
 
 

 

 

 

 

 

 

 فیلمنامه کوتاه

 من خودم نیستم
 

 

 

 

 

 نویسنده: مریم امینی

 

 



 
 

 

 

 داخلی، محضر، روزسکانس یک، 

است و مراسم عقدکنان در حال برگزاری است. پسر ناراحت و دختر خوشحال است. پسر در پسر جوان کنار دختری نشسته

 کشد.بندد و نفس عمیقی میمیهایش را بیند. چشمکند و خودش را جای او میی دختر نگاه میچهره

 

 داخلی، خانه، روزسکانس دو، 

 گذارد.ای میداخل کوله دارد ورا برمی و...مادرش است. کفش پاشنه بلند، لباس، لوازم آرایش پسر مشغول برداشتن وسایل 

 

 ی زمانداخلی، راهروی آپارتمان، ادامهسکانس سه، 

 زند.را میهمسایه ی پسر زنگ خانه

 ها اینجان؟سالم. خاله بچه پسر:** 

 ** زن: آره... به مامانت گفتی میای اینجا؟

 دهد.پسر با کمی تردید سر تکان می

 ** زن: مطمئن؟!   

 ** پسر: بله...

 بفرمایین...زن: ** 

 

 ی زماناتاق، ادامهداخلی، خانه/سکانس چهار، 

کنند، اند، او را آرایش می. پسر را عروس کردهدهدبازی هستند و هر کس کاری انجام میمشغول  پسرتعدادی دختر و 

 پوشانند و...لباس می

شوند. پسر شرمنده سرش را پسر وارد میشود و زن همسایه و مادر مشغول بزن و برقص هستند که در اتاق باز میها بچه

 اندازد.پایین می



 
 

 

 ** دختر: مامان بدون در زدن نیاین تو.   

 راب شد.ها: بازیمون خ** بچه   

 برد.کشد و او را از اتاق بیرون میمادر پسر، دست او را می

 

 اتاق، شبداخلی، خانه/سکانس پنج، 

کند. پسر موبایل را عکس دخترها در موبایلش است. مادر در را باز می به پسر که حاال نوجوان است مشغول نگاه کردن

 کند.مخفی می

 تو دوباره به وسایل من دست زدی؟ مادر:** 

 دهد. پسر با سر عالمت منفی می

 ..** مادر: بخدا اگه یکی از وسایلمو تو اتاقت پیدا کنم.   

 بیند.زند و خودش را میاندازد، رژ لب میرود. نور میپسر زیر پتو می رود.میبا عصبانیت مادر 

 

 اتاق، روزداخلی، خانه/ سکانس شش، 

گیرند. سرشان را روی های یکدیگر را میبین درس خواندن دستپسر با پسر دیگری مشغول درس خواندن است. در 

 گذارند.های هم میشانه

 

 خارجی، کوچه، روزهفت،  سکانس

 خندند.دهد. هر دو با هم میآورد و به دوستش میگل سری را از جیبش بیرون میرود. جوان پیش دوستش میپسر 

 خورم.گردم. قسم میپسر: برمی** 

 .شودگریه میخنده تبدیل به 

 رید؟دوست: چرا می** 



 
 

 

 پسر: مامانم میگه من آبرو براش نذاشتم تو این محل.** 

 مون؟!** دوست: پس حرفامون چی میشه؟! آینده

 گردم... قول میدم.** پسر: برمی

 ** دوست: اگه یادت بره دوستم داری چی؟!

 وقت یادش نمیره.** پسر: )در حین رفتن( آدم دوست داشتنشو هیچ

 کند.پسر پشت وانت پر از وسایل نشسته است و غمگین به محله نگاه می

 

 داخلی، محضر، روزهشت،  سکانس

شوند و شروع به بحث کردن همه متعجب به او خیره میگوید. نه میدر جواب عاقد پسر عقدکنان در حال برگزاری است. 

 کنند.با یکدیگر می

 

 محضر، روز ،یداخلنه،  سکانس

کسی  رقصد.ای زنانه خوشحال و شاد میبیند که با لباس و چهرهاست. در رویایش خودش را میای خیره شدهپسر به گوشه

 کشد.او را از رویا بیرون می

 کنه.... داره سکته می** زن: برو تو اتاق پیش مامانت

 

 اتاق، روزمحضر/داخلی، ده،  سکانس

 رود.می بیرون پسر از اتاقزنی مشغول آب قند دادن به مادر پسر است. با دیدن 

 دونی من چمه.کنی؟ تو که میپسر: مامان، قربونت برم... چرا اینطوری می** 

 خوای منو دق بدی...زن: تو هیچیت نیست... فقط می** 



 
 

 

کنی . من اونی که تو فکر میهت گفتم..ب بار تونم صد.. نمیبه خدا... نه به قرآن. پسر: نه** 

 دگی منو یه آدم دیگه رو خراب کنی؟!تو دلت میاد سر یه لجبازی زن اصالًنیستم... 

 بری تو زندگی، بچه دارشی... افته این فکرا...شه. از سرت میزن: زندگیت خراب نمی** 

 تونم بهش دست بزنم تو میگی...پسر: من میگم نمی** 

 شما شب... مگه میشه؟!زن: ** 

 یگن اوا...یه عمره همه به من م پسر: مامان...** 

بخدا ** زن: همه غلط کردن. زن برات گرفتم تا دهن همه رو ببندم. البته اگه بذاری. )مکث( 

 ببری. اگه آبرومو

 پسر: میرم که آبروتونو نبرم.** 

 بری؟ پدر بزرگت کردم کهن همه زندگیمو گذاشتم پای تو. بیزن: م** 

 چه گناهی کردم که اینطوری خلق شدم؟ کار کنم؟!من چی)درمانده(  پسر: مامان...** 

 س... بخدا این یه نفع همهآبروریزی شه. نذار سفره عقد...زن: برو بشین سر ** 

 

 داخلی، محضر، روزیازده،  سکانس

بیند که گوید. تصویر کودکی خود با لباس عروس را میبله میی عقد نشسته است و سر سفرهتمایل و ناراحت پسر بی

 شود.کم محو میکم

 


