري!
بھرام بيين  ...خودتو كنترل كن!...
پرھام خيلي نمك كوري!
بھرام من شرمنده ام!
تصوير بسته صورت بھرام و پرھام ديده ميشود .بھرام مشت محكمي به صورت پرھام مي زند و
پرھام يقه او را رھا ميكند ؛ با فريادي از كادر خارج ميشود و بر زمين مي افتد.
بھرام )به پرھام(من واقعاً متاسفم!
سپس به سمت دوربين برميگردد و رو به دوربين حرف ميزند:
بھرام )به دوربين( خوردن صبحانه كارآيي جسمي و ذھني مارو
در طول روز افزايش ميده .علي الخصوص دانش آموزاني كه
صبحانه ميل ميكنند در درسھاشون ھم موفق تر ھستند.
با تشكر!
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خانه بھرام -شب -داخلي
پرھام و بھرام در كنار ھم در رختخواب خوابيده اند .پرھام ناگھان از خواب بيدار ميشود؛ برميخيزد و
به بر روي زمين مي نشيند .به تندي نفس ميكشد و بلند حرف ميزند.
پرھام آخه من نميفھمم ...ما اگه نخوايم پيام آموزشي بديم كيو بايد
ببينيم!
بھرام )در خواب( چي شده؟
پرھام )نفس زنان( ھيچي بابا ...خواب بد ديدم!
بھرام آھان ...توش پيام ھم داشت؟
پرھام آره درباره صبحونه!
بھرام ميدونستم ...بيا بگير بخواب!
پرھام سيلي محكمي به صورت بھرام مي زند .او با ترس از جايش بلند ميشود و مينشيند .
پرھام حاال كارت به جايي رسيده كه منو ميزني؟
بھرام من كي تورو زدم؟
پرھام دوباره در كنار بھرام ميخوابد و پتو را بر روي سرش ميكشد .بھرام با تعجب به او نگاه
ميكند .سپس او ھم سر جايش ميخوابد.
برش به:
فرودگاه -شب -سالن داخلي
زيرنويس :حدود يك سال بعد ...شايد ھم دقيقاً!...
بازيگر )مردي ميانسال كه نقش پرھام را در فيلم بھرام بازي ميكند( با چمداني وارد كادر شده ؛
توقف ميكند و با نگاه به اطراف با خودش حرف ميزند.
م ِپ ِرس )(compres
بازيگر درد عشقي كشيده ام ُك ْ
م ِپ ِرس!
زھر ھجري چشيده ام ُك ْ
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تصوير عوامل ساخت فيلم در سمت ديگري از سالن ديده ميشود .بھرام كه در بين آنھا بر روي يك
صندلي پشت يك مانيتور نشسته بود ،از جايش بلند ميشود و فرياد ميزند:
بھرام كات!...
بھرام تعدادي كاغذ از روي مانيتور بر ميدارد و به سمت بازيگر ميرود.
بھرام آقا! ...كُم ِپ ِرس چيه؟
بازيگر شما نوشتيد ديگه !
م ِپ ِرس؟
بھرام من نوشتم ُك ْ
بازيگر پس چي؟
بھرام عزيز من  ...درد عشقي كشيده ام كه مپرس!
بازيگر به خدا نوشته بود كمپرس!
بھرام كمپرس چيه بابا ...نوشته بودم »كه مپرس« ...منتھا كه و مپرس
رو با ھم نوشتم!
م ِپ ِرس! »
بازيگر خب به من چه ...من خوندم » ُك ْ
بھرام )فرياد(حاال بگو» كه مپرس!»
بازيگر باشه  ...حاال چرا داد ميزني!
دوربين از نمايي مرتفع فضاي سالن ديده ميشود .محيط شلوغ ميشود و ھمه با ھم حرف ميزنند.
بھرام و بازيگر ھمچنان با ھم صحبت ميكنند كه در بين شلوغي ھا صدايشان گم ميشود .
بيرون فرودگاه -ھمان موقع -باران مي بارد
پرھام پشت در شيشه اي فرودگاه ايستاده و به ديوار تكيه داده و به داخل سالن نگاه ميكند.
اشك در چشمھايش حلقه ميزند .به آرامي از در فاصله ميگيرد و به سمت ديگري ميرود .به تدريج
زير باران خيس ميشود .به آسمان نگاه ميكند .از باال تصوير پرھام ديده ميشود كه به مركز كادر
تصوير مي آيد؛ زانو ميزند و سرش را به سمت آسمان بلند كرده و با كشش بلند ھجا فرياد ميزند:
م ِپ ِرس! ا ِ ...نه ...كه مپرس!
پرھام درد عشقي كشيده ام ُك ْ
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دو مردي كه از كنار او عبور ميكنند با تعجب به او نگاه ميكند و سپس وارد فرودگاه ميشوند.
پرھام )با گريه( خدايا! ...چرا نميتونم باھات حرف بزنم؟
چرا تا ميام حرف بزنم بارون ميره تو دھنم؟...
چرا؟ ...چرا؟...
ناگھان صدايي كلفت و طنين اندازاز آسمان به گوش ميرسد كه توجه پرھام را به خود جلب
ميكند.
صدا پرھام! ...پرھام ...برو به خانه و پولي كه بايد بعنوان
ماليات بپردازي را آماده كن! ...مبادا از دادن ماليات سرپيچي
كني! ...چرا كه اين ماليات خرج خودت ميشود!
پرھام از ترس به خود مي لرزد و به آسمان نگاه ميكند.
پرھام )به آسمان -باترس( چشم ...چشم...
صدا حاال ديگر زياد وقتم را نگير!
پرھام از ترس از ھوش ميرود و بر روي زمين مي افتد.

