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khodabas
جعفر صابری
سكانس  A ( 1ـ ) 1
داخلي ـ سالن همايش
سالن همايش مملو از جمعيت است از دور  ،سن را مي بينيم كه سخنران پشت
تريبون رفته جمعيت نيز در حال تشويق كردن هستند .
سخنران  :افتخار دارم تا جايزه هيئت علمي را مبني بر بهترين مقاله ي علمي
آقاي (نفس در سينه ي حاضرين حبس مي شود)نه خير دانشجوي رشته
پزشكي خانم ستاره كوهپايه تقديم ميكنم.
در ميان جمعيت دختر جواني حدود  21ساله كشيده ،سفيدروبا موهاي خرمايي
و حالت دار «ستاره» كه در كنا ر او زن حدود  40ساله اي نشسته ،بلند مي شود
مادر خود را در آغوش مي گيرد و به سمت سن حركت مي كند زن در جاي خود
نشسته تشويق مي كند و اشك مي ريزد .

سكانس 2
خارجي ـ غروب ـ جاده
از دور جاده اي خاكي مي بينيم كه دختري بر روي آن مي دود از پشت سر دو دختر
به او نزديك مي شوند دختر جلويي كتاب ها و دفتر هايش به زمين مي ريزند.
دختر ها به او نزديك شده و در جمع كردن كتاب ها به او كمك مي كنند .از پشت
سر ميني بوس به آنها نزديك شده و از آنجا به سرعت رد مي شوند .نزديك
مي شويم به داخل جاده رفته و از پشت  ،ميني بوس را نگاه مي كنيم.
سكانس 3
خارجي ـ غروب ـ داخل كوچه هاي روستا
كوچه اي باريك كه ديوارهاي گلي دو طرف آن كشيده شده اند .همان سه
دختر وارد كوچه مي شوند سر يك دو راهي دو دختر از يكي ديگر جدا شده،
خداحافظي كرده و تنها به سمت دوربين حركت مي كند .جلو مي آيد نظر او به
سمت پشت دوربين جلب مي شود خود را به كنار ديوار مي كشد دست خود
را به ديوار مي گذارد نگاه او را دنبال مي كنيم در امتداد نگاه او پسر سربازي
با ساك و يك چفيه روي شانه هايش  ،او وارد خانه اي مي شود ،بغض گلوي
دختر را فشار مي دهد و اشك هاي شادماني در چشمهاي او جمع شده است.
سكانس 4
خارجي ـ غروب ـ حياط خانه
دختر جوان در خانه را باز كرده وارد حياط مي شود و شروع به شادي كردن
مي كند زني از ايوان خانه با عجله فرياد مي زند.
مادر خدابس :چته خدابس  .خدا لعنتت نكنه االن ميگن دختره ديونه شده.
از پله به سمت پايين حركت كرده و دختر هنوز در حال اشك شادي است
مادر دست دختر را مي گيرد.
مادر خدابس  :مگه با تو نيستم.
دختر با شادماني به مادر نگاه مي كند.

خدابس  :اومده ـ ـ ـ ـ ـ اومده
مادر خدابس :كي اومده چرا اينطوري ميكني.
خدابس :مراد از سربازي اومده.
مادر دست خود را به دهان خدابس ميگذارد.
مادر خدا بس :هيس ـ ـ ـ ـ ـ حرفشونزن.
خدابس ( :با چشماني حيرت بار) چرا ! مگه قرار نبود بعد از سربازي
مراد بياد خواستگاريم .
مادر به سمت ايوان حركت مي كند و از پله ها باال مي رود.
مادر خدا بس  :درسته ـ ـ ـ ـ اما مگه خبر نداري دو هفته پيش بين بابات
وعموت چه دعوايي شد ـ ـ ـ هنوز زخم بيل عموت روي سر بابات خوب نشده .
خدابس به سمت ايوان مي رود.
خدابس :ما چه كار كنيم ُخب
مادر خدابس  :نمي دونم  . . .اما اگه حرفشو بزنيم حسابت با كرا ُم الكاتبين .
خدابس  :اَه
خدابس رو به پله هاي منتهي به ايوان مي نشيند و دستهاي خود را زير چانه اش مي زند .
سكانس 5
خارجي ـ شب ـ روي ايوان
خدا بس روي ايوان خانه ايستاده و به پنجره اي كه پشت آن چراغ گردسوزي
روشن است نگاه مي كند از در خانه مردي كه سر خود را بانداژ كرده وارد
حياط مي شود از باالي ايوان او را نگاه مي كنيم افسار االغي بر دست
اوست مرد طناب االغ را به گوشه اي مي بندد دستهاي خود را با استفاده
از آبي كه در يك آفتابه مسي است مي شويد و وضو مي گيرد خدابس
پدرخدابس  :چرا اينجا وايستادي
خدابس به خودش مي آيد
خدابس  :سالم

پدر خدابس  :گفتم چرا اينجا وايستادي
خدابس  :گرمم بود
پدر خدابس  :توي خورجين يكمي گوجه فرنگي آورده ام پاشو بيار باال .

سكانس 6
داخلي ـ شب ـ اتاق
خدابس با چشمهايش به مادر اشاره مي كند و مادرش هم به او اشاره مي كند
پدر در حال خواندن قرآن است مادر يك استكان چاي جلوي پدر مي گذارد .
پدر  ( :رو به خدابس ) شنيدم مراد اُمده مثل اينكه خدمتش تموم شده .
خدابس  :آره تموم كرده يعني قرار بود كه تموم شه .
پدر  :فكرشو از سرت ببر بيرون ديگه نمي خواد بهش فكر كني ـ ـ ـ اگه بخواهي
بهش فكر كني  ،اصالً حقشو نداري ـ ـ ـ اگه اون رفيق راه بود و راه و رسم
رفاقت مي دونست داداشتو تو جبهه به كشتن نمي داد و خودش برگرده ـ ـ ـ
اگه معرفتشو داشت او نوقت كه اومده بود مي ا ُ مد مي گفت  :اومدم غالميتوكنم .
خدابس  :بابا تازه امروز رسيده .
پدر  :از دم در خونشون تا دم مزرعه چقدر راه كه نتونسته بياد ـ ـ ـ با اون كارهايي
كه عموت اون هفته كرده بهتره اين طرفها پيداش نشه . . . .اين حرفهايي كه
بهت زدم به پسر قاسم هم گفتم كه بهش بگه .
خدابس به سرعت اتاق را ترك ميكند.
مادر  :واقعا ً اين كارو كردي .
پدر  :ها مگه چيه .
مادر :آخه دلش ميشكنه .
پدر  :تو نمي خواد غصه دلش رو بخوري  . . .من خودمم مي خوام . .
استغفرهللا يه فكري مي كنم  . . .آخه نميشه كه اونا اونطوري . . .

منم دخترمو بزارم تو سيني.
سكانس 7
خارجي ـ صبح ـ داخل كوچه
خدابس بقچه اي زير بغل زده و در حال حركت است بر سر پيچي ناگهان پسر
جواني به جلوي او مي رود.
مراد  :سالم
خدابس  :مراد
خدابس  :خوش آمدي (اخم مي كند ) اما قرار نيست ما همديگر
و ببينيم (اشك درچشمهايش حلقه مي زند ) بابام گفته  ،مگه بهت نگفتن
مراد  :اي بابا اگه به دعواي بابام و بابات بود  ،به حرفهاي اونا تمامي
اهالي ده بايد اثاث شونو جمع مي كردن و مي رفتن .
خدابس  :اين دفعه فرق ميكنه هنوز جاي بيل داداشت روي سر
بابامه  17تا بخيه خورده .
مراد  :غصه نخور  . . .خودم درستش مي كنم .
دو دختر كه سر دو راهي امتداد كوچه ايستاده اند نظر مراد را به خود جلب مي كنند .
مراد  :دختراي مشت حسنن .
خدابس  :آره باهاشون مي رم مدرسه .
مراد  :هنوز مدرسه ميري  . .چقدر مونده .
خدابس  :يكسال تا تصديقم .
مراد  :تو برو مدرسه من خودم با بابات صحبت مي كنم .
خدابس  :بابا و ننه خودت چي ؟
مراد  :اونا كه راضي اند  . . .بعدازظهر همون جاي هميشگي .
سكانس 8
خارجي ـ بعدازظهر ـ كوچه باغ
داخل كوچه باغ ده مراد پاي راست خود را به ديوار تكيه داده  . . .ما قسمت

