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مبینا های عکاسانهروایت  دوم فصل  –پروژه عکایس    رسوک  

 

 روایت یکم: 

معروف   یاون جمله  دایشهرم.    یکجا  دونستمینم  یحت  .حال خودم نبودم   تو.  زدمیم  قدم   ابونیخ  یبرگا   یروم روآ

گ درختا زرد بود بود یا پاییز؟ برار  هکی رفته؟ ب  دوستمینم «. ولی من  یز ذارن برای پایمی  اشونونرفت  همه»دم:  اافت

ایست به صندلیای  روز؟... رسیدم  یا  بود  ایا سبز؟ اصال شب  اتوبوس.  روز گگاه  به سال رسیده؟ صال چند  ذشته؟ 

خواست  ، منتظر اتوبوس. مردم عجله داشتن و منتظر بودن، اما من نه. من منتظر نبودم. دلم مینشستم روی صندلی

اومد. سوار شدم. دوبار فکر کردم... شنبه رفت یا تا ابد اینجا بشینم و فکر کنم پاییز بود یا بهار؟ صدای اتوبوس  

بودن، کشید. لبای آدمک خندون بود. کاش به جای آدم  آدمک میه کوچولو روی شیشه  ارم یه بچشنبه؟ کنسه

دیبهشت؟ تقریبا رسیده ذر یا اربخارکرده اتوبوس بودم...دوباره فکرم رفت سمتش...کِی رفت؟ آآدمک روی شیشه  

ی، نکنه زمستون رفته؟ دل خونه رو نداشتم.  استشد. رهای برفی از جایی که من بودم دیده میبودم. پیاده شدم. کوه

خوند:  رفت و ضبط داشت مییدن چهره شکسته مادرم رو نداشتم...دوباره ماشین گرفتم. سوار شدم. ماشین میدل د

تونه حالی تونه خالی کنه؟ بی زخم و زهر، به کل شهر، حال منو کی میرون نیاد، پاییز نخواد، بغض منو کی می»ال

رو   ها: »ماخوند ین هنوز میدم صبح رفتا یا عصر؟ ضبط ماش..دوباره فکر کر«  وارد یه تونل زیرگذر شدیم.نه؟ک

رسه؟ صدای ت ما به چی می؟ ته سکو کشه، ببین دل من و تو به چی خوشه؟ به چی خوشهه شب میبغضمون ی

بزنم و باهاش بخونم. واقعا ه رو پایین بدم و داد  خواست شیشمیرسه؟« دلم  رسه؟ به چی میما به گوش کی می

م  کی  گوش  به  ما  مییصدای  رو  ما  صدا  اصال  خواسته شنوه؟...رسه؟...کسی  که  همونجایی  داشت.  نگه  ماشین 

یز بود  ها...دیگه یادم نیست پایبودم...اینجا همونجایی بود که رفت. تنها چیزی که یادمه اینجاست. کنار همین گل

یا سه بود  بهار، شنبه  نیاوردن...دلم یا  یاد  به  و  کردن  فکر  از  بودم  بود...خسته  یادم  رو  گال  این  فقط  شنبه...من 

گلمی همین  مثل  کنم.  زندگی  دوباره  کنم.  شروع  دوباره  بشم،خواست  سبز  کنم. زرد  ها،  رنگ  زندگیمو  باشم، 

دلم...دوباره فکر پاییز اومد توی سرم...شب شده بود. برگشتم. یه   ولی...دوباره یادم اومد...غم دوباره نشست توی

کردم. اول ماه رفته یود یا آخر ماه؟ رسیدم به خونه. در زدم. مادرم درو  شاخه گل خیریدم و تو راه خونه فکر می

خنده کرد.  خندهباز  من  زندگی  امید  تنها  مونده.  برام  که  چیزاییه  تنها  منتظرش...اینا  های ش...جشمای 

م روی پاهاش. چی میشه بچه شم؟ بچه خواست مثل بچگیا سرمو بذارم تو. برام چایی آورد. دلم میومد مه...امادر

