
 

 

 

 
 فیلمنامه کوتاه

 رنگ صورتییه خط کم

 
 

 

 نویسنده: مریم امینی

 

 

 

 



 

 

 سکانس یک، داخلی، خانه/هال، شب

که است و درحالی)مثالً کودک شو( است. مرد روی مبل دراز کشیده ای مربوط به کودکانتلویزیون در حال پخش برنامه

در آن  آید و وقتی او راداشتن خرسی پیش او میاست. زن با در دست دستش روی صورتش است، چشمانش را بسته

 زند.بیند، با شوخی و شیطنت خرس را به صورتش میحال می

 ** زن: )با شیطنت( خوابیدی آق بابا؟!

 دارد.مرد دستش را از روی صورتش بر می

 زنی.ش چرت می** زن: پیرمرد شدیاااا... همه

همه  ید...ش خواب بودن. به ما که رسباباهامون همهخندد.( واال ما بچه بودیم ** مرد: )می

 ...زناشون خوب بودن... زنااااا چی پر )مکث(

 کند.به سمتش پرت می زن خرس را

 ی.امزه** زن: خیلی بی

 شوند.کنند و غرق فکر میخندند و کمی بعد هر دو سکوت میهر دو می

 ** زن: نوه داشتن خیلی شیرینه. نه؟!   

ی هم، ببین کجاشو دیدی. بذار همه فسقلیا دور هم جمع شن، بزنن تو سر و کله ** مرد: حاال

 چه کیفی بکنیم.

 ** زن: حاال بذار فعالً ازدواج کنه، بعد برو تا تهش.

 ش تو فکر خرج و مرج عروسیم. کجا بگیریم... کیو بگیم، کیو نگیم.: همه** مرد

 گذره.و جور بیشتر خوش میخواد خیلی شلوغش کنیم. مراسمای جمع ** زن: نمی

 رم براشون.خوام یه باغ خفن بگی** مرد: یدونه پسر و مراسم جمع و جور؟!... نه بابا... می

 کنیاااا.** زن: پرروشون می

 ؟! داری مادرشوور بازی در میاریاااا.شون** مرد: )با خنده و شوخی( پررو



 

 

 ** زن: نخیرم...

 کنی.** مرد: چرا... قشنگ معلومه حسودی می

 چسبه. اصالً یه دقه صبر کن.ها به من نمی** زن: نخیر. این وصله

 گردد.رود و لحظاتی بعد با سرویس طال بر میزن می

 ** زن: ببین... اینو گذاشتم برای عروس خانم.   

 ** مرد: اُ لَ لَ... کی میره این همه راهو...   

 اندازد.گردن زن میگیرد و آن را به مرد بر می خیزد، گردنبند را می

 ** زن: هدیه از طرف مادر داماد به عروس خانم... بزن دست قشنگه رو.   

 رود.شود و به فکر فرو میآورد. زن یکدفعه ناراحت میکشد و ادای مراسم را در میمرد کل و جیغ می

 ایه؟! کار نداره هنوز.** زن: اصالً حاال کو تا عروسیش! چه عجله

خوان بیارن. شو نخور. با مدیرم حرف زدم. بهتر از پسر من از کجا میغصه مرد: اونو که** 

 دانشگاش که تموم شه بردمش پیش خودم.

 خونه درست حسابی. اگه کنکور قبول نشه چی؟!** زن: درس نمی

 ست که** مرد: دیگه یه مهندسی قبول شدن که این حرفا رو نداره. پسرم اینقدر باهوش ه

 عمران قبول شه.

