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 : مقدمه

کردیم و با توجه به اون یه داستان انتخاب  و  ما در این گروه، با همکاری یکدیگر یه موضوع

بعد از تکمیل  موضوع چند تا عکس گرفتیم. سپس روی اندازه و ترتیب عکس ها کار کردیم. 

و همینطور از راهنماها، عیل و  هم پروژه هامون، امیر و مهر عزیز،از شدن مجموعه مون، 

و از چند نفر از دوستان وآشنایان خواستیم با توجه به عکس ها بنویسن که با  ، افشیر  

 �� خونیمشون چه داستان  به ذهنشون میاد. بریم داستان ها رو بدیدن

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 |امی  | روایت 

 

 

 دیشب که برای سفر بود من را زمیر  زد ، بیح زود بود ص
ی

دقیقه  ۸:۳۰حدود ساعت  . خستگ

ین رفیقم ( ، ی صبح بود  ون و منم از خدام  پدربزرگم منو بیدار کردو گفت با ایلیا ) بهیر برو بیر

رفتیم پارک ملت یکم حرف زدیم طرف های ظهر جمعیت زیاد شد و ما هم رفتیم داخل . بود 

 . ظهر بود که با دوستم نماز خوندیم ۱نمازخانه ی رس باز نشتیم حدود ساعت 

وقتر  . مادر بزرگم زنگ زدند گفیر  که قراره بریم باغ با کل فامیل و در راه میایم دنبالتون

رود آنی که از بغل  ، با صحنه های روبه رو شدیم که اصال قابل توصیف نیست ، رسیدیم

کیلومیر   ۵ایل  ۴فاصله ی باغ تا شهر . صدای باد  ، شکوفه دادن درختان ، گذشتباغ یم

بود من و ایلیا تصمیم گرفتیم که پیاده  ۵حدود ساعت  ، خوردیم و راه افتادیم ناهار . بود 

 مثل یک بهشت بود ویل از شدت 
ی

بریم و بالخره رسیدیم به یک آبخوری که از شدت تشنگ

 به راه افتادیم
 

هرچقدر راه . بودبم داشت شب میشد و ما هنوز به خونه نرسیده . شلوغ

 . و بلند تر میشد  رفتیم انگار زمیر  یه بلند یم

  رسیمچرا نیم : من

  یکم دیگه طاقت بیار نزدیکیم : دوستم

  و بعد یک پیاده روی فوق العاده طوالن  بالخره رسیدیم

وقتر رسیدیم خونشون دیدم که یک  ، روز بعد قرار شد که بری عید دیدن  یگ از همسایه ها 

 دارن برای نگهداری کفیر ویل فقط یگ تو ا
ی

  قفس بود  ونقفس بزرگ

من فوق العاده از این صحنه ناراحت شدم و موقیع که خواستیم بریم بهشون گفتم که این 

دونم بعد رفیر  ما چه کاری انجام دادن ویل مطمعنم آنها حرفمو نیم. تنهاست و آزادش کنید 

شب شد و موقع خواب منو پدربزرگم پدرم و شوهر خاله هایم قرار شد بریم در ) . درک کردن

خوابند ( من کنار پدر بهار خواب ( )که مثل سکونی نسبتا بلند در فصول گرم در آنجا یم

 هایت لقت نیم
ی

زن  اشکال بزرگم میخواستم بخوابم ؛ پدر بزرگم گفت اگر مثل زمان بچگ

دم و چندین بار پدر بزرگمو ره ندا  لقت های بسیار محکیم در خواب میر 
ی

) من در زمان بچگ

به فت  کردم ( خالصه دراز کشیدیم و به سمت . برای همیر  بهشون حق میدادم ض 



ی دیدم شاخه های درخت سیب چپ بود که امثال برای رسما زدن  چرخیدم و اولیر  چیر 

صبح زود موقع طلوع آفتاب پدر بزرگم به من گفیر  که میخواهند برن . سیتی نداده بود 

ید یک رسی کار هارو انجام باغشون برای اینکه میخواد درخت ها آب بخوره و قبلش با

سوار ماشیر   ، بدهند از آنجانی که من عاشق دیدن این صحنه هستم منو با خودشون بردن

من برای اینکه چکمه نداشتم مجبور شدم برم داخل ویالی باغ و در پشت درب م. شدی

ین عید های من بود توری داشتم یم  . دیدم ویل در کل جزو بهیر

  



 | افشی    | روایت

 

