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 هاگرویهالف( روایت هم

 

 یوسف: 

چون پر از درخت و گل و بلبل  ،خانه پدر بزرگ رو خییل دوست دارم

، رویمهر وقت که به خانه پدربزرگ یم ! واقعا زیباست . است

ن  د. کشیم ماندر آغوش و  د آیبه استقبال ما یم پدربزرگ زمان برگشت 

خودمان  یشویم و به خانهاو دورتر یم یهر چه که از خانه ،به خانه

تا اینکه کال  ،شوند جنگل ها و درختان کمت  یم ،شویمتر یمنزدیک

ها آروزی و من با نگاه به آن ساختماند ماننها یمفقط ساختمان

ن دوباره   . کنمپدربزرگ را یم یبه خانه برگشت 

 

 : سوگل

ی داستان وع روستا  و  طبیعت دل از  که  دخت   در  و  کنهیم سفر  به شر

( رومال) خایک جاده از  سفر  این. میشه رو روبه هم فردی با  سفر 

وع  زیبای   از  پر ه که میش اصیل ایجاده به تبدیلکم کم  و  میشه شر

 نشیم دیده دور  از  ها نو ساختم و  میشه نزدیک شهر  به کم  کم.  است

ی از  و  ن  دیده بیشت   شهری بافت و  شهمی کم  روستا  و  طبیعت شست 

ک پایان در . میشه  و  همیکن نگاه ها خراش آسمان به و  ایستاده دخت 
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ی اونها  جز  ن  به دوباره زماین  چه کهه  فکر  این در  و  نمیشه دیده چت 

 
 

 . هگردبریم روستای   و  ساده زندگ

 

 : ن  افشی 

 انتخاب 
 

كه در شهر باشه و يا يه محيط روستای   بكر،   محل زندگ

بوده كه همه باهاش در طول زندگيشون مواجه  هميشه يه چالشر 

، سوژه داستان ما هم كه يه دخت  نوجوونه، تصميم یم ن ه هست  گت 

كنه يك یم یريز خودش رو در معرض اين چالش قرار بده و برنامه

دور از شهر محل  روستای  هفته رو در باغ پدربزرگش كه در 

روزهاي اول ششار از لحظات ناب و جذابه، . زندگيشه، بگذرونه

هاي ، شوكله زدن با حيوونیلكشف محيط جديد، آب هواي عا

 
 

ها قايم ، لذت بردن از منظره غروب كه پشت ساختمونخونگ

های    از روز چهارم كم كم دلش تنگ ميشه براي خيیل… نشده و
ن چت 

نت   : كرد م نیمكه فكرش رو ه كه   اتاق كوچيكش، دوستاش، اينت 

 آخر كه عجيب حت   یباهاش بتونه به اينستاگرامش ش بزنه، روزها

بد قواره هم تنگ شده بود. باالخره يك  یهادلش واسه ساختمون

از لحظه ورود به شهر،  . هفته تموم شد و اون برگشت به شهرشون

دونست كه در واقع عوض شده بود، البته خوب یم انگار همه چ  

اونه كه عوض شده و داره يه جوره ديگه به شهر محل زندگيش نگاه 

ها تازه فهميده بود كه چقدر اين تركيب ناهمگون ساختمون . كنهیم

ها شده پشت ساختمونقايم غروب   تا حت   سيماین  یهاو بلوك

 …آدم اونجا باشه «خونه»اگه  ،تونه قشنگ باشهیم

 

  عیل: 

اولش چوی  که دم در گذاشته بود نظرمو گرفت. گذاشته بودش 

ذارن داخل که اگه کش اومد برش دارن پشت در. معموال چوبو یم
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خوره؟ وقت  درو و حسابشو برسن. آخه چوب پشت در به درد گ یم

مرد خسته و خمیده میومد تو،  زدم، خودش وا شد. از ته باغ یه پت 

شد! خودش بود. هموین که اینهمه نیمبا یه لبخند مهربون. باورم 

مرد خمیده و مهربون سالنهسال دنبالش بودم.  سالنه میومد جلو. پت 

شد! خودش بود! بعد از اینهمه سال پیداش کرده بودم! باورم نیم

شد که اینجا، تو کتابا راجع بش خونده بودم و باورم نیماونم اینجا! 