شد حال دوران، سان نبا: »دائما یکنوازش کرد و توی گوشم خوند اشتم روی پاهاش. آروم موهامو  شدم. سرمو گذ 

ی روزای من یکی شده؟! پاییز و زمستون باشه حال دوران؟ پس چرا همه« دوباره اومد تو سرم. یکشان نغم مخور

. بلند شدم و دستشو گرفتم تو دستم. وردین برام یکیه...دلشو نشکستمشنبه یکیه، آذر و فربرام یکیه. شنبه و سه

 پاییز میرن؟راستی، چرا همه دم...های مامان ادامه میخندید. منم خندیدم. آره، من به خاطر همین خنده
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 :روایت دوم  

ر مقابل شود در بخار سرما. صبوری و استفامت ددر خزان صد رنگ و در انتظار یخ زده و امیدی که لبخند می

از جاده گذر  برف.  و  و  بوران  پیچ  پر  در  خم،  های  بها  ی رسید انتها خواه و  و میبه گلستان  این  گذرد  ری  همه 

 ها، غم مخور... سختی

 

 :سوم روایت  

   خزان پاییزیاگرچه 

 چوب حراج 

 های سرد و نمدار ایستگاه زده  به صندلی

 اما 

 ی سرانگشتانی هگرمای کودکان 

 روی شیشه

 ..کند.ف میچتر تعارهای بیلبخند لرزان آدمکی را به پیاده

اری ماشین شان از گرمای بخشیشه  دانند تاریِسواری که نمیتلریبان فروبردگاه اُو محرومند از دیدنش سر درگ

 ه باز!  دا هوا وارونه بازی درآور است ی

صدای قیژژژژ   خورند که بار میی تونلی شهری سُاین که چه کسی مقصر این وارونگی ست به مدرنیته  شدر تشوی

گر د از تونل هنوز پاییز باشد...و اکاش بع  ! اینم بارانآیند که ای دریغ از نمبه خود می  انهایی بی بارکنپاکبرف

 ...دبهار است، کاش بارانی باش
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 : چهارمروایت 

شو از دست داده و بدجور درگیر روزمرگی هایه که چند وقتیه امید و انگیزحدودا بیست ساله  سوژه داستان یه جوون 

رگی در زندگیش ایجاد کنه، برعکس میشه، انگار راهش رو بلد نیست  گیره تغییری بزشده، هر موقع هم تصمیم می

امیدش می نا  و  افسرده  بیشتر  این    خطی   تاکسی  با  که   همیشگی  مسیر   در  خاص،  صبح  اون  در  …کنهو خود 

 هایقشنگی  از  جوری  یه  بوده،  افتاده  جا  مرد  یه  که  یکیشون  و  بودن  زدن  حرف  مشغول  کنارش  نفر  سه  دو  رفت،می

گیره؛ از رنگ درختا و زمین زد که انگار هر لحظه بزرگترین معجزه براش داره شکل میحرف می  زندگی  ساده

که   نیهای بارون روی شیشه ماشینا و یه عالمه جزئیاتی که همشون رو صبح تا زمابارون خورده در پاییز، قطره 

 افر،  مسخره و اغراق شدهسوار تاکسی بشه اون هم در مسیر دیده بود، واسه همین یک مقدار توصیفات مرد مس

کرد(، بیرون میان و با بارون و مه در ، تا اینکه از داخل تونل )که هر روز در مسیرش ازش عبور میبه نظرش رسید 

بالفاصله اون مرد میانسال به قدری از دیدن این صحنه شگفت زده میشه  .  سطح شهر و خیابون اصلی مواجه میشن

  برای   بود  الزم  که  اتفاقی  انگار  ...رو خیلی واقعی به بقیه مسافرا هم انتقال میده  و به وجد میاد که ناخواسته حسش

  عمیق  ولی ایلحظه و کوچیک خیلی اتفاقا ؛بود دنبالش همیشه که بزرگ خیلی نه میده؛ رخ  فته،بی داستان سوژه

