
 

 

  

  

   



 

 

  

  رباني مهبه نام خداوند بخشنده

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  از آن لحظه به بعد
  

  به قلم:

  شکیبا آرش، آسمان آفتابی،

  آنیتا جودکی، بهار راستی و

    سپیناز راستین



 

 

  عنوان: از آن لحظه به بعد
  نویسندگان: شکیبا آرش، آسمان آفتابی، آنیتا جودکی، بهار راستی، سپیناز راستین

  مینا باقر زادهراهنما: سرکار خانم 

  برومندنیا زهرا نینازنویراستار: 

 زادگانرضوي فاطمه ساداتطرّاح جلد: 

  یفپاورپوینت: نازنین زینب نج

  پوستر: بهار راستی

 آدرس الکترونیکی:

farzanegan7@gmail.com 

  

  

  

  

  



 

 

  فهرست

 

  1 ..................................................... رویاي شیرین

 4 ............................................... از آن لحظه به بعد

 6 .................................................... خانم کارگردان

 10 ........................................................... صدف

  13 ...................................................... وسفیدسیاه



 

١ 
 

 رویاي شیرین

ي پرهاي همچون برِف سپیدم لالابهمیش است. نسیم ملایمی از اطراف جریان دارد و وآسمان گرگ

برم. به لذت می هادوردستنگرم و از تماشاي آن سحرگاهی می رنگسرخدهد. به اُفق دود و قلقلکم میمی

دوزم، به زمین، به زمیِن خوب و مهربان که همچون مادري دلسوز به تمام موجودات هستی پایین چشم می

کنم، رسد. دوباره به جلو نگاه میهاي بهاري به مشام میکشم، بوي عطِر گُلورزد. نَفِس عمیقی میعشق می

  افشاند.رویم میرا به  رنگشییطلاهاي اشعه هرروزتر از خشان که صمیمیبه خورشید زیبا و در

درخشند؛ چند اي از ابریشم سِپید میگشایم که مانند پردههایم را میگیرم؛ بالحال تصمیمَم را می 

برم. اکنون خیزد که همیشه از آن لذت میمیصداي َمطبوعی بر هاآنزنم، از برخورد را به هم می هاآنبار 

روم. از این بالا درختان گیرم و بالا و بالاتر میاوج می کمکمآیم. میدهم و به پرواز درتر تکان میرا سریع هاآن

  هستند. خوش قامتسال و برخی دیگر جوان و پیر و کهن هاآنی نمایان است. برخی از خوببهاستوار جنگل 

پرتوهاي گرمش را  هرروز کههمانروم، خورشیِد عشق و عدالت، به سمِت به سمت خورشید می 

کنم. هایم احساس خستگی میکنم. در بالبخشد. مسافتی طولانی را طی مییکسان به تمام جانداران می طوربه

آیم که درست وسط جنگل است. به کاج و گنجشکان کوچکِ بازیگوش پس آهسته بر روي کاجِ پیر فرود می

  دهند.کنم. آنان نیز به گرمی مرا پاسخ میم میسلا

رسانم و از آب گُوارا و خُنک آن کمی گذرد با یک جَست خود را به کنار ِبرکه میاندکی که می 

ها گفتگو خواهم کمی داخل جنگل گردش کنم، با سنجاقکام و مینوشم؛ اکنون کمی سرحال و غبراق شدهمی

افتم منصرف ي باهوش بپرسم؛ اما به یاد خورشید که میهاخرگوشهاي کوچک و کنم و از احوال سنجاب

رسم. دشتی که تمام آهوان آن کنم و به دشت می، جنگل را طی میمیآیدرمشوم. پس دوباره به پرواز می

ی هاي زرد و صورتگذرم، گلو مانند من او را دوست دارند. از رودخانه که می اندمهربانهمچون خورشید 
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هاي ناز پایین آمدم و به کنند؛ دیگر تاب نیاوردم و در بین عطر گُلو ارغوانی توجه مرا به خود جلب می

کردند. در این حین به دادند و دنبال هم میهاي رنگین خود را تکان میها مشغول شدم که بالتماشايِ پروانه

ي کوچک هم گذر کردم و دشت، مزرعه و بیشه دهم؛ حالا دیگر ازافتم و به مسیرم ادامه مییاد خورشید می

کند و به پشت ام. دیگر خورشید با من خداحافظی میهایم توان ندارند و خستهبه کوه رسیدم، اما دیگر بال

