
همخانه ئ  
پرستوها

 داستان هایی برای خانواده  
 

مجموعه دوم

 

نویسنده: دکتر شکوفه موسوی

 روانپزشک کودک و نوجوان
 

تصویرگر: وجیهه روزبخش



کرونا که آمد، همه غافلگیر شدند و روال زندگی با چنان سرعتی

تغییر کرد که در همین مدت کوتاه، زندگی قبل از کرونا، خاطره ای

دور دست به نظر می رسید.

این تجربه برای همه از خردسال تا کهنسال چالش های جدید به

وجود آورد و همه دریافتند که باید برای سازگاری با شرایط جدید،

بسیار چیزها یاد بگیرند. 

سعی کردم تعدادی از این تجربه ها را بنویسم.

محل روایت، شهری در شمال ایران است.

 

شکوفه موسوی

بهار99

همخانه ی پرستوها



همخانه ی پرستوها، سه گانه ای از مجموعه داستان های کوتاه است که

به قلم دکتر شکوفه موسوی روانپزشک کودک و نوجوان نوشته شده

است و روایتگر گام به گام مواجهه با بحران در افراد یک خانواده و

اطرافیان آنان است. هر فرد بسته به شرایط خود به گونه ای با این

تجربه مواجه می شود، یاد می گیرد و تغییرمی کند.

این مجموعه را به خانواده های محترم تقدیم می کنیم با این امید که در

مواجهه با این بحران کمکی کرده باشد. 

از همکاری صمیمانه ی خانم وجیهه روزبخش که تصویرگری و خانم دکتر

پریسا پدرام که تدوین این مجموعه را انجام داده اند، بسیار

سپاسگزاریم. 

 

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران  

  

 



 

خرسیا دو تا بودن، قهوه ای کم رنگ و قهوه ای پر رنگ، از پارچه ی نرم

مخملی، از همون اول که دو قلوها به دنیا اومدن، اونا هم با بچه ها بودن.

دو قلوها با خرسیا می خوابیدن و بلند می شدن و تو بازیا پدر و مادر اونا

بودن. اسم شون رو هم گذاشته بودن نی نی و نانا .

رها: نی نی، نانا، اون آسمون آبی رو ببینین، حاال دراز بکشین چشم هاتون

رو ببندین، نفس بکشین، ابر رو بپوشین، خنک بشین.

رهام گفت: بابا یه جور دیگه گفته بود.

رها گفت: هر وقت مامان نبود،عکسا رو نگاه کنین، غصه نخورین.

به خرس قهوه ای کمک کن



 

رهام پرسید: الله ما این کارها رو بکنیم مامانا مون سالم می مونن؟

رها گفت: سالم می مونن الله؟

الله گفت: فقط می دونم هر چی می تونیم باید به خودمون کمک کنیم حتی

به خرسیا. این جوری برای همه مون بهتره.



بعد از ظهر هوا ابری بود. مریم خواب بود و علی هم رفته بود خرید.

رها و رهام داشتن با خرسیا بازی می کردن، خودشون بابا و مامان بودن و

اونا هم بچه های دوقلوشون.

رها می گفت: خوب گوش کنین، از حاال بهداشت رو رعایت می کنین،

بیرون نمیرین، دستاتون رو بیست بار می شورین، موقع دست شستن تا

بیست می شمرین، بی سر و صدا بازی می کنین. تو خونه کمک می کنین،

مامان رو نمی بوسین، بغل هم نمی کنین، برای مامان گریه نمی کنین.

رهام گفت: آسمون آبی رو نگفتی، همون که ابر داشت.

رها گفت: اینا می تونن این همه چیز رو یاد بگیرن؟

از الله پرسیدن که جواب داد: اونا خیلی زرنگن ولی بهتره با قصه و بازی

یادشون بدین. رها پرسید: همه ی دو قلوها زرنگن، مگه نه الله؟

الله با خنده گفت : اگه شما یادشون بدین، آره.

خرسی های دوقلو



از صبح صدای بارون میومد. بچه ها تا بیدار شدن گفتن: امروز مامان فقط

صبح کار می کنه.

به علی گفتن با هم عدس پلو بپزن. الله هم اومد و همه چیز شروع شد.

الله گفت: باید عدس بپزیم، برنج آبکش کنیم، پیاز سرخ کنیم، گوشت رو

تفت بدیم، کشمش و زعفرون و کره رو قاطی کنیم.

تمام خونه بوی غذا گرفته بود.

