
 

 

 

 

 نقاشی
 یسنده: مریم امینینو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 روز ،خانهی/داخل ،کیسکانس 

 .و مرتب کردن خانه است لیمشغول جابجا کردن وسا زنی میانسال

 

 زمان یادامه ،اله/خانه ی،داخل ،دو سکانس

 .اش سر رفته استحوصلهاست  معلوم .اندازدیبه ساعت م ینگاه .گذراندیم تو وق نشسته است ونیزیتلو یروبه رو زن

 .است یشمرتب و سر جا زیهمه چ یکند ول یتا کار زدیخیبرم ،کندیرا خاموش م ونیزیتلوزن 

 

 زمان یادامه ،خانه ی،داخل سه، سکانس

 .شودیپوشد و از خانه خارج ممی رونیلباس ب زن

 

 زمان یادامه ،کوچهچهار، سکانس

  .کندیم کیسالم و عل بیندر کسی که میبا ه زن

 

 زمان یادامه یر،لوازم التحر ی،داخلپنج،  سکانس

و  کندیها را نگاه میزن با وسواس مداد رنگ .کندیم یگرم سالم و احوالپرسخیلی و ا فروشنده با .شودیوارد مغازه م زن

 .داردیبر م را خوشگل ییتاسی و شش یبسته مداد رنگ کی

 .نیاز اون بزرگا هم بد یدفتر نقاش هی :زن** 

 .دیچندتا دفتر با هم بر دار کشهیم یهمه نقاش تون ایننوه حاج خانم: میگم فروشنده** 

 خرم.خوشم میاد هی میام براش می .شترهیب کیفش ینجوریا ،نه :زن** 

 .شودیو از مغازه خارج م کندیم یخداحافظ زن

 

 روز ،خانه ی،داخل ،شش سکانس

 رنگی را استفاده کند و از چند مداد آید آنهاکند ولی دلش نمیهای جدید را لمس میخواهد نقاشی بکشد. مدادرنگیمی زن



 

 

 کند.قدیمی و کوچک استفاده می

 

 شب ،خانه ی،داخلهفت،  سکانس

 ریها را زیو دفتر و مداد رنگ شودیول مهزن  .شودیم دهیزنگ در شن یاست صدا دنیکش یهمچنان مشغول نقاش زن

 .شوندیاش وارد مدختر و نوه .رودیگذارد و به سمت در میمبل م

 .چه قشنگه مدستبند نیجون ببمامان ه:نو** 

 (بوسد.یمادر را م)سالم مامان  ...اول سالم :دختر** 

 چه خوشگله. نیبب ...جونسالم مامان ه:نو** 

 مبارکت باشه. .زمیعز هخوشگل یلیخ :زن** 

 رود.آورد و به سمت هال مینوه کفش هایش را در می

 پریده؟!)رو به دختر( رنگ و روت چرا ** زن: 

 ** دختر: امروز روژانو با خودم بردم دانشگاه، پدر در اومد.

 کند.رود و مادر هم او را همراهی میدختر به سمت مبل می

 داری!زن: حاال درس خوندن چیه تو بچه** 

مونم و من می ** دختر: دو روز دیگه که بزرگ شد رفت پی زندگیش نمیگه خرت به چند من.

 خودم.

رود که برای آنها چایی میزن  .کندکار می لشیدختر با موبا .شودآورد و مشغول الک زدن میکیفش بیرون میالکی از وه ن

 بیاورد.

 تر شده بود.ونده سال جو .زده بود یپیچه ت ...دمیرو د یزیخانم عز یاومدن :دختر** 

 لباس بپوشه. نیسرسنگ دیزن با :زن** 

 بود. دهیو شاد پوش یرنگ یلباس رنگ ..؟!.هیچ شبیمامان ع... ااااو :دختر** 

 گردد.زن با سینی چایی برمی

 ...هاازش گذشته یسن :زن** 



 

 

 ،صحبت زن نیاست در حوه که انگشتان خود را الک زدهن .خوردیم ییدختر چا .داردیو زن برم خوردیزنگ م تلفن

