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 داستان هایی برای خانواده  

مجموعه سوم



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 تغییر می 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  

  

 



پتوی جهان

امیر تو پاگرد الله رو بغل کرده بود، علی بردشون خونه و خودش رفت اون ور به مریم

و لیال سر بزنه. یکی دو ساعت بعد الله اومد پیشش و پرسید: دایی اجازه میدین بابام

امشب اینجا بمونه؟ 

علی گفت: تو دوست داری بابات بمونه؟ الله سر تکون داد.

و علی گفت که باهاش حرف میزنه.

موقع حرف زدن با امیر انگشتاش مشت می شد انگار می خواست محکم بکوبه به سر امیر.

امیر: میدونم وقت خوبی برای حرف زدن نیست.

علی: درست گفتی اصال وقت خوبی نیست.

امیر: می خوام جبران کنم.

علی: چقدر راحت فکر می کنی جبران کردن انقدر آسونه.

امیر گفت: من خیلی اذیت شدم و االن پشیمونم.

نفس تو سینه ی علی پیچید و حبس شد، مشتاش هنوز گره شده بود.

گفت: نمی دونم چرا همیشه همه باید درگیر مشکالت تو باشن، هر کاری دلت

می خواست کردی، بی موقع رفتی، بی وقت برگشتی.

امیر: پس اجازه نمیدی بمونم؟

 



علی: تو می مونی چون مهمون الله ای.

امیر زیر لب گفت گوشه ی هال می خوابه.

موقع خواب الله رفت از تو کمد اتاقش یه پتو با مالفه ی سفید آورد.

پتوی جهان، پتوی کودکی امیر بود. از اون پشمی ها با مالفه ی تترون سفید که دورش

سنجاق شده بود.

گفت: بابا بیا این پتوی تو.

امیر داشت فکر می کرد وقتی که ذهن آدم حتی الی چارخونه های یه پتو گیر می کنه،

جدایی اصال آسون نیست.



از پشت پنجره

دو قلوها که بیدار شدن و علی رو دیدن، پریدن سمتش.

رها پرسید: دیشب اینجا خوابیدین؟ از این به بعد اینجا می مونین؟ رهام پرسید: الله حاال

خوشحالی؟ دیگه گل غصه نیستی؟

علی به الله نگاه کرد، چشاش برق می زد و پوستش کمی صورتی شده بود.

علی گفت: اومدم صبحونه رو آماده کنم.

امیر گفت: چایی آماده است. علی سینی اون ور رو آماده کرد، هر چند می دونست

نمی تونن چیزی بخورن. بعدش که برگشت، امیر با صدای آهسته گفت: می دونم موندن

من برات خیلی سخته من این مدت خیلی اذیت شدم دیگه نمی خواستم اشتباهم بیشتر

ادامه پیدا کنه.

علی گفت: تو اگه میدونستی بقیه چقدر اذیت شدن، این همه از خودت حرف

نمی زدی.

انگشتانش به هم گره شده بود و نفس نفس  می زد.

امیر سرش پایین بود، جوابی نداد.

علی: اصال نمی دونی وقتی به یه زن ایراد می گیری، بدبین می شی، دعوا راه میندازی، 



وقتی یکی دیگه رو میاری تو زندگیت اون چی می کشه.

تو لیال رو شکستی می فهمی؟ انگار یه دفعه سنش رو حس کرد. اون و مریم همسن

هستن، مریم داره زندگیش رو می کنه ولی از وقتی تو اون کار رو کردی، انگار تمام

این مدت، به زندگی بقیه از پشت یه پنجره نگاه می کرد، به زندگی زنای دیگه. تو این

مدت همه جا بود اما نه با دل درست.

امیر گفت: من و تو از بچگی رفیق بودیم، ولی تا وقت ازدواج نفهمیدم چقدر فرق

داریم، من مثل شماها نبودم، تقصیری هم نداشتم، نمی تونستم مثل شماها خوشی یا

رضایت رو حس کنم، اون رفتارهای من از درد بود.

علی: اون همه لجبازی و بدقلقی؟

امیر: آدمهای لجباز، هم به خودشون و هم بقیه صدمه می زنن، شاید اولین رفتار خیلی از

آدماییه که احساس بدبختی می کنن.

علی: بهاش رو بقیه باید بدن؟ می دونی چی من رو بیشتر از همه اذیت می کرد؟ خوب

بودن الله، چرا یه بچه تو این سن باید مراعات همه چی رو بکنه؟ تو باعث شدی به

اینا این همه فشار بیاد.

امیر: من زن و بچه و بهترین دوستم رو یه جا از دست دادم، باورت نمی شه نبودن تو 



چقدر برام سخت بود. من رو ببخش علی.

علی به امیر نگاه کرد، داشت دنبال کسی می گشت که از بچگی باهاش دوست بود.

گفت: خیلی حرفا برای گفتن هست امیر، تو از خودت گفتی هنوزحرفای اونا رو

نشنیدی با یه عذرخواهی مسخره هم هیچی درست نمی شه، تو باید بشنوی چقدر از

دستت زجر کشیدن، بخشیدن تو حق اونا ست، وظیفه شون نیست.

به عنوان پدر الله و دوست من می تونی تو خونه ی من بمونی، همین نه بیشتر.

امیر نفس بلندی کشید و سرش رو بلند کرد و گفت: ممنونم، انتظار نداشتم انقدر به

من لطف کنی.



سوسوی زندگی

طرفای غروب بود، مریم و لیال هر دو تب داشتن، مریم سرفه می کرد و لیال شکم درد

داشت، بهیاری که هر روز برای کمک به کارای اونا میومد، االن پیش شون بود.

علی رفته بود به اونوریا سر بزنه.

امیر و بچه ها مشغول آماده کردن شام بودن.

علی چایی ریخت، سینی رو بردن تو پاگرد و مشغول حرف شدن.

امیر: مشکل خیلیا از اون جا شروع می شه که زندگی رو دوس ندارن برای من که این

طور بود، موقعی که پیش دکتر می رفتم، خیلی فکر می کردم، از هر کسی می پرسیدم،

کتاب می خوندم.

من بلد بودم خوب درس بخونم، کار کنم و پول در بیارم ولی نه می تونستم شاد باشم

نه راضی، ارزش زندگی رو نمی فهمیدم.

علی پرسید: حاال چطور فهمیدی؟

امیر گفت: یه روز تنها رفته بودم جنگل، وسط درختای بلند، باد میومد و انگار برگا و

علفا می رقصیدن. دور و بر پر بود از گنجشکا، پروانه ها، کفش دوزکا، پر از صدا و حرکت

و رنگ، بوی درخت و علف میومد، اما اون چیزی که سوسو می زد زندگی بود.