باالخره تموم شد؛ سه سال كابوسی كه فقط به خاطر يه لحظه سهل انگاري پيش اومده  

بود، و لحظه ديدن آسمون، خارج از اون ديوارهاي بلنِد بد رنگ و بد تركيب، رسيده بود. 

  به خونه مادري اولیر  كاري بود كه بايد بعد از آزاد شدن ميكرد، بوي بهارنارج درختهاي 
رفیر

ی 
خونه بلند شده بود، تركيب عجيب اما آشنا و خوشايندي بود؛ حياط و بوي آس   كه از آشی  

ي ميتونست جذابیر از ُچرت كوتاه بعد از ناهار  مخصوصا االن بعد اين مدت دوري. چه چیر 

در اون تراس پر از خاطره باشه. چشماش رو كه باز كرد، مقابلش ديوار كوتایهی بود كه چند 

ی اون زندان بود،
ساخته بودن، ديگه راحت نميشد حياط، درختها، بابا حبيب  ماه پيش وقتر

ی بايد از 
ی و مامان گوهرو موقع ِپچ ِپچ با همسايه ها دم در، ببينه و به سختر

رو در حال باغبون 

ی بود، عجيبیر اينكه اين حصارها  البه الي آجر چينها اونهارو تصور ميكرد. حس نا آشنانی

ی براش مثل ی شاخه هاي درخت، نرده هاي  همه جا بودن، اصال همه چ 
حصار شده بود حتر

ی تابستونا به عشق خوابيدن توي اون حاض  بود 
ی

تراس خونه خودش، پشه بندي كه از بچگ

 .از بازي كردن دست برداره و بره زود بخوابه

االن پرسه زدن در خيابون كه براش مثل آروزي دوري شده بود، يگی از هيجان انگیر  ترين  

وصا ديدن بچه ها و بازي كردنشون كه بيشیر از هر موجودي طعم آزادي و كارها بود، مخص

رها بودن رو تجربه ميكردن. اينقدر درگیر كيف كردن از همه جزئيات محله خونه مادريش 

بود كه با يه ماشیر  تصادف كرد؛ جالب بود كه لحظه زمیر  خوردنش با صحنه غروب زيبا در 

آسيب جدي نديد، ویلی تلنگري بود براي برگشیر  به آسمون همزمان شده بود؛ خوشبختانه 

ی كه مثل خوابگردها درشون گم شده بود. امان از اين 
يت  واقعيت و تموم شدن لحظات شیر

حصارها كه هنوز همه جا بودن؛ ديگه تحمل ديدن هيچ كفیر بازي رو نداشت، قفس براش 

اع بش  بود و هر موجود در بندي يادآور كابوس سه  ساله اي بود كه از رس بدترين اخیر

 ... گذرونده بود 

  



 |عیل  |روایت

 

پنجره؛ واسه کردم، از پشت یه دیوار مشبِک پنجرههمیشه از پشت یه حصار نگاهشون یم

کردم، بازم یه قسمتشون همیر  هیچ وقت درست نتونستم ببینمشون. هرچقدر که سیع یم

همیر  بود، خسته شده بودم از شد. چند سایل بود که وضع واسم نامشخص بود، دیده نیم

م  ِ الکردار حسانی اسیر
 که منظره روبروش فقط یه دیواره. این مریض 

ر
زندان  شدن توی اتاق

کرده بود. اون روز، بعد از اینکه بازم دیدمشون که توی فضای سیی  پشت دیوار کنار هم 

ون، از رس  این اتایستادن و با هم حرف یم اق لعنتر خارج زنن، تصمیم گرفتم که بزنم بیر