رهام گفت: چقدر کارش زیاد بود. رها گفت: آره خوب شد ما چهار نفر

بودیم. الله گفت: عزیز جون همیشه دست تنها درست می کنه یعنی می کرد.

علی یک دفعه به همین کلمه توجه کرد، همین سوال همه بود؛ می کرد،

یعنی دیگر نخواهد کرد؟ یا می کنه یعنی همه چیز مثل سابق خواهد شد؟

در ذهن علی این سوال هر روز تکرار می شد.

اون روزا دوباره میان؟ چه وقت؟

اون سوال



مریم و لیال برای نهار اومده بودن، لیال از همون دم در فریاد کشید عدس

پلو و مریم گفت: بهترین استقبال از یه قهرمان خسته، بوی غذا ست.

روی صورتشون جای ماسک بود، دستاشون هم قرمز شده بود، اما

می خندیدن، لیال گفت : همیشه عدس پلو حالم رو خوب می کنه.

رها پرسید: اونجا غذای خوب نمی خورین؟

مریم گفت: غذای بیمارستان خوبه ولی عدس پلوی خونه یه چیز دیگه 

ست.

رهام گفت: یادتونه اون دفعه تو جنگل عدس پلو ی عزیز جون رو خوردیم؟

رها گفت: حاال عزیز جون تنهاست. الله گفت: مثل قبل می شه؟ ما مثل

گل حسرت نمی شیم؟

لیال گفت: االن همه مون سالمیم، همین هم مهمه. 

الله گفت: می فهمم مامان.

عدس پلوی خونه



تو قوری چایی بعد از نهار گل محمدی بود و حسابی هم دم کشیده بود.

لیال که چشاش رو بسته بود و داشت چایی رو بو  می کشید، گفت: قبال هیچ

وقت انقدر غذا و چایی به من نمی چسبید.

مریم گفت : راست می گی حتی اون چایی های که تو قمصر خورده بودیم،

رو تخت چوبی باغ که زیر داربست انگور بود.

بچه ها توی اتاق بودن، حاال که صدای همه رو می شنیدن، با خیال راحت

بازی می کردن. مریم داشت راجع به کمبود ماسک و لباس مخصوص و

کمکای مردم می گفت.

لیال می گفت: این کاراشون ما رو خیلی دلگرم می کنه.

بچه ها کمی پچ پچ کردن و بعدش الله رفت خونه شون و برگشت اتاق دو

قلوها. یک دفعه صدای شکستن چیزی اومد، نه یکبار و دو بار ، سه بار.

کف اتاق پر بود از تیکه های سبز و سفید و قرمز سفال.

بچه ها قلکاشون رو شکسته بودن.

قلک های شکسته



قلکا رو پارسال از بازار چارسو خریده بودن، از پیرمردی که پنجاه سال بود  

گلدون و وسایل سفالی و سرامیکی می فروخت.

رهام قرمز و رها سبز رو انتخاب کرده بودن، الله هم سفید رو. همون

روز هم گفته بود که اینا با هم رنگ پرچم ما ست، از همون روز گاهی

پوالشونو می ریختن توش و هر روز براش نقشه می کشیدن.

بچه ها اسکناسای مچاله شده و سکه های پر سر و صدا رو توی یک کاسه

ریختن.

الله تیکه های سرامیک رو توی یک سینی جمع کرد و از باال مرتب چید،

اول سبز بعد سفید و بعد قرمز، شکل پرچم ایران شده بود.

علی گفت : این هم برای دلگرمی تون قهرمانان زیبا، تمام مردم ایران

از بزرگ تا کوچیک، پشت تون هستن، حاال برید کمی بخوابید.

 

پرچم سرامیکی



عزیز جون زنگ زد و گفت که دیشب، خاله پری مرد. اونا پنجاه سال با

هم دوست بودن.

علی و مریم وقتی بچه بودن، زیاد می رفتن خونه شون.

هنوز بازی تو حیاط بزرگ خونه ی خاله پری، خوردن نون پنجری روش

خاکه قند، عصرونه ی نون گرم با مربای بهار نارنج رو یادش بود.

پرسید: مراسم رو چکار می کنند؟ عزیز جون گفت : غیر از سه پسرش کسی

برای دفن نمیره. خودشون این طور خواستن.

من امشب براش نماز و قرآن می خونم.

علی داشت فکر می کرد؛ اون روزا خیلی از کارا رسم و رسوم داشت و

هر کسی می دونس باید چیکار کنه.

عطر نارنج



 

االن برای خیلی کارا تجربه ای وجود نداشت، هر کسی خودش باید تصمیم

می گرفت  چه کاری انجام بده.

