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فیلمنامه

«آکوالد»

روز  /داخلی  /اتاق جلسات اداره

صفحه1

تصویری از سایت بورس و تابلوی شاخص اعالنات بورس روی صفحه ی گوشی موبایل است .مررد جروانی روی
صندلی نشسته و تمام حواسش به سایت بورس است .نمودار و اعداد و ارقام بورس در حال تغییرر اسرت و مررد برا
چهره ای مضطرب سایت بورس را بازنشانی کرده و تغییرات بورس را دنبال میکند .او روی کاغر کنرار دسرتش
تعدادی اعداد و ارقام به صورت پله وار می نویسد .ورود مدیر ،جوان را به خود آورده و از سایت بورس بیرون
میآید.
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جلسه آغاز میشود و تعدادی مرد میانسال و جوان و یک خانم حضار جلسه را تشکیل میدهنرد .بعضری از حضرار
تلفنهای همراهشان را روی میز قرار دادهاند .چند تکه کاغ سفید برای یادداشتبرداری و ظرفهرای میروه و
پارچ آب وسایل روی میز جلسات هستند .مدیر به یکی از اعضای جلسه اشاره کرده که شروع کنند .کارمند بره
وسیله کنترل فیلمی را  playمیکند .توجه حاضران به سوی نمایشگر بزرگ اتاق جلسات جلر شرده و آنران
مشغول تماشای آگهی ریپورتاژی بلند میشوند.
مرد جوان که همچنان درگیر مسائل بورس است ،روی کاغ کنار دستش اعداد و ارقامی دیگرر اضرافه میکنرد.
مدیر بر میگردد و نگاه معنی داری به مرد جوان میکند .مرد جوان خودکار را روی کاغ می گ ارد و خیلری
مودب به تلویزیون خیره شده و به آرامی مشغول پوست گرفتن پرتقال میشود .آب پرتغال بره علرت بری دقتری
جوان دستان او را تر میکند .ناگهان گوشی موبایل جوان زنگ می خورد و صدای زنگ موبایل کره موسریقی
تندی را پخش می کند در فضای اتاق جلسات می پیچد ،روی صفحه نمایشگر موبایل نام کارگزار برورس ظراهر
میشود .جوان ترسیده و بدون اینکه دستش را تمیز کند شتابزده با فشردن دکمه  volumeگوشی را بیصدا می
کند .او با دیدن نام کارگزار به سرفه افتاده و مضطرب میشود .او سرش را برای لحظهای باال آورده تا ری اکشن
حضار جلسه را جهت پاسخگویی به تلفن بسنجد که ناگهان با چشم غره مدیر نسبت به خود مواجه میشرود .مردیر
نگاه معنی داری به گوشی و مرد جوان می کند .سپس با انگشت به اعالمیره نصر شرده در پشرت سررش اشراره
میکند.
متن اعالمیه :پاسخگویی به تلفن همراه در هنگام برگزاری جلسه بی احترامی به حقروق
دیگران است.
مرد جوان لبخند می زند و برای دوری از نگاه مدیر سرش را پایین می انردازد و تندتنرد بره خروردن پرتقرال
خودش را سرگرم میکند.
مرد جوان که مضطرب است ،زمانیکه مدیر و دیگران ،حواسشان به او نیست ،هن فری را آهسته و بره آرامری از
جی کتش بیرون می آورد ،خیلی آرام و بدون جل توجه آن را در گوشش می گ ارد.
گوشی موبایل زن جوان حاضر در جلسه زنگ می خورد .زن جوان با عجله گوشی موبایرل را برمری دارد و آن
را جواب می دهد و به گوشش می چسباند و دستش را جلوی دهانش گرفته چیزی می گوید و بالفاصله تلفرن را
قطع می کند و سریع آن را روی میز می گ ارد .مدیر نگاه معنی داری به زن جوان می کند .زن خجالرت زده
به مدیر و بقیه ی اعضای حاضر در جلسه نگاه می کند و سرش را پایین می اندازد و وقتی مدیر نگاهش را از زن
برمی دارد و به صفحه ی تلویزیون خیره می شود .زن با عجله با خودکاری کره کنرار دسرتش اسرت روی کاغر
سفید یادداشت می کند :پوشک و پماد سارا.

