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 :قبل از مطالعه فیلمنامه به نکات ذیل توجه کنیدلطفا 

عرضه خواهد  everun.irکه به زودی توسط سایت  نرم افزار جامع فیلمنامه نویسیاین فیلمنامه به منظور تست  –الف 

 "دوره کامل کارگاه فیلمنامه نویسی"شد نوشته شده است. همچنین این فیلمنامه به صورت کامال عملی و بر مبنای 

 نگاشته شده است. ارائه می شود، جلسه به صورت اختصاصی توسط توسعه دهنده نرم افزار اِوِران 22در که 

 استفاده شده است. "ویرایشگر فیلمنامه سناریست"فزار قالب و فرمت این فیلمنامه از نرم اویرایش، برای  –ب 

 استفاده شده است. "زادنرم افزار ایده پردازی شهر"برای شکل گیری رویدادهای داستانی این فیلمنامه از  – پ

 سال مناسب نیست.  16این فیلمنامه دارای تعداد معدودی دیالوگ و صحنه خاص می باشد که برای افراد زیر  –ت 

از  به صورت تصادفی بر مبنای یک ایده کامال اوریجینال، 1395 سال در تابستان "برگرد کاتسوری"فیلمنامه نگارش  –ث 

نگاشته شده  Kasthuri Munirathinamبا نام  هندی زنی با الهام از حادثه رخ داده برایو  کویت نیوزیک خبر در سایت 

 است. 

 در خانه سینما به ثبت رسیده است. 217836با شماره این فیلمنامه  –ج 

  

http://everun.ir/product/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
http://everun.ir/product/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
http://everun.ir/product/سناریست/
http://everun.ir/product/سناریست/
http://everun.ir/product/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
http://news.kuwaittimes.net/website/24456-2/
http://news.kuwaittimes.net/website/24456-2/
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 روز - سنگزغالمعدن  -داخلی 

 .صدای آژیر اتمام کار .فعالیت معدنچیان کرکننده، صدای سنگزغالر معدن در حال کلنگ زدن به دیواره کارگ
از جا  کندمی ماند و هر چه تقالمی کلنگ یک کارگر روی دیوار .شوندمی از دیواره جدا بارهیکبهکارگران همه 

 .کندمی و با دیگران صحنه را ترک کندمی شود. رهایشنمی کنده

 روز -آسانسور معدن  -داخلی 

 اندلختو دوده گرفته معدن که  چردهسیهو کارگران  شودمی تاریک است. در آن باز کامالًداخل آسانسور معدن 
شیطنت  بعضاًو پوشش تنشان شلوارکی چرک و کثیف است، با هل دادن هم و تنگاتنگ و با هیاهوی بسیار و 

و چند نفر که  شودمی . در بستهکندمی فضای آسانسور را روشن هایشانچراغشوند. نور المپ می و خنده وارد
ساله،  30 "آهوبال". کندمی و داد و بی داد. آسانسور رو به باال حرکت کنندمی فحاشی اندمانده بپشت در

، عکس بزرگ تاشده دخترک کندبدچشمی می اشسینه هایاستخوانالغرترین و قدبلندترین فرد آن جمع که 
. ناگهان تمام شودمی آورد و زیر نور چراغ کالهش به آن خیرهوانی را از جیب پشت شلوارکش بیرون میج

قاپد. می . دستی عکس رادهدمی شوند. آهوبال لبه کالهش را پایینمی نورها روی صورت آهوبال متمرکز
 .زنندمی کشد و بقیه زیر خندهمی آهوبال جیغی کوتاه

 آهوبال
 ..ها؟.کی بود؟

زنند. می و پسش کنندمی ، اما اذیتششودمی خیره هاآنگیرد و با خشونت به می را هاآناو گردن بعضی از 
 32 "مانیش"، نورها به سمت یکی از معدنچیان با نام کندمی کشد و التماسمی وقتی فریادی از سر استیصال

 مانیش از عمد نگاهی هوسناک به عکس شوند.می که هیکلی ورزیده و صورتی بسیار خشن دارد متمرکز ساله
خورد می برد. آسانسور تکان محکمیمی خواهد آهوبال را غیرتی کند. آهوبال به سمت او یورشمی اندازد.می

 و کاله را به زحمت روی سرش نشسته. کشددرد میگوید. نمی . چیزیشودمی و آهوبال کف آسانسور ولو
اما رود؛ می مالد. آسانسور همچنان باالمی ش راش شکسته است. پاهایشود. چراغمی به کف خیرهگذارد. می

 کمکم هااما صدای خنده؛ خندندمی کند، فقطنمی . کسی اذیتششودمی شدت و صدای لرزش آن مدام بیشتر
 .شودمی محو

بوسد و در می اندازند. او به سرعت عکس رامی گیرند و روبروی آهوبالمی کارگران عکس را به زور از مانیش
با هر تکان، بعضی  و افتدمی تک معدنچیان از کار. از حاال به بعد با هر تکان شدید، چراغ تکگذاردمی جیبش

را به حالت  هادستکشند و بعضی می روی سینه با دست صلیب هاآنگویند، بعضی از می به رسم هندوان ذکر
کشد. تاریکی مطلق و صدای زنجیر آسانسور. بعد از چند می هکم تکم هاآورند. صدای خندهمی قنوت رو به باال

 .شودمی سفید جاهمه. ناگهان شودمی ثانیه نوری آن باال دیده

 روز - سنگزغالمعدن  -خارجی 

 افراد را سرشماری ،کنار مدیر معدن در دهند کهمی یشان را تحویل سرکارگرهادر خروجی معدن، همه کاله
سرکارگر در  ؛ که"خبری نیست؟ "یا  "دن؟ می حقوق "پرسد: می ر هنگام تحویل وسایل. هر کارگر دکندمی

 .کندمی . مدیر با گوشی موبایلش صحبتدهدمی پاسخ هر یک به نشان نفی سری تکان

www.everun.ir 
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 مدیر معدن
 (خشمگین خطاب به گوشی تلفن همراه)

پشت میزای اون دفتر رویالتون نشستین میگین امید بدم 
... نویسمی دونن امید رو چطورینمی ؟ چی؟... اینابه کارگرا

( شودمی .. )از جمع کارگران دور.یگمم گوش کن ببین چی
. استعفا میدم. اون بچه پولدارای ..من دیگه از پس حقوق اینا

 عرب هم اگه اهل شراکت بودن تا االن سر و کلشون پیدا
 . این خراب شده چه سودی برای اونا داره؟شدمی

از  پیکرغول محافظ. دو شودمی بینیم که در همان حین واردمی یک رولز رویس شیک را ،طه معدندر محو
عمامه عربی به سر )با  پیکرغول پوشسیاهو از دور به ماشین و محافظان  بااحتیاطشوند. کارگران، می آن خارج

هی به ماشین و سرنشینان آن . آهوبال تنها کسی است که هیچ توجاندشدهو عینک دودی( خیره  وشلوارکت
 .رودمی و به سمت خروجی معدن دهدمی ندارد. کالهش را تحویل

 (.O.S)معدنسرکارگر 
 (فریاد زنان)

.. از حقوقت کم میشه .آهوبال بازم زدی چراغت رو شکوندی
 !چلفتی دراز وپادست

 کندوکاوش چفیه، بعد از عرب در پوش هیکلخوشساله، جوان  34 "مصعب"آید و می شیشه رولزرویس پایین
است. کارگران در پاسخ به سرکارگر به  گرنظارهو سپس رفتن آهوبال را  دهدمی با نگاه، آهوبال را تشخیص

 "!کدوم حقوق بابا"که  آینددرمیصدا 

گویان به  آمدخوشو  دهدمی . گوشی تلفن را به سرکارگرکندمی یش را گموپادستمدیر با دیدن رولز رویس 
 .بردمی دود. سرکارگر با تعجب به گوشی نگاه کرده و سپس آن را نزدیک دهانشها میعربسمت 

 سرکارگر معدن
 ..... ببخشید... عربا اومدن.الو

 .کندمی سپس سرکارگر رو به کارگران

 سرکارگر معدن
بینین؟ می اونجا تیپخوشاون عربای  ؟.. آره.کدوم حقوق

 .برگشته اینجا هاالساونا حقوقن. کمپانی بن فاضل بعد 

نگرند، می به اعراب مدیر معدنگویی و تعظیم  آمدخوشکه به  زمانهمنشیند و می لبخند روی لبان کارگران
 .کنندمی با هم شادمان گفتگو

دوند. می آرام ،سنگزغالتعداد زیادی زن هندی با سبدهایی بزرگ در دست، از پی یک کامیون بزرگ حمل 
 خم هاآن از ، بعضیشودمی از کامیون به بیرون ریخته سنگزغالکمی  کههنگامیاده، ج اندازدستدر هر 

را از روی جاده  هاسنگزغالو بقایای  اندایستادهتعدادی دیگر  ترعقب. کنندمی شوند و سبدهای خود را پرمی
ت. او آخرین کارگری آهوبال لخت و قوزکرده نشسته اس بینیممی ،کنند. بعد از عبور چند کامیونمی جمع
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. بقیه کندمی ( حمامشودمی ی آب ترکیده )که آب نشتی با شدت از آن خارجهااست که زیر یکی از لوله
 سنگزغالبینند که با سبد می را زیباروساله، زنی  27 "کاتسوری" خواهند آهوبال را به زور بشویند. ناگهانمی

بیند. با دیدن زن؛ همه به جز مانیش سرها می ضعیت را از دوربر سبد، این و دست یکبر کمر،  یکدستبر سر، 
 .خیره شده کاتسوریروند. مانیش دست بر چانه به می را پایین انداخته و به راه خود

 مانیش
 دزد ناموس ،ازت متنفره... مثه من

و متوجه حضور بوسد. آهوبال با دنبال کردن نگاه امی گردن بندی که با شکلی خاص بر گردن دارد را مانیش
و  خیزدبرمیشوند. او که همچنان زیر دوش آب است، به سختی می . مدتی به هم خیرهشودمی کاتسوری

 .شودمی . آهوبال لبخند بر لبانش خشکگرداندبرمیروی  زند اما کاتسوریمی لبخند

روند. می جیهاریابر سر، به سمت  سنگزغالسیاه و زغالی با سبدهای بزرگ  سرتاپادر جاده، خیل مردمی 
 کسهیچ. کنندمی دود. ناگهان چند سگ در خالف مسیر جمعیت، شروع به دویدنمی آهوبال از عقب کاتسوری

بعد صورت  و گریزدای میمسخرهبه طرز  هاسگکند. آهوبال تنها کسی است که از ترس نمی اعتنایی هاآنبه 
نشسته بر  سنگزغاله رد سفیدی در سیاهی دوده و اشکی ک اشچهرهبینیم. با غمی در می کاتسوری را

 .بینیممی جیهاریا را شلوغ. شهر دهدمی صورتش ایجاد کرده است. بدون اینکه به عقب بنگرد، به راه خود ادامه

 روز -شهر جیهاریا  -خارجی 

و  هاد، بچههستن تلویزیونبعد از عبور کاتسوری از روبروی یک کافه شلوغ که مردها در آن در حال تماشای 
. بیرون کافه همانند شودمیمعطوف به تلویزیون  هااما ناگهان حواس بچه؛ بینیممی آهوبال را به دنبال کاتسوری

عقب عقب  طورهمانشوند. آهوبال هم که جلوتر رفته بود، می بسیاری دیگر شاهد یکی از جنایات گروه داعش
 .خواهد سر یک خبرنگار هندی را از تن جدا کندی می. یک داعششودمی خیرهو به آن صحنه  گرددبازمی

اما حواسشان اند؛ ماندهخیره  تلویزیونبه  زدهبهت هابچه زمانهم. رودمیآهوبال با دیدن صحنه اعدام از هوش 
نام آهوبال را صدا کرده و به صورتش  هاگیرند تا زمین نخورد. چند نفر از بچهبه او نیز هست و سریع او را می

ساله،  8دخترک خردسال  "شیال"زنند. می با دیدن شلوار خیس آهوبال زیر خنده هازنند. بچهمی یلیس
 .دودمی . سپس به سمتشکندمی سایرین با نگرانی به کاتسوری که خیلی دور شده است نگاه برخالف

 شیال
 .کاتسوری... کاتسوری برگرد، شوهرت باز غش کرد

. سر آهوبال را روی دامنش گرددبازمیو دوان و نگران سمت آهوبال اندازد میش را روی زمین کاتسوری سبد
نگران نیستند  اکثراً . شودمی او شلوغ دوروبر ،های آرام سعی در بیدار کردنش داردبا سیلی کهدرحالیگذاشته و 
ه در آن ک شودمیخندند. ناگهان حواس همه به جای آن دو تن، به ماشین رولز رویسی منعطف میو بعضی 

شوند. مصعب که چفیه صورتش را پوشانده، از دور آن جمع می ها. بچهکندمی بحبوحه، همان نزدیکی پارک
را کوچک  ایشیشه. بعد شودمی . به صورت آهوبال دقیقرودمیآید و به سمت کاتسوری رولز رویس پایین می

آید، اما با دیدن مصعب که نوع ه هوش می. آهوبال بکندمیو روی بینی آهوبال اسپری  آورددرمیاز جیبش 
خواهد می . کاتسوریرودمیاز هوش  مجدداًو  شدهزدهبهتاست،  تلویزیونداعشی داخل  کنندهتداعیپوشش او 

ی آهوبال را هازند. بر و بازو و رانمی جلوی مرد را بگیرد اما مرد چفیه اش را از صورت کنار کشیده، لبخندی
 .شودمی غیرطبیعی روی بازوی سمت چپش گرفتگیماهو متوجه یک  کندمی در یک نظر کنترل
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 مصعب
هست.  حتماً.. ... کارگر معدنه؟.قویه ذاتاًالغر و ضعیفه اما 

 .شما و این مرد رو به خونتون برسونم ،بذارید من

 ،کندمی ا برایش بازدر ماشین ر ،بادیگارد بعدازآنکهبدون توجه به کاتسوری، آهوبال را با یک حرکت بلند کرده و 
 .گذاردمیبه تنهایی او را داخل ماشین 

 روز -رولز رویس  - خارجی/داخلی

 .شودمی . کاتسوری با خجالت وارد ماشینکنندمیداخل ماشین. همه به زبان عربی صحبت 

 مصعب
 (به انگلیسی و خطاب به کاتسوری)

 سنگزغالتاجر  ،مصعب شافی

. کنار مصعب مرد دهدمیاو دست  مردد است و بعد باکاتسوری کمی  .کندمیبرای کاتسوری دست دراز 
ساله نشسته است که عینک دودی بر چشم دارد و گویا از حرکت مصعب  32 "ناصر بن سعید"رشیدی به نام 

و از روی اکراه به بیرون معطوف است. مصعب با شوخی چیزی در گوش  عمداًاش عصبانی هم هست و توجه
. ناصر عینک خود را از چشم برداشته و با دقت صورت آهوبال کندمی توجه او را به آهوبال جلب و گویدمی ناصر

شویم. ناصر هم پس از اندکی اخم و توجه زیاد در می و اینجا متوجه شباهت او و آهوبال به هم کندمی را نگاه
گوید. مصعب با نمی اما چیزی؛ خنددباره مییکبه، شودمی ی ریز مصعبهاچهره آهوبال، وقتی متوجه خنده

. در کندمی ( به ناصر و آهوبال بیهوش اشاره کرده و کاتسوری را متوجه شباهت آن دوزمانهمانگشت اشاره )
جمعیت زیاد به  الیالبه. ماشین به کندی زندمیآید. کاتسوری لبخند می به هوش کمکمهمین حین آهوبال 

 سنگزغالسبد  هازنند تا ماشین جلوتر رود. بچهمی را به آرامی کنار . دو تن از محافظان مردمرودمی پیش
 .زندمی آورند و شیال با دست روی شیشه ضربهکاتسوری را کنار ماشین می

 شیال
 زغاالت رو یادت رفت خانم معلم

ین بایستد ماش دهدمیخواهد شیال دور شود اما مصعب علیرغم میل سایرین اجازه می کاتسوری با ایما و اشاره
متعجب  طورهمان و کاودمی و شیال با سبد وارد ماشین شود. شیال با کنجکاوی، داخل ماشین لوکس را با نگاه

 .کندمی کنار کاتسوری جا خوش

 مصعب
به  -خطاب به شیال  -به انگلیسی )

 (شوخی
 ؟سنگزغالشما هم تاجر 

کشند. می شوند و بومی بوی ناخوشایندی . سپس همه متوجهدهدمی شیال خندان به عالمت مثبت سر تکان
اما با شرمندگی ؛ گویدگیرد. کاتسوری چیزی نمیمی و بینی خود را کندغرولند میناصر به عربی و با عصبانیت 



5 
 

. دست آهوبال کندمینگاه  و شلوارک خیسش به آهوبال نیمه بیهوش غمگین بیند و بعدمی زیرچشمی ناصر را
 شکل و بسیار محقر هستند.هایی یکبینیم که حلقهاج هر دو شان را میگیرد و نشان ازدورا می

 کاتسوری
 (به انگلیسی)
 .کنهمی .. هیجانی بشه غش.شوهرمه

 شیال
 (به انگلیسی)

 !کنهمی یش همج

 مصعب
 (خنددمی)

 شما خانوم عزیز انگلیسی رو خیلی سلیس و روان صحبت
 کنید. چرا؟می

 (.O.S)یالش
 لم زبان جیهاریاست آقاکاتسوری بهترین مع

 اشکالفه، صورت ناصر از فرط عصبانیت سرخ شده است و بوی ناخوشایند کندمی وقتی ماشین به ناچار توقف
 .رودنمی شیشه سمت او پایین کندمی کرده است. هر کاری

 ناصر
 (به عربی)

 .رمیام رو باز کنین بابا خفه شدیم. دارم باال هاهمه شیشه

که نزدیک  شودمی ، متوجه سه پسربچههاکشند. ناگهان ناصر در حین پایین آمدن شیشهمی را پایین هاشیشه
با شرارت و شیطنت به ناصر  هاآنخندند. می شاشند ورو میپیادهسوزان کف  هایسنگزغالبه او، با هم روی 

. همه افراد داخل ماشین با بیرون ماشین متصاعد شده است هاآنزند. بخار ادرار می . ناصر بهتشاندشدهخیره 
و با ایما و  دهدمی ی نامعلومهاگیرند و ناصر نیز بینی خود را گرفته و به عربی فحشمی تعجب بینی خود را

 .را باال دهند هابه سرعت همه شیشه دهدمی اشاره دستور

 روز -خانه پدری  -داخلی 

زیرپوش و شلواری محقر دارد و به سختی نفس نزدیک غروب خورشید. آهوبال روی تخت و کنار مردی پیر که 
 .کندمی رفتار کرده، او را بغل کرده و گریه هاکشد، دراز کشیده است. آهوبال مثل بچهمی

 آهوبال
 بابا جان

www.everun.ir 
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پدر قادر به حرف زدن نیست. کاتسوری با شرم از مصعب که در حال تماشا کردن این صحنه است، با لبخندی 
. مصعب کارتی را از کندمیبه رسم هندوان تشکر  هادستم سر و به هم چسباندن زورکی و تکان دادن آرا

 .دهدمیجیب درآورده به کاتسوری 

 مصعب
 (به انگلیسی)

باشد. با دستمزد می شرکت ما در دانباد، نیازمند کارگر
 خوب. خیلی بیشتر از یه کارگر معدن

 .کندمی ن جمله را ترجمه. خطاب به آهوبال و به هندی ایشودمی خوشحال ریکاتسو

 کاتسوری
.. پول .تونی بری شهر براشون کار کنیمی این آقا میگه

 .دنمی خوبی

 .نگردبه مصعب و کاتسوری می ینشیند و با عصبانیت و نگرانمی آهوبال بالفاصله با حالت تدافعی روی تخت

 کاتسوری
 (به مصعب -دستپاچه )

 کم حرفه ..... با نگاهش.کنهمی اونم داره تشکر

و به ناصر که وارد خانه  گرداندبرمیاما آهوبال نگاهش را از او ؛ آرام باشدکه  کندمی کاتسوری به آهوبال اشاره
 .کندمی شده و در حیاط منتظر است نگاه

 (.O.S)مصعب
به یک مترجم کاربلد هم نیازمندیم. برای تجارت  قطعاًما 

 تر از شماهند نیاز به مترجم بومی داریم و چه کسی به

گوشه حیاط و وضع اسفناک مرد پیر از  سنگزغال، به کپه هاآنناصر بیرون از خانه و در حیاط بسیار محقر 
 .خوردمی اندازد و سرانجام نگاهش به آهوبال گرهپنجره نگاهی می سویآن

 ناصر
 (به هندی -خیره به آهوبال )

 خریمرا می هایتانسنگزغال

 کاتسوری
 .آقای محترم چی گفتن؟ این خیلی خوبه آهوبال؟؟ شنیدی

مصعب با شنیدن نام آهوبال، خیره  .دهدمیکه به ناصر زل زده با دست مخالفت خود را نشان  گونههمانآهوبال 
 . چند لحظه سکوت سنگین و بعد در همان حالت تعجب با دست خداحافظیکندمی و با تعجب به وی نگاه

 .کندمی
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 وزر -خانه پدری  -خارجی 

شوند. کاتسوری هم مضطرب و با می مصعب که نگران است، دست ناصر را گرفته و به سرعت از خانه خارج
بیند که به سرعت به راه افتاده و کلی بچه هم می رسد، در کوچه رولزرویس رامی . وقتیرودمی فاصله تا دم در

و سپس با عصبانیت به خانه بازگشته و  کندمی را نظاره هاآندوند. کاتسوری با ناامیدی رفتن می به دنبال آن
 .بنددمی پشت سر خودمحکم در حیاط را 

 روز -خانه پدری  -داخلی 

 ناصر
 متن قرارداد رو مطالعه کردی؟ می خوام همین االن...

 مصعب
 باید بیشتر فکر کنم.

 کند.ناصر با خشم و تعجب به او نگاه می

 روز -خانه پدری  -خارجی 

بوسد و با خطاب کرده، پایش را می باباو به نزد مرد پیر رفته و او را  کندمیآهوبال کرده، اخم  کاتسوری رو به
 . کاتسوری به آهوبال اشارهکندمی بستهو  بازرا  هایشپلک. پدر با آرامش شودمی ایما و اشاره حالش را جویا

گیرد. از ین کاتسوری و آهوبال باال میکه به دنبالش برود. بیرون اتاق و داخل حیاط، بحث و دعوا ب کندمی
قاپد و آن می کاتسوریآهوبال کارت را از دست  .شودمی زاویه دید پدر، صدای دعوا به صورت ناواضح شنیده

زند. روی آهوبال بالفاصله با سیلی خوردن بیند که کاتسوری توی گوش آهوبال میمی . پدرکندپاره میپارهرا 
اندازد می دست روی گونه ملتهب دارد، نگاهی با شرمندگی به پدر کهدرحالیرد. آهوبال گیمی به سمت پدر قرار

. سر به پایین، بغض کرده و مشتانش کندمی بندد. کاتسوری چند لحظه سکوتمی در را به روی پدرو سپس 
 .دهدمی جای گیرد. صورت آهوبال را در دستانشمی . چسبیده و رو در روی آهوبال قراراندشدهبه هم گره 

 کاتسوری
 منقطع(و  آلودبغضه، آهست)

.. پدر حال خوبی نداره. سرطان ریه داره. باید .گوش کن آهو
 وقت نداریم. نهایتاً یه سال دیگه.هر چه زودتر عمل شه. 

نشیند و با دست می نشیند. کاتسوری هم به همراه اومی روی زمین اختیاربیو  حالبیآهوبال شوکه شده و 
 .کندمی ش را نوازشصورت

 کاتسوری
ما پول عمل کردنش رو نداریم. هر کاری کردم نتونستم 
 پول جور کنم... هر روز حالش بدتر میشه. داره زجر میکشه

 آهوبال
 (نجواکنان –عصبانی )
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دونستم از زیر می چرا تا حاال به من چیزی نگفتی؟ اگه
س. با  الریهذاتکردم. شما گفتین می سنگم پول جور

رمان خونگی خوب میشه. مگه من مرد این خونه نیستم؟؟ د
من نباید بدونم درد پدرمون چیه؟ این مرد منو بزرگ کرده. 
بهم کار و جا و مکان داد. تنها دخترش، عزیزترین کسش 

 .. من.رو بهم داده... من

 کاتسوری
 (زندمی داد)

.. یه نگاه به خودت بنداز. هنوز هیچی نشده .من ،من ،من
 .ت باختیروحیه 

. زن و مرد و اندکشیدهسرک  هاآناندازد. همه به داخل حیاط ها میو خانه همسایه دوروبرکاتسوری نگاهی به 
نیست و سکوتی  کسهیچو اثری از  شودمی پیر و جوان. بالفاصله با دیدن واکنش کاتسوری، همه سرها دزدیده

 .گیردبرمیغیرطبیعی کل محله را در 

 آهوبال
 (نتهی به فریادنجوای م)

-حتماً میدونن جز من. نه؟ مانیش هم که می همه حتماً

 .دوننمی کل دنیا اصالً.. .دونه. آره دیگه

 کاتسوری
 .بابا خواست بهت چیزی نگیم

 آهوبال
کنم. بیرون معدن هم کار میکنم. هر کاری دو برابر کار می

 .کنممی کنم. هر کاری بخوانمی بگی

 کاتسوری
 (مستاصل)

 .نمیشه، آهو هاپولین با ا

سر آهوبال را روی  بازگردد. کاتسوری بدون آنکه کندمی برود که آهوبال از پشت بغلش کرده و گریه خواهدمی
 .کندمی . گریهکندمی شانه خود با دو دست نوازش

 کاتسوری
.. تو رو خدا مرد شو. من جز تو کسی رو .مرد شو آهوبال

 فهمی؟می ندارم.

مدتی روی پالسی در  گونههمانکشد. می دامن کاتسوری است. کاتسوری سرش را دستسر آهوبال روی 
دوباره  هاو پنجره بامپشتبینند که از روی را می هاآورند، همه همسایهنشینند. سرشان را که باال میمی حیاط

را  هاهمه همسایهریزند. سپس می . بعضی اشککنندمیو با محبت و غمگین آن دو را نگاه  اندکشیدهسرک 
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ریزند. روی پالسی که آهوبال روی آن نشسته می ایاسکناس یا سکهبینیم. هر یک داخل حیاط خانه آهوبال می
 .کنندمی است. زنان همسایه کاتسوری را دوره زدهخجالتبه نظر بسیار  ریکاتسو

 کاتسوری
اما کافی نیست. ؛ ممنونم ازتون. شما خیلی خوب هستین

 .و بستری در بیمارستان هم نمیشه آمدورفتهزینه 

 1زن همسایه 
خواید باید به کشورهای اگه درآمد درست و حسابی می

ی من همه مهاجرت کردن امارات هاعربی برید. دخترخاله
فرستن. می و االن وضعشون خوبه. برای شوهراشون پول

 .خوان برنمی درآمدشون چند برابر مرداشونه. مرداشونم

به یک زن  ها. یکی از همسایهدهدمیآهوبال فقط سرش را به نشانه مخالفت شدید تکان  همهمه جمعیت.
 .کندمی ساله، مادر مانیش، اشاره 65 "پاتل گیتا"که کنار کاتسوری ایستاده است، یعنی  قدبلندبسیار فربه و 

 2زن همسایه 
اون از همه ما پولدارتره. چرا کاری  ؟پس مانیش کجاست

ل و کاتسوری و مانیش از بچگی با هم بودن. کنه؟ آهوبانمی
 این دیگه چه جور دوستیه؟

 گیتا
پسرم با معدنچیای دیگه رفته دانباد تا حقوق عقب 

رو هم  عرضهبیموندشونو رو بگیره... حقوق بعضی آدمای 
 !پسر من باید بگیره

 .گویدمی چیزی دم گوش کاتسوری گیتااندازد. در همهمه جمع، و نگاهی بسیار بد به آهوبال می

 گیتا
مانیش هنوز هم دوستت داره. هنوز هم اجازه خواستگاری 

خواد باهات صحبت کنه. چند رو به ما نداده. می کسهیچ
 گرده... ازش جدا شوروز دیگه بر می

. آهوبال کندمیی کارت مصعب را از روی زمین جمع هاحیاط دوباره خالی از جمعیت شده است. کاتسوری تکه
 .اندازدد اما سرش را به زیر میبینمی

 آهوبال
دوست دارم کاتسو.  امنداشتهمن پدرت رو مثل پدر و مادر 

 دونی که؟می کنم. وضعمون خوب میشهمی براش هر کاری

 .ی کارت در دستان کاتسوری داردهابه تکه نگاهینیمبوسد. در همان حین به داخل رفته، پای پدر را می
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 آهوبال
 .کنمهم کار می هاشبای فصل سرد نگه دار. رو بر هازغال

 کاتسوری
 (کنان و زیر لب غرولند)

 .روی جهنمه دقیقاًکدوم فصل سرد؟ این شهر 

 آن کف سوزان هایسنگزغالبینیم که برای عبور از قسمتی از کوچه که می را هااز باالی فضای حیاط، بچه
 .پرندمی هاآناز روی  دواندوانرا پوشانیده، بازی کنان و 

 شب -شهر جیهاریا  -خارجی 

 ی آهوبال و کاتسوری برای درآمد بیشتر(ها)تالش -لوکیشنهای متفاوت  -مونتاژ 

گیرد و دوان به سمت می شب: آهوبال به سرعت از سایر کارگران معدن پیشی -خروجی معدن  -الف( خارجی 
 .ودشمی بیشتر لحظهبهلحظه. روشنایی شهر رودمی جیهاریا پیش

رد پایی زغالی بر جای  شودمی کشد. هر کس وارد کافهمی شب: آهوبال زمین را تی -کافه  -ب( داخلی 
 و این کار را با تردستی و چابکی جلب توجه کننده انجام کندمی . آهوبال به سرعت هر رد پا را پاکگذاردمی
 .دهدمی کافه لبخند رضایتی به او زده و با دست عالمت الیک رئیس. دهدمی

. مشغول رودمی و به سرعت از آن باال دهدمی را به دیواری تکیه یآهوبال نردبان :شب -خیابان  -پ( خارجی 
 .شودای میخانهاز پنجره  گیریدوده

شب: بازی کریکت هند و پاکستان در حال پخش شدن است. جمعیت زیادی از کارگران  -کافه  -ت( داخلی 
 اشپیشانیعرق  ،کشند. آهوبال خستهمی شوند و کف زمین را به گندمیوارد  بارهیکبهبرای دیدن بازی  ،معدن

ی زمین والیبال ها. بعد یک تی بزرگ همانند تیکندمی زمین نگاه کثیف و متعجب به کف کندمی را پاک
 .ندزنمی اندازد. همه برایش کف و سوتمی ، کف کافه را برقآسابرقو با چند حرکت  کندمی درست

مشغول آموزش دادن زبان انگلیسی به  سیاهتختهکاتسوری پای یک  :شب -کالس مدرسه  -ث( داخلی 
 .ستهاست. شیال هم جزو بچههابچه

و مردی خندان از  شودمی اندازد. پنجره بازمی را برق ایپنجرهآهوبال شیشه  :شب -خیابان  -ج( خارجی 
 .کندمی . آهوبال هم تشکردهدمی و به او پول کندمی آهوبال به خاطر دوده زدایی تشکر

کشد می به آهوبال نگاه کرده، خمیازه تفاوتبیو مردی  شودمی دیگر باز ایپنجره :شب -خیابان  -چ( خارجی 
 .بنددمی و پنجره را

کوبی ایپو به ناگهان تمام کافه غرق هیاهو شده و کارگران به  شودمی تیم هند برنده :شب -کافه  -ح( داخلی 
بر  تأکیدمتصاعد شده )اسلوموشن رقص کارگران و  هایشانلباسعجیبی از  گردوغبارپردازند که در نتیجه می

. آهوبال مستاصل با تی اش بر دیوار گیردبرمی( و کل فضای کافه را در هایشانلباساز  هاپخش شدن دوده
 .روی دیوار مشخص است کامالًاو و تی اش ، رد بدن شودجا میجابهی تفاوتبیتکیه زده است. وقتی با 
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دیگر است که ناگهان یک زن و  ایپنجرهاز  گیریدودهآهوبال در حال  :شب -در جیهاریا  ایخانه -خ( داخلی 
 و هم را نوازش اندنشستهمتعجب آهوبال، عاشقانه کنار هم  هاینگاهاز  خبربیبیند که می مرد را داخل خانه

 .بینندمی خواهند همدیگر را ببوسند که ناگهان او را پشت پنجرهها میآن. کنندمی

 .زندمی دود و فریادمی همان مرد صحنه قبل به دنبال آهوبال در خیابان :شب -خیابان  -د( خارجی 

شوید. می را هاآنو  کندمی ی کالس درس کاتسوری را پاکهاآهوبال دوده پنجره :شب -مدرسه  -ذ( خارجی 
بسیار زشت و پالسیده برای کاتسوری گذاشته و از  گلیدستهام کار، پشت پنجره کالس، آهوبال پس از اتم

 .زندمی . کاتسوری یک لبخند جدی اما صمیمیدهدمیهمان پشت پنجره برایش دست تکان 

سوزان کف کوچه که وسیع  هایسنگزغالشب: در مواجهه با  -کوچه منتهی به خانه پدری  -ر( خارجی 
و بدو از  کندمی ترسد، دختر را با دو دست به سختی بلندمی بیند کاتسوری از عبورمی ، وقتی آهوبالنداشده

 .گزدمی دود. مانیش از دور شاهد این صحنه است و لبخطر میبیروی آتش و از نقاط امن 

از مراقبت پدر فارغ شوند. زن همسایه می آهوبال و کاتسوری با هم وارد خانه :شب -خانه پدری  -ز( داخلی 
 . سپسکندمیآهوبال به بالین پدر رفته و او را تیمار  کهدرحالی، گویدمی و چیزهایی به کاتسوری شودمی
 .دهدمیانجام  تنهیکشوید و نظافت و بقیه کارهای شخصی او را بینیم که پدر را با دستمالی خیس میمی

 .کنندمیانه پنهان را جایی امن در کف خ هاپولآهوبال و کاتسوری 

 پایان مونتاژ

 شب -کافه جیهاریا  -خارجی 

. ناگهان اندخسته. هر دو به شدت خورندمیو چای  اندنشستهآهوبال و کاتسوری با هم در فضای بیرونی کافه 
 .کنندمی شوند. با نگرانی به هم نگاهمی و آمبوالنس نشانیآتششاهد عبور چند دستگاه ماشین 

 شب -آهوبال  محله -خارجی 

کشد. تعداد زیادی ی آتش زبانه میهابینند از دور غوغایی بر پا شده و شعلهدوند و میشان میمحلهبا عجله در 
. کنندمی . همه برای خاموش کردن آتش کمکاندپریشانگیج و  هادر حال سوختن هستند. همسایه هااز خانه

خواهد به درون خانه بپرد، اما خرده آواری جلوی هوبال میآتش از داخل خانه آهوبال هم زبانه زده است. آ
 خیس. سرتاپاافتد. به شدت ترسیده است. می روی زمین حالبیکند ادامه دهد و . جرات نمیریزدفرومیپایش 

 و به آهوبال و آتش شدید زبانه کش دهدمی کاتسوری ناامیدانه به دیوار تکیه .کندمی لرزد. نام پدر را زمزمهمی
پدر  کهدرحالیآید، می بیرون هابیند که از میان شعلهمی اما ناگهان مانیش را؛ از درب خانه خیره شده است

 .وی را نجات داده است

 .رسدمی هاآنخانه  بهنشانی باالخره آتش هایماشین. یکی از رودمیخانه در کام آتش فرو 

خود را به دیواری رسانده و به آن تکیه  کشانکشان، جاننیمهدر آن همه هیاهو، آهوبال به هوش آمده و 
زنند. آهوبال بیند پدرش نیز به همان دیوار تکیه داده و البته زنده است. هر دو به هم لبخند می. ناگه میدهدمی

کشد. مانیش کنار می ، سرش را دستکنانسرفهی و حالبیو پدر با همه  کندمی لوس بغلش ایبچههمانند 
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. کاتسوری دوان دهدمی ، پدرش را از دور به او نشانکمربهدستیستاده است و لبخند فاتح زنان و کاتسوری ا
 دد.خنرود. گریان میبه سمت پدر می

 کاتسوری
.. مانیش نجاتت داد. تو ... شانس آوردیم.خوبی بابا جان؟

 خوای؟نمی چطوری آهو؟ خوبی؟ چیزی

 آیند و پدر را معاینهها میآننگرد. چند پرستار به سمت می گوید و خشمگین به مانیشنمی آهوبال چیزی
چهارزانو روی زمین نشسته، به باال رفتن  بال. آهوشودمی مهارخانه آهوبال  سوزیآتش ،. پس از مدتیکنندمی

گیرد. مانیش دست در دست شیال، به همراه نشیند و زانو بغل مینیز کنارش می ریدودها توجه دارد. کاتسو
 .آیندها میآنرش به سمت ماد

 گیتا
. یاال بجنبین. امنهکنین همگی بریم خونه ما. اونجا  شبلند

 .برای پیرمرد خوب نیست بیرون بمونه

 نگرد.گیتا با خشونت به آهوبال می .کشدمی به او پدر را به دوش توجهبی. مانیش کندمیآهوبال با سر رد 

 گیتا
 .ا شیتو اگه خواستی، بمون کوچه خوراک سگ

شوند. آهوبال و خواهر می خانه درود. کاتسوری و بقیه وارلشان میبا اکراه به دنبا و فاصله زمانیآهوبال با کمی 
اما در ورودی ؛ رسندمی ، آخر از همه به درکندمی که او را در راه رفتن کمک ساله 35 "ناندا"بزرگ مانیش، 

. ناندا تا شودمی ، آهوبال پشت به آن موتور کرده و معذببرناگهان با دیدن موتوری قراضه کنار د شانخانه
 .کندمی پوشاند. سپس به آهوبال نگاهمی ، موتور رابا عکس یک ببربیند، به سرعت با کاوری می این حرکت را

 شب -خانه مانیش  -داخلی 

انه مانیش هم به نسبت . خکنندمی و کراوات، داخل خانه مانیش با او و مادرش صحبت وشلوارکتچند مرد با 
از داخل یک اتاق دیگر  هاجمعیت زیاد خواهران و برادران قد و نیم قدش کوچک است. کاتسوری و سایر بچه

روی زمین دراز  جاهماندر دست دارد. پدر آهوبال و خود او  اینامه. یکی از مردان اندایستاده گوشفال
 .کنندمی نگاه هاآنو به  اندکشیده

 هرداریکارمند ش
خونه  ترپایینمنم که کارمند شهرداریم چند تا محل 

به ما هم اولتیماتوم داده بودن که باید هر چه  قبالًداشتم. 
 هایسنگزغالاینجا رو ترک کنیم. منم فروختم.  ترسریع

گداخته دارن به پوسته بیرونی زمین شهر نزدیک میشن. 
ریشم آخبه همین دلیل بوده.  حتماًدیروز  سوزیآتش

ی این محله دیگه امن نیستن. باید پاشین. ها. خونهنیست
 .اینجا رو امضا کنین لطفاًاینم نامه شهرداری. 

www.everun.ir 
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 .روند. گیتا عصبانی ستمی فشارد. مردانمی آهوبال صورتش را با دستانش

 گیتا
بخوابین. شیال  ترجمعبگیرین بخوابین. امشب باید  هابچه

ب. کاتسوری بره کنار پدرش. تو کنار داداش مانیش بخوا
.. تو همون .ناندا تو بین کاتسوری و مانیش بخواب. آهوبال

ته اتاق باشی برای همه بهتره... بقیه سر جاهای خودشون. 
یاال بجنبین. خدایا چقدر زیادین شماها...پدرتون تا بود فقط 
بچه پس انداخت... نشنوم کسی در مورد این نامه حرفی 

 .ریزیممی وقت خوابه...فردا یه خاکی به سربزنه... االن فقط 

-می . ناندا میانشانشودپهلو میپهلوبهخوابند. مانیش به سمت کاتسوری می سر جاهای خود به سرعتهمه 

. کندمی چشمان مانیش باز است و به نظر به کاتسوری نگاه شودمی . متوجهشودخیز مینیمخوابد. آهوبال 
 .شودمی برافروخته

 آهوبال
 چته؟ به زنم نگاه نکن... .هووی

 مانیش
 عجب مهمون پررویی هستی... من کی نگاه کردم؟

 کاتسوری
 .خوابم. تو بیا جای منمی رم اون تهمی من ؟!آهوبال

. در حال خارج شودمی از خانه خارجغرولند کنان  ،کرده دستیپیشخواهد بلند شود مانیش می کاتسوری تا
 ی کوتاههاجیغ هاآنو  شودمی شب از روی پای چند تا از خواهرها و برادرها رد شدن هم ناخواسته در تاریکی

 اندشده خیزنیمدهد. حال کاتسوری و آهوبال نمی نشان العملیعکسچشمان همه باز است اما کسی  زنند.می
 .خوابندمی هر دو با هم پشت به هم کرده و لحظه. سپس در یک اندزدهو به هم زل 

 روز -انه مانیش خ - داخلی

دستمال تر را دور دو  تعمداً. گیتا کنندمی و کاتسوری و مادر مانیش از او پرستاری شودمی حال پدر وخیم
 .گیرد تا چیزی نشنودمی گوش پدر

 

 گیتا
مانیش همه چی تمومه و حتی چند کالس درس 
خونده...فقط به خاطر اینکه در حد تو باشه. آهوبال خب.. 

ما اصل و ... . آدم خوبیه اماو مفلسیه پولبیه. آدم سوادبی
 معلوم نیست از کجا اومده. خواهش اصالً نسب داریم و آهو 

فکر کن. مانیش هنوز گردن  حرفمکنم یه بار دیگه به می
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 خواست بندازه گردنت رو گردنشمی پیش هاسالبندی که 
 کنه. اینا به کنار...اگه تو باهاش ازدواج کنی اون هر کاریمی
 جربزه پولدار شدنو داره.و عمل کنی. اون ر کنه تا باباتمی

 اندازد. پدر با عصبانیت به چشمان گیتا خیره شده است.می گوید و سرش را پاییننمی کاتسوری چیزی 
 .کندمی . کاتسوری با شرمندگی نوازششآیددرنمیخواهد چیزی بگوید اما صدایش می

 شب -خانه مانیش  -داخلی 

. چشمان گیتا باز است. مانیش داخل حیاط خانه و کنار موتورش دراز کشیده است و اندخوابیدههم همه کنار 
مانیش . گویدمی . به او چیزیرودمی مانیشو به بالین  شودمی . گیتا به آهستگی بلندرودمی با گردن بندش ور

و دم گوش او  کندمیته و او را بیدار گیتا به آهستگی به بالین کاتسوری رف شود.می بلند شده و از خانه خارج
 .رودمیشود، بیرون وقتی از خواب بودن آهوبال و پدر مطمئن می ری. کاتسوگویدمیچیزی 

 شب -شهر جیهاریا  -خارجی 

 ایکوچه. ناگهان دستی از تاریکی او را به درون رودمی، در سیاهی شب پیش درپیچپیچی هاکاتسوری در کوچه
. حال شودمیو پس از مدتی کوتاه سیگار بعدی روشن  یکی مطلق، روشن شدن یک سیگارکشد. در تارمی

 تنش پرفقط نور سرخ دو سیگار را داریم. ابتدای صدای نامفهوم مکالمه آرام بین زن و مرد. سپس لحن مکالمه 
د. سپس گردن آیروی زمین می های کوتاه زن و سپس افتادن بدنها. بعد تنها صدای درگیری و جیغشودمی

و با زور خود  افتدبه زمین میکاتسوری  .افتدمی بینیم که بعد درگیری زیر نور چراغ به زمینمی بند مانیش را
و زیر نور چراغ  افتدمی اما از شدت استرس، در حال دویدن وسط کوچهکند؛ میخالص  مرد را از دستان آن

. گرددبازمی، اما پشیمان شده شودمیچند قدم دور . سپس رسدزنان باالی سر او مینفس. مرد شودهوش میبی
 .خواهدمی . مدام از کاتسوری معذرتکندمی. مانیش گریه شودمیصورتش واضح 

 .گذاردمیآیند، گردن بند را از روی زمین برداشته، پا به فرار ها میآنبا دیدن چند رهگذر مست که به سوی 

شوند و می گیج ایفاصلهمستند که پس از طی  قدرآنرا دستگیر کنند اما خواهند فراری ها میآندو نفر از 
زند و باالی می بیرون اشخانهاز  دادوبیداد! یکی از زنان همسایه با شنیدن صدای کنندمی یکدیگر را دستگیر

 .شودمی سر کاتسوری حاضر

 2زن همسایه 
کمک کنین .. ... چیزیش نیست از حال رفته.این کاتسوریه

 بریمش خونه ش...ب

 کند.تر میجمعرا برطرف کرده و حواسشان را  هاآنزدن به مردها، مستی  گردنیپسو با 

 شب -لوکشین رویای آهوبال  -خارجی 

بیند که شمشیر به دست، او و کاتسوری را می را چشمییکدر یک کابوس وحشتناک، آهوبال مرد زشت 
 .آوردمی ، باالی سر آن دو ظاهر شده و شمشیر را برای ضربه باالبستبنو پس از مدتی در یک  کندمی تعقیب
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 شب -خانه مانیش  -داخلی 

 .شودمی بیدارزنان نفسزند، داد میریزد و می ، آهوبال که در خواب عرقهای بچههادادن  با تکان

 آهوبال
 خواب بد دیدم

 .گذاردمی آید و لیوان آب را به دهنشمی باالی سرش ناندا

 دانان
 بینی؟می بینی...چیمی چند شبه کابوس

دو متکای زیر  متوجه جای خالی کاتسوری و و شودپهلو میپهلوبهبرای بغل کردن کاتسوری گوید. چیزی نمی
 شود.میلحاف 

 شب -خانه مانیش  -خارجی 

به همراه  2 یه. زن همساکنداین پا و آن پا میآهوبال با نگرانی دم در خانه منتظر است. گیتا نیز مضطرب 
 ایگوشهینیم که بمی . از دور مانیش رادهدمی رسانند. زن توضیحاتیمیمست، کاتسوری را تا دم در  مردهای

برد. گیتا توی سر می داخلگیرد و به می کاتسوری را روی دو دست بال،پنهان شده و مراقب اوضاع است. آهو
 .دزددمی کاود. مانیش سرش رامی چه را با چشمانشکو سویآنو  سواین درجا طورهمانزند و خودش می

 روز -خانه مانیش  -داخلی 

شود. خواهد او را بیدار کند موفق نمیکاتسوری خودش را به خواب زده است و هر چه آهوبال می ،هنگام بحص
واهد با خمی گیتانگرد. ، کاتسوری از پشت پنجره رفتن او را میشودمیوقتی آهوبال از درب خانه خارج 

 .دهدمی صحبت کند، اما او فقط با ناراحتی و خشم سر تکان ریکاتسو

 روز -خانه مانیش  -داخلی 

. گذاردمی ریزد مقدار کمی پول زیر بالش اومی کرده و اشک هقهقآرام  کهدرحالیبوسد و می کاتسوری پدر را
. شودمی ز چشمان بسته پدر سرازیر، اشک اشودمی پدر چشمانش بسته است. وقتی کاتسوری از اتاق خارج

. گیتا و چند دختر دیگر بعد از چند ثانیه به شودمی از حیاط خارج با عجلهکاتسوری با یک چمدان کوچک، 
 .کنندمی دنبالش رفته، فریاد زنان صدایش

 روز - سنگزغالمعدن  -داخلی 

هستند. تنها هستند. سایر کارگران داخل معدن، مانیش و آهوبال با هم روی سطح سنگی در حال کلنگ زدن 
نگرد. به آهوبال می جانبیکشد و به کلنگ زدن در قسمتی دیگر مشغول به کارند. مانیش دست از کار می

. ناگهان مانیش کنترل خود را از دست داده و کندمیکه گویی دارد جان  رمقشبینحوه قوز کردنش و دستان 
 اما پشیمان؛ گیردنگاه کرده و کلنگ را گویی به قصد جان آهوبال باال می از پشت سر به آهوبال حدبیبا خشمی 

 .زندآهوبال را از دور صدا می کهرسد چون صدای سرکارگر به گوش می شودمی
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 روز - سنگزغالمعدن  -خارجی 

ل بدون گویند. آهوبامی بینیم که با حرارت و استرس چیزی به آهوبالمی ی همسایه راهاورودی معدن، بچه
بینیم که به دنبال آهوبال اطراف معدن را می هایسگدود. از دور اجازه با همان کاله و لباس کار فقط می

 دود.با تمام توان و قدرتش میآیند. او می

 روز -ایستگاه اتوبوس جیهاریا  -خارجی 

. داخل اتوبوس )که هنوز کندمیبه دنبالش، توجه همه را به خود جلب  هاسگدویدن آهوبال و با فاصله زیادی 
روی خود را پوشانیده، روی آخرین صندلی اتوبوس نشسته و از شیشه  کهدرحالیحرکت نکرده(، کاتسوری 

. چشمانش تر شده و مضطرب است. ناگهان از دوردست، کندمیپشتی اتوبوس به دوردست جاده پشت سر نگاه 
. با صدایی بسیار کندمیدهد. اتوبوس حرکت تشخیص نمی اما آهوبال را؛ شنودرا می هاسگو صدای  گردوغبار

. آهوبال با گرداندبرمیرویش را کاتسوری . شودمی آواز محلی زنان و مردان داخل اتوبوس آغاز آور وسرسام
زند. از پشت سر، کاتسوری فریاد می را رسد و نام کاتسوریدود. حتی به چند قدمی اتوبوس هم میتمام توان می

 .دهدمیخیص را تش

 آهوبال
 (با بغض. با تمام توان توأمزند و داد می)

 ... برگرد... من چی میشم.پس بابات چی میشه

. سر پیچ کننداش میهمراهیبه آهوبال کاری ندارند و فقط  اصالًشویم رسند، اما متوجه میبه او می هاسگ
 ایشیشهایستد. گویی که دیواری ت پیچ میپشباره یکبه، آهوبال شودمیزمانی که اتوبوس از دید خارج 

روی زمین . آهوبال کنندمیو او را دوره  گردندبازمینیز پس از طی مسافتی دورتر،  هاسگ. اندنهادهروبروی او 
از  هاسگزند و همه می آهوبال فریادی .زنندبا محبت او را لیس می هاسگ. کندمیگریه  زارزارنشیند و می

 .نندکمی ترس فرار

 روز -ایستگاه اتوبوس جیهاریا  -خارجی 

 اشبدرقه، ها. بسیاری از اهالی محل و همکارانش، مانیش و بچهشودمیخود سوار اتوبوس  باروبندیلآهوبال با 
رسد، اتوبوس به به پیچ می کههمیناما کند؛ می . اتوبوس حرکتاندنشستهاو را به نظاره  سوارشدنو  اندکرده

، از زدهخجالت. شودمیاز اتوبوس پیاده  و ترسیده . آهوبال فریاد زنانکندمی دای وحشتناکی ترمزناگهان با ص
 .گرددبه خانه بازمی کنندهمشایعتمیان جمع 

 شب - سنگزغالمعدن  -داخلی 

 1کارگر معدن 
 چند ماه گذشته... از زنش خبری نشده؟

 هاییریش. آهوبال با ظاهری پریشان و دهدمیتکان  سرش را به نشانه نفی کندمیکه کار  طورهمانمانیش 
 .کندمیو با فاصله زیاد از سایرین کار  واردیوانهبلند )نسبت به قبل(، با خشم و 
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 2کارگر معدن 
 ... چرا نمیره به دانباد. ممکنه اونجا رفته باشه.بیچاره باباش

 3کارگر معدن 
ریا بیرون از جیها وقتهیچتو اهل این شهر نیستی. آهوبال 

نرفته. میگن باباش اونو از دهلی آورده اینجا. روزی که آهو 
گفت... یه اتفاقی تو می رو آوردن سرتاپا خونی بود. مانیش

دهلی افتاده. هر چی بوده اونقدر بد بوده که نه آهو و نه 
 .پدرخونده ش ازش حرفی نزدن

 2کارگر معدن 
راهه. مگه  دانباد که دهلی نیست. با ماشین فقط نیم ساعت

 نه مانیش؟

. هر چه تقال کندمی. کلنگ آهوبال در دیواره گیر دهدمیمانیش واکنشی نشان نداده و خونسرد به کارش ادامه 
 .دهدمیکنار دیواره، مستاصل لم  جاهمانزند. می فایده ندارد. لگدی به آن کندمی

 روز -بازار جیهاریا  -خارجی 

 ، طول بازار را طیزیرسربه ،بینیم که با قدی یک سر و گردن باالتر از بقیهمی را در بازار شلوغ جیهاریا، آهوبال
بسیار دور از او و در انتهای بازار، زنی را با پوشش  ایفاصلهنگرد. در می ایستد. به اطرافمی . ناگهانکندمی

ان کاتسوری را دارد. آهوبال بیند. زن نیز از ابتدا به او خیره شده بود. زن چشممی بر صورت روبندهعربی و 
زند تا به زن برسد. زن پشت بازار از می و سپس مصمم جمعیت را یکی پس از دیگری کنار گنگ و گیجابتدا 

رسد. با دستانی لرزان درب می . آهوبال پس از مدتی تعقیب، سرانجام به خانه سوخته پدرششودمی نظر پنهان
خواهد او را در آغوش می .آیدمیقبال او تبیند که در لباسی زیبا به اسمی . کاتسوری راکندمی فلزی حیاط را باز

 .شودمی محو کمکمبگیرد که ناگهان کاتسوری 

 شب -خانه پدری  -داخلی 

داخل خانه نیست. آهوبال  کسهیچتابد. می خانه سوخته در تاریکی. نور ماه از قاب پنجره توخالی به داخل
خواهد خانه را ترک کند می نشیند.ای میگوشهکاود. می خانه و داخل را با چشم وروبردایستاده در میان اتاق، 

کاتسوری و کارت به هم  حلقه. پاکت قطور و شودمیروی طاقچه  (زیر نور ماه)که متوجه درخشش چیزی 
ت. نامه را ریزد بیرون. پاکت حاوی نامه اس. یک بسته اسکناس میکندمیچسبانیده شده مصعب. پاکت را باز 

. حلقه را هم در گذاردمی بوسد و در جیبشمی . ناامیدانه نامه راکندمیو چند بار سر و ته  گرفته ماهزیر نور 
 .کندمی جمع با عجلهرا  هاپولانگشت دیگرش. 

