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 هاگرویهالف( روایت هم

 

 سوگل: 

بنظرم قصه رشد و بزرگ شدن یک نهال، که اولش یه بذره، که کم کم 

مسی  رشد پذیره. توی هایل که خییل آسیب. نتبدیل به یک نهال میشه

ات و پرنده ه. بعد یه گل رز زیبا یمها قرار یممورد حمله حشر بینیم گی 

برای درخت شدن. توی  شتالش به کنه،نهال نگاه یم که داره به تالش  

مسی  درخت شدن از هر کمیک استقبال میکنه تا تبدیل به درختی 

 . برومند بشه

 

 : یوسف

بعدش  . که زیر خاک بود پناه بودم  من اول یک بذر خییل کوچیک و ب  

ات و پرندهههم . بزرگ شدم و تبدیل به یک نهال شدم ها بهم ش حشر

شدم و تبدیل  زدند ویل من استوار وایستادم تا اینکه بزرگآسیب یم

ی جلودار من نیست . به یک درخت تنومند شدم ز  . حاال هیچ چی 

 

 : افشیر  

 ر  بی سوژه داستان گل رز صور
 

هست كه نسبت به محيطش خيیلي  نیک

 
 

 جديد در خاك خایل گيایه  حساس و دقيقه، مخصوصا كه به تازگ
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وع به رشد كرده و اون شمست و خوشحاله كه  از نزديك  كنارش شر

براي اين  شاهد اين رشد و نمو هست. ویلي در طول روزها اتفاقهابي 

مخصوصا  كنه،رو بسيار نگران از آينده یم فته كه رز صوربی و نهال مي

 . در جهت مراقبت از نهال انجام بده یتونه كار خودش هم نیم وقتی 

برگ كوچيكش جمع ميشن كه واسه  یها ميان رو اول كه مورچه

البته اتفاق . نحيفش وزنشون زياده و ممكنه برگ كنده بشه یبرگها

ز مورچه یيك پرنده برا: ناگوارتر ميوفته به  ها وقتی خوردن همي 

واقعا صحنه  . زنهبه ساقه اون صدمه یم اد،سمت نهال فرود مي

ه  ها اين اتفاق ویتونه جلنیم نه كه  دردناكيه براي رز صوربی  رو بگی 

كه به باغ   یبراي نهال انجام بده. خوشبختانه كشاورز  یو نه كار 

 
 

ز ساقه ميشه و اون رو با يه بست دوباره یم رسيدگ كنه متوجه شكسيی

تونه شاهد رشد و بزرگ شدن یم ربی . حاال دوباره رز صو کنهیمشپا 

نيست كه ببينه اين نهال  حيف كه عمرش طوالبز  ویل ،اين نهال باشه

 ه... در نهايت به يك درخت تنومند تبديل شد

 

 عیل: 

بینید. وسط یه جای م همینجاست که یمری صدا بزنید. خونهمنو ک  

گید باغچه. چند روز پر از خاک و گل و گل و گیاه که شماها بهش یم

ابي پاشید تو. امروز پیش ییک سقف خونه
ز ی ما رو کیم وا کرد و یه چی 

پاشدم دیدم بله، بذر یه گیاه تازه بوده. این گیاها خونه ما رو خراب 

، پای این مرغ و خروسا و مورچهیم ز ها و هزار تا جک و جونور کيز

؛ اونوقت هم خودشون دیگه رو هم به اینجا وا یم ز ز آسیب یمکيز بیيز

ز مرغ سفیده که دیروز اومدم شوقت گیاه و نوک ییک از  – مث همي 

البته آزار. های ب  ریزن به جون ما بیچارهیا اینکه یم –برگاشو کند 

ای هم هست. چند شب پیش بود که با صدای جیغ از خطرای دیگه

ون از خونه، دیدیم ای دل  خواب بیدار شدیم، شاسیمه، اومدیم بی 
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ل، یه نفر این گیاه بیچاره رو لگد کرده. خالصه همه حساب  دمغ غاف