 



روی علفا زیر آفتاب دراز کشیدم، انگار جادوی زندگی به طرف من هجوم میاورد شاید

در اون لحظه تونستم چیزی حس کنم که شما همیشه راحت می تونستین.

تجربه ی زندگی و دوست داشتنش برای من از همون جا شروع شد، قلبم برای الله پر

کشید، نه فقط چون دخترم بود، بلکه چون جادوی زندگی در او هم سوسو می زد.

علی گفت: پس تو هم رسیدی به دار و درخت!

امیر: من هم رسیدم، دیرتر از شما، مسیر من سخت تر بود.

برگشتن من نه به خاطر جدایی از اون خانم بود نه پند و نصیحت کسی، نه حرف و

حدیث مردم.

علی: از احساس گناه بود؟

امیر: نه. اون روز آماده ی شنیدن بودم، وقتی زبون گنجشکا و علفا رو فهمیدم، جای

خالی لیال و الله رو حس کردم، فقط نمی دونستم چطور برگردم، کرونا دلیل برگشتن نبود

ولی کمکم  کرد.



فرصت شمار زندگی نکرده

علی و امیر قرار نداشتن، دلواپس مریم و لیال بودن، راستی چی پیش میومد؟

علی: ارزش زندگی رو من از روز تصادف مجید فهمیدم.

امیر: سال کنکورمون بود که تصادف کرد.

علی: اون الگوی من بود، تو تموم بچگیم فقط به اون نگاه می کردم و می خواستم مثل

اون بشم.

امیر: درست مثل من.

علی: تصادف کرد و از بین رفت شاید همون ثانیه ی اول، مرگ اون رو من خیلی

تاثیر گذاشت.

امیر: همون رشته و همون دانشگاه قبول شدیم، تو همون کالسا و رو همون صندلیایی

که شاید اون هم می نشست.

علی: انگار مرگ از اون روز همراه و هم نفس من بود.

امیر: تو که همیشه شاد و موفق بودی، همین جنگل و کوه و مهمونی رفتنا.

این همه دوست و رفیق بازی پس چی، چطور می گی مرگ همیشه همراه تو بوده؟

علی: فهمیدم زندگی خیلی شکننده تر از اونه که فکر می کردم، مرگ باعث شده بود

زندگی به نظرم با ارزش تر بیاد. این که فکر می کردم هر کسی رو هر لحظه ممکنه از 



دست بدم، باعث می شد قدرشون رو بیشتر بدونم. کرونا فقط تجربه ی هیفده سالگی

من رو، تازه تر کرد.

امیر احساس کرد چشمای علی یه کم خیس شده.

علی ادامه داد: شاید خیلی مسخره باشه من وسط این همه مرگ و میر برای برادری که

سال ها پیش از دست دادم گریه م بگیره ولی فکر می کنم هر کسی فقط یه بار واقعا با

مرگ رو به رو می شه، بقیه تکرار همون تجربه س. من در هیفده سالگی با مرگ رو به

رو شدم.

امیر: همه همیشه مردن رو می بینن.

علی: درسته، تجربه همیشه هست ولی بیشتر آدما عادت دارن عبور کنن، من گاهی به

کالس درس هم کالسی هاش، می رفتم و زیر چشمی بهشون نگاه می کردم، حدس

می زدم ممکن بود از چی خوشش اومده باشه و برای کی دلش رفته باشه؟ دلش چه

کارهایی می خواست بکنه که فرصتش رو پیدا نکرد؟

من فرصت شمار زندگی نکرده ی او بودم.

او از دری عبور کرد که مسیر من شد، همیشه فکر می کردم اگر او بود چه می کرد؟

می بینی امیر، او هنوز هم برام برادر بزرگ تره با این که خیلی کمتر از من عمر کرده

بود.



مهمون ناخونده

عزیز جون آروم و قرار نداشت، اون از مردن دوستش پری و سهیل پسر شهین خانم،

این از کرونا گرفتن لیال و مریم، اگه اونا هم ؟ ... نمی تونست حتی یه لحظه هم به

هیچی فکر نکنه، همه چیز تو سرش می چرخید، نفسش تنگ شد، داروهاش رو برداشت و

از خونه زد بیرون.

همون وقت الله زنگ زد و خبر دار شد، امیر گفت میره دنبالش، الله هم همراهش

رفت.

بعد برگشتن، امیر نمی تونست بشینه، انگشتاشو به هم می پیچوند، ده بار از عزیز جون

پرسید: شما مشکلی با موندن من ندارین؟

عزیز جون، از بچگی امیر رو می شناخت، بهترین دوست علی بود، وقتی مجید رو از

دست دادن، علی نوجوون بود و نمی تونست حرفاش رو تو خونه بزنه، امیر یه لحظه

تنهاش نذاشته بود، وقتی هم خواست با لیال ازدواج کنه، همه راضی بودن، همه.

کی می دونست بعد ازدواج اون همه عوض بشه؟ ایراد گیر، بدبین، بد قلق؟

اون همه زن و بچه ش رو اذیت کنه؟ آخرش هم پای یه زن دیگه رو به زندگیش باز

کنه؟



حاال چرا برگشته بود؟ حاال که لیال با کسی آشنا شده و خوشحال بود؟ حاال که چشاش مثل

اون وقتا برق می زد؟ چرا حاال؟

آهی کشید و گفت: اینجا خونه ی من نیست، من  هم مهمونم.

یه نگاهی به الله انداخت که تمام حواسش به اونا بود، ادامه داد: شما مهمون هستید،

بمونید.

جمله ی بعدی رو نگفت که: البته مهمون ناخونده.

الله سر بلند کرد نفس راحتی کشید.

در خونه نیمه باز بود و علی حرفاشون رو شنیده بود.

تو پاگرد بهش گفت: کرونا باعث شد انقدر مالیم باشه و گر نه پوستت کنده بود اخوی.



فواید کرونا

هوا اون روز آفتابی بود، از پشت پنجره می شد آسمون آبی رو دید، نیایش توی اتاق

بود، پشت در بسته.

سروش در زد و رفت تو، نیایش داشت گریه می کرد.

سروش: چی شده؟ از کرونا می ترسی؟

نیایش: بدبخت شدم، دیگه نمی تونم درس بخونم، نمی دونم کنکور کی هس؟ بقیه

دارن چیکار می کنن؟

سروش: پس موضوع درسه.