 شب -خانه مانیش  -داخلی 

ا با دیدن دوباره حلقه کاتسوری به او نشان بدهد، امنیز نامه را  ،تغذیه پدر خواهد حینمیآهوبال مضطرب است. 
 زند.آهوبال لبخندی مصنوعی می .و دعوا کنندمی سر و صدا ها. بچهشودمیدر انگشتش، منصرف 
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 آهوبال
 ..... کاتسوری از خودش خبر داده بابا... کاتسوری.بخور بابا

 .فشاردمی . دست آهوبال راشودمی صورت پدر گشوده

 آهوبال
 (مصنوعی زدگیشوق)

.. گمونم .کاتسوری فرستاده و... همه رن این پوال روببی
 .بتونیم عملت کنیم

زنند. می زل هاپولگیتا، به  هاآنیت تبعبهو  هاشوند. بچهمی پخش زمین هااسکناسلرزند و می دستانش
 .کندمی را جمع هااسکناس بااحتیاطآهوبال 

 روز -شهر جیهاریا  -خارجی 

دیشان "از خیابان، روی یک عصا در آسمان معلق است.  ایگوشهغ شهر، مرتاضی در شلو هایخیاباندر یکی از 
لباس بلند قرمز رنگی دارد و عصای او بر قالیچه کوچکی استوار است. آهوبال همانند سایرین  ساله، 55 "کاپور

 .تایستد. فضای روحانی حاکم اسمی که چندین متر دورتر مشغول تماشا هستند، با احترام کنارش

 آهوبال
 (با احترام)

 .عالیجناب؟ حضرت واال؟... یه نامه آوردم تا برام بخونید

 دیشانخندند و از می دخترشدوستبینیم که با مردی اروپایی را می زمانهمدهد. واکنشی نشان نمی دیشان
 .زده است ایحقهمرتاض چه  دهدمیگیرند و گویا دارد به او نشان فیلم می

 آهوبال
 (درگوشیو آهسته )

شدی؟ من  یرجو گهی دیشان... باز چند تا اروپایی دیدی 
 کارم فوریه

را زیر نظر گرفته، نامه را با هر دو دست  هاو ضمن اینکه زیرچشمی اروپایی کندمیمرتاض ناگهان عصا را رها 
. او همچنان روی دارد ایبامزهخواند. صدای و آن را بلند می گذاردمیرا روی چشم  اشکهنهگیرد، عینک می

 .زنداروپایی جیغ می دختر هوا معلق است.

 دیشان
 (متن نامه)

 ...دیشان کاپور واالمقام، ،استاد اعظم

 (.V.O)کاتسوری
 لطفاً مطمئنم که آهوبال این نامه را به شما خواهد داد، پس 

 سازیمعادلفقط برای آهوبال بخوانید. برای کلمات سنگین 
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نویسم و کوتاه. میبا عجله  کنید تا او متوجه شود. من
در یک کمپانی و در عربستان  اکنونهم.. .آهوبال مهرا

 عالوهبهمشغول کارم. حقوق چند ماه کارکرد  المللیبین
اما هنوز هم ام؛ فرستادهمساعده و وام را برای درمان پدر 

 .کنممی ماه دیگر تمام پول را جور چندکافی نیست. تا 

آید و روی به سبک هندی و متعجب به نزد مرتاض میمه، مرد اروپایی با احترامی در حین بازگویی متن نا
ریزند و آهوبال در حال . رهگذران با دیدن این وضع برایش پول میگذاردمیقالیچه مقدار زیادی اسکناس 

 .اما حواسش به متن نامه است کندمیرا برایش جمع  هاپولبه اشاره مرتاض  ،شنیدن نامه

 (.V.O)یکاتسور
برایش بخوانید. با  بااحتیاطادامه نامه را  لطفاً ،استاد کاپور

لحنی که آهوبال عزیزم به هم نریزد. البته شما انسان 
 .هستید ایفرزانه

 خواند و سپس با ناراحتی و کمی ترس به آهوبال خیرهمی دیشان چند ثانیه ادامه نامه را خودش به تنهایی
 .خواندمینامه را  ادامهان کنمنمنو آهسته و  شودمی

 (.V.O)کاتسوری
اما ؛ شنوی ناخوشایند استمی آهوبال مهرا. چیزی که االن

ندارم.  ایچاره اینشنیدهچون تا این لحظه از من دروغی 
در آخرین شب زندگی ما، من به تو خیانت کردم. من 

اما قسم به پدر که عشق قدیمی من سبب ؛ مستاصل بودم
ه این استیصال فقط برای پدرمان و وضع خیانت نشد که هم

بود. بعد از آن شب کذایی، دیگر جرات  مانزندگیآشفته 
هر نگاه من و عدم  که نکردم دوباره در صورتت نگاه کنم

افزود. دالیل می اقرارم، دروغی مضاعف بود که بر بار گناهم
دانم که نه دیگر تو می من برای رفتن بیشتر از ماندن بود.

 شبنیمهکردی و نه من دیگر کاتسوری قبل از آن یم تغییر
 .بودم شرمانهبی

 .نشیندخورد. به ناچار روی پای مرتاض میایستاده سرش گیج می طورهمانآهو 

 (.V.O)کاتسوری
جدایی زنی از  دهندهنشان امفرستادهکه برایت  ایحلقه

شوهرش است اما من همواره تو را چون یک برادر دوست 
بدان به  داشتنی،دوستو خواهم داشت. آهوبال  امداشته

که  هااینکه علیرغم تمام  امداشتهمردانگی ت اعتقاد 
. نگذار تنها بماند. امیدت را امسپردهشنیدی پدرم را به تو 
 .از دست نده آهوی من
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 .ریزندج و واج برایشان پول میهاو رهگذران، اندمعلقمرتاض و آهوبال انگار نشسته روی هوا 

 روز -خانه مانیش  -داخلی 

ها از سر و کول هم . بچهدهند. پنکه سقفی ساکن استمی از شدت گرما بادبزن تکان هاگیتا و چند تا از بچه
هایی با خلط افتند. حال پدر خوب نیست. سرفهپرند و یا روی او میروند. گاهی از روی پدر آهوبال میباال می

. مانیش هم دهدمیو گیج نیست. ناندا به پدر دارو  هواسربه. مثل همیشه دشومیوارد خانه  بالو خون. آهو
زیرچشمی و  گیتاخورد. ، اما خشم خود را میرودمینشسته است. آهوبال با دیدن مانیش از کوره در  ایگوشه

پدر رفته و به نزد  بال. آهوکندمی و بعد به مانیش. مانیش مضطرب به آهوبال نگاه کندمی مشکوک به او نگاه
 .اندازد. به مادر مانیش نگاهی خشمگین میکندمیاو را با تمام قدرتش بلند 

 آهوبال
 .ممنونم

 گیتا
بری؟ کاتسوری می ری؟ پیرمرد رو کجامی کجا داری

 .پدرش رو به ما سپرده

 آهوبال
 (سرد و خشن)

که باید تا وقت عمل به خوبی ازش مراقبت کنم.  نوشتهنامه 
اومدیم می نباید اصالًرفتیم... شاید می ایدخیلی وقت پیش ب

 .اینجا

 .اندازدمی نگاهی خشمناک به مانیش. مانیش سرش را پایین

 آهوبال
 م جا نیست چه برسه به من و پدرم.اینجا واسه خودتون ه

 .کندمیآید. آهوبال رد . ناندا به کمکش میشودمیآهوبال وارد حیاط 

 روز -محله آهوبال  -خارجی 

شوند، گیتا مانیش را از خانه به و پشت سر او شیال و چند تا بچه کوچک از خانه مانیش دور می بالآهو وقتی
. صدای مبهم کندمیچند لحظه بعد موتورش را نیز به بیرون هدایت و در کوچه واژگون  کند ومیبیرون پرت 

از او  هاو شیال و بچه گذاردمی پنجره. دم در خانه سوخته، آهوبال پدر را روی طاقچه شودمی دعوایشان شنیده
 .کشد. خانه ویرانه استمی . شیال از پنجره به داخل سرکشودمی . آهوبال وارد خانهکنندمی مواظبت
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 روز -خانه پدری  -داخلی 

. در فلزی مخفیگاه کف زمین شودمی خیره وداغاندربناامیدانه به آن فضای سوخته و  ایلحظهبرای آهوبال 
. شودمی . با افسوس با دهان پوفی کرده و در نتیجه محتویات خاکستر شده داخل آن در هوا پخشکندمی را باز

 نگاهی به عکس کاتسوری. .است ماندهباقییک نیمه اسکناس سوخته نیز آن ته 

ا افتد. پدر بمی خواهد عکس را پاره کند که ناگهان چشمش به سایه پدر روی زمین خانهو می کندمیگریه 
 هابعد بچه و با سایه روی زمین و زیر پای آهوبال ساخته است شبیه قامت آهوبال تمام ناتوانی با دست شکلکی

ی هاترسانند. صدای خندهمی سازند و به دنبال شکلک پدر واق واق کرده و او رامی سایه چند سگ را کنار آن
 .شودمی رژی بلند. آهوبال لبخندی کمرنگ زده و بعد با انشودمی بلند هابچه

 خانه پدری( سازیآماده) - لوکیشنهای متفاوت –مونتاژ 

. او چند تا جعبه چوبی کندوجو میجسترا  هابیرون خانه هایآشغالآهوبال  :شب -شهر جیهاریا  -خارجی 
بیرون  که بینیممی . در همان حین مردم راکندمی نگاه هاآنو با رضایت به  کندمی خالی میوه را با هم بلند

را که خاموش شده  ها. آهوبال چند تا از فانوساندنشستهرا به نظاره  هاآنو  اندکردهفانوس )دیا( روشن  هاخانه
 .کندمی برداشته و فرار هاآنبودند، به دور از چشم 

 تی چوبی میوه را کنار هم گذاشته و تختی درسها، جعبههابا همکاری بچه :شب -خانه پدری  -داخلی 
. در همان محل کنندمی را روی تخت پهن هاآن وآورند ها هم لحافی ضخیم و متکا می. چند تا از بچهکندمی

 آن چاله یافته، داخلش را پر آب کرده است و آن را کف زمین تعبیه اندازههم، یک حلبی، هاپولاختفای 
. شودمی بخار از آن بلند ناگهانشوند. می روی حلبی خیره شدهتعبیه. همه با هم به کف زمین و سوراخ کندمی

و گوشه و کنار اتاق  کندمیدرست  هاوآشغالآت. چند میز چوبی از کنندمی زنند و شادمانیمی همه دست
 .دهدمی را روی میزها و بیرون خانه قرار ها. فانوسدهدمی جای

 و واج به فضای رویا گونه بیرون خانه جهاه غذا در دست،مناندا با قابل :شب -حیاط خانه پدری  -خارجی 
 .شودمینگرد و وارد می

برای عکس کاتسوری روی میز  گاهیتکیهتا  کندمیآهوبال دو ساقه نازک را خم  :شب -خانه پدری  -داخلی 
و  کنندمی . دستان پدر را گرفته و با هم به عکس نگاهگذاردمیدرست شود. عکس را روی میز و روبروی پدر 

شوند. آهوبال در حین صحبت می آهسته از خانه خارج هاناندا و بچه در همین حین، .گویدمی ل چیزهاییآهوبا
 .دهدمی بندد، رو به عکس اخم کرده و عصبی نشانمی زند اما وقتی پدر چشمانش رامی کردن لبخند

 پایان مونتاژ

 شب - سنگزغالمعدن  -داخلی 

تواند وارد نمیشوند و مانیش می وارد آسانسور کنندمی با هم دعواسر چیزی  کهدرحالیآخرین معدنچیان 
. مانیش متوجه شده و پس کندمی ی گره کرده، خشمگین به او نگاهها. آن بیرون آهوبال با مشتآسانسور شود

را ایستد. هنوز هر دو کاله معدنچیان می ، چشم دریده، سینه به سینه آهوبالتأسفاز تکان دادن سر به نشان 
و به صورت لرزش خود را شده و تنش در بدن هر یک مدام بیشتر  کنندمی با خشم به هم نگاه بر سر دارند.

شود. میافتند. دست مانیش زخمی به جان هم می خالیدست. ناگه آهوبال با کلنگ و دیگری دهدمی نشان
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رسد که و کار به جایی می شودمیید شد واقعاً هاآنچربد. درگیری می درگیری و مقاومت طرفین. زور مانیش
به میانگاه مانیش، او را برای  ایضربهنزدیک است آهوبال با دستان قوی مانیش خفه شود. هر طور شده با 

گریزد. به های معدن از دست مانیش می. آهوبال در داالنشودمیاما او به سرعت سر پا ؛ اندازدمدتی از پا می
کوبد و کاله آهو می هاسنگشوند. مانیش سر آهوبال را چند بار به تن درگیر می رسند. دوباره تن بههم می

 .شودمی و فقط چند چراغ اضطراری روشن شودمی محوطه خاموش هایچراغخورد. ناگهان می ترک

 (.O.S)مانیش
طلبکار هم  .. عشقمو ازم دزدیدی..عوضی آشغال حروم زاده

 .مونمیری یا هر دومی امشب یا تو هستی؟

و آن  ریزدفرومی شاندیواره سست کنارهزند. ناگهان های چوبی تونل ضربه میروی یکی از پایه، مداوم آهوبال
 .شودمیتاریک  جاهمهشوند. دو زیر آوار مدفون می

 شب - سنگزغالمعدن  -خارجی 

را به بیرون  هاآندارند و  هاآنسعی در جدا کردن  سایرینهستند و  دادوبیدادمعدن در حال دعوا و  چند کارگر
 .کنندمی محوطه هدایت

 روز -شهر دانباد  -خارجی داخلی/

 .شودمی در تاریکی مطلق، صدای خفگی و زور زدن یک کودک شنیده

. صدای کندمی پیدااز زیر دو بدن کوچک دیگر ساله، به زحمت راهی برای نفس کشیدن  6 "آهوبال کوچک"
 بیند که به اومی دو دختر نوجوان دوقلو و سبزه راصورت تاریکی مطلق،  بعد از آن و یک نفس آزاد شده

 30 "مهراماهاتیر "نام  هوشلواری موقر بد کتکشند. از پشت سر آن دو، یک مرمی خندند و سرش را دستمی
و نشسته ساله را که مضطرب و نگران کنار مرد روی صندلی جل 27 "آنیتا"ا در حال رانندگی و زنی با نام ساله ر

 .بیندمی نگرد رامی و به او و دخترها

 آنیتا
.. بذار ... بیا بیرون پسرم.نکنین. آهوبال ش.. اذیت.بسه دیگه

باشین.  مؤدبپاپیونت رو مرتب کنم. دخترا توی دادگاه 
 فهمیدین؟

 بر تن دارد و پاپیون هم زده است. همگی در یک ماشین دهه هفتادی هندیی وشلوارکتآهوبال کوچک، 
. در همین حین مرد موتورسواری کنندمیرا اسکورت  هاآنپلیس، یکی جلو و یکی عقب،  هایماشینهستند. 

زند و سبقت گرفته، می لبخندی هاآنو به  شودمی رد هاآن، از کنار قراضه مانیش( نو )همان موتوربا موتوری 
ساری هندی به  ،ارد و در حال رقص و آوازبینیم که موهای بسیار بلندی دمی . مرد دستفروشی راشودمی دور
 .. حرکات پای جذابی داردکندمی فروشد. او با رقصیدن مشتری خود را خندانده و سپس جذبمی زنان

 آنیتا
 .ترسممی رو با خودمون آوردیم؟... خیلی هاچرا بچه
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 ماهاتیر
 (با دلهره)

 ...جاشون اینجا امن تره. من دیگه به کسی اعتماد ندارم آنیتا

 آهوبال کوچک
 ؟...من جیش دارمواستیبابا؟ میشه 

. آهوبال با کنندمی خطاب "آهو شاشو"و آهسته او را  کنندمی خندند و با ادا و اطوار او را مسخرهمی خواهرها
در میان  دوروبر.. چشمان مضطرب و عصبی پدر در آینه جلو. نگاه به شودمی درگیر هاآنناراحتی کودکانه با 

 ، ناگهان ماشین پلیس عقبی به شدت با یک تریلر بزرگ تصادف کرده و از مسیر خارجهاخنده بچه هیاهو و
 شودمی دستفروش رقصان و تریلی. در همین حین ماشین پلیس جلویی نیز منفجر خراشدل. تصادف شودمی

 اندزدهماشین شوک خورد. همه داخل می ر. ترمز شدید. آهوبال به زیر صندلی عقب سُشودمی و خیابان قفل
و  هابا شنیدن صدای انفجار همچون سایر ماشین همان مرد موتورینگرند. می و بیرون را با چشمانی گشوده

 .دود و آتش از دورنظاره نگرد. می و به عقب کندمی موتورها ترمز

. اشرار به سرعت کنندمیاشراری با روبنده، شمشیر به دست، ماشین ماهاتیر را وسط آن خیابان شلوغ دوره 
 2اندازد. شرورمی گرفته و نگاهی خشمگین به او یکدستگردن آنیتا را با  1. شرورکنندمی درهای ماشین را باز

جاری . خون از دهانش کندمی شمشیر را در شکم آنیتا فرو 1. شرورشودمی زند درگیرمی با پدر که فریاد کمک
درب عقب را باز کرده باز و لرزان. ناله عاجزانه ماهاتیر. اشرار دیگر  کامالًو با دهانی  زدهحیرت. آهوبال شودمی

 کشند.و دو خواهر را به زور بیرون می

 2شرور
 .. از طرف شیخ.ماهاتیر مهرا

را به آهوبال که همچنان  هازند. ماهاتیر آخرین نگاهمی برد. خون فوارهمی سریع ایضربهبا کارد گلویش را با 
کشاند می به سمت او جلو هایصندلیمیان خود را از  توانشاندازد و سپس با آخرین می ستزیر صندلی عقب ا
پلیس و صدای شلیک. بیرون ماشین دو پوتین چرمی بسیار  امانبیآژیر و سوت  .کشدمی و آرام روی او دراز

 براق در حال قدم زدن استوار به سمت ماشین مهرا

 1شرور
 .بریمباید شتیم. چاکور. همه رو کپلیسا اومدن 

کریه و خونسرد.  ایچهرهساله، با  35 "چاکور"و ریشی بسیار بلند.  بندچشمبا یک  طاسو  قدبلندمرد 
 هادوقلو جانبیاندازد و بعد به جسد می شمشیری بر کمر. یک نگاه اجمالی به داخل ماشین و جسد مرد و زن

ماشین.  بزند. اصابت گلوله پلیس به درنفس مینفس خیابان. آهوبال کوچک زیر صورت خونین پدر سویآندر 
. همه شلیک کنان او را با خود ببردگیرد تا می و دست چاکور را دهدمی به اشرار نشینیعقبعالمت  1شرور 
 را. آهوبال کوچک نفس خود دوزدمیچشم  ماهاتیربه جسد  ناگهانخورد. نمی چاکور تکاناما ؛ کشندمی عقب

 .هاو اصابت گلوله هاصدای آرام شده پژواک شلیک با توأمد ثانیه سکوت . چنکندمی حبس

 چاکور
 ...واستین سر جاتون. پلیسا رو بزنین... یکی کمه
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غرق در خون و با چشمانی گشاده. اشرار  ،بیندمی زند. آهوبال کوچک رامی به سرعت جسد ماهاتیر را کنار
تن آهوبال کوچک را  شوند اما چاکور خونسرد،می قب هالکیکی پس از دیگری در محاصره پلیس از جلو و ع

 ی پلیس متوقفها. شمشیر روی گلوی کودک. شلیککندمی و سپر خودش کشد، از ماشین بیرون میگرفته
 .. چند لحظه مکث همه نیروهای پلیسشودمی

و پس کوچه و بازار، پلیس  گریزد. با فرار از کوچهمی چاکور، دوان از یک کوچه باریک پر پیچ و خم، از مهلکه
 . در یک کوچه خلوت چاکور متوجه ویرودمیتمام مسیر را به دنبالش  ،مرد موتوری، اما کندمیاو را گم 

که از کنار صورت مرد  کندمی شمشیر خود را به سوی او پرتاب باریک. برای فرار از دست او، چاکور شودمی
 .شودتر میعصبیو  ترمصمم. پدرخوانده شودمی موتورسوار رد

. آهوبال کوچک رودمیباال  ایخانهاز دیوار  هاوپرتخرتدر یک کوچه دیگر، چاکور، بچه به بغل با پله کردن 
به زحمت و در حال راندن موتور،  ،. پدرخوانده جوانشودمی آن باال به شدت تقال کرده و از دستان وی رها

 .قاپدبچه را روی هوا می

 ها و دویدن چاکور به دنبال خود است. او را تارروی پای او است و از عقب، شاهد فریادبچه نیمه بیهوش 
 .شودمی بیند. بیهوشمی

 روز -جاده دانباد  -خارجی 

. وقتی از همان پیچ کذایی دهدمیگریزد و با موتور تا جیهاریا راه خود را ادامه بدون مکث از دانباد می موتوری
به  کوچک شوند، آهوبالنتوانست از آن فراتر برود( رد می گاههیچکه آهوبال دیگر  جیهاریا )پیچی از جاده

 .ایستدمی . پت و پت کنانکندمی بیند. موتور بنزین تمامجیهاریا را میشهر هوش آمده، 

 پدرخوانده
 (و مضطرب زناننفسنفس)

نترس. تموم شد. از این پیچ به بعد، دیگه هیچ خطری 
 .نیست

 .رودمی اندازد. دوباره از هوششوکه و با صورتی خونی نگاهی به او و سپس به پیچ جاده می طورنهماآهوبال 

 شب -لوکشین رویای آهوبال  -خارجی 

بینیم. . کودکی کاتسوری و آهوبال و مانیش را میشودمیفضا از تاریکی به فضای رویایی بی صدایی تبدیل 
. شودمیترس نبود دخترک تبدیل آهوبال کوچک هیجان به  . کاتسوری هیچ کجا نیست. برایموشکقایم

شوند. ناگهان چاکور یک چشم از مه غلیظ پدیدار دست در دست هم ناپدید می کوچک، مانیش وکاتسوری 
. شودمیشوند. نوری ته تونل دیده وارد یک تونل می یادکنانفردود. هر دو گشته و به دنبال آهوبال کوچک می

. شودمیایستد و به سرعت روی زمین ولو . میشودمیدوند. پس از مدتی آهوبال کوچک خسته به سوی نور می
چشمانش را  کند ومی یادرد خنده. کودک تسلیم، شودمیاندازد. چاکور به سرعت نزدیک به عقب نگاه می

 شنود.های شدید پدر را میپژواک سرفه .بنددمی

و کنار آهوبال کوچک که  رودمی . شمشیر مرد یک چشم باالکندمیز چشمانش را در همان رویا با نگرانی با
آهوبال که دیگر کودک نیست خودش  این بارو  رودمی . دوباره باالکندمی جاخالی داده روی زمین شکاف ایجاد
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ی و صدا . صدای سرفهشودتر میکه بزرگ بینیمرا می انینور نقطهکشاند. فقط می را روی زمین به سمت نور
نفس و زور زدن آهوبال زیر کم صدای نفسپیاپی شمشیر روی زمین. بعد کم هایضربت و ی کودکانههاخنده

 .شودمی تربزرگآوار. آن باریکه نور کوچک با تقالی او بزرگ و 

 شب - سنگزغالمعدن  -داخلی 

و زخمی  والشآشزند. ر میهای بزرگ را کنانحیفش سنگ هایدستبا  آهوبال بینیم که چگونهاز زیر آوار می
. آهوبال افتداتفاقی نمیزند، اما میچندین بار رساند. دکمه را آید. به زحمت خود را به آسانسور میبیرون می

از زیر  رمقبیبینیم. دست مانیش بعد او را دوباره بر سر آوار میکشد. کمی آهی از سر ضعف و خستگی می
نگرد. با خود ها میدستبه  زیرچشمیکند و فقط د. آهوبال ابتدا توجه نمیخورآوار بیرون آمده و تکان می

 .فشاردنشیند و سرش را در دستانش می. میشودمیدرگیر 

 روز -بازار جیهاریا  -خارجی 

پنهان  ایگوشهآورد که صورت خندان و معصوم مانیش و کاتسوری در دوران نوجوانی را کنار هم به خاطر می
. آهوبال نوجوان گونهاینی هازنند و نوازشمی و لبخندهای عاشقانه اندگرفتهستان هم را در دست از سایرین د

 هایلباسبا صورتی دوده گرفته و کثیف، مخفیانه آن دو را زیر نظر گرفته است. ناگهان پدرخوانده را با صورت و 
که با ایما و اشاره  کندمی و سعی شودمیبرآشفته بینیم. او از دیدن پدرخوانده می کار کثیف پشت سر آهوبال

خواهد گردنبندی را بر گردن کاتسوری بیاویزد، اما پدرخوانده می اطالع دهد. مانیش هاآنوی را به  نزدیک شدن
زند و دستان دختر را به زور از دستان مانیش می خشمگین، ابتدا او را هل داده و بعد سیلی محکمی به مانیش

. مردم بازار گذاردمی به نزد آهوبال برده و دست دختر را در دست او کشانکشاناو را  سپس کند ومی جدا
لرزد و با می از شدت خشم کهدرحالیریزد. مانیش می هستند. کاتسوری نوجوان اشک هاآنهمه متوجه 

 .گریزدمی ، از آنجاشودمی خیره بالخصومت به آهو

 شب - سنگزغالمعدن  -داخلی 

. کاله و صورت مانیش را داردبرمیرا از سر راه  هاسنگو  کندمیآید. نام مانیش را فریاد می خودآهوبال به 
 .بیندمی

. مانیش هم چون آهوبال سر و صورتی زخمی و خونین دارد. به زور به کنندمیصبح  جاهمانهر دو شب را 
 .آیدمی حرف

 مانیش
ل ک .. ولی.کرد پسرنمی بهت خیانت وقتهیچکاتسو 

هم  چیزِهمه  ...ما به اسم هم بودیم جیهاریا می دونن
خواستم گردن بندم رو به گردنش بندازم. می .. فقط.بودیم

.. .من و تو با هم این گردن بند رو براش خریدیم... یادته که؟
خوام بهش دست بزنم. یه دفه دیوونه شد. میاون فکر کرد 

 .همه چی خراب شد

 .نشیندران را به نظاره میورود کارگ تفاوتبیآهوبال 
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 روز -شهر جیهاریا  -خارجی 

 .دهدمی . کاغذ و قلمی به مرتاضهایش استاسکناس. او در حال شمارش رودمی آهوبال نزد مرتاض

 آهوبال
.. ... بیا بگیر... میشه اینی که میگمو بنویسی.هی دیشان

 نه.. تر.سریع.. هر چه ... اممم.برگرد کاتسوری لطفاً.. .بنویس
 .. همون اولی کافیه.خوادنمی

 .نگردمی به نحوه نوشتن کلمات ازحدبیشنویسد. آهوبال با دقت می روی کاغذ برایش تفاوتبیدیشان 

 آهوبال
 چی نوشتی؟ بخون

 دیشان
 (میلیبیکشد و با می آه)

 برگرد کاتسوری لطفاً

 آهوبال
 لطفانش رو خط بگیر

 .شودمی وبال خیرهدیشان با حالتی عاقل اندر سفیه به آه

 دیشان
 نمی خوای امضا کنی؟

 آهوبال
 ... اسمم رو چه جوری بنویسیم.بِدش من ...چرا

 ند.زرنگی میکمنویسد. آهوبال لبخند می مرتاض دست آهوبال را گرفته و اسم وی را با دست خود آهوبال

 روز -شهر دانباد  -خارجی 

هستند( سرگردان  کشیاسبابرکنانش به سرعت در حال کاتسوری روبروی یک ساختمان تجاری بزرگ )که کا
افرادی در حال پایین آوردن حروف  .است BEN FAZELاست. لوگوی ساختمان با حروف بزرگ به انگلیسی 

، دهدمی کارتی را به رهگذران نشان کهدرحالیاست. کاتسوری  ماندهباقی ENLباشند و تنها حروف می لوگو
 .شودمی تمانپرسان پرسان وارد آن ساخ

 روز -دفتر بن فاضل در دانباد  -داخلی 

از همه زیباتر هستند را  مشخصاً، چند زن را که پوشخوشهندی از میان تعداد زیادی زن و مرد  قدکوتاهمرد 
. هاستآنکه کاتسوری هم یکی از  کندمی با انگشت و اینکه یک قدم جلو بیایند انتخاب هاآنتنها با نشان دادن 

 .شوندمی ، مردهای ناکام معترضرودمی مردکوقتی 
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 روز -دفتر بن فاضل در ریاض  -خارجی 

و آمدن و به صف  اندایستادهسنتی عرب  هایلباسدر یک دفتر لوکس و بسیار بزرگ، ناصر و مصعب با همان 
ها نگاه آن و حتی بهاست  زیرسربه. ناصر اندنشستهرا به نظاره  پوشخوشو  زیباروشدن جمعی از دختران 

 اندساکت. همه کنندمی را به صف در یک خط مرتب هازننیست. چند تن از خدمه  گونهایناما مصعب کند نمی
افراد  یکیکو با  رودمی و فقط صدای زمزمه کوتاهی برای تذکر به درست ایستادن. مصعب به میان صف

ساله، هم قد و قامت کاتسوری و با چشمانی  23 "سمیه"قرمز،  ودامنکت. دختری با کندمی کوتاهی وبشخوش
ناگهان مصعب کاتسوری را  .زندآمیز میشیطنت، به او چشمکی دهدمی شبیه به وی، وقتی با مصعب دست

شود. مصعب با ناراحتی شود. سمیه کمی خم شده، متوجه این تغییر حالت میاش درهم میبیند و چهرهمی
 کند.میی که در دست دارد را جستجو فهرست

 ناصر
گم. تا چند دقیقه دیگه جناب آقای شیخ می خیرمقدم

کمپانی برای مصاحبه و استخدام  رئیسسعید بن فاضل، 
شن. من و آقای شافی تا مییکی از شما عزیزان وارد 

حدودی به زبان هندی مسلط هستیم و هدف ما از این 
 ، همکاری با یکیک مترجمیری کارگبهفراتر از  ،استخدام

است. رزومه سایرین اینجا  کنندهمذاکرهو  قاعدکنندهمت
س ایجاد پست جدید با شما تما محضبهو  می مونهمحفوظ 

 د.گرفته میشه، پس ناامید نشی

سایرین که به مد روزند، یک ساری  برخالفدارد. بسیار زیباتر از قبل شده است.  زیرسربهکاتسوری تمام مدت 
 "چه شده است؟"پرسد که می تسوری شده و بعد با ایما و اشاره از مصعبساده بر تن دارد. سمیه متوجه کا

 .کندجا میجابه مصعب پس از اندکی تفکر سمیه را قبل از کاتسوری در صف

و چفیه عربی بر سر به همراه  شلوارکتساله، با قدی بسیار بلند و قامتی رشید با  65 ،بن فاضل "سعید"شیخ 
رسد، می گذرد اما وقتی به سمیهمی ی از همهتفاوتبی. با کندمی از دختران دیدنو  شودمی هیئت همراه وارد

 د.خوانده و شادمان رزومه او را میزند. مصعب نفس راحتی کشیمی لبخند رضایتی

 (.O.S)مصعب
مرتبط با  ایخانواده. از مسلمانو سمیه منانها، هندی 

خود  سالی در سلمان کاپور. حقوق خونده و چند مهاراجه
 ،انگلیسی ازجملههند وکالت کرده. به چند زبان مهم دنیا 

هم مدت کوتاهی  قبالً ...اسپانیولی و فرانسوی مسلط است
مدل در هند مشغول به کار بوده است. مدتی را با  عنوانبه

رضایت زیادی از کارش  شخصاً خود من کار کرده و
 .و رازدار اعتمادقابل. شدهحاصل

 سعید
 .تهمین خوب اس



28 
 

خواهد برود که ناگهان می اندازند. شیخزیر میسربهشوند و می ناراحت هازن. سایر شودمی درهم اشچهرهناصر 
 . بالفاصله دست شیخ راشودمی نگرد. مصعب متوجهمی افتد و خیره به اومی اتفاقی چشمش به کاتسوری

 .کندمی را سد تماس چشمی گیرد و بدنشمی

 مصعب
 )نجواکنان(

.. از انتخاب خودتون پشیمون نمیشید. این دختر .جان عمو
-.. عالوه بر همه چیزایی که گفتم، قابلیتضمناً.نابغه است 

 ...ی دیگه ای هم دارهها

 سعید
رزومه اون دختر زیبای ساری  برو کنار ببینم... اون کیه؟

 ...پوش رو بخون. یاال

 مصعب
 )عصبی و لرزان(

مسلط به زبان انگلیسی و فقط  .ساله 30کاتسوری ماالیان، 
 .معلم مدرسه .هندی

 سعید
تونه می کنید آقای شافی. اون یکی دیگه یهشتوجخوب 

 .همچنان پیش خودت کار کنه

 مصعب
 ...شناختی از این دختر نداریم اصالً.. ما .اما شیخ

 .شوند. مصعب عصبانی استمی به او خارج توجهبیشیخ و همراهانش 

 روز - ریاض دفتر بن فاضل در -خارجی 

، در حال دامنکت. کاتسوری با اندنشستهدر یک اتاق جلسات لوکس، چند تاجر هندی و عرب دور یک میز 
اما مصعب گرفته است. باالی اتاق ؛ نیز هانگرد. هندی. ناصر با شوق به او میاستترجمه از هندی به انگلیسی 
رو به پنجره سرتاسری مشرف بر شهر نشسته  جلسه، پشت میزی کنندگانشرکتجلسات، شیخ سعید، پشت بر 
 .و در حال پیپ کشیدن است

 .روندمی . ناصر و مصعب به نزد شیخکندمی هندی را تا دم در اتاق جلسات بدرقه هیئتکاتسوری 

 ناصر
ی هااحسنت به انتخابتون پدر. سر و کله زدن با این هندی

 .اومد. اون عالیهمی چانه زن فقط از دست این زن بر
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. سپس با اشاره از مصعب خواندفرامیو کاتسوری را با اشاره  گرداندبرمیرا  اشصندلی هاآنشیخ بدون توجه به 
 .ایستدمی خواهد که اتاق را ترک کنند. شیخ روبروی زنمی و ناصر

 سعید
من هرگز دختر نداشتم. تا بوده در خاندان من پسر بوده و 

اما لطیفن و یار و  . دخترهاجورقابتبس. اونا زمختن و 
همراه... اگه با همین منوال در شرکت پیشرفت کنی، 

به  اینجا .ی خوبی در انتظارت خواهد بود دخترمهاپاداش
 .اگه لیاقت خودت رو ثابت کنی، رسیمی تمام آرزوهات

 .گیردمی سپس دو دست کاتسو را در دستان بزرگ خود

 )ادامه(سعید
د داری اما من قبل از نمی دونم تا چقدر به دینت اعتقا

برای همیشه با  کنم.می اینکه بمیری زندگیت رو عوض
زندگی مزخرف قبلیت خداحافظی کن. به نیروانای من 

 .خوش اومدی

 زند.ای میمحجوبانهلبخند بدون نگاه به شیخ، کاتسوری 

نظر  شودمی هرو ردزنند. هر دختری که از رامی مصعب و ناصر کنار پنجره با هم گپ ،در راهرو کنار دفتر
 تقریباً اما  شودمی زند. ناصر به شدت شرمندهمی مصعب را به خود جلب کرده و او هم سوتی برای جلب توجه

اما وقتی کاتسوری ؛ دهندمی زنند و برایش دست تکانمی و به مصعب لبخند کنندمی همه دخترها به عقب نگاه
اندازد. توجه زیر میسربهپیماید، مصعب می به آن دو راهرو راآید و بدون نگاه می مضطرب از دفتر شیخ بیرون

 .شودمی ناصر جلب

 ناصر
ولی دلم خنک شد.  ن دختر برام خیلی آشناست...ایچهره 

 .سمیه ضایع شدحداقل 

 .خنددمی ناصر

 )ادامه(ناصر
حاال چرا ناراحتی؟ پدرم که بهت اجازه داده باهاش ازدواج 

 حیاستبیش خوشم نمیاد. خیلی من از حقیقتاًکنی. البته 
 !به هم میاین. الطیور على اشکالها تقع کالً اما خب 

 مصعب
 ؟ازدواج

زند. ولی شد میمی باره سوتی به نشانه تحسین کسی که از راهرو ردآورد و دومی دوباره مصعب سرش را باال
ب لبخند زده و برایش دست که او هم مانند سایرین به مصع است و ریشوی عرب پیکرغولیک مرد  این بار

www.everun.ir 
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زنند. ناگهان ناصر می ، هر دو زیر خندهبه مصعب . پس از دور شدن مرد و ابراز تعجب شدید ناصردهدمی تکان
 .گیرد و گویا چیزی به خاطرش رسیده استمی دست مصعب را

  ناصر
اون  زن.. این همون زن بود. ... جیهاریا... آره.واستا ببینم

 .سر که شبیه من بوداون پ .ههندی کارگر

 مصعب
 بینمت.بعداً می .یه قراری دارممن .. ببین .چی؟

 .رودمی ناصر به فکر فرو

 روز -خانه پدری  -داخلی 

متمایز است و ماسک اکسیژن  اندیستادهخانه اانبوه از مانیش و همه همکارانش که وسط  هاییریشآهوبال با 
 روی پیشانی پدرخوانده خیس یکشد. ناندا هم دستمالمی ی نفسکه به سخت گذاردمی را روی دهان پدرخوانده

 .کندمی آهوبال برقرار هایدستتماسی کوتاه با  عمداًو در همین حین  گذاردمی

 آهوبال
تونستم این کپسول رو زودتر تهیه می از همه ممنونم. کاش

 .کنم

 سرکارگر معدن
 تو همه تالشت رو کردی. از یه طرف تعطیلی معدن و از

 .. هیچ خبری ازش نشده؟.طرف دیگه

 آهوبال
 )آهسته(

.. شاید بتونه منو رها کنه اما باباش رو .یه اتفاقی افتاده
اومد این دو ماه هم می هزینهکمک...اگه وقتهیچ
صرف  هاپولاما االن همه ؛ تونستیم پدر رو عمل کنیممی

 .دهنمیاضافه شده. مدیر معدن هم دیگه وامی  دوادرمان

 ارگر معدنسرک
ننداختت زندون  کههمینبا اون همه قسطای عقب افتادت 

 .. فکر نکن ما پدرت رو تنها.باید متشکرش باشی. هی آهو
 فهمی؟می ذاریم برادر. اون بهترین معدنچی جیهاریا بود.می
تونست االن جای مدیر باشه اما نخواست. نامردا. لیاقتش می

ن وضعمون این نبود. من این نبود. شاید اگه سالم بود ما اال
 .که میگم از همین امروز باید اعتصاب کنیم
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 1کارگر معدن 
با عربا توافق نکردن. اونا هم رفتن یه معدن دیگه. میگن 

! مانیش رو ببینین! هاشرکت ما داره ورشکست میشه... بچه
 !باشی برادر خبرخوشاز دانباد برگشته. 

بوسد. با می نشیند و پاهای پدرخوانده رامی و بعد بالفاصله شودمی رداهری پریشان و عصبانی واظمانیش با 
 .دهدمی نگرد. کارت مصعب را به او پسمی ناامیدی به آهوبال

 مانیش
 .هیچ کجای دانباد شرکتی به اسم بن فاضل وجود نداره

 روز -خانه پدری  -خارجی 

نشیند. ، مانیش با نگرانی و احتیاط کنار آهوبال میشوند. بعد از رفتن همهمی مردان همگی از حیاط خانه خارج
اما آهوبال حال و حوصله رعایت آداب ندارد. دیشان  کندمی . مانیش او را احترامشودمیدیشان مرتاض هم وارد 

 .اندازد که در حال سرفه کردن خفیف استمی نشیند. نگاهی به پدرخواندهمی آهوبال سویآنهم 

 مانیش
ن به تو بد کردم و تو جونم رو نجات دادی. داداش آهو... م

 .تا آخر عمر مدیونتم... میگم... بیا با خواهرم ازدواج کن

 .زندمی آهوبال با تعجب و خشم به مانیش زل

 )ادامه)مانیش
مثله کاتسوری قوی و کاریه. به باهوشی کاتسو نیست اما 

ذاره. من فکر وفاداره و برای پدرت و خودت از جون مایه می
 اشجهیزیهالبته مجبور شدیم  نم اون تو رو دوست داره.ک

دونی این روزا... من می رو بفروشیم... وضع زندگیمون رو که
.. از همه ما .گرده. اوننمی کنم کاتسوری دیگه برمی فکر

 ...ناامید شده بود. حتی از پدرش

 .نشیندگوید. مرتاض کنارشان میآهوبال هیچ نمی

 دیشان
کنی برای یک مترجم ساده مید داره...فکر میاون هنوز هم ا

؟ اونم یه هندی فقیری مثله هادن...چقدر پول می
 .پول مترجمی نبودکه کاتسوری. اون 

 .کندمی مانیش از حرف دیشان عصبانی شده و خشمگین آنجا را ترک
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 )ادامه)دیشان
بیا بیرون. حتی اگه نمرده باشه باید برای تو مرده  شاز فکر
تونی با خیال راحت می ازدواج کن. اینجوری ناندابا  باشه.

پیرمرد نگهداری کنه. خودت و بری دنبال کار و کسی هم از 
 گیریم منطقی باشیم؟می یاد هاسومیجهانکی ما 

 آهوبال
 تا حاال چند تا نامه براش فرستادیم؟ ...

 دیشان
روپیه برام خرج ورداشته که قابلت  10تا که به عبارتی  20
 .پولم رو پس میدی و نداره و باالخره میری سر کاررو 

 آهوبال
-می ای دیگه همدونم بیست تا چندتاست اما بیست نمی

 .فرستم. پدر باید کاتسوری رو ببینه

روند. او خون باال آورده. به . مرتاض و آهوبال دوان به خانه میشودمیصدای غیرعادی سرفه پدرخوانده بلند 
 .کنندمیزحمت بلندش 

 شب - درمانگاه -اخلی د

. سپس دست در جیب روپوشش کرده کندمی جیهاریا شلوغ است. پزشک با دقت پدرخوانده را معاینه درمانگاه
 .رودمی با عجله برای معاینه بیمار تخت کناری طورهمانو 

 پزشک
.. دو سال پیش به زنت گفتم اگه عمل نشه .آهوبال مهرا

 اگه تا چند روز آینده به .دیگه وقت داره سالتا دو  نهایتاً
 می میره.بیمارستان مجهز منتقل نشه،  یه

 .اندازد. دهانش خونی ستمیآهوبال نگاهی به پدر روی تخت 

 روز -شهر جیهاریا  -خارجی 

 ی آهوبال برای قرض پول(ها)تالش -لوکیشنهای متفاوت  -مونتاژ 

و در  اندنشسته زمینی ورودی معدن روی کارگران، عالف روبرو :روز - سنگزغالمعدن  -خارجی  (الف
 .شودمی خیره هاآنآهوبال به . "حقوق ما کجاست؟"با پالکاردهای . اندکردهبا هم تجمع  چندنفره هایگروه

. کندمی صحبتمعدن مشغول صرف چای. آهوبال روبروی او نشسته و  رئیس :روز -کافه جیهاریا  -خارجی  (ب
. آهوبال بعد از کمی خیره کندمی کشد و با دل ناخوشی تعارفشمی بیرون چند اسکناس از جیب کتش رئیس

 .کندمی آنجا را با ناراحتی ترکها، بدون لمس اسکناسشدن به رئیس، 
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با نشان  هاآنی پولبیو اظهار  شهرآهوبال در حال صحبت کردن با مردم  :روز -شهر جیهاریا  -خارجی  (پ
 خانهصاحبی در صورت و بسته شدن چند در به روی آهوبال با عصبانیت دادن جیب خالی یا اظهار شرمندگ

ها دست. از فرط استیصال سرش را با دهدمی به دیواری تکیه آهوبال ناامیدانه :روز -شهر جیهاریا  -خارجی  (ت
ر دیگر. چند نف طورهمین و اندازدمی گیرد. کنار او گدایی نشسته است. یک نفر یک سکه جلوی پای آهوبالمی

 ها. آهوبال سکهکندمی پوشاند تا او را نشناسند. گدای کنار او با حسرت به او نگاهمی آهوبال صورتش را با دست
 .ریزداش میکاسه. سپس همه را روبروی گدای مذکور توی کندمی را از روی زمین جمع

 پایان مونتاژ

لق همان حال پریشان، عصای مرتاض دیشان که مع جیهاریا در حال قدم زدن. در هایخیابانآهوبال حیران در 
 د.گیرروی هواست، جلوی او را می

 دیشان
هت میگم بذار یکم چرا نیومدی برات نامه بنویسم؟ هی ب

دی. اینم نتیجش. خب نمی متر کنم اجازهلحن نامه رو نر
 .معلومه جوابتو نمیده

 آهوبال
 .خودم چند تا نوشتم

 دیشان
نویسی؟ از روی دست من یم .. پس خودت.که اینطور

.. ... حاال دیگه خرت از پل گذشته.نوشتن رو یاد گرفتی
 ..... خوبه.خوایمی دی و نه ازم کارمی دیگه نه پولم رو

 خواهد برود اما ناگهان به دیشان خیرهمی . آهوبالشوداش میاعانهی هااسکناسدیشان مشغول شمردن 
 .شودمی

 آهوبال
به تو فکر نکرده  وقتهیچمن چرا  .استاد بزرگهی دیشان. 

 تونی بهم پول قرض بدی؟می بودم. تو

 دیشان
چی؟ تو همین االنشم کلی بهم بدهکاری آهوبال. من که 

 روی گنج ننشستم. نشستم؟

 آهوبال
تو عجب مرتاض حریصی هستی...ازت قرض خواستم. تا 

-می حاال شده بدحساب باشم؟ کارم درست بشه بهت پس

 .کنممی خرج و برجی نداری. ازت خواهش دم. تو تنهایی.