  .رومیفرومسال به خواب شیرین و عمیقی ي درختی کهنهاشاخهرِ یزآیم و فرود می آنگاهرود، ها میکوه

شوم؛ چشمانم به خورشید ها از خواب بیدار میو با طنین صداي بلبل رسدیفرام سرعتبهصبح 

ي و از بالاي دهکده میآیدرمخندم. پس دوباره براي یافتن محبتِ خورشید به پرواز افتد و از سرِ ذوق میمی

ا ي خورشید است. بکنم، حالا دیگر خیلی به خورشید نزدیکم و درست آن سمت کوه خانهپايِ کوه ُگذر می

  افتم که گفته بود:کنم که ناگهان به یاد نصیحت گل یاسمَن میي کوه پرواز میخوشحالی به سمت قله

  شود.ي خورشید عقابی لانه دارد که همیشه مانع عبور پرندگان میخانهنزدیک  -

 . به راه خود ادامه دادم، مدتی بعد سایه بزرگ و سنگینی به منفراگرفتاز این فکر ترس وجودم را 

  رحم مرا فشرد!هاي سرد و بینزدیک شد و با چنگال

کابوس وحشتناك بود یا یک رویاي  کینیادانم از خواب پریدم، صورتم خیس عرق شده بود! نمی 

جیبی مرا ع باحالتبود و  زکردهکِ شیرین! به اطرافم نگاه کردم؛ پرنده کوچک سپیدم را دیدم که در ُکنج قفس 

نگریست، از رختخواب بیرون پریدم و به سمتش رفتم به چشمانش خیره شدم، مثل آفتاب شفاف بود. می

  قفسِ کوچکش را باز کردم و با دستانی لرزان او را بیرون آوردم. اریاختیب

ي صورتم را در آغوش به سمت پنجره دویدم و آن را باز کردم؛ هواي مطبوع سحرگاهی همه باعجله

  ه پرنده کوچکم نگاه کردم، بوسیدمش و بعد آزادش کردم و با شادي فریاد کشیدم:گرفت، دوباره ب

  پرنده نازنینم آزادباشبرو و  -
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تا جایی که در پهناي آسمان نیلگون گم شد. احساس  به دور شدنش نگاه کردم خاطرآسودهبعد 

د و مجعدم را نوازش و نفسی عمیق کشیدم، نسیمی ملایم موهاي بلن فراگرفتي وجودم را آرامشی همه

  ریخت.کرد و به روي صورتم میمی

اي از اتاق، قفسی پر از کبوترهاي کاغذي رنگارنگ قرار دارد قفسی با تابد و در گوشهآفتاب به روي شهر می

  که حاکی از صلح و صفا و دوستی، محبت و البته آزادي است. دري باز

  

  شکیبا آرش
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  از آن لحظه به بعد...

ید صبح که آکنم. یادم می نامثبت، خیکلاس تاردرست چند ماه پیش بود که به مؤسسه رفتم تا در  بله

 ، دست و صورتم را شستم. دو حبهسرعتبهاز خواب با صداي ساعت بیدار شدم، سریع پتویم را تا کردم و 

ظر حدود پنج دقیقه منتقند و یک لیوان شیر را در عرِض سی ثانیه خوردم و لباسم را عوض کردم. فکر کنم 

  ُپر نشود، به ساختمان مؤسسه رسیدم. تیظرفهمه عجله براي اینکه  نیبعدازاتاکسی بودم. بالاخره 

قبل تاریخ، اوّل: ماپلّه  کردم؛را مرور می هاسلسلهکدام، یکی از رفتم و با فتحِ هریکی میها را یکیپلّه

ر کنم رفتم اّما فکبه نظرم تند می نکهیبااآخر. پلّه چهارم: هخامنشیان و الی ها،ها، پلّه سّوم: مادپلّه دّوم: آریایی

  وید:گکه می بیست دقیقه طول کشید تا به لِب در برسم. زنگ زدم، امیدوار بودم با چهره غمگین منشی

  . سال بعد منتظرتان هستیم.رشدهپُ ! ظرفیتمان متأسفم -

  نشوم. روروبه

  به داخل واحد رفتم. به منشی سلام کردم و پرسیدم: شد و من مانند موش باز در

ن ُپر نشده باشد، چون با بیشتری تیظرفام، امیدوارم هاي تاریخ آمدهنام در کلاسببخشید؛ من براي ثبت -

  سرعت خودم را رساندم.

