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 تقدين ته

 

 .آناني كه دوستدار پاييس هستند و دلتنگ، صثور و عاشق

تكه اي از آسواى در چشوانشاى و وسعت دريا در دلهايشاى و تا پنجره و انتظار، 

 .شة و تاراى آشنا اند

 

 .پدر و هادرم كه آنچه دارم هرهوى ايواى، اخالص، ايثار و صثر آنهاست
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 من همانم كه سكوتي بر لب دارم و رازي در دل،

 .بغضي در صدا و حسي در نگاه

 شبهايم پر از اشك است و سكوتم پر از حرف،

 !گفتني هاي ناگفته

 

 !فرياد سكوت چيست؟

 فرياد رسي نيست؟

 !به سكوتم گوش كن

 !در سكوت فرياد ها جاريست

 .فرصتها از دست رفتني است

 !پشت سكوت حرفها ، غمها ، رازها و قصه هايي خفته است

 !پشت سكوت عشقي نهفته است

 ...سكوت

 

 (سکًت)محمدرضا خردمىد
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 مجموعه طرح های فیلم نامه های کوتاه پنج گانه

 

 فریـادِ سکـًت

 

 محمذرضا خردمىذ: وًيسىذٌ

 

1391-1394 
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 ًَیـــت

 (خياتاى/خارجي/روز)

دخسز جٛا٘ی تا آرایطی ٘سثساً غّیظ اس خا٘ٝ تٝ لصذ دا٘طٍاٜ خارج ضذٜ ٚ تٝ سٕر خیاتاٖ 

 .اصّی تٝ راٜ ٔی افسذ

در ٔسیز خیاتاٖ اصّی ٔٙسظز زاوسی ضذٜ ٚ خس اس ا٘ذوی سٛار تز زاوسی ٔی ضٛد تٝ سٕر 

 .دا٘طٍاٜ حزور ٔی وٙٙذ

دخسز جٛاٖ در زاوسی تا تزرسی وزدٖ چٟزٜ خٛدش در آیٙٝ وٛچىی وٝ اس ویفص  تیزٖٚ 

 . آٚردٜ تاعث جّة زٛجٝ را٘ٙذٜ زاوسی ضذٜ وٝ اٚ را اس آیٙٝ خٛدرٚ ٘ظارٜ ٔی وٙذ

 .در ٔسیز خطر چزاغ رإٞٙا زٛلف وزدٜ ٚ ثا٘یٝ ضٕار را خیزٜ ٔی ضٛد

13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

 .چزاغ سثش ضذٜ ٚ را٘ٙذٜ زاوسی حزور وزدٜ ٚ دخسز جٛاٖ تٝ تیزٖٚ خیزٜ ضذٜ اسر

 (درب اصلي دانشگاه/خارجي/روز)

درب اصّی دا٘طٍاٜ در ٕ٘ایی تاس دیذٜ ضذٜ وٝ زاوسی ٚارد وادر ضذٜ ٚ در جّٛی درب 

 .دا٘طٍاٜ زٛلف ٔی وٙذ

دخسز خیادٜ ضذٜ ، تٝ ٌٛضٝ ای رفسٝ ، چادر خٛد را اس ویف در آٚردٜ ٚ تز سز وزدٜ ، دسسٕاَ 

ٔزطٛب اس ویفص در ٔی آٚرد ٚ آرایص خٛد را خان وزدٜ، خٛد را در آیٙٝ وٛچه خٛد ٔطاٞذٜ 

 ....ٔی وٙذ ٚ خٛد را ٔززة وزدٜ ٚ ٚارد دا٘طٍاٜ ٔی ضٛد

 (فیذاٚذ)

 (دانشگاه/خارجي/روز)

ٕ٘ای تسسٝ  (دیشاِٛ) را ٘طاٖ ٔی دٞذ 13ٕ٘ای تسسٝ ای اس ساعر تشري در دا٘طٍاٜ وٝ ساعر 

 .را ٘طاٖ ٔی دٞذ18اس ساعر تشري در دا٘طٍاٜ وٝ ساعر 
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 (درب اصلي دانشگاه/خارجي/روز)

درب اصّی دا٘طٍاٜ در ٕ٘ایی تاس دیذٜ ضذٜ وٝ دخسز اس دا٘طٍاٜ خارج ضذٜ ٚ تٝ ٌٛضٝ ای 

آیٙٝ وٛچه خٛد را اس ویفص در . رفسٝ ، چادر را اس سز در آٚردٜ ٚ درٖٚ ویفص ٔی ٌذارد

 .آٚردٜ ٚ رصِة سدٜ ٚ خٛد را درآیٙٝ ٔززة ٔی وٙذ

تٝ سٕر زاوسی ٞای درب دا٘طٍاٜ رفسٝ ، سٛار تز زاوسی ٔی ضٛد ٚ درب زاوسی را ٔی 

 .تٙذد

 