ونو تماشا کنم؛ تصمیم گرفتم که به مریضیم یه  « نه»بشم، به هر قیمتر که شده، و برم بیر

گنده و محکم بگم؛ پس عصاها رو از گوشه دیوار برداشتم، زدم زیر بغلم، و وقتر که دیدم از 

ون، منم پشت رسشون، با رعایت یه فاصله مطمی   )چون مطمی   نبودم  حیاط خونه زدن بیر

، شاید فکر یمبا دیدن من چه فکری یم کردم مرض  دارم که اینجوری دنبالشون راه کی  

ون …(خوام اذیتشون کنم، یاافتادم، یا یم ، منم رفتم. بیر  
، دنبالشون افتادن و هرجا که رفیر

ون رو بدون واسطه دیوار و حصار یم…قشنگ بود نظیر رو دیدم یه حس آزادی نی اینکه بیر

، انگار دور و برم خرابویل هرچه بیشیر جلو یمداد، بهم یم شد، از شهر خارج تر یمرفیر 

های خشک یه مخروبه؛ من رفتم باالی یه بلندی و از پس شاخهشدیم و رفتیم یه جای نیمع

ای که به نظر سه تا بچه-درختر تماشاشون کردم، بعدش رفیر  دم یه سقاخونه، کنار دو

، اما دلم گرفت دونستم اونجا چیکار یمنیم…هرسید وضع مالیشون خوب نباشیم کی  

، ویل از دنبال کردنشون دست بر …حسانی  توی این دنبال کردنا، چند باری هم خوردم زمیر 

، تونستم یه تصویر قشنگ از رنگ نارنیحی غرونی که  نداشتم )حتا یه بار که خورده بودم زمیر 

، من دونم چرا هرجا که اونا یمیمرفت رو شکار کنم(؛ اما راستش نته خیابون پاییر  یم رفیر 

ا دونه بریزن، من از دیدمشون، وقتر یمانگار از پشت یه حصاری یم ایستادن که واسه کفیر

رفیر  توی یه دشت بزرگ در فضای باز شبو به دیدمشون، وقتر یمهای قفس یمپشت میله

با وقتر به خونه دیدمشون، حتا شرس برسونن، من از پشت قامت بلند علفای خودرو یم

ون رو هم از پس نردهبرمیگشتم و داشتم روزمو مرور یم های بالکن کردم، باز انگار آسموِن بیر

 …آره، درسته، دیوار دیگه نبود، اما جاش رو حصارهای دیگه انگار گرفته بودن…دیدمیم

االن چند وقتر هست که دیگه از تعقیبشون دست برداشتم، راستش خسته شدم، انگار 

 یمرجا یمه
ی

شدن، این دیوارها و دیدم و مناظر عوض یمرفتم، هرچقدرم که رنگای قشنگ

شم، به رنگ قشنگ صورنر و بنفش  که پشت حصارا اما من ناامید نیم…حصارها بازم بودن



ه دل یمداره پا یم  بیافته )نیمگیر
ر
( و تمام بندم، شاید یگ از همیر  روزا یه اتفاق دونم چ 

 . فرو بریزین و من بتونم با آزادِی تمام، دنیای دور و برم رو تماشا کنمحصارای دنیا 

  



 |مهر  | روایت

 

یگ بود یگ نبود. من بودم و خونه مون. نرده های بالکنمون. توری دم در خونه مون. شاخه 

؟ بابام میگفت  ون چیکار کت  های درخت پشت پنجره مون. مامانم میگفت میخوای بری بیر

ونو ببینم. ببینم بشیر  توی  خونه امن و راحت به کارات برس. ویل من دلم میخواست بیر

ون.دنیای خیابونا و آدما و  . پس زدم بیر چیه پشت همه این حصارانی که منو توش نگه داشیر 

