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روز، خارجی، محوطه ی کاروانسرایی قدیمی( 1

لحظه ای  چهره  هر  روی  میکند.  پن  افراد  صورت  روی  بر  دوربین 
فیلم داستان عشق  ثبت کند. موسیقی  تا حس آنی فرد را  درنگ دارد 
زمینه ی پالن می باشد. در نهايت چهره ی کارگردان را می بینیم که روی 
برگردانده و به سوی فضای سر پوشیده ای در ظلع شرقی کاروانسرا 

می رود.

روز، داخلی، سکویی در یک کاروانسرای قدیمی( 2

نوجوانی 12 ساله که تی شرتی سفید با يقه ی گشاد بر تن دارد، مقابل 
دوربین روی صندلی نشسته. کتابی در دست نوجوان ديده می شود.

کارگردان 

اسمت چیه پسرم؟

پسرک

رافايیل
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کارگردان

خب آقا رافايیل چی برامون آوردی؟

 پسرک برخاسته و کتاب را تقديم کارگردان می کند.

رباعیات حکیم عمر خیام!

رافايیل

تمامشو حفظم آقا

کارگردان

آفرين ! بخون ببینم

پسرک )با بیانی محکم و مسلط(

ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی

تو روح مجردی برافالک شوی

عرش است نشیمن تو شرمت بادا

کانی و مقیم خطه ی خاک شوی

افسوس که سرمايه ز کف بیرون شد

وز دست اجل بسی جگرها خون شد

کس نآمد از آن جهان که پرسم از وی

که احوال مسافران دنیا چون شد
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ای کاش که جای آرمیدن بودی

يا اين ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صدهزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بردمیدن بودی

در اين لحظه گوشی کارگردان زنگ میزند.کارگردان خطاب به پسرک

يه لحظه صبر کن ببینم!

رافايیل

بفرمايید

کارگردان 

نقش  اسم  به  درامه  کار  خوبی؟  شما  سیروس؟قربونت،  آقا  جونم 
يار، فعال فراخوان داديم تو لوکیشن داريم تست می گیريم.تا ببینیم چی 
میشه.چی؟ طبق برنامه ديگه، همون چهاردهم.آره .اگر فکر میکنی بدرد 
میخوره معرفی کن بیاد، ادرس رو برات پیامک میکنم.آره .قربونت .فعال.

کارگردان خطاب به صدابردار.

صداشو  میخوام   . استوديو  ببرين  رو  رافايیل  آقا  اين  جان  مجتبی 
بندازم روی صحنه های فیلم .

صدابردار 

همین شعرها رو بخونه ؟
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کارگردان

آره، رباعیات خیام رو با صدای آقا رافايیل 
میندازيم روی کار.! موسیقی بی موسیقی

خطاب به رافايیل

رافايیل جان، با آقا مجتبی برين استوديو.

پسرک  به  را  ديوان  می کند.کارگردان  تشکر  و  خیزد  برمی  رافايیل 
تقديم می کند و با وی دست میدهد.پسرک از کادر خارج میشود.

روز،داخلی،همان سکو در کاروانسرا( 3

مرد جوان مو فرفری روی صندلی مقابل دوربین نشسته

کوچیک شما، جوادم

 کارگردان

دوربین  به  عاشقانه  نگاه  يه  جواد،  آقا  خب 
بنداز.

جواد نگاه مضحکی به کارگردان می اندازد

کارگردان:

جواد جان به دوربین نگاه کن، نه من  

جواد نگاه گیج و مبهوتی به دوربین می اندازد.
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کارگردان

اين االن کجاش نگاه عاشقانه است؟

جواد

من با همین نگاه صد نفرو عاشق خودم کردم 
!راست میگم به موت

کارگردان

خیلی خب، خیلی خب! يه نگاه عاشقانه تر به 
اين دوربین بنداز ببینم

جواد نگاه مضحک اول را تکرار می کند.

کارگردان

خیلی خب حاال عشقش رو بیشتر کن، عشق 
بیشتر تو نگاهت بده .

جواد کش و قوس بیشتری به چهره اش میدهد.

کارگردان

نگاه  کن،  اينورش  حاال  پايین،  بکشش  حاال  خب،  باال،  بکشش  حاال 
عاشقانه، نگاهتو برگردون، دوباره، عشق بیشتر، بیشتر، بیشترش کن

جواد 

جواد روی صندلی باال و پايین رفته و از چپ به راست و بالعکس به 
شکل مضحکی جهت نگاهش را تغییر می دهد.
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کارگردان

کات 

جواد

چطور بود آقای کارگردان؟

کارگردان

 بعدا  میگم

جواد

من با همین نگاه تو مسیر چهار نفرو عاشق 
کردم

کارگردان

عزيزم، کات

روز،خارجی،حیاط کاروانسرا( 4

مردی تنومند حدودا بیست و دو ساله که پشت میزی کوچک نشسته 
به افراد فرم میدهد.در حیاط کاروانسرا افراد مشغول تکمیل فرم هستند.

جوانی حدودا بیست و شش ساله، گوشه ی نشسته و با موبايل صحبت 
می کند.

الو ! آق کريم اينا يه فرم به من دادن، نوشته نام پدر؟ چی بنويسم؟ 
بازيگر مورد عالقه ت کیه؟ زن؟ آره بابا .من چه میدونم خودت میدونی 
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که من اصال فیلم نگاه نمی کنم! بازيگر مورد عالقه مرد کیو بنويسم؟ 
! برو بابا ذوق نداری تو! سیروس؟  کج سلیقه جنیفر از نیکول بهتره 
سیروس کدوم خريه؟ من فقط تو رو میشناسم، پول بیشتر ندارم که 
بدم. من فقط خودتو میشناسم .خیلی خب زودباش خودتو برسون  بیا 

.اوو اين يارو دستیاره میخ من شده !!!

روز،داخلی،سکو( 5

پسر جوانی 18 ساله .

کارگردان

اسمت چیه؟

پسر

حجت

کارگردان

حجت جان، يک نگاه عاشقانه به اين دوربین 
بنداز ببینم

پسر با عشوه و حرکاتی زنانه به دوربین نگاه میدهد.

کارگردان

اين االن چیه؟
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حجت

نگاه عاشقانه ست ديگه

کارگردان

اين ديگه چطور نگاه عاشقانیه؟

حجت

 عاشقانه ی دخترانه ست

کارگردان

ببینم،  کن  بیشتر  لونديشو  يکم  پس  خب   
بیشتر، بیشتر

حجت مستاصل و گیج متوقف میشود.

کارگردان

 حس هايی رو که میگم به دوربین بده، ترس،تعجب،غم،حاال سرتو 
ببر پايین، آروم سرتو بیار باال و يک نگاه عاشقانه پسرونه به دوربین 

بده.کات

روز،داخلی،سکو( 6

مردی میانسال موفرفری با سبیل پرپشت و هیاتی دلقک ماب با همان 
جوانی که در حیاط با موبايل صحبت می کرد وارد میشوند.سالم میکند 

و يادداشتی از جیبش درمی آورد و به کارگردان میدهد. 