******* 

 

 برداشـــت
 

 (درب اصلي دانشگاه/خارجي/روز) 

در یه ظٟز زاتسساٖ جّٛی درب اصّی دا٘طٍاٜ، خزٚج یه دا٘طجٛی دخسز چادری را ٔی 

تیٙیٓ وٝ تٝ ٔحط تیزٖٚ آٔذٖ چادرش را در آٚردٜ ٚ در ویفص ٔی ٌذارد، تٝ سٕر جایٍاٜ 

 .زاوسی ٞا رفسٝ ٚ سٛار زاوسی ٔی ضٛد

 (تاكسي-خياتاى/خارجي/روز)

دخسز در زاوسی آیٙٝ وٛچه خٛد را اس ویفص در آٚردٜ ٚ آرایص خٛد را تزرسی ٔی وٙذ ٚ 

تاعث جّة زٛجٝ را٘ٙذٜ ضذٜ ، را٘ٙذٜ وٝ در آیٙٝ اٚ را ٘ظارٜ ٔی وٙذ در خطر چزاغ رإٞٙا 

 .زٛلف وٛزاٞی وزدٜ ٚ را٘ٙذٜ تٝ چزاغ رإٞٙا ٍ٘اٜ ٔی وٙذ

زاوسی حزور . ٕ٘ای تسسٝ چزاغ رإٞٙا دیذٜ ٔی ضٛد وٝ تٝ زززیة سثش، سرد ٚ لزٔش ٔی ضٛد

 .ٔی وٙذ
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تا حزور زاوسی در خیاتاٖ عثٛر ٚ ٔزٚر ٔزدْ ٚ ٚسایُ ٘مّیٝ را ٔی تیٙیٓ ٚ ٔاضیٗ ٌطر 

 .ارضاد وٝ اس وادر رد ٔی ضٛد

 .زاوسی زٛلف وزدٜ ٚ دخسز اس ٔاضیٗ خیادٜ ٔی ضٛد

 (هيداى اصلي شهر/خارجي/روز)

 .ٕ٘ایی تسسٝ اس ساعر تشري ٚسط ٔیذاٖ ضٟز وٝ ٌذر سٔاٖ را ٘طاٖ ٔی دٞذ

 (خياتاى/خارجي/روز)

 .دخسز سٛار تز زاوسی  ضذٜ ٚ تٝ سٕر دا٘طٍاٜ حزور ٔی وٙذ

 (درب اصلي دانشگاه/خارجي/روز)

 .جّٛی درب اصّی دا٘طٍاٜ اس زاوسی خیادٜ ٔی ضٛد

دخسز تٝ ٌٛضٝ ای رفسٝ، چادر خٛد را اس ویف در آٚردٜ ٚ تز سز وزدٜ ، دسسٕاَ ٔزطٛب اس 

ویفص در ٔی آٚرد ٚ آرایص خٛد را خان وزدٜ، خٛد را در آیٙٝ وٛچه خٛد ٔطاٞذٜ ٔی وٙذ ٚ 

 ....خٛد را ٔززة وزدٜ ٚ ٚارد دا٘طٍاٜ ٔی ضٛد

 (فیذاٚذ ). تا ٚرٚد اٚ، دا٘طجٛی چادری دیٍزی تیزٖٚ ٔی آیذ

 (اتوتاى/خارجي/روز)

 .ٕ٘ایی تاس اس یه ازٛتاٖ وٝ ٔاضیٗ ٞا ٚ زاوسی ٞایی تا سزعر تاال در حاَ عثٛر ٞسسٙذ

 (فیذ اٚذ)

 

******* 
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 شکــاف

 

 (داخلي/خانه/روز)