شدیم. ویل فرداش یه پش خوشتیپه با نخ و چوب و اینا اومد و دوباره 

ز فرشته  ش پاش کرد، عي 
 

ی نجات! ویل همیشه أوضاع به این قشنیک

ز وقتا بود که پشعموم جونشو واسه خاطر تموم نمیشه.  پارسال همي 

ز رز صوربی   بینید داد به شما؛ یه کالغ سیاهه اومد و که دارید یمهمي 

ز قراره  بعدش دیگه کایک نبود که نبود. حاال باز خوبه این گیاه که کاشيی

ها تونه از روی بوی جوونهدرخت بشه )اینو پدربزرگم گفته که یم

ی ما به ها رو از این لونهبفهمه که چی به چیه(؛ بزرگ میشه و مورچه

نه، یک کیم هم وسط تابستون و توی زل  آفتاب کخودش جذب یم

واسمون سایه میاره. ویل تو رو خدا، این مرغ و خروساتونو اینطوری 

 ما؛ ما هم کرمیم، واسه خودمون حیابی 
 

ول نکنید وسط زار و زندگ

 حیایط داریم، آرزوهای دور و درازی داریم!  داریم،

 

 ب( روایت دیگران

 

  : خواهر 

یه گل خونگیه. منظورم گیل که تو مزرعه یا   زندگینامه   به نظر من

ی باشه . گیل که هیچ دفایع نداره و تحت تاثی  عوامیل  ز ز چی  همچي 

ز رشد یم  هابي که خار دارن بیشیی گیاه   تخریب میشه. به نظرم من کيز

به جز زیبا   گیاه   فهمونه کهپرنده تو تصویر به من یم . تا این نوع گیاها 

ز جوری که به  بیشیی غذاهای ما هم هست.  منبع ،سازی همي 

م ه چون اینا  ،م اهمیت بدیمه خودمون اهمیت میدیم باید به اینا 

 دارن. از عکیس که توش ساقه گل
 

د. اومو بستی خییل خوشم ر  زندگ

 . ل شدیئبراش ارزش قا

 

 : برادر
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. ن و دوستو نویع که باشن از نظر من مهرب ها هرگل  ز داشتتز هسيی

ز سختی با همه  محل به عنوان  و ر  باز اینجا ه دار  وجود  هابي که در زمي 

 
 

ز  به فکرهم همیشه  ونن و کردن و مهرب  انتخابزندگ مردم زمي 

. در حایل ک ز من ند. دار زیادی نتوجه متقابل  ها به گلها انسان ههسيی

هابي هستی که توجه های تو فهمیدم که تو ییک از اون انساناز عکس

 ها ل و گیاهبه گ متقابل داری

  

 پدر: 

کنه. باعث میشه دیدن گل به مدت طوالبز حالت روابز منو عوض یم

ی خونشو گل ن و شاد بشه و دلش بخواد همهو که ادم مهرب

گل داشته باشه. من   هکه  از طریق گیاهی بیشیی این احساسات  ره. ذاب

 و به جز گل   از اون عکیس که از
 همرو خودت یه گل دیگه  باال گرفتی

 . کنارش جا دادی خوشم امد 

 

 : الیل

موضوع  . خواستدوست یم هیدلش  . تنها بود  یلیباغچه کوچولو خ

جوجه گفت . گذاشت  ونیم کرم مهربون و جوجه شجاع در   رو با 

اومد شاغ باغچه و اونو  کیبذر کوچ هیفردا با  . منه شیکار پی  چاره

باغچه کوچولو هر روز شاهد رشد کردن و  شت. کنار بوته گل رز کا

بذر  و  گذرهها یمروز سال ناز او . بود  دشیبزرگ شدن دوست جد

 . دوست باغچه کوچولو  نیبهیی ، درخت تنومند شده هیحاال  کیکوچ

 

 : یر  مت

گرفت تخم   میروز تصم هی. بودم عتیعاشق طب اد یم ادمیکه   از وقتی 

ات و پرندگان بهش آساون نهال رشد کرد اما  بکارم.  نهایل  بیحشر

چوب  هیو اول از همه با  دمینشدم و بهش رس د یمن نا ام اما . زدن
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 هیها اون نهال به بعد از سال حاال . کوچک نهال رو محکم کردم

 .هشد لیدرخت بزرگ تبد

 

 

 