ساختمونا. از وقتر چشمم افتاد به خنده بچه ها دنیا دیگه گلستون شد. دیگه نه حصار و 

ی که من و پشت اونا نگه داره. همه چیر  داشت خوب و قشنگ پیش نرده ای بود نه چیر 

فت تا اینکه فهمیدم. مثل اینکه فقط من اون  نبودم که توی قفس بوده. قفس پرنده ها  میر

ی ندیده بودن.  رو دیدم. پرنده هانی که به جز اون قفس و حصارای دورشون تا به حال چیر 

 .همیر  و همیر  آرزو کردم کاش تنها قفس و حصار دنیا آسمون باشه 

 

 

 

 

 

  



 | (۱) | روایت دوست سحر 

 

 !همه دردیم باور کن ، من هم تو هم

  از مدیسا به سحر

 چرک که نه. از صورتیهانی که تو یم 
ی که لباس صورنر چرک پوشیدم. صورنر منم آن دخیر

 در 
ی

پوس  و خوشت یم آد، نه. صورنر که موقع گل فروخیر  به مردم و نشسیر  برای خستگ

جوب چرک شده. من تک فرزندم. البته تک رسپرست. پدرم مواد مرصف یم کرد.  کردن لب

ون رفت و دیگر نیامد. یک غرونی بود گمانم. بعدش ماه آمده بود وسط  یک روز از خانه بیر

آسمان. یادم هست من از پشت شیشه پنجره خانه استیجاری مان به ماه که خودش را 

ردم. من مشغول بازی با ماه بودم اما صدای گریه ی پشت نرده ها قایم یم کرد، نگاه یم ک

مادرم را یم شنیدم. او شب قبلش کتک خورده بود. آخر پدرم آخرین تکه طالیش را هم به 

  .زور از او گرفته بود تا بفروشد و مواد بخرد

سحر تو دوچرخه داری؟ من هم خییل دلم یم خواست دوچرخه داشته باشم. قبل تولدم 

م مددکار گفته بود که کاش یم شد برای مدیسا دوچرخه بخرم. خانم مددکار مامانم به خان

یک پیامک که شماره داخیل خودش تویش بود را برای حایم معنوی ام فرستاده بود. حایم ام 

اما پول دوچرخه را واریز نکرد. فقط دویست هزار تومان واریز شد. حایم ام البد گفته بود 

دم هم فقط در این حد هدیه یم خرم و بیشیر برایم مقدور من برای خواهر زاده های خو 

  .نیست

ما خانه مان نزدیک راه راهن است. خییل مسیر پرنر دارد. وقتر از کنار خانه ها یم گذرم و 

د. کاش خانه ما هم توی یک آپارتمان بزرگ  آشغالهای کنار خانه را نگاه یم کنم دلم یم گیر

خانه ویالنی بزرگ بود که یم توانستم توی حیاط بازی کنم.  بود. یا نه اصال کاش خانه ما یک

ه بشوم. آن وقت بروم کنار درخت خانه  شبها توی حیاط موکت پهن کنم و به آسمان خیر

  .مان و از الی شاخه هایش به آسمان نگاه کنم و با آسمان قایم باشک بازی کنم

ارم یم افتم. نای رسپا ایستادن سحر خییل خسته ام مثل عکس کج دیوار مدرسه تو. انگاری د

ی شدیم  ندارم. مثل اون غرونی که پشت نرده ها گیر افتاده. من و مادرم شبیه اون دو تا کفیر

  .که تو قفس گیر افتادیم و منتظریم یگ بیاد و پرمون بده به آسمان

  .سحر لطفا برام جواب بنویس و از خودت و خوشیهات بگو



  

 از سحر به مدیسا

 داریمدیسای ع
ی

 !زیزم، چه اسم قشنگ

  .از خواندن داستان سخت و تلخت متاثر شدم 

غصه تو هم رفت پیش غصه سیتا و ستسکو که توی فیلم مدفن کرمهای شب تاب دیده 

  .بودم

مدیسا لطفا تو مثل آدم بزرگا رفتار نکن انگاری فقط تو یم فهیم، انگاری تو فقط درد داری و 