نیایش: آره،  درس. من همیشه به کنکور فکر می کردم، به نتیجه ش، به بهترین نمره و

رتبه، به بهترین دانشگاه، بهترین رشته، هر ساعتی که درس می خوندم، خودم رو یه دکتر

می دیدم، یه جراح موفق.

سروش: خوب االن چی شده؟

نیایش: یه روز نتونستم بخونم و بعدش فکر کردم فایده ای نداره دیگه خیلی عقب

موندم.

سروش: با همون یه روز نخوندن؟

 



نیایش: تو کنکور، فرق شاید تو جواب یکی دو تا تست باشه.

بعد فکر کردم همه چی تموم شده، بقیه چی می گن؟ آبروم میره...

سروش: وقتی پای بقیه وسط میاد، همه چی بدتر می شه، این حرفت تضمینی درسته

ولی نیایش باور کن درس همه چیز زندگی نیست، اآلن داری می بینی..

نفس بلندی کشید.

نیایش گفت: تو خیلی اذیت شدی، همیشه با من مقایسه می شدی. حتما خیلی برات

سخت بود، درسته؟

سروش: درسته ولی می بینی که هنوز نمردم، االن هم که حالم از تو بهتره، برای همین

اگه همین االن از کرونا بمیرم، خیالم راحته که اقال تو یه جا تونستم خوب رفتار کنم،

این که باالخره یه کلمه حرف حساب از دهن یه نخاله بیرون بیاد. االن دیگه می تونم یه

انشای مفصل در مورد فواید کرونا بنویسم!

لبخندی زد که بیشتر  شبیه یه بغض بود.

نیایش: خیلی وقتا پدر مادرا از بس نگرانند، نمی تونم دست فکر کنن.

سروش: درسته، سعی هم نمی کنن از اون کارای همیشگی دست بردارن، اونا برای

سواالی مهم ما دنبال جواب نمی گردن، همیشه جوابا شون یکیه، من می خوام دلیل  



زندگی رو بدونم، بفهمم اصال ارزش داره یا نه؟ خوب و بد چیه؟ اونا فقط می گن بیشتر

درس بخون و تست بزن! من جواب خیلی سواال رو نمی دونم، یعنی بیشتر همسن و

ساالی من هم همین جورن.

نیایش: ولی من هیچوقت این جوری فکر نمی کردم.

سروش: و بزرگترا برای همین مثل شماها رو دوس دارن و مثل ماها رو اصال.

چشمای سروش برق می زد و با هیجان صحبت می کرد، نیایش داشت به کسی فکر

می کرد که هیچکی تا به حال نه او رو دیده بود و نه صداش رو شنیده بود و نه به او

کمکی کرده بود، حتی خودش که همیشه بیشتر به فکر تست و تراز و نمره و رتبه بود.



مهم تر از نتیجه

سروش و نیایش، روی تخت نشسته بودند، شاید بعد از سال ها.

سروش پرسید: تو می خواستی درس بخونی دکتر بشی، درسته؟

نیایش: آرزومه.

سروش: پارسال رو یادت میاد؟ همون شبی که مادر جون رو بردیم بیمارستان؟

آنوریسم تو شکمش پاره شده بود، یادته؟

جراح قلب و دکترای بیهوشی همه می گفتن : اگه عمل بشه صد در صد می میره، نشه

هم همین طور، مامان و بقیه باید تصمیم می گرفتن .

نیایش:  یادمه گفتن نمی تونیم دس رو دس بذاریم و قرار شد عمل کنن، ولی قبل از

عمل مادر جون مرد.

سروش: دکترا این جوری کار می کنن، حتی وقتی از نتیجه مطمئن نیستن، باز هم تالش

شون رو می کنن.

نیایش با دقت گوش کرد و گفت: چه خوب یادت مونده و چه خوب نتیجه گرفتی.

سروش: می دونم چی می خوای بگی، هیچوقت فکر نمی کردی بتونم یه کلمه حرف حساب

بزنم، درسته؟

 



نیایش به سروش نگاه کرد، به موهای فری که حتی با ژل رام نمی شد، به پیشونی پر از

جوش، چشمای خیلی درشت سیاه، دستایی که یهو دراز و استخونی شده بودن، با یه مچ

قلمبه که باالش یه خالکوبی کوچیک داشت، همون خالکوبی که خون بابا رو به جوش

می آورد و انگار میدون جنگ اون دو تا بود.

یادش اومد وقتی که به دنیا اومد، چقدر بی قرار و شیطون بود، چقدر همه دعواش

می کردن و روزای مدرسه، چقدر همه از دستش حرص می خوردن و همیشه سرزنشش

می کردن و سرکوفت میزدن.

به سروش گفت: خیلی از دست من اذیت شدی؟

سروش: تو تقصیری نداشتی نیایش، همیشه خوب بودی و من با تو مقایسه می شدم.

یادمه فکر می کردم هر کی موهاش مثل موهای تو صاف باشه، پوستش هم مثل تو نرم

و سفید، بچه ی آروم و خوبی می شه. من مثل تو خوب نبودم، این رو همه می گفتن.

نیایش دستش رو گرفت، مثل بچگیا، اون وقتایی که کیف می کرد از او مراقبت کنه و

سروش هم فقط دنبال اون بود، اون وقتا که هنوز مقایسه ای در کار نبود.

سروش گفت: زیاد خودت رو اذیت نکن، من هستم با من حرف بزن.



نیایش داشت فکر می کرد، تو این روزا که برای او سر و ته نداشت، بعد از مدت ها،

فرصت پیدا کرده بود از چشم سروش به دنیا نگاه کنه، راستی چی گفته بود؟ انجام کار از

نتیجه مهم تره.

تا حاال به درس و کنکور این جوری فکر نکرده بود.



فیل و فنجون

باشگاه بدنسازی اسد تعطیل شده بود و حاال با فرناز مونده بود خونه، دخترشون سه ماه

دیگه دنیا میومد.

اسد پسر چهارم اصغر آقا قصاب بود و اسم پدر بزرگش رو داشت، مادرش به طمع

دختر حامله شده بود.

از بچگی ساکت و خجالتی بود، پیرزن های زنبیل به دست عاشقش بودن و موقعی که

پسرای هم سن و سالش تو کف دخترا و حر ف های عاشقانه بودن، از زبون اونا الهی

پیر شی رو فراوون می شنید.

عصری آسمون خاکستری بود، فرناز احساس کوفتگی می کرد و دراز کشیده بود و داشت

فکر می کرد؛ بچه شون سالم بود یا نه؟ کرونا کی تموم می شد؟ باشگاه کی باز می شد؟ چرا

اسد مثل بقیه نبود؟ درآمد تو تبلیغات و فروختن مکمل بود که اسد زیر بار نمی رفت،

بیشتر وقتا هم با بچه های یه بنیادی مجانی کار می کرد....