در ٌٛضٝ ای اس زصٛیز . خذر خا٘ٛادٜ در خطر تاْ خاٟ٘ذر حاَ سیٍار وطیذٖ اسر

 .دیص ٔاٞٛارٜ خٛدٕ٘ایی ٔی وٙذ

 .خسز جٛاٖ خا٘ٛادٜ در راٜ خّٝ ٞای خا٘ٝ، آراْ تا زّفٗ ٕٞزاٜ خٛد صحثر ٔی وٙذ

 .ٕ٘ایی تسسٝ اس ٌیز٘ذٜ ٔاٞٛارٜ وٝ ضٕارٜ ٞای وا٘اَ آٖ در حاَ زغییز اسر

ٔادری وٝ تز رٚی ٔثُ ٘طسسٝ ٚ وٙسزَ زّٛیشیٖٛ را در دسر دارد ٚ خطر سز ٞٓ 

 .وا٘اَ زّٛیشیٖٛ زغییز ٔی دٞذ

 .ٕ٘ایی تسسٝ اس یه ٔاٞی وٝ درٖٚ زًٙ لزار دارد

 .ٕ٘ایی تسسٝ اس ٌیز٘ذٜ ٔاٞٛارٜ وٝ ضٕارٜ ٞای وا٘اَ آٖ در حاَ زغییز اسر

 .ٕ٘ایی تسسٝ اس ٔادر خا٘ٛادٜ وٝ در حاَ ٔطاٞذٜ زّٛیشیٖٛ اسر

ٕٞچٙاٖ خسز جٛا٘ص در راٜ خّٝ ٞای خا٘ٝ، آراْ تا زّفٗ ٕٞزاٜ خٛد صحثر ٔی 

 .وٙذ

خس اس ا٘ذوی خسز وٛچىص اس حیاط تٝ داخُ آٔذٜ ٚ وٙار ٔادرش تز رٚی ٔثُ 

٘طسسٝ ٚ ٔادر در حاِی وٝ وٙسزَ ٔاٞٛارٜ را در دسر دارد، ضثىٝ زّٛیشیٛ٘ی 

 .ٔٛرد ٘ظز خٛد را خیذا ٔی وٙذ

ٔادر ٚ خسز وٛچىص در حاَ ٔطاٞذٜ زّٛیشیٖٛ ٞسسٙذ ٚ خسزن ٌاٞی وٙجىاٚا٘ٝ 

 .تٝ زّٛیشیٖٛ ٚ ٔادرش ٍ٘اٜ ٔی وٙذ
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دخسز ٘ٛجٛاٖ خا٘ٛادٜ تٝ آضدشخا٘ٝ رفسٝ ٚ وسزی را تز رٚی ٌاس ٌذاضسٝ ٚ سیز 

 .آٖ را رٚضٗ ٔی وٙذ

 .ٕٞچٙاٖ خسز جٛاٖ در راٜ خّٝ ٞای خا٘ٝ، آراْ تا زّفٗ ٕٞزاٜ خٛد صحثر ٔی وٙذ

 آٖ در حاَ چطٕه سدٖ ٔی LEDٕ٘ایی تسسٝ اس ٔٛدْ ایٙسز٘ر وٝ چزاغ ٞای 

 .تاضٙذ

 .ٔادر خا٘ٛادٜ در آضدشخا٘ٝ در حاَ اسسفادٜ اس زثّر اسر

خسزن اس حیاط ٚارد خا٘ٝ ضذٜ ٚ زّفٗ ٕٞزاٜ در دسر ٌزفسٝ ٚ تا آٖ تاسی ٔی 

 .وٙذ

خذرتشري وٝ در حاَ ٔطاِعٝ وساب اسر ٚ تز رٚی ٔثُ ٘طسسٝ، تٝ خسز وٛچه 

 .خا٘ٛادٜ وٝ در حاَ تاسی تا زّفٗ ٕٞزاٜ اسر ٍ٘اٞی وزدٜ ٚ ِثخٙذی ٔی س٘ذ

خسز جٛاٖ تٝ سٕر آیٙٝ رفسٝ، در آیٙٝ خٛد را ٔززة وزدٜ ٚ تٝ خٛد ادوّٗ سدٜ ٚ 

در ٌٛضٝ آیٙٝ دخسز ٘ٛجٛاٖ خا٘ٛادٜ دیذٜ ٔی ضٛد وٝ ). اس خا٘ٝ خارج ٔی ضٛد

زّفٗ ٕٞزاٜ در دسر داضسٝ ٚ ٍ٘اٞی تٝ تزادر خٛد وزدٜ ٚ سدس دٚتارٜ سزٌزْ 

 (اسسفادٜ اس زّفٗ ٕٞزاٜ ٔی ضٛد

صذای سٛذ وسزی تٝ صذا در آٔذٜ ٚ ٔادر تا وٙسزَ تٝ سٕر آضدشخا٘ٝ رفسٝ ٚ 

 .سیز وسزی را خأٛش ٔی وٙذ

 (داخلي/خانه/شة)

تٝ زززیة ٕ٘ای تسسٝ فٙجاٖ چای سزد خذرتشري، وساب خذرتشري تٝ صٛرذ )