 



34 
 

 دیشان
نخیر. نمیشه. من به خاطر تو و پدرت و کاتسوری تا حاال 

 .ی زیادی کردم. ازت انتظار نداشتمهاکمک

 آهوبال
 )زیرسربه(

باشه دیشان... فکر کنم یادت رفته چی شد که دیشان کاپور 
 .نابینا شد دیشان کاپور مرتاض؟ ولی من هنوز یادمه

 شاندی
خوای به همه بگی؟ اندازه سهمت از درآمدم می که چی؟

 بهت دادم. غیر اینه؟ خیلی عوض شدی آهوبال

 آهوبال
 )با شرمندگی(

میره. ولی...منظوری نداشتم. اعصابم می ببخشید. پدر داره
 .بهم ریخته. من میرم. منو ببخش

از  بااحتیاطانداخته و سپس  سوآنو  سواینگیرد. دیشان نگاهی به می برود که دیشان دستش را خواهدمی
ند ببیند، در پناه عبای توامی پایین آمده و جوری که فقط آهوبال (بیرون آمده از دیوار)روی یک کنسول فلزی 

. سپس شودمی . انتهای کنسول بسیار ماهرانه در دیوار استتاردهدمی بلند و وسیعش، کنسول را داخل دیوار جا
لوله کرده و با اکراه روی دوش  را فرشی ساده است ،خالف فرش بسیاری از مرتاضانفرش زیر پایش که بر

خواهد همراهش بیاید. مردم در طول مسیر به مرتاض احترام فراوانی . با اشاره دست از او میگذاردمی آهوبال
 کنند.شان حرکت میاز پیگذارند. جمع زیادی از مردم نیز می

 شب –شهر جیهاریا  -خارجی 

 بالشوند اما آهوجمع میای آتشین است. مردم باالی تپه هایسنگزغالشوند که پوشیده از وارد یک دره می
. کنندمیمردم تعظیم  .کندمیعبور  هازغالماند. مرتاض از میان دره و از وسط همان ابتدای دره منتظر می

است. بعد از مدتی که مردم دور از دسترس  این دره و جایی بستبننگرد. خانه مرتاض در آهوبال به مردم می
سوزد. می اما خیلی سریع و با عجله. گویی کف پایش این بار. گرددبازمیروند، مرتاض دوباره گویان میدعا

اما چند تا اسکناس را پس گذارد؛ میشمارد و در دستان آهوبال رسد چند اسکناس روپیه را میوقتی می
 .گیردمی

 دیشان
 سرپرستبیی هاه. امشب باید به بچهتِسِبَ همون
ت باشه که بارِ ین.. این آخر... هی آهو.بدم. آهو زمینیسیب

.. .هکفایتبیکار آدمای ترسو و  گیریباجگیری. می ازم باج
 فتم.نیستی... همیشه بهت اینو گ کفایتبیتو ترسو و 
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 آهوبال
 .گردونممی این یه وامه. وقتی کاتسوری برگرده بهت بر

 .کندمی در کمرش اشاره شدهتعبیه ایوسیلهبوسد. دیشان به می شانی مرتاض راپی

 دیشان
سوزن. خیلی ندازی؟ تازگیا پاهام مییه نگاهی به این می

 !هاساختیش سرسری

قطره اندازد. یک مخزن پالستیکی است که آب از سوراخ ته آن قطرهآهوبال نگاهی به پشت لباس مرتاض می
 هاپولزند. می رسیدند. آهوبال لبخندنازک پالستیکی به پاهای مرتاض می رنگبیهای با شلنگ ریزد. مخزنمی

 .گذاردمی را در جیبش

 آهوبال
خب چند سال گذشته. تا حاالشم خیلی بیشتر از حد عمر 

 نشتی دارهسال بیشتر گارانتی نداره!  2کرده. سونی هم 
 .عمو دیشان. باید یک نوش رو برات گیر بیارم

 شب -خانه پدری  -داخلی 

 "برگرد کاتسوری لطفاً  "نویسد: می اینامهآهوبال با دست خطی بسیار بد و بسیار کند اما با دقت فراوان روی 
 یک بسته اسکناس روی تخت است. .شودمی مانیش با اضطرابی شدید دم در ظاهر

 مانیش
 !بابات

 .دودمی بسته پول را برداشته و. گذاردمی ن سنگیآهوبال به سرعت نامه را روی طاقچه گذاشته و روی آ

 شب - درمانگاه -داخلی 

کشند. می کشد. همه دکترها نفسی به نشانه راحتیدهند. دوباره نفس میدر مریضخانه به پدر شوک می
 .بوسدو دست پدر را می کندمیلرزد. گریه ی آهوبال میوپادست

 پزشک
پول بیمارستان رو جور  باید همین االن منتقل بشه آقایون.

 کردی؟

 آهوبال
 .این کارو بکنین
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 شب -بیمارستان  -خارجی 

آهوبال باید از شهر بری "گویند: . جمعی از پرستارها میکنندمیپدرخوانده را به داخل آمبوالنس منتقل 
 "آمادگیشو داری؟؟ " ،"مطمئنی؟" ،"بیرون.

 مانیش
 .من بجاش میرم. آهوبال آماده نیست

با جدیت وارد آمبوالنس . گذاردمی دستش را روی سینه مانیش و به نشانه منع و مخالفت بالآهو ناگهان
فقط یک "گویند می دهند ونمی خواهد همراه او سوار شود که پرستاران این اجازه رامی مانیش همشود. می

ل کیسه پالستیکی کرده هر یک هر چه در جیب دارند داخ سایرین و حتی پرستاران. مانیش و "همراه مجازه
سپارد. یک بسته اسکناس به دستان آهوبال میرسد و یمسر دهند. مرتاض هم از بین جمعیت می بالو به آهو

 .افتدو آژیرکشان به راه می شودمیدر آمبوالنس بسته 

 شب -آمبوالنس  -داخلی 

را روی  پدر دستان بالتواند. آهومیخواهد چیزی بگوید اما نشوند. پدر میپدر و آهوبال، چشم در چشم هم می
. آهوبال هم به همین نحو کندمی فشارد. پدر ابتدا با صورتی تسلیم و چشمانی خیس به او نگاهلبان خود می

و باالخره با تالش زیاد و عرق  کندمی با اخمی سنگین سعی در تکلم این بار. پس پدرخوانده کندمی به او نگاه
 .کندمی با آخرین نفس کنار گوش آهوبال زمزمه. شودمی روی صورت موفق

 پدر
.. منو ببخش برای همه .تونه از چرخه فرار کنهنمیکاتسو 

 برش گردون.خودم.  ،های سیاهی. برای خطای دخترمسال
... این زندگی حقتون نبود، اما زندگی اینهرستگاری تو 

 بعدی... همه چی سیاهتر میشه... اگه عادت کنی به سیاهی

 .جیهاریاورودی سر همان پیچ  دقیقاًایستد. زند. آمبوالنس می. آهو فریاد میدهدمیوانده جان پدرخ

 شب - سنگمعدن زغال – خارجی

 را فلزی بیل دسته ،قدرت تمام با. کندمی دفن مردم از بسیاری و کارگران معیت در را اشپدرخوانده آهوبال
 .شودمی منصرف اما بردارد را بیل دسته خواهدمی بعد .دهدمی انجام نیایشی. کندمی فرو خاک داخل

 مانیش
 .میشه الزمت معدن تو

 آهوبال
 .کندمی سختی به هم رو گور خاک

 .شوندمی متفرق همه
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 شب - پدری خانه - داخلی

 کالمبی و سختی به آهوبال. است مانده منتظرش خانه درب روبروی ،غذا ظرف با ناندا. رودمی خانه بهآهوبال 
. شودمی روبرو بسته در با که شود خانه وارد آهوبال دنبال به خواهدمی ناندا. بردمی داخل را غذا و کندمی تشکر

 تخت روی وجود تمام با ناگهان. گذاردمی ایگوشه را غذا. تختخواب روی پدر خالی جای دلگیر، غروب یک در
 ناگهان. پیچدمی خود به مدام. گریدمی و شودمی خیره حلقه ازدواج به سپس و کاتسوری عکس به. پردمی

 .کندمی خاموش را چراغ و انگشت در را حلقه. گریدنمی دیگر. شودمی زمین بر نقش آهوبال و شکندمی تخت

 شب - سنگزغال معدن - خارجی

 وشنر معدن محیط. رساندمی معدن هایبلندی به شب هایسایه پناه در را خودش و رودمی بیرونآهوبال 
 را زمین پوسته روی گداخته هایسنگزغال پایین، آن زیاد، بسیار ارتفاع در. بیندنمی را آهوبال کسی اما است
 .بپرد خواهدمی. شودمی ترنزدیک پرتگاه لبه سمت به کمی. بیندمی

 شب - سنگزغال معدن - خارجی

 دستانش. است زده لبخند کاتسوری .کندمی نگاه را کاتسوری عکس دوباره کرده، پیراهنش جیب در دست
 و رقصدمی هوا در و لغزدمی دستش از عکس. های گداخته در آن پایینسنگزغال عکس، پشت. لرزندمی

. رودمی معدن داخل به و زندمی دور را پرتگاه ،شودمی ناراحت شدت به عکس سقوط از که او. کندمی سقوط
 به سوزد،می نقطه چند در پایش کهدرحالی ،غیر سوزان هایقسمت در گذاشتن پا با و گرما از حجم آن میان
 فرورفتگی یک در و سوزان هایزغال میانه در دقیقاً آسامعجزه طرز به که بیندمی را عکس. گرددمی عکس دنبال

 .شودمی سیاه دارد گوشه از و است افتاده خشک

 روز - پدری خانه - خارجی/داخلی

 آن گوشه. است سرش باالی عکس. افتاده است خواب تخت روی زغال تکه یک نندما آهوبال بعد روز صبح
 .است کرده تمیز کامالً  را دیشب غذای ظرف. سوخته

. شده مستقل من واسه " که زندمی غرولند لب زیر مدام و است عصبانی گیتا. کندمی گریه بیرون خانه شیال
 ،بر پشت کهنه ایکوله با و ش پلوخوری محقر هایلباس با آهوبال. "درک به برو. بره خوادمی گوری کدوم
 سقوط زمین روی بلند صدای با و شودمی کنده جا از لحظه همان خانه بدر. سپاردمی ناندا به را خانه کلید
 .کندمی نگاه در خالی جای به ایلحظه آهوبال. کندمی

 (.O.S)آهوبال
 .باشه تو دست کلیدش ولی …نداره درم دیگه

 .گیردمی بروند او دنبال به خواهندمی که را دخترانش دست مانیش مادر. رودمی الآهوب

 ناندا
 ش بدرقه بریم باید
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 گیتا
 اینجا از پاشو ساله سی.. .گردهمی بر االن اون.. .نیست الزم

 قواره ...گُه.دراز بی .نذاشته بیرون

 .شودمی خیس چشمانش و خیره آهوبال به

 روز - جیهاریا بوساتو ایستگاه - خارجی

 .میزند لبخند فقط آهوبال ."رفته اتوبوس آهوبال": زنندمی فریاد دوردست از مردم و هابچه اتوبوس، ایستگاه در

 ":گویندمی بعضی. کندمی حرکت به شروع مردم، و هابچه و هاسگ به پشت و جیهاریا به پشت آهوبال سپس
 جلوی هاسگ. کندمی مکث ایلحظه. رسدمی جاده پیچ به "گردهمی بر اتوبوس که فردا تا واستا نرو، آهوبال
 بدون آهوبال. کشندو می گیرندمی هم را شلوارش پاچه حتی. کنندمی واق واق مدام و کنندمی سد را راهش

. مطلق سکوت. گردندبازمی و شده آرام کامالً ناگهان هاسگ. برگردند که کندمی اشاره دست با عقب به نگاه
 .شودمی گم جاده پیچ در کند نگاه را سرش پشت آنکه بدون

 روز - دانباد جاده - خارجی

 پشت از موتور با مانیش. زندنمی پر پرنده و خلوت است جاده. پشتیکوله یک با جاده در وتنهاتک آهوبال،
 او به آهوبال اما؛ دشو موتور سوار که خواهدمی وی از اشاره با و کندمی حرکت او موازات به. آیدمی سرش

 .دهدمی ادامه راهش به و کندمی محلیبی

 .ایستدنمی حرکت از اما شودمی عصبانی آهوبال دهد.زند یا جلوی او ویراژ میمانیش مدام بوق می

 آهوبال
-می بر رو کاتسوری...برس خانوادت به برو. بذار تنهام

 .نباش نگران. گردونم

 مانیش
. بیام باهات بذاری دممی قسمت. همن گردن اتفاقاً این همه

-می زندگیش از همیشه واسه برگردوندیم که رو کاتسوری

 بری خوایمی که جایی. آهو تونینمی تنهایی. بیرون رم
 .کنهمی گیجت

 آهوبال
 .نشدم گم هم بار یه سیاه معدن توی ساله 20

 مانیش
 مثله مردمش همه که نیست جیهاریا و معدن ،دانباد

 .احمق نباش خانوادت
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 تمسخرآمیز لبخندی با و ایستدمی گاهی و داده ادامه حرکت به او از جلوتر مانیش. دهدنمی اهمیتی بالآهو
 سوارش و گذرندمی آهوبال کنار از ماشین چند. خوردمی آب بطری از و کندمی مشاهده را آهوبال عبور
 توقف جلوتر مانیش. کندنمی نگاه موتور به اما کندمی سد را راهش مانیش، موتور جلوی بالآهو. کنندنمی

 .شودمی سوار میلیبی با بالآهو. ماندمی منتظر و شودمی سوار و پوشاندمی ممکن حد تا را موتور روی کرده،

 مانیش
 ترسی؟می ازین هنوزم. نبود حواسم اصالً

 آهوبال
 نمیشه؟ خراب وقتهیچ چرا

 مدام که بینیممی را مانیش مسیر، طی. است کرده حفظ مانیش با ار اشفاصله اما نشسته موتور پشت اینکه با
 بگیرد سبقت اتومبیلی از خواهدمی مانیش سپس. اعتناستبی او به نسبت هم آهوبال. خنددمی و زندمی حرف

 نقش دو هر لبان بر لبخندی بعد و خنددمی مانیش. کند حلقه او کمر دور را دستش شودمی مجبور آهو و
 در را زن یک که شودمی دیده بزرگی تبلیغاتی تابلوی دانباد، ابتدای در. زیباست اطراف یهامنظره. دبندمی

 این روی جمله یک تنها. دهدمی نشان خندیدن و دویدن حال در الله، یهاگل از پر و آفتابی هوایی با دشتی
 .است شده نوشته تبلیغاتی بوردبیل

 آهوبال
 نوشته؟ چی اونجا

 مانیش
 .کن زندگی شته،نو

 .زندمی لبخند و کندمی رسم انگشت با هوا روی را نوشته ،شودمی خیره تابلو آن به دقت با آهوبال

 مانیش
 واقعاً . شی خارج جیهاریا از سال سی بعد شدی حاضر چطور
 ترسی؟نمی دیگه

 آهوبال
 هایکابوس شهر دهلی. داره فاصله دهلی با خیلی اینجا
 .تره امن اینجا. منه

 آهوبال به را سواریش موتور عینک مانیش. "دورهه دهلی.. .دورهه دهلی" کند:می زمزمه لب زیر سپس و
 .اندازدمی او به موتور آینه از نگاهی سپس. کند امتحان چشمانش بر را آن تا دهدمی

 مانیش
 !اومد دنیا به که وقتی...خانی شاهرخ شکل یکم
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 روز - دانباد شهر - خارجی

. چسباندمی مانیش به محکم را خودش. شودمی محو بالآهو لبخند ناگهان شوند،می دانباد شهر دوار وقتی
 جاهمان که دستفروشی سوی به وجوپرس برای. شودمی پیاده و کندمی متوقف را موتور بازار، کنار مانیش
 جلب کنندمی بازی رچهبازا سویآن تنگی یکوچه در که کودکانی سمت به آهوبال نظر. رودمی کرده بساط

 دوران ناگهان و رودمی کودکان طرف به است، شده دستفروش با گفتگو گرم مانیش بیندمی وقتی و شودمی
 .کنندمی پیدا تداخل ذهنش در کنونی دوران با او کودکی

 متی اعضای از یکی که بینیممی کودکی در را او و کندمی برخورد صورتش با کریکت توپ حال زمان در
 سر شادی فریاد هابچه همه ،در دست دارد را توپ کهدرحالی و کندمی مهار را ایضربه. است شانمحله

 .دهندمی

 روز - دانباد شهر - خارجی

 دنیای با متناظر. )اشپی از هابچه. دودمی کوچه در کریکت توپ با همراه و سرخوش و شاد ،کودک آهوبال
 ش خانه در جلوی را کوچک آهوبال بعد و( حالپریشان اما دودمی اختیاربی گونههمان نیز آهوبال حال، زمان
 تکان دست برایشان. شودمی خیره اندنشسته شیکی ماشین در که عرب کودک دو به کهدرحالی بینم،می
 دو. بگیرند پس او از را خود توپ خواهندمی و شوندمی هوار او سر اشبازیهم یهابچه. هم هاآن و دهدمی

 محافظان. کنندمی زدوخورد به شروع کوچک آهوبال از هواداری به و شوندمی پیاده ماشین از عرب کودک
 .کنندمی متفرق را هابچه و شوندمی ماجرا وارد هم پیکرغول

 روز - دانباد در آهوبال قدیمی خانه - خارجی

 .است وبالآه پدر ،ماهاتیر با مشاجره حال درسال میان فاضل بن سعید شیخ

 ماهاتیر
 جوری هر رو وجدانمون بود، برده تجارت از صحبت وقتیتا 

 من. شیخ میندار تحمل دیگه اما؛ کردیممی توجیه شده
 و خودم یدبذار. برم یدبذار فقط. دمنمی شهادت شما علیه

 .لجن این از بیرون بکشم رو خونوادم

 شود.می اتاق وارد ناخواسته هابچه با همراه آهوبال

 کوچک آهوبال
 کنیم؟ بازی اتاقتون تو هابچه با میشه مامان؟

 .کشدمی سرش بر دستی. خواندفرامی را او و زده لبخندی ،شودمی او متوجه شیخ

 سالمیان سعید شیخ
 .داری اجازه که معلومه .عزیزم پسرک
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 که آهوبال مادر و پدر. ندکمی خشک خود جای سر را آهوبال که دارد قدرتمندی و نافذ نگاه. خنددمی موذیانه
 چاکور هابچه. بروند بیرون که خواهندمی اشاره با کوچک مصعب و ناصر و آهو از آیندمی زدهوحشت نظر به

 .گریزندمی او از ترس با و بیندمی در پشت را چشم یک

 سالمیان سعید شیخ
 جلوی االن همین وگرنه. هست منم خانواده تو خانواده

 اون. حسابداری یه فقط تو. شتمتکمیت پسر چشمای
 مسائل. هستن ارقام و اعداد کنی، توجیه باید که چیزی

 .کنممی توجیه من رو اخالقی

 .داردبرمی بوفه داخل از را سربسته و قدیمی ایکوزه مصعب آهوبال، مادر و پدر خواباتاق در

 کوچک مصعب
 چیه؟ این

 کوچک آهوبال
 .جدم روح

 منع را او بالآهو که کند باز را درش خواهدمی .کندمی وارسی را کوزه واج و جاه ناصر و ترسدمی مصعب
. رودمی باال هابچه دعوای صدای. گذارندمی کار سر را آهوبال و کنندمی دستبهدست را کوزه هابچه. کندمی

 .شوندمی ساکت بحث همیان در نیز بالآهو مادر و پدر و شیخ. شودمی فرماحکم سکوتی کوزه، شکستن صدای با

 روز - دانباد شهر - خارجی

 .کندمی صحبت جدید خانهصاحب با آهوبال قدیمی، خانه روبروی حال، زمان در

 جدید خانهصاحب
 تو فقط. شناختمنمی رو اونا. هابیچاره مهرا؟ خانواده
 چیزی یه...هستی فامیالشون از حتماً تو. خوندم هاروزنامه
 واستا همینجا. قدیمیه خیلی. اوناست مال که هست

 از یکی. دهدمی هاآن به منگ و گیج را توپ. خواهندمی را توپ اعتراض با و کنندمی دوره را آهوبال هابچه
 .دهدمی تحویل او به و هآورد را ایکوزه خانهصاحب. کنندمی فرار همه و زده او زانوی به محکم لگدی هابچه

 جدید خانهصاحب
 احتماالً. ببر هم ور کوزه این هستی انشبستگ از اگه

-می خاک انباری گوشه هاسال. دشونهاجدا از یکی خاکستر

 .دور بندازدش نشده حاضر کس. هیچخورده

. گرددمی او دنبال به را جاهمه مانیش. شودمی گم دانباد بازار همهمه در رویا، در فرورفتن حین در آهوبال
 همه از باشد، هیوالها محاصره در که کسی مانند و است گرفته سرسام غریبه، مردم همهآن بین آهوبال

 ایگوشه در راچاکور  خویش، توهمات در ناگهان او. بردمی پناه کنار و گوشه به و کندمی دوری و هراسدمی
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 انوادهخ قتلگاه که رسدمی خیابانی به درنهایت. گریزدمی بالآهو. اوست تعقیب حال در که بیندمی خیابان از
 سروصدای. فعلی وضع در خیابان و خاطرش در تلخ روز آن از کوتاه بسیار تصویر چند زیاد تشابه. است بوده او

. خیابان انتهای در دادگستری بزرگ ساختمان درنهایت و امروزی هایماشین بوق صدای و روز آن انفجار
 شنیدن با مانیش. گفتن ناسزا به کنندمی وعشر مردم. زنندمی بوق هاماشین. ایستدمی خیابان وسط جاهمان
 بالآهو. گذاردمی آهوبال شانه روی به دست. کندمی پیدا را او درنهایت. گیردمی را او رد غوغا و همهمه صدای

 سر گریه و کندمی خیس را خودش و دهدمی دست از را کنترلش خیابان، وسط. دهدمی نشان واکنش ترس با
 .کشدمی آغوش در را او و نشیندمی آهوبال کنار شده، ایجاد ترافیک به توجه بدون مانیش. دهدمی

 مانیش
 .پسر میشی گیج که گفتم

 شوکه آهوبال. کنندمی هدایت روپیاده سمت به خیابان اصلی مسیر از را هاآن خشمگین، یهاراننده از نفر چند
 .دهدمی تکان را سرش مدام و است زدهوحشت و

 آهوبال
-می ازش همیشه که جاییه همون. جاست همون.. .اینجا

 جلوی رو خانوادم همه نفر چند ،خیابون همین تو...ترسیدم
 جاهمین همیشه.. .ساال این همه تو. کردن عامقتل چشمام

 .نقطه همین .بوده

 مانیش
 از که دهلی از یتیمی بچه یه فقط تو کردممی فکر همیشه

... داده نجات رو تو عمو و کردی فرار بد پرورشگاه یه
 پلیس چرا نگفت؟ چیزی ما به هیچکی چرا ؟عامقتل

 شناسی؟می رو قاتال بودن؟ کیا اونا اصالً نکرد؟ پیگیری

 آهوبال
 دونممی فقط. هوتارتیره خیلی مغزم تو اینجا چی همه

 معدن کار از بعد پدر سال چند تا که بودن قدرتمند اونقدر
 شهر تو اونا از سیک نکنه تا شستنمی رو منو و خودش

 .بشناستش

 مانیش
 .دانبادی بچه پس

 آهوبال
 ترسم از حتماً.. .همه به .من به. بوده گفته دروغ بهم بابا
 ...هنوزم کن نگام. ترسیدمی

 .کندمی نگاه خیسش شلوار به استیصال و ناراحتی با و
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 (ادامه)آهوبال
 یک مرد از و بترس ازشون. کن دوری هاعرب از گفت
 اونا. داشت حق و بخونم درس وقتهیچ نذاشت...چشم
 .بودن جاهمه .بودن دنبالم هاسال

 مانیش
 ارهذمی نه. میکشه بیگاری تو از داره کردنمی فکر هاخیلی
 که بعدشم... بزنی حرف کسی با ارهذمی نه .بخونی درس

 فکر. پسر بود عاشقت اون... جان عمو آی.. .رو کاتسوری
 فکر. آره. آهو داشت دوستت قعاًوا که بود کسی تنها کنم
 .داشت حق کنم

 .شودمی جلب کوزه سمت به مانیش توجه. گریدمی آهو. کنندمی بغل محکم را هم دو هر و کنندمی نگاه هم به

 (.O.S)مانیش
 چیه؟ کوزه این

 اکستریخ و شکسته کوزه و زندمی زمین بر محکم را آن کوزه به عمیق نگاهی از پس و شودمی بلند آهوبال
 .شودمی پراکنده اطراف فضای در قدیمی

 (.O.S)آهوبال
 .نیست هیچی

 روز -شهر دانباد  -خارجی 

داد، خیلی گوش می هاآنخواهند از آن محیط خارج شوند، اما مرد دست فروشی که تمام مدت به مکالمات می
ساطش ساری هندی ست. رفتارش . باندشده. او موهای بلندی دارد و هر دو پایش قطع کندمیآرام صدایشان 

 .ی ساری پوشهااو پر است از مانکن دوروبری پر پشتی دارد. صدای نازکی. هازنانه است اما ریش کامالً

 مرد دست فروش
.. چه مردای خوش ... بیاین اینجا عشقای من.هی هی هی

.. واسه همه جور بدنی .نیدار ایبرازندهزنای  حتماً.. .تیپی
 .دراز و کوتاه ،چاق ،ر.. الغ.ساری دارم

 .کِشدبه دست فروش انداخته و آهوبال را به دنبال خود می آمیزیرقتمانیش نگاه 

 (.O.S)مرد دست فروش
 جهنمی بود. من اون روز اینجا بودم جوووونم.

 .کندمی ایستد. دست مانیش را رهامی آهوبال
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 مرد دست فروش)ادامه(
 )رودمی یش ورهابا ساری(

 .. بشین اینجا تا جونم برات بگهبیا جووونم

 .نشیندمی و با دلخوری سر بساط گرددبازمی. مانیش هم شودمی آهوبال به پاهای نداشته مرد خیره

 آهوبال
 دونی از اون روز؟می چی

 مرد دست فروش
 ...این ساری رو نگاه کن. دست بزن ببین چه جنسه اعالییه

ساری را پالستیک پیچ کرده و  فوراً . او همگذاردمی ست مردآهوبال دست در جیب کرده و چند روپیه کف د
و به بازارگرمی برای  دهدمی . پس مرد دست فروش هم پولش را پسکندبا دست رد می. آهوبال کندمی تقدیم
آهوبال دوباره پول را کف  "ی اصل کلکتههای سکسی، ساریهاساری دارم...ساری" .پردازدمی یشهاساری

 .قاپدمی و او هم آن را در هوا کندمی سمت مانیش پرت راذاشته و ساری دستان مرد گ

 مرد دست فروش
ختم. زنا عاشقم فرومی رقصیدم و ساریمی من همینجا

کردم. حتی بعضی می هیپنوتیزمشونم بودن. با هر حرکت
 .شدن. آرهمی از مردها هم عاشقم

 .کندمی . موهایش را با شرمندگی مرتبشودمیجا جابهمرد دست فروش کمی  گیسکالهوزد و میی باد

 مرد دست فروش
اون روزا موهام مال خودم بود. تا اینکه... اون روز لعنتی 

تصادف. بعد آدمای اون ماشین بیچاره رو ، انفجار .رسید
 سالخی کردن.جلوی چشم مردم 

 . آهوبال باز هم پول بیشتریدهدمی در همان حین ساری دیگری را به آهوبال نشان کند ومیگریه به ظاهر 
 .کندمی و چند ساری را پشت سر هم به سمت مانیش پرتاب دهدمی

 (O.S)مرد دست فروش
 ،عدالتی زیاد دیدهبیاون روز معروف شد به روز عدالت. هند 

اون  پاهای من اون روز له شد.اما اون روز یه چیز دیگه بود. 
خترک معصوم .. ولی وقتی اون دو تا ددردی نداشتم.لحظه 

هنوزم رو سر بریدن همه بدنم درد گرفت، حتی پاهام. 
بعد  و خونی ایبینمشون. با صورتمیگوشه خیابون  گاهی

رو بچه . چاکور داگوباتی کثافت. یه پسر..اون مرد یک چشم
. این گرفت و شمشیرش رو برد باال... پسرک غرق خون

 که یادم میاد. آخرین تصویره
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 (.O.S)آهوبال
 . االن کجاست؟چاکور..

 کند.زده به آهوبال نگاه میمانیش بهت

 مرد دست فروش
چند  توی. اون روز کشت . پلیس خیلیاشون روتا حاال مرده

آدمای بیگناه زیادی شهر تسویه حسابهایی شد. از نقطه 
گفتن حسابدار یه شیخ بوده. همه می . یاروکشته شدن

سابدارش حسابدارا فاسدن. ببین اون شرکت چی بوده که ح
. داشت. شیخ.. کلفتیگردن رئیسبه تنگ اومده. شرکته هم 

ی هامانکن تولیدکننده .سنگبن فاضل. تاجر زغال
 بینی روی سر اونمی رو گیسکالهپالستیکی. راستی اون 

 !دم. خیلی خرید کردیمی مانکنه. اونو اشانتیون بهت

 مانیش
 بن فاضل؟

 مرد دست فروش
محاکمه شدن و معلوم شد که  شرکت بن فاضل پاهایخرده

سو استفاده کرده بودن. همشون هم  هااز اعتماد باالیی
نویسن. دارها میپولهمیشه به نفع  هاهندی. روزنامه

گناهی بن فاضل داد. بیبه  رأیگندشون بزنه. دادگاه هم 
همیشه  هااز هند بیرون انداختن. دادگاه موقتا اونا رو فقط

 .دنرأی میبه نفع پولدارا 

 .گذاردمی . مرد دست فروش کاله را بر سررودمی به فکر فرو کندمی به کارت مصعب نگاه کهدرحالیآهوبال 

 مانیش
همین  که پس این کارت الکیه؟ کمپانی بن فاضل؟ آدرسش

 .متروکه شدهوجو کردم میگن پرسساختمونه س. 

 کند.شان اشاره میو به ساختمان روبروی دهدمی نشانآهوبال کارت را به زمان هم

 مرد دست فروش
اما جمع ؛ اونا یکسال پیش برگشتن. به همین ساختمون

 .کردن. معلوم نیست دوباره چه گندی زدن

و سپس در کارت دقیق  .(EN L) .کندمی سر در ساختمان نگاه ماندهباقیآهوبال با دقت به چند حرف انگلیسی 
سر و صدا ساختمان دادگستری ناگهان از کند. هم مقایسه میشود. لوگوی کارت و ساختمان متروکه را با می

افتند و در مسیر به جمعیتشان افزوده و تعداد زیادی از مردان با هم در طول خیابان به راه می شودمیبلند 
است.  "فاز یب"ی شرکت هاحقوقشان و بدقولی ماندگیعقبدهند که مبنی بر شعاری سر می هاآن. شودمی

www.everun.ir 
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اما بعضی از ؛ شوندمی گیرد و داخل جمعیتمی پرد. دست مانیش رااز جا می "فاز یب"شنیدن نام  آهوبال با
و آن دو را به  کنندمی شاندورهو ناگهان همه  کنندمی. با هم زمزمه کنندمینگاه  چپچپکارگران آهوبال را 

 .کشانندمیداخل یک کوچه فرعی 

 وزر -کالس درس روباز در دانباد  -خارجی 

تمام دانش آموزان دختر و پسر با مشاهده کارگران معلم و کالس درسی در فضای باز برگزار شده است که حاال 
 .نگرندج و واج میهامعرکه آن خیزند و به میی خود برهاعصبانی از نیمکت

ر آهوبال و کاله از س "این یارو یه نسبتی با شیخ ناصر داره. نکنه خودشه؟"گویند می کارگران معترض
برو به اون فامیل کالهبردارت بگو ما حقمون رو از " "اینا جاسوسای اون مصعب حروم زاده ان". دارندبرمی

گیرد و آن دو را به شدت کتک درگیری بین مانیش و چند تن دیگر صورت می "کشیممی حلقومتون بیرون
 .شتابندزنند. دختر و پسرهای دبیرستانی به نجات جان آن دو میمی

زخمهای صورت  ایچهرهخوش  "پسرک دبیرستانی". کنندمیرا تیمار  هاآنو معلم  هاپس از ختم غائله، بچه
 .زندمی آهوبال را چسب زخم

 مانیش
 .دیگه ای اشتباه گرفته بودن اونا تو رو با کس

 آهوبال
کسی ولی خیلی زیباتر. شبیه من بود.  واقعاًاون مرد عرب 

 بی فاز کجاست؟دونه شرکت می از شماها

 پسرک دبیرستانی
 )زدههیجان(

تونم می کرد.می عموم اونجا کار قبالً دونم آقا... می من
 .تون اونجاببرم

 .دهدمی و او هم با سر تایید کرده و اجازه کندمی پسرک دبیرستانی به معلمش نگاه

 ز.پسرک، سه ترکه به سمت شرکت بی فامانیش، آهوبال و 

 پسرک دبیرستانی
شما کارگر معدن هستین، پس چرا کارگرای دیگه  اگه

 کردین؟می جاسوسی واقعاًکتکتون زدن؟ نکنه 

 آهوبال
ما از جیهاریا اومدیم. ما کارگرای معدن جیهاریا هستیم. 
من آهوبالم. این مانیشه. ما اومدیم دنبال کسی. کاری با 

 .معدن و معدنچی نداریم
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 روز -فاز در هند  یشرکت ب -خارجی 

دهند. زنی با نمی به داخل راهآهوبال و مصعب را بزرگ مشخص است.  چنداننه یفاز روی ساختمان یی بلوگو
ابتدای داستان شود.  سوار همان رولز رویس خواهدآید و مینقاب از ساختمان بیرون می باحجاب کامل عربی و 

 .رسندمی ز پشت سر به اوبا عبور از محافظین ا بالاست. مانیش و آهواو در پوشش توری  هایچشم

 آهوبال
.. من آهوبالم. دنبال ... خانم.خانم...ببخشید. یک لحظه

 کاتسوری ماالیان. .همسرم هستم. اون تو شرکت شماست

زند. . هیچ حرفی نمیشودمیخیره  هاآنو به  گرداندبرمیخورد. چند ثانیه، شوکه شده، روی زن ناگهان جا می
. صدای اعتراض کارگران بلند شده شودمیو بالفاصله سوار ماشین  کندمی اطالعییببا تکان دادن دست اظهار 

محکم روی  بالبرند. آهوان به کارگران یورش می. محافظکنندمیو چیزهایی به سمت زن و اطرافیانش پرتاب 
 .زندشیشه ماشین می

 آهوبال
کرده. بهم بگین که االن کجاست؟ من می زن من اینجا کار

 .نیستم . من با این کارگرامال زنمفقط دنب

خواهند . کارگران میرودمی. اتومبیل کنندمیو مانیش را با خشونت دور  بالو آهو آمده هاآنمحافظین به سمت 
 .شودمی . پلیس وارد عملخورندمی شوند و به شدت کتکممانعت حراست روبرو میوارد شرکت شوند که با 

 مانیش
باید باهاش  .ت...بپر رو موتوردونسمی این زن یه چیزی

 .حرف بزنی

 پسرک دبیرستانی
 .یام. اینجا شهر بزرگیهمی منم باهاتون

 روز -شهر دانباد  -خارجی 

، کنندمیرا کنترل  دوروبرها، ها چند بار از آینهروند. محافظمی رولزرویسآن سه مخفیانه و با موتور به تعقیب 
 .بیننداما کسی را در تعقیب نمی

 روز -کارگاه مانکن سازی  -رجی خا

آن ریخته شده و به نظر  دوروبریابد. کارگاهی که تعداد زیادی مانکن تعقیب تا یک کارگاه مستعمل ادامه می
. کنندمیشوند. اطراف را کنترل . زن و سایر محافظین پیاده میشودمی آنجاوارد  رولزرویسکمی ترسناک است. 

شوند. می . نگهبانان ورودی کارگاه به دستور زن همراه او وارد کارگاهگویدمیزن چیزی به یکی از مالزمانش 
خواهد او را دنبال کند می و از آهوبال شودمی . به سرعت پیادهکندمی موتور را مانیش نزدیکی کارگاه پارک

 .لرزدمی .کندمی اما آهوبال مردد است. عصبی به زمین نگاه

www.everun.ir 
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 دبیرستانیپسرک 
 .مانممی نوتهمینجا منتظر

 آهوبال
دلم آشوبه. اونجا یه جوریه. حس خوبی ندارم. یه چیزی 

 .کنهمی اون تو اذیتم

 مانیش
بمون تا برگردم. هی  جاهمینعیب نداره. خودم میرم. 

 ... مواظب این آهوبال ما باش تا برگردم.داداش

و با دسته  شودمی ک سوار موتوردود. پسرمی زند و دنبال مانیشمی اما آهوبال سیلی محکمی به صورت خود
 .رودمی و آینه آن ور

 روز -کارگاه مانکن سازی  -داخلی 

و در حال استراحتند.  اندشدهحبس  و کودکان هندی که در شرایط سختیبینیم پر از مردان و زنان اتاقی را می
زند. صورتش عرق می وار( مردی معتاد است که به دیوار تکیه داده و مدام سرش را به دی1)مسافر قاچاقی 

( با 3)مسافر قاچاقی  ( و دختر جوانش2کشد. یک زن جا افتاده )مسافر قاچاقی می و درد هم کندمی زیادی
 .گذاردمی . زن با مهربانی یک تکه پارچه را زیر سر مرداندنشستهحال نزار کنار او 

 1مسافر قاچاقی 
 )به فارسی -نجواکنان (

دم دیگه لب می ه خدایا قولفقط اگه این سفر درست ش
 .نزنم

 2مسافر قاچاقی 
 تو هندی نیستی. از کجا میای؟

 1مسافر قاچاقی 
کنه. یه جا که بتونم کار کنم. سنگاپور، می چه فرقی

عربستان، مالزی. یه قوالیی هم واسه اروپا بهم دادن 
 .دخترته؟ حالش خوب نیست

 2مسافر قاچاقی 
 ؟ نکنه اینا ما رو ول کنن؟گرسنشه... ما چند روزه اینجاییم

 1مسافر قاچاقی 
 به خاطرماهش نشده.  6منم یه دختر کوچولو دارم. هنوز 

اون نبود حاضر نبودم اینقد تحقیر شم. اگه ریگی تو 
 .کفششون بود تا حاال حساب هممون رو رسیده بودن
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آن را به زن بدهد یا نه. . دودل است که کندمی . یک تکه شکالت را پیداکندمی مرد دست در جیبهای خود
. شکالت را آرام در کندمی . زن به سبک هندی و خوشحال تشکرگذاردمی سرانجام شکالت را کف دست زن

 .کندمی و او با رمق کم شروع به خوردن آن گذاردمی دهان دخترش

 (.O.S)2مسافر قاچاقی 
 پرپر شدن.تاشون با یه بیماری العالج چهارتا بچم  پنجاز 

دم. به قیمت جونم تا نمی ریشونه. اینو از دستاین آخ
 مونم.می آخرین نفسم کنارش

 .شودمی سپس دوباره بر خود مسلط و لرزدمی به شدتمرد معتاد ناگهان 

 1مسافر قاچاقی 
منو اینجوری نبینی خانم. من یه مهندس درست حسابی 
بودم. معتاد غیرت نداره. من هنوز دارم. پس معتاد نیستم. 

 .محالبیکم فقط ی

 بو مالزمانش درمرموز عرب یک مسیر عجیب و پر از دخمه، زن  درپیچپیچدر کارگاه، پس از داخل شدن به 
 . زنکنندمی آورند. همه را به صفهجوم می هاآن. افراد با شور و شوق به سمت کنندمیهمان اتاق را باز 

 کندگیری میاندازهرا  هاآنو یکی از معاونانش قد  ندکمی بعضی مردان و زنان را از نظر فیزیکی معاینه مرموز
را از میان  هاآنچند نفر را با انگشت نشان داده و  زمانهم .کندمی یادداشت ایبرگهو دیگری اعداد را روی 

را از اتاق بیرون برند  هاآنخواهند می هستند. هاآندر میان  حالبیکشد. مرد معتاد و دخترک می صف بیرون
 .افتدمی مرموزه مادر دختر به پای زن ک

 2مسافر قاچاقی 
تو رو خدا از من جداش نکنین. من باید کنارش باشم. تو 

 رو خدااااا

 مرموززن 
 رسه. برگرد تو صفمی نوبت تو هم

 2مسافر قاچاقی 
کنم... هی می یاره. خواهشنمی اون ضعیفه. بدون من دووم

نه این سفر تحمل کنه. تونمی اون .ببینین. اون مرد معتاده
 .اونو ببینین

 هایالتماس. با دیدن کندمی . مرد معتاد با زبان خود و اشاره شروع به انکارشودمی توجه همه به مرد معتاد جلب
خواهند او را از صف بیرون بکشند. مرد معتاد، می .گرداندبرمیمادر دخترک با صورتی معذب از او روی  ،مرد

با اشاره به مادر، اجازه  مرموزکشند. زن می زند. او را به میان جمعیتوپا میدستافتد و می لرزان به روی زمین
 .دهدمی همراهی دخترش را
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 روز -اتاق جاساز انسان  -داخلی 

 بالشوند. مانیش و آهو، به یک سالن بزرگ منتقل میمرموزافراد منتخب در میان همراهان و پشت سر زن 
. آهوبال در مخفیگاهی رودمیبینند که به استقبال زن . اینجا مصعب را میکنندمیقیب را تع هاآنمخفیانه 

. به دستور مصعب، چند تن از افراد، همان مادر دخترک را شودمی پنهان شده، از دور به صورت مصعب دقیق
 به او مپولیدهند که از وسط به دو نیم شده است. سپس آداخل مانکن پالستیکی توخالی تمام قدی جا می

. یکی از افراد نبض او شودحال میبیو  دهدمی. ناگهان زن متشنج شده و از دهانش کف بیرون شودمیتزریق 
 .خورندمی. سایر مسافرین با دیدن این صحنه جا کندمیرا کنترل 

 مصعب
...چیزی نیست...از حال رفته. نفر بعدی رو عرضهبیاحمقای 

 .یمبیارین. زود باشین. وقت ندار

خواهند آرامش می گیرند ودست او را می مأموران. چند تن از کندمیو گریه  رودمیدخترک باالی سر مادر 
و دختر به سرعت بیهوش  کندمی کنند اما سودی ندارد. بالفاصله یکی از پرستارها آمپولی دیگر به او تزریق

دهند. سوراخی مانکن را به نیمه دیگر جوش می گذراند. قالب روییمی . او را بغل کرده و داخل مانکنشودمی
که روی  هاییمانکنخواهند که خودشان داخل با اشاره از بقیه نیز می .کنندمی در چند قسمت مانکن ایجاد

 .میزهای مختلف وجود دارد قرار بگیرند

. جسد کنندمیقل دو کارگر، مادر دخترک را به اتاقکی در همان سالن روبروی مخفیگاه آهوبال و مانیش منت
 .اندازنداو را چون یک تکه گوشت، به یک سمت روی زمین می

 (.O.S)1قاچاقچی 
 .توی انبار بسوزونش بعداًراحت شد...

 هیکلقویخواهند بلند شوند که از پشت سر دو مرد . میاندشدهها دستپاچه آهوبال و مانیش با دیدن این صحنه
اندازند و ناگهان با سرعت از بین پاهای و مانیش نگاهی به هم می الب. آهوکنندمی را محاصره هاآنهندی 

 .شودمیخورد و زخمی گریزند. مانیش در حال فرار، زمین میمی هاآن

 مانیش
 !آهوبال کمک

. آهوبال کنندمی. مانیش را گرفتار دهدمینگرد و ترسیده به فرار خود ادامه به عقب می ایلحظهفقط  بالآهو
بیند از روبرو نیز چند نفر چوب بدست به جوید، اما وقتی میتمام راهی به سمت بیرون کارگاه می با سرعت

 .ببا چندین در شودمیآیند، وارد یک راهرو فرعی استقبالش می

 روز -انبار بزرگ مانکن  -داخلی 

اما جز یک ؛ و مستعمل . انبار بزرگی که لبریز است از هزاران مانکن پالستیکی نوشودمیوارد یکی از درها 
به دنبال او وارد  هاشود. قاچاقچیاز انبار است، نور دیگری دیده نمی ایگوشهپروژکتور که نورش به سمت 

. کنندمی ی خود را آمادههاایستند و سالحمی بینند. پس روبروی همان درمی باز انبار را بشوند و درراهرو می
زند و خودش قبل از همه وارد انبار تشر می هاآناست( با عصبانیت به  چاکور )مرد یک چشم که حاال پیر شده



51 
 

. قوهچراغپیچد. فضای تاریک و نور می یش در فضای انبارها. صدای قدمداردبرمی. آرام و محکم قدم شودمی
ل استفاده خواهد از رگبار مسلسکسی می .مخفی شده است هامانکناثری از آهوبال نیست. گویا او در دنیایی از 

 .گیردکند که چاکور جلوی او را می

 چاکور
 .ای ندارهفایده

چاکور  ،دم دست ترین مانکن است. او از داخل مانکن اتفاقاً آهوبال داخل مانکنی توخالی پنهان شده است که 
. دشومیبه وضوح شنیده  هایشنفسایستد. صدای می کنار همان مانکن ایلحظهبیند. چاکور می را به وضوح

 رود.به سمت در خروجی می .زندمی . ناگهان لبخندی موذیانهدهدمی نشان صورتش کفری بودنش را

انبار خارج دهند. از می را آتش هاآنو  کنندمیرا داخل انبار  وپرتخرتجسد آن زن و کلی  هاقاچاقچی
 .زنندمی و قفل بندندمی اشوند. درب انبار رمی

ورودی راه خروجی نیست. دود به سرعت پخش  بآید. جز دراست. به خود می آهوبال از ترس میخکوب شده
خواهد آتش را خاموش کند اما شدت حرارت زیاد است. در آن تاریکی ناشی از دود، باریکه . آهوبال میشودمی

ویا غالفی . )یک روزنه کوچک در دیوار بتنی انبار قرار دارد که گدهدمیدر دیوار تشخیص  ایروزنهنوری را از 
پوشاند و او را در همان گوشه نورانی خود را به مانکنی دیگر می هایلباسبوده است.( با ترس و سرعت تمام، 

. کندمی)اجناس مرد دست فروش( برداشته و بر تن  اشکولهاز  گیسکاله. سپس یک ساری و گذاردمیانبار 
. به سرعت عکس را از جیب پیراهن شودمی وریکشد و متوجه نبود عکس کاتسمی ناگهان دست بر سینه خود

 .رودمیتن مانکن برداشته و به سمت در 

شود. نمی . در بازشودمی بزیر در هاآن. متوجه سایه پاهای کندمی دادوفریادکوبد و چند بار محکم به در می
سپس به سمت روزنه  .پوشاندمی چشم خود را با عینک موتورسواری مانیش و بینی خود را با تکه پارچه ای

 .کشدنفس می جاهماندویده و دهان خود را روی آن روزنه گذاشته و از 

 هازند. قاچاقچیتاریک است. خارج از انبار، دود به بیرون می جاهمه. شودمیاشباع  کنندهخفهانبار از دودی 
، زیر نور پروژکتور کندمیتوجه  . تنها جایی که در انبوه دود جلببدر غژغژشوند. صدای بعد از مدتی وارد می

روند. آهوبال زیرکانه از و دستمال به دهان به سمتش می آهستهاست که مانکن با لباس آهوبال چمباتمه زده. 
یک گروه از زنان برده که بسیار شبیه به  قاتى. در آستانه فرار از کارگاه، ناگه کندمیفرار سمت دیگر به آرامی 
 .شودمیبودند شده و دوباره روانه اتاق جاساز انسان  خود او لباس پوشیده

 روز -کارگاه مانکن سازی  -خارجی 

بینند. پسرک با دیدن گذارند. پسر دبیرستانی را سوار موتور میقدم به بیرون کارگاه می ،عصبانی یهاقاچاقچی
 .دکنمیدوند، با موتور فرار که فریاد زنان به دنبال او می کلفتگردن همهآن

 شب -اتاق جاساز انسان  -داخلی 

 هایزن. یک نفر کنندمیبیند که مانیش را که لخت مادرزاد است ورانداز آهوبال، زن مرموز و مصعب را می
کشیده و چیزی به وی گفته،  کنارمصعب را  مرموز، . زنکندمی دندان و صورت کنترلناحیه داخل صف را از 

 .اندازدمی را چپ و راست اشچانهخیره به مانیش شده و با دست  مصعب با عصبانیت،. کندمی شنگران
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 مانیش
 کی هستی مردک؟

 .دهد. چند سیلی محکم خارج از کنترل. خون دهاننمی و جواب کندمی سریخیرهمانیش 

 مصعب
 با کی بودی؟ آهوبال آره؟ آره؟

 خیرهشنیدن نام خود به مصعب با  بال. آهوکندمی خود را قطع جمله ،دوروبرمحتاط به  یمصعب با نگاه
و در کنار سایر زنان ایستاده است. به دستور مصعب مانیش را داخل  مصعبنزدیک به  تقریباً . او اکنون شودمی

دهند. وضعیت نامناسب و می و دمرو روی زمین است، قرار وپاچهاردستیک مانکن که به صورت عجیبی 
 .شودمی یز تزریقبه او ن یبرای مانیش است. آمپول داریخنده

 مصعب
 .من بیاین با ها. شماهامانکنزنا رو بذارین تو  همه

داخل  شودمیشوند. آهوبال باالجبار همانند سایرین مجبور می مصعب به همراه چند تن دیگر از کارگاه خارج
چشمانش را کمی خوابانند. مانیش که رو به بیهوشی است کنار مانیش می دقیقاً . او را دراز بکشدقالب مانکن 

 .کندمی شناسد، ابتدا کمی نالهمی را بالو وقتی آهو کندمی باز

 مانیش
اگه زنده برگشتیم خونه، از وضعیت االنم چیزی به کسی 

 .نگو...وگرنه میکشمت

ست و وضعیت مانیش لخت داخل این مانکن صورت  وپاچهاردستمانکن حاوی مانیش در وضعیت احمقانه 
 .کندهای ورقلمبیده خود نگاه مینهدر قامتی زنانه است به سی نیز که خوشی ندارد. آهوبال

 آهوبال
باش. باید فرار کنیم. وگرنه  آمادهمن که اوضام بدتره... 

