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 روز کوچه، خارجی،سکانس یک، 

باال می  4پسر   .کشندمی سرک دیوار روی از هابچه. .هستند محقر ایخانه به وسایلشان آوردن مشغول علی یخانواده

 .استداده تکیه دیوار به دارد دست در پالستیکی توپ کهحالی در محمدپرد. 

 .ببینم منم پایین بیاین: 1**پسر

 .دیگه میارن وسایل دارن !ببینی؟ خوایمی و: چی2** پسر

 ؟بینیدمی ور چی خودتون س: پ1** پسر

 .دیمی لومون اآلن دیگه شوخفه: 3** پسر

 .شد دیرم. بری بیاین د: محم** 

 ...به به  برن...می منقل دارن . ببین هم تو باال بیا : 2** پسر

 ...گرفت درد دستم ...نیست چیزی گفتی که تو : 1** پسر

 : تو خفه... بیا دیگه...2** پسر

 ... بیاد ترسهمی محمد: 3** پسر

 فرار کنین... میاد داره افغانی مرد ...افغانی د: محم** 

 آیدمی بیرون علی .شوندمی رد علی یخانه در جلوی از .کنندمی فرار و دارندمی بر را هایشان کیف فریاد و جیغ با پسرها

 .رودمی هاآن دنبال به و

 

 روز مدرسه، داخلی،سکانس دو، 

 .زندمی حرف آرام اشدستی بغل با محمد .زندمی حرف برابری و برادری یدرباره معلم . اندنشسته کالس سر هابچه

 !قلعه؟ بریم کالس بعد: محمد** 

 .کشتممی بفهمه بابام  ...نمیام من: 1پسر** 

 مامانم دادم کن، نگاه .(دهدمی نشان را چیزی او به کیفش داخل از ) .فهمهنمی : محمد** 

 .دوخته پرچم
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 می گهمی بابامها. کنن از پشت کوهان آشغال جمع میمی  ...شده زیاد افغانی اونجا  :1پسر** 

 .فروشن می درمیارن رودمونو و دل دزدنمون،

 ترسو.** محمد:    

 سرک کالس ی شیشه پشت از علی .بخواند کتاب روی از خواهدمی پسر از شنودمی را هاآن زدن حرف صدای که معلم

 .کندمی خواندن به شروع او و زندمی صدا را او معلم .شودمی او حضور متوجه محمد .کشد می

 

 روز مدرسه، داخلی،سکانس سه، 

 .هستند کالس ترک حال در هابچه و خوردمی مدرسه زنگ

 قلعه؟ بریم من با میاد کی هابچه : محمد** 

 ...میریا می  ...نرو : 1** پسر

 ...ذارهنمی مامانم ن: م4** پسر

 ** محمد: )با تمسخر( مامانی...

 .کنیم بازی بریم: قلعه چیه، 3** پسر

 ...برم خواممی من : محمد** 

 برو تنها میگی راس اگه: 2** پسر

 . کندمی نگاه او به و ایستدمی محمد د.گیرمی فاصله علی .بینندمی را علی که هستند کالس از شدن خارج حال در هابچه

 .بردمی و کشدمی را او دست پسرها از یکی

 صبر کن ببین امروز چی کارت می کنم؟: 3** پسر   

 : تو که بازی بلد نیستی.1** پسر   

 ها...: زبونت دراز شده 3** پسر   

 : بجا دعوا بریم بازی کنیم.4** پسر   
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 روز بیابان، خارجی،سکانس چهار، 

 با ولی شودمی نزدیک آرامآرام کند،که با یک قوطی کنسرو بازی میدر حالی علی .هستند یارکشی و بازی مشغول پسرها