 .ٚاصٌٖٛ تز رٚی سٔیٗ، عیٙه خذرتشري وٝ اس ٔیش آٚیشاٖ اسر
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خذر تشري ٚارد ازاق ضذٜ ٚ وساب ٚ عیٙه خٛد را اس رٚی سٔیٗ تزداضسٝ ٚ ٍ٘اٞی 

تٝ خسز وٛچه خا٘ٛادٜ وٝ در حاَ تاسی تا زّفٗ ٕٞزاٜ  اسر ٔی وٙذ ٚ اس وادر 

 .خارج ٔی ضٛد

دخسز ٘ٛجٛاٖ در ازاق در حاَ اسسفادٜ اس ِح زاج تٛدٜ ٚ ٌاٞی زّفٗ ٕٞزاٜ خٛد را 

 .در دسر ٌزفسٝ ٚ اس آٖ اسسفادٜ ٔی وٙذ

خذر خا٘ٛادٜ در ازاق وٙاری تسیار خسسٝ عیٙىص را در آٚردٜ ٚ تز رٚی زخر 

 .دراس ٔی وطذ

خسز جٛاٖ تز رٚی زخر دراس وطیذٜ اسر ٚ تا زّفٗ ٕٞزاٜ خٛد آراْ صحثر ٔی 

 .وٙذ

 .ٕ٘ایی تسسٝ اس خذر خا٘ٛادٜ وٝ تسیار خسسٝ در حاَ ٔطاٞذٜ زّٛیشیٖٛ اسر

ٕٞچٙاٖ خسز جٛاٖ تز رٚی زخر دراس وطیذٜ اسر ٚ تا زّفٗ ٕٞزاٜ خٛد آراْ 

 .صحثر ٔی وٙذ ٚ ایٙثار خطسص تٝ دٚرتیٗ ٔی تاضذ

 .ٕ٘ایی تسسٝ اس ٌیز٘ذٜ ٔاٞٛارٜ

 آٖ در حاَ چطٕه سدٖ ٔی LEDٕ٘ایی تسسٝ اس ٔٛدْ ایٙسز٘ر وٝ چزاغ ٞای 

 .تاضٙذ

 

******* 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

 

 ...َست ي ویست

( يخارج/اتاىيخ/روز)

تسسٝ ای در دسر دارد در خیاتاٖ در حاَ لذْ  وٝ یحاَ در ساِٝ 50زمزیثا  یٔزد

 . سدٖ اسر

 .ٌاٞی تزٌطسٝ ٚ تٝ خطر سز خٛد ٍ٘اٜ ٔی وٙذ

در ٔحّٝ  ٞا، خیاتاٖ ٚ ٔٙاطك ٔخسّف ٔزد در حاَ لذْ سدٖ دیذٜ ضذٜ وٝ تسسٝ ای 

 .را در دسر ٌزفسٝ ٚ ٌاٞی تٝ اطزاف خٛد ٍ٘اٜ ٔی وٙذ

 .اٚ تٝ سٕر خا٘ٝ در حاَ حزور اسر

( يخارج/انهخ/روز)

تٝ خا٘ٝ رسیذٜ ٚ ٕٞا٘طٛر وٝ تسسٝ ای در دسر دارد، وّیذ را اس جیثص تیزٖٚ 

آٚردٜ ٚ تٝ اطزاف ٍ٘اٞی وزدٜ ٚ درب حیاط را تاس وزدٜ ٚ ٚارد حیاط خا٘ٝ ٔی 

 .ضٛد

 .سدس درب حیاط خا٘ٝ را خطر سز خٛد لفُ ٔی وٙذ

( داخلي/انهخ/روز)

 .اس خّٝ ٞا تاال رفسٝ ٚ تٝ خطر سز خٛد ٍ٘اٞی ٔی وٙذ

تٝ  درب ٚرٚدی ٔٙشَ رسیذٜ ٚ ٕٞا٘طٛر وٝ تسسٝ ای را ٔحىٓ در دسر ٌزفسٝ، 

 .لفُ دسسی درب را تاس وزدٜ ٚ ٚارد خا٘ٝ ٔی ضٛد

 .سدس تٝ حیاط ٍ٘اٞی ا٘ذاخسٝ ٚ درب را اس داخُ لفُ ٔی وٙذ
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فمط ٘ٛری اس خٙجزٜ ٚارد ضذٜ وٝ تاعث رٚضٙایی ا٘ذوی . خا٘ٝ تسیار زاریه اسر