این خوب بود یا بد؟ علی نمی دونست، آدما خیلی تنها شده بودن، فقط

امیدوار بود که عزیز جون بتونه راهی برای سوگواری پیدا کنه.

شمعی تو خونه روشن کرد و به نظرش اومد عطر نارنج حیاط خونه ی خاله

پری رو دور و برش حس می کنه.



گروه فقط

علی فکر می کرد چقدر برای آدم هایی مثل عزیز جون سخت شده، تنهایی،

تغییر عادتای قبل، نگرانی برای بچه ها و نوه ها، اخبار جورواجور.

به خصوص که برای قوت قلب مردم می گفتن: ویروس برای همه زیاد

خطرناک نیست، فقط برای سالمندان، افراد با بیماری های فشار خون،

دیابت ...

سالمندان مخاطب دلگرمیا و توضیحات نبودن، اونا دقیقا عضو " گروه

فقط" بودن و االن بیشتر از هر وقت دیگه از بقیه جدا افتاده بودن.

به نظر علی میومد این که وسط یه خطر بزرگ، بازم بیشتر در خطر باشی،

خیلی سخته، اون هم تو این سن.



اون طرف مه

علی نمی دونست بیشتر باید به کی فکر کنه؟ مریم؟ لیال؟ بچه ها؟ به عزیز

جون فکر می کرد که تو خونه تنها بود، البته خیالش راحت بود که بلده

چطور خودش رو سرگرم کنه.

عزیز جون از صبح با همه در تماس بود، خانواده، فامیل و دوستان .

از همه خبر می گرفت، با هر کس خاطرات قبل رو دوره می کرد و برای

گذشته افسوس می خورد.

وسایل رو یک راننده ی آشنا براش می خرید، دست و دلش اما به آشپزی

نمی  رفت.

اون روز داشت به الله همین رو می گفت.

الله از علی پرسید: عزیز جون باید همین جور تنها بمونه؟

ما نمی تونیم هیچ کاری بکنیم؟ اگه .....

حرفش رو ادامه نداد، اون طرف این سوال مثل یک دنیای فرو رفته در

مهی غلیظ بود، مبهم و ناامن.

علی به الله گفت: دایی، مریم و لیال هر روز میرن بیمارستان و این

برای عزیز جون خطرناکه، بیا هر روز خدا رو شکر کنیم که طوریش نشده.

شاید این جوری بتونیم تنها بودن عزیز جون رو تحمل کنیم.



علی به الله گفت: یادت میاد یک شب از جاده ی سرخرود به خونه بر

می گشتیم و جاده پر از مه غلیظ بود؟ تو دو تا ماشین بودیم، شما بچه ها

تو ماشین من بودین و لیال و مریم و عزیز جون تو ماشین شما بودن.

الله گفت: یادمه، اون جاده ی باریک که از وسط مزرعه های برنج

می گذشت.

علی گفت: من اصال جلوم رو نمی دیدم، با تمام خانواده م وسط مه 

بودم، از روبرو ماشین میومد، خطر در چند قدمی بود.

چراغ مه شکن فقط چند متر جلوتر رو کمی روشن می کرد، وقتی به خونه

رسیدم خیس عرق شده بودم و فوری رفتم زیر دوش.

چراغ مه شکن



 

الله گفت:  یعنی حاال هم همون جوره؟

علی گفت: آره فکر می کنم همون جوره، ما االن می تونیم یک کم جلوتر

رو اون هم خیلی مبهم ببینیم. فقط امیدوارم با دقت و احتیاط، قدم به

قدم خطر رو پشت سر بذاریم.



دلشوره ی انتظار

هوا رو به تاریکی می رفت و مریم و لیال هنوز نیومده بودن.

رها و رهام هی از سر بازی بلند می شدن و می پرسیدن: چرا نمیان؟ پس

کی میان؟

علی پرسید : منتظر بودن خیلی سخته، درسته؟

رهام بغض کرد، رها سرش رو تکون داد یعنی آره، الله چیزی نمی گفت.

علی می دید که صورت رها کمی ته رنگ خاکستری داره و چونه ی رهام

هم کمی می لرزه و الله هم انگار داره یه لقمه ای رو قورت میده.

علی گفت: من هم مثل شما خیلی وقتا دلم شور میزنه و نمی تونم یک

جا آروم بگیرم، ولی سعی می کنم به خودم  کمک کنم.