 .ایستدمی فاصله

 داور هم تو .هم با هم امیر و رضا هم، با محمد و من خب: 1** پسر

 .کنم بازی خواممی . شمنمی داور: من 4** پسر

 !؟دنخو شی نخودی خوایمی : 3** پسر

 ...نکن مسخره: 1** پسر

  .شوندمی درگیر هم با 3و  1پسر   

 ..بیاد گیممی جدیده پسر این به االن ...بابا کنید بس: محمد** 

 .بیاید جلو که کندمی اشاره علی به دست با محمد

 !بیاد؟ گفتی شهب چی واسه: 2** پسر

 .نیستما من بیاد این: 3** پسر

 .بیاد گممی بخوام ور هرکی خودمه توپ: محمد** 

 .توپش چیه انگار توپم گهمی نهمچی: 3** پسر

 .بابا بریم بیاید: 4** پسر

 .گفتما تو واسه من : محمد** 

  .دودمی 3 سمت به محمد .کندمی ابپرت سنگ او سمت به 3. پسراست رسیده آنها نزدیکی به علی

 بگم؟ بابات به برم ش؟! زنیمی چی واسه : محمد** 

 چشم ونج دوست با برو (.خندندمی هم با همه )...بابا برو !بگه بابام به بره خوادمی: 3** پسر

 ...کن بازی توپ بادومیت

 ...کنیا التماس نیای خریدم نو توپ که: دو روز دیگه محمد** 

 .قشنگ توپ نشه باریک اتمچش بپا: 3** پسر
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 لبخند محمد .دارد می بر  را توپ اکراه با علی .کندمی پرت او سمت به را توپش محمد . دارد فرار قصد علی .روندمی همه

 .زندمی

 

 روز توت، درخت/بیابان خارجی،سکانس پنج، 

  خوردن به شروع و رودمی باال درخت از علی .دهدمی علی به و چیندمی توت درخت پایین های شاخه از سختی به محمد

 .کندمی دراز او سمت به را دستش علی .استشده خیره او به محمد .کندمی

 .باال بیا: علی** 

 .خورمنمی دیگه ن: ممحمد** 

 هم با و نشیندمی محمد کنار است توت از پر لباسش که حالی در علی .کندمی بازی توپش با و  نشیندمی ایگوشه محمد

 .خورندمی

 

 روز مزرعه، خارجی،سکانس شش، 

 .روندمی راه مزرعه در علی و محمد

 اینجا؟ اومدید چی واسه : محمد** 

 بیرون کردن. مامان اومد دنبال کار تو شهر خودش.از ایران و بابام : علی** 

  .خودتون کشور بریدشمام  خب :محمد** 

 ند.کمی سکوت علی

 شه؟!** محمد: دلت تنگ نمی   

 م.یاونجا رو ندید و مامانم اصال ** علی: من   

 .کندمی عوض را حرف فهمدمی را او ناراحتی که محمد 

 ؟!باحال جای یه بریم وایخمی : محمد** 

 .کندمی تایید سر با علی
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 ؟!خب .بگی کسی به نباید فقط : محمد** 

 .دوندمی هم با و گیردمی را او دست محمد .کندمی تایید سر با علی

 

 غروب قلعه، خارجی،سکانس هفت، 

 آورد و جلوی علی کند. محمد پرچم را از کیفش بیرون میو علی هم اطراف را برانداز می کندمی حرکت جلوتر محمد

 گیرد.می

 .محمد: اینو بزن رو دیوار قلعه** 

 ؟زنیعلی: چرا خودت نمی** 

 .اطاعت کنی گمت میهتو سربازی... باید هرچی بمن حاکم قلعم، محمد: ** 

شود، کند. علی که متوجه نگاه محمد میمحمد با حسرت به او نگاه می رود.گیرد و باال میعلی با لبخند پرچم را می

