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 روایت یکم: 

سفر به  دوست  و  یدو  روزه   کوتاه  و  چند  حاو در  میرن  از  کارها  با  و د  کننیم  یبردار عکس  واناتینجا   یهم 

 گهید  دوست.  دا میشهج خود    قیها از رفاز دوست  یکی  یاتفاقات   ی. ط میدنشطرنج انجام    یباز  مثل  یا کنندهگرمسر

  میشه   داریبا  ونج صبح هم   .رهیلذت ب  شییتنها  ره تا ازبدهنده  رامشآمتفاوت و  یاج  هیشب به    یبرا  رهیگیم  م یتصم

 یی با کارها   رهی گیم  میتصم  .شده ب  برش خرا  یرو  ا یدن  کنهیاحساس م  ،شده  تنها  یل یاون خ.  رهیم  ی نوردبه کوه   و

 ... کردن نقاشی و باز یاز فضا استفاده ل، مثگرم کنه سرشوکنن، خوب می الشوحکه 

 

 :روایت دوم

ازشون    و  کنهی م  یباز  شطرنج  باهاشون  و  شهیآشنا م  یابا خانواده  اونجا  و  رهیکوتاه م  ی به سفر  حیتفر  ینفر برا  هی

 داره  یبیجع  یهوا  و  که حال  رهیم  یاپه به ت.  دهیم  ادامه  ودهبمختلف    یسفرش که گشتن جا   ادامه  به  و  شهیم  جدا

 و  رسهیم  عتیطب   هیصبح به    بزنه و  سر  گری د  یاهاج  تا صبح نشده به  رهیگیم   میتصم  .دهیم  به اون  یوحس خوب

هایی ویر چیزگرده و تص و به خونه برمی  هکناختمونها عکسبرداری میس  از  و  رهیبوده م  عتیطباون    در  که  یجبر  هی

 کنه... که دیده رو نقاشی می

 

 :سوم روایت  

پس وسایل رو    .هم تجربه مشترك کمپینگ رو داشته باشن  یه زوج در اوایل آشناییشون تصمیم میگیرن که با 

میشن و با پیدا کردن یه زمین مسطح وسایل رو پهن    رشونجمع میکنن و راهی یه جنگل در ارتفاعات نزدیك شه

گذرونن ولی یواش یواش حوصله شون سر میره، اوایل صبح وقتشونو با بازی و حرف زدن می.  میکنن و چادر میزنن

باعث میشه کم کم صحبت از حالت طبیعی خارج بشه همین  به بحث تبدیل بشه و فضا   ظهر  از  بعد ...هاشون 

 در ...تی رو به هم فرصت بدن تا در آرامش زمانی رو تنها باشن و کمی در جنگل قدم بزننمد  که  گیرنمی  تصمیم 

 فردا  .بودن  گرفته  درستی  تصمیم  که  میشن  مطمئن  میشن،  مواجه  هم  با  و  چادر  به  گردنبرمی  که  شب  آخر  نهایت

کردن، یه  ه نگاه میک  ساختمونها  و  شهر  به  ارتفاع  اون  از  پاییزی،  ابری  هوای   در  رفتن  راه  حین  در  برگشت،  موقع

هم گذاشتن که همیشه سعی کنن فضای شخصی هر کدومشون در رابطه حفظ بشه و به تنهایی طرف   قراری با

ریزی شخصی خودشو بکنه و کاری که دوست داره مقابلشون احترام بذارن و هرکدوم واسه این زمان تنهایی برنامه

 ...تنها انحام بده رو دنبال کنه



هست   های عکاسانهروایت  دوم فصل  –پروژه عکایس    رسوک  

 
 

 : چهارمروایت 

شب آرزو کرد کاش انسان بود   هی .کردیم  یزندگ عتیخودش خوش و خرم تو طب یبود که برا  یاسب یروزگار هی

 ،و رفقاش تنگ شد  عتیطب یمدت که گذشت دلش برا ه ی .آدم شده د ی صبح که پاشد د. نشده بود  دهیو اسب آفر

 .. .کرده بود ریساختمون و شهر آدما گ ی تو ؛نبود یاچاره گهید یول

 

 : پنجمروایت 

 یداستان ما دو تا دوست هستن که از بچگ  ی اصل  یهاتی بار شخص  نیا   . جذابه  یلیخ  شه یدو تا دوست هم  یهمراه

، بعد از گذروندن عوض کنن  ییگرفتن که به دل جنگل بزنن و حال و هوا  میتصم  نباریا  .کردنیبا هم رفاقت م

که   نطوریهم.  بخورن   یکوچک  یصرونهکنن و ع  یباز  یگرفتن تا شطرنج   می، تصماز شهر به روستا  یطوالن  ریمس