همه بهشون می گفتن؛ فیل و فنجون و می دونستن اسد با اون هیکل پهلوونیش، تو

مشتای کوچیک فرنازه، پس چرا حاال حرفش رو گوش نمی کرد؟ اشکش در اومد.

اسد یواش به پشتش دست می کشید انگار می ترسید یه فنجون بلور رو بشکنه.

فرناز: من می ترسم، چرا تو به فکر بچه مون نیستی.

اسد: داستانش طوالنیه، بذار برات بگم چطور به اینجا رسیدم.



سلطان و میر

اسد خیلی اهل حرف زدن نبود و اولین بارش بود که داشت این چیزا رو به فرناز

می گفت.

اسد: مدرسه که می رفتم، درسم اصال خوب نبود خیلی هم کمرو بودم.

یه معلم داشتیم به اسم آقای مازیار که شاگرد خصوصی قبول نمی کرد، به فکر پول

درآوردن نبود، برای هر کی احتیاج داشت وقت میذاشت، اون باعث شد من قهرمان

دنیا بشم.

فرناز: مگه اون معلم ادبیات نبود؟

اسد: چرا بود، ازش برای درس کمک  خواسته بودم، می دید تالش می کنم ولی موفق

نمی شم، فقط به اون تونسته بودم بگم از بدنسازی خوشم میاد.

به من گفت: تو پسر صبوری هستی، همین بهت کمک می کنه برا خودت کسی بشی.

همه چیز از اون جا شروع شد، از اون معلمی که به جای این که فقط به بچه پولدارا رو

ببینه، به پسری نگاه کرده بود که حتی نمی تونس شاگرد قصابی باباش بشه.

فرناز: چطوری؟

اسد: خودش هم مثل بقیه نبود، بیشتر روزا، روزه بود، فقط دو دست لباس داشت.

می گفت اگه به خودت مسلط باشی، می تونی پادشاهی کنی.

 



یه شعری رو برام خوند و معنی کرد و گفت هر روز از رو اون بنویسم، به من که قلم

رو مثل بیل و کلنگ تو دستم می گرفتم و خرچنگ قورباغه می نوشتم.

اینی که رو دیوار هست، خط اونه.

تو تموم وقتایی که تمرین بدنسازی می کردم، غذاهای بدمزه ی تکراری رو قورت

می دادم، اون موقع که بوی غذاهای خوشمزه دیوونه م می کرد، این شعر رو می نوشتم.

بزرگ ترین شانس زندگی من آقای مازیار بود که اون موقع هنوز کار می کرد، بعد

بازنشستگی رفت تو یه خونه ی ییالقی قدیمی، تنها زندگی می کنه.

قهرمان جهان که شدم، همه به طرف من اومدن عکس بگیرن، مصاحبه کنن، پیشنهاد

همکاری بدن، حتی تو هم بعد قهرمانی، من رو دیدی.

فرناز: آره، قبال اصال متوجهت نشده بودم، همه شاخ درآوردن یه دختر نیم وجبی تونسته

با یه همچین کسی ازدواج کنه، به ما می گفتن فیل و فنجون.

لبخندی زد.

اسد: خیلی از بچه ها، خونواده ی درست و درمونی ندارن، هیچ کی بهشون کمک نمی کنه.

من پشت چشمای هر کدوم از بچه های بنیاد، اون روزای خودم رو می بینم و فکر می کنم

آیا می تونم حتی به یه نفرشون کمک کنم یا نه؟



فرناز: به اونا برس اشکال نداره ولی ببین بقیه چیکار می کنن؟ چقدر درآمد دارن؟

اسد: اگه همه یه کاری می کنن، دلیل نمی شه ما هم ازشون یاد بگیریم.

دستای گرمش رو دور بدن فرناز حلقه کرد.

روی دیوار رو به رو دو تا قاب بود یکی عکس اسد با بچه های بنیاد کودک و یکی هم

یه تابلو به خط آقای مازیار

اگر بر تن خویش سلطان و میرم

مالمت همی چون کنی خیر خیرم

فزناز آهی کشید و فکر کرد زندگی با آدمی مثل اسد خیلی سخت تر از اونیه که فکر

می کرد.



آقای امینی چند سالی می شد که از هشتاد عبور کرده بود، کالس شیش رو که تموم کرد،

پدرش برای کار تو مغازه، از مدرسه آوردش بیرون. هم دست به دهن بودن و هم

درسش تو کالس از همه بهتر بود، دلیلش رو هیچ وقت نفهمید اال این که به سرعت

از برادر بزرگ، تبدیل به پدر همه شد.

از همون وقتا بود که کم کم برای همه  حتی پدرش، پدری کرد. اون وقتایی که رفتن

پیش وکیل باب نبود، خیلیا برای حل مشکالی خودشون پیشش میومدن، چقدر کار همه

رو راه می انداخت. کم کم رشد کرد و همه رو زیر بال و پرش گرفت. تو قالی فروشی

بزرگش، همون جایی که همه ی دوستاش، هر روز جمع می شدن و از قهوه خونه ی بغل

سینی سینی چایی میومد اینور، به داد همه می رسید، بعد سر و کله ی نوه ها پیدا شد که رو

همون قالیا بازی می کردن و املت و نیمرو سفارش می دادن.

خاموش و بی کالم برای چهار نسل پدری کرد. نزدیک هفتاد سال به قدر چند نفر کار کرد،

االن حتی یک دوستش زنده نمونده بود، تمام اونایی که با او داد و ستد می کردن، مرده

بودن.

شعله ی المپا



همه چیز حتی خونه ای رو که توش زندگی می کرد رو به زنش و بچه ها داده بود.

از چهل سال پیش که پسرش مرتضی رو تو جنگ از دست داده بود، حتی یه بار از

دردش نگفت، این حق رو هم به خودش نداده بود.

حاال که رفت و آمدی نبود، جز تماسی تلفنی با بچه ها، برای او که هیچوقت یاد نگرفته

بود حرفای دلش رو به کسی بگه، خاطرات اون همه سال دور می شدن، زندگی مثل

شن های نرم، از دستای سردش فرو می ریخت، مثل المپایی بود که شعله اش آروم

آروم کم می شد و به خاموشی می رفت.



دو تقویم

شهین خانم تو خونه مونده بود، حاال که جایی نمی رفت و کسی نمیومد، بی قرار بود،

می نشست، پا می شد، زنگ می زد، کانال تلویزیون رو تند تند عوض می کرد و می پرسید

و باز هم می پرسید.