 کشد.کند. محمد خودش را عقب میدستش را به سمت او دراز می

 ...علی: بیا** 

 .محمد: نه** 

 علی: من حواسم بهت هست.** 

 رود. گیرد و از دیوار باال میمحمد آرام آرام دست علی را می

  ده.ببین چه حالی می علی: دستاتو باز کن.** 

 رود.کند و روی دیوار راه میرا باز میهایش محمد دست

 خورند. اند و توت میمحمد و علی کنار هم نشسته

 .. دیرم شدهسر کار علی: من باید برم** 

 دود.پرد و سریع میعلی از دیوار پایین می

 ** محمد: علی... یه دقه وایسا...   

 ** علی: فردا میام دوباره... دیرم شد   
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 از اون ور نرو... اونجا افغا... علی... علی... منو بیار پایین...علی محمد: ** 

 دود.دهد و میاو دست تکان می شنود فقط برایکه صدای او را نمیعلی 

 

 سحر  قلعه، خارجی،سکانس هشت، 

علی لرزد. س است و از سرما و ترس به خود میزیرش خی است.روی دیوار نشستهاست. محمد هنوز  هوا گرگ و میش

 ود.دسمت او میکند و به بیند. گونی را رها میکشد، محمد را روی دیوار میای را به دوش میکه به سختی گونیحالیدر

 

 صبحخارجی، چاه موتور، سکانس نه، 

 کنند. علی و محمد با شادمانی در آب بازی می

 خندد.به حرکت او میدود تا خشک شود. محمد است و میای محمد را روی دو چوب بلند کردههعلی لباس

 

 خارجی، قلعه، ادامه ی زمانسکانس ده، 

های محمد که با دوچرخه در حال عبور است آنها اند. یکی از دوستدیوار قلعه انداختههایشان را روی علی و محمد لباس

 دهد.کند و سپس با خنده به راه خود ادامه میای مکث میبیند. لحظهرا می

 

 ظهرخارجی، کوچه، سکانس یازده، 

بر سر داشتن چادر جلوی در افتد که با می کنند. علی چشمش به مادر محمدعلی و محمد به سمت خانه حرکت می

کند. محمد متوجه شود و خود را پشت دیواری مخفی میکشد. علی در حین حرف زدن محمد از او جدا میسرک می

گیرد و او را با خود آید، دست او را میکند. مادر با عجله به سمت محمد میشود و اطراف را نگاه میعدم حضور  او می

 می برد.

 

 خارجی، خانه/حیاط، ادامه ی زمانسکانس دوازده، 

 کند طفره رود.زند. محمد هم سعی میحمد حرف میمادر با عصبانیت و دعوا با م
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 مادر: دیشب کجا بودی؟!** 

 .خونه ی عزیز)با ترس و تردید( محمد: ** 

نرفتی؟!... چه گشت؟!... مدرسه چرا مادر: خونه ی عزیز؟!... پس چرا عزیز اینجا دنبالت می** 

 کردی تو خرابه ها؟!... غلطی می

 .محمد: به خدا کاری نمی کردم** 

گردی... با افغانیا می مادر: ول شدی واسه من؟!... بابا باال سرت نیست هوا برت داشته؟!** 

 .بذار فقط بابات بیاد .چشم بابات روشن..

 کردیم.فقط بازی میخدا ه ب ...خرهبه بابا نگو... بگی توپمو نمیمحمد: ** 

درمون بگیری ی خونه... ایشاهلل از همین افغانیا درد بیمادر: ایشاهلل علیل شی بیفتی گوشه** 

 ...دیکه اینقدر منو دق می

 کند.به زدن خودش میمادر شروع 

صدبار مردم و  کار کنم از دست تو... خدا منو بکش که از دست این راحت شم.مادر: چی** 

 زنده شدم تا برگردی...

 .های او را بگیردکند دستو سعی می شودمحمد به مادر نزدیک می

.. کنم... گریه نکن مامان.رم قلعه... دوست پیدا نمیغلط کردم... ببخشید... دیگه نمی محمد:** 

 ...تو رو خدا

 گیرد.مادر محمد را در آغوش می

 گیری. نمازتو بکش، خودتم بشور... دو روز دیگه صدتا مرض از اینا میلباساتو آب برو مادر: ** 

 .واسه عزیزرو ببر ها اون میوه خوندی 

 

 ادامه ی زمانداخلی، خانه/ اتاق، سکانس سیزده، 

 خواند.اتاق پسر پر از عکس توپ و فوتبال است. محمد تندتند نماز می
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خونم. خدایا ببخشید به مامانم دروغ آروم میمحمد: خدایا ببخشید تندتند خوندم، شب  **

 گفتم. ایندفعه منو ببخش دیگه سعی می کنم دروغ نگم. 