رها پرسید: چطوری؟ رهام پرسید: چیکار می کنی؟

علی گفت: مشغول یه کاری می شم. الله پرسید: واقعا کمک می کنه؟

علی جواب داد:  کمک می کنه، به شرطی که فقط و فقط به همون کار فکر

کنی نه چیز دیگه.

الله پرسید: سخت نیست؟

علی گفت: تا چند روز پیش ما اصال فکرشو نمی کردیم این همه چیز باید

یاد بگیریم. مشغول بودن از کاری نکردن بهتره.



علی گفت بیایین یک کاری بکنیم، هر کدوم یه سینی بردارید. فکر کنین

مامان و عمه دارن میان. حاال سینی رو برای پذیرایی آماده کنین. فکر

کنین چی باید توش بذارین؟

رها گفت: ظرفای قشنگ مال مهمونا رو می ذاریم و با کمک الله 

شروع کردن.

استکان بلوری و نعلبکی الجوردی، یه ظرف کوچیک چینی توش شکالت،

یک بشقاب سرامیک برای میوه، یک دستمال سفره ی پارچه ای.

تا سینی ها آماده بشه، مریم و لیال هم رسیدن. اول رفتن خونه ی لیال

حموم و بعد اومدن پیش بقیه.

سینی های پذیرایی

رهام گفت: مهمونا اومدن.

اون شب همه چشماشون برق می زد.

رها گفت: بابا راست می گفتی هم کمک کردیم و هم غصه نخوردیم،

الله گفت : حاال فهمیدم چی شد، وقتی اون چیزا رو آماده می کردیم یعنی

می دونستیم اونا میان، همین خیلی بهتر از دلشوره بود.

علی داشت فکر می کرد: دلشوره سمج تره یا امیدواری؟ االن بیشتر از هر

وقت دیگه مجبور بود امیدوار باشه.



دمنوش بابونه

عزیز جون پشت تلفن بود و داشت با الله حرف می زد و برای هزار تا

چیز سفارش می کرد.

دمنوش بابونه، لیمو ترش تازه با زنجبیل و عسل و آب ولرم، بخور

داغ، دود اسپند .....

علی درمانده و کالفه بود و داشت فکر می کرد انگار برای هر دردی در

میوه فروشی و عطاری درمانی وجود داشته و منتظر بوده اینا کشفش کنن، 

اون هم برای یه مشکلی که همه رو فلج کرده بود.

الله پرسید: دایی واقعا اینا تاثیر داره؟

علی نفس عمیقی کشید و تو چشم الله نگاه کرد و گفت: فکر نمی کنم

تاثیر داشته باشه، ولی عزیز جون نمی تونه فکر کنه هیچ کاری از دستش

بر نمیاد. 

مادرا، اون هم تو این سن، اصال وا نمیدن، وقتی بچه هاشون در خطرن،

حتما کاری می کنن، دعا می خونن، نذر می کنن، دمنوش درست می کنن.



 

امروز یک عالم لیمو ترش تازه خریدم، بریم یک شربت عالی درست

کنیم، بعد به عزیز جون می گیم به حرفاش گوش کردیم.



کنکور و سرنوشت

درست زیر خونه ی علی، خانواده ی کریمی زندگی می کردن. محسن کارمند

بانک بود و خانمش خونه دار.

دختر شون نیایش تیزهوشان درس می خوند و امسال باید کنکور می داد.

سروش هم دو سال کوچکتر بود و هنرستان می رفت.

از اول سال تحصیلی مریم به بچه ها می گفت که سر و صدا نکنن چون

نیایش کنکور داره.

رها داشت می دوید که رهام گفت: نیایش کنکور داره.

رها از الله پرسید: کنکور چیه؟

الله؛ کنکور یک امتحانه.

رهام : چرا ازش می ترسن؟

الله گفت : چون خیلی مهمه، سرنوشت آدم به کنکور ربط داره.

رهام گفت: من نفهمیدم چی گفتی؟

الله کمی گیج شده بود.

علی داشت فکر می کرد که واقعا سرنوشت آدما رو کنکور مشخص می کنه؟

چرا آدما فرصت نمی کردن به چیزهایی که می شنیدن، بیشتر فکر کنن!

شاید حاال فرصتی بود برای فکر کردن به خیلی چیزا.



عزیز جون از بالکن خونه ش عکس فرستاده بود، بین تخت و پنجره، یک

مبل مخملی بود که روش می نشست و دعا می خوند، اون طرف پنجره

یکسره پر بود از همه رنگ شمعدونی و اژدر.