  .تو فقط درد یم کش  

ردهای عظیم تو را نتوانم درک کنم ویل تالش یم کنم با خواندن و دیدن فیلمها از پیله شاید د

! حتر اگه تالشم خییل نتیجه نده و  ون بیایم و بفهمم که تو چ  یم کش  تنهانی خودم بیر

 !نتونم بفهمم تو چ  یم کش  

و  ن ذهن من را مدیسا یم دان  مادرم برای خاله ام که مشکل جسیم دارد یک کتاب به اسم بیر

  .گرفت

وع کردم ویل بعد از خاله تمام کردم. آخر وقتر مادر  من قبل از خاله خواندن کتاب را رس 

سید که یم خوایه تو  وع کرد به خواندن. اصال هم از من نی  هدیه اش را داد، خاله کتاب را رس 

 !اول خواندنش را تمام کت  

فلج مغزی بود که هیچ توانانی به ظاهر ببخش حاشیه رفتم. کتاب در مورد دخیر مبتال به 

ون  نداشت. او اما صندوق پری از کلمات بود که یک روز بالخره به کمک کامپیوترش بیر

ریخت و خودش را نشان داد. او خییل باهوش بود. من مدت خواندن این کتاب و بعد هم که 

 اش کردم خییل درد کشیدم. درد این که چرا نیم توانم برای ادمه
 
ا و راحتر شان کاری معرق

 .بکنم

یک روز هم با ریحانه و رضوانه توی خانه خاله اینها داشتیم انیمه پروانه را یم دیدیم. او یک 

دخیر افغان بود که پدرش را افغانها گرفتند. او مجبور بود کار کند. اما برای این که لو نرود 

  .موهایش را کوتاه کرد. لباس پشانه پوشید و کار کرد

هانی مثل پروانه را در کتاب نان آور هم بیشیر از بیش چشیدمدرد 
  .دخیر



مدیسا البته من ادعانی ندارم. فقط تالش یم کنم بیشیر بخونم وبیشیر ببینم تا بلکه به اندازه 

 دنیانی بهیر نقش داشته باشم
  .خودم تو ساخیر 

کنم و منتظر نامه ای  یمتمام  brutal Olivia Rodrigo مدیسا نامه ام را با بخش  از ترانه

  .دیگر از تو یم مانم

 

 مردم میگن اینا سال های طالییه زندگیمه

But I wish I could disappear 

 اما ای کاش میتونستم ناپدید بشم

Ego crush is so severe 

 تزلزل درون  خییل طاقت فرساست

God, it’s brutal out here 

ون خییل وحشیانست  خدایا این بیر

 (Yeah) 

 آره

  



 ( |۲| روایت دوست سحر )

 

تو یه دخیر بچه شاد بودی که دوست داشتر یه … خییل کوچیک بودم که منو بردی خونتون

دی تو بالکن.. خودت آسمون رو تماشا … پرنده داشته باس   غروبها منو تو قفس مییی

دی.. نمیدونستر که من از پشت نرده های بالکن  تو پشت میکردی و با ماه قشنگ حرف میر 

سم برای اینکه بال بال نزنم منو از … بوم همسایه سایه گربه بداخالقشون رو میبینم و مییر

ون میاوردی و نوازشم میکردی ی …. قفس بیر اون روزی که از معلمت اجازه گرفتر که منو بیی

پشت نرده های آجری … مدرسه از جیغ و داد هم کالسیهات تو زنو تفری    ح خییل ترسیدم

ستر منو از قفس دربیاری و به یگ از دوستانت نشون بدی که من با دیدن قشنگ میخوا

اوج گرفتم دور شدم ازت.. … حیاط بزرگ و پر و از گل و گیاه مدرسه ات دلم هوای پرواز کرد

ی که من … و کیم دور از مدرسه ت روی درختر نشستم ون خونه شما با چیر  چقدر دنیای بیر

ما کجا و اینهمه زباله ای که مردم تو طبیعت رها کرده اند حیاط تمیر  ش… دیده بودم متفاوت

 که یه جانی مال خودتون نباشه دیگه ازش مواظبت نمیکنید.. چرا … کجا
چرا شما آدما همیر 

فت از دیدن زباله ها به سمت  ؟رسم داشت گیج میر قدر طبیعت زیبانی که دارین رو نمیدونیر 

… چند تا کودک با لباسهای کهنه و نامرتب دیدم چهاررایه پاییر  تر از مدرسه پرواز کردم.. 

