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تصویر سیاه است .نجوایی مالیم آرامآرام اوج میگیرد و بلندتر و بلندتر میشود.
نقطههایی قرمز از درون سیاهی سوسو میزنند و ناگهان صحنه جان میگیرد.
انبوهی از خفاشها در پسزمینۀ آسمان سرخ خونین در حرکتاند و از مقابلدوربین
پیچوتاب میخورند ،در یک جا جمع میشوند و تودهای بهشکل یک خفاش بزرگ
میسازند.
خفاشهای بیشتری به این توده میپیوندند .در تودۀ نمادین غرق میشوند و
صحنه را تاریک و تاریکتر و باالخره سیاه میکنند .صدای خندۀ کودکانی از دور
نزدیک و نزدیکتر میشود.
آفتاب از درون سیاهی تصویر سوسو میزند .آفتاب از میان درختان سربرمیآورد.
دختر و پسری در یک باغ تابستانی در حال دویدناند.
پسر (بروس وین ،هشت ساله) دنبال دختر (راشل دیوس ،هشت ساله) میدود.
بروس کوچولو    راشل! بذار ببینم!
به گلخانهای ویکتوریایی میرسند .راشل بهسمت گلخانه میدود.
خارجی .باغ .ملک اربابی وین .روز
بروس کوچولو از البهالی ردیف گلها و گیاهانی که روی سهپایههای بلند روی
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میزی قرار گرفتهاند با کنجکاوی سرک میکشد .راشل او را گیر میاندازد و به زیر
میز میکشد.
بروس کوچولو    میتونم ببینمش؟
راشل      مال کسیه که پیداش کرده؛ من پیداش کردم.
بروس کوچولو      توی باغ من.
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راشل مکث میکند .مشتش را باز میکند تا سرنیزۀ چخماقی را به او نشان دهد.
بروس کوچولو به سرنیزه خیره میشود .راشل لبخند میزند .بروس کوچولو سرنیزه
را میقاپد .با سرعت و قهقههزنان بهسمت در عقبی میدود.
بروس کوچولو      مال کسیه که پیداش کرده!
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خارجی .آشپزخانۀ بالاستفاده .ملک وین .ادامه
بروس کوچولو میان باغ میدود ،راشل پشت سر اوست .بروس بهزحمت از روی
خرابههای دیواری فروریخته میگذرد و بر دهانۀ چاهی متروک میافتد ...تختههای
روی دهانۀ چاه فرومیریزند .درون چاه میافتد...

داخلی .چاه قدیمی .ادامه
ُ
بروس کوچولو نه متر پایین میافتد؛ محکم روی کف شنی چاه فرود میآید.
خارجی .آشپزخانۀ باغ .ملک وین .ادامه
راشل بهسمت چاه میدود.
راشل      بروس؟!

داخلی .چاه قدیمی .ادامه
بـروس کوچولـو نالهکنـان سـرش را از میـان کثافـت و کلـوخ مرطـوب چـاه بلنـد
میکند.
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