سمت راست مراد را مي بينيم مراد سر خود را پايين انداخته ـ خدابس از
قسمت سمت راست نزديك مي شود وقتي به چند قدمي او مي رسد
نزديك ديواري كه مراد به آن تكيه داده است مي ايستد.
خدابس  :شيري يا روباه
مراد  :شير شيرم بخدا
خدابس  :آره معلومه يعني باهاش صحبت كردي
مراد  :پس چي كه صحبت كردم اينم جاش
سمت چپ صورت خود را نشان مي دهد كه كبود شده است .
خدابس  :واي چي شده ؟!
مراد  :جاي دست بابات . . .درد مي كنه اما باالخره قبول كرد.
خدابس  :يعني قبول كرد .
مراد  :قبول كه نه (به سمت پايين حركت مي كند ) اما گفتش هر
وقت
ل شدي اجازه ميده تو رو با خودم ببرم ـ تا اون موقع هم نبايد همديگر و ببينيم .
خدابس  :مي خواي چيكار بكني .
مراد  :عقد مي كنيم  . . .ميرم شهر كار مي كنم وقتي مستقل شدم ميام
مي برمت .
خدابس  :نه ديگه بازم مي خواي بري .
مراد  :زياد طول نميكشه  . . .دو سه سال .
خدابس  :اُوه  . . .آره منم وايستادم
مراد  :يعني بي خودي يه چك خورد يم.
خدابس  :نه االن ميگم. . .با هم ميريم شهر تو كار مي كني منم مواظبتم.
مراد  :حتما ً  . . .بابات با بيل از وسط نصفم ميكنه.
سكانس 9
خارجي ـ غروب ـ داخل دريا

مستق

مراد با ساكي در دست وارد حياط مي شود .
مراد  :خدابس  ،خدابس  ، . . . ،زن عمو
مادرخدابس از پله ها پايين آمده.
مادر  :سالم مراد جان ـ خوبي زن عمو .
مراد  :ها زن عمو خدابس كو.
مادر  :باال  . .خير باشه .
مراد  :شناسنامه اش رو آوردم (اشاره به ساك مي كند) امروز دارم مي رم شهر . .
اومدم واسه خداحافظي  . . .اي كاش ميشد خدابس هم با من بياد شهر  . .ما كه حالل هميم .
مادر  :مي دونم پسرم  ،عموتو كه ميشناسي  . . .بهتره حرفي نزني  . .اين دختره
ديروز اصرار كرد عموت سرخ و كبودش كرد صداتو شنيد گفت دلش نمياد ازتون خداحافظي كنه.
سكانس 10
داخلي ـ غروب ـ داخل ميني بوس
مراد وارد ميني بوس مي شود بر روي يك صندلي دو نفره مي نشيند برخي از مردم
ده وارد ميني بوس مي شوند اما هنوز كسي كنار مراد ننشسته  .ميني بوس باز
شده زني خميده كه با چادر صورت خود را پوشانده است با بقچه اي در دست و
در كنار مراد مي نشيند .
آغاز موزيك
شب شده است مراد از پنجره به بيرون نگاه مي كند دست خود را بر روي جيب خود
مي گذارد متوجه چيزي مي شود آن را در مي آورد .مي بيند شناسنامه است .
مراد  :واي شناسنامه اش .
نظر زني كه در كنار مراد نشسته به مراد جلب شده؛ مراد مات و مبهوت
به شناسنامه نگاه مي كند .
صداي زن  :الزم نيست اين همه راه رو تا ده برگردي شناسنامه روبدي.
زن چادر خود را از روي سر بر مي دارد  . . .زن همان خدابس است .
سكانس 11

خارجي ـ ظهر ـ ترمينال اتوبوسها
از راه دور ترمينال اتوبوسها را مي بينيم ـ خدابس و مراد از البه الي اتوبوس ها
در حال حركتند.
مراد  :بايد برگرد و سمت  . . .كار بدي كردي راه افتادي اومدي .
خدابس  :من گفتم تو خوشحال مي شي .
مراد  :خوشحال مي شم چرا كه نمي شم  . . .اگه عموم بفهمه كه تا
حاال
ديگه تو ده راهمون نمي ده .
خدابس  :پس االن مي خواي منو بفرستي قتلگاه .
خدابس قهر مي كنه و راهش را مي كشد و ميرود .مراد به دنبال خدابس مي رود .
مراد  :خدابس ـ خدابس
خدابس  :چيه صدام مي كني دارم بر مي گردم دهمون ديگه .
مراد  :آخه من بدم نمياد كه تو پيشم باشي .
خدابس  :پس كه چي .
مراد  :آخه اينطوري نمي تونيم برگرديم ده  . . .بابا من همون مرادم كه
تو لشكر امام حسين شمشير مي زدم حاال چي شده كه فكر مي كني
هرمله اي يزيدم .
خدابس  :حاال مي شه برنگردم  .يه چند وقتي اينجا مي مونيم بهم كه حالليم
بعدش وقتي بر گرديم يادشون رفته  . . .باشه .
خدابس نگاهي مظلومانه به مراد مي اندازد.
سكانس 12
خارجي ـ غروب ـ حياط خانه
مراد و خدابس وارد حياط خانه اي كه وسط آن حوض كوچكي دارد مي شوند با
پير زني در حال صحبت كردن هستند.
زهرا  :خونة خوبيه  ،كرايه زيادي هم نمي خوام فقط حوصلة دردسر رو ندارم

فهميده

(نگاه مي كند) مي بينم كه وسايل زيادي هم نداريد ـ يه چراغ عالء الدين دارم
مي دهم بهتون  . .يه كم ظرف روحي هم تو انباره  .به اتاقي كه چند پله به
آن منتهي مي شود اشاره مي كند.
سكانس 13
داخلي ـ شب ـ اتاق
مراد در گوشه اي از خانه نشسته و پاهاي خود را بغل كرده است .خدابس
با كتري و يك سيني و چنداستكان وارد اتاق مي شود .
خدابس  :چه خانم خوبيه اين زهرا خانم.
مراد  :زن خوبيه حاال بايد چه كار كنيم .
خدابس  :چي رو
مراد  :هيچ ظرفي هيچ وسايلي اينجا نداريم .
خدابس  :خوب تهيه مي كنيم . . .زهرا خانم كمكمون مي كنه .
مراد عصباني شده از جاي خود بلند شده پرخاش مي كند.
مراد  :كمكمون مي كنه آره  . .تا كي ميشه بگي  . .من هنوز كار ندارم هيچي نداريم . .
با اين پولي هم كه دارم معلوم نيست تا كي دوام بيارم.
خدابس  :مراد جان ،امروز اولين روزي است كه اومديم شهر .مراد  :سالي كه نكوست
از بهارش پيداست اين اولشه تا آخرش معلومه چه باليي مي خواد سرمون بياد.
خدابس  :اولش خوب بوده  . .يه صاحبخونه به اين خوبي تازه كلي كمكمون كرده
مراد  :اَه تو نمي فهمي هميشه اينطوري نيست.
مراد مي خواهد از در اتاق خارج شود كه زهرا خانم وارد اتاق مي شود و در
دست او چند پتو و متكا است .
زهرا  :كجا رفت .
خدابس  :مي بينيد تو رو به خدا  . .اولين روز جا زده
زهرا  :اشكال نداره  . .بايد هم نگران باشه . .اينارو بگير  . .گفتي تو تهران
كسي رو نداري؟

خدابس  :نه
زهرا  :وهللا چه دلي داريد شما . .فردا بگو بياد كارش دارم.
خدابس  :دستتون درد نكنه . .به روي چشم.
سكانس 14
داخلي ـ صبح ـ اتاق
مراد از خواب بيدار مي شود نور خورشيد فضاي خانه را پر كرده است .مي بيند
كه خدابس در اتاق نيست بلند مي شود شلوار خود را در وسط اتاق پيدا
مي كند دست در جيب خود كرده پولها را در آورده و نگاه مي كند شروع به
پوشيدن لباس مي كند كه صدايي از حياط مي آيد از پنجره بيرون را نگاه مي كند
خدابس و زهرا خانم وارد حياط مي شوند در دست خدا بس يك نان و كمي پنير
است .مرا د لباس خود را در آورده و در رخت خواب مي نشيند خدابس وارد مي شود.
مراد  :كجا بودي
خدابس  :سالم  . .رفته بودم از بقالي سر كوچه يه چيزي بخرم  . .نانوايي هم
سر خيابونه  . .زهرا خانم گفت دو تا خيابون باالتر بازار ميوه و تربار است.
مراد مات و مبهوت به خدابس نگاه مي كند و خدابس هم مشغول فراهم كردن
صبحانه است.
خدابس  :بعد از صبحونه با هم بلند ميشيم ميريم كار برات پيدا مي كنيم. . .
اما قبلش بايد بري پيش زهرا خانم.
مراد  :چرا .چي شده
خدابس  :نمي دونم حتما ً كار ي داره ( . .سفره را پهن مي كند)بفرما صبحونه .
سكانس 15
خارجي ـ صبح ـ داخل ايوان خانه
مراد از در اتاق خارج مي شود و خدابس به دنبال او
مراد  :تو نمي خواد بياي  ،برو تو
خدابس  :مي خوام بيام .

