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ینه آینه رو به طرف دختر می اید. کسی با لباس قرمز پشت اینه است. اینه نزدیک میشود تا جایی که تنها تصویری که میبینیم تصویر دختر در ا

دختر برمیگردد و جایی باالتر از اینه را نگاه میکند: فرقی  صدا: خوبه این؟است. دختر جایی بیرون از اینه را نگاه میکند و حواسش نیست. 

نمیکنه. اره خوبه. دختر به سمت راست خودش برمیگردد وشبح هیبتی را میبینیم که روی تخت به پهلو با یک دست زیر سرش خوابیده. نورهای 

ونه ها.... پنداری از لبخند روی صورت مادر معلوم است اما لغزنده در هر لحظه نقطه ای از صورت مادر را نشان میدهد. لبها، چشمها، یکی از گ

ی سر سفره رد و میکشد: وقت عکسه. جلوی اینهنمیتوان دقیق مطمئن بود. دختر به مادر نزدیک میشود. دستی بی محابا دست مادر را میگی

. مادر: خب اون روسری تو نی. و خودش پشت اینه مینشینددختر را میبینیم که دوربین را از گردنش در می اورد و به مادرش میدهد: اینو باید بز

گیر. دختر: نمیشه اخه شاید بخوام یه جا نشون بدم. مادر: اخه نمیشه که من تو اون عکسه این شکلی نیستم که. دختر: حاال یکی بدربیار دیگه. 

برا چی اخم کنم. مادر: خب من اخم کرده بودم. گرم بود کولر نداشتیم. توام بودی اخم میکردی. دختر: . دختر: کن اخم مادر: چرا داری میخندی؟ 

دختر سعی میکند اخم کند ولی نمیتواند. هی میخندد و هی اخم میکند. مادر خب تو دیوونه ای. مادر: خب تو بخند. دختر: خب نه صب کن. 

  ی دختر تصویر سیاه میشود. هو در قهقه کن. دوباره خنده ش میگیره: صب کن.... بگیرم همینو؟ دختر: نه صب کن عصبانی میشود:

 

همان قاب قبلی ولی دختر ایستاده و کسی در حال درست کردن پارچه ی پایین لباس توری اش است. پدر یک کاله گیس به دست دختر 

خوب بود. دختر کاله گیس را روی سرش میگذارد و رو به مادر که  میدهدو درحالی که سعی میکند بامزه باشد: ببین این خوبه. رو سر خودم که

خوبه؟ شبیهت شدم؟ مادر: نمیدونم. البد منو این شکلی میدیده دیگه. دختر میخندد و روی زمین مینشیند. هنوز در اینه معلوم است میگوید: و  

مادر: دستتو اونجا میشه نذاری. دختر: جای دستش را عوض  .حالت صورتش را که تاحاال میخندیده به قهر و ناراحتی مصنوعی تغییر میدهد

بعد از چیلیک عکس : نور منعکس توی اینه ان قسمت عکس را سوزانده و کسی در  میکند. مادر: یکم اینه رو.... دختر: وای مامان بگیر. چیلیک.

از کرده و در حال وارد شدن است. لحظه ی کلیک، دری پشت سر دختر را ب  

میشود. مادر که پشت دوربین بوده دستش را با دوربین ول میکند. دختر میرود الی جمعیت مادر رو به جمعیت که حاال فقط میانه  دختر بلند

بدنشان در قاب کج دوربین معلوم است ایستاده. در قاب دوربین از میان جمعیت کسی که یک سوم میانی بدنش معلوم است با لباسی قیروزه ای 

بیا توام هستی توی حاال : ای مادر: اینام اومدنا راستیا. صدای دختر: اینارو چرا گفتی اخه . مامان: خودت گفتی شلوغ باشه. دختر.صدبیرون می اید

مان برو . دختر: مااین عکس....بابا... میای ازمون عکس بگیری؟ قاب دوربین صاف میشود. دختر و مادر به جای هم جایی انتهای خانه می ایستند

را صدا میکند و میگوید که   -دخترخاله اش-باید بری رو میز. مادر: از عکس میفتم بیرونا اینطوری. دختر: نه برو نمی افتی. دختر نرگس رو میز.

