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 | یوسفرمان -| چند روایت از فوتو
 

 هاگرویهالف( روایت هم

 

منصور:   امیر

 رو دوس داره.  باره پرسی هست کهر داستان د
ی

سفرهای خانوادگ

ن  . به نظر استمتنوع  یب و هواآپرسی که عاشق طبیعت و همچنی 

وع ههمراه با خانواد پرس داستانمن  ن تا سفری رو شر ش تصمیم گرفی 

ن و کیم از فضای خونه دور باشن. به خاطر کرونا   یسال تو  ۲کین

داب و آبا  : لفن اشنا میشهتدر یط راه با عجایب مخ خونه بوده. 

ها در سفر و طریقه برخورد با افکار همکاری ،های مختلففرهنگ

مشکالت و وجود با  هبعد از یه سفری کهمراهان سفر. اما این پرس 

، رسهش یمهباالخره به خون که باش روبرو بود، رویدادهای مختلفن 

 . کنم خییل دلش براش تنگ شده بود که فکر یم  به ساز زیباش

 

 سوگل: 

داستان یه سفر دسته جمیع با کسانن که باهاشون بهت خوش 

در سفر فقط مقصد مورد نظر نباشه و از مسی   گذره. چه خوبه کهیم

یم. ب نظرم این اکیپ هم از مناظری که توی ه هم نهایت لذت رو بیر

ن. توی عکسا همزیست  چوب و خزه و  شون هست لذت مییر مسی 

بینیم که مثل همزیست  این اکیپ در مدت سفر کنار سنگ رو یم
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ون راهشو رود بارییک که از سنگ رسه، به چشممون یمهمدیگه  به بی 

به ما این رو یاد میده که باید . رود بینیمپیدا کرده و جریان داره رو یم

 راه درست رو پیدا کنیم. راوی قصه ما داره هم 
ی

ن مشکالت زندگ از بی 

 یم
ی

ه و هم ازشون درس زندگ ه. شاهد یه از طبیعت لذت مییر گی 

خر آباشه.  تونه بخشر از همزیست  اونها سواری جانانه هستیم که یم

 . رههم رسیدن به خونه به اتاقش که حس امنیت توش جریان دا

 

 : ن  افشیر

سوژه اين داستان پرسيه كه برخالف ميلش، بايد به يك سفر 

 
ی

 اتاقش در دوران كرونا بيشی  از قبل تبديل شده به مكانن  . بره خانوادگ

براي گذروندن وقت؛ كتاب خوندن، ديدن فيلم، فكر كردن و خالصه 

 
ی

ترك اين محدوده امنيت و آرامش ديگه مثل قبل آسون  . كردن  زندگ

ه، همسفرها  یزياد ینيست. در نهايت به اين سفر تن ميده و می 

  یاز پدر و مادرش گرفته تا دوستا ؛داره
ی

جالب اينكه آب و  . خانوادگ

ن موضوع، كم كم سفر رو براش هوا طبق برنامه ه و همی  ريزي پيش نمی 

ن یم  كنه؛ رانند دلنشی 
ی

ي كه مثل در جاده مه گ ن آلود تا ديدن رنگ سیر

خالصه كه اين سفر هم با … همه محيط پاشيدن، آبشار و یگرد رو 

 
 
كه   همه اتفاقاتش تموم ميشه و سوژه داستان برميگرده به اتاق

كنه، اون فرق یم سخت ازش جدا شده بود، ولي االن ديگه همه چ  

ش از يه جنس ديگه در اتاق ني يه سفر رو پشت ش گذاشته و تنها

 …ست

 

 عیل: 

به بهانه این فرصت  که کرونا بهم داده و یکم وقت  –خوام امسال یم

ی دارم، کاری رو که همیشه یم خواستم انجام بدم رو عمیل کنم: بیشی 

 یه سفرنامه بنویسم! 
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: چند ماشیتن اومدیم سفر! همه با هم خوب و خوشن. اول روز اول

. عمو رضا مثل همیشه دیر کرده. وقت  باالخره ذاریمجاده قرار یم

کباباني که از دیشب کنه، جوجهمیاد، بابا با عجله همه رو صدا یم

 گذاشته توی زعفرون و پیاز و لیمو دارن خراب میشن! 

ون حرف ندارن! جون میدن واسه لوکیشن : منظرهروز دوم های بی 

تونم تا آخر این ش مه و ابر؛ شاید بیه فیلم سینماني ترسناک، همه

 سفر یه سناریو از دلش در بیارم! 