مراد اخم مي كند خدابس به داخل اتاق مي رود  . .مراد در اتاق زهرا خانم
را مي زند جوابي نمي شنود به سمت در خروج حركت كرده كه زهرا
خانم وارد حياط مي شود.
زهرا خانم  :سالم آقا مراد
مراد  :سالم كاري داشتيد.
خدابس از پنجره نگاه مي كند.
زهرا خانم  :ميشه يه لحظه بيايد بيرون.
مراد و زهرا از در خانه خارج مي شوند.
سكانس 16
خارجي ـ صبح ـ جلوي درب خروج
مراد و زهرا در حال صحبتند.
زهرا  :اين نشاني رو بگير . .يه شركت خصوصي تو خيابون جمهوري ان شاءهللا
كه جور ميشه . .يه آدم قابل اطمينان مي خواستن.
مراد  :ممنونتم خانم  . .نمي دونم چي بگم .
زهرا  :هيچي فقط اين دختر و اذيت نكن . . .مارو هم رو سفيد كن. . .
در اين مورد الزم نيست چيزي به زنت بگي .
سكانس 17
داخلي ـ غروب ـ اتاق
مراد وارد اتاق مي شود خدابس در حال زمين گذاشتن قابلمه است .
مراد ( :باخوشحالي ) پيدايش كردم
خدابس  :چي رو
به سمت جلو حركت مي كند پايش به قابلمه خورده و غذا به روي زمين مي ريزد
مراد  :نسوزي چرا هول شدي  . . .اشكال ندارد فداي سرت  . .منو ببين كار پيدا كردم
خدابس :چه كاري ؟
مراد  :سرپرست يه جايي توي يه شركت بزرگ

خدابس  :كجاس ؟ خيلي مهمه نه.
مراد  :همه كارشون به من دادند  . . .يه آبدارخونه از اين اتاق هم بزرگتر .
خدابس ِ :ا  . . .خيلي خوبه نه  . . .ديدي گفتم ديروز قاطي كرده بودي. . .
شاممون حروم شد .
مراد  :اشكال نداره  . . .مي ريم بيرون .
سكانس 18
خارجي ـ شب ـ داخل خيابان
مراد و خدابس در پياده روي خيابان راه مي روند .
خدابس  :دستت درد نكنه خوشمزه بود
مراد :بابت ديروز ببخشيد
خدابس  :اي بابا  ،اما انتظار نداشتم اينقدر زود جا بزني .
مراد  :آخه  ،ديروز خيلي ترسيده بودم  ،خسته بودم.
خدابس  :زهرا خانم ميگه اگه تو مسجد محلشون فرم پر كنيم از طرف كميته ي
امداد بهمون وسايل مي دن.
مراد :اول برو بپرس .
خدابس  :پرسيدم  . . .فرم هم پر كردم .
مراد ِ :ا يه دفعه مي گرفتي مي آوردي ديگه  .خدابس  ،همينطوري هم كه نيست ،
بايد بيان سر بزنن
سكانس 19
داخلي ـ غروب ـ اتاق
اتاق محقر آنها دگرگون شده به اسباب زندگي آنها اضافه شده است وسايلي
همچون (تلويزيون و يخچال و فرش) در اتاق ديده مي شود خدابس مشغول
انجام دادن كارهايش است كه صداي مراد مي آيد.
مراد  :ستاره  . .ستاره .
خدابس توجهي نمي كند مراد وارد اتاق مي شود.

مراد  :مگه با تو نيستم اينهمه صدات ميكنم .
خدابس  :تو كي منو صدا كردي . . .گفتي ستاره
مراد  :از اين به بعد اسم تو ستاره است . . .اينجا شهره بايد اسم تو شهري
باشد . .حاال پاشو بيا.
خدابس  :چيه بازم مي خواي اذيت كني.
مراد  :نه به خدا بيا ـ چشماتو ببند.
سكانس 20
خارجي ـ غروب ـ حياط
خدابس چشمهاي خود را بسته و وارد حياط مي شود زهراخانم هم در آنجاست.
مراد  :چشماتو باز نكني ها .
خدابس  :باشه .
زهرا خانم با لبخندي حركات آنها را زير نظر دارد.
مراد  :حاال چشماتو باز كن.
خدابس  :چشمهاي خود را باز كرده و موتور گازي قراضه اي را مي بيند كه به
ديوار چسبيده است.
خدابس  :واي چقدر قشنگه.
زهرا خانم  :مباركه ان شاء ا...
مراد  :قابل نداره .از شركت دادن .
خدابس  :حتما ً از كارت راضي بودن خواستن بهت جايزه بدن.
مراد  :جايزه كه نه بايد نامه هاي شركتو اين ور و اون ور ببرم فقط خوبيش اينكه
حقوقم بيشتر ميشه.
مراد  :ديگه الزم نيست واحد سوار شم دوست داري بريم باهاش يه دوري بزنيم.
خدابس  :آره اما كجا بريم .
زهرا  :يه امامزاده باالي خيابون هست جاي با صفايي .
مراد  :بپر برو چادرت را سرت كن بريم .

سكانس 21
خارجي ـ غروب ـ داخل كوچه
مراد موتور را از در خانه بيرون مي آورد خدابس نيز بدنبال مراد بيرون مي آيد زهرا
خانم بدنبال آنان مي آيد و تخم مرغها را به زير چرخ مراد مي گذارد مراد موتور را روشن كرده .
خدابس  :زهرا خانم شما نمي ياين.
زهرا ( :با لبخند) دخترم من كه نمي تونم سورا اين شم  .خوش بگذرد.
سكانس 22
خارجي ـ غروب ـ خيابان
خدابس و مراد سوار موتور گازي در خيابان هستند و خوشحال با هم صحبت
مي كنند مراد به سختي در حال ركاب زدن است.
سكانس 22
خارجي ـ غروب ـ امامزاده
خدابس  :موتور خوبيه مباركه دست فرمونتم خوبه
مراد  :آره خوبه اما پدر آدم در مياد اينقدر ركاب مي زنم.
خدابس  :اي كاش ننم اينا بودن مي ديدند.
مراد  :انشاء هللا وقتي يه كم آبها از آسياب بيافتد با همين مي ريم
خدابس ( :با جعفر صابری
مراد  :راست ميگي جنازه ام به اونجا نمي رسد.
خدابس  :دور از جون انشاء هللا ماشين مي خريم.
مراد  :جاي با صفائيه ها .
خدابس  :آره دفعه ي ديگه با بچه مون مي آييم .
مراد  :بچه  . . .نكنه
خدابس ( :با سر اشاره ميكند) درسته
مراد  :خوشحال باال و پايين مي پره .
سكانس 23

اونجا.

خارجي ـ ظهرـ حياط
خدابس در حال شستن حياط است بدن او پف كرده است صداي در زدن مي آيد.
زهرا خانم طول حياط را طي مي كند و در را باز مي كند.
زهرا  :ستاره با تو كار دارن
خدابس  :كيه
زهرا  :از شركت آقا مراد اومدن دنبالت .
سكانس 24
داخلي ـ ظهر ـ داخل ماشين
خدابس در صندلي عقب نشسته و مرد نسبتا ً مسن در صندلي جلو نشسته است.
خدابس  :حاال اين جشنتون كجا هست.
مرد  :تو يه ساختمان بزرگ
خدابس  :مراد از اين كارا نمي كرد كسي رو زحمت بده .
مرد  :اي بابا چه زحمتي نا سالمتي همكارشيم (مرد كمي پريشان است)
سكانس 25
خارجي ـ ظهر ـ جلوي بيمارستان
ماشين جلوي درب يك بيمارستان مي ايستد و سرنشينان آن پياده مي شوند .
بيمارستان
خدابس  :اينجا كه
ِ
مرد  :چطوري بگم خانم كوهپايه .
خدابس  :اين بود جشنتون  . .مرادم چي شده.
سكانس 26
داخلي ـ ظهر ـ پشت در اطاق عمل
خدابس پشت در اطاق عمل ايستاده و مرد مو سفيدي با او در حال صحبت كردن است .
رئيس شركت  :وقتي داشته نامه ها را پست مي كرده با يك ميني بوس
تصادف كرده دكترها گفتن خوب ميشه فقط بايد عمل روش انجام بشه . . .
خانم كوهپايه من رئيس شركتشونم هر چقدر خرج عملش بشه ميدم شما نگران نباشيد.

