
 

 

 
 

 

 

 فیلمنامه کوتاه

 ی خداهدیه
 

 

 

 

 

 نویسنده: مریم امینی

 

 

 

 



 

 

 سکانس یک، داخلی،خانه/هال، روز

کند و خودش هم کامال آراسته و زیباست. زن مشغول نظافت خانه و مرتب کردن همه جاست. با دقت همه چیز را مرتب می

 گذارد.میگیرد وتلفن را روی اسپیکر ای میدر حین انجام این کارها شماره

 سالم.....کجایی پس؟! زن:** 

 راهم دارم میام. تو مرد: سالم عزیزم... **

 هم باشی. خوام تومی رسه...دوازده می ساعت زود بیا...: زن** 

 کنم.ای شد ولی چشم دارم تمام سعیمو میآخه یه دفعه: مرد **

 بینمت.پس می: زن** 

کند. یک اندازد و با لبخند کمی خودش را درست میبه خودش در آینه می کند. نگاهیزن با خوشحالی تلفن را قطع می

شود. زن با استرس . صدای زنگ در شنیده میهای فرش را صاف می کندو ریشه داردموی کوچک را از روی مبل برمی

 رود.کشد و به سمت در میفس عمیقی مینهمراه با خوشحالی یه 

 

 روز سکانس دو، داخلی، خانه/هال،

 ست. ا هااند و جعبه هدیه بزرگی روبروی آنمرد و زن روبروی هم ایستاده

 ؟ایآماده: زن** 

 تو چی؟ آره...: مرد** 

 مگه کسی هست برای برکت و شادی و عشق آماده نباشه؟!: زن **

 .پس بازش کن: مرد** 

 آورد.از جعبه بیرون میای شبیه عروسک را کنند و دختر بچهبندی هدیه را باز میزن و مرد با هم بسته

 

 سکانس سه، داخلی، هال/خانه،روز

 .اندبه او خیره شده دورترای فاصله ه روی زمین نشسته است زن و مرد ازبچ

 .خیلی نازه: زن **



 

 

 .گوگولیه: مرد **

 .من که عاشقش شدم: زن** 

 ؟حاال چی کار باید بکنیم: مرد **

 مون لذت ببر.فقط از هدیه .آدم روی زمینیمترین دیگه من و تو خوشبختهیچی... : زن** 

 روند.شوند و به سمت بچه مید هول میشود. زن و مرصدای گریه بچه بلند می

 چش شد؟!: زن** 

 .دونممن نمی: مرد** 

  .اندشت زده شدهکنند آرامش کنند. هر دو وحکنند و سعی میاو را بغل می

 .یه کاری بکن: مرد** 

 قرار نبود این جوری بشه. !کار کنم؟چی: زن** 

 مشکلی داره. ،شاید خرابه: مرد** 

 .دونمنمی: زن** 

 

 سکانس چهار، داخلی، خانه/اتاق، شب

 اندازند.رمق خودشان را روی تخت میای خسته و بیزن و مرد با چهره

 میرم.دارم می: زن** 

 منم.: مرد** 

 چرا اینجوری شد؟!   زن:** 

 .مون بندازیمعکس با هدیهوقت نکردیم یه : مرد** 

 ست.شاید ایجا براش غریبه: زن** 

 .دیگه هرچی بود تموم شد... بخوابیم شاید...: مرد** 



 

 

زن و  .شودی بچه شنیده میبندد. صدای گریههایش را میکند و چشمکشد و جایشان را مرتب میزن نفس عمیقی می

 پرند.و از تخت بیرون می کنندهایشان را باز میزده چشم مرد متعجب و وحشت

 شود.این چند صحنه مدام تکرار می

 .کندمرد شیر درست می

 خواباند.زن بچه را می

 افتند.هر دو روی تخت می

 کند.بچه گریه می

 خیزند.هردو برمی

 

 سکانس شش، داخلی، خانه/ هال، روز

هایش را باز کم چشمبیند. کمهایش هنوز خوب نمیشود. چشمریخته از اتاق وارد هال میآلود و بهمای خوابزن با چهره

هایش ها و دیوارها نقاشی شده است. زن چشمریخته است. بعضی از وسایل شکسته و مبلبیند کل خانه بهمکند و میمی

دهد. میکند و خانه را به مرد نشان ایستد. زن اته پته میو با دیدن زن که خشکش زده می آیدشود. مرد بیرون میگرد می

 زند.آنها لبخند میبچه به 

 خوام.هدیه نمیمن همین امروز اینو پسش میدم...  من...: زن** 

 .تو فقط آروم باش باشه... باشه...: مرد** 

 

 خانه ، روز ،ی، داخلهفتسکانس 

 زن مشغول صحبت با موبایل است.