 مادرش را کمک کند. نرگس به مادر کمک میکند و او میرود روی میز. از قاب بیرون نمیرود و یواشکی به دوربین نگاه میکند. دختر جو میدهد

عکس وارد قاب  که همه دست بزنند. جیغ و هورا میکشد و سرو صدای همه بیشتر میشود. پسری که درین هیاهو جوگیر شده لحظه ی گرفتن

 میشود و در حالی که سرش پشت بادکنک است عکس گرفته میشود.
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یک روزنامه بغل بشقاب  ، یک استکان چایی وجلوش یک بشقاب نیم پر ماکارونییک میز نهارخوری و دستهای پدر که یک طرف میز نشسته و 

سر دختر بیرون از قاب پشت به دوربین در حال انجام کار است  هر چند لحظه چایی را برمیدارد یک هورت میکشد و باز میگذارد روی میز. است.

همانطور که در حال  : مامان پاشو... چقد میخوابی... بیا غذا بخور. مادر تلوتلوخوران وارد میشود و روی صندلی رو به روی دوربین مینشیند.

تماما در قاب  ن است با حرص به پدر نگاه میکند و میگوید: هورت نکش. پدر با خنده: مگه من به تو میگم چطوری چایی بخوری. مادرنشست

معلوم است. حالتی ژولیده و منگ از خواب دارد. عرق کرده. نیمی از موهاش در هوا و نیمی به گردن چسبیده و یقه لباسش کج است.کمی خم 

پدر باز هورت میکشد. مادر لیوان اب روی میز را  دختر یک بشقاب پر ماکارونی جلوی مادرش میگذارد. راستش را میخاراند.میشود و مچ پای 

گار برمیدارد و ادای صدای هورت پدر را در می اورد. پدر: صدا دربیار. برا من که مهم نیست و خودش هم به حالتی باقی چایی را میخورد که ان

میخواهد بلند در می اورد. هر دو چندبار پشت سر هم ادای هورت کشیدن در می اورند. تا اینکه لیوان را میگذارد روی میز و دارد ادای کسی را 

شود و دست و صورتش را بشورد. دختر با دست روی شانه اش هلش میدهد پایین و با دست دیگر بشقاب پر از ماکارونی را میگذارد جلوش 

شین بخور. مادر: چته عزیزم؟ دختر: نمیخواد دیگه. بشین بخور فقط خیلی مرتب نخور برا عکس الزم دارم مرتب میگوید: نمیخواد بشوری. ب

: عکسای من نیست مارو با این عکسات... دخترنباشی. دختر مینشیند روی زمین که پاهای مادر را بکند زیر رومیزی. مادر: بیچاره کردی 

خاره. دختر: چرا این شکلی شده؟ مادر: نمیدونم. هی خاروندمش این شکلی شد. دختر پاهای مادر را عکسای توعه. اینجات چی شده؟ مادر: می

میبرد زیر رومیزی: ازش بدم میاد نمیشه جورابی چیزی بپوشی؟ مادر: برا عکس میگی؟ دختر: نه کال میگم. همانطور که بلند میشود: وااای 

 ه مگه خوردن. چنگال را با ماکارونی برمیدارد فرو میکند در دهان مادر: ببین... آآآ.. آ. تموممامان..پس چرا نمیخوری؟ بخور دیگه... چقد سخت

د: شد. چندبار سریع پشت سر هم این کار را میکند. مادر دستش را جلوی دهنش میگیرد که کمی از غذا را بریزد بیرون. دختر دست مادر را میکش

چنگال را از دستش  -درحالیکه صورتش سرخ شده–عدی را توی دهن مادرش فرو کند که مادر بذا بماله به دور لبت. و میخواهد چنگال ب

ارونی میگیرد. در حین گرفتن چنگال از دستش می افتد. دختر با غر و طلبکارانه: چیکااار میکنییی...و خم میشود که چنگال را بردارد. مادر ماک

پدر هورت بعدی چای را -.یت میلرزد: هی میگم خسته م... خسته م... اذیتم نکن انقد..های توی دهنش را تف میکند و در حالی که از عصبان