  زن: عمران؟! **

 

 ، داخلی، خانه/هال، شبدوسکانس 

 گیرد.ای را میدر حال آوردن غذا، شماره اند. زنزن و مرد پشت میز شام نشسته

 ** مرد: اصالً بیا این بحثو ول کنیم... هرچی خودش دوست داشت.   



 

 

خشید دیر بب.. خوبی؟! ی بچمونه... )با تلفن( سالم عزیزم.** زن: چی چیو ول کنیم؟! آینده

 طعاً یدی قمزنما... فدات بشم. من یه سوالی داشتم گفتم شما به کنکوریا مشاوره وقت زنگ می

ی ن تلفن را رو... )زخواستم بدونم االن کار معماری بیشتره یا عمران؟دونی... میبهتر از ما می

 گذارد.(اسپیکر می

هتره کلی بگم االن معماری ب داد. بخوام شه جواب درست** صدای زن: ببین اینجوری نمی

خوای گه بشه. اما اس. آدم رشتشو دوست داشته باشه موفق میولی به نظر خودم مهم عالقه

 .یگه، کارش هست دمه تو بورس تره. چون دنیا بهش نیاز دارهکلی بدونی کامپیوتر از ه

 ** مرد: )در حال فکر و زیر لب( مهندس کامپیوتر...

اگه برای  ...ه و رتبه و اینام بستگی دارهخیلی چیزا مث جنسیت و عالق** صدای زن: ولی به 

 بفرستش پیشم که بهتر بتونم راهنمایی کنم.خوای، کسی می

 شیم.** زن: چشم عزیزم... حتماً مزاحمت می

 دارد.زن تلفن را از روی اسپیکر بر می

 دات. شب بخیر... خدافظ.** زن: خیلی زحمت دادم... ممنونم ازت. ببینمت ان شاهلل... ف   

 کند.زن تلفن را قطع می

 ** زن: ای وای یادم رفت.   

 چیو؟!** مرد:    

زنم. البته صبح دوباره بهش زنگ می پرسیدم.ی خوبم ازش میکاش در مورد مدرسه** زن: 

 خودمم یه چندتا خوبشو پیدا کردم... فقط...

 ** مرد: فقط چی؟!

 امه و این چیزا دارن گرون در میاد.** زن: خیلی گرونه... فوق برن

. ممید ، خرج درسشوکنماصالً دو شیفت کار می ؟!م واسه کییخواپولو می .** مرد: فدا سرش

 چه کیفی کنیم تو راه... تازه بعد سر کارمم میرم در خونه مامانم اینا دنبالش.



 

 

 ** زن: خونه مامانم اینا. بیشتر اونجاس.

 چی؟!** مرد: پس مامان اینای من 

 من دلم خیلی براش تنگ میشه. جا بره.خوام هیچزن: اصالً نمی** 

 کشیم.** مرد: حاال بدم نیست. یه نفس می

 دار شدن؟!** زن: تو پشیمونی از بچه

 .زنیش باهاش سر و کله میهمه ** مرد: معلومه که نه. بخاطر تو گفتم. خسته میشی

 ان خستگی من باشی.خواد نگر** زن: تو نمی

خوابی و بی ** مرد: چیزی نگفتم که عزیزم... باالخره بارداری و زایمان و نگهداری نوزاد و

 استراحت کنی یا نه؟! یکمهزارتا کار دیگه... باالخره باید 

 خونه باشه.خوام خوام. می** زن: من استراحت نمی

 رود.خیزد و به اتاق میزن از جا برمی

 

 ی زمان، ادامهخوابسکانس سه، داخلی، خانه/اتاق 

 کند.ا باز میرکند. مرد در اتاق خواباند و الالیی زمزمه میای را روی پا میاست و انگار بچهزن روی تخت نشسته

 چیزی نگفتم که ناراحت شدی.ن ** مرد: م

 ** زن: ناراحت نشدم.

 .** مرد: شدی

 .براش دلم خواست بیام الالیی بخونم** زن: 

 بخوریم.** مرد: پس بیا شام 

 ** زن: قبل از شام یه کاری بکنیم؟



 

 

 ** مرد: چی؟!

 

 ی زمان، ادامهانباری، داخلی، چهارسکانس 

 زن و مرد در حال جابجا کردن وسایل انباری هستند.