 .یارنمی دخلمون رو

 را لمس کند که بیهوش هاآن خواهدمی .کندمی ی آهوبال نگاههامانیش که در حال بیهوشی است، به سینه
پرتی دیگران استفاده کرده و مخفیانه فرار کند. در همان حین از حواس خواهدمی بالآهو زمانهم. شودمی

شتابد. آهوبال با شنیدن ها میآنبه سمت مرموز . زن "خواهر کاتسوری"زنند: چند تن از محافظین فریاد می
 .نگرد. چاکور هم دست به شمشیر آنجاستها میآننام کاتسوری، به سمت 

 1قاچاقچی 
 .کاتسوری، اون پسره سوار موتور در رفت واهرخ

داخل مانکن  ارادهبیو  شودمیو سست  حالبیاست. بار دیگر  زدهحیرت. چرخاندروی میبه سمت زن آهوبال 
 .شودمیکشد. ناگهان جو متشنج دراز می
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 مرموززن 
 .نشید. همه چی رو جمع کنیدش مصعب دیوانه...منتظر

 (.O.S)چاکور
 )فریاد زنان(

نشنیدین خانم ماالیان چی گفتن. یاال همه چی رو جمع 
 جاهمهدقیقه دیگه  10رو ببرید فرودگاه. تا  هامانکنکنید. 

 .باید تخلیه شده باشه. همه چی رو بسوزونین

پلیس  هایماشینسپس  .شودوتار میتیرهآمپول به آهوبال. همه چیز تزریق  کارگاه در هیاهو و جیغ و فریاد.
فریاد  .اندرسیده سوزیآتشبینیم که مقابل کارگاه در حال می و آن پسرک دبیرستانی مضطرب را انینشآتشو 

-می ی شکسته به هر قیمتیهازیرزمینی برای خفه نشدن از الی شیشه ایپنجرهمسافران قاچاق که از الی 

 .کشدمی از مهلکه بیرون انکشکشاناو را  نشانیآتش مأموربینیم که می مرد معتاد را. خواهند نفس بکشند

 شب –بازار جیهاریا  -خارجی 

با خانه،  داخل ،مام سیاه و زغالی و کاتسوریدر جیهاریا. سی سال پیش. پدرخوانده با صورتی ت جشنی سنتی
 .شنوندنمی اما پاسخی زنندمی آهوبال را صدا ینگران

 پدرخوانده
 پسر؟ یکجا رفت

آهوبال کوچک، مشغول تماشای جشن است. در میان جمعیت و از بین روند. می با سرعت تمام بیرون خانه
بیند. او عکس آهوبال می ی فریبنده و آتش و نور، ناگهان چاکور راهامحلی زیبا و رقص هایلباسبا  هازن

 .شودمی مثل چوب خشک جاهمان کوچک . آهوبالکندوجو میپرسکوچک را در دست گرفته و از مردم 
که  کندمی . چاکور احساسشودمی . صدای جشن به صورت پژواک شنیدهشودمی آهسته لرزد. صحنهمی

اما ناگهان در میان کارناوال کند؛ می را گوشه خیابان دیده است و حواسش را به شدت جمع کوچک آهوبال
اندازند که می روبروی چاکور دعوایی راه دقیقاً. پدرخوانده و چند نفر دیگر، شودمی دعوایی ساختگی ایجاد

. کاتسوری کوچک آهوبال را کنندمی و حواسش را پرت کرده وارد دعوا اشعلیرغم میل باطنی چاکور را هم
 .زندمی لبخندی ،را روی بینی او گذاشته اشبینیو  کندمی بغل

 کاتسوری کوچک
 من همیشه کنارتم. .مرد باش

 رید را از جمع دعوا جدا کرده و به سرعت کاتسو. پدر به سرعت خوشودمی دعوا به گوشه دیگر خیابان کشیده
 .گریزندمی و آهوبال را بغل زده و از آنجا

 (.O.S)پدرخوانده
 از فردا با خودم میای معدن
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 روز -سردخانه بیمارستان فاضل  -داخلی 

را  بیهوش اند هاروی تخت لختنیمهیکی مسافران قاچاقی که لخت یا در یک سردخانه پیشرفته، مصعب یکی
زیادی  نسبتاًزنند. او کمی مست است. در میان تعداد و طبق دستورات او به هر یک اتیکتی می کندمیکنترل 

 شود ومی . کالبد بیهوش مانیش و آهوبال نیز دیدهکندمی بلوند حرکت غالباًپزشک و پرستار مرد و زن 
افتد و می ی قالبی آهوبال روی زمینهاجسدهای تعدادی از مسافران که دل و روده شان بیرون است. سینه

ک میخائیل، ی. شودمی و او از جمع جدا کندمی خورد و توجه یکی از همراهان مصعب را از دور جلبمی لقِ
 قدم مصعببا روپوش و دستکش خونی، به همراه دستیار جوانش، خندان کنار  سالمیانجراح اروپایی قدبلند 

 .رسندمیبا صورتی ظریف و پرجذبه که روی تخت دراز کشیده اندام خوش زند. به دختری بسیار ورزیده ومی

 مصعب
 .خورهمی اینو بفرستین روسیه...این به درد ساپاروف

 میخائیل
ارباب ساپاروف دنبال برده است قربان. این بیشتر شبیه 

 .هاست

 مصعب
کرد. من بهش گفتم تزار  احترامیبیتو مالقات قبلی به من 

. احمق عوضی. هابهم گفت... جاکش جاکشتزارها و اون 
روس بی سر و پا.  اوناینو به عنوان هدیه بفرستین برای 

بینم اون روزی رو که می .. خیلی سرپاست..چون این دختر
میلیاردر رو از  خطایمادربههمین دختر، ترتیب ساپاروف 

-می ده! با یه مصنوعی خاردار! اونجاست کهمیسر  پشت

آره من کرده! می ..درست فکر.به منفهمه چقدر راجع 
 جاکش جاکش هام!

 .بینندمی و کبود را دیدهآسیبخندند. روی تخت بعدی نوجوانی سخت می همه

 مصعب
 )عصبانی(

بنویسیم شکستنی که رعایت  هامانکنباید روی  حتماً
 . مگهخورهنمی کنین؟ احمقا. این دیگه به درد بردگی

مشتری این شن. آزمایش  ،بِیگیهمون برادرای حرومزاده 
قلب و کلیه درست و درمونی داره. یا هم  حتماً کنین 

 .بدینش به اون مهاراجه خسیس بمبئی...اسمش یادم رفت

 میخائیل
من تا  ریزیبرنامهقربان اعضای سالم این بچه با توجه به 

 خوره و اینم تا اون موقع زندهنمی یک ماهه آینده به درد
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دید من چند تا آزمایش جدید روی مونه. اگه اجازه بنمی
 .تونم از این بچه استفاده کنممی یک داروی خاص دارم که

 مصعب
 )خشمگین(

تا گناه رو در حضور خود  7میخاییل...من توی زندگیم هر 
اهلل با خیال راحت تا تهش رفتم... اما هنوزم همراهی با تو 

تا  .پسررو بده من  تیرهفتبه من عذاب وجدان میده... اون 
 .اینجاشم خیلی زجر کشیده

لرزند. می خواهد نوجوان را خالص کند اما دستانشمی به دست تیرهفت. مصعب شودمی دمق میخائیل
 نوک اسلحه را از نوجوان دور کرده و از سینی مخصوص، آمپولی سوا کرده و با نگاهی از مصعب اجازه میخائیل

 .دهدمی پنهان کند، اجازهرا  اشناراحتیخواهد. مصعب که سعی دارد می

 (.O.Sمیخائیل)
کنیم. ایشون در اون می من و شما هر دو برای شیخ کار

 .دنیا شفیع ما خواهند شد

 میخائیلمیرد. و پسرک نوجوان بیچاره پس از یک دقیقه لرزش بدن با درد شدید می شودمیآمپولی تزریق 
مصعب با دیدن او به فکر فرو  د.رسنمی د. به مانیشنبندرا می انبرد. اما مصعب و سایرین چشمانشلذت می

 .زندمی که همان همراه جدا شده از دور مصعب را صدا رودمی

 1قاچاقچی 
 .ناکس همینجاست ...قربان اون پسر فراریه توی هند

گردد. آشفته می مصعب. کندمیرسند. به صورت آهوبال نگاه می مصعب و سایرین با عجله باالی سر آهوبال
 .دورتر بایستندخواهد کمی زند. از همه با اشاره میو لبخند تلخی می کندمیاسم آهوبال را آرام تکرار 

 میخائیل
 ؟قربان آشناست

 .گیردمی را زیر نظر آهوبالاز مصعب دور شده و متفکرانه  میخائیل دهد. پسنمی مصعب به او توجهی نشان

 مصعب
اال روبراش کنین... خوام...یمن این یکی رو برای خودم می

 دونه.خوام بدونم دیگه چیا میمی

. بعد دهدمی زند. معاینه سطحی انجامنگرد. سپس ساری زنانه آهوبال را کنار میبا شک به مصعب می میخائیل
 .دهدمی تکان تأسف، سر به نشان ایرذیالنهرو به مصعب کرده و با لبخند 

 روز -بیمارستان فاضل  -خارجی 

 "بیمارستان آل فاضل" :شوند. سردر بیمارستانمی یوارد بیمارستان "نذیر خلیفی"مراه مشاور پدرش ناصر به ه
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 روز -سردخانه بیمارستان فاضل  -داخلی 

 میخائیل
 .مرده

صدای پژواک آهسته شده صداهای  .شودمی. به شدت ناراحت کندمیمصعب خودش نبض آهوبال را کنترل 
 شود.اطراف سردخانه شنیده می

 روز -خانه قدیمی آهوبال در دانباد  -داخلی 

آهوبال  .ای نفیس بین مصعب و ناصرده کوزهی بچگانه مصعب، ناصر و آهوبال در کودکی. دستشهاشوخی
 احوالپریشانزند و ناصر و مصعب می خود را به مردن سهواً روی زمین افتاده وسعی در گرفتن آن دارد. آهوبال 

او به  شود.می خواهد که بلند شود. ناگهان چشمان آهوبال بازمی ند. مصعب از آهوبالشومی بر بالینش حاضر
شکند می کوزه ،ی متوالیها. در این کشیدنشودمی زند اما مصعب متوجه شده و مانعمی سرعت کوزه را چنگ

 .هابچه صورت شوند. از جمله رویمی در اتاق پراکنده ایلحظهو خاکسترهای داخلش با یک باد 

 روز -سردخانه بیمارستان فاضل  -داخلی 

 (.O.S)مصعب
 )هراسان(

 .ممکنه اثر داروهای تزریقی باشه. تجهیزات احیا رو بیارین

 .خواندفرامی. مصعب همه را به خروج از سردخانه گویدمیمصعب درگوشی چیزی به مصعب  مأمورینیکی از 

 مصعب
 )زیر لب(
 محلبیخروس 

ی هاسنل، آهوبال و اکثر اجساد که وضع ظاهری خوبی ندارند را با عجله روی سینی، پرمیخائیلبه دستور 
. بعد همه از کرکننده سروصدایبندند. را یک به یک می هاآنو در  کنندمیسردخانه گذاشته و داخل یخچال 

ان است. روند. سکوت مطلق. آهوبال داخل سینی فریزر سردخانه. صورتش پشت مالفه پنهسردخانه بیرون می
 .کندمیزند و شروع به تقال کشد، فریاد میبه خود آمده، نفس بلندی می

هایش از ترس به نفس، شدهزدهاتیکت  هایبدنآید. با دیدن درون فریزر، مانیش به هوش می سروصدایبا 
آن،  کسی از درون به هایلگدزدن. صدای درون فریزر و کندمی وجورجمع. بعد خودش را افتدشماره می

. در بین راه و میان شودمیلخت مادرزاد به فریزر نزدیک  گونههمان. چرخاندمی نگاهش را به سمت فریزر
که خونین، کف زمین افتاده  کندمی آهوبال، عکس کاتسوری نظر او را به خود جلب به درشدهساری از تن 

زند کشد. آهوبال همچنان فریاد میمیو سینی را با یک حرکت به سمت بیرون  کندمیاست. در فریزر را باز 
گیرد. آهوبال که بعد از چند ثانیه فریاد زدن در حالت خفقان، آرام شده که مانیش به سرعت دهانش را می

هم مانیش به سرعت وارد عمل  این بارزند که برهنه مانیش دوباره فریاد می تنهپاییناست، ناگهان با دیدن 
 .کندمینگاه  اشتنهپایینبا شرمندگی به  بندد.می و دهانش را شودمی
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 مانیش
 پاشو آهو...باید فرار کنیم.

زند. می آهوبال فریاد کوتاهی تنهپایین. ناگهان مانیش هم با دیدن شودمیروی سینی بلند از آهوبال به زحمت 
 .پیچدمیتن خود  در همین حین یک کفن سفید را به دور نیزپیچاند. مانیش می آهوبال کفنی را به دور خود

 مانیش
 حساب شدیم.راستی...دیگه بی

 روز -بیمارستان فاضل  -داخلی 

 زنند.سر هم داد می ناصر و مصعب
 ناصر

من به و  .. یه پادوی ساده شدی صاحب کل شرکت؟.تو
 شیخ هیچ سهمی از این شرکت ندارم؟عنوان تنها پسر 

 مصعب
وصیت پدرت جلوی چشمان همین نذیر خلیفی مشاور 

شده...دیگه نشنوم بهم بگی پادوی مورد اعتمادت مهروموم 
ساده. من نباشم کل شرکت یه روزه فرو می پاشه. اینو شیخ 
بهتر از هر کس دیگه ای می دونست. من دیگه چیزی 

 بیشتر از این نمی دونم.

 ناصر
ده و تو که آخرین ش رو تغییر می نامهوصیتقبل از مرگ 

 دونی... آره؟یچی نمینفری بودی که زنده دیدیش ه

سردخانه با یک صدای غریژ  بزنند. باز شدن در، از در سردخانه بیرون میپوشکفنآهوبال و مانیش، هر دو 
. شودمیراهرو، ناگهان با شنیدن این صدا خاموش  سویآنبسیار آزاردهنده همراه است. به صورتی که همهمه 

بینند که پرسنل و مصعب و ناصر و مالزمان را می سویکاز آهوبال و مصعب یک راهرو عریض و بسیار طویل. 
و سوی دیگر تابلوی خروج اضطراری که منتهی به در پشتی بیمارستان  کنندمیبا دهانی باز به آن دو نگاه 

دوزند. به جز ناصر و نذیر خلیفی و مصعب، کوتاه، آهوبال و ناصر نگاه به نگاه هم می ایلحظهاست. فقط برای 
مانیش با تمام قدرت فریاد . "تقبض علیهم" :زنندمی دوند. به عربی فریادمی هاآنبه دنبال  دادوفریادبا بقیه 

همه  پرد.یکی از پرستاران بیمارستان ناگهان از پشت سر آهوبال درآمده و به سمتش می. "آهوبال بدو"زند می
 اشمثانهدود و در همین حین به شدت درت میبا تمام ق دارد.برمیآهوبال چشم از ناصر شود. چیز آهسته می

. ریزش ادرار روی سطح سرامیک صاف راهروی بیمارستان. زمین خوردن بعضی از کندمیرا تخلیه 
 .روی سرامیک خیس کنندگانتعقیب
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 روز -شهر مکه  -خارجی 

، ن به آن و باز شدنشکوبیدرسند و با چیزی نمانده است که به چنگ قاچاقچیان بیفتند اما به درب خروج می
اندازند. با آن خودشان را در دل آن جمعیت می بارهیکبهشوند و ناگهان با جمع عظیم حاجیان روبرو می

 .شوندمخفی می کنندگانتعقیبسفید، مثل سوزنی در انبار کاه از دید  هایکفن

 روز -کعبه  -خارجی 

، مانع کنندمیرا به سمت کعبه هدایت  هاآنجیان، ی عرب که در کناره صف حاهاابتدا حاجیان و بعد شرطه
از کناره صف، مراقب و نگران، مانیش و  هاآنبنابراین ؛ شونداز ورود مزدوران مصعب به این صف عظیم می

 الیالبهاما پس از مدتی تمرکز خود را از دست داده و مردان هندی را کنند؛ میآهوبال را با چشم دنبال 
 .. آهوبال و مانیش در صفوف فشرده حاجیانکنندمیجمعیت گم 

 آهوبال
 کین؟ هاایناینجا کجاست؟ 

حاجی که  "؟روندمیاین جماعت به کجا "پرسد که از یکی از حاجیان می وپاشکستهدستمانیش با انگلیسی 
 .کندمی تأملدر صورت وی  ایلحظهزند و می ساله، متحیر به او لبخند 60نام دارد و  "احمد المعال"

 معال
 )به هندی(

 .رویمخوب معلوم است... ما به خانه خدا می

 مانیش
 )با تعجب، خطاب به آهوبال(
 ...ریم خانه خدا؟ ما مردیمداریم می

خواهند از صف فرار کنند، اما صف چنان به هم فشرده است که توانایی شوند و میابتدا دچار ترس و وحشت می
 گیرد.را میدست مانیش شود و سپس متوجه مأمورین مصعب میمعال انجام اینکار، وجود ندارد. احمد ال

 معال
 .ایدزندهشما هنوز  !نترسید

 .شوند. دیگر به اراده خود نیستندمیآنجا شوند. هر دو محو عظمت در ازدحام جمعیت وارد صحن کعبه می

 معال
لباس من رو از پشت سر بگیرید و دنبالم بیاید تا گم نشید. 

عال هستم. اهل و ساکن مکه. عربستان من احمد الم
 .سعودی. زادگاه پیامبر اسالم و محل خانه خدا

شوند. آهوبال مات عظمت کعبه می به خانه خدا نزدیک ازحدبیشدر همین حین، به صورت اتفاقی، هر سه نفر 
 .است
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 آهوبال
 خدا این توئه؟

 معال
 !تونه باشهمی این تو هم

 توی سرش باطومزند. یک شرطه عرب با می ریزد درمی اشک کهدرحالید و ایستمی آهوبال کنار درب کعبه
بینیم. می از صحن ایگوشه، هر سه را در شودمی که حرکت کند. وقتی طواف تمام کندمی زند و وادارشمی

 .بنددمی و زخم روی سر آهوبال را کندمی خود را پارهاحرام معال قسمتی از لباس 

 معال
 ردی؟چرا اینکارو ک

 .شکندمی بغضش را کنانگریهآهوبال 

 آهوبال
ازش بپرسم االن کاتسوری کجاست. بهش بگم  خواستممی

خوام همه می برش گردونه. بگم دلم براش تنگ شده. بگم
 .دادننمی چیز رو جبران کنم. اونجا توی هند خداها جواب

 مانیش
 )با حالتی متفکرانه(

هم زیاد داریم... اما باز  خب جمعیت اونجا زیاده... البته خدا
 هم کمه به نظرم

 معال
 حتماً ..خب خدا حتماً.کاتسوری...اسم زنه. همسرت بوده 

 ...جوابت رو میده پسرم

 مانیش
 اسم خدای شما چیه؟

 معال
 .اهلل

 مانیش
خدای من ویشنو ست و خدای آهوبال برهمنه... خدای شما 

 .خونه قشنگی داره

 .گردنمی به کعبه آمیزتحسینمانیش 

 مانیش)ادامه(
 .زنیدمی شما خیلی خوب هندی حرف
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 معال
به دنبال همین خدا چندین سال رو در هندوستان و شرق 

کنم کاتسوری پیدا بشه و می . من دعا.دور سرگردان بودم.
 .ویشنو و برهمن شما رو یاری خواهند کرد ،مطمئنم که اهلل

 کند.روند اشاره میمیای که به سمتی مشخص به سوی عده .خیزدبرمیمعال 

 )ادامه(معال
تونم در خانه ام از شما پذیرایی کنم. در نمی که متأسفم
اما اگر با همین جمعیت برید یک مسافرخونه ؛ ام مضیقه

بینید که مخصوص فقراست. صاحب می نما آجری
گیره. اگر خواست بگیره نمی جوانمردی داره و از شما پول

 .رو فرستاده مابگید معال 

 .کندمی با مهربانی از آن دو خداحافظی 

 شب -عمارت شیخ سعید بن فاضل  -داخلی/خارجی 

کار. عکس بسیار بزرگ شیخ  اتاقهماست و  خواباتاقهم مشخصاً. شودمی ناصر وارد اتاق بسیار زیبا و مجللی
نیم. سپس در کتابخانه بیمی و اسناد هاسعید بن فاضل بر دیوار است. ناصر را در حال زیر و رو کردن برگه

زند و می را یکی یکی و به سرعت ورق هابینیم که کتابمی پشت میز کار اوست، او را دقیقاًبزرگ شیخ که 
، کندمی ولی وقتی آن را باز ،بوسدمی رسد آن رامی بیرون کشد. به قرآن که هاآنخواهد چیزی از بین می گویا

 .بوده است. سوراخی کوچک روی جلد آنجاساز چیزی  مشخصاًو  است یخالداخلش 

است.  توجهجالبسوسوی نور شمع از پشت تراس  و رسدمی ناگهان صدایی از جانب تراس اتاق شیخ به گوش
بیند که گویا در تالش است از روی می . نذیر خلیفی راکندمی ناصر در تراس را با نگرانی و به آهستگی باز

و  خیزدبرمی. شودمی را بردارد. متوجه ناصر هاقیمانده روی یکی از قابمیزی پر از قاب عکس خالی، عکس با
 .شودمی با او چهره در چهره

 ناصر
ذاشت کسی وارد این تراس بشه. اینجا وقت نمیهیچپدر 

 چه خبره؟

 نذیر
 .شیخ وصیت کردن کسی جز من حق نداره اینجا بیاد

 با خشونت از سر راه رانده پس کندمی نذیر ممانعتما محتویات روی میز را با دقت ببیند ا خواهدمیناصر 
عکس مادر ناصر،  استثنایبهعکس خالی  هایقاب. روی میز پر از ایگاهواره. یک میز زیبا، یک صندلی شودمی

 .روشن است های زیادی دور این قابهاکودکی ناصر و کودکی آهوبال. شمع
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 نذیر
شیخ هر شب به یاد .. .یک یادمان است. رازی در کار نیست

یشان و نزدیکانشان که از ایشان دور بودند و یا هارفته
گذراندند. می ، ساعتی رو با اونها در این تراستنگدل

وصیت این بود که بعد از مرگ ما یاد آن عزیزان رو زنده 
 .نگه داریم

 ناصر
 ؟چرا باقی قابها خالی شدن

 .شودمی یش است خیرههافر دیگر روی شانهدست کوچک دو ن مشخصاًبه عکس کودکی آهوبال که 

 ناصر
. اون عکس .خواستی برش داری.می اون عکسی که

 ؟هاخواستی برش داری؟می .. چرا... آهوبال مهرا.آهوباله

 کوبد.او را به دیوار میگیرد و محکم می را اشیقهدهد. ناصر نمی نذیر پاسخی

 نذیر
 )محکم(

خواهید می ادارم. اگرمن تا آخرین قطره خون به شیخ وف
همین االن منو بکشید اما نه اسرار شیخ در گذشته و نه 

 .اسرار شما در آینده از این دهان بیرون نخواهند اومد

 ناصر
اونقدر عزیز نبودی همین االن  اگه برای پدرمبکشم؟ 
 .کردم. برو بیرونمی اخراجت

 .شودمی نشیند و به عکسها خیرهای میگاهوارهندلی . ناصر روی صرودمی محکم و استوار بیرون گونههماننذیر 

 روز -شهر مکه  -خارجی 

. معال کنندمی . سپس از دور او را تعقیبکنندمی را نگاه دوروبرآهوبال با اضطراب  . مانیش وشودمی معال دور
بزرگ اما  ایخانهرسند. معال وارد می مکه شهرپایینی هاآورد. به محلهنمی به رویشان اما شودمی متوجه
 گذاردمی باز چهارطاق طورهمان. سپس در را کندمی ایستد و فکرمی . کمی در چارچوب ورودیشودمی قدیمی

 .شوندمی . آهوبال و مانیش هم مدتی بعد، با دودلی وارد خانهرودمی و خودش داخل

 شب -خانه مانیش  -خارجی 

 صحبت هاآن. او با دهدمی نیم که موتور را تحویل خانواده مانیشبیمی در جیهاریا، پسرک دبیرستانی دانباد را
 به دور او ناندانشیند. شیال و می زند و روی زمینمی و سرش پایین است. مادر مانیش بر سرش کندمی
 .کندمی نشینند. پسر سوار وانتی شده و آنجا را ترکمی
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 روز -معال  خانهیتیم -داخلی/خارجی 

خانه را که  بسبز و باصفا است. در آنشوند. حیاط می یک خانه ویالیی کلنگی اما بزرگ واردمانیش و آهوبال 
از خانه مشغول به  اینقطهبینند که همه در هر ، تعداد زیادی کودک، نوجوان و چند جوان را میکنندمیباز 

شوند و یکی از می جمع گفتگو یا بازی هستند. همه پسر هستند. چند تا از پسرها با دیدن معال دور چاهی
از کوچک به  هابچه ."بابا اومد. ،محمد " گوید:می در پوشش سایرین سر به دهنه چاهک گذاشته و بلند هاآن

خردسالی . ییاحوال جوو  کندمی زنند و او یکایک را نوازشمی آیند و خندان دور او حلقهمعال میبزرگ نزد 
ساله  18 "محمد"جوانی سبزه به نام کند و معال نیز. به معال سالم می نام که الل است با زبان اشاره "سلمان"

پرد می و فرز و سریع از داخل چاهک بیرون آوردبرمیخاکی از درون چاهک کم قطری سر  کامالً با سر و بدنی 
سر  هاآنفتد. امی از خانه بین دو نوجوان دعوایی به راه ایگوشه. ناگهان کندمی و طناب را از دور کمر خود باز

 زنند. محمد سمت درگیری را به احمد معال نشانمی بدست آوردن سیبی سبز به شدت یکدیگر را کتک
 .افتندمی دوند. آهوبال و مانیش پشت سر معال راهمی . همه به آن سمتدهدمی

 محمد
عمو جان. کاره پسر جدیده است. مصطفی. با ولید در 

گیرن. هر دفعه به یه یم افتادن. وقتی بیرون هستین دعوا
 ..ای.بهانه

ال شوند. معمی خورد. آن دو نیز روی زمین افتاده و گالویزمی لافتد و روی زمین قِمی آن دوسیب از دست 
 .کندمی محکمی . روی آن فوتداردبرمیرا  سیب ،رودها میطور که به سمت آنهمان

 معال
 )محکم(

قول ندادین دیگه  به من قبالًولید. بیا اینجا پسر. شما 
 ذارین؟نمی هم سرسربه

آید. شاکی و گریان. می ساله که لباسش پاره شده و صورتش هم زخمی ست به سمت معال 10 "ولید"
 .کندمی و معال نگاه هاساله نیز گوشه دور حیاط به دیوار تکیه داده و با خشونت به جمع بچه 12 "مصطفی"

 معال
 )شماتت گر(

.. سر یه ... وای وای وای مصطفی.ولیدی هایهایهاهای
تونه به می سیب؟ برادر علیه برادر؟ چرا سر چیزی که

 کنید؟می راحتی تقسیم بشه دعوا

 .گیردها میآنبه سمت  کند ومی سیب را از وسط به دو نیم

 مصطفی
 .من بهش سیبو تعارف کردم. اونم ازم نگرفت. گفت نجسه

 ولید
 .بشورمشمن نگفتم نجسه. فقط خواستم 
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 مصطفی
 .نجسن هاشیعه منظورش اینهشستمش.  قبالً گفتم که 

شود. نمی هم محو ایلحظه. لبخند زیبایش از روی صورت برای کندمی معال همه را به نشستن روی زمین دعوت
نشینند. معال دو نیمه سیب را با دو دست پشت سر برده می نشینند. آهوبال و مانیش هم پشت سر اومی همه

مانیش و آهوبال با تعجب ابتدا به سیب نیمه نگاه کرده و سپس آن را گرفته و بعد از کمی خیره شدن به و 
 .زنندمی با ولع سیب را گاز ها،بچه

 معال
 )با آرامشی خاص(

-می بهتون بیشتر افتخار ،اگه دعواتون سر سیب بود

اونا  ؟بینین پشت سرممی کردم...این دو تا جوون رعنا رو
اهمیتی نداره سیب دست چه  اصالًتن. برای اونا هندو هس

 .کسی بوده. اونا گشنشونه و اینه که اهمیت داره

. گویدمیتکاند. دم گوش محمد چیزی می را اشخاکی هایلباساحمد معال با اخم به محمد نگاه کرده و کمی 
 .رودمی و مانیش. به داخل خانهبه آهوبال  با اکراهلبخندی تحقیرآمیز و احترامی  با همراه خیزدبرمیمحمد 

 )ادامه(معال
هر وقت خواستین تو این خونه سر اعتقاداتتون دعوا کنید، 
فقط از زبان منطق استفاده کنید عزیزانم. این تنها گزینه 

اما اگه خواستین سر چیزهایی مثل خوردن یک ؛ شماست
سیب بجنگید، زبان شمشیر و مشت آخرین گزینه شماست. 

رانسویه. زینه دیگر. به هر صورت این سیب فبین هزاران گ
 ن.اونا قبالً پولش رو گرفت

 .کندمی با آرامش به آهوبال و مانیش نگاه

 معال
 هااسم این جوون آهوباله. اون از هزاران کیلومتر اونور آب

 .به دنبال سیبش اومده اینجا

، آهوبال و مانیش را با مهربانی هادر میان بچه معال. هایت او همه بچهتبعبهایستد و می صدای اذان. احمد المعال
در ردیف جلویی و به ترتیب سن در  ترهاکوچکدهند. می . صف نماز تشکیلکندمی به داخل خانه هدایت

بیند معال در حال می بالخوانند. آهومی نماز های بعدی. بعضی به شیوه شیعیان و برخی به شیوه سنیهاردیف
ایستد، به تقلید از او، می ، کنار معالرودمی و سپس به سمت جماعت کندمی ه مانیش نگاه. بکندمی نماز گریه

بلند از معال هل  اکبراهللخواهد او را از این کار بازدارد اما ناگهان با یک ندای می . مانیششودمی خم و راست
 ، از الی پاهایشکندمی دپیوندد. وقتی سجومی کرده و خودش هم همانند یک مسلمان دوآتشه به جماعت

. در انتهای اندشدهبه او خیره  ورییکبیند که چند تا پسربچه کوچک ردیف جلو در حال سجده با صورتی می
 .دهدمی مانیش و آهوبال دست اب لبخندزنان. معال کنندمی نگاه بدبه او  تربزرگی هابعضی از بچه ،نماز
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 شب -معال  خانهیتیم -داخلی 

نشینند، می و آهوبال سر سفره مانیش. وقتی معال همراه با اندنشستهمحقر، بیست الی سی بچه  یاسفرهسر 
ریزد. از گوشت میآب اشجثه تناسبگرداند و برای هر کس به می محمد دیگی را روی سینی و بر روی زمین

یی که کنار آهوبال و مانیش هاچهخواند. بمی زند. معال با چشمان بسته دعامی و سفره را دور کندمی معال شروع
 . وقتی دیگ به آهوبالکنندپچ میپچو  کنندمی بد نگاه هاآنو به  کنندمی هستند، خود را از آن دو دور

 .زنددیگ میتهکفگیر را به با عصبانیت رسد، محمد می

 محمد
 )عصبانی(

 .دادیمنمی غذا نداریم. داشتیم هم به کافرها

گیرد. مانیش می کشد میان دو دستمی اندازد. معال سرش را که گویا به شدت تیرمی عالو نگاه شرمگینی به م
و خودش  آورددرمیشوند. مانیش ادای عربی حرف زدن پسرک را می و آهوبال فقط با دقت به پسرک خیره

 .کندمی خندد. معال با همان لبخند همیشگی، آبگوشت کاسه خود را بین آهوبال و مانیش قسمتمی هم

 مانیش
 پس خودت چی؟

 معال
خورم. بخورید. در یکی از سفرهام به ایران می کم هاشبمن 
 خوشمزه حالدرعینو  صرفهبه ها آموختم.ایرانیاز 

. محمد در همان حین که به آهوبال و مانیش گویدمی "الحمداهلل"گیرد. می تکه نان خشکی را به دندانمعال 
مقدار  ها. بعضی از بچهکندمی رد روییخوشاما معال با  کندمی به معال تعارف را اشکاسهنگرد، می با نفرت
 .شوداندازه میبهغذای آن دو  صورتبدینریزند و می خود را برای آهوبال و مانیش گوشتآبکمی از 

 شب -معال  خانهیتیمخوابگاه  -داخلی 

. احمد شودمی هم روشن است و اخبار پخش ویزیونتل. اندکشیدههمه با هم در یک اتاق بزرگ روی زمین دراز 
. کندوکتاب میحسابمعال گوشه اتاق نشسته است و در حال شمارش اسکناس. محمد کنار او نشسته است و 

 .کندمی و گاهی به او نگاه تلویزیونآهوبال گاهی به 

 محمد
بیا. حقوق این ماهتو پیش گرفته بودی. این  ،حنان عثمان

اسه آشپزیه این ماهه. بیا بگیر. ولید مساوات اضافه کاریت و
 .نفر بعد بیاد

کنار آهوبال و مانیش، مصطفی ز. نشیند. نیشش بامی پسرکی با ذوق و شوق به سمت احمد دویده و روبروی او
. مانیش ظاهری به شدت خسته کنندپچ میپچبا هم  اندخوابیدهبه پهلو و رو به روی هم  کهدرحالیو ولید 

 .دارد
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 مانیش
رو نخوندی آهوبال. نگاه کن چه جوری  توییستتو الیور 
استاد هستن. تا  داریبردهشماره. این عربا در می داره پول

نداخت، از االن می االن با اون لباس سفیدش منو یاد گاندی
خواد ما رو هم به می نکنه .ندازهمی به بعد منو یاد فاگین

 بردگی بگیره؟

 آهوبال
 .دیم دنبالش. به زور که نیاوردمونما خودمون اوم

 مانیش
ش کاری کرد که مثل دو تا سگ ی قشنگنه. ولی با حرفا

.. یه سواله برام چرا سگا .رام بریم دنبالش. مثله خود تو
شناسی. نمی رو هاذارن؟... تو روحانیمی اینقدر به تو احترام

خورم که اون می همین دیشان کاپور خودمون... من قسم
 .کنممی بازه... یه روزی دستاش رو برای همه رو مرد حقه

 .اندشدهبیند که هر دو عصبانی به او خیره می چرخد و ناگهان مصطفی و ولید رامی مانیش به پهلو

 مصطفی
 ...بابا احمد...الیور توییست؟؟...فاگین؟؟

 .کشدمی کمی بعد، معال بین آهوبال و مانیش دراز

 معال
کنن می تفریح همخونن می درسم هاینجا به وقتش  هابچه

کسایی هستن که در آینده قراره  هااینکنن. می کارهم و 
دنیا رو اداره کنن. باید بدونن کی وقته تفریحه، کی وقته 

 .تحصیله و کی وقته کار و تالش

 آهوبال
تونیم خونمون رو اداره کنیم. می امثال ما خیلی تالش کنیم
 .اگه خونه ای داشته باشیم

 .کندمی رو به آهوبال کرده و را زیاد تلویزیونصدای  معال

 معال
اداره یک خونه هیچ تفاوتی با اداره یک دنیا نداره... بودا 
میگه اگه یک نفر از دنیا بره، انگار کل دنیا نابود شده... 

تو هم نتونستی خونت رو به درستی اداره کنی آیا آهوبال؟ 
 و برای همین اینجا هستی؟



66 
 

 .نیز هاکشد. سایر بچهمی کشد. مانیش خوابش برده است و خرناسمی آهوبال آهی

 آهوبال
.. .عاشق هم بودیم و ما.. ما زندگی خوبی داشتیم. .نه

هستیم. اون برای کار اومده اینجا. چند ماهه ازش خبری 
 .نیست. باید پیداش کنم

 معال
 وشلواری با شما چیکار داشتن؟کت اعراباون 

 آهوبال
ارای ما بودن...برای اومدن اینجا، نیاز به پول اونا صاحبک

.. اما پولمون .اما؛ داشتیم. اونا هم قول کار و پول به ما دادن
رو ندادن. حتی یک روز هم مرخصی ندادن تا بتونم سر 
فرصت دنبال زنم بگردم. یه جورایی ما رو زندانی کرده 

 .میگن این رسم کشورهای عربیه. داریبردهبودن. 

 .شودمی . آهوبال کمی مضطربشودمی مهربانی در چشمان آهوبال خیرهبا  معال

 معال
. من مهاجرای زیادی دیدم. در دنیاستاین رسم  متأسفانه

 هایبادامیچشمکشورهای مختلف. هندی، ایرانی، عرب، 
آسیای شرقی، مکزیکی و حتی اروپایی. همیشه همین بوده. 

رسم ما عربها نیست.  انسانی نیست. نه. این مسلماًباره اما جا
 .نوازیمهمانما در تاریخ شهره بودیم به 

 .. پرچم داعش و ردیف کردن صفی انسانی برای اعدامکنندمی نگاه تلویزیونو به 

 آهوبال
 )تلویزیونخیره به (

منو ببخش شیخ مسلمون...اما زن من پیش یکی از هم 
 .ترسم ازینکه بالیی سرش آورده باشنمی کیشای شماست.

 المع
نگران نباش.  اصالًبینی مسلمون نیستن و تو هم می اینا که

پسر ارشد من یک افسر پاکه پلیس عربستانه. اون زنت رو 
 .کنه. مطمئنممی پیدا

 آهوبال
 )با نگرانی(
 نه...پلیس نه!پلیس؟...
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هوبال به پهلو . آرودمی و سپس به خواب کندمی با حرکت آرام سر حرف او را تایید بعد از مکثی کوتاه، شیخ
 .شودمی و به دلیل فقدان آن دمق کندمی چرخیده و برای بیرون کشیدن عکس، دست در جیب

 روز -معال  خانهیتیم -خارجی 

صبح زود. پسرکی باالی چاهک نشسته است. طنابی به پایه فلزی نرده بسته شده و سر دیگر آن در چاه. محکم 
 . طناب ناگهان شلشودمی ی پرواز دو گنجشک بر فراز سرشبه داخل چاه کشیده شده. پسرک محو تماشا

 از داخل چاه. . صدای فریادی کوتاهشودمی

شوند. سلمان به خانه مییتیم. ابتدا معال و بعد آهوبال هراسان وارد حیاط هاو هیاهوی بچه زدهوحشتفریاد 
 .اندشدهجمع  باالی چاه هادود. بچهمی سمت معال

 ولید
 وی چاهکمحمد افتاد ت

 نام محمد را فریاد هازنند. چاه قطر کمی دارد. بچهمیبیرون از خانه برای پیدا کردن کمک  هاچند نفر از بچه
 ی به هم گره خورده. به کمرهاکشد. طناب بسیار بلندی است از ترکیب طنابمی زنند. معال طناب را باالمی
 .ستخواهد وارد چاهک شود اما قطر آن کم امی بندد.می

 معال
پایین اهلل، خودت رحم کن... نمیشه...محمد االن میام یا 

 پسرکم. صبر کن. االن میام.

 .دهدمی آهوبال با نگرانی قطر چاه را نشان

 آهوبال
 این چه جور چاهیه؟

 معال
چاه نفته. در این چاه رو بارها بستم  مثالً چاه آب نیست...

ه نفت کشف کنه اما فایده نداره. از بچگیش اصرار داره که بر
 .رو پولدار کنه ماتا همه 

 آهوبال
 عمقش زیاده؟

 معال
 )با نگرانی شدید(

وارم اما چون قطرش در اعماق کمه، امید؛ کنممی فکر
 .همین طناب اندازهبه. محمد به بدنه گیر کرده باشه

 آهوبال
 نترسین من معدنچی م. ببندین. طناب رو به کمرم
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. بعد از مدتی اندچسبیدهست که محکم آن را ها. سر طناب دست معال و بچهرودمی به داخل چاه تأملبدون 
 .خوردمی طناب تکان ی،شنود. بعد از مدت کمنمی صدایی .زندمی . معال آهوبال را صداشودمی سر طناب شل

 (.O.S)آهوبال
 .پیداش کردم. بکش باال

ندارد. مانیش  ایفایدهزنند می ه زورکشند اما هر چمی ی کوچک طناب راهااحمد المعال و سایر بچه
. سلمان به سراغ او رفته، پاچه شلوارش را گرفته و به کندمی آید. به صف طناب کشان نگاهیکشان میخمیازه

ی سر طناب تفاوتبیکه مانیش به کمکشان برود. مانیش با خونسردی و  کندمی کشد. معال اشارهمی سمت چاه
ی سایرین هانیازی به زور زدن اصالًکه  ایگونهبهکشد می آن دو را به راحتی باال را گرفته و با توانی عجیب،

آید. معال سرش را می به هوش کمکمکشند. محمد می نیست. محمد در بغل آهوبال است. روی زمین دراز
 یرونشوند. محمد جوجه گنجشکی کوچک را از میان لباسش بمی جمع هاآندور  هاکشد. همه بچهمی دست

به سمت  لنگانلنگروی زمین جوجه . کندمی آغاز جیکجیککشد. جوجه ابتدا به نظر مرده است اما ناگه می
 .آیندمی . حال آن جفت گنجشک از آسمان به باغچه فرودرودمی باغچه

 محمد
 قراریبیها باالی چاهک بابا جان چند روزی بود گنجشک

 .کردنمی

 .تا برای بلند شدن کمکش کند کندمی تش را سمت او دراززند و دسمی به آهوبال لبخند

 روز -عمارت شیخ سعید بن فاضل  -داخلی 

را پشت  بدر ایدکمه. ناصر با زدن شودمیزند. مصعب داخل ناصر با عصبانیت در اتاق کار پدرش قدم می
 .اندازندزیر میسربهگیرند. می . هر دو روبروی هم قرارکندمیسرش قفل 

 مصعب
تونیم همین میبازم می خوای همون بحث رو پیش بکشی...
 االن مقدمات انتقال شرکت رو انجام بدیم.

 ناصر
 شناسی؟می اینو

. سپس سیگار کندمی گیرد. مصعب با خونسردی تمام کمی مکثمی عکس کودکی آهوبال را روبروی صورتش
 .رسدمی به ناصر، حال نگران به نظر . پشتکندمی و آن را روشن داردبرمیبرگی از روی میز کار شیخ 

 مصعب
 از کجا آوردیش؟

 ناصر
زیر از خانوادگی مون...  هایعکستراس ممنوعه. کنار 

  .دستای نذیر خلیفی

www.everun.ir 
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 .کندمی مکث ایلحظهبندد. می اندازد و چشمانش رامی مصعب با حالتی تسلیم گونه، سرش را پایین

 مصعب
 .مثه کنه باهاته جاهمهنذیر 

 ناصر
 .توی بیمارستان، دوستش صداش کرد آهوبالون پسره ا

 مصعب
 )خیره به چشمان ناصر(

 ...اون آهوبال مهراست.آره

 ناصر
 )زدهبهت(

و تو هم اینو می دونستی.  زنده بوده هاسالهمه این  پس
 ومنالمالمصعب فکر کنم تو اونقدرها عوض نشدی فقط 

پدرم  کرده پسرعمو. اون مثله داداشمون بود. ترتعوضی
چرا باید . کنیهنوزم بهش حسادت میتو  و دوستش داشت

 ؟...ها خونی از دست تو فرار کنه؟ کفنبا یه 

 نشیند.روی صندلی، بسیار نزدیک به وی می. ناصر اندازدمی سیگارش را زیر پا نشسته، مصعب

 مصعب
ش بین اون همه کارگر معدن قدبلنداون روز از دور با اون 

جلب کرده بود. راستش فقط یه حس قدکوتاه نظرم رو 
خوب بهش داشتم. مثه بقیه نبود. وقتی به اون حالت روی 
زمین، خیس شاش دیدمش حسم بیشتر شد. بعد هم توی 

پشت بازوش.  گرفتگیماهخونه زنش آهوبال صداش کرد. 
 یه دفه شوک شدم. کاش آهوبال فقط یه خاطره خوب دور

 موند.می

 ناصر
کنی. اومدن کاتسوری، می دعهبه خدا قسم که داری خ

خواهش اون و حاال هم آهوبال؟  ومیراثارثمرگ پدرم، 
اگه هدفت پول و اموال منه کنم آهوبال رو به من بسپار. می

ندارم. همون مزرعه  ودستگاهدممن هیچ احتیاجی به این 
 برام کافیه.
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 مصعب
 )خشمگین(

ل برق تونی پومی با درآمد اون مزرعه مزخرفت کردیفکر 
توی  راستراستیک ماه این عمارت کوفتی رو بدی؟ که 

ی عربستان بچرخی و از کیسه خلیفه یتیم شاد هاخیریه
پس بهتره ت... کنی و پزش رو بدی؟ چهره سال سعودی گازِ

... چون اون ومنالتهبدونی این همون آهوباله که دنبال مال
ندیته داداشته آقای عزیز. اون داداش کوچولوی حرومزاده ه

حاصل یه شب هوسرانی  کنه. ومیراثارثکه اومده ادعای 
 !آهوبال بن سعیدپدرت و حسابدار هندیش. 

هزینه ش فقط یه  اگرم فکر می کنی دارم دروغ میگم،
 آزمایش ژنتیکه.

 زند.ناصر برای چند ثانیه به مصعب زل می

 ناصر
پاک بمونه. پدر من مرد بزرگی بود.  فاضلفقط بذار نام 

بشن.  شرفبین من نباید با ننگ یک حرومزاده خاندا
 .آهوبال رو بسپار به خودم

 مصعب
 )خنددمی(

سال گذشته. اون عوض شده. مثه من، مثه تو. برعکس  30
مون ؛ اما کدومشده بی صفت و طماع آهوبالتصوراتمون، 

کنی چرا زنش می مثله دوران پاک بچگی مون هستیم؟ فکر
که دیده از زنش خبری نشده رو فرستاده اینجا؟ حاال هم 

. وقتی زیر فقط دنبال ثروتت نیستخودش اومده. اون 
گفت تاوان سی سال بدبختیش رو از می مشت و لگد بهم

 .شوخی نداشت اصالًگیره، می کل خاندان فاضل

 .کندمی و منظره شهر را نظاره کندمی درب تراس را بازبلند شده، مصعب 

 ناصر
رای من و خواسته هام احترامی بعد از مرگ پدرم دیگه ب

 قائل نیستی.

 مصعب
-می بارها به هزار دلیل منطقیکم تحقیر نشدم اینجا. 

. زمانی شاید بفهمی دوست ..ترک کنم.رو باباتتونستم تو و 
داشتن چیزی فراتر از احترامه برادر. من توی این دنیا جز 
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کس رو دوست نداشتم... نگران اموالتم تو و آهوبال هیچ
رو به عنوان ش ضعیفه. چهره  ازحدبیشآهوبال ش. نبا

ها دادم. به محض دستگیری روزنامهپلیس و تروریست به 
تطمیع برای همیشه  یابعدش با تهدید  .کنمدش میآزا

چیزی به نذیر  فقطبیشتر نیست.  کهساکت. یه کارگر 
.. این .. اگه قرار باشه آهوبال ساکت بشه یا حتیوخلیفی نگ

بهترین دوران زندگیمون رو  ما. انجام می دم خودمکار رو 
هر روزمون پیش آهوبال و خانوادش  ...با آهوبال داشتیم

 مثل رویا بود. اینطور نبود؟

 ناصر
 .قسم بخور که تمام حرفات راستن

 .گذاردمی و دست روی آن داردبرمیرا  )توخالی( قرآن مطالی کتابخانه شیخ سعیدهمان مصعب 

 مصعب
 .قسم به همین قرآن

 .اندازدمی به قرآن نگاهیبا تردید ناصر 

 ناصر
 دونه کاتسوری کجاست؟می

. شودمی. زن مرموز با حجاب کامل عربی وارد شودمی زنند. قفل در بازدر همین حین بیرون اتاق، در می
 .شوندمی مصعب و ناصر به او خیره

 مصعب
 آهوبال تو رو دیده.

 روز -شهر مکه  -خارجی 

. هوا غبارآلود است. در اندکردهزنند. آهوبال و مانیش لباس اعراب به تن می مانیش و آهوبال قدم احمد معال،
. پسر ابتدا شودمی ی خلوت توجه آهوبال و مانیش به یک دختر و پسر جوان زیبای عرب جلبهایکی از کوچه

 هاآند. معال هم ایستمی زنانلبخند. آهوبال کندمی را نوازش اوزند و می و بعد روسری دخترک را کنار روبنده
خواهد به دخترک می . پسردهدتفاوت است به راهشان ادامه میبا مانیش که بیاندازد و می و سر پایین دیده را

 سریعاً شوند. معال متوجه شده و می شود که ناگهان چند نفر پلیس مذهبی عرب از سر کوچه وارد ترنزدیک
 .کنندمی و پسر جوان فرار زند. دختردوانگشتی میسوت 

 روز -سفارت هندوستان در مکه  -خارجی 

منتهی به نمایندگی سفارت هندوستان. معال جاهایی را به آن  هایخیابانآهوبال و مانیش و معال، در یکی از 
 .کندمی دو نشان داده و حین راه رفتن صحبت
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 آهوبال
 ن؟شناسیمی .. شما شرکتی به نام بن فاضل.آقای معال؟

با تجهیزات پیشرفته در حال شستن نمای آن  شورشیشهکه چند نفر  ایشیشهیک برج شیک با آسانسوری 
 .دهدمی هستند را با دست نشان

 معال
چند وقت مربوط به خاندان بزرگ فاضله. خدا بیامرزدش. 

...خدا می کنهفوت کرد. پسرش ناصر به ما کمک  پیش
ای کار به این شرکت پس همسرت قرار بوده بر... خیرش بده

.. باید بریم به .گی پسرجان؟نمی بیاد...خب چرا اینو از اول
 شرکتشون.