جستجو خت   باید به تیمباغ قدییم پیداش کنم. توی این خونه

مون باالخره نتیجه داده بود. وثعهدادم. چهار سال جستجوی ی  یم

. جنگل ن و درختا راه  تمام راه رو تا شهر دویدم. چند بار خوردم زمت 

کردن تا من زودتر برسم. به اون ساختمونا، به طبقه چهارم، وا یم

شمو بردم باال. دفت  پژوهشکده. باالخره رسیدم. نفسم باال نمیومد. 

 تو آسمون بود. یگ از پنجره
 

های طبقه چهارم باز بود. ماه قشنگ

! پیداش بچه»البد دفت  رئیس بود. داد زدم  ن ها! زود بیاید پایت 

 «کردم! 

 

 

 دیگرانب( روایت 

 : *هسدی

ن چ   به که  بوده یفرد هی که  نهیا نمیبیم که  یت 
 

 جور  هی یتو  زندگ

فتیپ االن مثل علم که  ی  ایدن  قرار  بود  ساده ا یزندگ و  بوده نکرده شر

  روز  هی و . شده بزرگ اونجا  و  داشته
 
 که  خورهیم بر  در  هی به اتفاق

 شهیم کنجکاو   شونیا خب. کردنیم امد  و  رفت ازش ندرت به ها  ادم

نه  ن  هک  نهیبیم هت  م جلوتر  هرچ   و  کنهیم یط رو  رایه هی ون،ت  بمت 

ن چ همه ر چقد   توش هک  ی  ایدن با  ت 
 

 زدهشگفت . متفاوته کردهیم زندگ

 هی به باالخره و  بره جلوتر  تا  کنهیم کشیتحر  شیکنجکاو   و  شهیم

فتهیپ شهر   کم  داره عتیطب و  بلنده یهاساختمون پر  که  رسهیم شر
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 فضا  نیاز  فرد  اون که  خالصه. شهیم گم  صنعت پشت شیب و 

 ینجور یا. بگذرونه وقت اونجا  کمی هت  گیم میتصم و  اد یم خوشش

 . چرخهیم طیمح اون یتو  کمی که  شهیم

 

 : *غالم

 از  کرد یم تالش داشت و  بود  شیگوش  یتو  شش شهیهم مثل دخت  

ن ب  ها خوب گرفت،  درختاش و  خایک جاده و  خودش از  که  ی  عکسا ت 

ن هم. کنه  انتخاب رو   و  شده دور  مادرش از  گ    نفهمه شد  باعث ت 

ن چ کرد   نگاه برش و  دور  به وقت  . فریع جاده به زده کامال   االن  ی  آشنا ت 

 فقط بود  جلوش که  یدر  ویل. برگرده ور  کدوم  از  دونستنیم و  د یند

 . بود  در  اون زدن اونم و  آورد یم ذهنش به فکر  هی

به یتو   در  به یشت  یب فشار  وقت   ویل نکرد، باز  رو  در  کش  اول یضن

 تا  برداشت جلو  به قدیم. شد  انینما باغ داخل یفضا و  شد  باز  آورد 

 و  تر محکم لحظه هر  رو  هاشقدم. کنه  دا یپ رو  کش  بتونه د یشا

ن   یاگهید باز  در  کرد،  نگاه رو  چپش سمت وقت  . داشتیم بر  تر مطمت 

 یتو  زنداین  کی مثل داشت انگار  که  مرد  کی دفعه نیا ویل. د ید رو 

  باغ اون
 

ن پا ش  با  کرد،یم زندگ : کرد   صدا . ومد یم سمتش افتاده یت 

 «! آقا  آقا،»

 «! د یببخش آقا،»: کرد   صدا  دوباره. نداد  جوای   مرد 

 مرد  تا  بزند  دست او  به خواست نگرفت جوای   هم باز  که  بعد  ویل

 . بود  ناشنوا  د یشا. شود  او  متوجه

 مرد  آن بدن از  دستش وقت  ! زد نیم شش به احمقانه فکر  نیا کاش

 کی مثل قلبش ترس از  گذشت،  او  از  روح کی مثل مرد  و  شد  رد 

 عقب عقب زده  ونت  ب حدقه از  چشمان با .  د یتپیم گنجشک

 االی  یخ ا ی و  ند یبیم خواب احتماال  که  کرد یم فکر  نیا به و  رفتیم

 ! شده
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 که  د یرس کوچک  یجاده کی به راه آن از  و  داد  ادامه را  راهش