علی می دونست که وسط کتاب دعای عزیز یک عکس از مجید هست،

برادر بزرگ علی که تو بیست سالگی تصادف کرد و از دست رفت. 

می دونست عزیز به خونه ی جوونیش فکر می کنه، به حیاط بزرگ پر از

درختای پرتقال و نارنج، حوض وسط باغچه با کاشی های آبی، ماهیای قرمز

و شمعدونی های دور حوض.

به پدر و مادر خودش که تا آخرین روز عمرشون حتی یک روز تنها 

نمونده بودن.

 علی می دونست جوون مرگا فقط در ذهن سمج مادرا زنده می مونند.

علی ال به الی برگ های شمعدانی بالکن، مرور یک عمر رو می دید که

در سکوت این روزا، شفاف تر و زنده تر از همیشه بودن.

مرور یک عمر



صحنه ی اولین و آخرین رقص

عمر بیمارستانی که مریم و لیال توش کار می کردن، بیشتر از نود سال بود،

در شهر کسی نبود که گذارش به  اون نیفتاده باشه، خاطره ی چند نسل، تولد

و بیماری و بهبود رو داشت، برای خیلیا نقطه ی شروع و پایان عمر بود.

بیمارستان، بزرگترین حافظه ی بیم و امید شهر بود و چه مردم سپاسگزارش

بودن یا نه، در هیچ مشکلی تنها شون نذاشته بود، موقع کرونا هم درهاش

رو به بیمارای کرونایی باز کرد و مثل همیشه تو خط اول موند.

درای همیشه باز، چراغای همیشه روشن، دکترا و پرستارایی که همیشه

بودن، از در اورژانس تا توی بخشا، زایشگاه و اتاق عمل.

دکتر سالک، ده سال رئیس بیمارستان بود مثل پدرش که سال ها رئیس

اونجا بود، تخصصش رو همونجا گرفته بود، گاهی نمی تونس بفهمه خونه ی

اصلیش کجاس؟ اگر کم و کسری بود، کمک می گرفت، برای خیلیا اینجا

بهترین مقصد کمک بود.

بیمارستان، بی های و هوی، اولین و آخرین امید یه عده مردم بود، بدون

هیچ شعار و تبلیغی، البته غیر از مدیر روابط عمومی که به وقت کرونا در

همون بیمارستان موند و آخرین نفس رو تو همونجا کشید.



 

بیمارستان، صحنه ی اولین و آخرین رقص بود؛ مرگ و زندگی، شونه به

شونه، نفس به نفس .

بیمارستان برای مریم و لیال و بقیه ی همکاراشون، فقط محل کار نبود،

فرصت ایستادن و جنگیدن تو صف زندگی بود.



مریم اومده بود، حتی ظاهرش رو هم نمی تونست مثل همیشه حفظ کنه،

همون لبخند خسته رو هم نداشت، بچه ها فوری پریدن تو هال، مریم

سالمی کرد و رفت روی تختش دراز کشید. اون روز یکی از دکترا تو

بخش شون مرده بود، دکتر بخشی پزشک خانواده بود و آخرین نسخه رو

برای خودش نوشته بود.

مریم از زیر پلکای بسته، آروم اشک می ریخت. 

علی گفت: هر چی بگی حق داری خیلی سخته.

مریم گفت: دکتر بخشی دو ساله بود که پدرش شهید شد، از درد این جور

آدما کسی خبردار نمی شه، اون به وظیفه ش عمل کرد، ولی موقع برگشتن

به خونه، کلی آدم دیدم که مشغول خرید بودن، نمی دونستم از مردن دکتر

بیشتر ناراحتم یا بی اعتنایی این مردم؟ 

واقعا اینا نمی دونن معنی مراعات نکردن شون چیه و بهاش رو کی باید

بده؟ این زنجیره تا قطع نشه، مریضی تموم نمی شه، شوخی نیس تو یه

جایی کار کنی اون همه خطرناک، با اون همه مریضای بد حال. من از

خدام بود می تونستم پیش بچه هام تو خونه بمونم نه که هر روز برم تو

دل خطر.

زخم های نشمرده



رهام و رها هم اومده بودن دم در اتاق، سه تایی داشتن به مریم نگاه

می کردن، کسی جلوتر نمی رفت، مریم وسط اشکا خوابش برد.

علی نفس بلندی کشید و به آدمایی با زخم های نشمدده فکر کرد که این

روزا سپر بال بودن.

 



علی هم اون قدر به خط اول خطر نزدیک بود که از همه چی خبر دار بشه

و همه چی رو حس کنه و هم اونقدر فاصله داشت که بتونه به اون همه

ماجراها نگاه کنه. 