اصال مگه این بچه ها االن نباید … چقدر ظاهر این بچه ها با ظاهر تو و دوستانت فرق داره

چرا تا چراغ … این گوشه چهارراه چه میکی   … با لباس مرتب تو مدرسه باشن و مشغول درس

ی میفروشن؟ قرمز میشه میدون سمت ماشینها و التماس راننده ها میک ؟ یعت  دارن چیر   
ی 

… داشت غروب میشد… چقدر آدما دنیاشون هزار چهره ست… چقدر غصه خوردم امروز

تو خیابون نزدیک مدرسه.. کنار دیوار مدرسه خواستم نفش بکشم به امید اینکه شاید تو 

.. ویل دوتا دست خییل رسی    ع به سمتم اومدن حاال چند روزه باز تو … هنوز اونجا باس 

دیگه کش باهام بازی نمیکنه.. … تو قفسهای کناری چندتا پرنده دیگه هم هست… فسمق

 … فقط به بق بقوی بقیه و درد دلهاشون تو قفس گوش میدم

  



 ( |۱| روایت دوست امید )

 

 

قصل بهار بود، من و خانواده ام تصمیم گرفتیم که برای یک شب سفر کنیم به یک روستا 

ساعت تو راه بودیم و موقیع که رسیدیم تصمیم گرفتیم که بریم  2در حوایل تهران، حدود 

 .داخل باغ یگ از دوستان خانوادگیمون

 
ی

وارد باغ شدیم و یک زیرانداز انداختیم و روی چمن ها نشستیم و درباره ی مسائل همیشگ

حرف زدیم، مثل اینکه چرا هوا انقدر گرمه و یا چرا مدارس انقدر خسته کننده هستند، در 

ون از  م بیر کل بنظرم کل این حرف ها خسته کننده بودند برای همیر  به مامانم گفتم که میر

باغ تا یک چرخ کوچگ بزنم دور و اطراف روستا، مامانم تازه ناهار رو آماده کرده بود برای 

 .همیر  یک ساندوی    چ کوچولو بهم داد تا تو راه بخورم

مناظر و آسمان عکس میگرفتم یک رسی همینطور که داشتم برای خودم میچرخیدم و از 

شش ساله رو دیدم، اونا داشیر  از آبخوری داخل یگ از کوچه ها آب پر میکردن -بچه ی پنج

ا به روم آب ریخت و منم  تا باهم بازی کنند، اومدم ازکنارشون رد شم که یگ از اون دخیر

 سا
ی

ده ای داشیر  و اصال برای بازی روشون آب ریختم تا خوشحال بشن، به نظر خییل زندگ

ون ازاون روستا و مهم نبود، خییل دوست داشتم که بتونم دوباره به  براشون روابط بیر

 .سنشون برگردم و این چیر  هارو دوباره تجربه کنم برای اولیر  بار

فتم زمان رو از دست دادم و تا جانی پیاده روی کردم که به زمیر   همینطور که داشتم راه میر

ون میومدم ویل بدون اهمیت راهم رو  آسفالت رسیدم و  انگار داشتم از منطقه روستا بیر

 .ادامه دادم، تقریبا نیم ساعت بعد دیدم که غروب شده و مجبور بودم برگردم به باغ

تو راه باغ که بودم یک ورودی رو دیدم به یک مکان پارک طور توی روستا خییل جای آرویم 

م، همینطور بود برای همیر  تصمیم گرفتم که یکم ب شینم همونجا و از فضای اونجا لذت بیی