 مرد: مگه همون روئیه نبود؟** 

 زن: اینم هست. یادت رفته؟!** 

 .وقتباال هیچ آوردیشمرد: نمی** 

 خوامش. زن: حاال می** 

 کردیم.کردم. حاال یه کار دیگه میدونستم اینقدر سخته حرفتو گوش نمیمرد: می** 

 بذار کمکت کنم. زن: تنبلی نکن.** 

 خواد تو دست بزنی. خودم میارمش بیرون.نمینه، نه، نه... ** مرد: 

 شود.از آنجا رد می پیرزن همسایه

 همسایه: اتفاقی افتاده؟!** 

 ** زن: سالم.

 خوایم از انباری.سالم... نه حاج خانم. وسیله میمرد: ** 

 همسایه: این وقت شب؟!** 

 زن: ببخشید اگه سر و صدا شد. زود تموم میشه.** 

هوش )زیرلب، غرغرکنان( ما ده تا بچه دور و برمون بود شبا از خستگی بی همسایه:** 

 کنن شبا.شدیم. مردم از بیکاری معلوم نیست چیکار میمی

  خندند.رود و زن و مرد ریز ریز میهمسایه می



 

 

 ی زمان، داخلی، خانه/اتاق، ادامهپنجسکانس 

که  نوزاد لوسای و کمد و تخت  داخل اتاق شوند.یوارد م جعبهشود و زن و مرد با در دست داشتن چند یقفل در باز م

 .ندکینگاه ملذت اطراف را  زن با .کندیمرد چراغ را روشن م .شود، دیده میاست کامالً نو

 .کنیم یریگردگ هی دیبا: زن** 

  .هغمت نباش .کنمیم زشیتمخودم : مرد** 

 .داخل کارتن استو لباس و وسایل بچه عروسک  یتعداد .کندیرا باز م ی اولجعبه زن

 ...** زن: این جغجه که تو گرفتی   

یای وقت خواستی بجا که هر خوای این کارتونو بذاریم همین** مرد: اوهوم... میگم می

 سراغش؟

 ** زن: خسته شدی هی از انباری آوردی؟

 ** مرد: نه... بخاطر خودت میگم.

 چینم.دیگه وسایلشو میزند.( مطمئنم )به مرد چشمک می** زن: این دفعه آخر بود. 

 خواهد داخل اتاق بگذارد.آورد و میزن تعدادی وسایل دیگر را بیرون می

 رنگ شاد؟ یه رنگ بزنیم؟ یه: زن** 

 ** مرد: بزنیم. آبی آسمونی خوبه؟

 ** زن: اگه دختر شد چی؟!

 ** مرد: بهتر. دختر خیلی بهتره. عروسکای خودتم میدی بهش.

 .میگم** زن: واسه رنگ 

 ** مرد: آسمون که دختر و پسر نداره.

 .سرجاشون نمیچیها را نمعروسک نیا فعالً : پس زن** 



 

 

 دارد.گذارد. مرد یک عروسک بر میجعبه میزن وسایل در دستش را داخل 

 .(گذاردیسر به سر زن م) .ستو چقدر بامزهنیا: مرد** 

 .نکن تمیاذ.. ا.ِ )با خنده( :زن** 

پدر  رهی دااسباب باز چقدر کند.()وسایل را زیر و رو می ی.بخند شهیخوام همیم: مرد** 

 .خدا تورو دینخر یسمونیس گهید. سوخته

  .ی جدیدهاین بچه گهیم ...ذارهیمامانم نم ...شهیکه نم یسمونیسیب: زن** 

 ؟!مگه یمامانت گفت: به مرد** 

 ؟!هیمگه الک .برنامه دارم یواسه گفتنش کل .گمیم یکل...نه: زن** 

 بگو جون من به کسی نگفتی؟د: مر** 

 ** زن: )با شرم( فقط آهو...

 کند.دهد و اظهار تاسف میمرد سر تکان می

ست که. دادی. تازه بد نیزن: خب چی کار کنم... خیلی ذوق داشتم. تو هم که جواب نمی** 

 کنه. راهنماییمتونه کلی می ،دکتره

 زند.گوید، زن با خرسی با او حرف میمرد چیزی نمی

 ** زن: بابایی... بابایی... با مامانم قهر نکن دیگه.   

 آورد.کند. قاب عکسی با عکس سونوگرافی را بیرون میدیگر را باز می یجعبهخندد و در مرد می