 رود.میگذارد و دوان دوان دارد. در جیبش میها را بر میمحمد یکی از عکس

 

 خارجی، قلعه، روزسکانس چهارده، 

 دود. به سمت علی میعکس و مشمای میوه ای است. محمد با در دست داشتن حال بازی با یک بادبادک روزنامه علی در

 .محمد: آوردمش... ببین، آوردمش... امشب که بابام بیاد برام میاردش** 

ورت کبود محمد چشمش به صدهد. محمد با اکراه عکس را به او می کند.توپ دراز می عکس  علی دستش را به سمت

 افتد.علی می

  کتک خوردی؟! ** محمد:

 گریه کردی؟! علی: چقدر قشنگه.** 

 این چیه؟! کنه. سوزه دعوام نمیکنم مامانم دلش میگریه که میمحمد: ** 

 .علی: اسم خودمونو روش نوشتم. می زنیم به قلعه**

 . تو برو وصلش کن.فهمه، مامانم میباید برممحمد: من ** 

 رود.قاپد و سریع میمحمد عکس را می

 محمد: فردا با توپم میام. بعد مدرسه.** 

 

 ی زمانسکانس پانزده، خارجی، کوچه، ادامه

 رود.. محمد سریع به خانه میکننددوستان محمد که مشغول بازی با یکدیگر هستند، با دیدن محمد او را مسخره می

 

 غروبخارجی، خانه/حیاط، سکانس شانزده، 
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آورد، سپس عکس را از جیبش در میسابد. رود و پوست دستش را میشود. به سمت شیر آب میمحمد وارد حیاط می

 کند.د و روی بند آویزان میشویآن را می

 

 داخلی، خانه، شبسکانس هفده، 

 زند.کند و لبخند مینگاه میاست و به عکس روی بند محمد در رختخواب نشسته

 )با صدای بلند( مامان، بابا نیومد؟! محمد:** 

 کنم.مامان: بخواب، اومد بیدارت می** 

 خوام خودم بیدار باشم.** محمد: نه می   

 داخلی، خانه، شبسکانس هجده، 

شود و قصد دارد به هال برود بیدار میشود. محمد آرام آرام است. صدای پدر و مادر شنیده میمحمد نشسته خوابش برده

 شود.ولی منصرف می

 صدای مادر: سالم. رسیدن بخیر.** 

 صدای پدر: سالم. محمد کجاست؟!** 

 صدای مادر: منتظر بود بیای ولی خوابش برد. پس توپش؟!** 

 تونم.... فعال نمی** صدای پدر: نخریدم

 صدای مادر: پس چرا به بچه قول دادی؟!** 

 دونستم قراره از کار بیکار شم؟!صدای پدر: من از کجا می** 

 صدای مادر: یا ابولفضل... بیکار شدی؟!** 

صدای پدر: از وقتی این افغانیا سرازیر شدن تو ده، حاضرن با نصف قیمت بیشتر از ما کار ** 

وجدان این مردم واسه یه قرون دوزار از  خوان...تازه جای خواب و بیمه و مزایا هم نمی کنن...

 بین رفته... خدا همشونو لعنت کنه...

 صدای مادر: بچه که این چیزا حالیش نیست. قول دادی بهش...** 
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خوایم بریزیم کار کنم، هان؟! پولی که میگی چیصدای پدر: غلط کردم... غلط کردم... می** 

 تو شکممون بدم یه توپ بخرم؟!