هروز سوم ن وی یم: سیر . از دل جنگل کمها دارن پیرسر ن کم دارن میان کین

وسط جنگل. صبح که پا شدم،  جلو. دیشب توی چادر خوابیدیم،

دیدم تا سقف چادر رو هم خزه بسته. یه چوب باحالم پیدا کردم که 

کمون درست کرد، ح یف که اونم خزه بسته بود! چند میشه باهاش تی 

ه ای هست که دستم یمدقیقه ن خاره. نکنه از زیر پوست منم داره سیر

ه عید بذارن ش سفره؟ در یم ن آد؟ نکنه واسه سال بعد منو جای سیر

 من هنوز کیل آرزو دارم! 

: فک کنم موضوع سناریوم رو پیدا کردم! دیشب یه روز چهارم

مرده رو دیدم که سوار االغ  شد. داشت از یه جای عجیتر رد یمپی 

ن  شبیه کره ماه بود. گرد و خاک دورش رو گرفته بود، اما اون عی 

ن و همینطوری داشت دور  خیالش نبود. شش رو انداخته بود پایی 

چقدر حیف که باید فردا برگردیم خونه! خییل سینماني بود. شد. یم

مرده صحبت کنم! کاش یم  شد برم با پی 

اینم از اتاقم! آخ که چقدر دلم تنگ شده برگشتیم!  خب، : روز پنجم

موضوع سناریوم رو م که زدهبود واسش! اون تختو نگاااا! خییل ذوق

ی اومدن به کره پیدا کردم! یه فضانوارد پی  که همون ساالی اولیه

کم در طول شه و کممونه و همونجا موندگار یمماه، از شاتل جا یم

 تشکیل یم این پنجاه سال واسه
ی

ده؛ مثل رابینسون خودش یه زندگ

تاب و بنویسمش باید زودتر بشیشنم پای لپ کروزوئه، اما روی ماه. 



 عکایسه پروژ |  وسفی رمان-چند روایت از فوتو

 
 

 

P
ag

e4
 

ن گیتارم یم یده! موسیف  متنشم با همی  زنم؛ شاید حتا تا از ذهنم نی 

 ازین اسبه هم یه جاني توی فیلمم استفاده کنم. 

 

 

 ب( روایت دیگران

 

ن مت   : یر

تا  . بود  هوا آفتانر  . شلوغ بود  یلیخ. ابر در شاهرود  رفته بودم جنگل

گرفتم و   عتیرفتم چند تا عکس از طب . آلود شد هوا مه نکهیا

 . اما باالخره برگشتم خونه ،کردم  یسوار االغ

 

  : فائزه

دوست دارم  . هستم و عاشق عکایس عتیمن عاشق سفر و طب

اک ببه  یمجاز  یفضا یتو  هیلحظاتم رو ثبت کنم و با بق  ذارم. اشی 

 

 : یمهد یر ام

ن با ماش ن از پنجره ماش کیکه نزد  زمانن  . میرفتخود به سفر یم ی   ی 

 عال  شد یم دهید یاالعادهمناظر فوق میکردرو نگاه یم ونی  ب
ً
 که واقعا

بعد به  کیم  . بود  با یز  یلیاز جاده را مه گرفته بود که خ قسمت   . بود 

 . نواز چشم یآبشارهارودها و  ،با درختان میدیرس جنگیل

 

 : الیل

 مخصوصا وقت   ،چسبهجمع شاد به آدم نیم کیمثل بودن در  چ  یه

 ني ایو در  پوستت حس کتن  یآلود رو رو مه یهوا ،بایسر  عتیتو دل طب

تا  تن یبب د یکه فقط با  یامنظره؛ پاهات داشته بایسر  ر یاز ابرها رو ز 
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 یهاسنگتا به  چشمه رو دنبال کتن  آب. حسش رو درک کتن  بتونن 

ن لذت  یهاشاخه دنید و با تمام وجودت از  بسته بریسخزه شسیر

 که سوار االغش به آرویم  یر ذاچوپان ب مرد ی  پ یرو جا خودت. یبیر 

که به خونه   شب. شمست بشر  الشیو از خ هی  دنبال گله م

سازت  یبا صدارو  یکه تجربه کرد  خواد احسایسدلت یم یگردبریم

 . یاحساس خوب رو به همه انتقال بد نیو ا بزنن  اد یفر 

 