او داد   به یخبر یها زنگ خورد و انگار فرداون از یکیتلفن  هویکردن و گفت و گو بودن  یدر حال باز ش یکنار آت

تر  عیناراحت بود اما مجبور بود که سر  یلیموضوع خ   نیاز ا  ناو   ونه.به تهران برس  وخودش  عتریهر چه سر  د یکه با

 می نشست و تصم  نیزم  ی. دوستش که حاال تنها شده بود روکرد و رفت  ی خواه از دوستش عذر  ه.ترك کن  وروستا ر

  ی لیو چون دوستش خ  هبکش  داده بود قرار داشت  هیتک  ونکه به ا  یکه کنار درخترو    ییبایز  یگرفت تا شکل پرنده

 .بده  هیبه دوستش هد   ور  بایز  ینقاش   ن یکه به شهر برگشت ا  اینگرفت تا بعد از    میتصم  ،دوست داشت  رو  هاپرنده

 

 :  ششمروایت  
عت بره و اونجا یه گیره که به طبیبرای همین تصمیم می  ،دهیه نقاش دنبال بهترین سوژه برای نقاشی کشیدن بو

اما تو راه برگشتش با دیدن یه پرنده زیبا تصمیم  گیره یه اسب بکشه  اولش تصمیم می  .بینهسری منظره زیبا می

 .گیره وقتی رسید به شهر اون پرنده رو بکشهمی

 

 : هفتم روایت

ده اینطوری واسه خودت وسط جنگل لم بدی، از فنجونی که گذاشتی یفی می آخ که چه ک -

دمنوش بخوری، پاتو بندازی رو پات و به صدای  ك  کوچیهای  جرعه  بغل دستت آروم آروم

 . پیچه گوش بدیباد که الی برگا می 
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از الی برگای باالسر نگاه کنی از بکشی و آسمونو  ده. اگه اینطوری هم درمی آره، خیلی کیف   -

 خیلی قشنگه

 ه، آره...عجب دنیاییه اون باال! آبِی آبی! بذار ببینم...اوه او -

 تو چه خوشگلی آخه حیوونی! اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ اسبه رو...وای خدااااا...اااا! ببین این   -

خ - سرخ  رنگ  اینچه  آبوشگلیه  با  یکی  غذا ...انگار  قشنگم  چه  باشه.  کرده  رنگش  رنگ 

 خوره... می 

 آخی...میشه بهش غذا بدیم؟ -

د هم  م، میگن به حیوونای وحشی نباید غذا داد؛ تازه این یکی ممکنه رَم کنه و لگفك نکن -

 بزنه. بذار همینطور نگاش کنیم... 

 به این قشنگی...  راستی، چرا ما انقدر کم میایم طبیعت؟ -

همین امروز که نزدیك   . مثامون میشهه چیزی دعویگذره سرِ  ، یکم که می ایمچون هر بار می -

 طرنج دعوامون بشه... شبود سر 

 زنی. ر می ش جِتقصیر خودته، بلد نیستی بازی کنی همه -

 ا!ی با پنج حرکت کیش و ماتت کردمزنم؟ خوبه دستِ قبلمن جِر می  -

 باز دوباره شروع نکن...  -

 من که چیزی نگفتم -

 لی... خواستی بگی ومی  -

 هه رو نگاه کن، چه کاکُل خوشگلی داره... ولش کن...اون پرنده  -

 کو؟ کجا؟  -

 ها... اونجا، الی شاخه  -

 اره... آخی....چه صدای قنشگی هم د -

 دونی چند وقته واسم نقاشی نکشیدی؟ می  -

 وم.... ا -

 ؟ کردیقاشی می اوایل یادته هر روز هر روز واسم یه نچهار ساله. اون  -

 قلممو بیارم؛ همین پشت ماشینه... کشم...بذار دفتر و می خب، االنم  -

 باشه، ببینیم و تعریف کنیم. -

 کنی، مث همون قدیما مطمئنم کارم که تموم میشه تعریف می  -
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 قابش کنیم به دیوار پذیراییه بعدش بریم خون -

 ذاریمش کنار همین عکسی که از اسبه گرفتی.آره، می  -

 من گرفتم؟ -

 نگرفتی؟  -

 گرفتم! نه؛ مگه باید می  -

نگرفتی؟!   - دواقعا  آخه؟  عکس  جرا  هیچ  بعد  دادی،  پولشو  اینهمه  خوبی،  اون  به  وربین 

 فت که.... م که گذاشت رگیری؟ واقعا که! ایننمی 

 ی منه؟مگه همه چی وظیفهدوباره شروع نکنا،  -

 ه... پس ن -

 
 