پزشك از در اتاق خارج مي شود.
خدابس  :آقاي دكتر چي شد .
پزشك ( :سري تكان مي دهد) متأسفانه پاهايش از كار افتاده.
خدابس  :ديدي بدبخت شدم حاج آقا .
رئيس شركت  :خانم كوهپايه خودتان را ناراحت نكنيد هرچقدر خرجش بشه
بيمه ميده  . . .خدا را شكركن كه كارگرامو بيمه كرده بودم .
سكانس 27
داخلي ـ شب ـ اتاق
مراد دراز كشيده است زهرا خانم و خدابس وارد اتاق مي شوند  .خدابس كمي
دست پاچه است .
زهرا خانم  :سالم آقا مراد
مراد سرش را به عالمت تكان مي دهد .
زهرا  :يه مسئله اي پيش اومده  ،رئيس شركتتون بعد از اينكه ستاره خانم
برگه اي امضاء كرد پاكزده زير همه چيزو نمي خواد به گردن بگيره  .فقط كمي
پول از طرف بيمه به ستاره دادن  . .خدا لعنتشون كنه از خدا و بيخبرا آخه به
اينم ميشه بگي مسلمون  . . .راستيتش خانومت روش نشد بگه با اجازتون
براش يه كاري پيدا كردم كه انشاء هللا از فردا بره سر كار.
مراد  :خوبه اول پاهامو  . .حاال هم غيرتمو مي خواهيد ازم بگيريد . .اگه نتونم
كار كنم بر مي گرديم ده
خدابس  :مراد آخه تو با اين وضعيت چه طوري مي خواي كاركني .
مراد  :بايدم بپرسي چه طوري  ،اگه تو از خانه فرار نكرده بودي اين همه
بدبختي نداشتيم  . .اين مصيبتها  . .اين زمين گير شدنها  . .همش تقصير توئه .
زهرا از جاي خود بلندشده و از اتاق خارج مي شود .
زهرا  :با اجازتون .
خدابس  :مراد بذار يه روز برم سركار اگه بد بود ديگه نمي رم به خدا منم ميتونم

خرجمونو در بيارم.
سكانس 28
داخلي ـ ظهر ـ سالن شركت
خدابس مشغول بسته بندي كردن جعبه هاست  .پسر جواني در جلوي او
ايستاده است و او هم مشغول كار است اما بيشتر حواسش به خدابس است .
سكانس

29

خارجي ـ ظهرـ حياط
خدابس از در خروج وارد حياط مي شود و از الي در به بيرون نگاه مي كند و با
دست اشاره مي كند وايستا  .بدن خدابس بيشتر پف كرده و شكم او جلوتر آمده .
خدابس  :زهرا خانم . .زهرا خانم
زهرا  :چيه ستاره  . . .خسته نباشي  . . .چرا اينهمه ناراحتي
خدابس  :بيا اين كثافتو ببين
زهرا  :كيه . .
خدابس  :يكي از همكاراست  2ما ِه كه همه جا دنبالم مي آيد.
زهرا تكه چوبي را از گوشه حياط بر مي دارد .
زهرا  :االن درستش مي كنم .
خدابس  :دعوا درست نكني  . .شر ميشه مراد مي فهمه ديگه نمي زاره برم
سركار  . .اگه به زدن بود كه خودم مي تونستم درستش كنم يه جوري با حرف
سكانس

29

خارجي ـ ظهر ـ كوچه
زهرا و خدابس از خانه خارج مي شوند .
كدومشون
زهرا :
ِ
خدابس  :اون پسره قد بلنده
زهرا  :چه خوشگلم هست بي شرف
خدابس  :زهرا خانم

زهرا  :شوخي كردم  . . .هوي پسر
پسر جوان  :بله با منيد
زهرا  :خجالت نمي كشي دنبال زن مردم مي اُفتي اينجا تحويل كميته
بدمت پدرتو در بيارند . .شوهر اينم مي تونست تو خيابونا دنبال اين و اون
باشه اما رفته جبهه كه يكي مثل تو راست راست بچرخه .
پسر جوان  :بخدا من نمي دانستم ايشون شوهر دارن.
زهرا  :خاك توي سرت اين شكم پف كرده رو نمي بيني واقعا ً كه . .
اين دور و ورا ديگه نمي بينمتا.
بقال سر كوچه (رحيم آقا )از مغازه خارج مي شود .
رحيم  :مشكلي پيش اومده زهرا خانم
زهرا  :نه خير رحيم آقا  . .دستتون درد نكنه (روبه پسر جوان ) برو ديگه.
پسر جوان راه خود را كج ميكند و مي رود .
سكانس

30

خارجي ـ ظهر ـ حياط
زهرا و خدا بس وارد حياط مي شوند زهرا مي خندد و خدابس هم به دنبال او مي آيد .
زهرا  :ديديش مثل گچ شده بود ( . .با تمسخر) من نمي دونستم ايشون
شوهر دارن  . .خاك تو سرش كنم . .فرق بين زن شوهر دار و دختر و نمي فهمه .
زهرا بر مي گردد و مي بيند كه خدابس نشسته و به ديوار تكيه داده و شكم
خود را گرفته است .
زهرا  :چي شد .
خدابس  :االن يك هفته است كه درد ميكنه.
زهرا  :به مراد گفتي.
خدابس ( :از درد به خود مي پيچد) آخه چي بگم حرف بزنم
ميگه
گه نمي خواد بري سركار.

دي

زهرا  :بلند شو بريم يه گل گاو زبون بدم بخوري سرحال بشي .
سكانس

31

داخلي ـ اتاق ـ غروب
مراد دراز كشيده و پشت به در است خدابس وارد مي شود.
خدابس  :سالم مراد جان
مراد  :كجا بودي . . .دير كردي.
خدابس  :خونه زهرا خانم
مراد  :اونجا چرا  . . .نمي بيني من صبح تا شب توي خونه اسيرم  . .بعد
ميري پي خوش گذروني خودت  . . .حتي تا پيش اون تلويزيونم نمي تونم برم
كانالشو عوض كنم تمام بدنم بوي عرق و ادرار گرفته (شروع به گريه مي كند)
پشتم لخت شده مثل يه تيكه چوب شدم مي فهمي  .اگه زهرا خانم نباشه
بايد از گرسنگي بميرم.
خدابس  :مراد  . .به خدا مي فهمم اما چيكار بايد بكنم خرجمونو بايد در بياريم . . ..
غصه نخور نذار اعصابمون خراب بشه . . .احتمال داره از چند روز ديگه يه كم ديرت
ر هم بيايم آخه يه كار ديگه هم پيدا كردم  . . .تو رو به خدا تحمل كن قول ميدم
همه چيز درست ميشه.
خدابس از اتاق خارج مي شود و در ايوان خانه شروع به گريه مي كند.
سكانس

32

داخلي ـ روز ـ سالن شركت
خدابس در كارخانه مشغول كاركردن است درد او را اذيت مي كند به سمت
راهرويي كه در انتهاي سالن است مي رود درد به او فشار آورده و به سمت
ديوار رفته دست خود را روي ديوار گذاشته روي زمين مي نشيند يكي از زنهاي
شركت به او كمك مي كند .
سكانس 33
داخلي ـ روزـ داخل مطب

پزشك از پشت پارتيشن خارج شده .
پزشك  :خانم محترم شما تا ماه آخرتون  ،ديگه نبايد به خودتون فشار بياريد
بدنتون خيلي ضعيفه بخودتون برسيد.
خدابس  :بروي چشم آقاي دكتر .
پزشك  :يه برگه مي نويسم كه بهت يه مرخصي تا بعد از زايمانت بدن  ،تو بايد
بستري بشي .
سكانس