  کردم:تعجب نمی قدرآنریخت، ي سرم میروهممنشی چیزي گفت که اگر سقف 

هاي تاریخِ ما استقبال نکرده و فقط شما براي کلاِس امسال کس از کلاسدلیل اینکه هیچبخشید، اما به می -

  ود.شهاي تاریخمان برگزار نمیکلاس جهیدرنتتشریف آوردید، استاد تاریخمان به خارج از کشور رفته و 

  کنید؟ها را برگزار نمیوقت کلاسیعنی دیگر هیچ -
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تظاري کرد. انهایی که ظاهراً تازه مرتّب شده بود بازي میا ناخنمنشی سرش را پایین انداخته بود و ب

ی، اماسل يجمهورپایین آمدم؛  هاپلّهتوانستم داشته باشم. پشت سرم را نگاه نکردم و از بیش از این نمی

  ...آخریالحکومت پهلوي، حکومت قاجار و 

  

  آسمان آفتابی
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 خانم کارگردان

ي سالن نشسته بودیم؛ با هایصندلسالن غرق سکوت بود. منی که همراه با گروهم در ردیف ششم   

ثل کردیم تا مهایمان سعی میخنده داشتننگهافتادیم و با هر نگاه به هم یاد اتفاقات دیروز سر تمرین می

  به نظر برسیم. کار بلدهاي بزرگ و آدم

به این  بافکرلحظات چشمانم به هم نیامد و چه ساعاتی که ها که از ذوق این داند چه شبخدا می  

  توانست رخ دهد، بیهوده گذشتند.لحظه و اتفاقات شیرین که می

 گذشت وکردند و انگار زمان به سرعتی سه برابر قبل میدنبال هم می باعجلههاي ساعت عقربه  

 هایمان بیرون بزند. همینبترکد و از سینه کهيطوربهبا آن همراه شده بود.  میهایگروههمضربان قلب من و 

ام بردم و سعی کردم جلوي او را بگیرم که باعث شد کمی به جلو احساس به من دست داد و دست بر سینه

  ام آرام گفت:خم شوم و توجه دیگران را جلب کنم. در همان حالت بودم که فرد کناري

  خوبی؟ -

  تکان دادم و گفتم: دییتأم، سرم را به نشانه در جواب طوري که خیالش را راحت کرده باش

  آره! چیزي نیست. -

خیال شود. سرش هنوز به خوب بودنم شک داشت، سعی کرد بی نکهیباابعد هم لبخندي زدم و او   

را برگرداند و نگاهش به جلو متمرکز شد. جایی که قرار بود براي اولین بار پا بر روي آن بگذارم. این فکر 

 ادامه دهم که باید در تیدرنهاي جلو کنم و هایصندلدم و نگاهی به پشت و بعد نگاهی به باعث شد برگر

  پانصد نفر، نمایشی به همراه گروهم اجرا کنم. کمدستمقابل چشماِن 
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ي که گفتم، فرد طورهماناما باز مجبور بودم جلویش را بگیرم. تا ؛ ام شدکاري که کردم باعث خنده  

  بودم. دادهازدست باً یتقري را ادرجهبرسم که تا به آنجا شانس رسیدن به چنین  نظربه و متشخص  کار بلد

 ي کارگردانان بزرگبردارلمیف يهایم، خود را بر سِر صحنهدر فکر بودم و در اوج رویابافی طورنیهممدتی 

  ماست. از قیافه دیدم؛ همان کسی که حالم را پرسید، صدایم کرد و با صدایی لرزان خبر داد که نوبتمی

  درهمش متوجه شدم؛ از اینکه من در گروهشان هستم، حس خوبی ندارد.

  ازش دل کندم و براي نبردي سخت، به راه افتادم. حالنیبااشده بود؛  تحملقابلام تازه گرم و صندلی

 مخملی، منتظر قرمزرنگهایمان بودیم و بعد پشت پرده آماده شدن و پوشیدن لباس در حالمدتی   

ره گفت بفرمایید دم در بد است، خیشد و گویی رقصان و خوشحال میماندیم. به پرده که به طرفین رانده می

ه زبان نیاورم اش را بسعی کردم دیگر بقیه» مَ«ماندم و خواستم به نشانه ادب، بلند بگویم: ممنون! ولی با گفتن 

  یعنی هنوز هم نیست.؛ ایشان در واقعیت نبودفقط خیالات بود و ج هانیا چراکهو جلوي زبانم را بگیرم 