ه قدم زدن در  ب  کنهمی  شروع  میشه  پیاده  تاکسی  از  سریع  . بگیره  جدیش  گیرهمی  تصمیم  ایندفعه  پس ...واقعی  و

گیره و به خودش فرصت میده که حداقل یک روز هم که شده به یک حس سطح شهر و اون روز رو مرخصی می

 ...دونه قرار نیست دائمی باشه با اینکه می ،ای بها بده و دنبالش کنهلحظه

 

 : پنجمروایت 

، نشن  سیاتوبوس که خ  ستگاهیا  ی تو  دنی آدما دو  ،درختا خوشحال شدن  د یکه بار  نیهم.  خواست ببارهیبارون م

 یمنظره  دود گرفته  یهاقشنگ شد. آخر تونل  .شهر عوض شد  .دنیکش  یها نقاششهیش  بخارِ  یها با انگشت روبچه

 ...خواست ببارهیبارون هنوز م. شاعرانه شد   یزندگ. ها جون گرفتنگل .شد دهید یقشنگ شهر بارون

 

 

 :  ششمروایت  
رفته   . انجام بده  کنن یخوب م  حالشو   کهرو    ی کیکوچ  یداره کارها  یسع  نداره و  یحال خوبسوژه داستان فردیه که  

 ...رهیم یمختلف یبه جا .داره یمرطوب ی هوا که نم بارون زده و ییجا  قدم بزنه تو

. 
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 : هفتم روایت

سوار اتوبوس   ی اون حت.  خبر بد شنبده و ناراحت شده و در تالشه تا حال خودشو خوب کنه  هیسوژه  

دوستش و دوستش    شیپ  رهیبراش جالب بوده و بعدش هم م  ی لیاتوبوس خ  ی چون از بچگ،  شهیم

 ... رسونهی حالش بهتر شد دوستش اونو به خونه م  نکهیو بعد ا دهیم یبهش دلدار

 

 

 روایت هشتم: 
تونه تو یه روز اتفاق بیافته؟  رنگی، از زرد به سیاهی، از طراوت به سکوت...همه اینا چطور میگ به بیاز رن -

لیمت چطوری روزی که به این قشنگی شروع شده، زیر چتر طالیی درختایی که عین نقاشیِ گوستاو ک 

، روزی که حتا  بلندش انقدر نزدیک  کوه  ر پاک بوده وقد ریزن، روزی که آسمونش اندارن رو سرت می

 زن و پنجره اتوبوسای شهریش انقدر تمیزهاز تمیزی برق میهای اتوبوسش هم  یستگاههای آبیِ اصندلی

های خوشحال  که میشه روشون با توکِ انگشت اشاره آدمک  بخارزنه پر  ی که اون بیرون میو انقدر از بارون 

ها کشید، روزی که گال توش غنچه وا کردن و زرد شدن و سرخ شدن و سبز شدن، هپنجر  بخارروی  

در تونل ختم   ان، به صدای بوق و ویژ عبور ماشینای سخت و سردی توی اتوبتونه به این سیاهیِ گرفتهمی

 ؟دونیبشه. تو می

از دیشب شروع کن. دیشب تاریک بود، توی    تر،قبلداستانتو از چند ساعت  کنی؟  را ازینوری نگاه میچ -

از کنارت رد میونتوی تماشین بودی،   زدن، شیشه  شدن، بوق میل توی ترافیک مونده بودی، ماشینا 

روای ات فقط یه خاطره محو از بارون داشت، چراغا انگار چراغای سرزمین مردگان بودن که برای فرانپنجره

آبشار طالیی برگای یا تموم شد، صبح دمید، رفتی توی خیابون، زیر  اون تریک  هادث روشن شدن...بعد 

خوام بگم همه چی بسته ستاو کلیمت انداختدت قدم زدی...خالصه که میپاییزی درختا که یاد نقاشی گو

 نه؟به نوعِ نگاهمون داره؛ 


