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 هاگرویهالف( روایت هم

 

منصور:   امیر

ی رو یم ن مکاندختر ایی که در هبینم که عاشق خواهرشه و همچنی 

عکس خواد از اونا اون احساس راحتر کنه رو خییل دوس داره و یم

ی هست که از درس و ه. اما در کنارش یه دختر که زیاد روش …  بگت 

و بیشتر دوست داره در  فشار اورده کم کم داره خسته میشه

ن محیط  ! های حوصله اور های شاد باشه تا کنار چت 

 

 یوسف: 

ن به باشگاه و سینما  . اری و شهربازی رفتنمکمن عاشق درخت خییل رفیر

م و هش توی خونهویل از وقتر که کرونا اومده هم ،رو دوست دارم

دیگه  ! خسته شدم . بینمخونم یا فیلم یمتاپ درس یمدارم با لپ

وقتر  . کتایی نیست که نخونده باشم یا فیلیم نیست که ندیده باشم

م ! کرونا تموم بشه چی میشه م به پارک مت 
 و  حتما با خواهر بزرگتر

مو عکس یمکنم کیل شادی یم  ! گت 

 

 : ن  افشیر
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نوع اين  ویل، ها رو تحت تأثت  قرار داد همه آدم دوران كرونا زندگ

مثال سوژه  . تغيت  و برخورد افراد در مواجه با اون، متفاوت بوده

 داستان ما كه دختر نوجوونيه، در طول شبانه
 

 روز با اين سبك زندگ

رسه كه خاطره یم یی كنه، زمانهاجديدش دست و پنجه نرم یم

ن و يا كه یم  جمیع یكارها تونسته انجام بده مثل سينما و باشگاه رفیر

ايط پيش ديدن ساده دوستاش، ناراحتش یم كنه و دلرسد از اين شر

ن آنالين هم مزيد بر علت هس یهاالبته كالس. اومده  كه اصال یر

دختر داستان ما هميشه  رو ندارن، ویل «رحضو »جذابيت و شور 

وع یم . هرچند سخت، پيدا كنه ،بلد بوده راهشو  كه   كنه كتابهایی شر

 یبندشده رو طبقهخواسته بخونه ویلی فرصت نیمهميشه یم

كنه و عجيب خوندن و خودشو غرق داستانهاشون یم یكنه برایم

 
 

ديگه از اون رو  برداشته و داره بخشر  كه انگار يه پوسته از زندگ

وع خوبيه براکمزه یممزه كه   یجديد یهابهتجر  ینه و اين شر

 …كرده امكانش رو داشته باشههيچوقت فكر نیم

 

 عیل: 

ن چقدر دور به نظر یم رسه! اون گال، گلدونا، نورای  ٰاز این باال همه چت 

وقت اینطوری به شب زل نزده بودم، اینجور با اون پشت! هیچ

ونو تصور نکرده بودم. حرست، و انقدر دور همه ای اون بت  ن ی چت 

ون کم شه یه روزی بیاد که دوباره فاصلهیعتن یم مون با دنیای بت 

باشگاه و با سکوت عجیتی که باعث میشه صدات بشه، بشه رفت 

ن دیواراش بپیچه روبرو نشد؟ میشه بازم رفت سینما و واسه خرید  بی 

نرسید و منتظر شد  ۷بلیت توی سف موند و حتا به سانس ساعت 

کورن و پفک و رو رفت داخل و اون تو پاپ ۹تا سانس ساعت 

ون خریدی رو با بغل یت که آرنجش دستچپیسایی که یواشیک از بت 

خوره سهیم شد؟ میشه دیگه واسه نفس تازه کردن به آرنج تو یم
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ن پشت پنجره نرفت؟ فقط رفت  بعد از درآوردن ماسکایی که بو گرفیر

ه شد؟ میشه دیگه و اونجا نشست و به منظره ون خت  ی قشنگ بت 

تاپای کوچیک دید، با دوستامون رو فیلما رو به جای اینکه توی لپ

رگ سینما ببینیم و واسه درس خوندن به جای های بز پرده

بوردای سفید گنده نگاه کنیم؟ میشه به وایت مانیتورهای فسقیل،

ای، کناری، و از کتابایی که ای، گوشهرفت جایی نشست، یه کافه

خوندیم با دوستامون گپ بزنیم و یه فنجون شکالت داغ غلیظ و 

م، خوشمزه کنارش بخوریم؟ میشه دوباره من دست خ واهرمو بگت 

ه باال و من با هم بریم پارک، فواره ها وسط چمنا روشن بشن، اون بتی

م، با یه آسمون آیی در پس زمینه و یه شهر با آدمهایی ازش عکس بگت 

 که همه به جای ماسک، لبخند روی لباشون دارن؟

 کاش بشه... 