 تاق دیگه.بذار تو ا منی: امرد**    

 س داداشت خوشت میاد مادرت عکد. تو خو..مبذارم جلو چشم نارویا خوامینم ...: نهزن** 

ردم این اشتباه ک اصالً . ذارمیم یرفتم سونوگرافدوباره  بیامرزتو بجای تو بذاره تو اتاقش؟! خدا

 جعبه رو آوردم. فردا برش گردون انباری.

  .رودیبه فکر فرو ممرد 



 

 

 شنیدی؟! گفتم فردا اینو ببر انباری. اذیت میشم.: زن** 

 م!یبود ما گرفتی میچه تصم نیا اصالً دکتر، دارو، آمپول... ،ی: سونوگرافمرد** 

 !؟یزود نیا به! ؟یشد مونی: پشزن** 

 ترسم.پشیمون نیستم. می** مرد: نه 

 ** زن: همونه دیگه. پشیمون شدی.

 و هچل وتخودمونو انداختیم  .گهید میکردیم مونویزندگ میشدم. داشت مونی: آره پشمرد** 

 اصالً من خرو بگو که قاطی مسخره بازیای تو میشم. مصیبت...

 شود.یاز اتاق خارج م مرد

 

 زمانی ، داخلی، خانه/هال، ادامهششسکانس 

 !؟یشد مونی! پش؟یگیم یزن: جد** 

 سفر، ح،یتفر ،ی...کار، مهمونمیکردیم مونویزندگ میبچه؟! داشت هیچ .مونمیپش : آره...مرد** 

 دارو، مدرسه و دانشگاه... فکر، دکتر و ش شده استرس،همه حاال

 ینصبر ک یستونینم  تا صبح شیتا چند ساعت پ : نه به اون همه اصرارت... نه به االن.زن** 

 دفعه... هیاالن 

 رود.یشوند. زن به اتاق بچه میو مرد هردو ساکت م زن

 

 ی زمان، ادامهاتاقسکانس پنج، داخلی، خانه/

 . ندینشیاو م یشود و روبه رویکند. مرد وارد میم هیاست و گررا بغل کرده یعروسک زن

 .ستمین مونیچم شد. پش دونمینم یادفعه هی... اشتباه کردم. دی: ببخشمرد** 



 

 

 .ی... تو خسته شدیگی: دروغ مزن** 

 . شمیم ینطوریا رمگییاسترس که م ه به جون خودش، نه به جون خودت.: نمرد** 

 !؟ی: استرس چزن** 

 کنی من خیلی قویم؟!** مرد: همه چی... چرا فکر می

 کنند.زن و مرد سکوت می

 .میبخواب می: پاشو برمرد** 

 بره. یذوق خوابم نماز من : زن** 

 که زمان بگذره. میکن یکار هیهم  مرد: پس پاشو با**  

 کار؟! ی: چزن** 

 .یتو بگ یهرچ دونم. ی: نممرد** 

 

 ی زمان، ادامهال، داخلی، خانه/ههفتسکانس 

 زند.با خوشحالی و هیجان حرف می زن گوشی تلفن را در دست دارد.

.. م چه خبر.زدم بگای وای ببخشین... چه خبر؟!... نه زنگ ن** زن: الو مامان... خواب بودین؟!... 

 زنگ زدم یه خبری بهتون بدم... من... من...