صفحه2

مرد جوان در حالیکه گوشیش را آرام به زیر میز میبرد با پوزخند به خانم حاضر در جلسه و مدیر نگاه می کند.
در همین موقع گوشی موبایل مرد جوان دوباره زنگ می خورد و نام کرارگزار برروس روی صرفحه ی گوشری
موبایل نمایان می شود .مرد جوان که عجله دارد هرچه سریعتر هن فری را به گوشی متصل کند ،دستپاچه شده و
نمیتواند به درستی عمل کند .او که کمی عصبی شده کمی صندلیش را به سوی مخالف مدیر چرخانده و خرود را
کمی خم میکند تا سوکت موبایل را به درستی ببیند .در نهایت او موفق میشود که هن فری را به موبایرل وصرل
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کند .اما در همین زمان صدای سرفهی مدیر جوان را به خود میآورد .او که کمی ترسیده رویرش را بره سروی
مدیر میچرخاند .مدیر با چهرهای عصبانی به او خیره شدهاست ترس جوان و چرخیدن سر او باعر میشرود کره
هن فری از گوش جوان کنده شده و پائین بیافتد .جوان که بسیار ترسیده آب دهان خود را پایین میبرد و آرام
موبایل خود را از زیر میز باال آورده و جایی نزدیکتر به مدیر میگ ارد .جروان رویرش را بره سروی مونیترور
چرخانده و به خوردن میوهاش مشغول میشود .مدیر که گویی باالخره از جوان راضی گشرته کمری خرود را بره
سوی مخالف جوان خم میکند و با آرامش به تماشای آگهی ریپورتاژ پخش شده مینشیند.
جوان زیر چشمی به مدیر مینگرد ،مدیر غرق در تماشای فیلم است .دوباره گوشی موبایل مرد جوان زنگ مری
خورد و صفحهی آن روشن می شود .مرد جوان از غفلت مدیر استفاده میکند و به بهانرهی اینکره مری خواهرد
دستمال کاغ ی از داخل جعبه بردارد ،گوشی را نیز بر میدارد ،اما چرخش سر مدیر و نگاه ناف او که نشران از
حواس جمعی مدیر دارد سب می شود ،مرد جوان دستپاچه شود و گوشی موبایل از دستش رها شده و با سروصدا
به زمین بخورد .در اثر زمین خوردن ،باطری و درِ گوشی از هم جدا شده و هر کدام گوشرهای میافتنرد .مردیر
لبخند فاتحانهای به او میزند و رویش را به سوی نمایشگر میچرخاند .مرد جوان ،عصبی لبخند تصنعی میزند و
بعد از اینکه به حاضران در جلسه نگاه میکند که به آنها چشم دوختهاند بدون هیچ حرکرت دیگرری سررجایش
می نشیند و به تلویزیون خیره میشود.
مرد جوان عصبی و زیر چشمی به گوشی موبایلش نگاه میکند و با خودکاری که روی میز است اعرداد و ارقرام
روی کاغ کنار دستش را خط خطی می کند .در همین موقع صفحه ی گوشی موبایل مدیر هم روشن می شرود و
شروع به زنگ زدن میکند .مرد جوان به همراه همه ی حاضران در جلسه به مدیر و گوشیش نگراه مری کننرد.
مدیر به حاضران در جلسه و سپس به گوشیش نگاه می کند .مرد جوان لبخنرد شریطنت آمیرزی مری زنرد .مردیر
بدون اینکه یک لحظه درنگ کند گوشی موبایلش را برمی دارد و به سوی در خروج میرود .مدیر در راه تلفن
را نیز پاسخ میدهد.
مدیر( :آهسته)جانم سالم...
و از اتاق جلسات خارج میشود.
صدای همهمهی حاضران در جلسه به گوش می رسد که مشغول صحبت کردن و پچ پچ هستند .مرد جوان فاتحانه
لبخند میزند و اجزای گوشیش را از زیرمیز برمی دارد و بعد از نشستن روی صندلیش باطری را داخل موبایلش
می گ ارد و بعد از اینکه درِ موبایل را روی آن قرار می دهد موبایل را روشن می کند.

صفحه3

مدیر وارد اتاق جلسات می شود و متوجه ی نگاههای متعج و نیشخند حاضران در جلسه می شود .مرد جوان با
بی اعتنایی عمدی به حضور مدیر در مقابل چشرمان او برا گسرتاخی بره قسرمت تماسهرا رفتره و روی شرمارهی
کارگزار بورس کلیک میکند .مدیر بدون لحظه ای درنگ کردن از روی تخته وایت برد میان مسیرش ماژیکی
برمی دارد و به سراغ کاغ روی دیوار می رود و آکوالدی باز می کنرد و روی آن چیرزی مری نویسرد .مررد
جوان متعج به مدیر چشم می دوزد .مدیر بر سر جایش مینشیند .مررد جروان برا دقرت بره نوشرته روی کاغر
مینگرد.
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متن اعالمیه( :داخل آکوالد:هرکسی به جز مادر) و اکنون جملره اینگونره روی کاغر
خوانده میشود :پاسخگویی به تلفن همراه هرکسی به جز مادر در هنگام برگزاری
جلسه بی احترامی است.
گوشی مرد جوان که اکنون روی میز ،میان مدیر و جوان است ،بار دیگر زنگ میخورد.
صفحه گوشی:کمیسیون ماده 100
ابتدا مرد جوان دستش را به آرامی به سوی گوشی آورده ،سپس به سرعت و با تررس دسرتش را عقر میکشرد.
حال دست مدیر وارد قاب شده و تلفن را رد تماس میدهد.
پایان.

صفحه4
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