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 هاگرویهالف( روایت هم

 

 سوگل: 

ن و با   متر
داستان یک دختر و برادرشه که همراه پدرشون به مهمونی

ی و کیل عکس یادگاریدوستاشون کیل تفری    ح و دوچرخه  سواری میکنی

 پدر و مادر تصمیم به جدانی یم
ن. ویل بعد مدنر ن و دختر از میگتر گتر

این موضوع ناراحته و همراه مادر و برادرش به یه شهر دیگه سفر 

ویل با وجود دوری از پدرش و ناراحتر هنوز هم با برادرش با  ؛کنهیم

ی همو خوشحال نگه دارنسواری سیع یمکارهانی مثل اسکیت  . کنی

 

 : یوسف

 ! سالم

من یک دختر خییل خوشحالم که همیشه با دوستام و خانوادم وقت 

 . سواریمگذرونم و عاشق سفر کردن به دریا و اسکیتیم

 

 : افشی   

و دل كندن سخت بوده، سوژه داستان ما هم كه  شه خداحافظی یهم

 ٣ست، پدر و مادرش ین ن قاعده مستثتی یه دختر نوجوونه كه از ای

  ش از هم جدا شدن و یسال پ
 

م گرفته كه یتصم مامانش به تازگ
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كه طبق توافق صورت   نی گه و از اونجایه شهر دیمهاجرت كنه به 

 ید به همراه برادرش پیگرفته با
 

، پس با  ش پدرش زندگ ی د از مادر یكنی

ش یپ ش مامانشون بودن، حتر ین آخر هفته پیجدا بشن )تا قبل از ا

ی ه شب بیومده كه یم شده امكانش رو  هفته هم اگه دلشون تنگ یمنر

ی كه مامانشون رو بب (. باالخره روز جدایداشنر ی وع اتر م نی نی ن یسه، شر

وع یترسیم باهاش هشه از مواجهیكه هم  یروز  ده، با تولد دوستش شر

در . كنهیم شه كه باباش تا محل تولد اون و برادرش رو همرایهیم

با دوستاش  یكه به خاطر باز   یشاد یهاغم لحظهتر طول تولد عل

با مامانه و  خوره، اون ته دلش نگران لحظه خداحافظی یم مقر 

اد یمامانشون م، شهیتونه از ته دل بخنده. باالخره بعد از ظهر منیم

اون شب با همه  كه از محل تولد برن شب آخر رو باهم باشن، ویل

 رو به همراه داره، بعد از خداحافظی  ه غیمیه یلحظات خوبش، سا

ر پتو یكنه ز ع ششو یمی    ه به اتاقش و ش تر شدن از مامانش، م و جدا 

فقط به خاطرات قشنگه بودن با مامانش فكر كنه  یكیكه بتونه در تار 

ی تا خنده كه با   )از سفر شمایل ی هر بار افتادن ح یهاهم رفنر   اسیكنر

 …نكه دوباره تكرار بشنید به ایو ام…( كردن و 

 

 عیل: 

ها ها و پرندهترین موجود دنیاست! یعتی از همه سفینهمادر عجیب

ی و آسمونم عجیب تره! وقتر که هست، اصن آدم و حتا از خود زمنر

ه با دوستاش بازی یم ه حواسش بهش نیست؛ مثال متر کنه، متر

ه، خالصه کیل خوش خوشگل یمشهربازی، عکسای خوشگل گتر

کدوم ازین عکسا توی هیچگذرونه، اما هیچ حواسش نیست که یم

مامان نیست، در صورنر که احتماال خودش بوده که لباسا رو 

واسمون انتخاب کرده، موهامونو شونه زده، و وقتر برگشتیم یه بوس 

گنده از لپامون گرفته! اما وقتر که نیست، مثال وقتانی که داره از 
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ه مسافرت، انگار همه . هر ی دنیا از همه چی خایل شدهپیشمون متر

کتی هیچی نیست! ویل عوضش وقتر که جا رو نگاه یم

گرده....چقدر خوبه! انگاری یه عالمه رنگ پاشیده باشن وسط بریم

بوم زندگیمون! دیگه هر روز، حتا اگه تو خونه هم نشسته باشیم و 

به همدیگه نگاه کنیم، انگار که از صب تا شب با هم رفتیم اسیك و 

کاش همه مادرا همیشه باشن پیش قشنگ گرفتیم!  عکسای قشنگ

 هاشون! بچه

 

 

 ب( روایت دیگران

 

 : ی   مت

کردن با   حی    تفر  ،اد یز  یجشن تولدها؛ میگذروندرو یم خون   یروزها 

تا  . با دوستشون شاد بودند  مه ها بچه . میذروندگخوش یم . خانوادم

که چرا   کردند یم هیام خسته شدند و گر هبچه . که کرونا اومد   نیا

که من باهاشون صحبت کردم و گفتم   نیتا ا میمثل قبل باش میتوننیم

و  میاسنپ عکس گرفت تییو با سو  ا یلب در  میفتر  . سفر  میبر  د یایب

 . میگذروند  خوش

 

 : فائزه

 . گذرونمها یمهمه وقتم رو با بچه با یمهد کودکم و تقر  کی من مرن  

سفر که متاسفانه دو تا از  میها رو با همکارم بت  بچه میگرفت  میتصم

. انیبا ما ب تونستند نیم نکهیشدن و ناراحت بودن از ا ضیها مر بچه

که   میگرفت  میتصم انیبا ما به سفر ب بتونن ها هبچ نکهیا یبرا ما 
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و  ا یدر  میبا هم رفت. میو ماسک بزن میانجام بد پزشیك یهاقبتمرا

 . میعکس گرفت

 

 :  ل یل

 بچه
 

ی  ها روح زندگ پارک  یتو  ا یمهد کودک  کیبه  یتر م وقتر  . هسنر

 د یو ام یشاد تی یبکه در کنار خونوادهاشون اونها رو یم  اون زمانی  ا ی

باهاشون  ،یازشون عکس بنداز  یدوست دار  . دنیرو به تو انتقال م

کوچولوشون پا به   یاونا با اون پاها . یبا اونها سفر بر  ا ی ،حرف بزنی 

 یبرا ا یدر  هیبه اندازه  ویل کهیکوچ  نکهیا دلشون با  . انیپات م

 . جا داره ا یدن یهاخویسر 

 