انگار هیجاناتش سفر زندگی رو همراه تنش طی نکرده بود، مثل این که دو تقویم در

وجودش بود، یکی برای تن و یکی برای دل. نزدیک هشتاد سالگی، در تنی که بند

بندش، سفت و دردناک بود، دلش به طرف همه ی کارایی که نکرده بود پر می کشید.

تمام روزای زندگی مثل فیلمی تند از جلوی چشماش می گذشت، به اجبار از مدرسه

بیرون آوردن و شوهرش دادن.

هیچوقت نفهمید چرا؟

درسش خوب بود و خونواده ش درد نون نداشتن، بقیه شون رفتن دانشگاه، انگار از

اولین بچه ی خونواده که خودش بود تا آخری که اندازه ی بچه ش بود، همه چی عوض

شده بود، داشت فکر می کرد به چه قیمتی؟ شوهرش، حمید آقا امینی، این رو پذیرفته

بود ولی او نه، فرق شون تو همین بود.

شهین خانم همیشه وسط دو راهه بود؛ تمام تنش درد داشت، عمرش مثل برق گذشته 



بود و او هنوز تشنه ی تجربه بود، آشنا شدن، حرف زدن، سفر کردن و دیدن. جوونی و

زیباییش رو از خاطر نبرده بود.

تمام ناکامی هاش رو به پسری دخیل می بست که سال ها پیش، از دست رفته بود،

مرتضی در آخرین روز سربازی شهید شده بود.

کوچه ای به اسم او کرده بودن، همون جایی که پسرش توش می دوید و بازی می کرد و

مدرسه می رفت.

چند سالی بود که از خونه ی قبلی و اون کوچه بلند شده بودن، گاهی به همون کوچه

می رفت و اون تابلوی کوچک سرمه ای رو می دید که تن دیوار میخ شده بود.

دیروز و امروز تو ذهنش به تندی چرخ می خورد، چقدر وقت داشت؟ نمی دونست.



شبدر چهار پر

هستی بعد از قبولی دانشگاه، اولین بار بود که جدایی رو تجربه می کرد، خوابگاه شلوغ و

در هم بود، بی هیچ جایی برای تنها موندن.

دلش برای خونه، اتاق کوچیکش و تخت چوبی و مالفه های تمیزش تنگ می شد، تو 

تموم اون سال ها سخت درس خوند، رشته ش تربیت بدنی بود، بازیکن والیبال هم

بود. کم کم با سه تای دیگه آشنا شد، هم دانشگاهی، هم اتاقی و هم تیمی.

بعدش با هم شمال موندن و شریکی سالن ورزش زدن، هزار جور باال پایین کردن تا

پول پیش خونه و سالن رو جور کنن، تو کارشون هم موفق شده بودن.

کرونا که اومد و سالن تعطیل شد، اون سه تا رفتن و هستی موند، هر چه پدر و مادرش

اصرار کردن، به خونه برنگشت.

اولین بار بود که تنهایی رو تجربه می کرد.

حاال هم مادرش زنگ زده بود و داشت و از نگرانیش می گفت.

مادرش جمله ای عجیب داشت که همیشه حسابی اثر می کرد؛ من مادرم، دست خودم

نیست. هستی همیشه همین جوری کنترل می شد.

دیگه نمی خواست بهای نگرانی اونا رو با استقالل خودش بده.

 



دلش می خواست بدونه مرز دوست داشتن و وابستگی چیه؟ جوونایی مثل او درگیر

تجربه هایی جورواجور بودن، آشنایی، جدایی، خوشحالی، ناکامی. چیزایی که با مال پدر، مادرا

جور در نمیومد، مادرش تو همین سن چهار تا بچه داشت ولی فکر می کرد هستی برای

تنها بودن حتما باید دلیلی داشته باشه مثل درس، کار یا ازدواج.

اینجا خونه ی او بود، چرا برای موندن باید احساس گناه می کرد یا توضیح می داد؟

به افسانه نگاه می کرد که با سن کم تو همین شهر غریب زندگی می کرد، دست تنها با

یه پسر یازده ساله. چرا تنها بودن او این همه عجیب به نظر می رسید؟

در این روزایی که کرونا، همه ی زندگیش رو زیر و رو کرده بود، دلش می خواست،

خودش رو بیشتر بشناسه، شاید تا پایان کرونا نمی موند و این آخرین فرصتش بود.

صبح ها بعد از یوگا، نون می پخت، خونه اش عطر رزماری و آویشن داشت، انگار جادویی

از دور دست ها، از پشت تنور های خونگی، عطر نون رو همراه سکوتی کمیاب به این

روزا آورده بود.

عصرا، زیر قوری بلوری، شمع روشن می کرد، پره های زعفرون چرخ می خوردن و آب

رو به رنگ طالی سرخ در می آوردن.



آفتاب که فرو می رفت و شب یواش یواش تو روز حل می شد، شروع می کرد کمونچه

زدن، لحظه ها رو همراه دمنوش زعفرون، جرعه جرعه می نوشید.

چند تایی مشتری مجازی داشت، پول روزمره ش در میومد، سهمی هم برای افسانه و

محمد رضا می موند.

همیشه عادت داشت صبور باشه، زیاد تالش کنه، موفق بشه، ولی تجربه ی استقالل چیز

دیگه ای بود.

مثل باغچه ای بود که وسط شبدر های معمولیش، یک بوته شبدر چار پر در اومده باشه،

خوشبخت تر از همیشه بود، اگر همون لحظه هم می رفت، ترسی نداشت.



سرزمین بی پناهی

تو خونواده ی افسانه هر شیش تا بچه از کوچیکی باید کار می کردن، هر کاری تو خونه یا

باغ زعفرون مردم، پدر نابینا بود و دست تنگ. پونزده ساله بود که شوهرش دادن، به

علیرضا که اون هم چیزی نداشت اال تنی برای کاری روزمره که اون هم  پیدا نمی شد

این بود که اومدن شمال.

محمد حسین که به دنیا اومد، شکایت علیرضا از هزار تا درد و مرض شروع شد و بعدش

خوردن قرص ترامادول دیگه فقط افسانه کار می کرد.

شاید از شانسش بود که دو سال پیش تو یه سالن ورزشی براش کار پیدا شد، پیش

چهار تا دختر مجرد که از او بزرگ تر بودن و همیشه تعجب می کردن از شوهر کردن و

بچه دار شدنش تو این سن کم.

سالی دو بار به محل خودشون می رفت، یه بار عید و یه بار تابستون که تو مزرعه ی

مردم کار می کرد و از اون ور برای دخترا، زعفرون سوغات می آورد.