بدتر میشی.. گه تر میشی... بس کن دیگه. من مگه تو رو نزاییدم. بابات سگ بوده... مامانت سگ بوده اینجوری غذا میخوری؟ میکنی   -میکشد

ا تا میخوام نی را از روی سرش میریزد پایین: همیشه همینطوری. یه کار راحت ازت تو حلق من. بابا: باباش سگ بوده. دختر رشته های ماکارو

دی یه دعوا را نندازی ول نمیکنی. مادر که هنوز در حال پاک کردن دهانش است و مدام اب میخورد و سعی میکند داد نزند: اصال تو از من پرسی

مرتب در  ،له بزرگ شدی مگه. دختر بیرون از قاب در حال ور رفتن با دوربین و قابکه میخوام عکس بگیرم یا نه. احترام نگه دار یکم. تو طوی

مگه تو از ما میپرسیدی میخوایم  دیده میشوند. دختر با خونسردی: التر امده و مادر و پدر از باال. ارتفاع دوربین باحال تکان خوردن و دفرمه شدن

چایی : عکس بگیریم که حاال من از تو بپرسم. چارتا عکسه دیگه. چرا عصبانی میشی. تو مشکلت چیز دیگه س. بابا: مشکلش منم عزیزم. دختر

داستان چیه که از من عکس چرا؟ نمیخوای تو عکست باشم؟ چیه قضیه اصن ... بابا:  ت تموم نشد بابا؟ بابا: نه! دختر: میای عقب تر یکم؟ 

د.ابا به کلی از قاب حذف شودختر کمی زوم میکند که بنمیگیری تو؟ دختر جواب نمیدهد. مادرپوزخند میزند.   

عکسی رو از روی میز از الی بقیه عکسا برمیدارد و طرف -م کال...بابا: از تو یاد گرفته ها. از بس هرچی از من گرفتی یا نصفه م توش یا نیست

من اصن چرا یه عکس سالم با این بچه ندارم. همینجا تو همین عکس این  -رو به مادر–بین. ببین. ورداشته گردن منو زده. ... ب -میگیرد دختر

روز اولی که داشت میرفت مدرسه گفتی بیا ممد کنارش وایسا این عکسه میمونه خوبه. به زور ما رو کاشتی وسط حیاط. بچه داشت از خواب 

منو. ریدی  ی الکی میخندید واسه تو. چرا اصن گفتی من تو اون عکسه وایسم. منم گفتم خوبه... میمونه. زدی از گردن قط کردی سرمیمرد. الک

ی : تو خوباما هنوز هم داد نمیزند مامان با عصبانیت بیشتر باور کن میتونست چاقو برمیداشت تو خواب میزد گردن منو. -رو به دختر-تو عکس.

برمیداره میبره بیرون. سوپر سر کوچه همین کارو  بعد جون! انگار وقتی آشغاال رو میریزیم تو سطل اشغال تهش هرکی اشغاالشو جدا میکنه ممد

.  -کردا باهام یه بار... پفیوزیه دستمال کاغذی انداختم تو سطلش اومد جلومو گرفت تا دستمالمو از تو اشغالی گهیش در نیوردم نذاشت برم.



حاال اگر یه بیسکوییت ازش میخریدم میتونستم  - انجام میدهد را مادر ناخوداگاه همان کاری که دختر گفته ر: مامان دستاتو میذاری رو میز.دخت

ن! بعد چنگال را برمیدارد و با حرص ماکارونی میخورد. چیلیک.جو ممدهرچی اشغال دارم بریزم تو مغازه ش... هر گندی بوده با هم زدیم   

 

جلوی ماشین . غیرحرفه ای. با چسب. جاده. دوربین نصب 3  

؟مادر: کالفه ای  

 دختر: کولر جواب نمیده. خیلی گرمه

 مادر: تو عقد منم همینطوری بود دیگه. هی میگفتم اخم کن. 