 و به راهشان ادامه رودمی . معال در خود فرودهدمی و به نفی سر تکان کندمی آهوبال با نگرانی به معال نگاه
هستند، ناگهان آهوبال و  ورودی ببه در نزدیک شدندر حال  نفریسهدهند. حوالی سفارت هند، وقتی می

 هاآنکرده، متوجه نبودِ شوند و معال که چند لحظه را گویی با خودش صحبت میپنهان می ایگوشهمانیش 
بیند می مصعب را ،. آهوبالاندایستاده. چند نفر از محافظین و همراهان مصعب دم در ورودی نمایندگی شودمی

شوند. معال می امنیتی عرب از سفارت خارج مأمورداد زیادی پلیس و . بعد از او تعشودمی که از سفارت خارج
 هاآن مثل ،بیندمی . وقتی آن دو را نگرانگرددبازمیزند و به نزدشان می رد آهوبال و مانیش را پشت یک دیوار

ن مرموز . همان زدهدمیبیند و او را به معال نشان می پلیس. آهوبال مصعب را در حال گفتگو با شودمی خم
حجاب بر صورت دارد اما چشمانش . استپیوندد. و به او می شودمیمصعب خارج  باالیمدلعرب از ماشین 

شوند. مصعب شوند. او کاتسوری ست. بعد از مدتی، دست در دست مصعب، داخل ماشین میدیده می این بار
 .بوسد. مانیش ماتش برده استو گونه او را می کندمیاو را بغل 

 معال
 ؟هچرا خشکتون زد

 مانیش
 ... اهلل شما خیلی سریع کارها رو راههکاتسوری به خدا اون

 .ندازهمی

. آهوبال که یک جا خشکش کندمیحرکت  اتومبیلبوسد. دهان مانیش باز مانده. کاتسوری نیز مصعب را می
ب و پلیس مذهبی که با شک نیروهای پلیس عر وآمدرفتبرند. در میان می زده است را به زور و زحمت از آنجا

 .گردندبازمیمعال  خانهیتیم، به کنندمی نگاه هاآنو تردید به 

 شب -معال  خانهیتیم -داخلی 

. مات و مبهوت به دیوار زل زده است. مانیش اندشدهمعال با ناراحتی به آهوبال خیره خانه و های یتیمتمام بچه
. سلمان مشغول ریزداشک میپنهان از بقیه . کندمیی دیوار را با نوک چاقو هااز اتاق نشسته و گچ ایگوشه

 درصد باقیمانده یک پازل هزارتکه است. 20تکمیل 
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 معال
 چطور از پشت حجاب شناختینش؟

 مانیش
 .شناسم. خودش بودمی کاتسوری رو فقط من هایچشم

 .زندمیآورد. با همان صورت خیس، روبروی آهوبال زانو مانیش تاب نمی

 مانیش
کنم آهو حرف بزن. یا منو بزن. گریه کن. یه می التماست

 .غلطی بکن لعنتی عوضی

 .کشدعکس کاتسوری را از جیب شلوارش بیرون می

 مانیش)ادامه(
فهمی؟ من کشتمش. من نابودش می کاتسوری دیگه مرده.

 کردم. با دستای خودم

 .شودمی پرتاب هواو تمامی قطعات پازل به  شودمی مان رداز روی پازل سل سهواً. کندپاره میپارهعکس را 

 مانیش
 .غیرتبیبیا منو بکش 

زند و بعد شروع به کتک می رحمانهبیگوید. چشمان خیس سلمان. مانیش اول آهوبال را آهوبال هیچ نمی
 دوروبری پازل را از هاه. آهوبال بدون توجه به این هیاهو تککنندمیاو را متوقف  معالها و . بچهکندمی خودزنی

 .کندمی و روی تخته پازل جمع کندآوری میجمعاتاق 

 روز -معال  خانهیتیمخوابگاه  -داخلی 

همراه با . معال با دیدن تیتر روزنامه شودمی خانهیتیمها با یک روزنامه، هراسان وارد صبح روز بعد، یکی از بچه
. پازل سلمان را به صورت اندنشستهانیش و آهوبال داخل اتاقکی . مشودمی متعجب، عکسی از آهوبال و مانیش

. معال وارد بوسدو آهوبال را میبه تابلو خیره شده  زدهذوقو به دیوار آویزان است. سلمان هم  شده کامل چیده
با شک  خواهد که اتاق را ترک کند. مانیشمیاز سلمان  داخل شوند. با اشاره هاگذارد بچهنمی. شودمی اتاقک

 و بالفاصله صدای قفل شدن آن شودمی معال مضطرب است. روزنامه دستش است. در بسته .کندمی به او نگاه
تا در را باز  رودمی و شودمی . مانیش مشکوکشودمی به خواندن روزنامه مشغول مثالً  نشیند ومی آید. معالمی

آهوبال  دهد.می ییهااندازد و به هندی غلیظ فحشمی راه دادوبیداد. شودمی کند اما متوجه قفل بودن آن
 .دهدمی نشان مانیشروزنامه و عکس را به  تیتر. معال تابلوو همچنان زل زده به  است تفاوتبی

 معال
های این یتیم خونه ا بچهبرای شما یفقط نمی خوام من 

 اتفاقی بیفته.

 .. نگاهی به مصعب و آهوبالشودمی ی نظامی واردساله، با هیبت 30 "اسامه"و  شودمی مدتی بعد قفل در باز
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 مانیش
 عرب؟ نوازیمهماناین بود رسم 

 معال
 پسر من. اگر بیگناه باشید فرشته این اسامه است. بزرگترین

 .نجات شما میشه

 .و رشید، صورت جذاب اما خشنی دارد قدبلندایستد. می اسامه روبروی مانیش

 مانیش
ده؟ خود تو حتی توی توی عربستان قحطی تروریست ش

 بک.تری عرب گندهلباس پلیس از ما مشکوک

 اسامه
دلیل  حتماًمن تنها اومدم. اگه پدر به شما اعتماد داره پس 

 .خوام بهتون کمک کنم. نترسینمی فقط خوبی داره. من

 .. اسامه نیزکندمی آهوبال از زل زدن دست برداشته و با نگرانی به اسامه نگاه

 اسامه)ادامه(
 .از اول تا آخرش همه چیزو واسم توضیح بده

 .کندمی نگاه معالکمی بعد اسامه با نگرانی و دستپاچگی به مانیش، معال و اسامه در حال صحبت کردن. 

 اسامه
 .ترک کنن مصعب شافی... اونا باید همین امشب عربستانُ

 شب -معال  خانهیتیمخوابگاه  -داخلی 

ریزند و می را روی میزی هایشانپولو زیر تخت و الی جوراب پوشیده به پا  از جیب و قلک و زیر فرش هابچه
، کلی روزنامه با عکس بزرگ مانیش و آهوبال را در خانهیتیمدر گوشه انبار  .کنندمی بعد همه به هم نگاه

 و را تاییدبا تکان دادن سر ا هاو بچه گذاردمی بینیم. محمد آخرین بسته را روی بقیهمی تلنبار ایگوشه
 .و سرد تفاوتبی کامالً. کندمی نگاه هاآنآهوبال از پشت در به زنند. های را آتش میروزنامه. کنندمی

 شب -معال  خانهیتیم -خارجی 

بندند. دم سحر است. او همچنان مبهوت است. مسافرتی پشت آهوبال را محکم میی هها کولچند تن از بچه
ایستد. سربازی پیاده شده و احترام نظامی روبروی خانه معال می . یک جیپ نظامیدکنمیصحبت  معالاسامه با 

 .کندمی وجوپرسدهد. معال با نگاه از اسامه در مورد سرباز می

 اسامه
 .مورد اعتماده. نگران نباش پدر
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 .کندمی معال رو به مانیش و آهوبال

 معال
بعد باید  و از اونجا به راحت هستید با این ماشین تا یمن
اما ؛ ها بشید. سفر طوالنی و سختیهسوار لنج قاچاقچی

 . همه چی تا خود هند هماهنگ شده.نگران نباشین

اما آهوبال منگ و پریشان است. هر چه مانیش  کندمیمانیش با ژستی سپاسگزار از معال و اسامه خداحافظی 
. کنندمی مه با نگرانی به دور و اطراف نگاهشود. هکشد تا به داخل ماشین بکشاند موفق نمیدست او را می
 کندمی. آهوبال رو به سوی خانه معال کندمی نگاه رنگیسیاهآمریکایی مشکوک  اتومبیلبه سمت  معال با نگرانی

 .و قصد بازگشت به پرورشگاه را دارد

 مانیش
 .کنن احمقری؟ باید برگردیم هند... اعداممون میمی کجا

 آهوبال
رم. تو باید برگردی. نگرانتن. نمی وری جاییمن بدون کاتس

تا اینجاشم خیلی مردونگی کردی... من بخشیدمت مانیش. 
 .یمحساببیدیگه 

 مانیش
مرتاض راست میگفت...کاتسوری دیگه اون دختر پاک 
 .جیهاریا نیست. عوض شده. اون دیگه زنت نیست. اینو بفهم

 آهوبال
ن نیست ولی کاتسو هنوز هم خواهر کوچولوی منه. زن م

 برگردونمش.هنوز هم دختر هنده. پدر از من خواست 

 مانیش
برو به درک... من دیگه از لجبازیات خسته شدم. یادت باشه 

 .یم. جلوی همه گفتی. مانیش نامرد نیستحساببیگفتی 

 اسامه
 )به آهوبال(
خوام بمونم. تو باید بری. جونت در خطره. این می یعنی چی

خاطر تو به خطر افتادن. اگه نری همین هم االن به  هابچه
 .زنی به همه چیزمی کنم. داری گندمی االن دستگیرت

 نگاه بدی به آهوبالشده، . اسامه کالفه کنندها دوره اش میخواهد آنجا را ترک کند که بچهمی توجهبیآهوبال، 
 اندازد.می
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نشیند. معال و اسامه با نگرانی و کنترل می م درد جاهمانآهوبال  .کنندمی با هم بحث ایگوشهمعال و اسامه 
. از دور نگاهی به کندمیو آنجا را ترک  شودمی. مانیش سوار جیپ کنندمیدور و اطراف، مانیش را بدرقه 

 .رفتن او را به نظاره نشسته است بیند کهرا میاندازد. آهوبال خانه مییتیم

 شب -معال  خانهیتیم -داخلی 

 اسامه
 از زنت داری؟ اینشونه 

بالفاصله عکس کاتسوری زند. با مشت به پای آهوبال می . سلماندهدمی سرش را به عالمت نفی تکان بالآهو
شده با ناراحتی  پینهوصله. آهوبال ابتدا به عکس دهدمی را که با چسب نواری به هم چسبانیده شده بود به او

قاپد. می . اسامه به سرعت عکس را از دست آهوبالدهدمی و بعد لبخندی زورکی تحویل سلمان کندمی نگاه
 .گیردمی جلوی او را معالخواهد واکنش نشان دهد که می آهوبال

 اسامه
به  ،کنم آهوبالمی اگه این زن همونی باشه که من فکر

کردم و می جای تو بودم همین االن همه چیزو فراموش
 اییه بهانه با. محل کارش برج بن فاضله. فردا گشتمبرمی

 .اونجا رممی

 .افتدمی و استرس زده به دامان اسامه دهدمی آهوبال سرش را به نشانه نفی تکان

 آهوبال
قسم به اهلل که اینکار رو نکن. اون دختر باید برگرده هند. 

 .اگه گناهکاره بذار اونجا مجازات شه

 .زندمی ا با خشونت او را پساماسامه

 اسامه
بمون. تو واسه پدر  جاهمین مجازات بشه...معلومه که باید 

دیم. می خطرناکی. ما اونو تحویل اینترپل هاو این بچه
 .اونوقت احتمال زیادی داره که برگرده هند

 روز -معال  خانهیتیم -داخلی 

در  آلودگیخواب. اثری از کندمی خوابیده است. ناگهان چشمانش را باز خوابگاهآهوبال به مانند سایرین کف 
 معالزند. می پوشد و آرام بیرونمی . لباس عربیشودمی رد ها،بچه الیالبهاز  بااحتیاطشود. نمی دیده هاچشم

 .خیزدبرمیو با دیدن جای خالی او، با نگرانی و عجله  کندمی بعد از چند لحظه چشمانش را باز
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 روز -برج بن فاضل  -خارجی 

رسد. تجمع نیروهای امنیتی و می آهوبال به نزدیکی برج فاضل است. تهبرگرفسنگینی شهر را در  گردوغبار
و پلیس بعضی از  اندپوشاندهصورت خود را با دستار  رهگذرانپلیس عربستان در اطراف برج غیرطبیعی است. 

عربی . پلیسی جوان صورت خویش را با دستار پوشانده و پیرمرد کندمی را مجبور به پایین انداختن دستار هاآن
خواهد که پلیس دستار خود را بیندازد تا از صحت هویت وی مطمئن شود. می خواهد و سپسمی از او کارت

افتد. شرطه می دستار آهوبال هم در همین حین از صورت شود ومی به آهوبال مشکوک هایکی از شرطه
 به وی نزدیک ،طابقت دهدصورت او را با عکس در دستش م گردوغبار،از میان  کندمی که سعی طورهمان

تبلیغاتی  هایمعال که با در دست داشتن پالکارد خانهیتیمی هااز بچه شودمی پر روپیاده. ناگهان شودمی
. توجه بسیاری رودمی و پیش شودمی ی قدبلندتر مستترهاسازند. آهوبال در میان بچهمی خیریه، جو را آشفته

آهسته و سپس با  هایقدمو صدای چند سوت پیاپی. ابتدا با  شودیم از نیروهای پلیس به آن تجمع معطوف
. چند تا از شودمی هم به همین نسبت زیاد هاکه سرعت بچه کنندمی را اسکورت هاتند جمعیت بچه هایقدم
پلیس ناگهان داخل جمعیت شده و فریاد و سوت  "آهوبال...بدو. حواسشون نیست"زنند: می بلند فریاد هابچه
 گردوغباراما در میان  نگردمیبه هیاهوی پایین برج  ،. باالی برج، زن مرموز از تراسی بزرگشودمی بلند هاهبچ

دود. چند پلیس عرب را از می زند و به سمت برجمی چیزی مشخص نیست. ناگهان آهوبال از جمعیت بیرون
دوند. می به سمت آن دو ها. پلیسشودمی راسی هاآناما سرانجام در دستان تنومند یکی از دارد؛ برمیسر راه 

 .شودمی آهوبال به چهره پلیس دقیق

 آهوبال
 ..تقبض علیهم... فریاد بزن.تقبض علیهم...تقبض علیهم

 .کندمی اشاره هامانیش با یک عینک دودی و در پوشش پلیس روبروی اوست. به سمت بچه

 مانیش
 .تقبض علیهم

دوند. در همین حین آهو و مانیش ها میآنپرت شده و دوباره به سمت  هابه سمت بچه هاحواس همه پلیس
. چند دوربین امنیتی اطراف برج به سمت اندشدهدوند. نیروهای امنیتی اطراف برج سردرگم می به سمت برج
روف یک ماشین از خیابان از سان ایگوشهبینیم که در می چرخند. همچنین نذیر خلیفی رامی آهو و مانیش

. از سوی دیگر، اسامه و معال در همان جیپ دیشبی کندمی سیاه سر بیرون آورده و مهلکه را از نزدیک مشاهده
رسند. می سر ،کندمی ندارد و تنها با یک رکابی و شرت رانندگی فرمکه اینک لباس  پلیسیحامل مانیش، با 

 اندازد.می پلیس مذکوربه  آمیزیتأسفاسامه نگاه 

 روز -ن فاضل برج ب -داخلی 

و  دهدمی از روی تابلو راهنما طبقه دفتر ریاست را تشخیص بالشوند. آهومی و مانیش داخل برج بالآهو
، یک شودمی دوند. آسانسور همچنان در طبقه همکف است اما وقتی در آن بازمی بالفاصله به سمت آسانسور

بغل کرده  زمانهممرد عرب ابتدا خندان آن سه را  .اندکردهاو آسانسور را اشغال  پیکرغولمرد عرب و سه زن 
روند. دیواره می باال هاگیرد و از پلهمی دست مانیش را بال. آهوشودمی است و با دیدن آهوبال لبخندش محو

و معال را ببیند که پشت خط سربازان  هاتواند بچهمی است و آهوبال ایشیشهیی تمام های برج در قسمتهاپله
 .و نگرانند اندایستاده دور برج
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 روز -برج بن فاضل  -خارجی 

 .کوپتر بر فراز برج به پرواز در آمده استیک هلی

 اسامه
 )خطاب به یک پلیس(
 کوپتر مال کیه؟این هلی

کوپتر زند. ناگهان یک فرد سراپا مسلح از هلیسیم میبی. اسامه کنداطالعی میبیپلیس با تکان دادن سر ابراز 
 .شودمی آویزانبا کابل 

 روز -برج بن فاضل  -داخلی/خارجی 

زند و از میان می به شیشه مهابابیبینند که با یک حرکت پاندولی، می را پوشیسیاهآهو و مانیش مرد مسلح 
 نشانه هاآنو ابتدا به سمت  کندمی را آماده شلیک اشاسلحه .شودها میوارد فضای پله شیشهخردهانبوه 

مانند. ناگهان جهت نشان اسلحه خود را می و منتظر کنندمی وهای پلیس با دیدن او کمی درنگ. نیررودمی
ی شکسته دور پلکان ها. چند تن از این نیروها از میان شیشهکندمی تغییر داده و به نیروهای پلیس شلیک

رعت و تمام وجود پلکان و مانیش با س بال. آهوکنندمی شوند و روی زمین سقوطمی اضطراری به بیرون پرتاب
. پلیس به هلیکوپتر ماندشود و آویزان بر کابل میکشته می پوشسیاه. مرد هاروند. شلیک مداوم گلولهمی را باال

را زیر  ساختمان و ناگهان تیرباری از آن بیرون آمده و تمام آن قسمت شودمی کوپتر باز. در هلیکندمی شلیک
بارش شیشه و پوکه روی سر  .شودمی و راه پلکان بسته فروریختهپلکان آن قسمت  که ایگونهبه، بردمی گلوله

کوپتر خود را از بین شلیک گلوله پلیس در پایین ساختمان مردم فضول زیر ساختمان. فریاد و هیاهو. هلی
آویزان  هنوز هم از کابل آن پوشسیاهجسد مرد  کهدرحالی، کندمی کشد و صحنه را به سرعت ترکمی بیرون

 .افتدفرومیپلیس  هایماشینو جسد روی یکی از  کندمی است. آن را رها

 روز -دفتر بن فاضل در مکه  -داخلی/خارجی 

، با نگرانی بیرون را زیر نظر هاشوند. کارکنان اطراف پنجرهو مانیش سراسیمه وارد دفتر مجللی می بالآهو
 آن دو به سرعت وارد بخش مدیریتی بیرون. گردوغباردر ی پلیس هادارند. انعکاس ضعیف نور چراغ گردان

 یشدوند و صدامی را. به سمت او هاآنبینند و او نیز می شوند. زن مرموز را در حجاب کامل و پوشش صورتمی
. بعضی از شودمی گریزد و وارد تراس بسیار بزرگ کنار دفترشها میآنو او نیز از  "کاتسوری": کنندمی

خواهد در را از پشت قفل می ریدوند. کاتسومی ای کمک به کاتسوری به دنبال آهوبال و مانیشکارکنان بر
رود و با پناه تراس میکاتسوری هراسان به سمت جان. شودمی کند که آهوبال با توانی زیاد مانع از این کار

تا  کندمی کارکنان را تهدید و مانیش با کشیدن چاقو، شودمی آهو وارد تراسدهد. نگرانی فریاد کمک سر می
 .کندمی را قفل ببه وی نزدیک نشوند، سپس در

 مانیش
 !کاتسو

هل  پناهجان. او را روی لبه شودور میحملهبه سمت او  بال، فریادکنانخواهد نقابش را بردارد اما آهوزن می
 .از لبه بام آویزان شود کندمیداده و کاری 
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 مانیش
 کنی؟می چیکار

 آهوبال
 زن من کجاست؟بگو و چیکارش کردی؟ بگ

 کندمی لغزد اما آهوبال به سرعت خودش را جمعمی و زن به سمت پایین شودمی دستش شل ایلحظهبرای 
 .. او سمیه استرودمی کنار ایلحظهکشد. پوشش صورتش برای می و او را باالتر

 سمیه
 .کاتسوری مرده...اعدام شده...

کشد. دارد و او را باال میرا نگاه می تن ویلغزد که مانیش از دستش می زنهای و پا شودمی حالبیآهوبال 
 .زندمی را کنار اواحتیاط پوشش صورت  وگیرد. مانیش با تعجب گوشه دیوار پناه می سمیه

 سمیه
 )زناننفسنفس(

کاتسوری خاطرخواه زیاد داشته! خوش به حالش!...اول که 
 عد هم شیخ، اگه فرصتش رو تو دل ناصر جا کرد، بدخو
 ...کرد مصعب رو هممی

از درد به خود بپیچد. چند  کندمی کاریدرپی پیزند و بعد با خشونت و ضربات مانیش محکم به دهانش می
 .زنندمی ی ضدگلوله آن ضربههابه شیشه موج قصد شکستن در را دارند و مدانفر از حراست بر

 مانیش
من که بهش شک  نت بهلعچه بالیی سرش آوردین کثافتا؟ 

 .کردم

 .خنددمی ی دردناک ناگهان بلندهاو ناله هاشدن از آماج ضربه فارغزن بعد از 

 سمیه
تونه جای منو بگیره... سالهاس می کردمی فکر هرزهدختره 

کنم. بعد یه دفه یه با مصعب و دار و دستش همکاری می
ق کار دختر دهاتی میاد... زنت به شیخ خیانت کرد. توی اتا

همیشه خودشون رو تو  هاگداگشنه خودش کشتش.
کنن... می موقعیتهای خیلی سخت یا خیلی خوب گم

 !شنیدم به تو هم خیانت کرده

خواهد فرار کند که دستان قدرتمند می گیرد تا زمین نیفتد. زنمی آهوبال توان ایستادن ندارد. مانیش آهوبال را
 دوباره صورتش را اشروبندهافتد و در نتیجه می با صورت روی زمین. زن شودمی مانیش دور مچ پایش حلقه

 .رسدنمی زند کسی به دادشمی پوشاند. هر چه فریادمی

 



80 
 

 سمیه
 تو رو خدا ولم کنین.

 آهوبال
 چرا خودت رو به جای کاتسو جا زدی؟

 سمیه
 شریک جدید هندی اونا فقط کاتسوری رو نماینده شیخ

قضیه خاطر کاتسوری انجام شد. به معامله  اصالً . میدونست
بفهمه . نباید کسی کشید پایینهمشون رو میقتل و اعدام 

 .چه اتفاقی واسه فاضلها افتاده. خب آب از آب تکون نخورد
 با وجود من حتی بهتر از قبل شد.

خورد و عقب عقب خود را روی می . سمیه جارودمی کشد و به سمت سمیهمی مانیش کارد خود را بیرون
 .کشدمی مینز

 سمیه
 )ملتمسانه(
من فکر کنم همه اینا یه پاپوش واسه  اصالً...اصالًببینین. 

ه. شرفبیدختره بوده. همه چی گردن اون مصعب و ناصر 
ردارن. همه ب شونخواستن شیخ رو از سر راهمی شاید اصالً

 .امکارهیچه چی االن به نام اون دو تاست. من لعنتی

 کامالً بینیم که ایستاده و می شوند. مانیش رامی د نفر از حراست داخل محیط تراسو چن شودمی در شکسته
 .ترساندمی مصمم، گردن سمیه را با کارد خود نشانه رفته و همه را با انداختن خط سرخ کوچکی روی گردن زن

 مانیش
 .پاشو آهو

 روز -برج بن فاضل  - داخلی

. از شودمی . برق ساختمان متصلشودمیوبال از آنجا خارج مانیش با گروگان گرفتن زن و گرفتن دست آه
 .مانندمی زنند و منتظرمی روند. دکمه رامی آید. به سمت آسانسورمی بیرون گردوخاکدود و  هاپله

 مانیش
 این یارو مصعب کجاست؟

 سمیه
 .تو ویالشه حتماًدونم کدوم گوریه...می چه

و سه زن او داخل آسانسور هستند و دستهایشان را هم روی سر . همان مرد عرب شودمی در آسانسور باز
 .که از اتاقک آسانسور خارج شوند کندشان میحالی. مانیش فریاد زنان اندگرفته
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 روز -برج بن فاضل  - خارجی

فراوان.  سروصدای. کندمی شانزدهبهترسند، تجمع نیروهای امنیتی آن بیرون وقتی به در خروجی برج می
 .گیرد. حالش خوش نیستمی یش راها. آهوبال گوشگویدمی نزدیک گوش سمیه چیزی مانیش

 سمیه
 )زندمی هراسان، داد(
دونم...فقط حیاطش پر نمی مکه س. آدرسش رو نه. بیرونِ 
 .ی عجیب غریبههااز مانکن

 مانیش
کشم...ما کاره ای نیستیم...این می جلو بیاین این زنیکه رو

 ی..بیا جلوتر لعنت.زن

. چاقو به اندرفته. تمام پلیس و نیروهای امنیتی به سمت او نشانه رودمی سمیه را سپر کرده و چند متر جلوتر
 .شودمی زیر جسد متوجه تمرکز پلیس به سمت در ورودی شدهتخریبروی گلو. اسامه از سمت ماشین 

 مانیش
این زن کاتسوری نیست... خودشو  ...این زن قاچاقچیه. قاتله

 .اش جا زده... نگاه کنیدبه ج

تنش بین  شود ومی حجاب سمیه را به زیر بکشد که ناگهان فریاد دهشتناک پلیس مذهبی بلند خواهدمی
. پلیس عرب جلوی شودمی یابد. حتی چند تیر به اطراف مانیش شلیکمی و مانیش به شدت افزایش هاآن

 .کندمی پلیس مذهبی را گرفته و او را به آرامش دعوت

 سمیه
 )آمیزشیطنت –دم گوش مانیش (

 حجاب مصونیته نه محدودیت.

 مانیش)ادامه(
 .احمقا حداقل بذارید نشونتون بدم

 اسامه
. به حجابش کاری نداشته باش. وگرنه اماسامهمن مانیش 

 شنوی؟می کشن. صدامومی جفتتون رو با هم

 مانیش
 کشمش.می یه ماشین واسه ما بیارین. وگرنه

. تنش میان پلیس و مانیش. از دور معال و شودمی . هیاهوی شدید. همه چیز آهستهرودمی یجسر آهوبال گ
پلیس. صدای  رئیسو نگرانی مستقیم به او زل زده. اسامه در حال مذاکره با  باعالقهبیند. معال می را هابچه

. اسامه جلوی شودمی دیکنز هاآن . یک ون سبز پلیس به"منو بخشیدی؟ ..آهوبال. "شنود: می کاتسوری را
یش با دیدن این صحنه از هاافتد. معال و بچهمی ایستد. آهوبال روی زمین نیمه بیهوشمی آن را گرفته و ون
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شوند که به شدت و خشونت توسط پلیس سر جایشان نشانده شده برای پادرمیانی وارد عرصه می خودبیخود 
بینیم هدف روی سر آهوبال است. سپس روی سر می ، ابتدادازتیرانتکشوند. از داخل دوربین اسلحه یک می

را مختل کرده  تیراندازتکشدیدی دید  گردوغبار. کندمی مانیش اما ناگهان هدف به سمت سر سمیه تغییر
. شودمی و در میان جمعیت گم کرده . سمیه فرارکنداصابت می . تیر به شانه مانیشکندمی است. شلیک

کی شلیک "اما بالفاصله با فریاد ؛ بردو آهوبال دستانش را به نشان تسلیم باال می شودمی نمانیش نقش بر زمی
خیابان توجه  سویآن ساختمانی، تنها پنجره باز دوروبرگیج پلیس امنیت به  هاینگاهافسر مسئول و  "کرد؟

 .کندمی همه را به خود جلب

 روز -فاضل  در ساختمان روبروی برج کارهنیمه ساختمان -داخلی 

. عرق روی شودمی دقیق اشاسلحهکشد. در دوربین میلرزند و آهی می دستانش ،مسن تیراندازتک، "کمیل"
 .پیشانی

 روز -برج بن فاضل  -خارجی 

به سمت مانیش  چند نفر. کنندمی گیرند و شلیکمی سنگر تیراندازتکنیروهای پلیس در جهت محل استقرار 
 شوند. سایرین به سرعت پناهمی دو پلیس نقش زمین ،ناگهان با شلیک چند گلولهکه  روندمیو آهوبال 

. به سمت سبزرنگ. ون کندمی آن را پردوربین است. چیزی سبزرنگ  مانیشگیرند. نشانه اسنایپر روی سر می
 متفرق هالهیش و مردم در هیاهوی گلوهامعال و بچهدزدد. سرش را می. شودمی خطا راننده ون نیز مدام شلیک

 شوند. اسامه به سرعت و در پناه ون وارد عمل شده و آهوبال و مانیش را به کمک یک نفر دیگر داخل ونمی
 .برندیورش میگریزد و نیروهای پلیس به ساختمان روبرو کشاند. ون میمی

 روز -شهر مکه  -داخلی/خارجی 

مکه ادامه  شهرپایینی ها. این تعقیب تا کوچهندکنمیتعقیب  چند خیابان باالتر، سه ماشین ناشناس ون را
شوند. می به دلیل سرعت زیاد و تصادف منهدم کنندگانتعقیبدارد. تعقیب و گریزی مهیج. دو ماشین از 
 .کندمی مانیش خونریزی دارد. آهوبال مانیش را تیمار

 آهوبال
 مانیش... زنده بمون. تو دیگه نمیرداداش 

. شلیک گلوله. راننده شودمیروبرویش سد  کنندهتعقیبزند. یک ماشین سد. دور میربست میون به یک بُن
شوند. سه نفر مرد ی جلویی کشته میهای نخستین در صندلیهاون و یک پلیس دیگر در همان شلیک

ز پایین که ناگهان شلیک گلوله ا کنندمیشوند. در پشتی ون را باز پیاده می کنندهتعقیباز اتومبیل  هیکلقوی
شوند. آهوبال خویش را به به زیر ون خزیده. هر دو نفر کشته می قبالً . اسامه است که کندمیون غافلگیرشان 

 ابتدا . آهوبال،کندمیاما نفر سوم سوار ون شده بوده و در نتیجه به سرعت محل را ترک ؛ کشدمی سمت در
 . مانیش را به سمت درکندمی خونریزی است نگاهخواهد از داخل ون بپرد اما بعد به مانیش که در حال می
خواهد خود را نیز پرت می اما وقتی؛ او را در سرعت پایین، از ون به بیرون پرت کند شودمیکشاند و موفق می

و با  شودمیو آهوبال با اصابت در به سرش بیهوش  شودمی، در بسته اندازدست یککند، با عبور ون از روی 
 .شودمیدد، ون از تیررس اسامه که چند شلیک ناموفق به تایرها داشته، خارج سرعت گرفتن مج
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 شب -اتاق بازجویی  -داخلی 

در حال فریاد زدن و کوبیدن دست روی میز، در  "افسر عرب"در اتاق بازجویی.  شدهباندپیچیمانیش با بازوی 
 و او نیز مجبور است داد بزند. افسر ندکمی ترجمه زمانهم او را هایحرفحال تهدید مانیش است. مترجمی 

 .شودمیرخ در رخ قامتی است که مرد کوتاه "ل هندیوکی"آید. با از اتاق بیرون می

 افسر عرب
 ؟فروشیبردهقاچاق اعضا؟ 

. نگاهی به برگه اعترافات کندمی مترجم را مرخص و نشیند. وکیل نزد مانیش میشودمیافسر از اتاق خارج 
 اندازد.می

 کیل هندیو
دادن...  مأموریتمن وکیلت هستم. از طرف سفارت بهم 

 داریم کاری .حرفات رو پس بگیراین خیلی سریع  لطفاً 
 .کنیم برگردونیمت هندمی

 .نشینددارد. روی صندلی می . او هم سر و صورتی زخمیشودمیاسامه داخل اتاق 

 مانیش
 آهوبال؟

. کندمی روی میز را از جا درآورده و ضبط را خاموش صوتضبطش . فلدهدمیاسامه سری به نشان نفی تکان 
 .نگاهی هم به دوربین باالی سقف

 اسامه
هیچ کجای دنیا نمیشه به راحتی یک خانواده بانفوذ رو 

 روریستها هستی.متهم کرد. اونم تو که متهم به ارتباط با ت

 وکیل هندی
زی. با این شهادت روابط بین دو کشور رو هم به هم میری

کسی حرفت رو  اصالً ایسادهالبته چون فقط یک کارگر 
 .گیره اما برای خودت گرون تموم میشهنمی جدی

 مانیش
گذرم. آهوبال رو هم اینجا تنها من از خون کاتسوری نمی

 ...ذارم. تمام اینا تقصیر من بود. همهنمی

 اسامه
ه من به خاطر استاد معال به تو و آهوبال اعتماد کردم و آیند

برتون  دردسریبکاری خودم رو به خطر انداختم. خواستم 
اما تو چیکار کردی؟ سرباز منو لخت کردی و ؛ گردونم
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-می ی من. لعنتیا منهابرگشتی و گند زدی به همه نقشه

خواستم مصعب رو دستگیر کنم. همه چی رو بهم ریختین. 
اونا تمام مدارک و شواهد جنایتهاشون رو نابود کردن. پس 

 .خوان چیکارت کننر بگم میبذا

 .کندمی گیرد. وکیل سیگاری روشنمی مانیش سرش را میان دستان دست بند زده اش

 اسامه)ادامه(
برای تکمیل روند بازجویی به یک زندان فوق امنیتی منتقل 

رسه. چون برات بهت نمی کسهیچمیشی. جایی که دست 
ه االن ک مخصوصاًکنن و پرونده تروریستی درست می

-عکست با یه چاقو زیر گلوی یک زن عرب تیتر روزنامه

هستی. یه  از یک بزهکار نقصبییک نمونه  کامالًست. ها
مدت که گذشت، از این دادگاه غیرعلنی به اون دادگاه 

مونه که تو وجود یادش نمی کسهیچ. دیگه غیرعلنی
 .هاخارجی داشتی. نه مردم عربستان، نه هندی

 .گیردمی بندد و یک کام اساسیمی . مانیش چشمانش راگذاردمی در دهان مانیش وکیل هندی سیگار را

 اسامه
کنن. دم سفارت خانوادت یه مدت وضعیتت رو پیگیری می

اما اونها هم باالخره خسته میشن. اونوقت ؛ شیننبست می
تو برای همیشه فراموش میشی. پروندت بازه اما در واقع 

مونی که حتی خودت هم یادت اونقدر اونجا می و بسته اس
میره چرا اونجایی. اون باند قاچاق اعضا هم بعد از مدتی با 

کنه. اونها سابقه سی ساله یه روش جدید شروع به کار می
ی دنیا جاهمه اصالًدارن. نفوذ زیادی در هند و عربستان و 

دم ما حداقل جلوی فعالیتهاش رو دارن. من بهت قول می
گیریم. تو به عنوان تنها شاهد زنده میدر عربستان و هند 

 .ها بکنیکمک زیادی به ما و هندی تونیمی

 مانیش
 آهوبال مرده؟

 اسامه
به فکر خودت باش. خانوادت. از اینجا هم بری اون بیرون 

دونی ذارن زنده پاتو به دادگاه بذاری. مینمی با این شهادت
صله رو چرب کردم تا این قضیه فی افسرچقدر سبیل این 

خونه هر چی داشت رو برای پیدا کنه؟ معال به غیر از یتیم
تضمین آزادی تو فروخت. شهادتت رو پس بگیر احمق 

 .لجباز هندی. ازین خرابترش نکن
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 گذارد.ت جدیدی را روبروی او میوکیل برگه شهاد

 وکیل هندی
دونن شما هیچکاره اید. جمع شدن اونها در می عربها

تگیری مصعب بود نه شما دو تا ساختمان فاضل برای دس
ابله. چون اون زن هندی تباره و تو هم هندی هستی. این 

مربوط به هنده. عربها هم خوشبختانه  گیریگروگانقضیه 
کنیم تو رو منتقل می جاهمینخوان. ما از همین رو می

گم رو بنویس و امضا هندوستان. اینجا چیزایی که من می
 کن. سواد که داری؟

 مانیش
 پس آهوبال رو چیکار کنم؟

 اسامه
کنیم. این متن رو بنویس. هر چی نوشتی رو ما پیداش می

 .خوام ضبط کنممی خونی کن.واسم رو

 .کندمی و فلش را به آن متصل کندمی را روشن صوتضبط

 روز -شهرک نوساز  -داخلی/خارجی 

. طوفان شن اندکشیدهروی سر آهوبال  یاکیسهآید. ون جایی توقف کرده است. داخل ون. آهوبال به هوش می
اما وقتی ؛ آورد که در بیابان هستیمآید. طوفان شن این توهم را بوجود میادامه دارد. به زحمت از ون بیرون می

بینیم. ، او را روبروی یک کاخ ویالیی بسیار بزرگ و زیبا و در شهرکی نوساز میشودمیمتوقف  ایلحظهبرای 
اما به ؛ وجود دارد. آهوبال مدت کوتاهی را گیج و حیران است کارهنیمهتوک ساختمان تک و  عمارتاطراف 

 را نگاه عمارت. داخل حیاط اندبستهرا به کمرش  ایاسلحهکشد. سرعت به خود آمده، کیسه را از سر می
پراکنده شده و در سطح حیاط  ایهنرمندانهی مختلف که به طرز هابا پوزیشن هامانکن. مملو شده از کندمی

آید. شن تمام سطح حیاط را پوشانده است. اسلحه می وکورسوترسند. کاخ، به نظر می بسیار طبیعی به نظر
گیرد و صورتش را کشد. نشان عزمی جدی بر صورت. کیسه را جلوی دهانش میمی از کمر بیرون بااحتیاطرا 

 تیراندازتکهمان از دور باز است.  چهارطاق. ودرمیه و به سمت در بزرگ حیاط قرارداددر جهت مخالف باد 
باز هم با در باز ورودی کاخ روبرو  گیرد.می موضع عمارتنزدیک  ایکارهنیمهبینیم که در ساختمان پیر را می

 .شودمیو مصمم وارد  وقفهبی. شودمی

 روز -مصعب  عمارت -داخلی 

جسد یکی از محافظان مصعب روی زمین غرق در شن بخش زیادی از راهروی ورودی را آلوده کرده است. 
خون و شن. سپس رد کشیدگی جسدی دیگر کف راهرو تا جسدی دیگر. این یکی از پشت چاقو خورده و 

 ایپیشرفتهتا به در امنیتی بسیار  رودمیجسد به جسد پیش  طورهمیندیگری با پرده خفه شده است و 
اما در  دهدمیرسد. آهوبال چند بار در را به داخل فشار گوش می رسد. از داخل موسیقی فیلم تایتانیک بهمی

 .شودمیباز  خودکار ب،. ناگهان درکندمینگاه  دوروبرخورد. به از جای خود تکان نمی
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 روز -سالن سینمای مصعب  -داخلی 

تاریک  قدرآن جاهمه. شودمیفیلم تایتانیک روی پرده است. آهوبال وارد  ومصعب در سالن سینما نشسته 
اهش به پیش رود. لباس سفید مصعب و جایگ هاو با برخورد به صندلی کورمالکورمالاست که مجبور است 

. زنگ موبایل مصعب. مکالمه کندمیها عبور صندلی بینراهنمای اوست. از  که دقیقاً وسط آن سالن است،
به مکالمه خود ادامه  تفاوتبی، اما بعد ودشمیکه در دست اوست خیره  ایاسلحهبه آهوبال و  ایلحظهمبهم. 

 .دهدمی

 مصعب
 )به تلفن(

دونم بسوزون.)مکث( آره. می گفتم همه مدارک )مکث( چه
 .یه لحظه گوشیزنده.  ...رو آزاد کن همه

گیرد. مصعب لرزند. اسلحه را باال می. دستان آهوبال میشودمیبه صحنه غرق شدن کشتی تایتانیک خیره 
 .کندمیاو را دعوت به نشستن کنار خودش  و صبر کندکه کمی  کندمید به آهوبال اشاره خیلی خونسر

 مصعب)ادامه(
.)مکث( میل چاکور به نفعته چند سالی تو هند آفتابی نشی

تیم پاکسازی ش رو  ،خودته. برام مهم نیست.)مکث( حلقه
می خوان مطمئن بشن مدرکی جا  فرسته اونجا.)مکث(می

 .خود تو. دیگه به من زنگ نزن اًمخصوصنمونه. 

 بیندازد، بدون آنکه به صورت خشمگین آهوبال نگاهی تأملشکند. بعد از اندکی می گوشی همراهش را زیر پا
 .شودمی به پرده خیره

 مصعب
بینی؟... واسه نجات جک من عاشق این قسمت از فیلمم. می

خواستم... ولی برگشته... همیشه یه همچین عشقی می
کسی  اصالً کسی منو تا این حد دوست نداشت...  وقتهیچ

منو دوست نداشت... البته قدیما فرق داشت. بازم تو و ناصر 
 !زدممی منو دوست داشتین با اینکه اینهمه کتکتون

 .. چشمان آهوبال خیس استکندمی نگاه را ی مصعبسرتاپا. آهوبال نیز بالبه آهو ینگاه

 مصعب
آهوبال...فقط یه عاشقه بی کله  دونیعشق چیز عجیبیه...می
شناسه. تو با یه اسلحه زهوار دررفته اس که ترس رو نمی

روسی، کنار مردی نشستی که همین یه ساعت پیش با 
دستای خالی، محافظای کارکشته خودش رو دونه دونه 
کشته. ولی انگار هیچ ترسی نداری... قرار بود این احمقا منو 

 .ت میشه؟ قراره تو منو بکشیتحویل تو بدن. باور بستهکف
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 آهوبال
 )آلودبغض(

اما هر چی بود خوب بود. چون ؛ من زندگی سختی داشتم
اما فقط یه روز پاتو گذاشتی ؛ پدر بود. کار بود. زندگی بود

.. زنم رفت، پدرم مرد، یک شهر بیکار شدن و حاال .جیهاریا
هم میگن زنم اعدام شده... تو هر کی که هستی یه 

 ...طاعونی

 .را هم نکشیده است تیرهفتلرزند و حتی ضامن می دستانش

 آهوبال
 ...برای کاتسوری

اما ناگهان ؛ افتدمی آید. مصعب به خندهمی اما فقط صدای تقه اسلحه کندمی چند بار به سمت مصعب شلیک
 .شودمی جدی

 مصعب
 !کردم تا حاال منو شناختی آهو شاشومی فکر

 .دخورمی جا این بارآهوبال 

 آهوبال
 ناصر کیه دیگه؟ ؟تو کی هستی

 .شودمی مصعب نگران شده و آماده شلیکبه صورت اتفاقی پس از یک واکنش عصبی آهوبال، اسلحه 

 مصعب
 .شناختم با همه بچگیش منطق داشتآهوبالی که من می

 آهوبال
دونم از کجا منو میشناسی، اما هنوز هم همونطوریم. نمی

 .دمیه که قبل از مرگم انجام میکار ترینمنطقیکشتن تو 

برد و لحظه غرق به سمت جلو میزند. با کنترلی که در دست دارد، فیلم را کمی قاه زیر خنده میمصعب قاه
 .زندمی . سپس دکمه پاوس راشودمییش افزوده هابیند و بر قهقههشدن جک در فیلم تایتانیک را می

 مصعب
دون دردسر بیای هیچ فکرش رو کردی چطور تونستی ب

بشینی کنار من؟ چطور تو رو صاف آوردن روبروی عمارت 
 من و آزادت کردن؟

 آهوبال
 یه تله اس؟
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 مصعب
 .معلومه که هست... واسه جفتمون

 آهوبال
 .من دیگه فرقی نداره واسه

 مصعب
 .کاتسوری هنوز هم زنده استچون .. .کنهمی فرق

 .گیردآهوبال یقه مصعب را می

 آهوبال
 .روغ میگی. بازیم میدی تا نکشمتداری د

 .ریزدمی . به شدت از صورت عرقرودمی و اسلحه را به سمت او نشانه کندمی او را روی صندلی پرت

 مصعب
تونی نجاتش بدی و با هم برگردین هند. البته راه تو می

دیگه هم اینه که منو بکشی و بعد هم خودت بمیری و 
پیوندیم! به یا به هم میکاتسوری هم بمیره. اونوقت اون دن

آشنا دارم و  جاهمهاحتمال زیاد من جهنمم ولی خب من 
دونم اما ما نمی زنم! شماها روهر طور شده بهتون سر می

تونه هزارتا کاتسوری می کنیم اون دنیا هر مردیمی فکر
ولی کاتسوری اصل، ساخت هند... فقط  ...داشته باشی...هه

 .کنهتو همین دنیا معنی پیدا می

 .اندشده. صورت آهوبال و چشمانش برافروخته و سرخ شودمی جدی و محکم و عصبانی کامالًمصعب 

 مصعب)ادامه(
 )کندمی بغض به ظاهر در انتها(

شیخ. دزدی  ودستگاهدمکاتسوری با پای خودش اومد به 
کرد و به حق رفت زندان و به حق هم اعدام میشه... نه به 

سزاوارش بود...بلکه به خاطر خیانت خاطر قتل شیخ که اون 
 .که هنوز منو نشناختی متأسفم.. .آهوبال ...به تو برادر

بینیم که روبروی دوربین در می . روی پرده، چهره کاتسوری راکندمیبا ریموت کنترل فیلم دیگری را پخش 
 .کتابخانه شیخ سعید مشغول جستجوی چیزی است
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 شب - عمارت شیخ سعید بن فاضل -داخلی 

 . مقادیر زیادی پول رادوروبرمضطرب او به  هاینگاهتالش کاتسوری برای پیدا کردن چیزی در میز شیخ و 
و درگیری. چند زن که یکی از  دادوفریادو  گیریمچ. سر رسیدن شیخ و دهدجای می یابد و در کیفشمی
 .گیرندمی کاتسوری را از پشت رسند و به دستور شیخ دستانمی همان سمیه است سراسیمه از راه هاآن

 سعید
 )بسیار عصبانی و برافروخته(

 راست دسته؟

 سمیه
 .م. چپ دسته. مثله خودمنه سرور

 .شودمی شیخ با عصبانیت به کاتسوری و دستانش خیره

 سعید
 .دست راستش رو به میز محکم کنین

 .آیندمی . دو کرکس روی لبه پنجرهاردگذمی و پنجره را هم باز داردبرمیشیخ شمشیری زیبا را از روی دیوار 

 سعید
.. خوراک امروز دست یک دزد .ی منهابیایید بچه

 کاره.خیانت

. کندمی زیبای کاتسوری و اندام زیبایش او را پشیمان هایدستخواهد حد را اجرا کند که می شیخ سعید
بعد از پشت با دو دست موهای کاتسوری خواهد اتاق را ترک کنند. می شمشیر را آرام روی میز گذاشته و از همه

 .گیردمی را

 سعید
خدا هم اگه جای من بود حکم خودش رو روی این دستای 

 .کردنمی زیبا و ظریف اجرا

و  دهدمی بینیم که کاتسوری را کامل روی میز هلمی . ناگهانکندمی ی گیج و پریشان است. گریهکاتسور
 .کلفت و زمخت شیخ هایزیردستهانش قصد تجاوز دارد. صدای خفه کاتسوری و د

 روز -سالن سینمای مصعب  -داخلی 

 .صورت مشوش آهوبال در حال مشاهده فیلم

 شب -عمارت شیخ سعید بن فاضل  -داخلی 

. دستش به زحمت به شمشیر رسیده و آن شودمی ناگهان در حین تجاوز، کاتسوری متوجه شمشیر روی میز
شود و شیخ غرق در نمی کشد اما حریف شیخمی خودش را با تمام توان عقب او .گیردمی را با قدرت در مشت

www.everun.ir 
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کاتسو نیز  ...کشدمی شهوت متوجه شمشیر در دست او نشده و وی را از موهای بلندش گرفته و به سمت خود
 .کندمی چرخشی به خود داده و با شمشیر عضو مردانه شیخ را قطع

 روز -سالن سینمای مصعب  -داخلی 

 .خنددمی روی پرده، مصعب هان دیدن آن صحنهدر حی

 مصعب
 .همینه...هر دو تاشونو میگم کارخیانتسزای آدمای 

. رودمیزند که تیر خطا اما تفنگ آنچنان لگدی می کندمیو به سمت مصعب شلیک  شودمی آهوبالِ خشمگین
، اما زور آهوبال به کندمیخارج  البمصعب بالفاصله بروی آهو پریده و با فشار دست، اسلحه را از دستان آهو

 .یش بیرون زده. درگیری کُشتی وارهازیاد شده است. رگ باوریغیرقابلطرز 

پیچد و خون از زیر شکمش فوران زند، از درد میمی بینیم که فریادمی با درگیری، روی پرده شیخ را زمانهم
ایستاده و جان دادن شیخ را  ایگوشهترس خونی و در اوج  کاتسوری شمشیر در دست و با صورت .کندمی
 ریزند. کاتسوری را متوقفمی خواهد از پنجره فرار کند. چند نفر به داخل اتاقمی سپس به خود آمده .نگردمی
 .کنندمی

. گاهی شودمیدرگیری مصعب و آهوبال از غلت خوردن روی پلکان وسط سالن به روی سن سینما کشیده 
زند. می افتد ناگهان زیر خندهمی ی آهوبال گیروپادست. وقتی مصعب زیر شودمی البآهوبال و گاهی مصعب غ

 .دهدمیآهوبال دستانش را دور گردن وی حلقه کرده و فشار 

 مصعب
 .....االمان.االمان یا اخی

 .کندمی و با تعجب به او نگاه داردبرمیدست از تالش  زناننفسآهوبال 

 روز -در دانباد خانه قدیمی آهوبال  -داخلی 

شکسته، مصعب و آهوبال با هم درگیر  ایکوزهپدر و مادر آهوبال. کنار  خواباتاقدوران کودکی آهوبال و 
 .کندمی و گریه دهدمی خواهد آن دو را سوا کند. آهوبال گلوی مصعب را به سختی فشارمی و ناصر اندشده

 مصعب کوچک
 .. االمان.االمان یا اخی

 .اندایستاده زیرسربهه پسربچه نزد شیخ سعید، هر س مدتی بعد

 سعید
 چی شد؟

 ناصر کوچک
 .شکست
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 سعید
 چی شکست؟

 .کندمی گوید. شیخ رو به آهوبالنمی کسی چیزی

 سعید
 پسرم بگو کدوم یک از این دو شیطانک اذیتت کردن؟

 .کندمی آهوبال ابتدا به پدر و مادر خود و بعد به مصعب نگاه

 آهوبال کوچک
 .. یه گلدون بود..یه

 سعید
 )تظاهر به عصبانیت(

 .کی شکست؟ بگو تا ادبش کنم

 اندازدمی کوچک نگاهش را به مصعب

 سعید
 .ولد زناای 

 .را تنبیه کندکوچک  تا مصعب آورددرمیکمربند خود را 

 ناصر کوچک
 من شکستم پدر

 .که تنبیه اش کند رودمی کوچک مردد به سمت ناصر

 مصعب کوچک
 ..من بودم عمو جاندروغ میگه..