دو سال پیش مادرش تصادف کرد و مرد و هنوز سالش نشده، نوبت علیرضا شد که

شب تو خواب مرد.

دم صبح وقتی افسانه برای کار بیدار شد این رو فهمید.

کمی اون طرف تر محمد حسین خواب بود.



چطور اون همه کار رو انجام داد؟ دست تنها؟ بردش به محل شون و دفن کرد و مراسم

گرفت و با محمد حسین برگشت به خونه ای که پول پیش اون سهمش از دیه ی

مادرش بود.

زن هایی که به سالن ورزش میومدن، در مورد رژیم، طرح روی ناخن، کیف، کفش،

مهمونی، سفر و هزارتا چیز دیگه حرف می زدن، بعدش اسکناسی انعام می دادن یا نه

ولی حتما برای دلداری بهش می گفتن که خوش به حالش شده که فقط یه بچه داره و گر

نه می تونست خیلی بدتر باشه!

با همین دلگرمی باید زندگی می کرد که همه چیز می تونست بدتر از این هم باشه.

محمد حسین، بعد از تعطیل مدرسه میومد و زیر پاگرد سالن می نشست و تکلیفش رو

انجام می داد.

هزار بار شنیده بود که همه می گفتن خوش به حال افسانه چقدر این پسر محشره.

محمد حسین ظاهر یک شاهزاده رو داشت که به اشتباه تو خونه ای دیگه بزرگ می شد،

پوستی زیتونی داشت و چشما و موهایی به رنگ قهوه ای روشن . مغرور و مودب بود،

کسی به خودش اجازه نمی داد چیزی بهش بده. موقع درس  خوندن فکر می کرد روزی

می تونه افسانه رو از اون همه کار خالص کنه؟ کی؟ چطور؟



حاال که کرونا اومده بود و سالن تعطیل شده بود، هیچ درآمد و پس اندازی نداشتن. مگر

این که در یاد اون چهار تا دختر مونده باشن.

افسانه و محمد حسین، از مزرعه ای در شرق که در طلوع خورشید، بوی زعفرونش

مستت می کرد به جایی در شمال اومده بودن که عطر بهار نارنجش در شوار شامگاهی

غوطه می خورد.

خودشون اما به قدر بوته ی زعفرونی یا نهال نارنجی، خاک برای ریشه گرفتن نداشتند،

مثل دو تا برگ از شاخه کنده شده بودند که وسط بادها می چرخیدن و تو سرزمینای

غریب فرود می اومدن. ترس شون از  بی پناهی، بیشتر از کرونا بود.



چارشنبه سوری

شب چارشنبه سوری، بچه ها با چندتا شمع رفتن پشت بوم.

رها گفت: پارسال رفته بودیم باغ.

رهام: چه آتیشی روشن کردیم.

لیال گفت: یه عالم مهمون داشتیم، دیگ آش رو همون جا گرم کردیم.

امیر نشسته بود و به بچه ها نگاه می کرد، خودش تو اون خاطره ها نبود. به نظرش میومد

خاطرهایی که توش نبود، مثل حفره ایی بود که نمی دونست هیچوقت پر می شه یا نه؟

الله دستش رو گرفت و گفت بابا بیا تو هم از رو شمع ها بپر، از هیچی بهتره.

رها و رهام داشتن کیف می کردن.

هوا کمی سرد بود، امیر دستای الله رو توی دستاش گرفت و به طرف شمع ها رفت.

تو دلش داشت می گفت: الله من به تو احتیاج دارم.

تو پشت بوم اون خونه که همه چیزش زیر و رو شده بود، تمام حواس امیر به همین

لحظه بود، پریدن از روی شمع ها .

صدایی از دور دست کودکی او به گوش می رسید:



زردی روی من به تو

سرخی روی تو به من

داشت آرزو می کرد از این روز های زرد بپره به اون ور، به روزایی که بعد از کرونا

خواهند آمد، در کنار لیال و الله، معنی سرخی برای او همین بود.



شیران روبه مزاج

روز قبل تولد الله، خونه غلغله بود، علی سرگرم مریم و لیال بود و قرار شد امیر و

بچه ها، با هم کیک تولد رو درست کنن البته اول یکی رو امتحانی که برای فردا خیال

شون راحت باشه. کتاب آشپزی باز بود و داشتن قسمت پختن کیک رو با دقت

می خوندن امیر و الله پیش بند بسته بودن، دو قلو ها هم دست از دکتر بازی برداشته

بودن و مشغول کمک بودن و بعدش هم از جلوی فر تکون نخوردن، بوی کیک که پیچید،

هر چارتا پریدن. کیک خیلی پف کرده بود، یه عالم شکالت روش ریختن.

امیر گفت: مال امروز خیلی خوب شد، برای فردا همین جور درست می کنیم.

امیر به سال هایی فکر می کرد که خودش تو روز تولد الله نبود یا اگه بود، اونقدر بد قلقی

می کرد که همه حواسشون بود چیزی بهش بر نخوره.

الله گفت : بابا این رو ببریم برای طبقه اولی ها؟

امیر گفت: باشه بابا، خودم می برم.

علی تو پاگرد بود که دیدش و گفت: بدبخت بچه ذلیل.

امیر گفت: آن چه شیران رو کند روبه مزاج....

هر دو خندیدند، وسط خنده، امیر یک دفعه به فکر افتاد: معنی قدرت واقعی چیه؟ شیر

واقعی کدومه؟



تغییر عجیبی در او اتفاق افتاده بود؛ حتی از راه دور می تونست الله رو حس کنه و

بفهمه.

پس ماجرا همین بود، بعد از سوسوی زندگی، نوبت تجربه ی همدلی بود، در غم، شادی،

سالمت و مریضی.

نمی دونست در دسته ی شیران هست یا روباهان؟ فقط می دونست همین حال خودش

رو بیشتر قبول داره.

حاال وقتش بود با بچه ها بره گلباغ، بچه ها از خوشحالی می پریدن، خوشحالی امیر کمتر نبود.



پیرهن آبی، پیرهن قرمز

طرفای غروب، امیر گفت: ماشین رو ضد عفونی کردم، بچه ها بدوین بریم گلباغ.

صاحب گلباغ دوست علی و امیر بود، تو جاده ی سرخرود.

از هر رنگ سنبل و الله برداشتن و داشتن به خونه بر می گشتن، سر چار راه، دختری

فال فروش ایستاده بود، پیرهن آبی تنش بود، الله گفت: بابا نگه دار این مائده ست.