که نشسته بودم یک کبوتر رو دیدم که نشست کنار نیمکتر روش نشسته بودم و همینطور 

بهم نگاه کرد دیدم که هنوز یک کم از اون ساندوی    چ که برای ناهارم بود مونده بود برای 

، احساس میکنم که این کبوتر همیر  چند تا تیکه نون رو ازش کندم و انداختم جلوی کبوتر 

 مونده ساندوی    چ را براش ریختم و 
ر
ی نخورده بود برای همیر  همه ی باق مدت ها بود که چیر 

 .همه ش را خورد



فتم نمیتونستم رایه که ازش  از روی نیمکت پاشدم تا برگردم به باغ ویل هرچقدر که راه میر

فتم و دیدم که هوا  وارد این پارک شدم رو پیدا کنم، همینطوری داشتم برای خودم راه میر

تاریک تاریک شده بود وارد نقشه ای که تو گوشیم بود شدم ویل هیچ آنتت  نداشتم برای 

همیر  مجبور شدم همینطوری به راهم ادامه بدم که شاید بتون به خونه برسم، چقدر برای 

ون جدا میشن و میت   سخته، انگار که از دنیای بیر
 مردم اینجا آنیر  نداشیر

ی
ونن زندگ

، حاال که دارم فکر میکنم شاید انقدر هم بد نباشه  .خودشونو راحت بکی  

فت به باغ پس فهمیدم که راه درست را  تا جانی راه رفتم که رسیدم به خیابون اصیل که میر

م، موقیع که رسیدم به باغ در ها همشون بسته بودن برای همیر  زنگ در رو زدم ویل  دارم میر

، نگران شدم، شاید اومده بودن دنباله من، یا شاید حال پدرم بد شده هیچگ جواب نداد 

بوده، نکنه اونا اینجا واقعا نباشن ورفته باشن، هرکاری کردم نمیتونستم جلوی فمرای بدم رو 

م و به هر چیر  ممکن و ناممکت  فکر کردم، تا صدای پای یگ رو از داخل باغ شنیدم اون  بگیر

، ودباره زنگ زدم ویل کش نیومد در را باز کنه برای داشت از پله های ورودی  میومد پاییر 

همیر  بلند داد زدم و یهو مامان غر غر کنان در باغ رو باز کرد و گفت چرا تا این وقت شب 

ون بودی، نمیتونستر یک زنگ بزن  به من اخه، منم بهش گفتم که آنیر  نداشتم و جلوی  بیر

دم ویل کش  . جوابمو نمیداددر منتظر بودم و زنگ میر 

مامانم بهم گفت که همه توی حیاط بودن و داشیر  کباب درست میکردن برای همیر  کش 

صدای زنگ خونه رو که میومد داخل خود خونه رو نشنید، همدیگرو بغل کردیم و اومدیم 

تا شام بخوریم، دیگه دیدیم که داره دیر وقت میشه برای همیر  بابام ماشیر  رو روشن کرد تا 

 .ردیم به خونمونبرگ

در کل روز خییل خونی داشتم و کیل بهم از گشت و گذار توی روستا خوش گذشت حاال هم 

م پس قراره داستان رو همینجا تموم کنم  . اودیم خونه و من از شدت خواب دارم میمیر

 

 

 

 

 

 



 

 ( |۲| روایت دوست امید )

 

 

فتم و اهنگ گوش میکردم که یه اهنگ پیل شد که مال  دم غروب بود، منم داشتم راه میر

زمان بچگیمون بود؛ یهو یاد اون زمان افتادم، یاد زمان  که تو کوچه با بچه محیل ها بازی 

فتیم تو میدون پشت اون دیوار اجوری   .میکردم و بعد که خسته میشدیم میر

فتم تو بالکن خونه از اونجا اسمون و میدیدم و برای  ۱جمعه شب ها بعد شام تا  شب میر

 داشت، هروقت میخواستم ماهو خود
ی

 میکردم، حیاط پشتر ما منظره قشنگ
 
م خیال باق

  .ببینم از پنحره نگاه میکردم

 رسسیی  بود 
ً
فتم مدرسه از بغل به خرابه ای ردمیشدم که بغلش یه جای نسبتا صبحا که میر