 دختر: نه من کال تو این جاده کالفه میشم. بچگیام هی مجبور بودم بیام

 مادر: لوس نشو دیگه. چند ساله نیومدی. مگه اینکه خودت یه کاری داشته باشی بیای. من که هربار بهت گفتم باهام بیا نیومدی

یشد تو خونه گرفتدختر: اون عکسه رو نم  

 مادر: کدومو انتخاب کردی؟

 دختر: اینو

 و شلیک خنده دختر: این چیه آخه...؟

 مادر با خنده: سطله...؟ نماده.

 دختر: نماد چیه

 مادر: چمیدونم.

؟ا فک کردی باید با این عکس بگیریدختر: واقعا چر  

وده اونجا دیگه... حواسش نبوده بردارهمادر:ب  

 دختر: کی؟

چی گذاشتی این جلو برامادر: اینو   

 دختر: میخوام از توش ببینم چیزی میشه گرفت

. حواستو پرت میکنه مادر: عکس تو جاده نداریم  

داریم...داری دختر:  



 مادر: زیاد توشو نگاه نکن

 دختر: باشه

 مادر: تو که اصن اونموقع نبودی. چرا میخوای بگیری اینو

چرا اینجاس ؟یادته واسه چی بودسطله دختر: این   

.. برا ماهی قرمزاس. ماهیا رو درمیارن میریزن توش وقتی میخوان حوضو تمیز کنن بعد برمیگردونن تو حوض..مادر: آره  

؟تو این سطله ماهیهدختر: اینجا االن   

یگه. ببین حوض اب داره . ابشم کدره. ه دنه فک نکنم... ن مادر:  

؟ماهی قرمز داره مگه اون حوضه : دختر  

. همه عیدا ماهی قرمزاشونو میبرن میریزن تو حوض که نمیره.مادر: همه چیو یادت رفته ها  

 دختر: ماهیاش هستن هنوزم؟

-هددست نشان میدبا  – انقده ماهیاش.بزرگ باشه؟ ... مادر: آره... تاحاال دیدی ماهی قرمز   

 دختر: سطله باید باشه پس هنوز

 مادر: آره هست. ماهیا نباشن سطله حتما هست

زندگی میکردی همه چیتو داشتی پس.دختر: اگه اینجا   

 مادر: تو رو نداشتم

 دختر: ولی خوشحالیا اینجا... نمیدونستی منو قراره داشته باشی

 مادر: چرا میدونستم... یعنی میگم به هرحال چند روز دیگه ش عروسی بود

. هنوز عروسی نکردی؟ چندسالت بود؟دختر: عه..  

 مادر: تو که اصال اونجا نبودی... چرا میخوای بگیریش؟

فکرم که بوده  -با شیطنت-دختر: باالخره بودم یا نبودم؟   

سن االن توام مادر: اینجا دقیقا هم  

کسو بابا ازت گرفتهدختر: فک میکردم اون ع  

 مادر: نه نمیتونستیم همو ببینیم همینطوری

 دختر: پس کی ازت گرفته اونو؟ خاله های من انقد آرتیست نیستن

 مادر: آرتیست؟ عکس به اون زشتی فقط از خاله هات برمیومد اتفاقا 



و جاده تا این قسمت جاده ای بیابانی و بی اب و علف را دیدیم با نور خورشیدی که انگار بسیار زننده است. دختر: کاش شمالی بودین اقال. آدم ت

 حال میکرد... چیه این جاده اخه

یبینیم و بادی میوزد نامحسوس. مادر: چرا؟ اینجام فرقی نداره با اون جاده...هواش خوبه دیگه. هرچی نزدیک تر همان موقع چند تک درخت م

و شیشه ی ماشین را میکشد پایین. میشیم خنک تر میشه. ... خنکه یعنی همیشه   

خودتم میدونی زشت نیست. اونو یکی دیگه ازت گرفته من مطمئنمولی دختر:   

 مادر: هنوز داری بهش فک میکنی؟

ارم میام دیگه.دختر: واسه همین د  

رچی میذاری اتفاقی بوده. پشت اونا که معمولی ترن بیشتر داستان هسمادر: دست رو ه  
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اشقم شد علی خاله بود. کالس پنجم. اولین پسری که عدختر: میخوام یه چیزی بهت بگم  