 زند.یانگشتان او را الک م

 شام بیاین. ...تو هم ایب ...نجاستیا تمیآبج ...آره مادر :زن** 

 مونیما.** دختر: ما شام نمی

 کند.زن با صورت مخالفت می

باشه هرجور خودت دلم واسه وروجکت یه ذره شده... نه بابا، چه زحمتی... کارم چیه؟!... ** زن: 

 به زهره سالم برسون، آرینم ببوس... خدافظ... دونی...صالح می

 .شودیو متوجه الک زدن م کندیتلفن را قطع م زن

 ...زشته .!..یکرد نیمادر چرا همچ :زن** 

 ...خوشگلهم یلیخ ...که ستین زشتنوه: ** 

 ..جون بده.مادر یبرا یعنی ..، زشت نیست.ه: ندختر** 

 ؟!چرا بده :هنو** 

 .استخشک شده ناخنش دوتا یول .کندیبا دستمال پاک م زدیخیبرم زن

 مامان جون خوشش نمیاد.** دختر: بد نیست.    

 ؟!خوشش نمیادمامان جون  چرا ه:نو** 

 .و الک بزنمامان یهاناخن ایبحاال تا صبح باید جواب پس بدیم.  :دختر** 

شود تا قند بردارد و الک را پاک کند ولی با بررسی الک روی دستانش، زن از آنها دور می رود.نوه به سمت دختر می

 کند.آید و پاک نمیخوشش می

 .بکنن دیرو نبا کارا یلیباال خ رهیآدما که سنشون م (م در گوش نوهوآر) :دختر** 

 ؟!بهت الک بزنم تونمینم گهید یشر یهم پ تو یعنیوه: ن** 

 .کشدیرا در آغوش م هنو، دختر

 .تو بزنالک .یمن باش یریاز االن فکر پ خوادینم :دختر** 

 .نشه فیکه کث ارمیب ار دستبندمو درذب: نوه** 



 

 

 .شودیو دستبند پاره م کشدیدستبند را م دختر

 ...مامان ...ی: وانوه** 

 .میکنیدرستش م... اشکال نداره :دختر** 

 .خوردیم هایرنگ مدادی جعبه دفعه دستش بهکیاست.  دستبند یهابه دنبال دانهوه ن

 ؟!مال منه نیجون امانما ...یوا :نوه** 

 .ندیبیرا در دست دختر م یشود و مداد رنگیبا استرس از آشپزخانه خارج م زن

 .داره ینقاش لیروژان انقدر وساا به خد ؟!یکشیزحمت م نقدریمامان چرا ا :دختر** 

 ؟!شیگذاشت نجایچرا ا :نوه** 

 .آخه هنوز کادوش نکرده بودم :زن** 

 نقدریتو رو خدا ای پیش براش آبرنگ خریدین. همین هفته یول ...که خوادیکادو نم :دختر** 

 .دیوسش نکنل

 ...که ستمیلوس ن من :هنو** 

 .مگفت مثالا  :دختر** 

 .کندیو زن با حسرت نگاه م شودیم ینقاش دنیمشغول کشذوق و شوق  با وهن

 

 شب ،خانه ،یداخل ،هشتس سکان

 یهابه مهره شیدر حال عبور پا سفره را جمع کند،خیزد که خورد. زن برمیتنها سر سفره نشسته است و شام می زن

مبل  ریاز زبه سختی را  آنافتد و یدفتر م ادیدفعه کی .کندیها را جمع مو مهره ندینشیم نیزم یرو .خوردیدستبند م

 .کشدیم یقیو نفس عم اندازدیم شیهایبه نقاش یاه. نگآوردیم رونیب

 

 ادامه زمان ،اتاق ،یداخل، نه سکانس

 کاغذ و ینقاش یهاآنجا پر از دفتر .گذاردیرا آنجا م یکند و دفتر نقاشیکه در گردن دارد باز م یدیرا با کل یدر کمد زن

 شود.همچنین چیزهای دیگری مثل الک و لوازم آرایش و ... دیده می .و... است