خورد نمی از جایش تکانو او  زندمی کوچک به مصعب رحمانهبیدهد و چند ضربه محکم و نمی شیخ دیگر امان
 .گریدمی .کندمی خودش را سپر مصعبکوچک تا اینکه آهوبال 

 آهوبال کوچک
 ...من بودم. تقصیر من بود.من بودم

بیند پسرک خودش را خیس می .شودمی با آهو خم ترازمهدارد. بر خود مسلط شده و می شیخ دست نگاه
 .کشدمی کرده است. دستی روی سرش

 سعید
.. برید برادرتون .باز هم که آهوی ما خودش رو خیس کرده

 .گندکاریتون رو تمیز کنیدهم رو بشورید. بعدش 
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 .شوندمی دهند از اتاق خارجمی او را دلداری کهکنند و درحالیمی مصعب ولو شده روی زمین را بلند دو کودک،

 سعید
 .به تو رفته مهرا جرئتشدل و 

 .اندایستادهمهرا و مادر آهوبال و نذیر خلیفی نگران 

 روز -سالن سینمای مصعب  -داخلی 

 .. صورت هر دو خونی شده استکندمی شوند. مصعب به سختی نفس خود را تازههر دو روی زمین ولو می

 آهوبال
 ب و ناصر؟مصی؟...مصعب؟ مصع

 .کندمی کشد و بغلشمی مصعب آهو را به سمت خود

 مصعب
 ...آهوی کوچک ما

فریاد زنان  گونههمانبیند که می گیرد. شیخ را روی پردهمی آهوبال که متعجب شده، یقه مصعب را با ناتوانی
. آهوبال شودییهوش مها بگیرند. شیخ روی دستان آنمی . چند نفر دستانش راشودمی به دوربین نزدیک

 .شودمی ایستد و به پرده خیرهمی مصعب را رها کرده و

 آهوبال
.. خدای من. شماها منو پیدا کرده ... شیخ سعید.بن فاضل

 بودین. من احمق نفهمیدم.

 مصعب
-می فراموشت نکردم آهو. از همون روزای اول وقتهیچمن 

دونستم چه بالیی سرت آوردن. به همه گفتن مردی. ناصر 
ماه مریض شد. یه سال بعد چاکور پنهانی به شیخ گفت  یه

که شاید هنوز زنده باشی. شیخ هم داد شکنجش کردن. 
پیش خیلی دنبالت گشتم. پیدا کردن یه  هاسالهه... از 
 سوختهسیاهبین یک میلیارد هندی  سوختهسیاههندی 

ه خیلی سخته! من نشناختمت. حست کردم. داداش دیگ
دونی...دیگه از وقتی نمی لی چیزا روپسر تو خی آهو...

 قراردادشناختمت یه لحظه هم از فکرت بیرون نیومدم. 
در امان باشی. غیر از من بودن  فعالً معدن رو به هم زدم تا 

 .دونستن تو ممکنه زنده باشیمی کسایی که

 آهوبال
 چرا کاتسوری؟
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 مصعب
ما ا؛ وقتی اومد اینجا همه کاری کردم تا نذارم استخدام شه

خواستم هر طور شده می همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد.
ش  نامهاعترافزیرآبش رو بزنم تا برگرده پیشت اما وقتی 

 .رو برات فرستاد نظرم عوض شد. ازش متنفر شدم

 شب -عمارت شیخ سعید بن فاضل  -داخلی 

 .بیندمی و در آن را گذاردمی است. با عجله مقداری پول داخل پاکت نامه اینامهکاتسوری در حال نوشتن 

 .گذارندمی زنند و به هندی احتراممی . به هم لبخنددهدمی سپس در یک سرسرای بزرگ، پاکت نامه را به سمیه

را به مصعب داده و مصعب پس از خواندن نامه عصبانی  بازشدهبینیم که لبخندزنان پاکت نامه می سمیه را
 .بنددمی دوباره پاکت راو نامه را داخل پاکت کرده و  هاپول

گیرد و می بیند. لبخندی زده و تماسیمی کاتسوری را در اتاق شیخ مشغول به دزدی .مصعب در اتاق کنترل
 .گویدمیچیزی 

 (.V.O)مصعب
ت خواستم با حقارمی انتقامت رو بگیرم برادر. خواستممی

تو رو دوست  اصالًاون  ؟آوارش کنم. چرا اومدی دنبالش
 .. )گریه.و تنهایی کسیببال... تو هم مثه من نداشت آهو

 اما تو رو خیلی دوست دارم. امیبد( آهو... من آدم کندمی

 روز -خانه قدیمی آهوبال در دانباد  -داخلی 

 و مستقیم به سمت اتاق شودمی با عجله و پنهانی، با یک کوزه شبیه به آن کوزه شکسته وارد خانه بالآهو
 سؤالی شکمش، زیر لباس کشی پنهان کرده است. خدمتکاری که آن ورقلمبیدگی برایش دود. کوزه را برومی

 ست؟یکه آن چ کندمی شده، اشاره

 آهوبال کوچک
 .حامله شدم

. مقابل نگاه متعجب و نگران مصعب و ناصر، پنکه را روشن کندمی را قفل بشده و در خواباتاقآهوبال وارد 
زند اما کسی می زند. دود از پنجره بیرونمی ریخته و آن را با کبریت آتش کرده و کلی روزنامه را داخل کوزه

 خندند و به دور کوزهمی گیرند ومی ریزند. دست هم رامی خاکستر را داخل کوزه بااحتیاطشود. نمی متوجه
 .چرخند. پژواک صدای خنده و بازی زیبای کودکانمی
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 روز -سالن سینمای مصعب  -داخلی 

 آهوبال
دیدم من ی به سرت آوردن مصی که اینقدر کثیف شدی؟ چ

 .کشتی...آدمای بیگناهمی چطوری آدم

 .کندمی چسبد و بلندشمی را اشیقه

 آهوبال)ادامه(
کاتسوری بیگناهه... اگه هنوزم به قول خودت منو دوست 
داری به خاطر چند سال زندگی برادرانه نجاتش بده. اون 

 دفاع از خودش داشتفقط .. قاتل نیست... خودت که دیدی.
نیست که اون منو دوست نداره...  نکرد. مسئله ایمی

 مسئله اینه. .نداشته. ولی من عاشقشم وقتهیچ

 .دهدمی تکان تأسف. سرش را از روی کندمی مصعب چشمان خیس آهوبال را پاک

 مصعب
 .ایهکنم. هر چند کار احمقانهمی بهت کمک

 آهوبال
 االن کجاست؟

 مصعب
 مألدان امنیتی عربستان. منتظره اجرای حکم اعدامه. در زن

 .عام

 .کنندمی شوند و چند نفر کاتسوری را به زور از اتاق خارجمی روی پرده، مصعب و پزشکان باالی سر شیخ حاضر

 (.O.S)مصعب
..بکشم اما نذاشتن. .خواستم همون روزا دختره رومی من

 .وم رو گرفتشیخ با همون حال خرابش تو روزای آخر جل

 آهوبال
 چرا؟ چرا؟ چرا؟

 مصعب
 )خیره در چشمان آهوبال(

خواستم به خاطر تو انجام بدم. دختره نباید می اینکارو هم
 .کشیدمی زجر

 کند.آهوبال با دقت به او نگاه می

 )ادامه(مصعب
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چون کسی که دنبال انتقام شیخه  کشته نشده اون هنوز
ر گوش کن...بدترین خواد به بدترین حالت بمیره. پسمی

 .حالت ممکن

 آهوبال
 ناصر؟

 مصعب
 .تا حاال آدماش خونه م رو پر کردن

 .کندمیو دستش را برای آهوبال دراز  شودمی. مصعب بلند شودمیصدای آژیر خطر از بیرون سالن شنیده 

 مصعب
 !پاشو آهو...قراره جفتمون رو بکشن. خیلی هیجان انگیزه

آید می بینیم که به سمت دوربینمی و سمیه را کندمی که به سمت دوربین اشاره بینیممی روی پرده مصعب را
 .کشدمی بسیار خوشحال و خندان است آن را از جایش بیرون کهدرحالیو 

 کل سالن غرق تاریکی تبعبهو  شودمی کشد. پرده خاموشمی مصعب فلش مموری را از ویدئو پروژکتور بیرون
 .شودمی

 روز -ی زیرزمینی مخفی راهرو -داخلی 

 .گریزندمی وخمیپیچآهوبال و مصعب از راه زیرزمینی پر 

 روز -در شهرک نوساز  کارهنیمهساختمان  -داخلی 

 کندمیرا آماده  اشاسلحهآورند. مصعب مصعب سر در می عمارتروبروی  کارهنیمهزیر ساختمان  ایدریچهاز 
مصعب  عمارتبه  اشاسلحه دوربین با. کمیل با دقت طبقه آخرنبال کند. خواهد وی را دو با اشاره از آهوبال می

حاصل از مصالح ساختمانی به او  گردوغبارکه در  شودمی بامپشتچشم دوخته است. او متوجه ورود دو نفر به 
 عمارتبیند که یکی از همکارانش در ورودی دوزد. میشوند. دوباره با دقت چشم به دوربین میمی نزدیک

و  گذاردمیی او هاباال برده است. مصعب از پشت سر دست روی شانه سؤالیو دستانش را به حالت سردرگمی 
 .روی سر او زمانهمرا  اشاسلحه

 مصعب
 تو هم؟

 .نگردو به مصعب می گذاردمیرا به کناری  اشاسلحهکمیل 

 مصعب
بینی آهوبال؟ زمانی آموزگار من بوده. کمیل می این مرد رو

های خاورمیانه اس... از اون زمانی که تیراندازتکتاد اس
مرده به  عمالًکنه، تو می نفسش رو پشت اسنایپر حبس
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اما آدم برای کشتن شاگردش که نباید از ؛ حساب میای
 .شگردهای قدیمی استفاده کنه

 شته و ضامن راگذااش روی شقیقهمصعب بالفاصله لوله اسلحه را  گیرد.می کمیل سیگاری روشن کرده و کام
 .افتدنمی کشد. اتفاقیمی . مصعب ماشه رادهدمی کشد. با اینحال او به کام گرفتن خود ادامهمی

 مصعب
 !چه شانسی

 .کندمی . با افسوس به کمیل نگاهکندمی افتد. کمی مکثنمی کشد. اتفاقیمی دوباره ماشه را

 مصعب
 .گفتی مثه پسرت منو دوست داریمی یه زمانی

 کمیل
 .بود کارخیانتاون مرده... از راه دور زدنش. ...

 مصعب
 کی اجیرت کرده؟

 .اندازدمی پوزخند کمیل. نگاهی نافذ به آهوبال

 کمیل
شماری لحظهپس آهوبال معروف تویی. شیخ واسه دیدنت 

 .کنهمی

 .خوردمی مصعب جا

 آهوبال
 شیخ سعید؟

 .چرخدمی . کمی دور خودوروبرد. چند نگاه به شدت عصبی به رودمی مصعب به فکر فرو

 کمیل
 )خیره به آهوبال(

ش به هاعجیبه که هیچکدوم از بچه و ایه شیخاعجوبه
مثه یه تیکه گوشت  .خودش نرفتن... همه خنگ و گیجن

 .خوردنمی که فقط به درد اهدا عضو

 مصعب
زنده اس؟ پیر مکار... این شیخ نماینده رسمی شیطان روی 

 هنوز زنده ام؟ کره زمینه...پس چرا من
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 کمیل
طرف بازی شیخ نیستی مصعب شافی. به قول  اصالً تو 

خودش فقط یه اختالل جزئی بودی. مهم این پسره بود. 
گویا قرار شد بزنه تو رو بکشه بعد ببریمش پیش شیخ... که 

. حاال هم زودتر منو بکش. بعد از سی سال کار نتونسته
 .خبرچینم کاریانتخیه  رسماًوفادارانه، االن من  ایحرفه

 اندازد. مصعب اسلحه را روی سر کمیلمی کشد. آن را دورمی . سیگارش تهکندمیبا ناراحتی به آهوبال نگاه 
 .زندمی بندد. لبخندمی . کمیل چشمانش راگذاردمی

 کمیل
هی آهوبال...تو از قبلیا پیرتری. واسه همین بیشتر از همه 

 .شبیه شیخی

 بااحتیاطرا  اشاسلحه. بعد از جستجوی بدنی کمیل، شودمی از کشیدن ماشه منصرفزند. می مصعب لبخندی
برد. کمیل با می و دست آهوبال را گرفته و او را به زور همراه خود داردبرمیغالف کرده، اسنایپر کمیل را نیز 

 .ایستدخواهد به زور بمی . آهوبالکندمی اندازد و سیگار دیگری روشنزیر میسربهناراحتی 

 آهوبال
خوان کاتسوری رو می اگه شیخ هنوز زنده اس... پس چرا

 .اعدام کنن؟ من حاضرم به جاش تاوان بدم

 مصعب
 .کشتت...بالی بدتری در انتظارتهتو پسرشی. نمی

بینیم که سیگارش را از همان باال می . کمیل را از زیر ساختمانشودمی نگرد. شلمی آهوبال مبهوت به مصعب
 .شودمی اش شنیده هقهق. صدای کندمی . گریهکندیم رها

 کمیل
 )کنانگریه(

 متری. باد تندی 500هی مصعب...پسرمو خودم زدم. از 
 ...وزید. فقط با یه گلولهمی

 با عصبانیت همراه با خود ،. آهوبال را که هنوز هم گیج استدهدمی به راهش ادامه بدون توجهمصعب 
 نگرد. کمیل رامی را عقب انداخته و به پشت سر اششانه، رودمی که به جلو رطوهمانکشاند. آهوبال می
 .دهدمیرا در دستش فشار  ریموتی. مصعب دکمه کندمی بیند که خود را از همان ارتفاع بلند پرتابمی

 روز -مصعب  عمارت -خارجی 

 .شوندکشته می آنجاکل عمارت مصعب در چند مرحله منفجر و تمام عوامل شیخ در 
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 شب -دفتر بن فاضل در دانباد  -داخلی 

ای نامهشیخ سعید روبروی ماهاتیر مهرا و آنیتا مهرا در دفتر کارش در هند نشسته است. اون در حال خواندن 
 .باشد. زوج هندی به شدت مضطربندمی

 ماهاتیر
 .بریم آمریکا و مستقل باشیم مخوایمی د مااگه اجازه بدی

 .ایستاده است ایگوشه. چاکور کندمی و سپس با آرامش نامه را ریزریززند می شیخ لبخندی

 سعید
 خود .واسه بدن زنت مزایده گذاشتیمچند سال پیش ه میاد

 .چند تاشون رو معرفی کرده بودی وت

 .نگردمی اندازد. آنیتا با افسوس به اوزیر میسربهماهاتیر با شرمندگی 

 )ادامه(سعید
د، یه سناتور آمریکایی، یه مهاراجه یه استاندار ایرانی بو

دادن؟ می سادیسمی هندی. یه تاجر یهودی... چقدر واسش
کرد سال کار 20یادته. بیشتر از حقوق  حتماً تو حسابداری. 

تو بود... و تو توی اون جلسه واسه اولین بار آنیتا رو دیدی...و 
من متوجه نگاه تو شدم. اینکه دستپاچه شدی. اینکه حالت 

من  جمعحواسده بود. تو دیگه اون حسابدار عوض ش
نبودی... خب من چیکار کردم؟ گفتم گور پدر اعضای 

چند تا پیرمرد پیزوری چشم  هایهوسحلقه...گور پدر 
چرون... من بودم که زن تو رو از زیر شکم کسایی نجات 

تونن می دادم که وقتی زیر شکمشون راست میشه،
خوای برگردی می وقتسرنوشت یه ملت رو عوض کنن. اون

جلوشون خوای نوکریشون رو بکنی؟ حتماً میبری آمریکا؟ 
اونجا امثال شما فقط باید خم  ،خم و راست شی. نه ماهاتیر

 بشن. پس آیا من کمتر از یک پدر بودم؟

 ماهاتیر
کنیم اما دیگه نمی الطاف شما رو فراموش وقتهیچما 

 .تحمل نداریم

 سعید
کرده؟  احترامیبیدید کسی به شما از زمانی که پیش من بو

از گل نازکتر شنیده اید؟ کافیه فقط معرفیش کنید و ببینید 
 .من هستید هایچشمچه سزایی در انتظارشه. شما دو نفر 
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 آنیتا
کنی. نمی شناسم شیخ. تو به راحتی ما رو ولمیمن تو رو 
 .ازت دارمنیستم. مدارک زیادی  خالیدستولی منم 

 ماهاتیر
خوایم شاهد این همه جنایت باشیم. تازه باید نمی یگهد

شما رو هم داشته باشیم.  کاریکثافتاین حجم از حساب 
 .اونم با مردم هموطنمون. این دیگه خیلی زیاده

 سعید
دونستین فرش قرمز براتون پهن نکرده بودم. از اول میمن 

 .دیر شدهخیلی . حاال واسه رفتن دیگه ایمچکاره  ما

 آنیتا
تونن آینده بهتری کردیم اون آدمای بیچاره میما فکر می

داشته باشن. خدمتکاری و کارای سطح پایین برای بعضی 
از مردم بهتر از زندگی فعلیشون بود اما بردگی... بردگی 

 و روحی.جسمی  هایسوءاستفادهجنسی، 

گیرد و تقالی او را از پشت می . چاکور دست ماهاتیرکندمی شود. به چاکور اشارهعصبانی میشیخ ناگهان 
 .رودمیعقب . آنیتا عقبکندمی ، کمربندش را شلشودمیاست. شیخ در همان حال که به زن نزدیک  فایدهبی

 سعید
کنه. همه ما یه جورایی برده هستیم. فقط نوعش فرق می

ی مهمتری دارم. من هاتازه کجاش رو دیدین. من برنامه
م رو از گند و کثافت خودتون شما دو تا هندوی زبون نفه

در برابر زندگی قبلی شما عینه  داریبردهبیرون کشیدم. 
؟ وقتی باهاتون یددرآوردحقوق بشر بود. حاال برای من زبون 

جز این نداره. قدر  اینتیجهبرخورد میشه،  حسابیآدممثل 
موقعیت قبلی خودتون رو ندونستین، خانوم و آقای مهرا...از 

 .دونیدیحاال به بعد م

کشان . شیخ آنیتا را کشانکندمیبه شیخ التماس  با اصواتی نامفهومزانو بزند. او  کندمی را مجبور ماهاتیرچاکور 
شود می با ضربه دست چاکور روی سر، ساکت ماهاتیری زن تمام نشدنی است. هابرد و ضجهبه داخل اتاقی می

. بعد از چند دقیقه، شیخ لبخند بر شودمیش ناگهان قطع . صدای جیغ و فریاد زنچکداش میو خون از بینی
 .کندمی . عرق صورتش را خشکرودمی ماهاتیربه سمت  راستیکآید و لب از اتاق بیرون می

 سعید
 )خطاب به چاکور(

فقط همین مغز  ایعاریه؟ از این همه اعضای بینیمی
الحق  و مال خودمه این کوچولوو ، دست سمت راست بزرگ
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کنن. هیچی می نوز هم بهتر از هر جای دیگه ای کارکه ه
حی اعضای اصلی خود آدم نمیشه. خدا همیشه بهترین طرا

کنم حس کنم دوست دارم وقتی به بدنم نگاه می رو داره.
از پوست و گوشت خودمه... نه از یه غریبه پاپتی. گاهی که 

 کنم چندشم میشه.نگاه می راستمبه دست 

 .ریزدلرزد و اشک می. ماهاتیر میکنداش اشاره میتنهو پایینبه سر و دست ، و در حین سخن راندن

 ماهاتیر
 ش؟شتیک

 سعید
کنم. دو ساعت به ساعت کاری جفتتون اضافه می

هم در کار نیست. تا زمانی که گستاخی امروز  حقوقیاضافه
رو فراموش کنم. دفعه بعد جلوی چشمات، هم زنت و هم 

 .کشمدخترات رو می

 .کندمیو بعد مهربان شده، دستش را به نشانه کمک برای بلند شدن دراز 

 سعید)ادامه(
خواد همین االن منو بکشی اما منطقت چی احساست می

دیگه  ونه تا هفتهتمیگه حسابدار؟ بلند شو... زنت می
این اولین و آخرین بار  که خورمقسم می استراحت کنه.

مونه...حاال بگو ببینم، هنوز می بود. زن تو مثله ناموس خودم
 .خوای با من همکاری کنی؟ تو آزادی انتخاب کنیهم می

 ماهاتیر
 .بله... 

 سعید
 )به چاکور(

خوام می از این به بعد تو هم با ماهاتیر زندگی میکنی.
هواش رو همه جوره داشته باشی. هر چی خودش و 

نه خانوادش خواستن باید فی الفور حاضر و آماده باشه. وگر
 یارم.می اون یکی چشمت رو هم در

با وضعیت  آنیتا. رودمی. ماهاتیر به نزد زنش شودمی . شیخ در حین سخنرانی از اتاق خارجکندمی چاکور کرنش
 .گیردزن را در آغوش می و زندبدی روی تخت بیهوش شده است. ماهاتیر فریاد می

 شب -بیمارستان  -داخلی 

 .گریندمی بینیم. نوزادی در بغل دارد. هر دون میآنیتا را روی تخت بیمارستا
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 آنیتا
 .اون پسر توئه مهرا. ببین. همه چیش به خودت رفته

خواهد چشم در چشم او شود، اما نگاه معصوم و گویا نمی گرداندبرمیزند. ابتدا از بچه رو مهرا لبخند تلخی می
 .شودمی . لبخندش پدرانهکندمیپسرک مسحورش 

 آنیتا
 حتماً بردیمش. یه همچین موجود زیبایی می ید از بیننبا

 پسر ماست. چه طور دلمون اومد همچین فکری بکنیم؟

 ماهاتیر
 .. مثل خودمون سیاه سوختس نه؟.آره 

 .دهدمیبه مادر نشان  زدهشوقخودش  دست گرفتگیماهساعد دست نوزاد را با  گرفتگیماه ،دقتبا کمی 

 ماهاتیر)ادامه(
 ذاریم؟نس...اسمش رو چی میاین یه نشو

 آنیتا
 .آهوبال

 ماهاتیر
 شجاع و نترس.

 روز -زندان زنان عربستان  -داخلی 

دهند، به می است و چند مهتابی خراب کمی به آن نور تاریکنیمهآهوبال و مصعب، داخل راهروی بلندی که 
 .ی زنانه. نفیر شالقاهی وحشیانه زنی دیگر. صدای خندههانعره .زنیک روند. صدای جیغ می جلو

 مصعب
. شدشباهتت به شیخ بیشتر میشدی تر میبزرگهر چی 

-دار نمیبچهرنگ پوستت، حالت صورتت. شیخ به راحتی 

. واسه همین مثه شیآخرین پسرشد. پس حواسش بود. تو 
بودی. کاری کرد ما با هم بزرگ  بلندمدت گذاریسرمایهیه 

 .یبشیم. اینجوری همیشه جلوی چشمش بود

 گذرند و رد خونی از وی به جایمی کشند. از کنار آن دومی ، زنی را روی کف راهروهیکلقویدو پلیس زن 
 .دهدمی اما با اصرار مصعب به راه خود ادامه شودمی ماند. مصعب توجهی ندارد. آهوبال مبهوت صحنهمی

 مصعب
این یارو عماد مسلم خیلی به من بدهکاره. این زندان رو ما 

خوام دختره رو ببینم می اش ساختیم. وقتی بهش گفتمبر
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-می حس خوبی ندارم. ببین ما کاتسو رو خیلی بهم ریخت.

اون ارزشش رو  که گممی شیم بیرون برادر. ولی هنوز همکِ
 .نداره

 روز -محوطه زندان زنان  -خارجی 

 را به زور میان محوطه خالی زندانزن او  مأمور. چند اندکشیدهسیاهی  کیسهبینیم که روی صورتش می زنی را
. گویدمی چیزهایی به عربی هازند. یکی از ناندازمی برند. طناب دار را به گردنشمی او را روی چارپایه آورند.می

. شودمی زند و در هوا آویزانمی لرزد. ناگهان خودش چارپایه را از زیر پایش کنارمی زن محکوم به وضوح
گیرند و طناب را از گردنش درآورده و پارچه سیاهش را نیز. او کاتسوری می را در هوابه سرعت او  هاپلیس

 او را به باد کتک مأمورها. اندزدهصورتش بیرون  هایاستخوان. به شدت الغر شده. والشآشاست. صورتی 
خواهد ها میآنه کاتسوری از آید و با اشاره بها میآنبا عجله به نزد  مأمورین درجه باالگیرند. ناگهان یکی از می

 .برندمی نیز چنین کرده، او را به سرعت داخل زندان هاآنکه سریع بلندش کنند و 

 روز -زندان زنان عربستان  -داخلی 

گشاید. می مخفی را بدر مأمورزند. می و به او چشمک گذاردمأموری میمصعب یک بسته اسکناس در دستان 
زند می وارد شود. آهوبال ابتدا با صدایی کوتاه و سپس بلندتر اسم کاتسوری را صدا که کندمی به آهوبال اشاره

 . فضای هر سلول راکند، حرکت میوجود دارد هاسلولو در راهرویی بسیار تنگ که مخفیانه در امتداد کلیه 
شود. نمی نیدهاما صدایی از سلول ش؛ توان از پشت یک شیشه دید که از سوی دیگر به نظر یک آینه استمی

گرید می پریده و به نظر ها. در یک سلول زنی لخت شده و به میلهکندمیرا با دقت نگاه  هاسلولآهوبال تمام 
. در کنندمی مستقیم به آهوبال نگاه او گویی. است زن در حال رقصیدن یکزند. در سلول دیگری می و فریاد

آورد. می را باال سرش. زن کندمی کتاب دارد. آهوبال مکث سلول دیگر زنی در حال خواندن کتاب سر به داخل
 .سلول به سلول طورهمینکاتسوری نیست. 

رسد که زنی بسیار الغر و استخوانی کف آن دراز می زند. تا اینکه به یک سلولمی مدام نام کاتسوری را صدا
 خل توجه اش را به خود جلب. چیزی آن داکندمی خواهد از آن رد شود که ناگهان مکثمی کشیده است.

و  شودمی آید. کاتسوری است. آهوبال به چهره او دقیقمی . به سمت آینهشودمی . زن به زحمت بلندکندمی
 . نام کاتسوری را فریادکندمی . آهوبال نیز چنینگذاردمی . زن دستانش را روی شیشهشودزده میبهتناگهان 

اما صدا بسیار ضعیف است. آهوبال  شودمی وری به نظر متوجه نام خودزند. فریادهایی بسیار بلند. کاتسمی
 روی شیشه خون باال کاتسوریلرزد و های محکم آهوبال میشیشه با ضربهزند. می محکم به روی شیشه

 .کنندمی دو سرباز و مصعب آهوبال را به زور از آن راه باریکه خارج آورد.می

 وزر -زندان زنان عربستان  -داخلی 

شق و رق و با لباس نظامی پشت میز نشسته و با دقت به مصعب و  کامالً سی و چند ساله،  "عماد مسلم"
که به  زمانهمی زندان. ها. اتاق کارش پر است از مانیتورهای کنترل محوطه و سلولکندمی آهوبال نگاه

زیر پتویش  های از زندانی. )یکشودمی ، حواسش به یکی از مانیتورها پرتدهدمی ی مصعب گوشهاصحبت
 .اندایستادهدیگر نیز در اتاق  مأمورخورد.( چند غیرطبیعی میرفته و تکانهای 
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 (.O.S)مصعب
 خوای؟می چقدر

 عماد مسلم
 بدون تجدیدنظر حکم اعدامش صادر شده مصعب...

 مصعب
! به خدا که این تجدیدنظرچقدر آدم شدی واسه من!...

یاد گرفتی! مقتول زنده  عبارت رو همین چند ساعت پیش
کشه. می چرخه و آدممی توی شهر راستراستاست. داره 

این دختر هر گناهی داشته باشه قاتل نیست. تو فقط بگو 
 خوای؟می چقدر

 .کندمیهمه افراد را از اتاق بیرون  عماد

 عماد مسلم
 .پس حدسم درست بود... مشکل همینجاست. شیخ نمرده

و نگاهش  دهدمیگوش  هاآن هایحرف. آهوبال گیج و منگ فقط به کندمینوشیدنی به مصعب تعارف 
و چانه  رودمی ها توجه دارد. عماد متوجه آهوبال شده و به سمت اوها و صورتملتمسانه است و فقط به لحن

 .کندمی او را با دست گرفته و رخ و نیمرخ او را به دقت بررسی

 عماد مسلم
خیلی فهمه؟... می فامون رواین کیه؟ برده جدیدته؟ حر

 های شیخه؟اینم یکی از حروم زادهنکنه  شبیه ناصره.

 مصعب
دهنت رو ببند عماد. یادت نره از کجا اومدی داری با کیا 

 .زنیمی حرف

. سپس کندمی . مصعب با ناراحتی به آهوبال نگاهشودمی عماد با ترس و احتیاط به آهوبال نگاه کرده و از او دور
 .کندتر میمالیم لحنش را

 مصعب)ادامه(
خوای تو این چاردیواری می تو پسر زرنگی هستی...تا کی

بین این همه زنای پشمالوی کثیف بی اصل و نسب سر 
کنم، تو هم باهام می من دارم سعودی رو ترک ؟هاکنی؟

 .بیا. یه زندگی مرفه با هویت جدید. گور پدر شیخ

 عماد مسلم
هستم. تو واسه من  هافاضلرو مدیون  زندگیممن همه 

خیلی کارا کردی و البته من هم برای تو. ولی شیخ از این 
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گذره مصعب. نه نه نه برادر... تو بهتر از هر کس دختر نمی
دیگه ای میشناسیش. بهش محبت کنی، ده برابر محبت 

کنه. هر روز بینی. بهش خیانت کنی، زجر کشت میمی
برنش و بعد یاط میتا ح صبح بهش میگن وقته اعدامه،

 .گردونن و میگن به فردا موکول شددوباره برش می

 مصعب
 .قرارمون این نبود عماد. تو به من مدیونی

 عماد مسلم
تا اینجا اومدی، گذاشتم اون  کههمین .بهت مدیون بودم

ذارم که بری و حاال می دختر رو برای آخرین بار ببینی
کنم جونم بازی میشدیم... دارم با  حساببییعنی با هم 

دونم تو هندوستان چیکار رد. زمان زیادی نداری. نمیمَ
 اما خبرا بیرون درز پیدا کرده. به من ربطی نداره. کردی

نویسد. سپس به آهوبال می و رقمی معادل صدهزار دالر گذاردمی آورد و روی میزمی مصعب دسته چکی بیرون
است. بعد به عماد که چشمانش گشاد شده و  تاببییره شده و که ملتمسانه و منتظر به او خ کندمی نگاه

و سرش را به  کندمی زند. عماد با افسوس به چک نگاهمی و به عماد زل کندمی صورتش سرخ. یک صفر اضافه
 عمادکه همراهش برود. آهوبال به سمت  کنداشاره میآهوبال  به. مصعب با عصبانیت دهدمی عالمت نفی تکان

 "پرستی کمکم کن، زنم تنهاست. زنم بی گناستمی تو رو به هر کی". کندمی افتد و التماسمی ه پایشو ب رفته
. کندمی بیند شروع به ضرب و شتم اونمی عماد. آهوبال وقتی واکنشی از کندمی مصعب او را به زحمت جدا

 .شودمی و صورتش دژم کندمی عماد خون روی لب خود را پاک

 عماد مسلم
 کنه؟می ش چیکارهاگفتی شیخ با حرومزادهبهش 

. در همان حال کندمی کشد. آهوبال نالهمی مصعب آهوبال را به زور )بر اثر مقاومت بسیار وی( از اتاق بیرون
 .شودمی دیالوگی با عماد برقرار کرده و صدای عماد که در اتاق روی صندلی نشسته است مدام کمتر و کمتر

 مصعب
 وز اعدام دیگه شکنجه ش نکنین؟میشه حداقل تا ر

 (.O.S)عماد مسلم
من مسئول اینکار نیستم مرد. بارها خواستم منصرفشون 

واسه نظارت  خبربی. نذیر خلیفی شتریهکنم اما کینه شیخ 
پیش ناصر.  دزنه. اینجا پره جاسوسه. بریمی به اینجا سر

 ...ناصر اگه رضایت بده
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 روز -زندان زنان عربستان  -خارجی 

در حال  بینند کهدور، نذیر خلیفی را می چنداننه ایفاصلهآیند، در داالن انتهایی، از وقتی از زندان بیرون می
بیند که با می نگران، او و چند مرد مسلح را ایچهرهپیاده شدن از ماشین است. صحنه آهسته. مصعب با 

هستند. مصعب بالفاصله  هاآنال در چند قدمی گیرند و در همین حال، مصعب و آهوبمی ی نذیر دستورهااشاره
زند. نذیر می و حتی تنه ای کوچک هم به او شودمی کشد و از کنار نذیر ردمی چفیه روی دهان خود و آهوبال

 .شودمی وارد زندان توجهبینگاهی گذرا به پشت سر آن دو انداخته و 

 مصعب
ارو مشاور با همین سرعت راه برو...این ی روتو بر نگردون...

به شکنجه کاتسوری  مستقیماًیعنی شیخ ؛ ارشد شیخ بود
 االن تنها امیدت ناصره کنه...می نظارت

او با عماد  جروبحثنگران نذیر و  هاینگاهداخل ماشین، مصعب متوجه تحرکات شدید پلیس زندان در پی 
 .تا از دید خارج شوند کنندیم ی جلو را خمها. صندلیاندکردهشوند که در خروجی زندان تجمع مسلم می

 آهوبال
 یعنی ناصر از کارای شیخ خبر نداره؟

 مصعب
 .این آخرین راهه

 روز -در هند  ایخانهرود -خارجی 

. ناصر پشت خونی مصعب را اندایستادهو داخل آب  اندشدهناصر، مصعب و آهوبال کوچک، کنار رودخانه لخت 
 . مصعب هم در همان حال آهوبال راشوددیده میی پشت مصعب قدیم هایشالق. رد کندمی با دستمال پاک

آید. کسی از دور در حال فیلمبرداری از آن صحنه است. می روی بازوی آهوبال به چشم گرفتگیماهد. یشومی
 کندمی بینند. مصعب توجه آن دو را به دست و دهن خود جلبمی بعد هر سه در کنار رودخانه غروب آفتاب را

. سپس آهوبال و ناصر نیز او کندمی اجرا زنانسوتیاد گرفته سوت بزند. آهنگی را  تازگیبهکه  کندمی و اشاره
انداخته و بعد با ناراحتی به مصعب  شانبه پشت سر نگاهینیم. ناصر شودمی . آهنگ زیباییکنندمی را همراهی

و با خود به  کندمی او را از آنجا بلند گیرد ومی . در همین حین ناگهان چاکور دستان مصعب راکندمی نگاه
 گذارد چاکور او را به راحتی با خود ببرد اما ناصرنمی کشد ومی برد. آهوبال پای مصعب رامی سمت ماشینش

 .هم نام او را بالزند و آهومی . مصعب نام آهوبال را فریادکندمی آید و آهوبال را جدامی

 ناصر کوچک
گرده برادر. می اما زود بر؛ ربستانخوان مصعب بره عمی پدر

 .دم یه روز دوباره کنار هم باشیممی بهت قول
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 شب -مسافرخانه  -داخلی/خارجی 

شوند. می فقیرنشین. آهوبال و مصعب وارد مسافرخانه ایمحلهیک مسافرخانه در  روشننیمهتابلوی مستعمل 
عت کلیدی را از روی برد مخصوص برداشته . به سرشودمیمضطرب پشت دخل با دیدن مصعب  آن جا،صاحب 

. صاحب مسافرخانه آب دهان کندمی . مصعب لبخندی زده و دستش را روبروی او درازشودمی و منتظر مصعب
 .روندمی باال ها. مصعب و آهوبال از پلهگذاردمی قورت داده و حین دست دادن با او کلید را نیز در دستانش

 مصعب
یاد. تا حاال یه کلمه هم نمی خوشش از من اصالً این یارو 

باهام حرف نزده. ولی مجبوره منو تا آخر عمرش تحمل 
دونی می العمر اجاره کردم!کنه! یکی از اتاقای اینجا رو مادام

ده!...تو می دن. کل این محله بوی شاشمی اتاقاش بوی گوز
 آهو شاشو! ....نبایدم حس کنی!..کنی؟نمی بویی حسکه 

و در گاوصندوق  اندشکستهبه هم ریخته شده است. کمدها را  کامالً بینند اتاق می شوند،اتاقی میوقتی وارد 
 .نشیندمی زند. روی تختاست. مصعب بر سرش می بازشدههم 

 مصعب
این اتاق آرشیو جنایات شیخ و حلقه قدرت بود. هر مدرکی 

 .که تو این همه سال جمع کرده بودم

 .کندمی کشد و به آن نگاهمی از جیب بیرون فلش مموری را با ناراحتی

 مصعب
از این فیلمهای رسوایی زیاد داشتم. اونم از چه شخصیتایی. 

لیوود ستاره داشتن پسر. این ها یروپیادهچندتاشون روی 
 .ارزیدمی آرشیو میلیاردها

 آهوبال
 چرا تا حاال رو نکرده بودی؟

 مصعب
 )خنددمی(

 !ن فیلمها هستمچون خودم هم تو بعضی از ای

  .شودمی ناگهان مصعب به شدت جدی

 مصعب)ادامه(
تا برادر دیگه هم داشتی آهوبال. نیمه  5تو جز ناصر، 

آمریکایی، نیمه چینی، نیمه روسی، نیمه انگلیسی، نیمه 
دونستن قراره می آفریقایی. به جز ناصر، همه نزدیکای شیخ

 ری کنم.کا چه بالیی سر اونا بیاد. من نتونستم واسشون
www.everun.ir 
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 آهوبال
 چه بالیی سرشون اومد؟

 مصعب
ذارم بالیی نمی تو آخریشون هستی آهوبال... ولی ایندفعه

سر تو و زنت بیارن...حداقل سند نجات کاتسوری رو که 
هنوز داریم!...ناصر هنوز هم مَرده. مطمئنم...باید بریم یه 

 کردی؟می جای امن. تو قبل از این کجا سر

 چهارطاقزنند. البی مسافرخانه، صاحب مسافرخانه پشت دخل نیست و در ورودی نیز یرون میبالفاصله از آنجا ب
 .شوندمی باز است. مصعب با نگرانی دست آهوبال را گرفته و به سرعت از مسافرخانه خارج

 شب -معال  خانهیتیم -داخلی 

ها و معال را به شوند. همه بچهمی هساکت است. وارد خوابگا ازحدبیش جاهمهشوند، خانه مییتیموقتی وارد 
با کودک  هابه زبان الل یبازمسخرهبینند. سلمان در بغل شیخ سعید است. او با می بسته پا و دستجز سلمان 

. در کندمی خندند. شیخ رو به سوی مصعب و آهوبالمی اندازد و با هممی و وی را دست کندمی ارتباط برقرار
و نه  اندیآبهمیشه  برخالفو لوله چند اسلحه به سمتشان است. چشمان شیخ  دشومی پشت سرشان بسته

. کندمی نافذ است. آهوبال مشتانش را گره ازحدبیشخورد. نگاهش سیاه. مصعب از دیدن او به شدت جا می
اه کلی به نش داده و به سمت آهوبال رفته، بعد از یک نگازند. سلمان را به یکی از همراهمی شیخ به او لبخند

 .. آهوبال محو جبروت او شده و مثل چوب خشک ایستاده استکندمی یش، او را بغلسرتاپا

 سعید
 .به خونه خوش اومدی پسرم

 آهوبال
 )با لکنت شدید(

 ...پسر... تو... نیستم.من

 نگاهو معال  ها. مصعب ترسیده. آهوبال به بچهکندمی ، مصعب را هم بغلتوجهبیخندان و  گونههمانشیخ 
 .کندمی

 سعید
مصعب شافی، چی به گوش آهوبال من خوندی که اینقدر 
ازم متنفره؟... راحت باش مصعب. چرا اینقدر هراسونی؟ فکر 

بیشمارت مجازاتت  هاییانتخخوام به خاطر می نکن که
.. هه.ههخودم تو رو خائن و کثیف بار آوردم.  اصالً کنم. چون 

 اون فیلم کجاست؟

 مصعب
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ن... اما اگه فقط نیم ساعت از نبود من در اون یه جای ام
 .جای امن بگذره، اونجا دیگه امن نیست

. در همین حال اسلحه بسیار کوچکش را از پشت کمر رودمی زند و به سمت سلمانمی شیخ لبخندی موذیانه
 .شماردمی را هابیرون کشیده و با همان اسلحه یکی یکی بچه

 سعید
ر نفر. مصعب؟ به نظرت با این ..بیست چها.بیست و دو و

بیست و چهار تا کودک  یشهم کوچولوی قدیمی تیرهفت
 بیگناه یتیم رو در عرض نیم ساعت کشت؟

 مصعب
گفتم که پیشم نیست. احمق که نیستم مدارک رو همراه 
خودم حمل کنم. بذار اینا برن، آهوبال و کاتسوری رو هم 

 .ذارممی رتدر اختیا کمکمامون بده، من همه مدارک رو 

 .گذاردمی ، او را بغل کرده و اسلحه را روی شقیقه کودکرودمی شیخ به سمت سلمان

 سعید
یتیم که الل هم هست. اون هیچ  یشکرلبیه سیاه 

تجاوزکار یا قاتلی چیزی  ،یه دزدی مطمئناًنداره.  اییندهآ
..اگه االن بمیره اون دنیا جاش تو بهشته. خضر .میشه. ولی

 کرد. نظرت چیه آهوبال؟می ار روهم همین ک

کشد. کودک گنگ و لبخندزنان به شیخ چشم دوخته و او نیز. مصعب و آهوبال چشم در می ضامن اسلحه را
. آهوبال به سرعت با مصعب گالویز شده و پس از درگیری با او باالخره دهدمی چشم هم. مصعب سر تکان

و خود را باالی سر  اندازدیم روی زمین رحمانهبیلمان را کشد. شیخ سمی فلش مموری را از چنگ او بیرون
 به خارج خوابگاه قرار مأمورینگیرد. سلمان کوچک ترسیده، از زیر پای می رساند و فلش را از اومی آهوبال

 .کندمی

 سعید
نیستی آهوبال.  وپادستیبگفتن می اونقدرها هم که بهم

 !هاآفرین...جای امن توی شرتش بود بچه

 .آیدمی به حرف کنانخنده طورهمانزنند. حتی خود مصعب و او می زیر خنده همراهانشو همه 

 مصعب
چرا اینقدر آبروت برات مهمه شیخ؟ تو که دیگه مردی. من 

 فهمی؟می کشتمت! رسماً
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 سعید
 )رو به آهوبال(

پسرم که هنوز زنده است. البته منظورم پسره واقعی و 
خون فاضل. اگه قرار باشه اون بابت  قانونی و اصیلمه. وارث

 .دمنام پدرش تاوان پس بده، من تاوانِ تاوان رو می

 مصعب
کنی همه مدارک همین یه دونه می چرا فکر اصالً !اصالـــت

ی هاکاریکثافتت خواباتاقفیلم مسخره اس؟ تو که توی 
کاش فقط چند تا فیلم بود! آره من آخر  .زیادی کردی

 .پس حداقل به این احترام بذار شیخ ..کثافت و رذالتم.

 سعید
رتبه آخر رو میاره اونقدرا تفاوتی  یه آزمون تستیاونی که تو 

با رتبه اول نداره. چون باید مطمئن باشه جواب تمام سواال 
 حتماً رو غلط زده. الزم نیست بدونه پاسخ درست چیه اما 

امه. باید پاسخ غلط رو بدونه. این... یه جورایی قابل احتر
ازین نظر ما مثله همیم مصعب. واسه همین هنوزم ازینکه 

نجاتت دادم پشیمون نیستم. ماری بودی در اون شب 
آستین، اما آستین یک افعی. هر چی داری از من داری. 

 .همه چیز تو از منه .آبروی من بره، آبروی تو هم رفته

 مصعب
 )آلودبغضفریاد (

بزرگواری یک مرد اصالت و  ؟چی دارم؟ انسانیت؟ شرافت
 .عرب؟ خانواده؟...هر چی ندارم از توئه شیخ

 .فشاردمی شیخ گلویش را محکم به قصد جانش

 سعید
محرمانه ت باز  یهاصندوقعمارتت نابود شده مصعب. 

راست میگی  واقعاًشدن و کلیه مدارکت رو بیرون کشیدیم. 
هیچی نداری... تنها چیزی که داری همین یه دونه مموری 

انس! پول و ثروت و قدرت و یه زندگی پست داشتی احمق
 نشون دادی لیاقتش رو نداری. که

 مصعب
 )در حال خفگی(

عمارت رو که خودم منفجر کردم... ولی همه مدارک توی 
 .مسافرخونه نبود
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 .داردبرمیشیخ دست از گلویش 

 سعید
 مسافرخونه؟

 .خندد، مکثی کرده و میکندمی مصعب نفسش را تازه

 امه(سعید)اد
  چی ازم داشتی؟

 .شودمیمصعب در صورت شیخ خیره 

 مصعب)ادامه(
 .ی زندگی کثافتت روهمه ...یهمه

مصعب و آهوبال را  مأمورانشو  کندمی لرزد. اشارهاز خشم می این بارزند. شیخ کشیده سنگینی به او می
طفی و ولید که دهانشان نیز بسته خندد. مصها میبرند. مصعب چون دیوانهمی از خوابگاه بیرون کشانکشان

دهان  طورهمانو معال  هاکند. آرام است. بچهنمی . آهوبال هیچ مقاومتیکنندمی شده با التماس به آهوبال نگاه
 .شودمی و در قفل رهاشدهکف زمین خوابگاه  وپابستهدستو 

زند. می مداوم به در ضربه کشاند ومی . معال خودش را به سمت درشودمی سکوتی پس از رفتن شیخ حاکم
 .کنندمی به او نگاه هابینیم. همه بچهمی سر سلمان کوچک را در قاب .شکندمیرا  بکسی شیشه قاب در

 شب -اتاق عمل اختصاصی شیخ سعید  -داخلی 

شوند. شیخ می مصعب بر بالین شیخ است. با اشاره دست شیخ، همه همراهان و کادر پزشکی از اتاق خارج
ایستاده که از پشت سر  ایگونهبهمانیتور عالئم حیات. مصعب  "بیپ بیپ"خوبی ندارد. صدای جسمی  وضعیت

شنوند. مصعب گوشی نمی توانند شیخ را ببینند و نه دستگاه عالئم حیات را و البته صدایی هممی او همراهان نه
. در همان شودمی ه گوشیو حواس شیخ معطوف به چیزی روی صفح گذاردمی تلفنش را روی سینه شیخ

در دست آویزان، لبخندزنان منتظر  نویسروانو با یک  کندمی حین اسنادی را روی یک تخته شاسی مرتب
نگرد. سپس به اسناد می بیند و بعد با خشم به مصعبمی چشمان خود را تأسفایستد. شیخ با می واکنش شیخ

 .زندمی کنار ایلحظهاندازد. ماسک اکسیژنش را می نگاهی

 سعید
 نیمی از سهام شرکت بن فاضل؟

. سپس کندمی چیزی به آن اضافه نویسروان. شیخ در اسناد دست برده و با دهدمی مصعب شادان سر تکان
 .نگردمی اندازد. با تعجب و خوشحالی مازاد به شیخمی . مصعب نگاهی به استادکندمی آن را امضا

 سعید
 .تر هندیه رو هم قصاص کنناصر هرگز بویی نبره. اون دخ
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 دوروبر. مصعب نگاهی به شودمی . سپس به سقف خیرهکندمی شیخ با ناراحتی به شیر اکسیژن خود نگاه
بندد. با بااحتیاط میایستد که کسی از پشت سر شیخ را در آن حال نبیند و شیر را ای میگونهبهانداخته و 

. کندمی . سپس روی تخت شروع به لرزششودمی خ سرخ. شیدهدمی تکان دادن سر به شیخ قول همکاری
. شودمی . خط دستگاه ثابتکندمی مصعب با خیال راحت، با انگشت روی هوا، نوسانات خط حیات را تکرار

 .کندمی . سپس شیر را با آرامش بازکندمی ماند. کمی صبرمی انگشت مصعب نیز ثابت

 روز -قبرستان  -خارجی 

بینیم که از همان . عرب پیری را میباشکوهضور ناصر و مصعب و سایرین در مراسمی خاکسپاری شیخ در ح
، متوجه کنندمیشود. وقتی همه آنجا را ترک بلند نمی کنندمیابتدا کنار قبر نشسته و هر چه دیگران اصرار 

 .شویم آن عرب پیر خود شیخ سعید بن فاضل استمی

 روز -عمارت مخفی شیخ  -خارجی 

 ی باغ بزرگ و زیبای شیخ که در حال خوردن گوشت هستند، عبور دادههاو مصعب از میان کرکس آهوبال
 .کنندمیی راه از آهوبال جدا هاشوند. مصعب را در میانهمی

 شب -عمارت مخفی شیخ  -داخلی 

 تلویزیونیک یابد. روی مانیتور ش با کاتسوری می اخالقیبیآهوبال شیخ سعید را در حال مشاهده همان فیلم 
آهوبال  کندمی گردانند. شیخ اشارهمی بسیار بزرگ. محافظان شیخ، همه از شرم دیدن این تصاویر روی بر

 .کنارش بنشیند. لباس اتاق عمل پوشیده است

 سعید
شنیدم عاشقشی... ولی آیا اومدی دنبالش که برش گردونی 

 مثل جواهرات سلطنتی باحیا هایزنیا بکشیش؟... آهوبال، 
مونن. توی هفت صندوق تو در تو پنهان هستن و واسه می

یاد بهشون نمی رسی حتی دلتمی همین وقتی بهشون
دست بزنی. نکنه از ارزششون کم بشه. مادر ناصر یه 

افسوس... اما زنای هرجایی که تعدادشون  همچین زنی بود.
و بی آر،  غیرتبیاین روزا همون قدر باالست که مردای 

 کنیمی ی هستن که فقط وقتی لمسشونبدالی خوشگل
 اصالً فهمی ارزشش رو ندارن. زن تو...زن سابق تو، می

 .ارزشش رو نداشت

روی صورت کاتسوری زوم و دکمه با ریموت ریزد. شیخ می بیند به هموقتی صحنه قطع شدن عضوش را می
 .زندتوقف را می

 سعید
اون به ما خیانت کرده پسر. ولی هلوی خوشگل و 

 !ی بودهیکلخوش
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. در همین حین کندمیو تصویر صورت او را نوازش  رودمیآهوبال با دیدن چهره کاتسوری به سمت مانیتور 
 شوند. آهوبال روی دستگاه پخشور میحملهشیخ به او  مأمورانشکند. چندباره می یمشتهناگهان مانیتور را با 

 .کنندمیخونی. محافظان او را مهار  یمشته. کشدمی افتد و فلش را مخفیانه و به سرعت بیرونمی

 سعید
کنن خون کثیف و نژاد معیوب می فکر هابعضی
 .معیوبی هم داره... من نه هایالعملعکس

 آهوبال
برابر اهلل شما به یه اندازه مساوی  هاآدمگفت همه می معال

و برابرند. مگر تو مسلمان نیستی؟ تو آدم نژادپرست و 
 .کثیفی هستی

 دسعی
 سوادبیکردم می .. آفرین. اونقدرها هم که فکر.نژاد... دین

و احمق نیستی...اما نژاد فقط یه الگوی ظاهریه پسرم. این 
کنی. من می احمق پیدا هایآدمچیزیه که تو مغز پوک 

عقب مونده برترم. من پایتخت  نشینیهبادشهرنشینم و از تو 
متمدن ترم. من  نشینم و از تو شهرنشین دورافتاده از مرکز

نژاد  هافارسم و از تو عرب سوسمارخور بهترم. ما اروپایی
ی وحشی باید به ما حق هاایبرتریم و شما خاورمیانه

توحش بدید و اونقدر تو سر و کله هم بزنید تا ما بتونیم 
 .راحت تر چپاولتون کنیم. این مرزهای احمقانه

قاب بزرگ نصب است که در هر قاب تصاویر  6دیوار آن اتاق  . روی یککندمی آهوبال فلش را در جیبش پنهان
 کامالً ین عکس هر یک به صورت ترپایینپسرهایی با نژادهای مختلف در سنین مختلف تا جوانی وجود دارد. 