تباط نداشتیممادر: واقعا؟ چرا هیچوقت نفهمیدم من؟ ما که اصال با هم ار  

 دختر: اومد گفت ما روز تولدامون خیلی شبیه همه میتونیم عاشق هم شیم

 مادر: چقد دوست بودین؟

یه بار تو راهرو دستمو گرفت فقط دختر:  

 مادر: نه یعنی میگن چند وقت

دندونای باالش پر از کاکائو دیف ر. بعد اولین خنده ای که کرد م کافی شاپ یواشکی. اون شیک شکالت سفارش داددختر: آها...کم... یه بار رفتی

 بود. دیگه نتونستم نگاش کنم

 مادر: طفلک بچه

 دختر: دیگه ترسیدم از خنده های بعدیش

 مادر: بیجا کردین با هم دوست بودین شما

. معذبی. انگار داری برا دل عکاس میخندی دختر: ولی توام تو این عکسه یه جوری داری میخندی... من اول فکر کردم خوشحالی... ولی نیستی

 عکسشو بگیره بره 

 مادر:..



 دختر: قشنگ معلومه گیرت اورده تو حیاط... یه گوشه

 مادر: االن چطوری میشه ؟ وقتی تو نبودی کی باید جای کی  وایسه

 دختر: فرقی نداره. من جای تو وایمیسم همیشه.  فقط باید یجوری خفتم کنی

 مادر: کسی خفتم نکرده اینجا

 دختر: یعنی میگم به هرحال عروسیت بوده... این چه قیافه ایه

 مادر: عروسی خوشحالی داره؟

.... ولی خب من ازدواجم نکردم تو کردیدختر: به نظر من نه  

مجبور بودی چی؟مادر: مثال اگر   

 دختر: تو که مجبور نبودی... اینو میدونم

 مادر: تورو میگم... میگم اگر بودی

ب تو عاشق . ولی خمن با این فکر االنم ... فک میکنم درهیچ صورتی اگر جات بودم ازدواج نمیکردم مگه اینکه میخواستم برم از خونه :دختر

 شدی

 مادر: االن دلت میخواد بری از خونه

 دختر: بعضی وقتا اره

؟مادر: یعنی به خاطرش ازدواج کنی  

 دختر: نه... اونقدا نه... اون خودش بدتره... یکم میری عقب تر.

 مادر: می افتم تو باغچه

 دختر: عه پس چرا اینجوری شد... 

بزرگتر کردیمامادر: حوضو   

؟!دختر: مامان  

 مامان: ...

 دختر: دو صفحه تو آلبومت خالیه اون وسط.

 مامان: خالیه؟ نمیدونم

 دختر: آره ... یهو دو صفحه هیچی نیست

 مادر: یادم نیست... میدونی . به نظرم باید پاییز و زمستون میومدیم اینجا... االن خیلی سرسبزه



نداره... هیچیش دیگه شبیه اون عکسه نیست. منم که ازدواج نکردم دختر: عیب  

 دختر و مادر جاهایشان برای عکس عوض میشود. مادر پشت دوربین: تو االن کسی رو دوست نداری؟

 دختر معذب به دوربین نگاه میکند و با خنده ای مصنوعی شبیه عکس.

 مادر: هیچوقت ازدواج نکن. چیلیک.

 

 

 

 

 

ه دوربین روی چشم دختر است. از اتاقی ته یک راهرو بیرون می اید. تا سر دیگر راهرو میرود و بعد برمیگیرد رو به راهرو سعی میکند از هم. 5

سمت راست ورودی اشپزخانه  دیوار زوایا لوکیشن را بررسی کند. یکی از دیوارهای راهرو یک اینه اویزان است و در یک کمد هم معلوم است.

ته راهرو دو اتاق است.  است.  

در را توی اینه ی راهرو میبینم که با سینی هندوانه رد میشود و میرود توی هالما  

مامان ده تا عکس تو این راهروعه داری جای دیگه نبود؟ همه رم یه جوری ازت گرفته از پایین انگار هیوالییدختر:   

 مادر: راهرو نیست راه پله س. سر و ته خونه همون بود دیگه. هرجا میشستم همون جا توش بود. 

