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 روایت یکم: 

 ... ها و زیبایی یک شهرفصل زیبایی زندگی،

 

:روایت دوم  

های باران روی گونه  ای از تار و پود ابر پنهان کرده. قطرهروزی زیبا و روشن است. اما خورشید خود را میان پرده

کند تا طبیعت را در آغوش بگیرد، در  کنند. آغوشش را باز میدریای خیال مینشینند و او را غرق در دخترک می

شود و از میان پیچد. با سرما همسفر میحالی که دستانش یخ زده و طراوت باران میان گیسوی مشکی رنگش می

سرخ و نارنجی های  ی برگگذرد و به کوچهای پر از درخت کاج به سبزی تابستان و میدانی به رنگ پاییز میجاده

هایی ای باشد که با بال کند با رسیدن بهار، این بار پرندهرسد و دخترک، خسته از راه،  آرزو میرسد. شب میمی

 های پر شکوفه آزادانه پرواز کند. به رنگ عشق, میان شاخه

 

 :سوم روایت  

روی ساده در قرار بود یه پیادهسوژه اصلی داستان ما یعنی دختری که یه روز صبح مثل باقی روزهای گذشته  

کرد.  پارک محل زندگیش داشته باشه و بعدش بره سر کارهای روزمره همیشگی، ولی این روز با بقیه روزها فرق می

های بارون رو روی شیشه اتاقش دید، یهو حس عحیبی پیدا کرد، انگار  ای که چشماشو باز کرد و قطرهاز لحظه

روی ساده دیگه مثل هر روز نبود. همه جا نتظرش باشه، همونطور هم شد چون پیادهای مقرار بود یه انفاق ویژه 

تونست از دیدشون سیر بشه. جالب اینکه همه چی در واقع مثل روزهای قبل زیبایی عحیبی پیدا کرده بود که نمی

از هیجان و اشتیاقی تونست جلوی این مقدار  بود ولی بارون و مه فضا رو رویایی کرده بودن. چاره نداشت و نمی

که در درونش شکل گرفته بود، مقاومت کنه و تصمیم گرفت که امروز رو مرخصی بگیره و بره همه مسیرهایی که  

شد که حتی تونست پرواز  نمی  باورش…کرد رو در این حال هوای رویایی دوباره تجربه کنه هر روز ازش عبور می

 … ای روی یه درخت پر از شکوفه بره، به لونهغذا میهاش ی مادر رو ببینه که برای جوجهیه پرنده
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 : چهارمروایت 

های دوران کودکی من بودن و  ها پای ثابت نقاشیهمیشه تو بچگی آرزو داشتم که بتونم پرواز کنم، همیشه پرنده

بود. برخالف برادرم، ها  ی توی اتاقم همیشه پر از کتاب درمورد پرندهمن تنها فردی توی خانواده بودم که کتابخونه

ترسه. یه روز که با خانواده به جنگل سبز و زیبای نزدیک ها و حشرات بیزاره و ازشون خیلی میاون همیشه از پرنده

خونمون رفته بودیم، بارون شدت گرفته بود و من دستامو باز کرده بودم و کالهم رو گذاشته بودم رو سرم تا خیس 

ز کردن بهم دست داد. دستام از حالت عادی خارج شده بود و انگار من اون آدم  نشم. همون لحظه انگار حس پروا

دیدم که زمینش خیس ای رو میشدم و ارتفاعم با زمین زیادتر. از باال یک جادهتر میقبل نبودم، هر لحظه سبک

ی شد، اصال انگار دیگه  ها تغییر پیدا کرد، همه چی نارنجداد. به راست پیچیدم. رنگ درختبود و بوی نم بارون می

توی فصل بهار نبودیم. همه چیز عجیب و غریب شده بود. من برای کنجکاوی بیشتر به سمت چپ جاده حرکت 

ها های صورتی و سفید. تصمیم گرفتم تا روی آنهای زیبایی با رنگکردم و جاده در این قسمت بهاری بود، شکوفه

ترین پرنده  ی بهتری ببینم. من به آرزویم رسیده بودم و خوشحالزاویهبنشینم و کمی استراحت کنم و آدم ها را از  

 روی زمین بودم.

