
 

 

 

 |   مصاحبه با عینک| 

 

باهم مصاحبه ای داشته ...؟  سالم جناب عینک، حال شما  +   وقت دارین چند دقیقه 

 باشیم؟ 

 بفرمایید  -

 اول یکم از خودت بگو+ 

بهار  .  کنم تا بهتر ببینهمن به بهار کمک یم  . شناسمماهه بهار رو یم  ۶عینکم و تقریبا  من   -

 …ببینه و اینجوری دیگهکنه تا کمکش کنم که بهتر  به من کمک یم

وع یم +    که یک عینک خوب باید کنیم. تو یمهه چه باحال! . خب شر
ی
 از خصوصیان

ی
دون

ی شیشه ،  داشته باشه اینه که سبک باشه  خییل تو چشم نباشه و    ، هاش زود خط نیوفتی

ایط عینک   ها چیه؟ وجودش کمتی حس بشه. نظر تو نسبت به این شر

ویل این به این معنا   ؛ها از این محدودیتمون راضی هستیمی عینکمن فکر میکنم همه -

ی جلوی چشم داشته باشیم، وجودمون  نیست حاال که در تالش هستیم حضور کمتر

ن فهمیدم که اینطوری مفید ترم و بیشتر مورد حس نشه و بی خاصیت باشیم. اتفاقا م
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م توجه قرار یم ایط راضیم و حس خوبی هم به این نوع مفید بودنم    ،گتر پس از این شر

 .دارم 

ی که هستی راضی ،  عینک+   ی ای بودی یا محل قرار  ی؟! دوست داشتی شکل دیگه اتو از چت 

یت جای دیگه     !؟بود ای  گت 
ا
ی،   دوست داشتی   مثل گوشواره باشر و روی گوش قرار بگت 

ه باشر  ، گت   ...؟! گردنبد باشر

 

ی که هستم راضیم. من تجربه نکردم جای دیگه - ی ای  ای بودن و شکل دیگهنه من از چتر

ه و گردنبند و دستبند مفید ترم خوشحالم و    ، بودن رو  ها مثل گتر ی ویل اینکه از بقیه چتر

های آدما و  فکر من در اینه که کمک کنم به چشم  یهمینم خوبه. کال ذات من و همه

 . ای بودنم فکر کنمتونم به یه جور دیگهنم 

 به شکل دیگه که نیم +  
ی
…ببینم عینکتون اصال تو فکر داری؟ فکر    ،ای بودن فکر کتی

؟یم  چجوری؟  کتی

از فکر چیهنم   - اما وجود دارم   ،دونم دقیقا منظور  حس دارم و    ،ویل من مغز ندارم 

نم فیم اگه  )خب  صحبت  همم  براتون  و  نبودم  پیشتون  اینجا  االن  که  فهمیدم 

  کردنم. کنم برای دیدن، در حال فکر  ویل من هر موقع دارم به کیس کمک یم . م(کردنم 

 هات شکسته؟تا حاال شیشه  + 

 !!این اتفاق خییل بد و دردناکه! خدا نکنه ،نه  -
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نیوفتهنیم + برات  وقت  هیچ  اتفاق  این  که  امیدوارم   .دونستم. 

 کنار    ،خب
ی
بگو ببینم تو چه حیس داری وقتی که داری از چشم جدا مییسر و برای مدن

 ؟کتی اون موقع داری به چی فکر یم !؟گذاشته مییسر 

ا کمک کنم و دیگه  هاینکه بتونم به بهتر دیدن آدم : من کال برای یک هدف ساخته شدم  -

همیشه هم دارم پس . مای ندارم که بخوام بهش فکر کنهیچ هدف، آرزو و یا خواسته 

من وظیفم اینه که از چشماشون مراقبت کنم و حتر وقتر هم که   .کنمبه این فکر یم

 ... چون تنها هدفم کمک به بهتر دیدنه ،کنمش پستم نیستم دارم بهش فکر یم

 +  
 

 .بیتی بگویکم از حست نسبت به دنیانی که یم  ،خب ! چه هدف قشنگ

چی بیشتر    غریبه که پر از اعجاب و شگفتیه که هر از نظر من دنیا یه جای عجیب و   -

 .هاش گم مییسر شناسیش بیشتر توی نشناختهیم

سم یم!  چه جالب+   هانی رو دوست داری؟ تو چه رنگتونم بتی

ی رنگ - ای خوبیر ی ی هیچ کدومشون فرق نم ؛  ها خییل چتر همشون رو دوست   و   ارم ذمن بیر

