
 

 

 

 
 فیلمنامه کوتاه

 سفید مایل به سیاه
 

 

 

 

 

 

 نویسنده: مریم امینی

 

 

 

 



 

 

 سکانس یک، داخلی، خانه/اتاق، روز

  دهد.خودش را کش و قوس میشود، خواب بیدار میدختری نوجوان از رسد. صدای در زدن به گوش می

 ** دختر: مامان... مامان...   

 شود. دختر از اتاق خارج می

 

 ی زمانادامه، هالداخلی، خانه/، دوسکانس 

 شود.صدای در زدن قطع میاندازد ولی کسی آنجا نیست. نگاهی به اطراف می

 ** دختر: مامان... مامان... بابا... مرتضی کجایین؟! )با خودش( امروز چندمه؟!   

 گردد.کند و دنبال چیزی داخل آن میدختر سریع تقویمی پیدا می

واااااای امروز قراره بیان. مگه میشه یادم رفته باشه؟! پس همه ذوق(  )با خوشحالی و** دختر: 

رفتن دنبال کاراشون. چرا منو بیدار نکردن؟! ساعت؟ ساعت چنده؟ )دختر نگاهی به ساعت روی 

احتماالً بابا رفته نون بخره واسه صبحونه. مامانم مرتضی رو برده براش لباس  اندازد.(دیوار می

 ی خوشمزه درست کنم که دیگه بابام بفهمه من بزرگ شدم. نهبگیره. من یه صبحو

 .روددختر به آشپزخانه می

 

 ی زمانادامه، آشپزخانه، داخلی، خانه/سهسکانس 

 شود.دارد و مشغول آشپزی میدختر ماهی تابه و روغن بر می

 مرغاس.ذارم داغ شه. حاال نوبت تخم. بعد میریزم** دختر: اول روغنو می

ی گدرگیر سوختدختر سوزد. ، میخواهد آنها را برداردمی ،افتدشکند ولی پوستش داخل آن میدارد و میها را بر میمرغتخم

 سوزد.می هاتخم مرغ .گذاردمیزمینی روی آن گیرد و سیبمیرا زیر آب ، دستش شوددستش می

 ** دختر: وااااای آبروریزی شد.

 .ریزدمی مرغ را داخل سطل زبالهتخمکند و گاز را خاموش میدختر 



 

 

بهرامم دوست داره. آشپزی  ** دختر: اصالً من غذای بیرون بیشتر دوست دارم. کیفشم بیشتره.

 چیه بابا...

 ی زمانادامه، هال، داخلی، خانه/چهارسکانس 

 کند.هایش را بهم نزدیک میهایش را بسته است و انگشتی صبحانه نشسته است، چشمدختر کنار سفره

 ** دختر: )زمزمه( زنگ بزنم، بزنم، بزنم...

 د.نخورانگشتان بهم نمی

دونستم. اگه زنگ بزنم بهم میگن بچه ننه. میگن دو ساعتم طاقت نیاوردی تنها ** دختر: می

    باشی. اصالً من چی کار به اونا دارم. خودم حاضر میشم.

  .رودمی دختر سریع به اتاق

 

 ی زمانادامه، اتاقخانه/، داخلی، پنجسکانس 

 اندازد.هایش مینگاهی به لباس کند ودر کمدش را باز می دختر

ش تقصیر بابا شد. اینقدر بداخالقی کرد که منم خریدم. همه** دختر: باید یه لباس خوشگل می

 پوشن.... آخه همه تو همچین روزی لباس نو میدیگه جرات نکردم حرفی بزنم و چیزی بخوام

 دارد.لباس رنگ روشنی را بر میدختر 

پوشم. مهم اینکه بابا باالخره رضایت داد... ** دختر: مهم نیست. همین لباس عروسی عمو را می

گفت راحتشون کن، تازه عمو هم منو خیلی دوست داره. شنیدم به بابا می هنوزم باورم نمیشه.

 نذار آبروریزی بیشتر شه.

اندازد. زنان و خندان، خودش را روی زمین میپرد و در آخر نفسو باال و پایین میرقصد دختر آهنگ گذاشته است و می

 افتد.اش میچشمش به کولهدختر 

 ** دختر: یه زنگ کوتاه... فقط بفهمم کجان.

 کند.د ولی پیدا نمیگردرود. مشخصی است که وسایل سفر در آن است. دختر دنبال چیزی میاش میدختر به سراغ کوله

 ؟!برداشتیدختر: دیگه همه چی که به خیر و خوشی تموم شد... گوشیمو چرا ** 



 

 

 

 

 ی زمانادامه، هال، داخلی، خانه/ششسکانس 

 است.ن یک طرفه شدهدارد ولی آختر تلفن خانه را بر مید

 میارم.  با این چیزا کم  م ودختر: از دست این بابا... قبض تلفنم نداده. فکر کرده من بچه** 

خوام امروز به این چیزا فکر کنم. باالخره تموم شد. اصالً نمی دهد.()نفسش را یکدفعه بیرون می

آرایش کنم تا سر و کله شون ه این همه جنگ و دعوا. برم خوام امروز فقط خوشحال باشم. بسمی

 پیدا میشه، حاضر حاضر باشم.