 وارد  اشزهیغر  دنبال به. بودند  کرده  درست سقفن  شیبرا درختان

ن شزم به د یشا تا  شد  جاده  !  برسد  ت  یعجا ت 

 داد یم نشان شواهد  و  شد یم تر قشنگ رفته رفته درختانش و  جاده

  جاده امتداد  در 
 

 . دارد  انیجر  انساین  زندگ

 و  آسفالت خاک، یجاه ب کم  کم  و  شد یم تر ضیعر  جاده رفته رفته

ن   در  ی  هاخانه قهیدق چند  گذشت  از  بعد . د یدیم شیپاها ر یز  را  بت 

 . دهیرس شهر  کی به داد یم نشان برق چراغ یاهت  ت و  دست دور 

ن ماش و  مردم رفته، رفته  یباز  که  کودکاین .  شدند  انینما شانیهات 

 همه. دند یچرخیم ابانیخ کوچه  در  که  ی  هاسگ ها گربه  و  کردند یم

ن چ کی جز ه ب بود، یعاد چ    ها انسان هیشب آنها  یهمه یچهره.  ت 

ن  یهاصورت نیا ویل بود  خا با  ی  هاسگ و  قرمزشان و  آی   و  ست 

ن  یهال ک نفس که  بود  ست   حال در  یهاساختمان. آورد  بند  را  دخت 

ن ماش و  ساخت  یعاد همه و  همه آسمان، و  ها گل  و  درختان و  ها ت 

 فرق بود  دهید قبال  که  ی  آنها با  ها انسان آن یچهره ویل. بودند 

 به باشد  ی  جادو شهر  است ممکن نکهیا به توجه بدون.  داشت

 حس شهر  آن به تعلف   حس وجودش در  کم  کم.  داد  ادامه راهش

 در  را  د یسف ماه وقت   شد  تر قشنگ و  تر رنگ پر  حس نیا و . کرد یم

. بود  او  یبرا یشهر  نجا یا ؛بله. زد یم چشمک او  به که  د ید آسمان

 ها بچه بود  دهیشن بار  چند که   باشد  ی  جا همان نجا یا د یشا. او  شهر 

. بود  برنگشته هیناح نیا به آمدن از  بعد  کش.  اند شده گم  آن در 

 سن به که  یابچه هر . بود  شهرشان در  که  سنت   بخاطر  هم شاههم

۱۲  
 
 به که  ی  هاتجربه با  تا  گرفتیم شیپ را  سفر  د یبا د یرسیم سالگ

  آورد،یم دست
 

 با  و  رفتند یم ها بعضن . کند   معنادار  را  شازندگ

 وقت چیه و  رفتند یم ها بعضن  ویل. گشتند یم باز  تجربه از  یبار کوله

 به هیبق با  اند دهید که  را  ی  هاسنت و  ها انسان و  شهرها  توانستند نیم
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اک  دنید با  کرد یم احساس. نجاستیا هم او  حاال  و . بگذارند  اشت 

 ! بود  کرده  دا یپ را  اشخانه او  بله،. برگردد  تواند نیم وقت چیه ماه نیا

 