کودکی آهوبال هم  هایعکسلخت و روی تخت، از باال و از جنازه ایشان تهیه شده است. در ششمین قاب، 
 .اب او به نسبت سایرین جای خالی زیادی داردقرار دارد اما ق

 (.O.S)سعید
پیش فهمید. از  هاسالنو ای حلقهبرتر نیست.  کسهیچ

عقب مونده ای مثله ما رو دلخوش کردن  هایآدمزمانی که 
ی دنیا جاهمهبه نژاد و تیره و دینمون ولی خودشون از 

 یاجامعهمهاجر قبول کردن از هر نژاد و تیره و دینی. هر 
. فداکارها بازهادغل، فداکارها، هاسه دسته آدم داره. نخبه

دارن و بالعکس.  بازهادغلرو مقابل  هاهمیشه هوای نخبه
فداکار هر خطه  هایآدمرو راه انداخت تا  هاجنگپس حلقه 

به تنهایی  هارو نابود کنه. وقتی فداکارها نابود شن، نخبه
هوش هستن که زنده اما اونقدر با؛ نمیشن هادغلحریف 

مونه یه تفاله پر می بمونن و مهاجرت کنن. چیزی که باقی
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رو هم  بازدغلکه پر باشه از  یاجامعهاز آدم دغل بازه. 
پر از نخبه و فداکار. آخه  یاجامعهراحت تر میشه دوشید تا 

 !دیگه با یه تیر باید چند تا نشون رو زد؟

 .کندمی روی آن قاب نگاه هایعکسو با دقت به  رودمی روی دیوار هایقابشیخ به سمت یکی از 

 (.O.S)سعید
 حتماًنسل بعدی  و پسرم برتری در ترکیب نژادهاست

نیستم. من  نژادپرستخواهد بود...من  ترباهوشو  ترقوی
فقط به دنبال عمر جاودانم، شاید نسل بعد از من قدرت 

باشن  هر چقدر هم باهوش هاآدمتحلیل منو نداشته باشه. 
و باشعور هم باشن. من  گرتحلیلبه معنای این نیست که 

 .به دنبال این مهمه هاستقرنباید زنده بمونم. حلقه هم 

و سپس با  شودمی ، فاقد دو چشم است خیرهاشجنازهبه پسری با چشمان آبی زیبا که در آخرین عکس، 
 .کندمی به آهوبال نگاه اشغیرعادیچشمان آبی 

 سعید
.. همه .من بارها زیر عمل جراحی پیوند بوده این بدن

برادرهات به نوعی هنوز هم زنده هستن و به این هدف 
کنن. اونا با کمال میل با من همکاری می بزرگ کمک

کردن. چون منو درک کرده بودن. از شیخ سعید فقط همین 
 .از بدو تولد باقی مونده چپدست 

 .کندمی آهوبال را به خود جلب پشت دستش توجه گرفتگیماهو در همین حال 

 سعید
امثال من باید عمر جاودان داشته باشن تا بشه این دنیا رو 
کنترل کرد. این آدما رو اگه به حال خودشون بذاری دو 

آدم  وقتهیچکنن... من می روزه تمدن بشر رو نابود
هوسرانی نبودم... هدف من همیشه تعالی انسان بود... مادر 

ذابی نداشت اما خیلی با دل و جرئت و تو زیاد چهره ج
باهوش بود. من فکر کردم ترکیب ژن من با اون چه خواهد 

 .. و تو اومدی!.شد

 .کنندمی اما محافظین به سرعت او را از شیخ جدا شودور میحملهبه شیخ  واردیوانهآهوبال 

 آهوبال
 .تو پدر من نیستی کثافـــت
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 سعید
یر. توی وحشی سرکش خوب به خودت نگاه کن آهوی اس

یا به اون کوتوله هندی نابغه که  تریشبیهبه من  سوادبی
ن پسرم. من روی شناخت؟ نعره بزمی فقط عدد و رقم

دونستم می پیش مصعب چون متهمین حساب فرستاد
همونقدر که اون تو رو دوست داره، تو ازش متنفری. سی 
سال خفت و توسری خوردن تو معادن هند ازت یه بمب 

قبل از تحقیر  هاسالکنم چون خودم می ساخته. من درکت
اگه عرضه کشتن مصعب رو داشتی، و فقر منفجر شدم. 

ی من به شکل پاک و هابازگشت سرمایه شدمینتیجه ش 
بیچاره من  زیباترین پولشویی تاریخ! ناصرمطمئن به پسرم. 

و همه زندگیش شده یک مزرعه  که قلب مهربونی داره
-می ت تو جای مصعب رو در تشکیالت مناونوق !گندم

پسرهای دیگم زنده بمونی...  برخالفذاشتم می گرفتی. من
حساب باز کرده بودم. حاال  جسارتتاما زیادی روی هوش و 

.. من برای این نرینگی .فکر بهتری به ذهنم رسیده
 ...ت برنامه دارم آهوبالمهابابی

آنگاه شمشیری از  .خنددمی و کندمی، شیخ با دقت به او نگاه کنندمیمحافظانش آهوبال را به ستون زنجیر 
آورد و می آن را باال برده و به سرعت تا رگ گردن فرود .رودمیو گردن آهوبال را نشانه  داردبرمیروی دیوار 
 .کندمی کشد. یک شکاف سطحی خونین روی گردن آهوبال. آهوبال با خشمی عمیق به او نگاهمی ناگه دست

 .اندازدبه شلوار آهوبال می ایرذیالنهه نگا

 سعید
خودت رو مثله همیشه خیس نکردی... حاال شدی پسر 

 کشم. فقط یک چیزی رو ازت قرضنمی من تو رو .خودم
اگه قرار باشه نسلی باقی بمونه بهتره از ژن اصلح  ...گیرممی

باشه. ساختاری که بتونه آینده رو رهبری کنه. نسلی که از 
 .بمونه زمین رو پر از فساد و تباهی خواهد کرد تو باقی

 شب -اتاق عمل اختصاصی شیخ سعید  -داخلی 

مخصوص، روی تخت روان و در محاصره چند پرستار  هایلباسدر یک راهرو بزرگ، آهوبال و شیخ سعید در 
ست که لبخند . روی دیوار تعداد زیادی قاب عکس از شیخ سعید بر دیوار ا، میخائیلو همان جراح سادیست

بیرون اتاق عمل  وشلوارکتنورانی دارد. چند فرد متشخص آسیایی با  ایچهره. دهدمی زده و عالمت سکوت
زند. او را مهار وپا میدستزنند. آهوبال به قصد فرار می و به زبان ژاپنی حرف اندکردهتجمع  ایپیشرفتهبسیار 

. پرستاران، منتظر به در اتاق عمل کندمی یش در راهروهاعکس به ایاشاره. شیخ با نگاه به آهوبال، کنندمی
کوتاه با دکتری اروپایی  ها. ژاپنیکنندمی دوزند. از داخل اتاق عمل، پیرمردی را روی تخت خارجمی چشم

. تخت روان کنندمی همراه با تخت، صحنه را ترک زمانهمزنند و می صحبت کرده و خوشحال و آرام دست



115 
 

، میخائیل. بالفاصله با اشاره شودمی جسدی پیچیده در پارچه ای سفید روی آن بالفاصله از اتاق خارجدیگری با 
. اندزده. کلیه تیم پزشکی تیره اروپایی دارند. پزشکان مرد و زن ماسک کنندمی آهوبال و شیخ را وارد اتاق عمل

و عالمت  کنندردوبدل میحاکی از رضایت با هم  هاینگاهو  کنندمیهمگی ابتدا عضو مردانه آهوبال را ورانداز 
 .ی او را رها کنندوپادستکه سایرین  کندمی اشاره میخائیلدهند. می الیک

 میخائیل
 خورد...نمی کشه پسرم... به هر صورت به درد تونمی طولی

 .بیهوشش کنید

خواهد تزریق می .شودمی زدیکخانم دکتر چشم آبی، لبخندزنان با سرنگ به قصد تزریق در سیاهرگ آهوبال ن
افتد. آهوبال سرنگ می فشارد و سپس سرنگ از دستشمی کند که دستان آهوبال با قدرت تمام مچ دستش را

یکی  ،برد. بالفاصله دست روی سینی برده و در میان حمله پزشکانبیهوشی را در گردن خانم دکتر فرو می
آید و صدای شلیک گلوله از . صدای آژیر پلیس میآورددرمیرا از پای  هاآنپس از دیگری با تیغ جراحی 

شوند. در راهرو، آهوبال می او را با تخت منتقل کنند. از اتاق خارج کندمی اشاره با خونسردی بیرون. شیخ
ی جراح هاییغتزند. سراپا خونی، با همان می بیند. آهوبال فریادمی ، شیخ را با همراهانش در حال فرارجاننیمه

دوند. دود. دو محافظ شیخ از سایرین جدا شده و با قدرت تمام به سمت آهوبال میبر دست، به سمتشان می
اندازند. شیخ که روی تخت در حال بیهوش شدن خود را روی تن نحیف وی می هاییکله پیکرغولآن دو 

خورد و یمآن دو محافظ تکان  تن . صدای گلوله و فریاد زن و مرد.شودمی است از در پشتی به بیرون هدایت
بارند. بسیاری از خدمه و پرسنل امان میبی هاآید. گلولهآهوبال از زیر جسد بیجان آن دو به زحمت بیرون می

 .شوندمی شیخ در حال مقاومت یا اختفا کشته

و  وپادست، . او را گوشه آشپزخانهشودمی آهوبال در هنگام فرار کورکورانه، متوجه صدای فریاد خفه مصعب
به ، اصابت کند هاآننزدیک بود چند گلوله به  کهدرحالی. کندمی بیند. به سرعت او را آزادمی دهان بسته

 .گریزندراهبری مصعب از در پشتی ساختمان می

 شب -عمارت مخفی شیخ  -خارجی 

. کشته دهدمی پیشرویشوند. اسامه دستور می پرتاب نارنجک دودزا. نیروهای پلیس عربستان داخل ساختمان
و  کنندمی کوپتریهل، چندین نفر شیخ را سوار کوپتریهلشیخ در باغ. روی باند پرواز  مأمورینشدن بعضی از 

. کوپترهلیو همچنین تیراندازی پلیس به سمت  اندصحنهشوند. مصعب و آهوبال از دور شاهد این می سوار
 جمعیدسته، بلند شدن و پرواز کوپترهلیلند شدن و پرواز . بداردبرمیمصعب یک مسلسل را از روی زمین 

گریزند. فاصله می که از در پشتی باغ شودمیشوند. اسامه نیز از دور متوجه آهوبال و مصعب می . دورهاکرکس
 زند.و فریاد می دودمی دارد. به سمتشان هاآنزیادی با 

 اسامه
 .آهوبال! فرار نکن

و پای مصعب ناکار  کندمیشلیک  ایگلولهرسند. اسامه از دور اتومبیلی میقدمی  وو به د نکردهآن دو توجه 
 .دوندها میآنکند. اسامه و چند تن دیگر به سمت  کمکشتا  گرددبازمیافتد. آهوبال . روی زمین میشودمی
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 مصعب
اعدامه... برو مزرعه گندم. برو گمشو  دو روز دیگهکاتسو 

 .دارمدیگه لعنتی...من هواتو 

کند و مصعب را نمی درنگ ایلحظهاما آهوبال حتی ؛ گیردمی مصعب مسلسل را به سمت اسامه و همراهانش
 .پیچدمی شوند. مصعب از درد به خودمی بغل کرده و به زحمت سوار ماشین

 مصعب
واسم...حاال آخرین  شدای میقهرمانانه! اِندینگ تیلعن

سوسول تو بغل یه  تصویر از مصعب بزرگ اینه که مثه یه
 !هندی الغر مردنی فرار کرده! لعنت به تو آهوبال

در  کامالً . او حاال شودمی درگیر روشن کردن ماشینبا دستپاچگی خندد. آهوبال ها میمصعب مثل دیوانه
 چند شلیک از ."وایستا آهوبال "زند که می باشد و اسامه مدام فریادمی تیررس اسامه که در حال دویدن است

گردوخاک ماشین. اسامه با و تیک آف. اسامه و سایرین در  شودمی جانب دیگران به ماشین. ماشین روشن
 .اندازدمی سرش را به زیر تأسفبا  دهد ومی فرمان عدم شلیک، دست

 اسامه
 )سیمبیخطاب به (

 .کوپترهلیاولویت کلیه نیروها با ردگیری 

 روز -مزرعه گندم  -خارجی 

مشغول به کار است. او همانند سایر کارگران، اما در جایی دورتر از ایشان با داس  یگندم وسیع ناصر در مزرعه
کشند و به سمت می . فقط یک شلوار جین بر تن دارد. مدتی بعد کارگران دست از کارکندمیگندم درو 

زند. ید، خیس است و برق میورزیده ناصر، زیر نور آفتاب شد کامالً روند. بدن می دور از محل کار ناصر ایکلبه
مشغول به کار  هاشکند و به سرعت به وی که در فضایی خالی از ساقهمی ی گندم راهابه نظر چیز بزرگی ساقه

 .آیدمی خشیخش، صدای هاالی ساقه. از البهنوشدمیناصر بطری آب را برداشته و  .شودمی است نزدیک

 ناصر
 حسن؟

درنگ و سپس  ایلحظه. چیزی ناراحتش کرده، شودمیباره مشغول به کار . ناصر دوشودمیخش متوقف خش
ی آهوبال تکیه داده و پایش خونریزی هابیند که به شانهمی گیرد. مصعب رامی داس به دست به سمت صدا گارد

 .اندزدهدارد. هر دو به ناصر زل 

 آهوبال
 ..داداش.ناصر
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 ناصر
. تو یه حروم... از خوای؟ تو داداش من نیستی..چی می...

 اینجا برین. این پست فطرت رو هم ازینجا ببر. االن زنگ
 .زنم پلیسمی

. کندمی . به مسلسل روی شانه مصعب نگاهکندمی نگاه دوروبرفشارد. به ناصر دسته داس را محکم در دست می
. هر دو کندمی پرتاب ایگوشهاو مصعب. آهوبال مسلسل را به  تبعبهنشیند و . میشودمی آهوبال متوجه

نشیند. دو برادر با شباهت زیاد در یک کنار آهوبال می بااحتیاطو  گذاردمی. ناصر داسش را بر زمین اندخسته
. آهو ابتدا بطری را به کندمیتعارف  بالرا به آهو آبتر است. ناصر بطری قاب اما پوست آهوبال خیلی تیره

 ماند که تنها لبانش را ترمی چند قطره بالکشد. برای آهومی سر. مصعب همه آب بطری را دهدمی مصعب
. با دیدن درد مصعب، بالفاصله پاچه شلوار خود را دریده و باالی زخم بسته شده او را کندمی . سرفهکندمی

با بندد. در همین حین ناصر ابتدا با شک و تردید و عصبانیت به آهوبال خیره شده است که تر میمحکمدوباره 
 .شودمی مبدل به نگاهی دلسوزانه کمکمپشت بازوی آهوبال و مهربانی او با مصعب،  گرفتگیماهدیدن 

 ناصر
تون سر افتاد، به خونه قدیمیهر وقت گذارم به دانباد می

که نقشه قتل ما  کنیزدم... باورم نمیشه اینقدر تغییر می
 .رو بکشی

 آهوبال
وی معدن آدما همه زندگی من توی معدن گذشته... ت

 .کنن عوض شننمی فرصت

 ناصر
 )عصبانی(

 .گفتمی دروغ و دغل بسه دیگه. مصعب چیز دیگه ای

 مصعب
هر چی میگه رو باور کن. یه معدنچی داره باهات حرف 
میزنه. نه یه تاجر روس...تو همیشه توی شناخت آدمای 

ت مشکل داشتی. خب من دروغ مصلحتی گفتم!... دوروبر
جفتتون. حاال هم که جون هر سه مون واسه حفظ جون 

 !دونی مصلحت چیهمی در خطره... کی

. یکی از کارگرها از پشت کندمی بعد درد شدیدی دوباره او را مشغول پای مجروحش و خنددمی مصعب
 .کندمی نگاه هاآنی گندم به هاساقه

 آهوبال
من ادعای برادری ندارم. دنبال پول و ثروتت هم نیستم. 

مهم نیست. فقط یه بار به حرفم گوش کن، واسه  الًاصبرام 
 منو نبینی. خورم دیگههمیشه میرم و قسم می
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 ناصر
اما کاتسوری به همه ما خیانت ؛ گیریم که تو راست بگی

 کرده. به خود تو هم خیانت کرده. پدرم رو کشته. با
 .نوع مرگ. محاله از خون پدرم بگذرم ترینننگین

 مصعب
خواست می ... دیروز همین موقعا بودههههبابات نمرده... 

 .شومبول داداش آهو رو قلمه بزنه به خودش

 .پیچدمی صدای قهقهه مصعب در مزرعه

 روز -شهر مکه  -خارجی 

در اتوبان. اسامه دست روی هندزفری بادیگاردی خود گذاشته است. اشاره به  آژیرکشانپلیس،  اتومبیلچند 
 .شودمی جدا ینه فرعی. او از سایرج از اتوبان براننده برای خرو

 روز -مزرعه گندم  -خارجی 

شده است. مصعب پشت به ناصر کرده و آهوبال نگران به ناصر چشم دوخته است  فرماحکمسکوتی بین سه نفر 
 زنانسوتفشارد. عصبی است. در این لحظات، مصعب می . ناصر با دستانش سر خود راگویدمی و چیزهایی به او

 .کندمی قبل کنار رود برای آهوبال و ناصر زده بود را تکرار هاسالکه آهنگی 

 آهوبال
 .کاتسوری این وسط بیگناهه...

 .گذاردمیفلش مموری خونین را در دستان ناصر 

 آهوبال
این تنها نسخه است. ببینش. به تو و مرامت و دینت اعتماد 

 .کنممی

 هایماشینگردان  هایچراغو مضطرب است. آهوبال متوجه نور  . ناصر چشم به زمین دوختهشودمیآهوبال بلند 
. مصعب ناگهان ناصر را از شودخیز مینیم. سپس مصعب. ناصر شودمی روی ساختمانی در دوردست پلیس

 .گیردمی پشت محکم

 مصعب
 .تله س آهو فرار کن

 ناصر
 )زورزنان(

 .به حرفای این شیطان گوش نکن. نرو داداش

www.everun.ir 
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 هایماشین. مدتی بعد شودمیو سپس در گندمزار گم  رودمی و عقب عقب دهدمی سر تکان انکنگریهآهوبال 
با اشاره ناصر به داخل  مأمور. چند کنندمی ایستند. مصعب را بالفاصله دستگیرپلیس در اطراف ناصر می

 .برندمی هجوم زارگندم

 شب -عمارت ناصر  -داخلی 

 .پوشاندمی هادستصورتش را در میان  ریزاناشکبیند. می فیلمی تاپلپناصر روبروی مانیتور 

 روز -میدانی در شهر مکه  -خارجی 

. ناصر به شدت انددوختهمیدان چشم  هو با هم به میان اندآمدهجمعیت زیادی اطراف حصارهای دور میدان گرد 
با روبنده ایستاده است اما  پوشسیاه. کنار او همان زن اندشدهخشمگین است. عضالت صورتش به هم فشرده 

خواهد از آنجا برود اما ناصر محکم دستانش را گرفته است. کاتسوری می لرزد.سرش پایین است و او نیز گویا می
. بیشترین سعی ش اینست که پارچه روی سرش را بردارد اما کندمی . مقاومتکشانندمیرا به زور روی زمین 

رساند. با دیدن کاتسوری در ا با هر زحمتی که شده به میدان اعدام میقادر نیست. آهوبال باالخره خودش ر
با لباس عربی را باالی سر زن  پیکرغول. وقتی چرخش شمشیر مردی شودمی خودبیآن وضعیت از خود 

ها را . یکی پس از دیگری شرطهشودمی دود. همه چیز آهستهبیند، از بین جمعیت به سمت کاتسوری میمی
دود. به نظر . ناصر هم به سمت کاتسوری و آهوبال میکندمی. او بسیار سریع و فرز عمل داردبرمیه از سر را

ی کاتسوری ها. صدای خندهرودمیعقب ترساند و جالد عقببسیار خشمگین است. فریادهای آهوبال جالد را می
 .شودمی نوجوان با اکو شنیده

 (.V.O)کاتسوری
گرفته، یه گردن بنده.  آهوبال ببین مانیش برام چی

 !چقــــــــدر خوشگله

 (.V.O)مانیش
 !هاهی کاتسوری...اینو آهوبال انتخاب کرده

 (.V.O)کاتسوری
و خواهم  امداشتهمن همواره تو را چون یک برادر دوست 

بدان به مردانگی ت اعتقاد  داشتنی،دوستداشت. آهوبال 
 ... امیدت را از دست نده آهوی من.که امداشته

 (.V.O)مانیش
 کاشتوری؟ ببندم گردنت؟

 (.V.O)کاتسوری
.. به من نگو کاشتوری...همونجوری که داداش آهو .االن نه
 کاتسوری. باشه؟ ...زنهمی صدام
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که حس  ایلحظههای ریز کاتسوری. فریاد ناصر بن سعید. ناگهان در های آهوبال. ضجهنفس زدنصدای نفس
. فقط کندمیاو را نقش بر زمین  ایشرطه باطوممحکم از  ایضربه، رسدآهوبال به کاتسوری می شودمی

 .بیندکاتسوری را می

 آهوبال
 )ضجه زنان(

 .االمــــــــــــــــــــــــــان...االمان یا اخـــــی

زند. سر کاتسوری را بالفاصله قطع و انگار فریاد می رودمی. دست ناصر هم باال رودمیشمشیر جالد عرب باال 
افتد. به روی عبای شاهزاده که خود را روبروی آهوبال بر زمین می دقیقاً پیچیده در کیسه، و سرش کنندمی

 .شودمی پاشد. همه چیز پیش چشم آهوبال سیاهبه کاتسوری و آهوبال رسانیده است. خون می

 روز -زندان الحائر  -داخلی 

و سکوتی  آمیزاز میان راهروی زندانی با فضای رعب  پاودستسیاه، غل و زنجیر بر  کامالًآهوبال با موهایی 
از میان ظلمت  ها. همه زندانیشودمی زندان به سمت سلولش هدایت مأمورغیرطبیعی در معیت چند 

شوند. سپس صدای ضرب و شتم می با او داخل سلول مأمورهابینند. می او را هاو دست بر میله هایشانسلول
 .بسته روی تخت بیهوش شده است وپادست. آهوبال خونین و مالین و نمأموریشدید و فریادهای 

بیلو و یک نوجوان، زندانیان دیگر دارای موها و ریشهای بلند هستند. یسمرد در غذاخوری، به جز آهوبال و یک 
به ریش یکی از زندانیان که داخل ظرف  و خیره شده است اندگذاشتهآهوبال به ظرف غذایی که روبرویش 

 نسبتاًکه موهای  شودمی جلب . سپس توجه آهوبال به سمت نوجوانو خسته تفاوتبیپش است. نگاهی سو
زیباروست و بین چند زندانی قلدر نشسته است و  تقریباً بلندی دارد و صورتی صاف و بدون ریش و سبیل و 

 .نشیندمی دانی سیبیلو کنارشد. زننشومی . زندانیان متوجه سمت نگاه آهوبالکنندمی گاها او را نوازش هاآن

 1زندانی 
... بیشتر تریاماناینجا هر چی بیشتر ریش داشته باشی در 

این جوونورا تروریستای القاعده ن. هیچکی جرئت نداره 
 درهایاینجا ریش بزنه. اینا بو ببرن هم مسلکشون نیستی 

 .کننمی پشتی بهشت رو واست باز

 .شودمی زندانی خیره هایسبیلزند و سپس به می شق داخل سوپقاهوبال خندد. آاش میدستیبغلبا 

 1زندانی 
پسر ببین کوسه بودم... قبالًسبیال رو به زور درآوردم... این

 .اوضاع اینجا خیلی خرابه

 سویآن هایغولزنند که با نگاه عصبانی می ی اطراف میز با شنیدن این حرف زیر خندههاچند تا از زندانی
و در میان  شودمی شوند. آهوبال بدون لب زدن به سوپ، با ناتوانی از جایش بلندمی ی خفهسالن غذاخور

 . چند افسر او را بین راه گرفته و بعد به زور غذا در دهانشکندمی خیره همگان سالن را ترک هاینگاه
 .چپانندمی
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 روز -زندان الحائر  -خارجی 

 هاییریشه است. ته شد میکز کرده است. موهایش جوگندصدای اذان. آهوبال داخل حیاط، گوشه دیوار 
 .هاو زندانبان هابانشوند. حتی دیدهمی انیان قبل از اقامه نماز به آهوبال خیرهزند میجوگندمی. تما

زیادتر مدام زیاد و  هابعدی و بعدی و تعداد سنگریزه و زنندمی به سر آهوبال ایسنگریزهبینیم که می مدتی بعد
برد. صدای هیاهوی زندانیان می از حیاط به داخل زندان پناه هاسنگو در هجوم  خیزدبرمی. او از جای شودمی

 .هاباندیده هوایی و سپس شلیک

 روز -زندان الحائر  -داخلی 

 مصائب آهوبال در زندان الحائر -مونتاژ 

ن شرور، براده چوب را به روی صورت و ریشهای آهوبال بلندتر شده. بعضی از زندانیا :روز - بریچوبکارگاه 
 بینیم که چگونه عضالتش ورزیدهمیدهد. هنگام کار نمی ریزند اما او هیچ واکنشی نشانهایش میلباس

 .شوندمی

 زند اما باز هم وی هیچ واکنشی نشانگردنی میپس شودمی هر کس از کنار آهوبال رد :روز -سالن غذاخوری 
 .گی تنها و به دور از سایرین نشسته استدهد. او سر میز بزرنمی

 ، دوره اشمأمور ایچنددقیقهنشیند و چند زندانی در غیبت می آهوبال زیر دوش لخت مادرزاد :روز -حمام 
و رئیسشان  کنندمی کند. زندانیان شرور او را از روی زمین بلندنمی و او هیچ کنندمی بارانش و لگد کنندمی

یک  کندمی و سپس سرش را در دست بزرگ خود گرفته و مجبورش کندمی را ورانداز ی آهوبالسرتاپاابتدا 
 سر آهوبال را محکم به دیوار تأسفاست با لب و لوچه ای آویزان و با  پوستسیاهاوباش که  رئیسدور بچرخد. 

 .. دهانش روی چاه حمام استشودمی زند. آهوبال نقش بر زمینمی

 1زندانی شرور 
 .رو نداره! لعنتی از منم زشت تره نه...لیاقتش

با ترس و با لباس مشغول استحمام  ایگوشهکه  شودمی به سمت همان نوجوان جلب شانهمهو آنگاه توجه 
ایستند تا مزاحم دید می . چند نفر دور تا دور نوجوانکنندمی روند و دوره اشمی است. همه به سمت او

. کنندمی نوجوان را دارند به زور از تنش به در هایلباسبیند که می انیانشوند. آهوبال از زیر پای زند مأموران
. مأموران شود ومی . با صدایی بسیار بلند. توجه زندانیان به سمت او جلبکندمی داخل چاه استفراغ جاهمان

سد. به سمت رمی همیشه دیگر قوز نکرده است. بسیار قدبلندتر از همیشه به نظر برخالفایستد. می ناگهان
 تمام زندانیان را ناغافل ناکار تقریباً. به طرز وحشتناکی وحشی و دیوانه شده است. شودور میحملهزندانیان 

زند که وی تنها دهانش را برای فریاد باز کرده ولی می و چنان لگدی به نقطه حساس رئیس اوباش کندمی
 .برندکشان میکشانریزند. آهوبال را یم به داخل حمام مأمورانآید. نمی صدایی از او بیرون

 .شودمی شکنجه مأمورینآهوبال توسط  :شب -سلول انفرادی 

سر میز نیست. نوجوان  کسهیچبلندتر، سر میزی نشسته است.  هاییریشآهوبال با  :روز -سالن غذاخوری 
 .نشیندمی و نگاه هراسان به دیگران، کنار او بااحتیاط
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 . آهوبال را زیر مشت و لگدکنندمی رئیس اوباش و همراهانش آهوبال را دوره :شب -دستشویی عمومی 
و با  شودمی و ناگهان آهوبال دیوانه کنندمی گیرند و حتی آینه توالت را از دیوار کنده و روی سرش خوردمی

 .شودمی و خودش نیز به شدت زخمی کندمییک تکه آینه در دست همه را دوباره ناکار 

در حال شکنجه او هستند. در همان حین سر او  مأموربا دستگاه شوک الکتریکی، چند  :شب -رادی سلول انف
 "من تروریست نیستم "گویدمی فقط رمقبیزنند و او می داد

. اندشدهملحق  هاآن. سی الی چهل نفر دیگر نیز به اندنشستهآهوبال و نوجوان سر میز  :روز - غذاخوریسالن 
 . رئیس اوباش که صورتش بانداژ شده با نفرت به آهوبال نگاهخورندمی و خندان غذا اندزدهریشهای خود را 

بسیار بلند دارد. زمانی  هاییریش. دهدمی همیشه بسیار ترسناک و مقتدر نشان برخالف. صورت آهوبال کندمی
 .چرخاندمی نگرد، رئیس به سرعت سرش رامی که او هم به رئیس اوباش

 اژپایان مونت

 شب -زندان الحائر  -خارجی 

. زندانبانان شودمی مصعب شافی، با صورتی به شدت شکسته، الغر و ضعیف همراه با یک عصای فلزی وارد زندان
 .دهدمی به راهش ادامه لنگانلنگانخواهند به او کمک کنند که با عصبانیت ممانعت کرده و خود می با احترام

 روز -زندان الحائر  -داخلی 

. دو نفر دهدمیر یک راهرو فرعی، مصعب با عصا در برابر گروه اشرار ایستاده است. یک نفر سر راهرو کشیک د
. کنندگاه میتکیهشکل  Lگیرند و دستان خود را به سبک مردان برای زنان و به صورت می از اشرار عصای او را

آید. می عشوه زنانه رئیس. مصعب برای کنندمی اشرار هدایت رئیسنیز او را به سمت  هاآنخندد و می مصعب
 .کندمی . موها و صورت مصعب را نوازششودمی قورت داده و نزدیک مصعب رئیس آب دهان را سخت

 1زندانی شرور 
 .ریش نذار وقتهیچعزیزم میشه ازت یه خواهشی بکنم؟...

 مصعب
 )با عشوه(

 .اوه عزیزم چه دندونای سفید قشنگی داری

 بسیار محکم به دهان او وارد ایضربه. مصعب هم بالفاصله با پیشانی شودمی بازبیشتر ار زندان اشر رئیسنیش 
 را از دست داده است. با اینحال باز هم لبخند اشباالییآورد، چند دندان می که سرش را باال رئیس. کندمی
که تکان نخورد. ناگهان تعدادی  اندچسبیده وسختسفتکشد و چند شرور مصعب را می زند. تیزی را بیرونمی

. مردی با موهای شودمی . تیزی غالفشودمی جلب هاآنشوند. توجه اشرار به سمت می از زندانیان وارد راهرو
 شد، مصعب خیره به او ترواضح. صورتش که شودمی نزدیک رئیسجوگندمی مایل به سفید و با قدی بلند به 

. آهوبال است. عصا را از روی زمین رودمی تسلیم باال گرفته و کمی عقب دستانش را به نشان ،رئیسماند. می
 .دهدمی برداشته و با نگاهی سرسری به مصعب، لبخندزنان تحویلش
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 مصعب
 آهو؟

. رودمی . متعجب و سپس با عصبانیت از همه جدا شده و به راهیشودمی آهوبال مدتی در چهره او دقیق
 به سمت مصعب بااحتیاطخورد. اشرار می که زمین رودمی عصا به دنبالش و با زده مصعب نامش را فریاد

و با اکراه او را از  گرددبازمیبه عقب سرعت  نگاهینیمروند تا وی را از روی زمین جمع کنند که آهوبال با می
 .کنندمی . اشرار به سرعت صحنه را ترککندمی روی زمین بلند

. آهوبال لبخند کندمی و با او صحبت دهدمی به آهوبال نشان ایبرگهندان ز رئیسدر سالن غذاخوری زندان، 
 .گیرندمی زند. دوستان آهوبال او را با خوشحالی در آغوشمی رضایتی

 .کنندمی منتقل ویمصعب را به سلولی در بند آهوبال و کنار سلول  ،زندانبانان

 .انددادهپشت به پشت تکیه  ایشانهسلولبینیم که به دیوار مشترک می مصعب و آهوبال را

 مصعب
 .دو سال چقدر پیر شدیاین توی 

 آهوبال
 از ناصر خبری داری؟

 مصعب
 .خوان برت گردونن هندمی شنیدم تبرئه شدی،...

 آهوبال
 .شد شناخته خاندان فاضل مجرم

 مصعب
 ...خاندان فاضل بیگناهن آهوبال

 شب -کشتی تفریحی  -داخلی 

 (.V.O)مصعب
ش سعید که دست راست و داماد فاضل بزرگ پی هاسال

کنه تا در می بود، همه وابستگان و آشنایان فاضل رو دعوت
نامزدی نوه ارشد فاضل شرکت کنن. یک مهمونی مجلل در 

 .یک کشتی تفریحی بسیار بزرگ. شب زیبایی بود

. شیخ سعید جوان شودمیی برگزار باشکوهبینیم که در آن جشن فضای داخلی کشتی تفریحی فاضل را می
ها آنبر تن دارد و لبخندزنان به جشن و رقص و آواز  وشلوارکت، اندپوشیدهسایرین که سنتی عربی  برخالف

. او نگاهی از کندمیکند. مصعب کودک با کودکان دیگر بازی نمی نگرد. جام شراب تعارف شده را قبولمی
طوفانی، کشتی کوچکی در نزدیکی نظرش را به خود اندازد و در هوای می دریچه کشتی به داخل اقیانوس

ی عرب جوان حاضر در جمع با صدای ضربه ها. یکی از شاهزادهرودمی . به سمت شیخ سعیدکندمی جلب
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راند به سمت شیخ می که سخن طورهمان کند ومی قاشق به یک بطری شامپاین توجه همگی را به خود جلب
 .کندمی س و داماد تعظیمو در بین راه به عرو رودمی سعید

 شاهزاده عرب
چه شب مبارکی ست برای خاندان فاضل. دو شاهزاده اصیل 
زندگی مشترکی رو آغاز خواهند کرد. شروع زیبایی در 
اقیانوس هند. باید از آقای سعید...سعید چی بود؟ 

)خنده حضار( تشکر کنیم به خاطر  خالیبن آها...سعید 
ون جزو خاندان سلطنتی ترتیب این ضیافت پرشکوه. ایش

)خنده  معلوم هم نیست از کجا هستن اساساًنیستن و 
حضار( ولی به حق که خودشون رو به بهترین وجه در مرکز 

ن. حاال من از سعید داد قرارتوجه و اعتماد خاندان فاضل 
 .شراب ما رو پر کنه یهاجامخوام که می عزیز

سپارد. می ریزد، آن را به دستان ویمی به عمد روی کت سعیدرا  هاکف کهدرحالیشامپاین را باز کرده و 
را باال  یشانهاجام. به سمت چند شیخ پیری که کندمی زند و جام او را با احترام پرسعید به روی او لبخند می

 .گیرندمی را باال یشانهاجام همه ،سپس کند ومی را نیز با نهایت احترام پر هاآنرفته و  اندگرفته

 شاهزاده عرب
صبر کنید دوستان من...سعید هم باید به افتخار این شب 

 .بنوشه ایجرعه

 سعید
منو معاف کنید شاهزاده...در مستی و سرخوشی این همه 

محترم همیشه باید خادمی وفادار باشه که  زادهنجیب
 .کشتی رو به ساحل برسونه

 شاهزاده عرب
 .زنهنمی لب به این شراب کسهیچقبل از تو 

دوزند. سعید باز هم می . همه با نگرانی به سعید چشمکندمی خودش جام سعید را لبریز و خنددمی سپس
 .کندمی گیرد و به عروس و داماد نگاهمی لبخندزنان جام را باال

 سعید
به سالمتی عروس و داماد زیبا. به سالمتی تمام بزرگان 

 .جمع. جاویدان باد خاندان فاضل

 کندمی تغییری ایجاد شود. به گروه موسیقی اشاره اشچهرهکشد. بدون اینکه در می م را سربعد در یک تک جا
بینیم و توجه همه را روی استیجی مجلل می هاکه بنوازند و در حین نواخت آهنگ زیبای عربی، رقص رقاصه

انی مراقب شیخ است. این مدت مصعب که پنج سال بیشتر ندارد با نگر. در تمامی شودمی جلب هاآنبه سمت 
 .کندمی اما شیخ به سمت بیرون سالن حرکترود؛ می به سمت او
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 شب -کشتی تفریحی  -خارجی 

. با شودمی خواهد بازگردد که در کابین بستهمی بارد. مصعب خردسالمی جو طوفانی است. باران شدیدی
که از  دهدمی کشتی تشخیصشیخ را در دماغه  ،کوچک روی عرشه کشتی سرگردان است. مصعب هایقدم

کشتی  پناهجاندود. به زحمت از می را فریاد زده و به سمت او "عمو". شودمی طنابی آویزان شده و سپس محو
. چند لحظه مکث شودمی . سعید به روی طناب در نیمه راه آویزان است که متوجه مصعب خردسالرودمی باال

. یک نگاه به پایین. آن زیر، تعداد زیادی قایق کندمی م او را صداکه مدا شودمی کرده و در صورت کودک خیره
نجات وجود دارد که توسط دو نفر از افراد داخل قایقی کوچک در حال پاره و غرق شدن هستند. حال صدای 

. شودمی پرت به درون دریا لرزد. مصعب خردسال از آن باالمی و کشتی به شدت شودمی چند انفجار شنیده
 .پردمی برای نجات او به دریا درنگبیسعید 

رسد. افرادی از روی می به گوش آنو غرق شدن کشتی تفریحی. صدای فریاد درخواست کمک از  سوزیآتش
در بغل سعید داخل قایقی موتوری در حال حرکت،  کوچک . مصعبکنندمی عرشه خود را به داخل دریا پرت

 .مشاهده کندتا غرق شدن کشتی را  کندمی سعید او را مجبور را ببیند اما هاخواهد آن صحنهنمی است.

 (.V.O)مصعب
 .من اون شب شاهد مرگ همه خانوادم بودم

 شب -عمارت شیخ سعید بن فاضل  -داخلی 

. همه کندمی بندد و سپس رو به سوی خدمهمی بینیم که چشم باز جسد راشیخ را بر بالین فاضل بزرگ می
 .کندمی ج و واج به او نگاهها، صعب خردسال. مکنندمی به او تعظیم

 تربزرگکه بسیار  کنندمی زیادی دارد، پرتره سعید را روی دیوار نصب نسبتاً کنار پرتره فاضل بزرگ که ابعاد 
 ، حتی با اینکه تابلوی قبلی هنوز هم باالتر است.کشاندمی است و تابلوی قبلی را به حاشیه

 مصعب
دری من بود. وقتی مرد تمام اموالش فاضل بزرگ، از اقوام پ

این یعنی تصاحب  و به تنها بازمانده فاضل یعنی ناصر رسید
اون  و همه جالل و جبروت خاندان فاضل به دست سعید

 حاال شده بود شیخ سعید.

 روز - خانه قدیمی آهوبال در دانباد – خارجی

و خواهرانش ایستاده است. آهوبال کوچک مصعب کوچک با یک چمدان بسیار کوچک مقابل پدر و مادر آهوبال 
 برد.کشان روی زمین به داخل خانه میزده چمدانش را کشانآید و ذوقاز پشت سرش بیرون می

 مصعب
بهترین . اونجا تو رو پیدا کردمفرستادن به هند.  بعد من رو

 دوستم. بعد چند سال منو برگردوندن عربستان.
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 روز -د اتاق عمل اختصاصی شیخ سعی -داخلی 

شیخ و مصعب کوچک باالی سر یک پسربچه روی تخت جراحی و در محاصره تعداد زیادی پزشک و پرستار. 
تیغ جراحی را بردارد و خط مشخص شده روی سینه پسرک را با نظارت جراح ببرد.  کندمی شیخ او را مجبور

 .تپدمی قلب همچنان گیرد.می کشد و آن را روبروی مصعب کوچکمی قلب او را بیرون ،سپس جراح

ریزد. می . خودش آرام اشککندمی مصعب نوجوان که قدبلندتر شده است، با دستمال پیشانی جراح را پاک
اتاق عمل بیهوش است.  سویآن. شیخ سعید شودمی کلیه جوان دورگه چینی عرب، به ظرف مخصوصی منتقل

 .کندمی مصعب نوجوان طاقت نیاورده و از اتاق عمل فرار

 (.V.O)صعبم
منو مجبور کردن  اونا می خواستن از من یه هیوال بسازن...

من جزو اولین کسایی در دنیا  ...سینه یه نفر رو بشکافم. آره
ها قبل از سال بودم که عمل پیوند رو از نزدیک دیده بود...

اینکه دنیا بتونه به صورت رسمی اینکار رو با موفقیت انجام 
 من اونجا بودم. رت رو عمل کردن،ی که اولین برادروزبده. 

 شب -عمارت شیخ سعید بن فاضل  -خارجی 

تیر گذاشته و سپس اسلحه را به مصعب نوجوان فقط یک فشنگ داخل هفت ،عمارتشیخ داخل محوطه 
که با اشاره گذارند، درحالیزنان هر پنج نفر را از نظر می. مصعب قدماندزدهروی زمین زانو  اسیر دهد. پنجمی

دارد  ایخصمانهنفر نگاه پنج  در این بین یکی ازتهدیدآمیز شیخ، مجبور است اسلحه را به سمتشان نشانه رود. 
اما دستانش ؛ روداسلحه را به سمت دیگری نشانه میترسد و می و مابقی در حال ترس و لرز هستند. مصعب از او

. مرد خشن رودمی . به سمت مرد خشن نشانههددمی لرزند. با اینحال ناگهان نظرش را تغییرمی برای شلیک
 .اندازد. صدای شلیک گلولهمی روی صورت مصعب تف

 روز -عمارت شیخ سعید بن فاضل  -داخلی 

. شیخ در حال مذاکره شودمی مصعب نوجوان در ورودی اتاق کار شیخ سعید، با یک سینی چای در دست وارد
روی  دست ایستاده، چهره مرد را روی یک پرتره بسیار قدیمی کهکه سینی به  گونههمانبا یک مرد اروپایی. 

پرتره او و نوزده کشد. مرد بالفاصله با دیدن مصعب نقابی روی صورت می. دهدمی دیوار نصب است تشخیص
نفر دیگر باالی عکس شیخ سعید و فاضل بزرگ نصب شده است. لباس تن این افراد حداقل به صد سال قبل 

 .گرددبازمی

 ایحلقه ،در یک سالن بسیار بزرگ در عمارت شیخ، دور یک میز گرد، مرد اروپایی و نوزده نفر دیگر، خشی
 همه با ماسک. .انددادهتشکیل 

 (.V.O)مصعب
مدرک آوری جمعناخواسته وارد این راه شدم ولی هدفم 

علیه شیخ بود. به هدفم رسیدم اما اونقدر غرق شدم که 
همیدم قضیه فراتر از شیخه. همه چیز عادی شد. بعدها ف
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کردن. منظورم می وسط بود که دنیا رو اداره هاییآدماسم 
موند که بری از یه قاضی به می نیست... مثل این هادولت

خودش شکایت کنی که من شاهد قتل منشی ت توسط 
 !کنهمی رسیدگی حتماًخودت بودم. اونم 

گیرد و آن دو برای لحظاتی یکدیگر را در می رومند شده،مصعب را که حاال جوانی ب هایچشم ،ناصر از پشت
گیرد. در همان حال به مصعب می و ناصر را در آغوش شودمی نزدیک هاآنگیرند. شیخ سعید به می آغوش
 .که صحنه را ترک کند کندمی اشاره

 (.V.O)مصعب
تنها کار مفیدم این بود که ناصر از هیچی بویی نبره. پاک 

متأسفم؛ از هم بهمون نارو زد. برای کاتسوری بود. هر چند ب
آهوبال... شیخ اون  اما ناصر پدرش رو خیلی دوست داشت.

اونقدر اگه نیشش رو بزنه خودشم می میره. بیرون منتظرته. 
دور از چشمای اگه طبیعی باشه یا که به نظر من مرگ تو 

موندی. کاش نمی شیخ، مرگه خود شیخه. کاش زنده
دونی...اگه هم کسی اون بیرون می مردیم.یم همینجا با هم

 .خواد بکشتمونمی منتظرمون باشه واسه اینه که

 روز -زندان الحائر  -داخلی 

 .سپارندمی بینیم. تیغی را به دستان اورئیس اشرار و افرادش را در حال صحبت کردن با مصعب می

شوند. دو زندانبان به هم مشکوکی تنها میحمام گروهی زندانیان. مصعب و آهوبال و آن چند شرور به طرز 
. ناگهان مصعب روبروی آهوبال تیغی را از زیر کنندمی شوند. در را از پشت قفلمی نگاهی انداخته و خارج

. کندمی به مصعب نگاه زدهبهت. آهوبال کنندمیکشد. اشرار دستان آهوبال را از پشت قفل لباسش بیرون می
زندان قفل  مأمورین. شودمیبا خونی غلیظ مخلوط  اناز زیر در حمام، جریان آب ناگهچند صدای فریاد کوتاه. 

همه اشرار و بینند که خونین و مالین، تیغ به دست، گلوی . مصعب را میشوندکنند و داخل میدر را باز می
 .گویدمی و مصعب دم گوشش چیزهایی اندنشستهزیر دوش آب  ایگوشهرا زده است. با آهوبال  رئیسشان

 .زندشتابند که مصعب شاهرگ خودش را با تیغ میمی اشدستگیریعصبانی برای  هایزندانبان

 .کنندمی را از زندان خارج آهوبالویژه با تدابیر امنیتی  مأموردر خروجی زندان، چند 

 (.V.O)مصعب
آهوبال...فرار کن. برو یه جایی دور از تمدن. هر جایی که 

 ...اِندینگ قهرمانانه به این میگن یه ...نتونن ردت رو بزنن
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 روز -فرودگاه مکه  -خارجی 

هواپیمای ریاض به مقصد دهلی  اکنونهم " کندمی شاهد بلند شدن هواپیما هستیم. بلندگوی فرودگاه اعالم
 گاه خارجفرود دروازه اصلی فرودگاه از مأمورینبعد از چند لحظه، آهوبال در لباس یکی از  "از زمین برخاست.