34

خارجي ـ غروب ـ حياط
خدابس وارد حياط مي شود زهرا خانم به او نزديك مي شود.
زهرا  :ستاره اين رحيم آقا بلند شده اومده خونتون االن يه ساعته كه توي اتاقه
نمي خوام فضولي كنم ها  ،اين مرده آدم درستي نيست  . .تقصير خودم بود آقا
مراد بدنش درد ميكرد رفتم ببينم كه قرصي چيزي داره  . .اومد و رفت و اون تو ديگه هم نيومد.
سكانس

35

داخلي ـ غروب ـ اتاق
خدابس وارد اتاق مي شود چراغ عالء الدين وسط اتاق است دود اتاق را گرفته است
مراد و رحيم در حال خوردن چاي هستند رحيم متوجه خدابس شده خارج مي شود .
رحيم  :سالم ستاره خانم  . .آقا مراد با اجازه ما رفتيم .
خدابس  :اين دود چيه مراد
مراد  :دود اسفنده .
خدابس  :اين بوي اسفند نيست .مراد چرا؟
مراد  :ستاره به خدا سرحال سرحالم انگار مي خوام بلند شم راه برم . .
برام خيلي خوبه . .
خدابس  :از اين كارا بخواي بكني ( . . .شروع به گريه مي كند).
مراد  :بابا خرابش نكن ديگه همين يه دفعه بود ديگه نمي كشم .
خدابس  :تو تا دو سه هفته ديگه بابا ميشي  . . .مي خواي بچه ات يه باباي

مفنگي داشته باشه گفتم كه همين يه دفعه بود  . . .هميشه تو ميري خوش
گذروني يه بارم ما خواستيم خوش باشيم.
خدابس  :آره به من بيرون خيلي خوش مي گذره خبرنداري .
از در اتاق خارج مي شود .
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خارجي ـ شب ـ حياط
خدابس در كنار حوض نشسته و دست هاي خود را مي خارد و گريه مي كند
زهرا خانم يك سيني و چند استكان در دست دارد نزديك شده .
زهرا  :ستاره گريه مي كني.
خدابس  :مي خاره  . . .اوي .
زهرا  :چه پوسته پوسته اي داده  . .چي كار كردي با خودت
خدابس  :به وايتكس حساسيت دارم  . .اين چند روزه كه بهم مرخصي دادند. .
مي رم تو خانه ي مردم رخت شويي .
زهرا  :خدا عقلت بدهد  . .استراحت دادن استراحت كني نه بري خودتو مريض
كني كه  . . .بيا يه چيزي بدم بزن به دستات .
بلند مي شوند و به سمت اتاق زهرا مي روند.
زهرا  :بهش گفتي .
خدابس  :نه اگه بهش بگم  . . .ولش كن  . . .آخ كمرم واي  . . .دوباره شروع شد.
دست بر روي زانوي خود گذاشته زهرا خانم دست او را گرفته و او را بلند ميكند .
زهرا  :تو آخر خودتو به كشتن ميدي.
سكانس 37
داخلي ـ شب ـ اتاق
خدابس از خواب بلند مي شود درد شديدي او را اذيت مي كند خود را كشان
كشان از در خارج مي كند  .باران شديدي در حال باريدن است .
سكانس
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داخلي ـ شب ـ اتاق زهرا
زهرا در اتاق خواب است در اتاق او بشدت كوبيده مي شود  .بلند شده در را
باز مي كند خدابس خود را در بغل او مي اندازد .
خدابس  :واي به دادم برس دارم مي ميرم .
زهرا  :چي شده .
خدابس  :فكر مي كنم وقتشه .
زهرا خانم چادر خود را برداشته حركت ميكند.
سكانس
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خارجي ـ صبح ـ حياط
خدابس و زهرا خانم وارد حياط مي شوند نوزاد قنداق پيچ شده اي در بغل
زهرا خانم هست.
زهرا  :اين دو روز كه بيمارستان بودي همش تو فكرتو بود اصالً هيچي نخورد .
سكانس
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داخلي ـ صبح ـ اتاق
مراد در اتاق در حال بازي كردن با جعبة كبريت است خدابس وارد اتاق مي شود .
مامانش .
خدابس  :سالم آقا مراد ببين چه خوشگله درست مثل
ِ
اشك در چشمهاي مراد حلقه زده است  .زهرا خانم از اتاق خارج مي شود .
مراد  :خوشگله . .
خدابس سر خود را تكان مي دهد .
مراد  :سخت بود . .
خدابس  :خيلي
مراد  :به خدا دلم داشت مي تركيد  . . .اسمشو مي ذاريم ستاره خوبه
خدابس  :باشه  . .اسم قشنگيه .
مراد  :ميدوني چيه  . .خيلي خوب شد  . . .من ديگه تو خونه تنها نيستم .
موزيك متن

نما :
 :Aخدابس به شركت خود باز مي گردد ولي صاحب شركت فرد ديگري
را استخدام كرده است.
 : Bخدابس در خانه مشغول بازي كردن با بچه است.
 : Cبچه در حال گريه كردن است خدابس از بچه كالفه شده آن را پيش
زهرا خانم مي برد .
 : Dخدابس در حال شستن لباس در خانه ي مجلل باال شهري است .
 :Eخدابس در حال پاك كردن پنجره است.
 :Fمراد در حال كلنجار رفتن با ستاره است و بچه بشدت گريه مي كند
كه خدابس وارد شده و مراد با عصبانيت او را به مادرش تحويل مي دهد .
سكانس
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خارجي ـ شب ـ حياط
هوا بسيار سرد است خدابس داخل يك استانبولي آتش گذاشته است
زهرا خانم از در خانه خارج ميشود .
زهرا  :داري چكار مي كني .
خدابس  :وهللا  . .اين چراغ خراب شده  . .مي خوام چوبا رو ذغال كنم . . .
بذارم تو اتاق تا صبح يخ نزنيم تا حاال بعدش رو يه كاري بكنيم .
زهرا  :مواظب باش مادر خودتونو نسوزونيد .
خدابس استانبولي را وارد اتاق مي كند .جاهاي آنها پهن است و
استانبولي را كنار مراد مي گذارد و چراغ ها را خاموش كرده مي خوابند
در نيمه هاي شب ستاره شروع به گريه مي كند خدابس از خواب بيدار
مي شود سر او به شدت درد مي كند بچه را بغل كرده و وقتي در اتاق
را باز مي كند به زمين افتاده و بيهوش مي شود.
سكانس
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خارجي ـ صبح ـ كوچه
جلوي در خانه ماشين پليس ايستاده و يك آمبوالنس  . .خدابس در حال
گريه كردن و شيون است .جنازه مراد را از خانه خارج مي كنند داخل آمبوالنس
گذاشته مي روند مردم جمع شده اند زني از رحيم بقال مي پرسد .
زن  :چي شده كشتنش ؟
رحيم  :نه مثل اينكه خفه شده.
سكانس
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خارجي ـ غروب ـ قبرستان
خدابس و زهرا خانم در كنار قبري در همان امامزاده نشسته اند.
بچه در بغل زهرا خانم است .
خدابس ( :با شيون) اي خدا . .چرا بايد من . .اينهمه بدبختي چرا براي من . .
مراد مراد پاشو ببين پاشو . .پاشو ببين من و ستاره  . .اينجوري رفاقت  ،نا رفيق .
حاال من چيكار كنم ؟
زهرا  :پاشو بريم  . .عزيزم بسه ديگه.
خدابس  :آخه چطوري  . .من كه داشتم همه كاري مي كردم  . .كه از هم جدا نشيم . .
واي خدا توام  . .تو ديگه چه دعوايي با من داري تو كه رحماني  . .رحيمي .
زهرا دست او را مي گيرد و از قبرستان مي برد .
سكانس
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خارجي ـ روز ـ حياط
خدابس در اتاق خود را مي بندد چادرش را سر مي كند ستاره در آغوش زهرا خانم است .
خدابس  :وقتي رسيدم يكي رو ميفرستم وسايلمونو ببره .
زهرا  :دخترم كجا مي خواي بري  . .همينجا مي مونيم منم تنهام ميبيني
كه هيچ كس و ندارم پسرام و دخترام رفتن پي خودشون فقط منتظر مرگ منن .
خدابس  :نگو زهرا خانم كي دوستداره تو نباشي فقط مي خوام بچه ام اصل و
نسبشو بشناسه.