 : آیال 

،   باغ هی یتو  دخت 
 

 یرس کارش.  درخت از  پر  باغ هی. کرد یم زندگ
 

 دگ

 . بود  ها اهیگ  و  گل  به

 اون بجز  که  بود  سال ۷ االن و  باشه باغ یتو  شهیهم بود  مجبور  اون

 ذاشتینم کارشصاحب. بود  دهیند رو  یاگهید یجا بسته، طیمح

ن ب پل تنها  که  رو  فکستتن  و  کیکوچ  در  شهیهم و  بشه خارج باغ از   ت 

 . کرد یم قفل بود  ونت  ب یایدن و  باغ

ن  ونت  ب از  بعد  صبح روز  هی  بار، حمل مخصوص ونیکام  رفت 

 . کنه  قفل رو  در  رفت ادشی کار صاحب

 تنها  بود، در  پشت یایدن دنید و  فرار  فکر  به شهیهم که  دخت  

 . رفت ونت  ب باغ از  و  برداشت بودن لباس دست دو  کهرو   لشیوسا

 ما، داستان دخت  . بود  یلگ    و  خایک جاده اول، روز . بود  راه تو  روز  ۲دو

 ،ایهیس و  شد  محو  د یخورش تا  رفت شیپ و  رفت شیپ نجور یهم

 . کرد   بغل رو  آسمون

 . افتاد  راه به دوباره بعد  روز  صبح و  د یخواب جاده کنار   رو  شب

، راه ساعت کی از  بعد  ن  گهید. کرده  فرق یلیخ جاده شد  متوجه رفت 

 و  کدستی ت  مس جاش،به. نبود  خایک جاده. نبود  اهیگ  و  گل  از  یخت  

 . بود  آسفالت

 . د یرس شهر  به عص 

 همه که  د ید رو  مردم و  د ید پل د،ید ساختمون د،یرس شهر  به وقت  

 اما  داشت لیموبا سشیرئ فقط باغ یتو . بودن گویسر   با  کار   شگرم

 . بودن خودشون سیرئ همه انگار  نجا،یا
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سم دخت   از  داشتم دوست یلیخ  هاش ی  بایز  و  د یرس شهر  به وقت   بت 

 . داشت حش چه د ید رو 

 . .. فیح ویل

 از  که  یدخت   به کش  که  بودن یمجاز  یایدن غرق انقدر  مردم

 
 

 ! نکرد  توجه داد، جون گرسنگ

 

 : زهرا

ک  «؟شینو یم چه درباره ،پدربزرگ» : د یپرس پدربزرگ از  دخت 

  محل یت  تغ مورد  در » : گفت  پدربزرگ
 

 «زمان گذر   در  زندگ

 من یبرا» : گفت  پدربزرگ . دهد  حیتوض شت  یب شیبرا که  خواست

  محل یت  تغ
 

 آن من و  بود  شده باز  میبرا یدر  که  بود  طور  نیا زندگ

ا خاطر  به را  در    طیشر
 

 دورتر  در  آن از  چقدر  هر  و  کردم  باز  زندگ

 که  یشهر  به دمیرس تا  . کردمیم احساس شت  یب را  تفاوت م،شدیم

ن چ  روستا  در  من که  ی  هاجنگل مثال یبرا . داشت ت  یعج یهات 

 ا ی و  بودند  شده پنهان با یز  یهاساختمان پشت بودم عاشقشان

م بازارگاو  در  نداشتم حال به تا  من که  امکانای    تا  که  همانطور  دخت 

 شهر  در  که  امکانای   یبرا دلت یا آمد  یم محل به روز  چند  که  زماین 

  . گذرد یم گذشت  یم روستا  در  یبرا متفاوت ار یبس که  ی  روزها و  بود 

ک   به یگر ید جور  گرفت  میتصم پدربزرگ یهاحرف با  دخت 
 

 زندگ

 هت  خ آسمان به فقط و  یبلند کی به ود بر  گرفت  میتصمد. کن  نگاه

 . کند   فکر  بزرگ پدر  یهاحرف مورد  در  و  شود 

 

 : الیل

با ، م باغ پدربزرگ استیخاطرات کودک نیتر از قشنگ گی

ش و از  یهادرخت ن  یجلو  وقت   . نشو تر لبخند مهربهمه مهم شست 

قدم زدن  عاشق. د یبوسو با عشق ما رو یم ومد یدر به استقبالمون م
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. بود  یهوا ابر  مخصوصا وقت   ،اون منطقه بودم یهااغبتو کوچه

به  لیها تبدباغتموم اون کوچه امرز یکه بعد از اون خداب  افسوس

. تن یبیآپارتمان م ،قشنگ یهااون درخت یشده و به جا ابونیخ

رفتم  اونجا م به یخاطرات کودک د یتجد یبراها بعد از سال وقت  

 چشمهامو بستم و سیع . گرفت  یلیخ دلم. و زباله دمیآسمانخراش د

چه  . خودمو تو باغ پدربزرگ حس کنم امیکردم دوباره مثل بچگ

دلم برات  ،ت دارم پدربزرگتدوس ! بخشر احساس قشنگ و آرامش

 ... تنگ شده

 

 
ه ویل خب این اسمیه که ما به اون .ن: ممکنه اسم بعضن از افراد تعجبتون پ ن رو برانگت 

نیم پس منم همون ن ها رو نوشتم؛ مخصوصا غالم جون که درخواست صداشون مت 

 خودش بود اینجوری صداش کنیم^^

. ۲پ.ن ن  : همه این افراد دوستان من هست 

: تالش هام برای درست رسوندن منظورم، زیاد به شانجام نرسید و فکر کنم ۳پ.ن

ن دوستام منظ ی که میخواستم رو نگرفت  ن    ورم و چت 

 

 

 