خش شد اي حماسی پبودیم. موسیقی مستقرشدهپرده، دیگر کامل به کنار رفته بود و بر سر جاهایمان   

  رفت نمایِش ضحاك ماردوش را آغاز کنیم و من کاوه آهنگر بودم.و انتظار می

  نخست، دو قدم به سمتِ تختِ ضحاك برداشتم و گفتم:  

  ام که آنان را قربانی کنم. فرزندان آبتین را آزاد کن.اك! دو تن نزد تو آوردهاي ضح -

ر تخت آمد، ببه شخصیتش نمی اصلاًدوست شده بودیم و نقش ضحاك  باهمی سر تمرین تازگبهتینا که 

  ضحاك نشسته بود و گفت:
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  خواهم.کنم و آن دو تن را هم نمیرا آزاد می هاآن -

  کرد و ادامه داد: درصحنهاد حاضر ي به افرااشارهبعد 

  را با من را اعلام کن. اتيوفاداراین نامه، پیمان  مهر کردناي ماننِد این افراد با حالا که به اینجا آمده -

  اي را به سمتم پرت کرد.با تمام شدن حرفش، برگه

جلوتر رفتم و برگه را برداشتم. به قسمت باحال اجرا رسیده بودیم و من شروع به حرکت کردم و از   

  فریادي سر دادم: زنانقدمي فرعی، هانقشمیان 

؟ گونه خام کرده استاین شمارااید. چه کسی اي بیچارگان! این زندگی کوتاه را چه ارزان به فروش گذاشته -

تا خوراك ماران شوند؛ بلکم دو روزي بیشتر  فرستیمرا نزد ضحاك می فرزندانمان گروهگروهنَنگ بر ما که 

  کنیم.ایم و سکوت میدر این دنیا زندگی کنیم. ننگ بر ما که سنت پیشینیان را فراموش کرده

  اي به من کرد و دستور داد:تینا با نقش دور از واقعیتش اشاره

  .دیکنخاموشاو را  -

 ي مخملهاپردهی به پا شد. همه به سمتم هجوم آوردند و به نشانه پایان اجرا، در آن لحظه سروصدای  

جمعیت حاضر در سالن ایستادند و شروع به دست زدن  هماز دو طرف به راه افتادند و با رسیدنشان به 

  کردند.

  راي بعدياج هایمان، به سمت جایمان رفتیم و با خیالی راحت نشسته و منتظرما نیز بعد از عوض کردن لباس

  ماندیم.
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توانستم عظمت و شکوه گذشته کشورم را درك کنم. اجرا، می نیبعدازااحساس خوبی داشتم که   

س، حکیم تو هاآن، یکی از رگذاریتأثپرواز و شاعر بلند همهنیبااکشوري پر از حماسه و افسانه، کشوري 

 سریال، ما را از تماشاي یک سال تلویزیون،اش به یک نظیر شاهنامهي بیهاداستانفردوسی بزرگ که تبدیل 

  کند.هاي تکراري خلاص مینیاز و از شر فیلمبی

در یک شهرك سینمایی تازه تأسیس حضور  باافتخار؛ گذردیمسال از آن ماجرا  40حالا که بیش از   

یجاد ند باعث اتواالعاده که میي یک کارگردان بزرگ! شاهد ساخت یک فیلم خارقبردارلمیفدارم؛ سر صحنه 

  تحولات زیادي بشود.

  اووووو! انگار یکی کارم دارد:

  کنیم؟ببخشید خانم کارگردان! کی کار رو شروع می -

  بشیم. کاربهدستتر . بهتره هر چه زودالاننیهمآآآآآآآ  -

  

  آنیتا جودکی
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  صدف

  المون؟بمامان، بابا ساعت چند میاد دن-

  .نیم ساعت دیگه-

  ندارم. اه!هیچ لباس مناسبی -

  لباس... یکیشو انتخاب کن دیگه. بدو وقت نداریم همهنیتارا ا-

اس سفت. لب زیچکیدستم خورد به  ،تر بودو یکی از یکی چروك زدمیکنار مرا  میهاکه لباس يجورنیهم

  چوبی داشتم؟

  مامااان این چیه؟-

  ؟یپرسیکمد توعه از من م-

  تا حالا ندیده بودمش... ؛ستنه یه جعبه-

  .جعبه؟ وایسا ببینم-

  یده، از دستم کشید.که فندق د يامثل سنجاب گرسنه ابرگشت و جعبه ر درمثانیه طول نکشید تا ما 2

