
 تصویر نویسی روستا در پاییز 

ز روستاییان می توان  فصل پاییز از راه رسیده ، از درب و پنجره ی جدید و مقاوم نصب شده ی یکی ا 
 .فهمید که اهالی روستا برای سرمای پیش رو آماده اند

درختان که رنگ سبز موهای آن ها کم کم به سوی سرخی یا زردی می روند ، خود را برای ریزش مو و  
خواب بلند زمستانی آماده می کنند ، کوه ها ، دامنه ها و مراتع نیز نگران سرما هستند و رنگ باخته 

 .اند

حال وقت این است که اهالی این روستای زیبا از تابلوی طبیعی اتاق خود به نام پنجره به سوی نقاشی  
 !از بهترین چشم انداز ها که نقاش آن ها کسی جز خدواند نیست بنگرند

اهالی روستا این را خوب می دادند که به جای ترس و حسرت خوردن درباره ی سرما و برگ ریزی  
ک تک لحظات پاییز درس زندگی بگیرند و با خوردن میوه های پاییزی کیف دنیا را  درختان باید از ت

 !برند

بعضی از اهالی سقف خانه های کاه گلی خود را برای اندختن غذای حیوانات تمیز و آماده کرده اند تا  
 .جلوه ی زیبای دیگری ، هم به روستا و هم به چشمان گردشگران بیفزایند

ست ، دوری از دغدغه های شهری و خانه های متراکم و بدون حیاط ، در جایی که می  و چه زیبا و دلباز ا
 ! …توان تا افق دوید و در ذهن خود پرواز را مجسم کرد 

  

 تصویر نویسی روستا در پاییز 

هر وقت می خواهم از پاییز بنویسم ، رنگ های نارنجی و زرد و قرمز، با عجله توی دفترم به صف می   
 . یز که میشود دوست ارم به خانه مادر بزرگم که در یکی از روستاهای شمال است، برومایستند. پای

خانه های آنجا، سقف های شیب دار دارند. باران که می آید، صدای برخورد باران به شیروانی، مثل  
 موسیقی های شاد است. بوی باران و دیوارهای کاهگلی مرا به ایران خانه می کشد، 

ه پاییز، برگ هایشان را رنگ کرده نگاه می کنم و نفس عمیق می کشم. پاییز در  به درخت هایی ک
 .روستای مادربزرگم، از همه جا قشنگ تر است

 