 .. مصمم و جدی استشودمی

 روز -شهر مکه  -خارجی 

 .س است ایستادهنوارهای زرد رنگ پلی در حصاردور آن  آهوبال روبروی برج فاضل که دور تا

 .کندوجو میپرسبا یک عینک دودی و لباس عربی، آهوبال در شهر از مردم کوچه و بازار 

 .است و در حال ساختمان سازی در آنجا هستند هشدتخریب کامالً بیند که می خانه معال را

. داردبرمیاز صورتش را  دودی آهوبال احتیاط عینکخورد. محمد است. با کنجکاوی و اش میشانهدستی پشت 
 .رسندمی مندرس و کهنه به نظر ازحدبیشمحمد  هایلباسکشد. می خندیده و او را در آغوش

هایش کفشبینند که جلوی یک نفر زانو زده و در حال واکس زدن می ال راایستند و معمی با محمد گوشه خیابان
اتفاقی توجه معال  کامالً. فقر مشهود ظاهری. اندکردهش هستند و هر یک بساطی پهن دوروبر هاباشد. بچهمی

د زناش میشانهکشد. مشتری عرب با دست آرام روی می . دست از کارشودمی به سمت آهوبال و محمد جلب
 .نشیندمی که کارت را ادامه بده. همان لبخند ملیح روی لب معال

 شب -بیغوله  -داخلی 

ی معمول. معال و هامختلف به جای مهره هاشکلو  هاروی یک صفحه شطرنج، تعداد زیادی سنگ با رنگ
 بال صحبت، با آهوکندمی که بازی طورهمان. معال اندنشستهسمت دیگر  هاآهوبال یک سمت و باقی بچه

 . صدای جیرجیرک. جلیز و ویلیز آتش در حیاط. آهوبال نگاهی به اطراف اتاق نم گرفته و مخروبه معالکندمی
 .اندازدمی

 آهوبال
 .. همه اینا تقصیر منهمتأسفم

 معال
ده، ی میهایگاهی چیز خداامید ما همیشه به خداست. 

گیره...این صفحه شطرنج رو سلمان برامون گاهی هم می
ها از گوشه و کنار ها رو هم بچهقاشی کرده. این مهرهن

خیابونها جمع کردن و توی این لحظه، ما فقط داریم از یک 
 .بریمبازی جوانمردانه لذت می

دهند می فریاد شادی سر ها. بچهکندمی و معال را مات کندجا میجابهرا  ایمهرهسلمان فریادی هیجانی زده و 
 . معالبر معال پیروز شدندفهماند که باالخره می با زبان ناشنوایان به آهوبال سلمان. نندکمی و یکدیگر را بغل

 .گوشش را جلو بیاورد کندمی . اشارهکندمی خندد و رو به آهوبالمی



129 
 

 معال
رو  این شادی البته اون سرباز بود نه وزیر! ولی خب ارزش

 که داشت!...آهوبال؟

 آهوبال
 بله آقای معال؟

 معال
اما نتونست ؛ مه دوستت رو به سالمت به هند برگردونداسا

دونست هنوز در عربستانی محال بود می تو رو پیدا کنه. اگه
ن شکستگی فقط به ... ایجَوونشکسته شدی  خیلیبذاره... 

شرکت فاضل ولی تو دلت چرکینه. . خاطر همسرت نیست
به کل منحل شده. خیلیا دستگیر شدن. اگه به فکر انتقامی 

 .نجا کسی از شیخ و ناصر خبری نداره. برگرد به کشورتای
 قدر چیزهایی که خدا برات نگه داشته رو بدون. زندگی کن.

 .. ولید در حال خوردن نان استکنندمی مصطفی و ولید با ناراحتی به هم نگاه

 آهوبال
توی  وقتهیچاحمد، بنده اهلل... من پدرخونده ای داشتم که 

صورتش نتونستم حتی چهره ش  ظلمت معدن و زیر دوده
منو دوست نداشت.  وقتهیچ. یه همسر که درست ببینمرو 

حاال همونا رو هم  و دوست صمیمی که از من متنفر بود
بهم نداده و چیزای زیادی ندارم. خدای تو چیزای زیادی 

. من کردبه انتقام فکر  نمیشه اونقد که حتی رو ازم گرفته
باید اونو برگردونم هند. این خوام. می فقط جسد همسرم رو

 .تنها وصیت یک معدنچی شریف بود

. کنندمی با دقت به گفتگویشان گوش ها. بچهکندمی ریزد و خود را کنترلنمی اما اشککند؛ می آهوبال بغض
 .کندمی با حیرت به آهوبال نگاه معال

 معال
 هاآدمکردم زندان می کنی! فکرمی عربی رو فصیح صحبت

 !کنه، اما مثله اینکه از تو یه فیلسوف ساختهمی رو خراب

 . با نگرانی به معال نگاهشودمی . ناگهان متوجه عدم حضور محمدکندمی نگاه هازند و به بچهمی آهوبال لبخند
کند. دست روی نمی اما او توجهی کندمی صدایش معال. شودمی . او نیز. آهوبال به سرعت از آنجا خارجکندمی

 .به دنبال آهوبال برود کندمی و به او اشاره گذاردمی ی ولیداهشانه
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 شب -شهر مکه  -خارجی 

لرزد، روی زمین دراز کشیده از سرما می کهدرحالی، هاچشمآهوبال در جای خلوتی نزدیکی کوه حرا پنهان از 
 .خوابنداو می به او نزدیک شده و کنار بااحتیاطسپس  و زننداست. چند میمون به دور او حلقه می

 روز -لوکشین رویای آهوبال  -خارجی 

 ایپردهگریزد. می دود و کاتسوری خندان از اومی ، به دنبال کاتسوریسفیدرنگی عظیم هاآهوبال میان پرده
دوزد. روبروی می یابد. نگاه در نگاه چاکورمی زند، چاکور را با شمشیری خونین روبروی خویشمی را که کنار
 .ریزدمی . چاکور در هوا همچون شن روی زمینکندمیعلم  چاکور قد

 روز -شهر مکه  -خارجی 

 ی معال آهوبال را دورهها. همه بچهکنندمی فرار کشانجیغ هامیمونافتد. می ناگهان چند سایه روی آهوبال
خواهد فرار می آهوبال . اخمی قابل تبدیل به گریه.اندشدهجدی به او خیره  کامالًاز جمله محمد. همه  کنندمی

ریزد می و سپس یک بقچه که از داخل آن مقداری نان بیرون کندمی . ولید او را بغلکندمی نگاه دوروبرکند. به 
آید و با دستانی لرزان یک کاغذ از می . مصطفی جلوکندمی پاکبا لباس آهوبال را  هایشاشک. دهدمی به او

محمد،  درنهایتخواهد که آهوبال آن را بگیرد. می آن کاغذ اشاره کرده و جیب درآورده و با حرکت سریع سر به
 .. ترسیده استدهدمی چیزی را پیچیده در پارچه ای سفید به آهوبال زناننفسنفس

 محمد
 .کشهمی آهوبال، اسامه منو به خاطر اینکار داداش

 . همه راه را بازکندمی صمم از همه تشکرم کامالً کشد. با نگاهی می آهوبال اسلحه را از پارچه سفید بیرون
. آهوبال به آورددرمیخارج شود. در حال رفتن سلمان صداهایی از خود  شانحلقهتا آهوبال از میان  کنندمی
 "برو حسابشون رو برس داداش آهو ":کندمی نگرد. سلمان با زبان ناشنوایان اشارهمی او

 شب -مخفیگاه ناصر  -خارجی 

ایستد و به کاغذ نگاهی انداخته و سپس به تنها آپارتمانی که در آن مجتمع می ن مجتمع آپارتمانیآهوبال بیرو
و سمیه را  شودمی آن روشن هایاتاق. طبقه آخر. چراغ یکی از شودمی خاموش است خیره هایشچراغهمه 

. مطابق معمول روبنده دکنمی که پنجره را باز کرده و هوای بیرون را با نفسی عمیق تنفس دهدمی تشخیص
 .شودمی اندازد. پنجره بسته شده و چراغ خاموشمی زده است. آهوبال کاغذ را مچاله و به دوری

 .شودمی و به پنجره اتاق سمیه نزدیک شودمی بینیم که با طناب آویزانمی ، سیاهی رابامپشتاز باالی 

 شب -مخفیگاه ناصر  -داخلی 

 .خیزدبرمیشنود. با نگرانی می مطالعه است. ناگهان صدای باز شدن در را داخل آپارتمان، ناصر مشغول

 ناصر
 زن داداش؟
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. حال نوک اسلحه آهوبال از پس نگاه خشمگین شودمی بیند که به او نزدیکمی ی راقدبلند در تاریکی سیاهی
 اشپیشانی. رودمی آهوبالزند. آرام به سمت می او مشخص است. ناصر ابتدا متعجب و سپس با تمام وجود لبخند

اندازد و می بندد. آهوبال اسلحه را به کناریمی . صدای ضامن اسلحه. چشمانش راگذاردمی را نوک اسلحه
. آهوبال فریاد زنان شودمی زند. ناصر گیج و ویج اما همچنان لبخندزنان بلندمی مشت محکمی به صورت ناصر

کند. نمی دفاعی گونههیچ. ناصر دهدمی ا با نهایت خشونت انجامو اینکار ر شودمی به کتک زدن او مشغول
کشاند و در می آید اما ناگهان دستی از پشت او را به داخل اتاقمی از اتاق بیرون زنانجیغسمیه هراسان و 

 .کندمی زند و گریهمی . آهوبال روی سینه ناصر نشسته و با آخرین رمق به ناصر سیلیشودمی اتاقش بسته

 آهوبال
اما ؛ کردم مرورن روز رو توی ذهنم ای لحظهدو ساله هر 

آخرش گریه نبود...گناه کاتسوری چی بود؟ گناه من چی 
یه تجاوز ناجوانمردانه تاوان گناه  حاصلبود؟ یه حروم زاده 

 ده؟می کیو

 .گیردمی کمشآهوبال را با آغوش مح رمقبیی هاو جلوی ضربه شودمی ناصر در همان حالت به سختی بلند

 روز -زندان زنان عربستان  -داخلی 

تقالی بی  هیکلقویناصر روبروی عماد نشسته است. پشت سر او سمیه با موهای پریشان ایستاده و دو زن 
دهند. روی زمین می . او را به داخل هلکنندمی . کاتسوری را از در دیگر وارد اتاقکنندمی ثمر او را مهار

. با خشونت کندمی و کاتسوری را بغل کرده از روی زمین بلند شودمی ر با عصبانیت بلندناص .شودمی بیهوش
ای اشارهسپس به عماد. عماد که ترسیده، پشت میزش بلند شده و به زندانبانان  کند ومی تمام به زندانبانان نگاه

که  گونههمان. ناصر کنندمی ق خارجپوشانند و وی را به زور از اتامی روی سر سمیه را با پارچه هاآن. کندمی
 .شودمی کاتسوری را روی دو دست بغل کرده از آنجا خارج

 (.V.O)ناصر 
واسه نجات جونش نصف ثروتم رو بخشیدم به این و اون 

سمیه تاوان همه جنایتهاش رو داد. ما همه که حاللش... 
 .فقط توی مسیری افتادیم که بازگشت نداشت

 وزر -شهر ریاض  -خارجی 

یک  ریاض سرگردان است. شهرپایینی هاناصر چفیه به صورت، با یک چمدان به همراه کاتسوری در کوچه
 .کشدمی گیرد و سر موتوری فریادمی گذرد و ناصر هراسان دست کاتسوری رامی موتوری با سرعت از کنارشان

 (.V.O)ناصر 
تمام این مدت مثل خواهر نداشتم ازش مراقبت کردم. از 

-می شهر به اون شهر آواره شدیم تا تو رو پیدا کنیم. این

 .دونستم هنوز اینجایی اما هیچ کجا نبودی
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 شب -شهر مکه  -خارجی 

اندازد. یک ون شیک سیاه بیرون مسافرخانه پارک می ناصر از پنجره یک مسافرخانه بسیار محقر به بیرون نگاه
. است. ناصر به سرعت دهدمی ذیر خلیفی را تشخیصبه زحمت صورت ن .اندنشستهکرده و دو نفر داخل آن 

 .دزددمی سرش را

 (.V.O)ناصر 
یی با سازمان اطالعات عربستان کردم. اونا هامن همکاری

اما هم من و هم ؛ امنیت من و کاتسوری رو تضمین کردن
دونستیم که به احتمال زیاد پدرمون هنوز زنده می اونا

 .یرون منتظر انتقام از توئهاست...آهوبال... پدر هنوزم اون ب

 شب -مخفیگاه ناصر  -داخلی 

 آهوبال
 .پس اون زن توی اتاق کیه؟...کاتسو

با یک اتاق به هم ریخته و  کندمی دود. در را که بازمی به سرعت به سمت اتاقزند. آهوبال ناصر لبخند می
شنود که را برداشته و چیزی می خورد. ناصر به سرعت گوشی. تلفن زنگ میشودمی شکسته روبرو ایپنجره

 .دهدمی شوند. به آهوبال تکیهمی طاقتبیبه سختی مکدرش کرده و زانوانش 

 شب -تاالر مجلل  -داخلی 

از میان  زنانقدمبینیم که می را در یک مراسم بالماسکه خارجی "منیره فاضل"سعید جوان و همسر زیبایش 
سایرین ماسکی ندارند. عالوه بر  برخالفنگرند. او و سعید می منیرهبا حسادت به  هازنگذرند. اکثر می جمع

بسته  هاییستونروند و با زنجیر به می راه وپاچهاردستبینیم که می خدمه، تعدادی زن و مرد را با قالده
ایستد می و شودمی منقلب هاآنو کور هستند. منیره با دیدن  کنندمی و بعضی صاحب دارند. واق واق اندشده

اکراه دارد. در انتهای  هاآن. سعید نیز از دیدن شودمی اما با نگاه پرنفوذ و کشش دست سعید مجبور به ادامه راه
بینند. روبروی هر یک پرچم می را اندنشستهتاالر، میزگردی بسیار بزرگ که افرادی در پوشش ماسک پشت آن 

را  هاآنرئیس آن میز است  مشخصاًوری نیست و کشوری قرار دارد. پیرمردی که روبرویش پرچم هیچ کش
 .کندمی دعوت به نشستن

 رئیس حلقه
 خوب فکرهات رو کردی سعید جوان؟

 سعید
 .دیممی بله ارباب. ما به همکاری با شما ادامه

 .کشدمی زنند. منیره با عصبانیت جامی را سرمی همگی اعضای دور میز خندان کف
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 رئیس حلقه
ه. مغزش توان تحلیل و پردازش رو از فاضل بزرگ پیر شد

ده. از نمی دست داده. دیگه به منافع حلقه اهمیتی
کنه که خودش تا همین می اخالقیات و معنویاتی صحبت

اما نگاه کنید ؛ چند سال پیش هیچ اعتقادی بهشون نداشته
به دختر جوان و زیباش. منیره فاضل. وقاری مثال نازدنی 

نه. نماینده نسل جدید. به این زمی در صورت این زن موج
میگن جریان زیبای زندگی. مسیر جدید یه رودخانه به 

 .سمت دریا. مسیر قدیمی سرنوشتی جز مرداب نداره

 منیره
 )خیزدبرمی(

اعتقادات پدر من تغییری نکردن حضرت واال. این سبک 
نگرش شما به دنیاست که دستخوش تغییرات هولناک 

نیست. حتی نیاکان ما هم  داریهبردشده. این تعریف ما از 
رفتار نکردن. این یک جنون شهوت  مملوکشوناینطوری با 
 .پرستانه س

 رئیس حلقه
با دیدن چند تا سگ برده اینقدر برآشفته شدی؟ خیلی از 

رو پدرت و همسرت برای ما گلچین کردن... چقدر  هااین
احتمال میدی که زندگی اونا خارج از اینجا بهتر از وضعیت 

ناامید،  هایآدمتنبل،  هایآدم، مسئولیتبی هایآدمفعلیه؟ 
ناقص و معیوب، هر کسی که نتونسته به هر دلیلی  هایژن

استعدادهای نهفته خودش رو پیدا کنه، خواهی نخواهی 
هم هرگز احساس برده بودن ندارن چون  غالباً. اسبرده 
ه گردن نباید قالده ب حتماًکنن. برده که نمی بهش فکر اصالً

زندگی  هاکنیم. ما نخبهمی باشه. ماییم که اونا رو هدایت
کنیم. اگه ما نباشیم اونا تو کثافت می اونا رو بهتر از قبل

شن. حتی همین احساس آزادی که دارن می خودشون غرق
رو ما به اونها تلقین کردیم. تو باید بیشتر به ما احترام 

 .بذاری

 .کندمی همنیره با عصبانیت به سعید نگا

 منیره
گم...از این لحظه به بعد می پاشو بریم...به همتون عزیزم،

تو آقای  و گیرممی من هدایت خاندان فاضل رو بر عهده
رو پیدا کردی بدون ماسک  جرئتشرئیس حلقه، هر وقت 

 رسماً با من حرف بزنی، بیا به دفتر کارم در ریاض. اونجا 
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ادامه همکاری با بهت خواهم گفت که من هیچ تمایلی به 
 .شما ندارم، مگه اینکه شیوه کارتون رو تغییر بدید

 .دهندمی و رئیس حلقه را با انگشت نشان کنندمی همه شروع به خندیدن

 رئیس حلقه
کنن، می تمام کسانی که به نوعی حلقه قدرت رو ترک

دن. این مالقات فقط یک استثنا بود. می سختی هایتاوان
ت که اصرار به موندن در حلقه رو این سعید همسر شماس

 منشأتونه می . جوون الیق و زرنگیه. اصالت نداره اماداشت
 آیایه نسل خوب باشه. فقط همین االن باید تصمیم بگیره. 

خواد تا آخر عمرش برده باشه یا مسئولیت ارباب بودن می
 .رو تجربه کنه

و روبروی  آورددرمیمنیره حلقه ازدواجش را کشد اما او مثل سنگ نشسته است. منیره دست سعید را می
ایستد. نگاه اعضای حلقه و منیره او را گیج کرده است. عرق روی پیشانی. می گیرد. سعید با دودلیمی سعید
 .کندمی . بغضگذاردمی . منیره حلقه را کف دستشکندمی ، دستش را برای گرفتن حلقه دراززیرسربه

 منیره
 .باورم نمیشه

. کندمی . بعد از کمی مکث، سعید با عصبانیت به اعضای حلقه نگاهکندمی ه سمت در خروجی حرکتمنیره ب
گیرد. پس از مدتی ناگهان می گیرد و او را محکم در آغوشمی دود. دستان همسرش رامی به سمت منیره

 گونههمانکه زن فشارد می ی خودهاصورت همسرش را میان سینه قدرآنریزد می به شدت اشک کهدرحالی
 .شودمی افتد و چرخی خورده و ساکنمی . حلقه از دستانش روی زمیندهدمی ایستاده جان

 شب -کلبه  -خارجی 

 پیکرغولکه افسار چند سگ شکاری  مسلحقدیمی، چند محافظ  ایکلبههای اطراف مکه، کنار در یکی از خرابه
دهند. آهوبال و ناصر از دور کورسوی داخل می ور ماه کشیک، در خاموشی شب و زیر ناندگرفتهرا نیز در دست 

. محافظان مشکوک شده و کنندمینگهبان شروع به زوزه کشیدن  هایسگشوند. بینند. نزدیک میکلبه را می
. شودمیقطع  شانهمهروند. ناگهان صدای زوزه به پشت دیوارهای روبرویشان می هاسگ. کنندمیرا رها  هاسگ

روند. آهوبال را پشت دیوار دهند و با گارد دفاعی به سمت پشت دیوارها میشیخ به هم عالمت می محافظان
را در دست گرفته است. ناصر که از ترس به دیوار تکیه  هاسگقدرت، زنجیر قالده تمام  درنهایتبینیم. می

هاشان را افتد که چهرهمی . هراسی در دل محافظان شیخشودمیآغاز  گرفتگیماه. شودمیداده بود، بلند 
به جان صاحبانشان  هاسگرسد. های سگان به گوش میرسند، زوزههای راه که می. به نیمهکندمیبرافروخته 

ایستند. گذرند و روبروی کلبه میاز روی اجساد می بااحتیاط. آهوبال و ناصر کنندمیافتند و همه را تکه پاره می
 .کنندمیهراسند و به ناگاه زوزه کشان آنجا را ترک این ظلمت کامل می از هاسگ. شودمیخسوف کامل 

 ایضربهو سرانجام با صدای  شودمیبینیم که با سرعت زیاد خاموش و روشن در آن تاریکی مطلق، نوری را می
 .کندمیباز  بااحتیاطو در کلبه را  کندمیناصر است. آهوبال تفنگ را آماده  قوهچراغماند. نور روشن می
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 شب -کلبه  -داخلی 

. کاتسوری است که با صورتی شودمی روی منبع صدایی خفه ساکن قوهچراغتاریک است. نور  کامالًداخل کلبه 
زند و با عجله به سمتش زخمی و دهانی بسته به نظر به هوش و سالم است. آهوبال کاتسوری را صدا می

 آهوبال در نزدیکی ناصر روی زمین تیرهفتگردد. از پا آویزان میافتد و ناگهان در تله شکاری می ؛ کهروندمی
 ایاسلحهخورد و با نشسته و آسوده تاب می ایگاهواره. شیخ روی یک صندلی شودمیافتد. چراغ کلبه روشن می

 .رودمیرا برداشته و به روی پدر نشانه  تیرهفتزند. ناصر با دستانی لرزان می کوچک در دست، پوزخند

 سعید
آهوی من باالخره دم به تله داد! روزی که از سردخونه فرار 
کردی با چند نفر از اعضای حلقه سر زنده موندن تو شرط 

شد تا این مرحله بمونی. من اما مطمئن بستم. باورشون نمی
 !خون شیخ سعیدهخون، بودم. 

است. کاتسوری شیخ را التماس  لغباتازهصدای صالبت آمیز قبل و بیشتر شبیه به نوجوانان  برخالفصدایش 
 .ه استشد می. مچ پای آهوبال به طرز دردناکی زخکندمی

 ناصر
کنم دست از این کارت بردار. آزادشون پدر، خواهش می

کن. دیگه همه چی تموم شده. آبروی خاندان فاضل به کل 
 .رفت. نذار نام ما از این هم ننگین تر بشه

 .آزاردهنده ایقهقهه. پوزخند و دهدمیتکان  تأسفشیخ سری به نشان 

 سعید
دونستم پدرم کدوم خاندان؟ کدوم فاضل؟ من حتی نمی

های این کیه وقتی یکه و تنها از فراموش شده ترین بادیه
سرزمین بلند شدم و اومدم مکه. اونقدر جربزه نشون دادم 
که فاضل بزرگ منو استخدام کرد. مثل همین آهوی 

ی. یه روز در عین ناباوری پسران زخمی، چنگ زدم به زندگ
دونم فاضل، دست راست پدرشون شدم. من سعید بن نمی

چی چی هستم پسر. تو و این آهوی گریزپا هم هیچ اصالتی 
بی همه چیزه...  تنبل هایاین شاهزاده برایندارید. اصالت 

 .گرفتم تا صاحب اصالت بشممن باید همه چیزشون رو می

 ناصر
 )ریزدمی اشک(

 مادرم رو کشتی؟ چرا
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 سعید
اما از شانس ؛ اصالت همیشه یک سرچشمه خونین داشته

بد من نسلم نتونست مثل آدم تولید مثل کنه. یک ژن 
معیوب. پس باید خودم اونقدر بمونم تا باالخره روزی 
سعادت بشر رو به چشمهام ببینم... بابتش هر فداکاری و 

.. اما به لطف ... بزرگترینشون مادرت بود.کنممی ایثاری
تو و طمع اون مصعب نمک به حروم، ببین  هایحماقت

 .حاال به چه روزی افتادم

 .غردمی . خطاب به ناصر فریاد زنانگذاردمیهای او و دست روی شانه رودمیبه سوی کاتسوری  لنگانلنگشیخ 

 سعید)ادامه(
 .نه حتی مردانگی …از من موند نه آبرویی و نه نامی 

با ترحمی  کهدرحالیسپس  و آیدکاتسوری را فشار داده که آه او از نهاد بیرون می های زخمینهبا خشم شا
کشد. می زند. آهوبال فریادزند. خون فواره می، رگ دو دست زن را میشودمی مصنوعی به کاتسوری خیره

 .رودمیرا به سوی او نشانه  تیرهفتجدی  کامالً این بارناصر 

 ناصر
 .ریمنفر از اینجا زنده بیرون می 4م هر به خدا قس

گم شو برو  "، "کنممی به خدا شلیک"شوند: می فریادهایشان روی هم سوار و گیردتنش بین آن دو باال می
. ناگهان شیخ با خونسردی "تو مادرم رو کشتی"، "رو نداری احمق جرئتش"، "ذارم بکشیشنمی "، "بیرون پسر

لرزند. می به سمت شیخ است و دستانش اشاسلحهافتد، اصر مجروح به زمین می. نکندمیپسر شلیک  دستبه 
و سپس در کلبه را باز کرده و بعد با خشم  قاپدرا می. اسلحه ناصر کندمیشیخ به سمت او رفته و وی را نوازش 

 .ندزنفس مینفس. سعید دهدمیاو را مانند پاندول حرکت  جاننیمهو تن  رودمیبه سمت آهوبال 

 سعید
به دردت خورد. تو از  این باربرو بیرون پسر. بی عرضگیت 

تمام کارهای من مبرایی. ولی کار من با این دو نفر تموم 
 ...نشده... وقتی هر سه مردیم، ما رو همینجا آتیش بزن

ال فقط به اما با اینح؛ کاتسوری دیگر توان باز ماندن ندارند هایپلکدوزد. می آهوبال چشم در چشم کاتسوری
 .کندمی آهوبال نگاه

 سعید
 زمانهمخوام مرگ هم رو خوب به هم نگاه کنین. می

 .ببینید

خواهد رگ پاهای آهو را با چاقو بزند که حرکت پاندولی آهوبال منجر به حرکتی دورانی دور شیخ سعید می
. کندمی اع ندارد. دستانش را قفلکه شیخ حتی فرصت دف دهدمیانجام  . آهوبال اینکار را با چنان عزمیشودمی

یش به هااما گلوله کندمی شلیک هدفبی. او چندین بار شودمیطناب به سرعت دور گردن شیخ پیچیده 
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ها پیچ خورده، با چشمانی باز و پر دستانش نیز میان طناب کهدرحالیکنند. نمی کاتسوری یا آهوبال برخورد
 .بنددمی خود را هایچشمراست اما . ناصر شاهد این ماجدهدمیهراس جان 

 شب -کلبه  -خارجی 

، ناصر کندمی ، کاتسوری را روی دو دست بغل کرده و خالف جهت کلبه حرکتلختنیمهآهوبال  کهدرحالی
اما  به سختیی آهوبال، هاپیوندد. دست بر شانهها میآنپس از اندکی خیره شدن به کلبه سوزان در آتش، به 

با عبای پاره  ناصرکاتسوری و بازوهای  هایدست. خسوف ماه پایان یافته. مچ کنندمی کتهمگام با هم حر
 .شده آهوبال بسته شده است

 روز -مجتمع بزرگ مسکونی معال  -خارجی 

 :که در حال ضبط کردن تصاویر است از زاویه دید یک دوربین

زیادی کودک و نوجوان دختر و پسر  روبروی یک مجتمع مسکونی بسیار بزرگ و شیک در مکه، تعداد بسیار
آهوبال و کاتسوری روبروی یک روبان قرمز  طورهمین. احمد المعال، ناصر و اسامه و کنندمی شادمان همهمه

ی هانیز شادمانند. محمد از میان جمعیت سایر بچه هاآن. به همراه چند تن از مقامات محلی و پلیس. اندایستاده
به او کرده و سپس  آلوداخمآید. اسامه ابتدا نگاهی می و شرمندگی به نزد اسامه احتیاطباسابق معال،  خانهیتیم

کشد. آهوبال دست بانداژ شده کاتسوری را در دست گرفته و با می ناگهان لبخند زده و سر او را محکم دست
گیرد، روبان می صورت که با اشاره ناصر هاو با شمارش معکوس همه بچه دارندبرمیهم قیچی را از روی سینی 

از میان آهوبال و و  شوندور میحملهبا شادی به سمت داخل ساختمان  ها. بچهکنندمی را باالخره قیچی
شوند. تصویر دوربین روی صورت می تا به کسی برخورد نکند رد اندگرفتهکاتسوری که قیچی را باالی دست 

ایستد می مشکوک به دوربین زل زده است. ناصر کنارش . زوم آوت. اسامهشودمی آهوبال و کاتسوری فوکوس
 شروع به حرکت آهسته کرده و سپس سریع اتومبیل. به نظر دوربین داخل یک کندمی و او نیز به دوربین نگاه

 .شودمی . دوربین با عجله و با چرخش ناگهانی در فضای یک خودرو خاموششودمی

 روز -کعبه  -خارجی 

 اندخداحافظییی برای آهوبال و کاتسوری که در حلقه جمع آشنایان عرب در حال ناصر با یک جیپ صحرا
کشد و می ی کوچک را دستهاپیچد. آهوبال سر تک تک بچهمی زند. صوت اذان در فضامی بوقی کوتاه

. اسامه ترمحکمگیرد و سپس اسامه را می سلمان را که روی دوش معالست. محمد را در آغوش طورهمین
 ی او نسبت به وضع جسمی آهوبال ابراز رضایتسرتاپافشارد و با نگاهی به می ی آهوبال را محکمهاشانه
. دست در جیب خود کرده و عکس قدیمی کاتسوری که بسیار فرسوده اما قابل شناساییست را با کندمی

. گذاردمی بشبوسد و داخل جیمی . آهوبال عکس رادهدمی احترامی خاص و روی کف دو دست به آهوبال
و تنها به لبخندی مهربانانه  کنندمی . لحظاتی را در میان صدای اذان فقط به هم نگاهکندمی سپس رو به معال

 روند. ناگهان حواس آهوبال به سوی خانه خدا جلبمی . آهوبال و کاتسوری به سمت جیپکنندمی بسنده
 .کندمی م هندوان در مقابل خانه خدا ادای احترامو سپس به رس کندمی ایستد. رو به سمت کعبهمی .شودمی
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 شب -ساحلی در عربستان  -خارجی 

در یکی از سواحل دور افتاده عربستان، یک کشتی بزرگ تجاری، بسیار دورتر از ساحل لنگر انداخته است و 
انکن . چند ملوان از داخل یک وانت، چند مشودمیقایقی موتوری بزرگی از سمت آن به ساحل نزدیک 

بینیم که پیشانی می رسد، ناصر رامی آوردند. قایق که به ساحلپالستیکی سنگین را به سختی پایین می
 به داخل قایق هدایت بااحتیاطبوسد و دست او را محترمانه گرفته و به کمک قایقران او را می کاتسوری را

 را وارسی کرده و سپس در چمدان رای داخل یک چمدان بزرگ هاناصر صد دالری همراهان. یکی از کندمی
 .لنگدمی آید. پای ناصرمی بندد. ناصر به سمت آهوبالمی

 ناصر
همو نبینیم.  وقتهیچبرای هر دومون بهتره که دیگه 

 .آهوبال؟... هر چی تنهاتر باشیم به نفع همه است

 .گذاردمی پای آهوبالناصر چمدان پول را کنار  همراهگوید. به او خیره شده است. نمی آهوبال چیزی

 ناصر
 .این سهم تو از شرکت فاضله برادر

 .کندمی . با تردید به چمدان و ناصر نگاهشودمی و متوجه سنگینی آن داردبرمیآهوبال چمدان را 

 ناصر
 سنگزغالنگران نباش. درآمدهای بخش خودم از تجارت 

ی هاخانهیتیمقانونیه. بقیه حساب شرکت رو به تدریج به 
پاک و مطهر بشن.  هاپولکنم تا می تاسر خاورمیانه واریزسر

 .به جز این کار دیگه ای نمیشه کرد

 آهوبال
رو رسوا کنیم برادر، پدر ما فقط  هاتونیم خیلیهنوز می

 .بود حلقهی این هایکی از سرشاخه

 ناصر
 .ساده یک کشاورزم و تو یه معدن چی فقطمن 

 آهوبال
 .عمل کردیممنونم ازینکه به قولت ...

 گیرند.هم را در آغوش می .کندمی نگاه اندکه اینک روی قایق جای داده شده هاییمانکنآهوبال به 

 ناصر
 .دیدار به قیامت

 آهوبال
 .شاید توی زندگی بعدی کنار هم باشیم
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 روز -قایق موتوری  -خارجی 

ور شدن، ناصر و آهوبال به هم در حین دآهوبال و کاتسوری سوار بر قایق به سمت کشتی در حال حرکتند. 
 مالزمینبرد. ی ساحل چهارزانو نشسته و دستش را به نشان بدرود باال میها. ناصر روی شناندشدهخیره 

 .اندایستادهکنارش 

 را از دستش هابوسد. آهوبال نامهمی را هاآن. دهدمی ، یک بسته کاغذ را به آهوبال نشاناشکولهکاتسوری از 
-که میدرحالی. آهوبال و کاتسوری "برگرد کاتسوری"یی است که روی آن نوشته شده هاه نامهگیرد. هممی

 .گیردمی . باران کاغذ نامه روی دریا. کاتسوری او را در آغوشکندمی خندند، همه را به هوا پرتاب

 روز -ایستگاه اتوبوس جیهاریا  -خارجی 

که در صف جلوی  اندآمدهز جمعیت به استقبال آهوبال در راه برگشت به جیهاریا، سر پیچ، خیل عظیمی ا
 و مردم شهر. مردم برای آهوبال هورا ها، بچههاسگ. خورندمی ، کارگران معدن به چشمکنندگاناستقبال

دهد و حتی نمی آید. کسی به او محلمی گویند. مرتاض به زور از میان جمعیت به جلومی کشند و درودمی
 .اندازدمی . دیشان نگاه فخرفروشانه ای به جمعیتگذاردمی احترام دیشانال به دهند. آهوبمی هلش

 دیشان
آهوبال. دوست صمیمی من. خوشحالم برگشتی...تو این 

همش به فکر تو بودم...یادته چقدر نامه برای  هاسال
ی هواسربهکاتسوری فرستادیم تا به دست این دختره 

االنم که همه  کردم.. چقدر هزینه کردیم.. شیطون برسه!..
 ...دو برابر شده هاقیمت

زنند و می و در همان حال کارگران و مردم، دیشان مرتاض را کنار کندمی آهوبال لبخندزنان به وی گوش
روند. گیتا مادر مانیش و شیال و ناندا خواهران می به نزد کاتسوری هازن. کنندمی آهوبال را روی دست بلند

بیند. ناگهان او را نمی چرخاند اثری از مانیشمی ند. آهوبال هر چه میان جمعیت سرترکنزدیمانیش از همه 
و نام  کندمی را زیر نظر دارد. با دستانی گشوده به سمت او حرکت هاآنبیند که مخفیانه می پشت اتوبوس

افکنده  زیرسربهانیش . اما مشودمی زند. توجه کاتسوری نیز به سمت مانیش جلبمی مانیش را شادمان فریاد
 .کندمی فرار ایگوشهو با حالت شرمساری از 

 شب - سنگزغالمعدن  -خارجی 

روند. در نزدیکی محل دفن، آهوبال می از معدن قدیمی ایگوشهآهوبال و کاتسوری به محل خاکسپاری پدر در 
 سرخ شده است و هاسالد از شتابد. دسته بیلی که روی قبل پدر گذاشته بود اکنون بعمی با عجله به جلو

زغال سوزان شده است. آهوبال دست کاتسوری را گرفته و  ایکپهدرخشد. زمین محل دفن او تبدیل به می
 .شودمی بخار هاسنگزغالریزد. اشک او روی می . کاتسوری به روی قبر اشکدهدمی محل قبر را نشان وی
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 شب -خانه پدری  -داخلی 

 همراه، یک لنگه پا ایستاده و گاها پای ایستاده خود را تعویض ترکوچکی هاسوخته، بچهروبروی خانه قدیمی 
 .تا کف پایشان کمتر بسوزد کنندمی

 ناندا
این منطقه دیگه قابل سکونت نیست...همه رفتن. در خونه 

 .ت رو همون روزی که رفتی دادم دوباره نصب کردن

 زند. آهوبال و کاتسوری واردمی ارد و لبخندی هم به کاتسوریسپمی ناندا کلید خانه را به دستان آهوبال
نگرد. می بیند که روی تخت نشسته و لبخند رضایتی بر لب دارد و او رامی شوند. آهوبال در توهم پدرش رامی

 .اندسرگرمبیند که با سایه بازی پدر روی کف خانه می و بعد آهوبال و مانیش و کاتسوری کودک را

. به آن داردبرمیاست. آن را  ماندهباقیهنوز هم دست نخورده  هاسالکه روی طاقچه بود، بعد از  اینامهکاغذ 
که کلی خرید کرده است.  شودمی . گیتا از همان ابتدای کوچه دیدهگذاردمی و سپس در جیبش کندمی نگاه

 .بینندمی از همان دور او را در قاب پنجره

 گیتا
 )نزنانفسفریاد زنان و (

... فردا هر گوری بیای پیش ماهای آهوبال...امشب رو باید 
تونی بری ولی امشب من برای تو و کاتسو می دلت خواست

 کلی تدارک دیدم. فهمیدی دراز سیاه؟

نشیند. می اندازد. روی طاقچه پنجرهمی . کاتسوری سرش را ناراحت پاییندهدمی آهوبال برایش دست تکان
 .شان روی زمینیهاآهوبال نیز. سایه

 کاتسوری
 بابا...دلم براش تنگ شده. اون بی قرار بود؟

 آهوبال
 .دادنمی نشون وقتهیچ

 کاتسوری
-می روز آخر که بوسیدمش چشماش رو بسته بود اما قسم

 .خورم که بیدار بود

 آهوبال
اون به خاطر تو به حرف اومد... قول گرفت نذارم تو یه حلقه 

 .گرفتار بشی انتهابی

 .کندمی . گریهگذاردمی وری سرش را روی شانه آهوبالکاتس

 

www.everun.ir 
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 کاتسوری
ما توی زندگی قبلی چقدر بد بودیم که االن وضعمون اینه؟! 

 !ما حاال حاالها توی این حلقه گرفتاریم آهو

 آهوبال
اینقدر مطمئن نباش...کاتسو...ممنونم به خاطر همه 

 .فداکاریهات

 .دوزدمی کاتسوری چشم در چشم آهوبال

 آهوبال
 )همراه با اشک شوق(

.. یه زندگی بدون حاشیه. .من یک زندگی بهت بدهکارم
. هابدون افسوس گذشته یا غم فردا...یه زندگی مثل پرنسس

یه زندگی عاشقانه کنار همه کسایی که از ته دل دوستشون 
 .داری...آره من یک زندگی بهت بدهکارم رفیق قدیمی

 کاتسوری
-یمی...رفیق قدیمی...تو هنوز حلقهاالن دیگه تو همه زندگ

 ی ازدواجمونو نگه داشتی؟ها

 .اندازدمی نگاه به انگشتهای دست آهوبال

 (.V.O)آهوبال
معلومه! جاشون امنه. کاتسوری...من همیشه کنارتم. تا ابد. 

 .توی ذهن زیبات و توی قلب بزرگت

 .اشای بر پیشانیدهد و بوسهمی روی زمین: سر و سینه کاتسوری را با انگشت نشان شانی هاسایه

 شب -مانیش جدید خانه  -خارجی 

بینند که گیتا با همان می . داخل خانه رااندایستادهمانیش، آهوبال و کاتسوری  جدید باز خانه بروبروی در
اما سرعتش  دهدمی خوی خشن خود با دسته جارو دور تا دور حیاط به دنبال مانیش افتاده است و به او دشنام

خواهد می اندازد ومی باشد. کاتسوری با دیدن مانیش با ناراحتی سر به پایینمی کند اشگندهبه دلیل هیکل 
 .گیردمی آنجا را ترک کند که آهوبال دست او را

 آهوبال
رسیدم...اون نمی اگه مانیش نبود من حتی به دانباد هم

 .هبرادری رو در حقمون تموم کرد

و از پی او گیتا. آهوبال با  شودمی و فحش بر زبان به سمت در نزدیک دواندوانکه  بیندمی ناگهان مانیش را
 ی چوب جاروی گیتا قرارهاو او را در معرض ضربه کندمی یک حرکت کمر او را گرفته و با خنده بلندش
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با  زمانهمه و انداخت نگاهینیم، کندمینگاه  هاآندر به  سویآن. مانیش شرمنده به کاتسوری که از دهدمی
 .کشدمی خندد و با هر ضربه کمی هم دردمی آهوبال

 گیتا
آفرین آهوبال. خوب نگهش دار. این انتر هنوز نفهمیده 
رئیس این خونه کیه. خونه مال تو باشه که باشه. من 

. آهوبال. بچرخ یسمرئمادرتم. تا آخر عمرم هم تو این خونه 
 .ببینم

 .زندمی چرخد. گیتا با چوب جارو به باسن آهوبال ضربه محکمیمی لند کردهکه مانیش را ب طورهمانآهوبال 

 گیتا
 شی پدرسوخته؟ جفتتون رو ادبمی قبل از زنت وارد خونه

 .معدنچیای سیاه سوله پاپتی کنم.می

ال و . ناندا و شیکندمی اصابت هاآنبه  ایضربهو گاهی  کنندمی آهوبال و مانیش دور حیاط از دست گیتا فرار
 .خندندمی زنند ومی ایستاده کف هاباقی بچه

 گیتا
کاتسو دخترم برو داخل من باید این دو تا تخم جن رو ادب 

 .کنم

گیرند و داخل می با خوشحالی دست او را هاآن. رودمی و از کنار دیوار به سمت ناندا و شیال بااحتیاطکاتسوری 
 .شودمی مانیش بلندروند. صدای خنده و فریاد آهوبال و می خانه

 روز - سنگزغالمعدن  -داخلی 

 . همه تحویلششودمی آهوبال به همراه سرکارگر معدن و سایر معدنچیان وارد محل کار مانیش در معدن
 .کندمی دهند و وی کنار دست مانیش و سایرین شروع به کارمی گیرند. کلنگی به اومی

 .اندنشستهسایرین کنار هم  در هنگام استراحت، آهوبال و مانیش دور از

 مانیش
 .خیلی بد شد نتونستم تا آخرش باهات باشم

 آهوبال
یم. بعد از سی و آخرش همینجاست. من و تو االن کنار هم

 ...تو هنوز هم موتور رو الزم داری؟چند سال رفاقت

 مانیش
..معلومه که نه. اگه یادگار بابات نبود تا االن .اون لکنته؟

ه اینه کنم مثمی ر. تازگیا وقتی روشنشانداخته بودمش دو
 !کننمی ...همه مسخرمگوز بدن با هم مرد پیرکه سی تا 
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 آهوبال
 .به من بفروشش

 مانیش
 )با تعجب(

دارن...هی ببین من نمی خوای؟...اونو مجانی هم ورمی اونو
دم اون موتور جهنمی رو از خونم بنداز می روپیه 200بهت 
 !بیرون

 مانیش است و آهوبال چیزهایی به وی هایلبایستند. لبخند روی می بینیم کهمی راسپس او و آهوبال 
 ی مانیشها. کارگران به شدت مشغول کارند. صدای بلند کارگاه. آهوبال دستانش را روی شانهگویدمی
وسد، کلنگ بمی را او. آهوبال پیشانی دوده گرفته شودمی محو مانیش هایلباز روی  کمکم. لبخند گذاردمی

 .. مانیش مات و مبهوت خشکش زده استرودمی را از دیواره جدا کرده و

 روز -شهر جیهاریا  -داخلی/خارجی 

 :مونتاژ

مرتاض  15بیند که به سیاق قدیم روی هوا معلق است اما می آهوبال دیشان را :روز -شهر جیهاریا  -خارجی 
. دیشان پکر است. مردم دیگر اندمعلقهوا و در ردیفی کنار او  به همان روش روی دقیقاًبیند که می دیگر را نیز

 و یا نفر دیگری اشدستیبغلپولی بدهد به  هادهند. گاهی اگر کسی از توریستنمی محلی به او و همکارانش
به محض روی برگردانیدن  ترجوانمرتاض  اندازد.می ترجوانرسد. توریستی پولی را بین او و مرتاضی می
خواهد او را بزند که می . دیشانآورددرمیآید و پول را از چنگ دیشان می ست، از حالت مراقبه بیرونتوری

. دیشان خوشحال دهدمی بوسد و مقدار قابل توجهی اسکناس به اومی . آهوبال دست او راشودمی متوجه آهوبال
 .فروشدمی نگرند فخرمی و آهوبالکه با تعجب به او  ها، به سایر مرتاضهااسکناسشده و با اشاره به 

 ها. شیال و سایر بچهشودمی یک کالس درس مجهز و پیشرفته واردکاتسوری  :روز -شهر جیهاریا  -داخلی 
 .اندنشستهاستاندارد  هایینیمکتروی 

سر کالس درسش نشسته و البته  این باربینیم و آهوبال را که می را در حین تدریس انگلیسی کاتسوری
 .زیبایی هم برایش روی میز کالس گذاشته است گلهدست

 مرتاض وکارکسببه اتفاق کاتسوری و آهوبال از خیابان محل  هاوقتی همه بچه :روز -شهر جیهاریا  -خارجی 
، شودها میآنبینند. وقتی مرتاض متوجه حضور می مرتاض دیگر 15گذرند، دیشان مرتاض را کنار آن می

ی که در هوا معلق است و در همان ارتفاع، کمی خود را به سمت جلو خم کرده و شروع ناگهان در همان حالت
با بهت و تعجب این  هاو مرتاض هاگذرد. مردم، بچهمی مرتاض 15از روبروی  پروازکنان و کندمی به حرکت

روند و می نبال اوبساط خود را جمع کرده و با احترام به د شده، شرمنده ها. مرتاضکنندمی رفتار را مشاهده
زند. می نگرد و به او چشمکمی نیز به همین ترتیب. مرتاض ناگهان از همان دور به آهوبال هامردم و بچه

 .زندمی لبخند آهوبال
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که بسیار  شودمی در جیهاریای ی با چشمان بسته وارد عمارت بزرگکاتسور :شب -شهر جیهاریا  -خارجی 
. کاتسوری با دیدن بزرگی و شکوه آن داردبرمیرا از روی چشمان کاتسوری  یشهادستاست. آهوبال  باشکوه
 .چرخاندمی . آهوبال او را به دور خودشودمی گیرد و از وی آویزانمی از شوق آهوبال را در آغوش عمارت

 پایان مونتاژ

 شب -دفتر بن فاضل در دانباد  -داخلی 

 ی پالستیکی ارسالی از عربستان را بازهاوی او، چند تا از مانکنچند نفر از مزدوران چاکور که پیرتر شده، روبر
با همان  هاپزشکو چند تن دیگر از میخائیل ، گشایند، جنازه نذیر خلیفیمی را هامانکن کههنگامی. کنندمی

ش را از روی چشم بندچشم. شودزده میوحشتغلتند. چاکور می روی زمین فرو آلودخونلباس پزشکی اما 
 .. رد زخم شمشیر روی چشم او مشهود استداردرمیب

 شب -عمارت زیبای هندی  -داخلی 

کاتسوری عکس قدیمی خودش که گوشه آن سوخته و رد خون روی آن مشهود است را با ذوق و شوق، باالی 
و سپس دست آهوبال را گرفته با هم به روی  دهدمی قدیمی آهوبال تکیه سازدستتخت به روی همان قاب 

 .کنندمی پرند. یکدیگر را نوازشمی تخت

 کاتسوری
خوام فقط می دونی امشبمی بینم؟...می دارم خواب

 .بخوابم. راحت...آه... امنیت چقدر خوبه آهو

 آهوبال
واسه امنیت و رفاه تو هر کاری میکنم...آسوده بخواب عزیزم. 

 .خوام یه دل سیر فقط نگات کنم...شبت بخیرمی امشب

 . آهوبال او رارودمی به آهوبال، او را بغل کرده و در آغوش وی به خواب آمیزتحسین یاز نگاه کاتسوری پس
 .کندمی کنار تخت، جلب نظر ،پر از صد دالری باز و اندازد. چمدانیمی بوسد و به پنجره باز رو به حیاط نظرمی

 روز -عمارت زیبای هندی  -داخلی 

بینیم. آهوبال کنارش نیست. انعکاس نوری می بی راحت روی تختخوابصبح هنگام، کاتسوری را در حال خوا
. کاتسوری با کندمی زند، او را از خواب بیدارمی که از شی ای سر طاقچه پنجره بزرگی بر چشمان کاتسوری

. عکس رودمی و سپس لبخندزنان به سمت نور دهدمی و بدنش را کش خیزدبرمیشعف و حسی ناشی از رفاه 
بیند که روی پاکت می ی ازدواج راها، حلقهشودمی ی دیگر روی قاب چوبی نیست. وقتی خوب دقیقکاتسور

 و یک تکه کاغذ کوچک قدیمی و کهنه کندمی در پاکت را باز یزدگبهتنامه بزرگی قرار دارد. با دستپاچگی و 
ضربدری  "برگرد"ه روی فعل نگاشته شده ک "برگرد کاتسوری"آورد. روی این کاغذ همان عبارت می بیرون را

 "زندگی کن کاتسوری" :"زندگی کن "کشیده شده و به جای آن نگاشته شده 
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شوند. می در فضای اتاق پخش خواباتاقی صد دالری داخل هاوزد. مقداری از اسکناسمی بادی داخل خانه
 .زندمی یادکاود و مدام نامش را فرمی تمام خانه را به دنبال آهوبال اختیاربیکاتسوری 

 روز -عمارت زیبای هندی  -خارجی 

بیند. می ، مانیش رابزند. تا اینکه دم درمی دود و سرگردان آهوبال را صدامی کاتسوری به سمت حیاط و درب
لرزد. کاور ببر نشان موتورش می گردنبندش را در دست دارد و چشمانش قرمز است. دستش به شدت مانیش

دود و با می زنند. کاتسوری به سمت کوچهمی خیس به هم زل ییهاچشمد. هر دو با باشاش میشانهنیز روی 
 .نشیندمی و روی زمین و بر زانوها "آهوبال" :زندمی صدایی بسیار بلند فریاد

 روز -جاده دانباد  -خارجی 

 (.O.S)کاتسوری
 ...آهوبــــــــــال

در کنار جاده  هاسگ. کندمی حرکت یاجادهو تنها در  بینیم که سوار همان موتور قدیمی، یکهمی آهوبال را
 .بینیممی را "به سوی دانباد "تابلوی  .است از همیشه ترمصممدوند. می با تمام توان به دنبال او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