پیش چشمش همه چی عوض شده بود، صفحه های اجتماعی پر از خبر و

توصیه بود، دکترا و پرستاران غوغا می کردن. 

علی می دونست اونا در طول درس خوندن همه چی رو زنده و عملی

می بینن، حس می کنن، کار می کنن و یاد می گیرن، قانون کار شون بحران

بود و موضوعش هم جان آدما.

علی اونا رو خوب می شناخت، خستگی و نگرانی، تن درد و کوفتگی شون

رو، ولی باز هم باورش نمی شد که یه شبه این همه بتونن با یه چنین

بحرانی رو به رو شن، اون هم تو همه ی میدون ها، کِی وقت می کردن

اون همه مطلب بنویسن و آموزش بدن؟ 

دکترا و پرستارای جوونی که خودشون هر کدوم بچه های کوچیک داشتن و

اول راه زندگی بودن، به بقیه التماس کنن که از خودشون مراقبت کنن؟

با چشمای خسته، رد پای ماسک رو صورت، چطور لبخند می زدن و

می رقصیدن؟ انگشتا رو به عالمت پیروزی باال می بردن؟

عبور از ناباوری



اونا چقدر زیبا بودن! جوون و زیبا، فرصت کرده بودن از ناباوری هایی

عبور کنن که همیشه نسبت به نسل شون وجود داشت، خیلیا تو نسل

قبل، گفته و  نا  گفته این جوری فکر می کردن.

حاال اونا بودن که به همه فکر می کردن، به مریضا، به مردم، به

استاداشون، به پدر، مادراشون.

اونا یه شبه قد کشیده بودن و استاد استاداشون شده بودن.

پدر، مادرِ همه حتی پدر، مادر خودشون.

اگه این بحران می گذشت بقیه یادشون می موند یا نه؟ 

اما حتما خودشون فراموش نمی کردن که در جمع رقصیدن و در تنهایی

بغض کردن و شاید هم اشک ریختن.

از ناباوری بقیه، به قیمت جون شون عبور کرده بودن.

 



شایدها، اگرها

ثمین موحد، قبال همکار مادر علی و مریم بود و االن طبقه ی اول

آپارتمان می نشست، شوهرش رو شیش ماه پیش از دست داده بود و

حاال پسرش سهیل بستری آی سی یو بود، مریم از حالش خبر داشت،

روز به روز بد حال تر می شد.

ذهن پر آشوب ثمین خانم به هر امیدی چنگ می زد که " شاید " بتونه

جان پسرش رو نجات بده .

مادرها استاد " شاید " و " اگر " بودن.

" شاید " ، فراخوان معجزه هایی برای چاره جویی درماندگی بود. شاید

دارویی، شاید درمانی، شاید غذایی، شاید نذری، شاید دعایی.

بعد که سهیل از دست رفت، نوبت اگرها بود،

تمام مسیری که اگر نمی رفت، شاید حاال زنده بود، مثل همیشه قوی و

آروم و مطمئن، جوری که هر دفعه ثمین نگاش می کرد، سرش رو باال می

گرفت.

اگه روانشناسی نمی خوند، اگه تو اون مرکز خیریه ی کمک به بیمارای

سرطانی کار نمی کرد، اگه، اگه ...

مرز امید و ناامیدی همین بود، " شاید "و " اگر "



وقتی که سهیل از دست رفت، حاال نوبت دخترش  سوگل بود، تمام

مدتی که همزمان پرستار این و سوگوار آن بود و داشت برای زندگی

دخترش می جنگید، دوباره شایدها رو فرا خوانده بود.

سوگل که بهتر شد و ثمین تن الغر و گرمش رو بغل کرد، به اون امیدی

فکر کرد که تموم اون روزا و شبا، ال به الی سوگ گره بسته بود.

سوگ کی تمام می شد؟ سوگی که شبیهش رو تا به حال ندیده بود؟

به چشمای قهوه ای سوگل نگاه کرد و یه لحظه سهیل به نظرش اومد.

در خونه ای که همزمان، سوگوار مرگ سهیل و شادمان برگشتن سوگل 

به زندگی بود، کنار هم، به روزهایی فکر می کردن که نمی دونستن چطور 

خواهد گذشت.



بوی نون تو خونه پیچیده بود، حاال که نمی شد از نونواییا نون خرید، همه

داشتن نون می پختن.

لیال برگشته بود، مریم شب کار بود، بعد عصرونه، بچه ها که به اتاق شون

رفتن، علی از بیمارستان پرسید و لیال داشت از اون جا می گفت.