امیر: از کجا می شناسیش؟

الله: من همیشه باهاش حرف می زنم اسمش رو می دونم، می دونم چند تا برادر و

خواهرن، می دونم رنگ آبی دوس داره، ببین بابا این پیرهن رو من براش خریدم، با

پول خودم. اون حتما این گال رو هم دوس داره.

شیشه رو پایین کشیدن و به او سنبل و الله دادن. مائده لبخندی زد و دستی تکون داد،

چراغ سبز شد و اونا رفتن.

مائده همونجا مونده بود.

الله گفت: واسه اونا هیچوقت چراغ سبز نمیشه، چشماش رو بست.

رهام پرسید: الله داری گریه می کنی؟

رها گفت: وسط این خیابون شلوغ اگه کرونا بگیره چی؟ اونا امسال می تونن سفره

هفت سین بچینن؟ اصال خونه دارن؟



امیر گفت: دلت واسه ی همین چیزا می سوزه، درسته الله؟

الله گفت: بدتر از همه اینه که هیچکی، هیچی از شون نمی دونه،

حتی اسم شون رو.

امیر یادش اومد چند وقت پیش فیلم رقص یکی از همین بچه ها رو دیده بود که پیرهن

قرمز تنش بود. حتی عکس بچه های کشته شده تو جنگ هم اونقدر ناراحتش نکرده بود،

راستی اسم اون دختر چی بود؟ کسی نمی دونست، اسم همه شون کودک کار بود، البد

وقتی اسم کسی رو ندونی، حق داری بهش فکر نکنی، از تو آینه ی ماشین به پیرهنی

آبی نگاه می کرد که دورتر و دورتر می شد.



لونه ی خالی

دم در ساختمون مردی ایستاده بود، قد بلند با موهای جوگندمی، حتی با یه نگاه می شد

فهمید که لباساش به تن ورزیده ش خیلی میاد.

الله دستپاچه سالم کرد و او جواب داد: سالم الله جان، من این بادکنکا رو قرنطینه کردم

برای شب تولدت، مگه شماها قرنطینه نبودین؟

الله گفت: با بابام رفته بودیم گلباغ.

مرد با تعجب به امیر خیره شد و چیزی نگفت.

رها و رهام پرسیدن: عمو مهرداد نمیای خونه؟

مهرداد جواب داد: به بابا بگین بیاد، کارش دارم.

امیر مشغول بیرون آوردن گلدونا شد، یک دفعه دلش شور افتاد؛ اون مرد کی بود؟

علی که اومد، مهرداد بسته ای از وسایل بهداشتی و دارو رو داد دستش و قصد رفتن

داشت که علی به خونه دعوتش کرد، مهرداد گفت که برای ویزیت  میاد.

امیر اول نفس راحتی کشید که مهرداد فقط یه دکتره که برای ویزیت اومده ولی چرا

بچه ها می شناختنش؟

بعد از رفتنش، علی گفت: دکتر مهرداد، چند ماه پیش از سوئد اومده و با لیال آشنا شده.

 



امیر پرسید: یعنی قصد ازدواج دارن؟

علی جواب داد: به احتمال خیلی زیاد.

یک چیزی تو دل امیر پیچید، هیچ وقت فکر این رو نمی کرد، دیگران، به خصوص لیال

براش مثل یه لونه بودن که بره یا برگرده، االن می دید، جفت او هم تمام این سال ها

می تونس پر بکشه، حاال که با اون همه سختی برگشته بود، تحمل لونه ی خالی رو

نداشت.



دور تند

آخرین روز سال بود، هوا کم کم تاریک می شد، باد سردی می وزید، امیر از خرید

برمی گشت که ماشین مهرداد رو دم در دید، همون وقت در ساختمون باز شد و پریناز،

همسایه ی طبقه ی سه، بیرون اومد، صورتش گر گرفته بود و انگار هوا رو می بلعید، مثل

باد از جلوش رد شد و پرید تو ماشین و مثل برق از خیابون گذشت. بعدش شوهرش،

محسن دامپزشکی که حدودا پونزده سالی ازش بزرگ تر بود، سر رسید و گفت: زنم رفته،

مسخره س، االن که همه تو یه قدمی خطرن، زن من دنبال پیدا کردن کودک درونش

رفته، حاال من با دخترم چیکار کنم؟

از راه پله باال رفتن، طبقه ی سوم محسن از او جدا شد.

تو پاگرد یه بسته ی هدیه روی صندلی بود.

تموم تن امیر مور مور شد، مهرداد برای معاینه ی لیال و مریم، از دری رد شده بود که

او ترک کرده بود.

از چشم لیال، مهرداد رو می دید و فکر می کرد در مقابل مردی که زیبایی یه زن رو وسط

کار و زندگی می بینه، هیچ شانسی نداره.

تو اون ساختمونِ به ظاهر ساکت، زنی جوون، شوهر و دخترش رو ترک می کرد، مادری 



همزمان سوگوار پسر و شادمان سالمت دختر بود، تو خونه ی زن و مردی سالمند پرده ی

خاکستری زندگی، آهسته فرو می اومد و اون طرف در زنی که روزهای تنهایی رو تجربه

کرده بود، میون تاریک و روشن هوشیاری از دو مردی می شنید که همزمان به سوی او

اومده بودن، هنوز حکایت ها تموم نشده بود، انگار همه چیز رو دور تند بود، سرش گیج

رفت و هوا کم آورد یک لحظه چشماش تار شد و مرگ رو تو یک قدمیش حس کرد و

به دیوار تکیه داد.

همون لحظه مهرداد از در خونه ی لیال بیرون اومد و کمک کرد به خونه ی علی بره و

معاینه ش کرد و گفت که دلیلش حمله ی هراس بوده.

این شد که مهرداد هم اون شب موند، بادکنکا رو مهرداد خریده بود و کیک رو امیر پخته

بود.

تو دنیایی که کرونا پیش می تاخت، آدم ها از خیلی از باورها شون فاصله می گرفتن، اما

شاید نه به قدری که زندگی دخترای فال فروش رو ذره ای عوض کنه.



همسفر باد

دست و بال خونواده ی پریناز، باز نبود و بعد دیپلم مونده بودن با شهریه ی

دانشگاهش چیکار کنن، اونم تو رشته ای که محال بود بتونه کاری گیر بیاره، این شد که

وقتی مادر و خواهر محسن اومدن خواستگاری، همه خوشحال شدن.

محسن دامپزشک بود و پونزده سالی بزرگتر از پریناز.

بعدش حرفای همه که این آب و رنگ همیشگی نیست و شانس آورده که آینده ش

تامینه و اختالف سن مهم نیست و چون جوون تره نازش خریدار داره.

