
 

 

 

 

 

 عینک
 نویسنده: مریم امینی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 روز مطب، ،یداخلسکانس یک، 

 دهد. کند ولی اشتباه جواب میدکتر عالئم را از او سوال می ی است. در مطب چشم پزشک میانسال و کمی چاق یزن

 !حاج خانم؟ یاومد رید نقدریچرا ا :دکتر** 

 .ندارم ی: آخه من سنزن** 

 .شودمی او یهاچشم یهنیمشغول معا دکتر

 .زنهیم نکیدو ساله هم ع یوقتا بچه یبعض. نداره ی: چشم که به سن ربطدکتر** 

 فقط؟ ای چیزی بدینشه قطره** زن: نمی

 ره.ی چشم که با قطره باال نمی** دکتر: نمره

 

 خارجی، خیابان، روزسکانس دو، 

اندازد ی پزشک را توی سطل میاندازد و نسخهبه آن میسازی است. نگاهی شود. کنار مطب عینکزن از ساختمان خارج می

 رود.و می

 

 زمان یادامه ،بانک ی،خارجسکانس سه، 

در تردید است  چند نفری پشت او منتظر هستند. زن .ندیبینم شیهابانک انجام دهد اما چشم عابر با ین قصد دارد کارز 

 زند.گردد و با دختر جوان پشت سرش حرف میبر می اما

ترسم اشتباه ** زن: ببخشید خانم میشه اینو واسه من بزنید؟ به حساب صادقی. می

 بریزم.

 شود.می کار با عابربانک آید و مشغولدختر جوان جلو می

 ** دختر جوان: شما که سنی ندارین، کاش برین سوادآموزی. حیفه بخدا.    

 کند.کشد ولی سکوت میزن خجالت می

 



 

 

 

 زمان یادامه ،ابانیخ،یخارجسکانس چهار، 

 ندیبیگرد را مزباله یکند. پسریکند. اطراف را نگاه م دایتواند نسخه را پینم یگردد ولیمسطل آشغال بر دوباره کنار زن

 .زندیاو را صدا م

 ** زن: آقا پسر... آقا پسر...   

 

 روز ،خانه ،یداخلسکانس پنج، 

دشمن به آن نگاه  هیشب .استگذاشته زیم یچشمش رو یرا جلو عینکاست و نشسته یناهارخور زیم یصندل یرو زن

تلفن را  عیکند. زن سریرا م یریاز پ یریجلوگ یبرا یورزش لیوسا غیتبل که شودیپخش م ونیزیتلو یصدا .کندیم

  .داردیمرب

 

 زمان یادامه ،هال/خانه ،یداخلسکانس شش، 

 .کند ورزش کندیتالش م ی. ولزندینفس نفس م یاست. به سخت یمشغول انجام حرکات ورزش زن

 

 روز ،اتاق /خانه ،یداخلسکانس هفت، 

 .ندیبینم شیهاچشم یهم بکند ول شیآراکند یم یسع .رسدیو به خودش م زندیرا به پوستش م یمختلف یهاکرم زن

 شود.از اتاق خارج می .شودیاوضاع بدتر م یول را مرتب کند ششیآرا واهدخمی عیزن سر .شودیم دهیزنگ در شن یصدا

 

 زمان یادامه ،هال/خانه ی،داخل، هشتسکانس 

 .رودیدر م یجلوزن 

 .: سالمهیهمسا** 

 خوبین؟ .: سالمزن** 

 با خودت؟ یکرد کاری؟ چهیاافهیچه ق نیا)با خنده و شوخی(  :هیهمسا** 



 

 

 .هول شدم یزنگ زد ،دادمیفا مصدم به خو کمیداشتم  :زن** 

 .خنددیم هیهمسا

 .: بفرما توزن** 

 ،ش درستهاکتاب حساب اگه .نگاه بنداز هی رو نایا (.دهد یبه او م یابرگه) .: نه کار دارمهیهمسا** 

 .یصادق یپولو بزن به حساب آقا

 .بگو چقدر بزنم .گهید حتماً : درستهزن** 

 .فظخدا فعالً  .. من حوصله دردسر ندارمکنچک  خودت ،: نههیهمسا** 

 به .شودینم ،کندیعقب و جلو م هر قدر .تواندینم یول بخواند را کاغذ خواهدمیو  شودیزن وارد خانه م .رودیم هیهمسا

 خواند ویها را منوشته عیگذارد و سریچشمش م یآن را رو .رودیبه سمت آن م دیبا ترد .کندینگاه م زیم یرو نکیع

 .گرداندیبرم شیجا رس را نکیع

 

 شب ،هال/خانه ،یداخل، نهسکانس 

 دهد.و همزمان آلبومی را به او نشان می مشغول صحبت کردن با خواهرش است یریبه صورت تصو زن

 خوام. قربون دستت اینا رو چاپ کن اومدم ایران ازت بگیرم.** خواهر: آره... آره... همینا رو می   

 ** زن: چشم... امر دیگه؟   

 یلیجات خقربونت برم آبجی جونم. امروز که رفتیم بیرون خیلی یاد اون روز افتادم.  :خواهر** 

 ها که خیلی خوش گذشت.به بچه .بود یخال

 .دیشاد باش شهیخداروشکر. هم :زن** 

 ؟یکنیم کاریتو چ :خواهر** 

 دگی...کنم؟! زنیم کاریچ ،یچیه :زن** 

 .نگرانت نبودم نقدریبه خدا من ا یاگه شوهر و بچه داشت :خواهر** 

 ؟!یدید یریچه خ یحاال تو که شوهر کرد :زن** 

 ؟!ادیدلت م یبجآ اااااا....وا :خواهر** 



 

 

 ؟!شوهر شد خوب ،دیخوش بود رونیب دیروز رفت هیحاال  ؟!رفته ادتیهاتونو دعوا :زن** 

 دعوا که نمک زندگیه.: خواهر** 

 نیست. ** زن: من دیگه شوری زیاد برام خوب

 گهید بهترم هست.سن شما ازدواج تو . نشده ها.. ریهنوز د گمیم ...یبجآ** خواهر: )با شوخی( 

 .با هم دعوا کنین نیحال ندار

 .خودتو مسخره کن جوجه :زن** 

 .ندیبیرا م نکیخواهر ع و ندینشیم یصندل یرو زن

 ؟!یگرفت نکیع ..ه.مبارک یاااو :خواهر** 

مزاحمت  .برس هاتبچه به گهیبرو د ...نجایست جا مونده اهیمال زن همسا نیا ...نه :زن** 

 .شمینم

 . بوس... بوس...آبجی جونم ** خواهر: مواظب خوشگلیات باش

 ** زن: خدافظ بال.

ها از عکسزند. های آلبوم را ورق میو عکس زندیم شیهابه چشم .داردیرا بر م نکیع دیبا ترد .کندیزن تلفن را قطع م 

را  دشیسف یصورت و موها یرو یهاو چروک نیچ .کندینگاه م نهیدر آ خیزد و خودش راجوانی خودش است. زن برمی

 شود.خواهد آن را داخل سطل آشغال بیندازد اما پشیمان میو می آوردیرا در م نکیع .کندیم یبررس

 

 شب ،اتاق ،یداخل، دهسکانس 

 .کندیگذارد و درش را قفل میرا داخل کمد م نکیزن ع 