الله پرسید: چقدر همه کرونا گرفتن و دارن می میرن!

لیال گفت: ما تو بیمارستان کار می کنیم، همه ی همکارای ما هم همین طور،

اون جا مرکز پذیرش کروناس، معلومه که تمام خبرا 

اون جاس ولی همه جا این جور نیست، خودت دور و بر رو نگاه کن. تازه

بیمارستان مثل اداره نیس که کارش ساعت خاصی شروع و تموم بشه، 

درش همیشه بازه، چراغاش روشنه، همه یه 

دردی دارن، از نگهبان دم در تا پرستار و دکتر 

اورژانس، همه با مریضی و درد، سر و کار 

دارن، اونجا همه همدیگه رو می شناسن و 

مثل فامیالی هم می مونن.

رد پای گندم



تو بخشا شب و روز کنار هم هستن، یه طرف درد مردم یه طرف خستگی و

دلهره ی خودشون و خونواده شون، برای همین خیلی از حال هم خبر دارن،

مثل خونواده ی هم می مونن.

علی داشت فکر می کرد: تو شهرستان، آدما خیلیا رو می شناسن، تو کوچه و

بازار و مهمونی و عروسی و ختم همدیگه رو می بینن. اونجا خبرا دهن به

دهن پخش میشه و هر خبری، یه عالم آدم رو به یاد کلی خاطره میندازه.

خبر تو شهرستان، مثل عدد و رقم تو آمار سرد نیست، زنده س، نفس

می کشه.

الله گفت: برای همه مون سخته که اینقدر نزدیک خبرا هستیم.

علی گفت: درسته، ولی نگاه کن؛ رد پای گندم، رد پای زندگیه، از اون

جوونه ی کوچیک بگیر تا این بوی خوش، آدما همیشه یه راهی داشتن که

جلوی چیزای ترسناک بایستن.



اون روزا مریم و لیال، خیلی خسته بودن می کردن، شاید هم کرونا گرفته

بودن، ولی هر روز می رفتن سرکار.

اون روز هنوز ظهر نشده لیال اومد خونه رنگش پریده بود و تب داشت،

بعد دوست مریم اونو رسوند خونه، رئیس بخش آی سی یو، خودش زنگ

زد و گفت که خیلی از پرستارا و پزشکا کرونا گرفتن و  بهتره این دو تا تو

خونه بمونن و درمان بشن و اگه مشکل جدی شد، بستری شن.

علی بردشون خونه ی لیال. قرنطینه ی درمانی شروع شده بود، خطر این طرف

درای خونه بود.

این طرف درهای خونه



 

علی بچه ها رو می دید که انگار یه رنگ خاکستری روشون پاشیده باشن،

همه ی موبایل ها رو داد دست الله و گفت که جواب تلفنا رو بده و فعال

اصال به عزیز جون راستش رو نگه.

بعدش وسط یه عالم دارو، الکل، شوینده ها، ژل، ماسک، دستمال و مالفه،

داشت فکر می کرد که چکار باید بکنه. اون قدر که اصال وقت نکرد فکر کنه

که چی می شه؟ خطر این طرف در بود، بی فاصله.



شونه به شونه ی خطر

الله مثل یه بچه گربه ی خیس، یه گوشه کز کرده بود و انگار داشت یه چیزی

رو قورت می داد.

رهام: اونا می میرن؟ رها: بچه ها هم می میرن؟ علی گیر افتاده بود.

آدما همیشه سعی می کردن مرگ رو فراموش کنن و اصال به بچه ها از مرگ

چیزی نگن و حواس شون رو پرت کنن.

حاال این کار ممکن نبود، مرگ نزدیک تر از اون بود که بشه قایمش کرد.

علی سال های جنگ رو به یاد داشت، منطقه ی جنگی، خط مقدم، سرباز

دشمن، همه یک مفهومی از فاصله داشت، االن خطر ناپیدا و بی فاصله

بود، بیشتر از همیشه، هیچ کس چنین تجربه ای نداشت، انگار زندگی

همنفس مرگ بود، شونه به شونه ی خطر.

علی نفس بلندی کشید و به سمت الله رفت، دستش رو محکم دور او

حلقه کرد و هیچی نگفت. برای الله، لیال هم پدر و هم مادر بود، این رو

هر دو می دونستن.

بعد دستش رو اونقدر باز کرد که رها و رهام هم جا شدن بعد گفت: ما

همه هر کاری براشون می کنیم، هر کاری، همین مهمه.