 گه...** مرد: بگو دی

 ** زن: )با هیجان( من باردارم.

 گذارد.زن تلفن را سر جایش میکند. مرد او را تشویق می

 ** زن: نه اینجوری خوب نیست.

 که مهم نیست. اصل خبر مهمه. ** مرد: سخت نگیر. چجوری گفتنش



 

 

خواد یه جوری دلم می ** زن: مامانم اینا این همه مدت اذیت شدن. چطوری گفتنشم مهمه.

 ال شن که ناراحتیاشون یادشون بره.خوشح

 دارد.زن دوباره گوشی را بر می

 نی دارم.** زن: سالم مامان... خوبی؟! من نی

 گذارد.گوشی را می

 ** زن: خیلی لوس شد.

داً یه فکری بع خوایم صبح زود بیدار شیم.خیال. بیا بریم بخوابیم. فردا می** مرد: اصالً بی

 کنیم.براش می

 زنند.زن و مرد در حال رفتن به اتاق خواب حرف می

 د.** زن: آره اصالً شاید یه جعبه شیرینی خریدم یا آزمایشو دادم برام تزئین کنن

 

 شب، نیمهخواب سکانس هشت، داخلی، خانه/اتاق

 بیند.های بچه و سیسمونی و... میاست. زن عروسکی در آغوش دارد و در موبایلش فیلممرد خوابیده

 کنی خانم؟! خوابت نمیاد؟!** مرد: چیکار می

 خوابم.** زن: چرا... االن می

 بندد.هایش را میگذارد و با لبخندی بر لب چشمزن گوشی را کنار می

 

 ، صبحاتاقداخلی، خانه/، نهسکانس 

 ندیبیم که اهوا ر ییشود. روشنایم داریعروسک هنوز در آغوش زن است. زن از خواب ب اند.دهیخواب تخت یرو دو هر

 یبعد صدا قهیرود. چند دقیمیی به دستشو نیپاورچ نیزن پاورچ پرد. مرد هنوز خواب است.یاز جا م یادفعه کی

 .رودیم ییو به سمت دستشو دشویم داریاو ب یهیگر یاز صداشود. مرد یم دهیزن شن یهیگر



 

 

 ...کنمیدرو باز کن... خواهش م زمیعزکند آرام باشد.( )سعی می: مرد** 

 کند دقت کند و چیزی ببیند.مرد سعی می دهد.یرا به مرد م دیچک سف یبیکند و بیدر را باز م زن

 ** مرد: شاید خرابه.   

 کند.دهد و با شدت گریه میدیگر به مرد نشان میبی چک زن چندتا بی

ش، )با گریه( مگه میشه چشمای مشکیباور کن بود... یه خط کم رنگ صورتی... ** زن: 

ه موهای سیاش، اون دست و پای تپلش نباشن؟! من حسش کردم. مگه میشه حس آدم اشتبا

 کنه؟!

 .کنندیم هیهم گر هردو با 

 

 ، صبحاتاق، داخلی، خانه/دهسکانس 

 یرا قاط هاچک یبیبشوند. زن شود. در حین آن زن و مرد وارد اتاق بچه میامگیر تلفن شنیده میصدای زنی روی پیغ

 شود.یمقفل در اتاق شوند. دارند و از اتاق خارج میهر کدام یک جعبه را بر میگذارد. یم گریچک د یبیب یادیتعداد ز

ون ربون انمیدی؟! این جواب ندادنت یعنی باز منفیه؟! ق** صدای زن: آبجی خانم چرا جواب 

زیادی  دیگه ه حالی داریا ولی بخدا تو همفهمم چمی ..گوشی رو بردار حرف بزنیم. ..دلت برم.

 حتماالًاالنم اکنی. یه جنین شش ماهه از بین رفته، جوون بیست ساله که نبوده. بزرگش می

نی ا نیبخد تو رو خدا یکم حواست به خودت باشه. .بی چکو دیدیبی یاشتباه اینقدر منتظری

 دار میشی... مامان میشی...