 

 ی زمانادامه، اتاق، داخلی، خانه/هفتسکانس 

 های روی صورتش و کوتاهیدختر نگاهی به کبودیمشغول آرایش کردن شود. خواهد میو  نشیندآینه می دختر جلوی

ی خیزد و همهافتد، از جا بر میکند. چشمش به عروسک جلوی اینه میاندازد و با تاسف آرایش میموهایش می نامرتب

 کند.های اتاق را جمع میعروسک

خانم... همتون منو ببخشین ولی من دیگه بزرگ شدم.  اقدسدختر: ببخشید خرسی خانم، ** 

دار شدم، شما م. هر وقت بچهخوام دیگه کسی بگه من  بچهما رو اینجا ببینه. نمیشزشته کسی 

 رو میدم بهش.

 آورد.یکی را بیرون می ولی گذاردمی داخل کمدها را دختر تمام عروسک

 بیرون. اما باید قایم شی. گیره؟ باشه بیادختر: تو اینجا دلت می** 

 شود.کند و دوباره مشغول آرایش میمی ای پنهانگوشهدختر عروسک را 

 

 ی زمانادامه، حیاطی، خانه/خارج، هشتسکانس 

کشد، وقتی کند و بیرون سرک میزند. در کوچه را باز میاش سر رفته است، در حیاط قدم میکه حوصلهدختر در حالی

دای زنگ کند. صبازی مینشیند و با ذوق و سرخوشی تابر روی تاب میبندد. دختدر را می ،شودبیند کسی رد میمی

 شود.دوان وارد خانه میشود. دختر دوانتلفن شنیده می



 

 

 

 

 ی زمانادامه، هال، داخلی، خانه/نهسکانس 

 دود.شود. دختر به سمت تلفن میصدای زنی شنیده می

! دا دنبال بلیتم... مگه گیر میادچی شد آخه یه دفعه ای؟! بخصدای زن: آبجی دورت بگردم ** 

 دارین آخه...کدوم چرا گوشیتونو بر نمیهیچ

 دارد.دختر تلفن را بر می

دونی مامان اینا کجان؟! شما چرا هنوز نیومدین؟! دیر دختر: الو خاله سالم... شما نمی** 

 ها... الو خاله، صدامو داری؟!میشه

و به  .شوندکند. دو پسر جوان وارد حیاط میشود. دختر از پنجره بیرون را نگاه میدر کوچه شنیده میصدای باز شدن 

 روند.سمت انباری می

 کنن؟ شاید بابا فرستادتشون که خونه رو برای شب آماده کنن.دختر: اینا اینجا چیکار می** 

 گردد.ها دنبال چیزی میدختر سریع بین لباس

 این مامان چادرو کجا گذاشته؟! ...ه** دختر: ا  

 دارد.کند، چادر مشکی مادرش را بر میدختر چادرش را پیدا نمی

 

 ی زمانادامه، حیاطی، خانه/خارج، دهسکانس 

 روند. شوند و به سمت کوچه میدو پسر با در دست داشتن پتو و زیرانداز و غیره از انباری خارج می

 

 ی زمانادامه، کوچهی، خارج، یازدهسکانس 

 رود.دنبال آنها می به دختر سریع

 پسر عمه... بابام اینا رو ندیدی؟! ...دختر: پسر عمه** 



 

 

شوند. به خورد. پسرها دور میکند سریعتر خود را به آنها برساند ولی زمین میدهند و دختر سعی میپسرها جواب نمی

 بیند.ردست میشود و جمعیتی را در دوپسرها از روستا خارج میکم به دنبال رسد روستا خالی است. دختر کمنظر می

 مراسمم بهم نخوره؟!  ** دختر: واااای عجب شانسی... حاال باید امروز می مرد؟!

 ی زمانادامه، قبرستانی، خارج، دوازدهسکانس 

 شنود.. صدای مادرش را میشودکم به جمعیت نزدیک میدختر کم

و فرستادن زیر خاک. بچه بود... عاشق شده بود... گناهش چی بود ** صدای مادر: دختر قشنگم

 آخه؟!... خدا... خدا...

 .کنندبیند که سر قبری گریه و زاری می. مادر و برادرش را میکند از میان جمعیت عبور کندسعی می دختر

مرده؟! حاج خانم کی مرده؟! مرتضی... مرتضی با توام... چرا جواب  ی** دختر: مامان... مامان ک

 نمیدی؟!

 است.های بسته کنار پلیس و ماشین پلیس ایستادهبیند که با دستدختر پدرش را می

 ** دختر: بابا... باباجون چی شده؟!   

 بیند.اندازد و خودش را مینگاهی به عکس روی قبر می 

 