  .که همیشع از اونجا رد میشدم و اگر گیل بود میچیدم که به مامانم بدم

دو تا پنجره بود که همیشه یه گنجشک اونجا میشست ماهم با دوستام بهش تو مدرسه 

ه که تمام خوشگیل  دونه میدادیم؛ چند وقت نبود فهمیدیم مرده، هیچوقت یادم نمیر

  .مدرسمون اون گنجشک بود

د نگاه میکردم و ارامش میگرفتم تا  تو اتاقم از الی پرده غروب خورشید هروقت خوابم نمییی

 .م یم بردکم کم خواب

ساعت نزدیکای چهار بود از همون محل قدییم رد شدم تا رسیدم خونه خودمون تو راه تمام 

  .اون خاطره ها برام زنده میشد ویل مثل اون موقع ها ذوق نداشتم

ی که دلتنگشم بچیگیمه چون تو دنیای االنم هییح  مثل شادی اون  میتونم بگم تنها چیر 

  .موقع نیست

خونه نبود به جاش کیل قفس بود که توش اون دیوار اجری ه نوز اونجا بود ویل پشتش اشی  

پره پرنده بود، از حیاط پشتر اونجا که خونه قدییم ما بود چند تا وسایل اوردم که دیوار رو 

خراب کنم و پرنده هارو هم ازاد؛ ویل نشد اونام مثل من تو قفش بودن که قبال توش 

فتم و اهنگ گوش خوشحال بودن االن زندان  اون قف سن.دم غروب بود، منم داشتم راه میر

میکردم که یه اهنگ پیل شد که مال زمان بچگیمون بود؛ یهو یاد اون زمان افتادم، یاد زمان  



فتیم تو میدون پشت  که تو کوچه با بچه محیل ها بازی میکردم و بعد که خسته میشدیم میر

  .اون دیوار اجوری

فتم تو بالکن خونه از اونجا اسمون و میدیدم و برای  ۱جمعه شب ها بعد شام تا  شب میر

 داشت، هروقت میخواستم ماهو 
ی

 میکردم، حیاط پشتر ما منظره قشنگ
 
خودم خیال باق

  .ببینم از پنحره نگاه میکردم

 رسسیی  بود 
ً
فتم مدرسه از بغل به خرابه ای ردمیشدم که بغلش یه جای نسبتا صبحا که میر

  .رد میشدم و اگر گیل بود میچیدم که به مامانم بدمکه همیشع از اونجا 

تو مدرسه دو تا پنجره بود که همیشه یه گنجشک اونجا میشست ماهم با دوستام بهش 

ه که تمام خوشگیل  دونه میدادیم؛ چند وقت نبود فهمیدیم مرده، هیچوقت یادم نمیر

  .مدرسمون اون گنجشک بود

د نگاه میکردم و ارامش میگرفتم تا تو اتاقم از الی پرده غروب خورشید هر  وقت خوابم نمییی

 .کم کم خوابم یم برد

ساعت نزدیکای چهار بود از همون محل قدییم رد شدم تا رسیدم خونه خودمون تو راه تمام 

  .اون خاطره ها برام زنده میشد ویل مثل اون موقع ها ذوق نداشتم

ی که دلتنگشم بچیگیمه چون تو  دنیای االنم هییح  مثل شادی اون میتونم بگم تنها چیر 

  .موقع نیست

خونه نبود به جاش کیل قفس بود که توش  اون دیوار اجوری هنوز اونجا بود ویل پشتش اشی  

پره پرنده بود، از حیاط پشتر اونجا که خونه قدییم ما بود چند تا وسایل اوردم که دیوار رو 

من تو قفش بودن که قبال توش  خراب کنم و پرنده هارو هم ازاد؛ ویل نشد اونام مثل

 .خوشحال بودن االن زندان  اون قفسن