 شه.: هیس... بیدار میصدای مادر** 

 

 خارجی، مدرسه، ظهرسکانس نوزده، 

کند. دوستانش او را آیند. محمد در جهتی خالف بقیه حرکت میاز مدرسه بیرون میها بچهاست. مدرسه تعطیل شده

 کنند.مسخره می

 بابات که دیشب برگشت.  پس توپت کو؟! :2** پسر

 توپ کجا بود؟! چرت گفته. :3** پسر

 گفت.خدا بابام میه نه، باباش بیکار شده. ب :4** پسر

 تونی بخری.پس دیگه عکس توپم نمی :3** پسر

 رود.با عجله میخندند. محمد همه با هم می

 

 ی زمانخارجی، قلعه، ادامهسکانس بیست، 

زند ولی علی اطراف قلعه قدم میریزد. برگ روی زمین می  خورد. علی مقداری توت روی چندبادبادک در هوا تکان می

 شود.نشیند و به دوردست خیره میبیند. روی دیوار قلعه میکسی را نمی

 

 ی زمانخارجی، خانه/حیاط، ادامهسکانس بیست و یک، 

دارد و از خانه خارج کند. یکدفعه عصبانی عکس را بر میاست و به عکس روی بند نگاه میمحمد روی ایوان نشسته

 شود. می

 

 ی زمانخارجی، قلعه، ادامهسکانس بیست و دو، 
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 رود.دارد و به سمت محمد میها را بر میآید. علی با خوشحالی توتمحمد با عصبانیت به سمت قلعه می

 علی: شیرینی توپت.**

اومدین اینجا که بابای منو بیکار کنی؟!... برو گمشو کشورت... دست به من نزن... تو محمد: ** 

و رفتی به همه گفتی من اگه بیای این ورا  اینقدر می زنمت تا بمیری... ت کثیفی... نجسی...

 ترسم... تو گفتی من تو قلعه لخت شدم... همتون وحشی و کثافتین... برو گمشومی

کند. محمد به سمت قلعه می رود، چشمش به زند. علی فرار میدارد و او را میمحمد از زمین سنگ بر می ود.رعلی نمی

افتد کند. محمد چشمش به پرچم خودش میرود و نخ بادبادک را پاره میافتد. به سختی از دیوار باال میبادبادک علی می

 ود.بر کند آرام به سمت دیگر دیواراست. سعی میکه کج شده

 

 

 داخلی، خانه، شبسکانس بیست و سه، 

 مادر در حال صحبت با تلفن است.

دونم... باباش رفته یه گشتی بزنه ببینه کجا مادر: گفتم شاید اومده باشه اونجا... نمی** 

 این بچه... هبازیگوش  زنه.مونده... دلم شور می

 

 خارجی، قلعه، شبسکانس بیست و چهار، 

تواند. محمد شروع به حرکت دهد اما از درد پا نمی خواهد خودش راکند، به سختی میآه و ناله میکه محمد در حالی 

 آنجا نیست. کند اما کسیفریاد زدن می

 

 خارجی، کوچه، شبسکانس بیست و پنج، 

 کند.مادر با استرس اطراف کوچه را نگاه می

 

 خارجی، قلعه، شبسکانس بیست و شش، 
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شنود. را می افتد. صدای فریاد کسیکشد. چشمش به بادبادکش روی زمین میای را بر دوشش میعلی به سختی گونی

گرداند. علی کند و رویش را بر میدود. محمد با دیدن او سکوت میشود و به سمت قلعه میعلی از روی بادبادک رد می

ها چیزی پیدا کند، از میان آشغالخالی می روی دوشش را گردد. گونیشود و بر میکند ولی پشیمان میقصد رفتن می

 زند.بندد و جلوی محمد زانو میا روی پشتش میکند که در دستانش کند. گونی رمی

 

 خارجی، کوچه، شبسکانس بیست و هفت، 

 آید.می محمد کشد و به سمت مادرکند. علی به سختی محمد را بر دوش میمادر با استرس اطراف کوچه را نگاه می

 

 