 

 ب( روایت دیگران

 نفر اول: 

 
 

ن و  یفضا حجم ،نشیتن شدهها بیشتر شهری و آپارتمانزندگ ستی

ها اند. شب است و چراغها تنها شدهدرختان کم شده و انسانتعداد 

چراغ  نور، سیایه شب، دهند. در با بازی نور خود را به ما نشان یم

 . راه انسان است.. 

 مید. ا 

تعطیل کرده. دلم برای باشگاه  را  که کرونا همه جا است   چقدر بده

ن و فیلم دیدن  در سینما در کنار دوستانم تنگ شده. بدون رفیر

یم و سالمتر ما االن وابسته به ماسک و ر ماسک هرگز جایی نیم

دلم برای دوستانم تنگ شده.  . است. ای کاش کرونا زودتر تمام شود 

ای آنالین خسته هاز کالس و امتحان . ها حضوری بود کاش مدرسه
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کننده و خسته د گذر شدم. اوقات فراغتم فقط با فیلم و کتاب یم

 شده. 

ن سوژه عکایس و تمرین عکایس و  ،در نهایت زیبایی و دوست داشیر

 ی بچه هاست.  هوای پاک حق همهیی آسمان آ

 

 نفر دوم: 

کرونا به سینما رفتیم و   ع بهبدون فکر راج) و خواهرم تصورات من

نه رفتیم و ابعد در کنار دوستانمان در باشگاه ورزش کردیم و به خ

 عایل بود( در ذهنمان بود ادرس خو 
 

با حرست کنار  . ندیم و زندگ

تا کنیم و خسته و منتظریم یم و به این رویا فکر یماهپنجره نشست

 کنیم. 
 

ن برود تا زندگ  کرونا از بی 

 

 نفر سوم: 

ا کروناست. اینکه دیگه کش سکرونا و پ  ع بهداستان مشخصا راج

ون نیست و مردم بیشتر تو خونه گذرونن. باشگاه هاشون وقت یمبت 

ه. از و دو سینما هم اونطور که یم نیم خالیه و کش به اونجا نمت 

ماسک زدن بدجوری خسته شدیم. از مدرسه و کالس آنالین خسته 

: عکایس هست ع بههای آخر راجم. عکسهستی شدیم و ناراضن 

یعکایس اری تو این دوران د های مختلف استفاده از زاویه؛ یاد میگت 

 توی عکس آخر حضور داری.  که  خودتم. متفاوتهکردی و 

 

 نفر چهارم: 

کنه. مثل عکس سینما و هرکدوم از این عکسا داغ دل مارو تازه یم

بینیم. رو بدون ازدحام جمعیت نیم ها باشگاه خایل که هرگز این مکان

آموزها مثل عکش که به کالس آنالین اشاره داره و نشون میده دانش
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زیادی کشیدن. به امید روزی که همه ما بتونیم  تو این دوران سختر 

س  
 ��بیماری در کنار هم باشیم بدون ماسک و استر

 

 : مهیفه

 یلحظه شمار  ومد یکه م  د یجد لمیف دنید یبرا ! ت  بخ ادشی

االن  ویل ،و اکران کنهر  لمیمحلمون ف کینزد ینمایس میکردیم

و ما ه هم ساکت و سوت و کور  نما یتصور کنم که سالن س تونمیم

 وتر یو تو کامپ میوقت بذار  کیل  لمیف کی دنید یبرا میهم مجبور 

ن ر  نما یس تاصال لذ . مینیو  بب میکن  دانلود   اش باید . همهو  ندارهر  فیر

ن با دوستامون از پشت دورب شد حداقل کاش یم. میحرف بزن لیموبا ی 

پارک شلوغ اونقدر  کیو با دوستامون تو  عتیطب یتو  میدوباره بر 

  تا از  میکن  یباز 
 

پشت  یروزها نیا شد کاش یم  . میبش هوشیب خستیک

 ... واقیع یایدن یبربم دوباره تو  تموم بشه و  لیو موبا وتر یکامپ

 

 