 

 : پنجمروایت 

یه دختریه که عاشق هوای بارونی و رطوبت هوا هست و به فصل پاییز عالقه زیادی داره و دوست داره تو زندگیش 

حس قشنگ رو به خودش    قدم بزنه و  کنه دراین هوای خوبپس سعی می  .برهکاری رو بکنه که از اون لذت می

فتاب صبح که  آهنگام طلوع    به خونه میره و  .زنه تا شب میشههمه جا از صبح توی این هوا چرخ می  .منتقل کنه

 .طبیعت لذت میبره از تنهاییش و و وتا شب همون جا که بوده میمونه  هوا نیمه تاریکه از خونه بیرون میزنه

 

 

 :  ششمروایت  

مرگ به یه سفر طوالنی میرن تا به مقصدشون یعنی بهشت یا جهنم برسن. سارا هم استثنا نیست. آدما بعد از  

سارا یه روز صبح توی یه چمنزار وسیع از خواب بیدار شد. براش سوال بود که کجاست و اصال برای چی اون  

. ۱۲۶۵۵۷۳۵۷۳۹مسافر  گفت: »سالم    پوش یهویی با یه ژست عجیب پیداش شد وجاست تا اینکه یه زنِ بارونی

 من راهنمای تو به آخرت هستم. امیدوارم با هم سفر خوبی داشته باشیم«. 
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سالمه! تقریبا غیر ممکنه   ۱۴ست. من هنوز  پته افتاده بود. با خودش فکر کرد: »اون زن حتما دیوونهسارا به تته 

 که تو این سن بمیرم«.

منظورم اینه یه درصد کمی انقدر خوشبخت هستن که تو این سن    زن بلند گفت: »ولی کامال که غیرممکن نیست.

 بمیرن«

تونم اونایی که دوستشون  کنی؟! اگه من واقعا مرده باشم یعنی دیگه نمیسارا داد زد: »خوشبخت؟! شوخی می

 دارم رو ببینم. بعد تو به من میگی خوشبخت؟!«

. ها ناپایدارناینجا بمونی. اینجور منطقه  تونیبه هرحال هرچی که هستی، خوشبخت یا بدبخت، خیلی نمی -

دونم دقیقا چی، درواقع هر لحظه امکان داره کال نابود شه و تو هم همراهش تبدیل بشی به...خب...نمی

 ولی به نظر میاد قراره به هیچی تبدیل شی. 

هشت رو آغاز های مختلف به سمت بو این گونه شد که سارا به همراه اون زن عجیب غریب سفرشون توی راه

 کردن...

 

 

 : هفتمروایت 

رن تا به یه جایی ها و مسیرها رو میها مسیرهایی هستند برای رسیدن. بعضی وقتا هم نرسیدن! همه جادهجاده

ها واسه من ها یا جدا شدنه، یا رسیدن. ولی جادهبرسن، یا از یه جایی دور بشن. یعنی نسبتِ بیشتر آدما با جاده

مون و هایی که منو بعِد از یه سفر طوالنی به خونهنیستن. البته یه سریاشون هستنا، مث جادهها  کدومِ اینهیچ

کنن. اما بیشترِ وقتا، مخصوصا اگه هوا  رسونه، یا اونایی که منو از جاهایی که دوست ندارم باشم دور میاتاقم می

کرد، کالهو کشید روی سر، دستا رو باز  یه کمی هم خیس و بارونی باشه، اونقدری که بشه بارونی نازکی به تن  

ها واسه من یه جورِ دیگه تعریف میشن. یعنی خودِ خودشونه که نمِ بارون ایستاد، اینجور وقتا جادهکرد و زیر نم

خورن، شن یا مث طناب هزار تا پیچ و تاب میکنه: جوری که صاف روی زمین پهن میواسم اهمیت پیدا می

ها ای خیلی زنده، یا سیاه یا سبز؛ و بوشون، بوی بارونی که روی جاده مرده ست یا یه قهوهرنگشون که یا خاکستریِ  

ها و آسفالتِ بارون خورده. اینجور وقتا ها و کاشیموزاییکها و حتا  های اطراف جادهباره، بوی خاک و سبزهمی

جا هم نزدیک نمیشن، هینطوری   جا دور نمیشن، به هیچوقت از هیچها هیچدوس دارم خیال کنم که این جاده

 . وقت تموم نمیشنهستن و هیچ
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 : هشتمروایت 

 شود! دختری که کالغ می