؟سر چی بود بابا داد میزددختر:   

: بچه ها میومدن زنگ کوچه رو میزدن هی. -شاکی-مادر  

 دختر: خب حاال چرا انقد شاکی ای.... خودت نمیکردی مگه؟

معلومه که نه... مگه دیوونم.مادر:   

ر: ولی من کردم.دخت  

 مامان: چندسالگی؟

 دختر: یه بارم یه مامانی اومد دعوام کرد گفت یه بار دیگه زنگ ما رو بزنی میرم به مامانت میگم. حاال نمیدونست مامانم کیه ها

 مادر: چطوری روت میشد

چیزتونو بگیرین. قاه قاه میخندیدیمدختر: تنها نبودم. با دوستام میرفتیم زنگ میزدیم میگفتیم چیزکیک اوردیم. بیاین پایین   

دیگه چیکارا کردی که من نمیکردم؟مادر:   



.خیلی کارا دختر میرود جلوی اینه می ایستد و خودش را برانداز میکند:   

 مادر: این عکسه رم میخوای بگیری؟

ردنش است عکس را از مادرش میگیرد و برای دختر برمیگردد و به طرف هال میرود. مادر روی مبل کنار پنجره نشسته. دختر که دوربین دور گ

 یک لحظه عکس را میبینیم. 

؟ دختر: اره. نمیدونم کجا بگیرمش. تو این عکسو گرفتی  

 دختر یک قاچ هندوانه برمیدارد.

 مادر: آره

: اون بیچاره اصن کیه نصفه انداختیش.با دهن پر دختر  

 مادر: یادم نیست که ... خیلی بچه زیاد بود اونجا

االن این شکلی ام. نصفه ی که مامان اون گرفته من: تو عکسهمانطور که سمت مبل رو به روی پنجره میرود دختر  

 مادر: مطمئنی اون مامانه نمیدونست مامانت کیه؟

ون گلدونو یکم میبری اونورتردختر: ا  

 مادر گلدان بزرگ جلوی پنجره را میکشد کنارتر.

زشون خبر ندارمدختر: اصال تو از کاراییت بگو که من ا  

یک برش هندوانه برمیدارد و جلوی پنجره رو به بیرون شروع به خوردن میکند: من میگم جلو این پنجره بگیرمادر   

 دختر: چیه این پنجره مامان بیس ساله ...سی ساله گییر دادی بهش. از جلوش کنارم نمیری.

ترن بیشتر داستان هس دست رو هرچی میذاری اتفاقی بوده. پشت اونا که معمولیمامان:   

 دختر: خب بگو دوتاشو

من برم؟یا  عکسو مامان: میگیری  

یکیشودختر:   

-و دامنش را کمی میکشد پایین تر جوری که زخم مچش را پنهان کند و میگوید: اینطوری خوبه؟ –مادر:یادم نمیاد. همینطوری میگم   

م. تو باید عکس بگیری. دختر: من باید وایس  

وردگی: آها.. آره. حواسم نبود و به طرف دختر می اید که دوربین را بگیرد.مادر با کمی جاخ  

 دختر جلوی پنجره سعی میکند شبیه مادر بیاستد. درست لحظه ای که شبیه مادر توی عکس نگاه میکند

 مادر میگوید: آهااا. یادم اومد. اون عکس نصفه هه.. اون نرگسه کنارت. 



را من و نرگس تو یه روز به دنیا اومدیمدختر: مثال من هیچوقت نفهمیدم چ  

 چیلیک.

 

 

عکس پنجره.مثل زاویه دوربین روی سه پایه. زاویه  .6  

 دختر توی اتاق است و مادر توی هال. 