ی که رنگ   .ها رو دوست داشته باشمدارم. اصن منو ساخیر

انی رو که زیبا !  چه خوب +
ی اینکه بعضی وقتا چت  از  ببینم، تو چه حیس داری  بگو  خب 

ی به بهار نشون میدی؟  !نیستی

های خوب   . خب این موضوع دقیقا مثل خود آدماست - ی هر انسابی در وجود خودش چتر

ی  اگه ییک از اینا نباشه نمیشه   ؛و بدی داره. خوب و بد و زشت و زیبا مکمل هم هسیر

 کرد . انسان
ی

ها آفریده شدند تا تجربه کنند لحظات خوب رو و همینطور لحظات زندگ

 نکرده باشه ک  هانسابی ک  . بد رو 
ی

ها هم آفریده انسان نیست. عینک  هلحظات بد رو زندگ
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ی خاص یا عجیتی نیس ک  ها ها و زشتر شدن نشون بدن زیباب   بخوام حس   هرو. این چتر

های خوب رو فقط نشون بده، یعتی  ی خاض نسبت بهش داشته باشم. عینیک که چتر

ی ساخته شدم منم واس  . فقط یه طرف قضیه رو ببینه که دیگه عینک نیست  . ه همیر

های خوب رو  ی تا نشون بدم هم چتر بد رو   ،من ساخته شدم  های  ی من فقط   . هم چتر

 نم   هوظیفم اینه ک
ر
من دارم هر دو طرف   ؛کنهنشون بدم. و این دیگه برای من فرق

 . اینا بدون هم معنا ندارن . چه زشت چه زیبا  ،قضیه رو میبینم

اصال به نظر تو،   ها…گ ینزد  دن  ید   یبرا  ا ی  کتی ها به بهار کمک یمدوردست   دن  ید  یو برات+  

؟یها رو شفاف مارزشمندترن؟ اونها که دوردست   نکها یکدوم ع ی ی اونها که هم  ا ی  کتی  ی جلو   ت 

 دن؟ی چشممون رو از تاربودن نجات م

اصن    .شمیدور استفاده م  یبرا  شتر یبهار ب  ی برا  ویل،  هستم astigmatism نکیمن ع -

ی ب  د یبا  چرا  ی دورب  یها  نکیع  یر ی ب  کیو نزد  یر فرق گذاشت؟!!!]بهم برخورد ها![ از نظر   یر

ی من هر چ    گه یبهمون کمک کنه ارزشمنده. د  یانهیکه در هر زم  یتر
ر
 نکیع  کنهنم   فرق

ی چ ا یباشه   . گهید  تر

عذرخوایه یمخب،  +   حسانی  بود!  من  نابجا  سوالم  اگه  موافقی  حاال  کنم  یکم بیاگه  ا 

  ؟حال و احوالتون چطوره .ی بهار صحبت کنیمدرباره

 .گذره. همیشه پیش همیم دیگه، کنار میایمخوبیم . هیع یم -

؟  ،تو که همیشه پیش بهاری +   چیا ازش یاد گرفتی

ها، همه به کمک ها هم مثل انسانگرفتم که ما عینک  یاد   : یکیشو کوتاه و خالصه میگم -

 نم 
ی

 .گذرههم محتاجیم و اگر غتر از این باشه زندگ
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 از کجا به این نتیجه رسیدی؟  + 

تونستم داد که من نم کرد، اهمیت نم مثال اگه بهار مراقبم نبود، درست نگهداریم نم  -

 .کمکش کنم بهتر ببینه

توی یه عکیس که بهار از تو واسمون فرستاد، یل خوبه که انقد هوای همو دارین!!!  + خی

ی برق یم شیشه  ی ی نگه یمهای تو از تمت   داره؟زدن. آیا بهار همیشه شیشه تو رو انقدر تمت 

 یقطره ها ا یهامه  شهیانگشت رو ش یجا  ا ی شهیهم . وقت چی ، نه ه د یراستشو بخوا -

 دستشه و یه نکی، اون بنده خدا همش دستمال عستیبهار ن تر تقصالبته …ایآب 

 فی کث  یخودیتو چرا انقدر ب تگفبار واقعا داشت بلند بلند بهم یم هی . کنهپاک یم

 کنم خب!   !! من چی یسر یم

  .ممنون عینک جان که وقت گذاشتی و با ما صحبت کردی+ 

 