زهرا  :اما من ميگم نرو  . .شايد اونا  . .هيچي  . .اما اين اتاق نتظرتم.
خدابس و زهرا همديگر و در آغوش مي گيرند و خداحافظي مي كنند.
سكانس
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خارجي ـ روزـ ميدان ده
ميني بوس از جلوي تصوير حركت كرده خدابس و ستاره از ميني بوس پياده شدند .
سكانس
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خارجي ـ روز ـ حياط
خدابس وارد حياط خانه خود شده و مادر خود را صدا مي زند.
خدابس  :مامان  . .مامان .
مادر ( :از اتاق خارج مي شود ) خدابس .
خدابس  :سالم ( . .همديگر را در آغوش مي گيرند ) دلم خيلي
براتون تنگ شده بود
مادر  :اين چيه
سكانس
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داخلي ـ روزـ اتاق خانه
مادر استكان چايي در مقابل او مي گذارد .
مادر  :دخترم مي خواي چيكار كني .
خدابس  :نمي دونم .
مادر  :اينجا بودنت صالح نيست اگه بابات بفهمه اومدي  . .حتما ً ميكشدت . .
وقتي رفتي نميدوني چه آشوبي شد عموت جلوي همه ي مردم يه كوزه آب ريخت
رو زمين و به بابات گفت  :آبروي رفته رو نميشه جمع كرد  .گفت  :ايراد از پسرش
نبوده گفت  :دخترت هوس پسرشو كرده بوده بابات لباس سياه پوشيد به خاك
داداشت قسم خورد كه پيدات كنه و بكشدت هم تورو هم مراد و دنبالتونم اومد
تنش  . .خدابس برو . .اينجا نباشي و
اما پيداتون نكرد هنوز لباس سياهش تو
ِ
زنده بموني بهتره تا  . .خدابس من نمي خوام تو بميري اين و بگير.

خدابس ( :اشك هاي خود را پاك كرده ) اين چيه .
مادر  :يه كم پوله پس انداز خودمه . .
خدابس  :ننه. .
مادر  :بگير و برو تو رو به خاك داداش برو.
سكانس
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خارجي ـ روز ـ كوچه اي در ده
خدابس در كوچه باغ هاي ده در حركت است (ستاره را در آغوش دارد )كه زني
حدود  55ساله با چادر سياه صورت چروك و پرچين كمي خميده كه شديداً با
لهجه اي لري صحبت مي كند به خدابس نزديك مي شود .
خدابس  :سالم زن عمو  . .زن عمو
زن جوابي به او نمي دهد خدابس به دنبال او راه مي افتد.
زن عمو  :بعد از دو سال اومدي ميگي مراد مرده اينم بچشه .
(مي ايستد و رو به خدابس ) از كجا معلومه اصالً تو با مراد بودي و اينم
بچه ي اون باشه.
زن وارد خانه اي مي شود كه در چوبي بزرگي دارد  .خدابس خسته جلوي
در مي ايستد صداي سرو صدايي از داخل خانه مي آيد شيون و غريو خانه
را بر مي دارد خدابس از خانه دور مي شود مرد حدود  30ساله از در خانه
خارج شده دنبال او مي رود .
جمال  :زن داداش  . .زن داداش
خدابس ( :مي ايستد) جمال
جمال ( :به او مي رسد) مادرم چي ميگه .
سكانس
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خارجي ـ روز ـ كنار چشمه
در كنار چشمه جمال با خدابس نشسته است ستاره در آغوش جمال است
خدابس اشك هاي خود را پاك مي خدابس  :حاال اينا ميگن كه بايد برم آخه كجا

برم فكر اينو نمي كنن كه من يه زن تنهام.
جمال  :اگه بخواي ميتوني بموني فقط بايد حرفهاي منو باور كني .
خدابس  :چه حرفي . .
جمال  :من از اون اولش هم دوستت داشتم .وقتي شنيدم قرار با مراد
عروسي كني با خونتون دعوا كردم كه عروسي سر نگيره اما نشد من به
بابام ياد دادم كه اون حرفها رو به عمو بزنه آخه تو رفتي  . .درسته زن گرفتم
اما اگه بخواي .
خدابس  :مي تونم زنت بشم ها اينو مي خواي بگي (از جا بلند مي شود)
تف به غيرتت هنوز كفن داداشت گرمه  . . .تو براي من نقشه ميكشي  . .بده
من بچه رو َ . .ن َنم راست گفت جاي من اينجا نيست .جمال  :حاال كه اينطوريه
بهتره تو ده نموني  . .چون خودم آبرتو مي برم .
سكانس
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داخلي ـ اتاق زهرا خانم
خدابس پتو را بر روي ستاره كشيده و زهرا خانم با ظرفي از ميوه داخل مي آيد .
خدابس  :زحمت كشيديد  . .ببخشيد دوباره مزاحمتون شدم .
زهرا ِ :ا  . . .قرار اينطوري باشه  . .عزيزم من كه خودم دعوتت كردم بياي اينجا. . .
تازه دوباره مي خوام زندگي را شروع كنم حاال يه دختر خوشگل و يه نوه ي خيلي
ناز دارم خدا بهم نگاه كرده .
خدابس  :اي كاش حداقل پسر بود.
دختر كه قدر پدر و مادر شو مي دونه تو رفتي پسر
زهرا  :نگو تو رو به خدا
ِ
شارالتانم اومده بود دلش هواي مال و اموال باباشو كرده بود  . .بي غيرت
نمي آد  . .نمي آد وقتي مياد  . .تيغشو تيز مي كنه براي ارث باباش . .
ميبيني منم مثل توأم دو تا آدم آس و پاس خوردن به تور هم . .
خدابس  :اگه بشه مي خوام دوباره برم سركاربايد يه پس اندازي براي
ستاره درست كنم.

زهرا  :اون ديگه ميل خود ِ
ت.
خدابس  :آخه زحمت ستاره به گردن شما مي اُفته .
زهرا  :چه زحمتي مادر.اين رحمته به خدا.
نما:
: Aخدابس به دنبال كار مي رود.
 : Bخدابس در يك بيمارستان در حال جمع آوري زباله هاي پزشكي است .
 : Cخدابس آشغالها را در يك مخزن بزرگ خالي مي كند .
 : Dخدابس ملحفه هاي روي تخت مريض ها را جمع آوري مي كند .
 : Eخدابس در حال پهن كردن ملحفه ها بر روي طناب است.
 : Fخدابس در حال پخش كردن كارت است.
 : Gخدابس در حال دستفروشي است كه ناگهان مأموران شهرداري به
خيابان مي آيند و خدابس فرار مي كند .
سكانس
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خارجي ـ غروب ـ حياط
خدابس وارد حياط مي شود سكوت تمام خانه را فرا گرفته است از حياط عبور
مي كند و وارد اتاق مي شود.
سكانس 51
داخلي ـ غروب ـ اتاق زهرا
ستاره كه حاال كمي بزرگتر هم شده در حال بازي با خودش است و در جاي
خود دست و پا مي زند زهرا خانم به ديوار تكيه داده و به يك نقطه نگاه
مي كند خدابس نزديك مي شود دست خود را جلوي صورت او تكان مي دهد
عكس العملي نمي بيند پير زن مرده است .
سكانس 52
خارجي ـ غروب ـكوچه

پارچه اي سياه جلوي در خانه آويزان است صداي قرآن فضا را پر كرده است.
مرد حدود  35ساله اي جلوي در خانه ايستاده و در حال خوش آمد گويي به
مهمانهاست .
سكانس
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داخلي ـ غروب ـ داخل اتاق
خدابس مشغول پذيرايي از مردم است چند زن در انتهاي مجلس در حال گريه
كردن هستند زن ديگري حدوداً  28ساله خدابس را زيرنظر دارد.
سكانس
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خارجي ـ روز ـ حياط
خدابس در حال شستن ديگ است تيمور به او نزديك مي شود.
تيمور  :سالم ستاره خسته نباشي .
خدابس  :سالم آقا تيمور .
تيمور  :مادرم در مورد شما صحبت كرده بود دستتون درد نكنه خيلي
زحمتشو كشيديد  . .خب بالخره (خدابس به او هيچ محلي نمي دهد ).
حق خدا بيامورزه شوهرتونو ما كه نديده بوديمش  . .ديروز اون بنده خدا . .
مرگ ِ
امروزم ننه اي ما  . .بگذريم من خودم يه زن و يه بچه دارم حاال گفتنش درست
نيست  . .اما فكر كنم فرصت از اين بهتر گير نمي آد  . .راستش ننه ي ما
كه ديگه نيست بچه ها هم مي خوان خونه رو بفروشن و هللا اگه شما موافق
باشيد ما سهم بقيه رو از اين خونه بخريم و اين خونه مال ما بشه و شما
هم مي شيد خانومش و اگرنه درست نيست شما اينجا بمونيد.
رحيم آقاي بقال پسرپيرزن را صدا مي كند .
رحيم  :تيمور خان يه لحظه مي آيد.
تيمور  :آمدم داداش  . .ستاره خانم خود دانيد با جواب مثبت دل ما رو شاد كنيد.
همان زن كه در اتاق او را زير نظر داشت مي آيد دست خدابس را گرفته و
او را داخل اتاق مي برد.