ر صدای دختر: تو که چیزی رو دور نمینداختی. کو این لباس قرمز مشکیه ت پس. این به رنگ الکتم میومد. مادر دوربین را برداشته و باهاش و

. میرود: چطوری عکس قبلیا رو میشه دید؟ دختر: ماااماااان.... پاشدی از سرجات؟ الکت خراب نشه. مادر: پاهام که اصال تو عکس معلوم نیست

تر: میدونم. برا همین الک نزدم دیگه. مامان: خب بعضی لباسا تو چمدونه. باالی اون یکی کمده. اصال نمیدونم این عکسه برا کیه. کدوم دخ

خونه بودیم. مادر ناشیانه یک دکمه را اشتباهی میزند و بی هوا عکسی گرفته میشود که یکی از ناخنهای پاش توش می افتد. دختر: یکی 

ی؟ خود خودش نباشه باحالترم هس.  شبیهشم ندار  

میری  .دختر:دختر می اید توی هال. مامان دستش را با دوربین پایین می اورد و توی قاب دوربین فقط پاهای دختر از زانو به پایین معلوم است

دوربین با یک چرخش سریع   رود.مادر با غر و ناله دنبال لباس ها می خودت پیداش کنی؟ همانطور که پاهای دختر به دوربین نزدیک میشود

جلوی تصویر است و دورتر پنجره  ت. برگهای درخ در حالتی زوم تر نسبت به بار قبلی است باراین دوباره برمیگردد روی سه پایه و ثابت میشود.

. چرا حواست نیست. نمیتونیم االن ای نیم باز ست که با نور زرد کم یک چراغ زنبوری روشن است. دختر با صدای دورتر: ااااه... اینجا که صبه.

صدای نزدیکتر دختر: چرا اونجارو  -سرش را از پنجره بیرون برده-میشود. پیدا بگیریمش. کمی از موهای دختر که در باد تکان میخورد در تصویر

رو به رو دستهای دو نفر که واضح دادی رفت آخه... ما یه حوض نباید داشته باشیم اونطوری کله مونو بکنیم توش تو این جهنم. از پنجره ی 

مثل کسی که وقتی همه خوابند سعی میکند  -صدای پچپه و خنده های یواشکی شان مادر چیزی میگوید که واضح نیست. نیستند بیرون میزند.

گی؟... دختر سرش را : نمیشنوم چی میبلندتر به گوش میرسد. نور سیگارهایشان مثل نقطه های متحرک در هوا معلوم است.مادر -ارام بخندد

نجا خونه ما نبود که. نور سیگارها خاموش میشود و دستها ووض... مثل تو این عکسه. مامان: ار در تصویر نیستند. دختر: حگمیبرد تو. موها دی

دوربین را به سمت دیگر خانه برمیگرداند. رو به روی پنجره که یک مبل یک نفره است. سعی  ،میروند تو. دختر انگار رفته باشد پشت دوربین

 دختر دوربین را ول میکند. وارد قاب میشود. میرود توی اتاق هم دیده میشود که مادر انجاست. بل ببندد. در قابش اتاق ته راهرومیکند قابی با م

در تمام این مدت مادر مدام در حال غر زدن از گرما و خستگی و خراب شدن  ی هال جای مبل.را از یک سرش گرفته می اورد تو ش. تختدیگر

از توی کمدی توی راهرو که از اتاق نزدیک تر است رختخواب هایی را بیرون میریزد: ولش کن اونو  الک و چیزهای بی ربط دیگر است. دختر

ان کجاست. مادر می اید توی راهرو. صحنه را میبیند. دو طرف صورتش را میگیرد:  مامان.بیا اینجا. مدام از مادرش میپرسد که این کجاست.

که  دخترخیس عرق است. یدهد کنار. وای وای وای ....نریز بیرون همه رو... کل زندگی رو ریختی به هم... میزند تخته سینه ی دختر و هلش م

یکند می اندازد روی تخت: هیچکار بلند نیستی بکنی... قد دراز کردی فقط ... عقب می ایستد. مادر سه تکه رختخواب را سریع جدا م جا خورده

با مظلومیت زیر  لحنی جدید بی عرضه. مادر باقی رختخواب هارا جمع میکند. دختر یک مالفه برمیدارد که تا کند و مادرش را کمک  کند. مادر

روی زمین به طرف دوربین می اید. از روی سه پایه برش  ول میکندتر مالفه را لب میگوید: واقعا دستام دیگه جون نداره. چقد بده اینطوری. دخ