  .چیزي نیست... بهش فکر نکن-

  .الان درش بازشده و فقط توش چند تا صدفه.. کهنیمامان ا-

  .بهش دست بزنی وامخیاره... فقط چون یادگاریه نم-

  مطمئنی؟ از کی؟-

  حرف نزن و فقط آماده شو.-

  چندان چروك راضی شدم.هودي زرشکی نه را بالا انداختم و به یک میهاشانه

  بریم؟-

  بریم-
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تا حالا  ؛گرفته بودرا  صدف خیلی چشمم کبالاي کمدم دیدم. راستش ی اشب که برگشتیم جعبه ر

  وقتی صدف را برداشتم انگار آفتاب درونش نفوذ کرده بود.اما ؛ مصدف به این خوشگلی ندیده بود

  تم و زیر بالشتم قایم کردم.برداش امغزم دراز کردم و صدف ر يبدون اراده را دستم

  بیدار شدم!

  نه صبح نبود...

  ومیشی داشت.هوا حالت گرگ

  ...است ت چندم ساعواز روي ساعت دیواریم متوجه بش توانستمیقدر تاریک بود که نمولی بازم آن

درست  ؛رفت شکلمیضیب ينهی، بلند شدم که برم بیرون از اتاقم ولی چشمم ناخودآگاه روي آکردیدلم درد م

  یا توهم بود؟ دمیدیم

  فته بود، انعکاس نور هم نبود.ررا گ امنهیقرمزرنگ دور آ يهاله کی

ي تو ا، خودم رکردمیدانه رد مدانه، دپرکرده بودن را که ذهنم ییهاهیکه داشتم تمام فرض يجورنیهم

  دیدم، وایسا... نهیآ

  نبودم؟ نهیچرا تا الان توي آ

یروي ن .کردمیدراز کردم تا مطمئن شوم که خواب نیستم. نباید این کار را م نهیبه سمت آ را دستم

گیج رفت. باید هرچه  شدتبهپرت شدم و سرم  نهیبه سمت خودش کشید، من به داخل آ انامرئی من ر

  .نم نجات پیدا کنماکه شاید بتو شدمیزودتر بلند م

  زور بلند شدم و...به

  توي اتاق خودم دیدم، اما این مِن واقعی نبود... اخودم ر

  :خود دومم به سمتم خم شد و با صداي کاملًا شبیه من گفت
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سال پیش، براي مادربزرگت  30گیر نیفتی این اتفاق  هانهیدنیاي آ يتاتو يکردیباید به حرف مامانت گوش م-

  پیداش کنی یتونی. نگرد، نمهانهیآ، دنیاي افتاد و چه جالب که هنوز هم همون داخله

شده بود، حیف که باید صبر کنی تا یکی دوباره روي تختم نشست و گفت: دلم براي دنیاي بیرون تنگ

  !دخترِ بیچاره ؛نرو پیدا کنه و بعد بتونی بیاي بیرو هاصدف

  .از پنجره به بیرون پرت کردا ها رصدف يسپس بلند شد و جعبه

  .دیکشیم هایاهیخواستم به طرفش بدوم، اما نیروي نامرئی من رو هرچه بیشتر به داخل س

  دوم از اتاق خارج شد. منِ 

داي مانده بود صتنها چیزي که  .دمیدیهیچی نم رتصویر اتاقم مانند تلویزیون خاموش شد و من دیگ

  من نمردم، اما زنده هم نماندم...؛ بود» دخترِ بیچاره« ياکوي جمله

  

  بهار راستی
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  سفیدوسیاه

ي دیگر در انتظارم بود. کنندهخستهبا صداي زنگ ساعت از کابوس دیگري بیدار شدم، یک روز   

یال خواز فکر زدیمکه از پشِت در اتاق صدایم  و با صداي مادرم زده بودمبه سقف زل  قهیپنج دق نزدیکِ 

  بیرون آمدم.