زن  :تيمور چي مي گفت .
خدابس  :هيچي
زن  :ببين اگه مي خواي با اين خوش خدمتي هات فكري برا ي تيمور
داشته باشي بايد بگم كه من از اوناش نيستم كه هووي بيوه رو سرم باشه.
خدابس  :نگيد تو رو به خدا تقصير من نيست .
زن نفس عميقي كشيده .
هيض تو اوليش نيستي
زن  :منم مي دونم تقصير تو نيست  ،شوهرم
ِ
بخدا صدبار خواسته از اين كارا بكنه  . . .خانومم تو رو به روح هر كي كه
دوستش داري برو  . .نذار زندگي من و دخترم خراب بشه.
خدابس  :كجا برم من كه جاي رو ندارم.
زن  :اينهمه خونه توي اين شهر است تا دلت بخواد صاحب خونه هايي كه
دنبال يه زن بيوه مي گردن كه . . .
خدابس  :بسه ديگه  . . .ميرم  . . .خدا به زهرا خانم شانس داد كه گير
شما نيافتد  . .همينطوري از دستتون دق كرده ديگه .
خدابس  :از اتاق خارج مي شود . .
زن متأثر مي شود از حرفهايي كه به خدابس زده است .
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خارجي ـ صبح ـ قبرستان
خدابس در كنار قبر مراد نشسته است و اشك مي ريزد زن ديگري در كنار
قبر مراد در حال دعا خواندن است .
خدابس  :آه  . . .ديگه هيچ كس رو ندارم جز خاك گرمت  . .واي خدا . .
زهرا خانومم رفت  . .فقط مونده اميدم با تو  . .اونو از من نگير  . .نگاه كن
من خدابسم  . .همون كه گفتي حرام نخور ،نخوردم  . .نماز بخوان  ،خواندم،
اميدت به خدا باشه ،هست  . .ببين اين بچه رو ها ستاره مه.همين تك ستاره
تو دنيا برام مونده نكنه مي خواي اينم از من بگيري. .كفر نميگم ها  . . .مگه

نگفتن گر ايزد ز حكمت ببندد دري ز رحمت گشايد در ديگري به خودت قسم
همه ي در را بسته شد يعني من اينقدر بدم كه نمي خواي در رحمت تو به من باز كني.
زني كه پشت سر او نشسته بلند مي شود و خرما به سمت او مي آورد و
در روبروي او مي نشيند خدابس اشك هاي خود را پاك مي كند .
خدابس  :خدابيامورزه
آسيه  :شوهرته
خدابس با سر اشاره مي كند (بله)
آسيه  :چند سالش بود
خدابس ( :به آرامي) 25
آسيه  5 :سال از جواد من بزرگتر بود( .به قبر مراد اشاره مي كند) شهيدشد.
خدابس  :نه
آسيه  :پسرم مثل باباش بي تاب بود وقتي شوهرم جانباز شد و برگشت
گفت بايد برم خيلي عجله داشت تو همه چيز دوست داشت از همه چيز
بزنه جلو تو مردن از منم جلو زد (. . .آهي مي كشد )اين روزا بيشتر يادش
مي اُفتم  . .آخه پسرم علمدار امام حسين بود (شروع به گريه مي كند )
مي گفت عباس صدايش كنيم آخه عاشق آقا ابوالفضل بود.
آسيه  :امروز وقتي هيئت ها مي آن بيرون همش فكر مي كنم جوادم زير
يكي از عالمت هاست مي رم جلو نگاه مي كنم مي بينم قد بلنده رشيده
اما جواد من نيست ( . .كمي گريه مي كند).
آسيه اشك هاي خود را پاك مي كند .
آسيه  :تو تهران كسي رو داري .
خدابس  :به غير از اين بچه هيچكس.
آسيه  :اسم من آسيه اس مي دونم اسمت خدابسه اينم بايد ستاره
باشه ها  . . .بلند شو بريم.
خدابس  :كجا؟ آسيه مگه نگفتي كسي را تو تهران نداري خب بريم

خونه ي ما ديگه.
خدابس  :نه  . .به چند تا بنگاه سپردم قرار برام خونه گير بيارن.
آسيه  :مي خواهي تعارف كني (كاغذي را در مي آورد) اين آدرسو
بگير من بعداز ظهرها تو كتابخونه اين مدرسه ام  . .دخترم مديرشه
اگه بخواي كار برات اونجا پيدا ميشه .
خدابس كاغذ را مي گيرد و زن از اون جا دور مي شود .
خدابس وارد بنگاه معامالت مي شود و نا اميد خارج مي شود دنبال
كار مي گردد ولي پيدا نمي كند .
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داخلي ـ ظهر ـ اتاق مدير
خدابس جلوي در مدرسه دخترانه اي( به نام بهشت آيين ) ايستاده
و وارد مي شود داخل حياط چيزي از يك دختر پرسيده و وارد ساختمان
مدرسه مي شود .
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داخلي ـ ظهر ـ اتاق مدير
داخل اتاق آرايش ساده اي از ميز و صندلي وجود دارد (زن جواني
حدوداً  32ساله زيبا با عينك بزرگي كه بر چشمهايش زده است) .
داوودي ( :با خوش رويي ) سالم  . .اگه براي دانش آموزتون اومديد
بايد بگم ساعت  3به بعد فقط هم پدر و مادرش بايد بيان .
خدابس  :نه من اومدم دنبال آسيه خانم  . .گفتند مادرتون هستند . .
كتابدار مدرسه است .
داوودي  :بله  . .بفرمائيد  . . .خانم رحيمي  . .خانم رحيمي
زن چاق و عينك ته استكاني كه مانتوي خاكستري به تن دارد و كمي
پاي چپ خود را مي كشد با سن و سالي در حدود  50وارد اتاق مي شود .
رحيمي  :بله خانم .

داوودي :اول يه چايي براي مهمونمون بيار بعد ماردم رو صدا كن.
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خارجي ـ ظهر ـ جلوي ساختمان مدرسه
جلوي ساختمان مدرسه آسيه و خدابس وارد حياط مي شوند .دختر ي در
مدرسه آسيه را ميشناسد و او را صدا مي كنند.
دختر :آسيه خانم
آسيه  (:به خدابس )ببخشيد تو رو خدا
به سمت دختر حركت مي كند با او صحبت كرده خدابس به حياط مدرسه
و دختران حاضر در مدرسه نگاه مي كند دختر از آسيه خداحافظي كرده مي رود .
آسيه  :سالم به خانواده برسون (به خدابس نزديك مي شود ) ببخشيد معطل شدي .
خدابس ( :لبخند مي زند دست آسيه را مي گيرد ) شما چرا مي خواييد به من كمك كنيد.
آسيه  :آخه احتياج به كمك داشتي  . .كار مي خواستي  . .خونه مي خواستي . .
من برات كار پيدا كردم كه زحمت بكشي خرجتو در بياري  . .خونه برات پيدا
مي كنم كه امن باشه و توش زندگي كني و اجازه شو بدي  . .لطف زيادي
بهت نمي كنم  . .اين دختر و ديدي باباش از روي داربست افتاد . .
معلول شد مادرشم كه قبالً زمين گير بود  . .حاال صبح ها كار ميكنه
بعدازظهرها هم درسشو مي خونه  .تا حاال نشنيدم از خدا شكوه كنه . .
داد بزنه . .يا مأيوس باشه  . .چند وقتيِ كه دير ميرسه مدرسه كارش زيادتر شده . .
هنوزم خسته نشده فقط ميگه با معلماش صحبت كنم كه وقتي دير اومد تو كالس
راش بدن  . .بريم كه تو خيلي خوش شانسي هفته ي پيش مستأجرم رفته . . .
يه جاي خوب برات دارم  . . .عزيزم .
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خارجي ـ غروب ـ حياط خانه ي
چند كارگر وسايل را داخل خانه مي گذارند خدابس در حال جا به جا كردن وسايل
و اسباب هستند آسيه نيز به او كمك مي كنند پسر  5ساله ي در كنار مردي