هدیه رو پس نمیدن  بله درسته شه این هدیه رو پس داد...ید نمیشما اون موقع نگفت: زن** 

ست. همونطوری که  بامزه بله، گوگولیه... خوشگله... این هدیه چجوریه...دونستیم اما خب ما نمی

 هم... الو... شمادونستیم... مشکل خودمونه؟!... نه... ولی بقیه چیزاشو نمی همه گفتنه

 چی شد؟!: مرد** 



 

 

 دند.هدیه رو که پس نمی خواستید فکراتونو بکنید...میگه می: زن** 

 یعنی چی؟! بده من زنگ بزنم.: مرد** 

 فایده نداره... به نظرم بیا زنگ بزنیم به دوست و آشناها. شاید یکی خواستش.: زن** 

 ریزد.شوند. در حین حرف زدن آنها، بچه مدام خانه را بهم میزنند ولی کالفه میزن و مرد با افرادی حرف می

 

 هال، شب/خانه ،ی، داخلشتسکانس ه

 رود.شود. زن میمرد با در دست داشتن پوشک و شیر خشک و لوازم دیگر وارد می

 .بخوریم شام سالم... اومدی؟! بیا بریم: زن** 

 خوابید؟! :مرد** 

 آره بیچاره شدم تا بخوابه.: زن** 

 شود.زن مشغول آماده کردن میز می

 کردن.** مرد: چقدر گرون شد... کارتمو خالی    

 گذارد.زن تخم مرغی روی میز می

 شامه؟!: مرد** 

 من همش درگیر هدیه بودم. آره دیگه...: زن** 

 ؟!چیزا میاره خدا برکت و نعمت این جور یهدیه نگفتمیچی : مرد** 

 شاید ما بلد نیستیم درست استفاده کنیم... باید صبر کنیم.: زن** 

 نیست. ونحالیشوقتی میری خرید که صبر کردن : مرد** 

 غذاتو بخور تا دوباره بیدار نشده. ولش کن...: زن** 

 شوند.زن و مرد مشغول خوردن می

 

 روزخانه/هال،  ،ی، داخلنهسکانس 



 

 

 زند.زن به سختی مشغول نگهداری بچه است و او همه جا رو بهم ریخته است و زن همزمان با تلفن حرف می

واقعا؟!... آره خب باید  دیوار صدا در میاد از اون نه... م خیلی آرومه... ازه ی ماهدیه: زن** 

ذارم... خودم دوست کنم. عکس؟! چرا میصبح به زور بیدارش می خوابهآره شب که می بخوابه...

 م باشم.دارم بیشتر با هدیه

 خواد سریع تر تلفن را قطع کند.شود. زن میمرد وارد می

 .زنم. فعال بایبعدا بهت زنگ می دیگه... میبوسمت... برمعزیزم من عشقم اومده خونه، : زن** 

 .بنددهایش را میرود و چشمزن با هیجان به سمت مرد می

 گو که از قدم هدیه همه مشکالتمون حل شده.ب. بگو... بگو که استخدام شدی..: زن** 

 خوام بهت کادو بدم؟!هاتو چرا بستی؟! مگه میچشم: مرد** 

 کند.باز می هایش رازن چشم

 . زود باش بگو دیگه.م..هیجان زده: زن** 

 چی بگم؟! نشد.: مرد** 

 نشیند.زن ناامید روی مبل می

 . بدبخت شدیم.کرده... این هدیه ما رو طلسم همه چیز خوب بودا..: زن** 

 . عین خر تو گل موندیم.داشتیم زندگیمونو میکردیما..: مرد** 

 دونم چی بگم.زنند. نمیی هدیه حرف میدرباره زدن از صبح صد نفر بهم زنگ: زن** 

 کند.کند و مرد هم دنبال او گریه میزن گریه می

 

 ی زمان، ادامهخانه/هال ،ی، داخلدهسکانس 

کند زن بسیار شیک و آرایش کرده است و بچه نیز تر و تمیز و مرتب است. مرد مشغول عکس گرفتن است. مدام تالش می

کند و باالخره یکی خندد. زن عکس ها را نگاه میمی جلوی دوربین و عصبی است ولی شود. زن کالفهنمیعکس بگیرد اما 

نویسد همین االن یهویی و سیل الیک و کامنت کند و میپست می دارد و عکس ها را. موبایلش را برمیکندرا قبول می

 شود.و.... سرازیر می



 

 

 

 

 

 