 میدارد و میرود سمت مادر. تا جایی که میتواند بهش نزدیک میشود. دوربین را زوم میکند روی صورت مادر. دختر: چرا وقتی کمک میخوای ازم

د .دختر سمج دوربین را نزدیک به صورتش نگه داشته و همراه با اون حرکت صاف نمیگی؟  مادر مدام دوالراست میشود مدام رویش را برمیگردان

میدهد. دختر: کنار اون حوضه به چی فک میکردی؟ خیلی مسخره بود قیافه ت. مادر: اون همون حاملگی بده بود. تو همه عکسا اون شکلی ام. 



برو کنار. دختر: انگار مریضی اونجا. خیلی مسخرس قیافت.  -کالفه-دختر: سر منم همین شکلی بودی اره؟ مادر: نه فقط اون اینطوری بود...

ار اصال چرا عکس گرفتی؟ مادر: برو کنار میگم. گرممه. اصال دیگه حوصله تو ندارم. دختر: قیافه تو اونطوری میکنی عکس بگیرم؟ اونطوری انگ

کستریم کلوزاپ صورتش است و دوربین میلرزد. دختر همانطور که مادر یک لحظه خیره و عصبانی به دوربین نگاه میکند. ا. مریضی ناراحت باش

یک لحظه عنان از کف  روی چشمهای مادرش زوم میکند ادامه میدهد: . خیلی انگار حالت بده. رو این تخته نشستی انگار داری میمیری. مادر

چسبیدی بهم... همش تو  مسخره هی با این اسباب بازیداد میزند: چرا تموم نمیکنی این بازی مسخرتو.. چرا ولم نمیکنی... چرا  میدهد و

و صدای افتادن دوربین می اید.صدای  -مادر دوربین را پرت کرده–. هی نزدیک تر میشی چی رو بگیری تو... تصویر مخدوش میشود ..چشمی

.ولم کن.. ببین چیکار کردی...برو گمشو..جیغ مادر:   

نیه سکوت: میخواستم خودمو از چشای تو ببینم... سگ توش مامان... کاش نمیخواستم وش بعد از چند ثادصدای دختر روی تصویر مخ  

قیق تر سه پایه. روی جای تخت این بار د و می رود روی -مادر بلندش میکند-دوربین بلند میشودبعد از چند لحظه صدای فنر تخت می اید. 

وارد تصویر میشود. کنار  ر از پشت دوربیننگاه میکند. ماد -دوربین ، مادر، پنجرهسه پایه، –تنظیم میشود. دختر روی تخت نشسته و به رو به رو 

میشه عکسا؟ دختر: اونی که ته حیاط. وقتی تو تو حوضی. ته اون  مامان ارام میپرسد: کی تمومچشمهایش ملتهب است.  دختر با فاصله مینشیند.

مامان: اره. دختر: خووشحال نیستی از اینکه اونی که اون تهه منم. مادر که عکسه یه جوری نشسته انگار داره میشاشه رو همه چی. منم؟ 

: چرا فک میکنی همه چیزو از رو عکسا میشه فهمید. دختر: چرا من تو حوض نیستم. اب بازی نمیکنم. مامان با خستگی چشمهاش بسته است

: برمیگردد به شانه اش نگاه میکند گار عمیقا خواب است. دخترانو به شانه ی دختر تکیه داده  چیزی نمیگوید. دستش از تخت اویزان است

به دختر نزدیک میشود.کات میخورد به تصویر پنجره و به ان نزدیک میشود. برف  آهسته مامان؟ ... دختر خیره رو به رو را نگاه میکند. دوربین

چه در حال برف بازی هستند. زن گوله های برفی را محکم پرت شروع به باریدن کرده. دوربین از پنجره پایین را نگاه میکند. یک زن و یک ب

است میکند. صدای خنده بچه بلندتر از هرچیزی است. زن سرش را بلند میکند و خیره و بی لبخند به دوربین نگاه میکند. روی ادم برفی به مادر 

 و انعکاس ادم برفی روی در شیشه ای ساختمان رو به رویی افتاده. چیلیک.