جلوي در شيشه اي فرودگاه -شب -خارجي
پرھام در حاليكه به فكر فرو رفته  ،پشت در شيشه اي سالن فرودگاه ايستاده و به ديوار تكيه
داده است به داخل سالن نگاه ميكند .پس از چند ثانيه از فكر درآمده و به خودش مي آيد و به
سمت دوربين نگاه ميكند.
پرھام اصال ً اگه من دوست نداشته باشم پيام بدم چه كار بايد بكنم؟
اصال ً چرا ھر پيامي كه قراره داده بشه توي روياھاي منه؟
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اصال ً به من چه كه مردم ساعت  ٩آشغاالشون رو بذارن دم در؟
اصال ً به من چه كه خوردن صبحانه مفيده؟
اصال ً به من چه كه بايد ماليات داد ؟
اصال ً) ...مكث( ...اَه !....
سپس با عصبانيت در شيشه اي را باز ميكند و وارد سالن داخلي فرودگاه ميشود .

برش به:

سالن انتظار دفتر پرھام -روز -داخلي
زير نويس :ھفت -ھشت ماه پيش...
تصوير منشي ديده ميشود كه پشت كامپيوتر نشسته است و بازي ميكند .
پرھام با كيفي در دست به وارد كادر ميشود و به سمت اتاقش ميرود .در مسير به كنار ميز
منشي ميرود و مي ايستد.
پرھام سالم خانم!
منشي ناگھان از جايش بلند ميشود؛ دستھايش را مشت ميكند و فرياد ميزند.
منشي ھوراااااا!
پرھام لحظه اي ميترسد و كمي از ميز فاصله ميگيرد.
پرھام چي شده خانم؟
منشي باالخره پوز زھره رو خوابوندم!  ٤٥٠٠امتياز!
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پرھام كيفش را به ھوا پرتاب ميكنند.
پرھام ھورااااا!

منشي دست ميزند.
برش به:
دفتر بھرام -روز -داخلي
بھرام بر روي صندلي خودش و پشت ميزش نشسته است .صداي كوبيدن در شنيده ميشود.
بھرام بفرماييد!...
مردي در را باز ميكند و وارد اتاق شده در را مي بندد.
مرد سالم!...
بھرام سالم ...بفرماييد بشينيد!
مرد به سمت يك صندلي در مقابل بھرام مي رود و مي نشيند.
بھرام امرتون!...
مرد ببخشيد ...ميتونم قبلش يه سوال بپرسم؟
بھرام خواھش ميكنم ...چرا كه نه !
مرد شما ھمون بھرام راستين نيستيد كه فيلمتون امسال توي جشنواره
برلين از اين حيوونا گرفت؟
بھرام اگه منظورتون خرس نقره ايه  ،بله ...خودم ھستم !
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مرد از جايش بلند ميشود و به سمت بھرام ميرود.
مرد آقا خيلي مخلصيم!
بھرام من كوچيك شمام!
مرد من خيلي فيلمتونو دوست دارم.
سپس بھرام را در آغوش ميگيرد و سه بار او را ميبوسد.
بھرام )بعد از بوسه اول( زحمت نكشيد...
(بعد از بوسه دوم(لطف داريد !
(بعد از بوسه سوم( ول كن ديگه آقا ...كندي !
مرد به جاي قبلي اش برميگردد و روي صندلي مينشيند.
مرد يادم بندازيد حتماً ھم يه عكس يادگاري باھاتون بگيرم
ھم از تون به امضا بگيرم!
بھرام من در خدمت ھستم!
چند ثانيه ھر دو سكوت ميكنند و مرد ھمچنان با لبخند مليحي به بھرام نگاه ميكند.
بعد از چند ثانيه:
بھرام شما ...نميخوايد چيزي بگيد؟
مرد آھان ...بله ...راستش از زنم شكايت دارم!
بھرام براي چي؟
مرد تازگي فھميدم ازدواج كارشه ...ازدواج ميكنه و بعد باباي
طرفو در مياره راستش باباي منم در اومده!
بھرام آھان ...متوجه شدم ...حاال ھم ميخوايد اموالتونو پس بگيريد!
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مرد آھي بلند ميكشد.
مرد فكر ميكردم خودش ھم عين اسمش  ،فرشته ست ...ولي
ديدم اينطور نيست ...من فكر ميكردم...
بھرام مشكوك مي شود و حرفش را قطع ميكند.
بھرام خيلي ببخشيد ...وسط حرفتون ...اسم خانمتون فرشته است؟
مرد بله ...فرشته ...فرشته رايگان! خير نبينه!  ...چطور مگه؟
بھرام به صندليش تكيه ميدھد و نفس عميقي ميكشد و سپس:
بھرام مثل اين كه ...اين داستان ادامه داره!
فيد اوت.

پايان.
محمدرضا احمدزاده
زمستان  ١٣٨٨و بھار١٣٨٩