هایم را پوشیدم تا به مدرسه بروم. در تاکسی خوردم و لباس دقیقاً مثل روزهاي قبل با مادرم صبحانه  

ي اکنندهخستهگرفتم؛ مردمی که مانند هیولا بودند و شهر خوبی نمی حس ،کردمیمها نگاه به خیابان از پنجره

  برم.اتاق لذّت ب هیچ زیبایی نداشت. جدیداً از اجتماع هراس داشتم! دوست داشتم تنها باشم و از سکوتِ  که

اي از حیاط و من هم مانند همیشه به گوشه شادبودندها با دوستانشان، ي بچّههمهدر حیاط مدرسه   

از یک  مّاا یه به من داشت؛هاي بسیار زیادي شبیژگیو داستان، تیشخص رفتم و مشغول خواندن کتابی شدم.

  رسید که زنگ خورد.ي جالب میجابهمسیر زندگِی او عوض شد. داستان داشت  به بعد روز

 نشستن متنفّر بودند امّا براي فردي کلاس آخرِ ها از اکثر بچّهشدم. میز من آخر کلاس بود؛  وارد کلاس  

  مثل من بهترین گزینه بود تا بتوانم در حال خودم باشم.

هاي پوستم را آرام در ذهنم مانند غولی بود که همیشه با چاقوي تیزش لایه او معلّم وارد کلاس شد؛  

  گفت:کَند! در فکر بودم که با فریاد معلّم که میمی

  شنوي؟مگر صدایم را نمی -

  :مِن گفتمواز جا پریدم و با مِن
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  بَ...بَ...بله؟

 چهارم را جواب بده. سؤال -

اد ها در کلاس پیچید! استي بچّهناگهان صداي خنده شانسی عددي را گفتم. طوربه پس دانستم،یجواب را نم

  اخمی کرد و گفت: 

  .میدارخیتاراین زنگ  -

  با خجالت سرم را پایین انداختم، او با لحنی تحقیرآمیز گفت:  

  از کلاس برو بیرون و به انجام معادلاتت برس! -

  .پا بود که بسیار به دلم نشستبر نینشدلدر راهرو سکوتی 

ایی هدر هنگام برگشت از مدرسه بچّه را با دقّت بگذرانم که خیلی موفّق نبود. هاکلاسسعی کردم بقیه 

 هاآنمن  ازنظرشدند؛ که ها میسوار دوچرخه باذوقرفتند و سواري میرا دیدم که به سمت پیست دوچرخه

هاي فشام در کپاهاي بیچاره راه رفتنِ کار بودند. در طول مسیر فقط سرم پایین بود و به بسیار احمق و بی

  کردم.ام نگاه میکهنه

  یعنی اتاقم رفتم. ،دادوقتی وارد خانه شدم مثل همیشه به تنها مکانی که به من آرامش می

که مادرم این بود. اولبا دیدن وسیله روي میز بسیار تعجّب کردم؛ دو موضوع باعث شگفتی من شده   

خرید و دومین موضوعی که دلیل اصلی تعجّبم اي برایم نمیوسیلهخواستم،تا وقتی خودم چیزي از او نمی

  بود شخصیت کتاب هم بعد از زدن آن عینک توانست عوض شود. درست است! روي میز یک عینک بود.
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ها را ببندم. باعث شد چند لحظه آن ها خوردهایم زدم، نوري که به آنبا تردید عینک را به چشم  

 اتاق سفیِد اطراف رنگی شده بود؛وي سیاهایدن !بودم آوردههایم را باز کردم از تعجّب شاخ دروقتی چشم

به آیینه  گذراندم ازنظری اتاق را وقت هایشان بودند.منظّم در قفسه طوربههایم مرتّب بود و کتاب امختهیرهمبه

ر، پُازحد سیاه بود الان به دختري تولاغر و اسکلتی که زیر چشمانش به دلیل لاغري بیش نگاه کردم؛ دختر

  ترین تغییر لبخنِد روي لبانش بود.مهم انداخته وهاي گلهمراه با لپ

ام انتظار داشتم مادرم با سردرد و طبِق عادتِ همیشگی دررفتم طرفبهآمد، زنگ در خانه به صدا در

تغییر و زیبایی فکر کردم تَوهُم  همهنیاحال بود. بعد از دیدن واردِ خانه شود امّا او خیلی سر خسته یتن و

ه عاشقش اي کسریع به سمت پنجره رفتم و به منظره چیز واقعی بود.زدم و دستم را نیشگون گرفتم ولی همه

  !ند را ببینمگذاشتود را به نمایش میتوانستم ستارگانی که تازه داشتند نور خکردم؛ می بودم یعنی آسمان نگاه

ها، غذاي داخل ظرفم را تا آخر خوردم و مادرم بود. موقع شام بعد از مدّت یشب خیلی عجیب

ترسیدم بخوابم و ام تعریف کرد. زمان خوابیدن رسید اّما من میي زیادي از دوران کودکیهاي بامزهخاطره

ها مدّت بعد از شده بوداز دست دهم؛ چیزي که باعث  آن راست خوا؛ دلم نمیاورمیدرباز چشمانم  عینک را

 هانآی عینک را از روي چشمانم برداشتم و آرامبهدنیا را رنگارنگ ببینم. تصمیم گرفتم آرامشم را حفظ کنم. 