 .ضذٜ اسر

ٚارد خا٘ٝ ضذٜ ٚ ٍ٘اٞی تا داخُ خا٘ٝ ا٘ذاخسٝ ٚ خس اس ضسسطٛی صٛرذ خٛد 

 (.ٕٞچٙاٖ آٖ تسسٝ ٘ایّٛ٘ی را در دسر دارد). تٝ سٕر ازاق ٔی رٚد

در زاریىی ازاق وٝ فمط تا ٘ٛر خٙجزٜ ای ا٘ذوی رٚضٙایی تٝ ازاق دادٜ، ِثاس ٞای 

 (.ٕٞچٙاٖ آٖ تسسٝ ٘ایّٛ٘ی را در دسر دارد). خٛد را عٛض ٔی وٙذ

 .تسیار خسسٝ خٛد را در آیٙٝ ٍ٘اٜ وزدٜ ٚ آٖ تسسٝ را ٔحىٓ در آغٛش ٔی ٌیزد

ٕٞچٙاٖ آٖ ). تٝ سٕر آضدشخا٘ٝ رفسٝ ٚ تا عطص فزاٚاٖ ِیٛاٖ آتی را ٔی ٘ٛضذ

 (.تسسٝ ٘ایّٛ٘ی را در دسر دارد

 .ٚارد ازاق ضذٜ، چزاغ خٛاب آتی را رٚضٗ وزدٜ ٚ تز رٚی زخر ٔی ٘طیٙذ

تٝ تسسٝ ٘ایّٛ٘ی وٝ در دسر دارد ٍ٘اٞی وزدٜ ، لاب عىس را اس داخُ آٖ تیزٖٚ 

آٚردٜ ، ٍ٘اٞی تٝ لاب ا٘ذاخسٝ، ِثخٙذی سدٜ ، آٖ را تاالی سز خٛد  ٌذاضسٝ  ٚ تا 

 .آرأص ٔی خٛاتذ

 جس ستين چيٌ ي َست يکي: ٕ٘ایی تسسٝ اس لاب وٝ در آٖ لاب ٘ٛضسٝ ضذٜ اسر

 االًَ الالٍ يحذٌ اي

 

******* 
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 یک فىجان قًٌُ سرد

 (كافي شاج/داخلي/روز)

تٝ زٟٙایی در حاَ تاسی . ٔزدی در وافی ضاج ٘طسسٝ ، حّمٝ اسدٚاج در دسر دارد

ٌارسٖٛ تزای اٚ یه فٙجاٖ لٟٜٛ ٔی . تا ضطز٘جی اسر وٝ تز رٚی ٔیش لزار دارد

 .آٚرد

 (اتاق خانه/داخلي/روز) 

وٛدوی در حاَ زالش اسر زا چٙذیٗ تاِص ٚ ٔسىا را جاتجا وٙذ ٚ آٟ٘ا را رٚی ٞٓ 

 .تٍذارد

 (خانه/داخلي/روز)

تز رٚی صٙذِی ٌٟٛارٜ ای . س٘ی را ٔی تیٙیٓ وٝ حّمٝ اسدٚاج در دسر دارد

 .٘طسسٝ ٚ وساب ٔی خٛا٘ذ

 (اتاق خانه/داخلي/روز)

وٛدن در حاَ زالش اسر زا چٙذیٗ تاِص ٚ ٔسىا را جاتجا وٙذ ٚ آٟ٘ا را رٚی ٞٓ 

 .تٍذارد

 (كافي شاج/داخلي/روز)

ٔزد عیٙىص را در آٚردٜ ٚ تز رٚی ٔیش ٌذاضسٝ، ضطز٘ج را وٙار ٌذاضسٝ ٚ یه 

 .فٙجاٖ لٟٜٛ سزد زّخ ٔی ٘ٛضذ

 (اتاق خانه/داخلي/روز)

 .وٛدن در حاَ زالش تزای تز رٚی ٞٓ ٌذاضسٗ تاِص ٚ ٔسىا اسر

 (خانه/داخلي/روز)
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سٖ ٕٞچٙاٖ تز رٚی صٙذِی ٘طسسٝ ٚ وساب فزٚغ فزخشاد را وٙار ٌذاضسٝ ، فٙجاٖ 

 .لٟٜٛ را تزداضسٝ ٚ یه فٙجاٖ لٟٜٛ سزد زّخ ٔی ٘ٛضذ

 (اتاق/داخلي/روز)

تز رٚی آٟ٘ا ٔی ٘طیٙذ ٚ ِیٛاٖ خاِی . وٛدن تا تاِطٟا ٔیش ٚ صٙذِی ساخسٝ اسر

 .اسثاب تاسی ٞایص را در دسر ٔیٍیزد ٚ تٝ ظاٞز لٟٜٛ سزد زّخی ٔی ٘ٛضذ

 

 .َمیه
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