حدوداً  55ساله كه بر روي ويلچر نشسته و عينك دودي بر چشم زده كه حاكي
از نابينا بودن آن است .
كارگران كنار مي ايستند آسيه زنبيل به دست خدابس مي دهد و خود به سوي
كارگران رفته مقدار پولي به آنها مي دهد.
خدابس  :آسيه خانم بذار خودم حساب كنم .
آسيه  :نترس تا آخرين قرونشو ازت مي گيرم .
علي مشغول بازي با ستاره است.
آسيه رو به شوهرش .
آسيه  :ابوذر مثل اينكه ديگه از دست علي راحت شدي  . .چون اآلن يه
اسباب بازي ديگه داره
خدابس  :يعني داريم زحمتتون مي ديم .
ابوذر  :نه يعني اولش خير بوده  . .اي كاش مي تونستم بلند شم كمكتون كنم .
آسيه  :شما بودنتون كمكِ .
اشك در چشمهاي آسيه جمع مي شود به گوشه ي ميرود خدابس به او نزديك مي شود .
آسيه  :دكترا گفتن زياد زنده نمي مونه سينش خرابه  . . .خون باال مياره .
خدابس  :ان شاءهللا كه چيزي نمي شه  . .سايش هميشه باالي سرتون مي مونه.
سكانس

60

داخلي ـ ظهرـ داخل مدرسه
خدابس كه ستاره در آغوش اوست وارد سالن مدرسه مي شود آسيه به آنها نزديك مي شود .
آسيه  :سالم اُمدي  . .چرا بچه رو نذاشتي بيش ابوذر و علي.
خدابس  :گفتم زحمت ميشه .
آسيه  :آخه با اين كه نميتوني تو مدرسه كار كني جلوي دستو پاتو ميگيره بدش
من برو دفتر ،دخترم كارت داره .
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داخلي ـ ظهر ـ اتاق مدير

خدابس و داوودي نشسته اند.
داوودي  :صبح زود بايد بياي  . .كل نظافت مدرسه باتوست حياط ،كالس ها،
راهروها و چاي

معلم ها ،ماهي هم  10000تومان بهت مي ديم.

خدابس به او نگاه مي كنه .
داوودي  :فكر ميكني كمه .
خدابس  :نه خانم  . .فقط  . .راستش من حاضرم با نصف اين پول كار كنم
به شرطي كه بذاريد درسمو هم بخوانم.
داوودي  :خيلي خوبه  . .چند كالس سواد داري .
خدابس  2 :سال تا ديپلم مونده.
داوودي  :باشه اما نبايد دَرست به كارت صدمه بزنه نميتونم در مورد كارت
كاري بكنم اما در مورد درست ميتونم كمكت كنم حقوقتم همون  10000تومن.
خدابس  :خيلي ممنون خانم (بلند ميشود كه برود ).
داوودي  :راستي مدرسه جاي بچه نيست يه فكري براش بكن .
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داخلي ـ ظهر ـاتاق مدير
( 2سال بعد)
داخل اتاق مدير  . .مدير در حال صحبت كردن با تلفن است زني الغر و عينكي
ظاهري مرفه وارد اتاق مي شود .
داوودي  :آخه پدر من چند روز ديگه مدرسه ها باز ميشه . . .
شما هنوز به من ناظمي معرفي نكرديد  . .مدرسه همينطوري به حال خودشه اي بابا.
تلفن را قطع مي كند .
كريمي  :قبول نشد ـ قبول نَ شو ده
داوودي  :چرا آخه
كريمي :فكر كنم اينهمه پول كم بوده براش خرج كردم  . . .خنگِ  ،ديگه نمي فهمه .
داوودي  :روزنامه رو بده فكر كنم خوب نگشتي .

روزنامه رو مي گيرد خدابس وارد اتاق مي شود و چاي مي آورد .
خدابس  :سالم  . . .خانم كريمي دوباره عصباني شدي.
كريمي  :نپرس كه دلم خونه.
داوودي همچنان كه روزنامه را مي گردد لبخندي زده رو به خدابس .
داوودي  :خانم كوهپايه  . .چايي اُوردي شيرينيش كو.
خدابس  :هيچوقتي با چاي شيريني نمي ديم .
داوودي  :اين دفعه بايد بدي  . .مثل اينكه دانشگاه قبول شدي .
دختري حدود  17ساله وارد اتاق مي شود .
خدابس  :كو كجاست؟
كريمي  :بده ببينم.
روزنامه را مي گيرد اسم خدابس را مي بيند.
دختر  :سالم مامان
كريمي  :زهرمار و مامان .
روزنامه را بر سر دختر كوبيده و او را از اتاق خارج مي كند .
خدابس  :من ميرم به آسيه خانم بگم .
داوودي  :وايستا  . . .امروز مدارك را بايد ببري آموزش پرورش.
تلفنو بر مي دارد و زنگ مي زند .
داوودي  :سالم حاج آقا من ناظممو پيدا كردم ميفرستمش بياد اونجا دستتون درد نكنه .
نما :
 : Aخدابس در حال زدن زنگ مدرسه .
 : Bستاره با لباس مدرسه وارد اتاق ناظم مدرسه مي شود .
 : Cخدابس در گوشه اي از اتاق خانه درحال درس خواندن و ستاره در
گوشه ي ديگر اتاق درحال كشيدن نقاشي است.
 : Dستاره بزرگتر شده و خدابس پيرتر در خيابان در حال خريد لباس هستند.

 D2خدابس و ستاره  ،آسيه و علي و جمعي ديگر بر سر قبر ابوذر در حال گريه هستند.
 : Eستاره درگروه تئاترمدرسه در حال ايفاي نقش است .خدابس در حال تماشاي تئاتر است .
 : Fخدابس وارد دستشويي مدرسه شده دو دختر در حال رد و بدل كردنCD
هستند جلو مي رود كيف دختر را گرفته و لوازم آرايشي را از داخل كيف دختر خالي مي كند .
 : Gدختري از دختران مدرسه مورد آزار و اذيت پسر جواني قرار گرفته كه
خدابس از در مدرسه خارج شده و با پسر برخورد مي كند .
Hـ ستاره  18ساله در حياط مشغول صحبت كردن با علي جوان است.
 : Iخدابس مشغول نوشتن ليستي در دفتر بزرگ است  .تلفن زنگ
مي زند تلفن را بر ميدارد .
 : Lخدا بس و ستاره  18ساله از درب پاسگاه خارج مي شوند .
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داخلي ـ غروب ـ اطاق خدابس
خدابس جلوي آينه ايستاده و دست بر روي چروك هاي زير چشمش مي كشد.
خدابس  :چرا؟
ستاره  :چرا چي  . . .چرا رفتم جشن ؟ چند بار بگم دوستام همه داشتن
مي رفتن منم رفتم .
خدابس  :نه  ،ميگم چرا من نرفتم جشن اصالً چرا شوهر نكردم ميتونستم
ميدوني خيلي راحت اصالً توأم نمي فهميدي كه كي بابا ِ
ت . . .اما من  18سال نرفتم.
خدابس  :خودمو محروم كردم  . .فكر كردم همه چيز و بحت ياد دادم . .
تو از علي خجالت نكشيدي .
ستاره  :بخدا نمي دونستم او نجا پسر هست  . .اونا به من نگفتن . .
تو رو به خدا ناراحت نشو.
خدابس  :دختر كوچولوي من خيلي كمتر از اين كه فكر كني به امتحانات مونده . .
سعي خودتو بكن  . .اين فكر و از سرت بريز بيرون بايد بچسبي به درست . . .

بعد از  21سال تمام اُميدم به توئه .
سكانس 64
داخلي ـ شب ـ اتاق
صداي در بگوش مي رسد در خانه را مي بينيم كه ستاره آن را باز مي كند در
جلوي در علي جوان ايستاده است .
ستاره  :اينجا چي مي خواي  . .بدو برو .
علي  :چي شده مگه  . . .سالم
خدابس از پشت سر ستاره در مي آيد ستاره به مادر نگاه مي كند و
داخل مي رود .

خدابس  :سالم علي آقا  . . .خير باشه .
علي  :خ ّير ان شاءهللا  . . .يه خبر خوشي دارم .
ادامه سكانس 1

(  Bـ )1

از روي صورت خدابس عقب مي آييم علي در كنار او نشسته بر مي گرديم
ستاره به روي سن رفته جايزه خود را دريافت مي كند و به سمت جلوي
سن آمده براي جمعيت دست تكان مي دهد.
پايان
خنده ) اگه تا اونجا بخواهيم برويم تو از نفس مي افتي.
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