رودخونه ها، دریاها

علی چند دقیقه قدم زد و رفت دستشویی، بیرون که اومد سر و صورتش

خیس بود، چشماش هم کمی قرمز شده بود.

نفس بلندی کشید و گفت: بچه ها شما از چیزی می ترسین، درسته؟

رهام گفت: از مردن.

علی گفت: خیلیا می ترسن حتی آدم بزرگا.

رها گفت: مردن خیلی بده، من که امشب خوابم نمی بره.

الله گفت: من هم می ترسم اتفاقی برامون بیفته.

علی گفت: مردن همیشه وجود داره و اگه کسایی رو که دوست داریم از

دست بدیم، خیلی ناراحت می شیم، مثل....

الله گفت: مثل بابا جون.

علی گفت: درسته ما خیلی ناراحت شدیم ولی بعدش زندگی کردیم و

دوباره شاد شدیم.

آدما باید همه کاری برای مراقبت از خودشون بکنن ولی الزم نیست

همیشه به مرگ فکر کنن.

الله گفت:  این که خیلی سخته.



علی گفت: باید خیلی تمرین کنیم.

علی از روزی گفت که تو بچگیش اولین بار چند تا رود کوچیک و شفاف

دیده بود که آروم آروم به دریا رسیده بودن و به یکباره ناپدید شدن، روبرو

فقط دریای آبی بود که موج می خورد. ادامه داد: زندگی مثل دریاس،

رودهای کوچیک میان و تو دلش جا می گیرن، غم ها، شادی ها، همه ی

خاطرات خوب و بد.

به الله گفت: زندگی همیشه همین طور بوده، فقط کرونا باعث شده بیشتر

به چشم بیاد.

الله گفت: این هم یه رودخونه س؟

علی گفت: شاید یک رودخونه ی پر های و هوی و پر از گل و الی که

داره به دریای زندگی مون ریخته می شه.

بچه ها باید خیلی کمک کنین از االن ما چار تا پرستار اون دو تا هستیم.



علی یه لحظه اومده بود خونه ی خودشون، که رهام از بالکن پرید تو خونه،

یه گلدون کوچیک دستش بود با برگای سبز، گفت: گالش رو نگاه کنین، دو

تا جوونه داشت و ته هر کدوم یه غنچه اندازه ی فندق، بنفش پر رنگ،

رها گفت: آخ جون، اولین سین سفره ی امسال.

الله پرسید: مگه امسال هفت سین می ذاریم؟ 

علی گفت: حتما، وقتای سخت زندگی، همین کارا، باعث می شه بتونیم

ادامه بدیم، تولدت رو هم می گیریم، اون سال، شب تولدت، یه شب

مونده به سال نو، خونه پر از گل الله ی هفت سین بود. به دنیا که 

اومدی، اسمت رو هم با خودت آوردی.

الله می خواست بره بالکن خونه ی خودشون به گلدونای سفره ی پارسال شون

سر بزنه و ببینه مال اونا هم جوونه و گل داده یا نه؟ 

علی گفت: اون ور قرنطینه ست، بذار من برم.

اولین سین هفت سین



روز پرماجرا

انگار ماجراهای اون روز تمومی نداشت، دم دمای غروب بود که زنگ

در رو زدن، امیر پدر الله پشت در بود.

علی گیج شده بود و نمی دونست بیشتر چه حسی داره؟ نگرانی حال اون

دو تا؟ ناراحتی برای بچه ها و عزیز جون؟ خشم از امیر؟ راستی بیشتر چه

احساسی داشت؟

وسط این همه هیر و ویر سر و کله ش پیدا شده بود، با چه رویی؟ به چه

جراتی؟

امیر گفت: با الله تماس گرفتم حال بپرسم گفت، گفت که ....

کمی صبر کرد و گفت : اومدم الله رو ببینم. وقت داری حرف بزنیم؟

علی گفت: اون باال رو نگاه کن تو همون خونه ای که توش زندگی

می کردی، دو نفر بستری هستن، تو دو تا اتاق جدا، من نمی دونم چی

می شه؟ یعنی نمی دونم که آیا...

نمی دونم اینا رو متوجه می شی یا نه؟ من وقت حرف زدن با تو رو

ندارم.

امیر: علی منو ببخش. 

علی: ببین من وقت این کارها رو ندارم، اونی که باید تو رو ببخشه،

اون باال داره از تب می سوزه. 

امیر: من برای این برگشتم که...

علی: دلیلش ربطی به من نداره، برو باال الله رو ببین.