  روي میز گذاشتم.

از  م.نوقتی صبح بیدار شدم و خواستم از خانه بیرون بروم تصمیم گرفتم که عینک را به چشمانم بز

  حالی به محل کارشان دیدم که با خوشو مردم را می شده بودتر ها زیباي عینک خیابانپشت شیشه

  ها به سمتم آمدند و گفتند: جمعی از بچّه زمانی که وارد حیاط مدرسه شدم روند.می

  واي دختر چقدر دیر آمدي! -
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بردم. با خود گفتم: داشتن دوست خیلی خوب میها لّذت صحبت با آن از .اضافه کردندو من را به جمعشان 

  کردن نیفتاده بودم؟ دوست پیدا به فکر حالتابهاست؛ چرا 

ا که وارد شد بسیار خندان بود. ب معلّم زمان رفتن به کلاس رسید، دوباره دلشوره و اضطراب گرفتم.  

ان و اّما او بسیار با من مهرب». بخنددبا آن مرا دست بیندازد و  تا داکردهیپحتمًا موضوعی مناسب «خود گفتم: 

حرارت در من  عشق وکه با هر لبخندش شعلۀ  شده بوداي اخلاق بود. حال، او برایم مانند فرشتهخوش

روز  ظهر آنازعجیب در کلاس این بود که من توانستم به درس و معلّم توجّه کنم. بعد اتّفاق شد.جوشان می

ذّتی نظرم احمق بودند چه لهایی که به سواري رفتیم؛ حال فهمیدم آن بچّهبا دوستانم به سمت پیست دوچرخه

  کردند.را تجربه می

ها تمام شود. دیشب ها به همین صورت و زیبایی گذشت اّما انگار قرار بود دوباره این خوشیهفته  

 کردم سؤالاز او  رفت از من خواست که عینکم را به او قرض بدهم.وقتی مادرم به جشن توّلد همکارش می

  ی عینک بگذاري؟ او گفت:خواهیممگر چشمان تو ضعیف است که 

 زیبایی و تنوع عینک شود من برايدانم که عینک تو طبّی نیست و ثانیًا مگر چه مینه! ولی این را می -

  بگذارم؟

مادرم به خانه آمد  رفتن مادرم آمادة خواب شدم و دیگر زمانی که بعد ازبعد از کمی فکر قبول کردم؛ کمی 

  را نفهمیدم.

امروز که از خواب بلند شدم از مادرم خواستم عینک را برگرداند اّما حرفی که مادرم به من زد مانند 

  گفت:  او تیر خلاص بود.
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  افتادم و عینک... هاپّلهدر هنگام برگشت من از  شبید خواهم!دخترم واقعًا معذرت می -

  ...زمان ایستاده بود انگار بشنوم.توانستم چیزي دیگر نمی

  گفت: بعد از چند دقیقه با صداي مادرم که می

  شنوي؟صدایم را می -

  مادرم گفتم که ایرادي ندارد؛ اّما واقعاً ایراد داشت؛ من بدوِن آن عینک هیچ بودم... به به خود آمدم. 

  آماده شدم. در تاکسی که بودم  سفید گذشتهوبراي رفتن به مدرسه و برگشت به دنیاِي سیاه

 رزد.اخواستم سرم را بالا بیاورم تا دوباره شهر خسته را ببینم ولی صدایی از درون گفت به امتحانش مینمی

  ي عینک...شهیشدنیاِي پشت  مانند سرم را بالا آوردم و در کمال ناباوري دنیا هنوز رنگی بود؛

تانی به داس توّجهکرد و این من بودم که با ی نمیخاص زدم. فهمیدم که عینک هیچ کارلبخندي بزرگ 

  به خودم تلقین کردم که عینک باعث این موضوع شده است. خوانده بودمکه 

  ...ي دیدن عینک هم بیشتر بودلحظهحالی از این خوش

  

  سپیناز راستین
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