پریناز نفهمید چطور ازدواج کرد، بعدش اصال نمی دونست چکار کنه؟ انگار هر کدوم از

یه دنیای دیگه بودن، اصال نمی تونستن با هم حرف بزنن. محسن هر روز بعد کار باید

می رفت خونه ی مادرش که با دو خواهر مجردش سمانه و سمیه با هم زندگی می کردن،

پدرش سال ها پیش مرده بود و او تنها پسر بود. مادر با آشپزی تو خونه ها بزرگشون

کرده بود، بدبختی های مادر هیچ وقت فراموشش نمی شد.

پریناز با بحث و دعوا از این کالس به اون  کالس می رفت و آروم نمی گرفت.

بعد غر زدن های محسن شروع شد، سر دادن پول و این که کجا بودی و چه کردی؟



تولد پریا هم هیچی رو بهتر نکرد.

محسن انگار نمی تونست راحتی پریناز و پریا رو تحمل کنه، یاد مادر و خواهراش می افتاد

و احساس گناه می کرد.

کرونا که شد، پریناز با محسن تو خونه گیر افتاد.

کالس های طراحی و موسیقی و ورزش، همه تعطیل شده بود.

پریا کالفه بود و محسن حوصله ی بچه رو نداشت.

دم به ساعت دم تلفن بود با مادر و خواهراش به حرف زدن.

عصری تلفن زنگ زده بود، مادر محسن پشت خط بود و داشت می گفت: االن خوش

به حال شما عروسا شده، پسرای ما رو گرفتین تو چنگ تون....

پریناز همیشه از این حرفا زیاد می شنید، حاال پریا داشت جیغ می کشید و محسن هم

داشت داد و بیداد می کرد. وقتی تلفن رو قطع کرد، بحث شون شد.

پریناز احساس کرد داره خفه می شه، این که با محسن شبانه روز گیر تو یه جا گیر بیفته به

اندازه ی کافی بد بود ولی جواب کرونا رو به یکی دیگه پس بده؟ این دیگه زیادی بود.

چیزی توی سرش می چرخید، نفسش تنگ شده بود، داشت فکر می کرد: ممکنه همین

امروز بمیرم، نمی خوام تا آخرین لحظه تو این زندگی باشم.

 



لباس پوشید و سوئیچ رو برداشت، مثل باد موج بر می داشت، لحظه ای بعد از کوچه

گذشته بود. تازه فهمید که خونه رو ترک کرده، کجا باید می رفت؟ چه باید می کرد؟ همیشه

در امنیت اجبار ها به سر برده بود و االن می فهمید مسئولیت انتخاب سنگینه. چه بهایی

باید می پرداخت؟ نمی دونست،  هیچ وقت بهش فکر نکرده بود.



شعله ی شرقی

مهرداد از بیست سالگی تو سوئد زندگی می کرد و همون جا درس پزشکی خونده بود و

ازدواج کرده بود، با یک دختر سوئدی.

چند ماه قبل از هم جدا شده بودن، دوستانه و بی مشکل.

بعد از بیماری سخت پدرش برگشته بود و موقع مرگش ایران بود، تو همون خونه ی

سنگی وسط باغ بزرگ پرتقال و نارنج.

اون روز تو پاییز با دوستش رفته بود بوم گردی و همون جا لیال رو دیده بود.

مانتوی سبکی به رنگ سبز آبی پوشیده بود که باد توش می لغزید، پیشونی بلندی داشت

و ال به الی موهای خرمایی ش چند تار نقره ای دویده بود، شعله ای شرقی از چشماش

می تابید، تموم اون روز پا به پای همه بود، چابک و قوی.

برای مهرداد همین جذاب بود، مثل این که لیال از مینیاتور پر نقش و نگاری، بیرون

جسته بود و راهوار تا بیشه های وسیع و آسمان های بلند تاخته بود.

االن شبیه که بود؟ شرقی پذیرا و پر راز یا غربی قوی و رو راست؟ هر دو؟ مگه ممکن

بود؟

برای مهرداد شروع این دیدار، پایان جستجویی بود که در جنگل های



زادگاهش اتفاق افتاده بود، لیال همون کسی بود که حتی فکر نمی کرد بتونه پیدا کنه،

رویای خونه ای رو می بافت که از عطر تمام سبزی ها و ادویه های گیج کننده ی آشنای

کودکی پر شود.

حاال لیال رو در روی مرگ بود، مثل رویای باد آورده ای که قرار بود همراه باد برود و

مهرداد می خواست برای داشتنش تا جای ممکن بجنگد.



اجازه ی عبور

علی با امیر رفته بودن پشت بوم، امیر قرار نداشت و هی در مورد الله می پرسید.

علی گفت: امیر تو تا حاال خیلی تغییر کردی ولی می بینی که هنوز هم خیلی جاها

نمی تونی به یکی دیگه فکر کنی.

امیر: خوب الله دختر منه، اینو که قبول دارین.

علی: می دونم ولی چرا ما فکر می کنیم یکی مال ما ست؟

امیر: نمی فهمم اون وقت که داشتم می رفتم همه می گفتین الله دختر تو هس ولی

االن می گین نیس؟

علی: به خود الله فکر کن و این که چی براش بهتره؟

حتما داستان اون دو تا مادر رو شنیدی که رو یه بچه ادعای مادری داشتن و قاضی

گفت بچه رو نصف کنن...

امیر: می دونم می خوای چی بگی، مادر واقعی از ادعای خودش گذشت تا بچه ش سالم

بمونه، االن الله با ناپدری باشه؟ بره یه کشور دیگه؟ به نظرت اینا بهتره ؟

علی: قبل از این که تو بیای همه چی پیچیده بود ولی با اومدن تو و این کرونا خیلی

بدتر شده.

 



امیر: شما واقعا تصمیم داشتین الله رو بفرستین؟

علی: ما هیچ تصمیمی نداشتیم، لیال می خواس اگه موضوع جدی شد به تو بگه، امیدوار

بود به حرف الله گوش کنی.

امیر: الله چی می خواس؟

علی: نمی دونم، شاید الله نمی تونس رو تو حساب کنه. به هر حال همیشه این لیال بود

که همه کار براش می کرد، در ضمن، اون منظورم مهرداده، نگفته حتما باید برگرده سوئد،

گفته اگه لیال نمی خواد بره، همین جا می مونه و کار می کنه.

امیر: حاضره ایران بمونه؟

علی: آره، گفته لیال براش مهم تر از هر چیز دیگه س.

رنگ به صورت امیر نموند، انگار یه چیزی رو داشت قورت می داد که پایین نمی رفت.

تو خونه ی علی، دوقلوها مشغول دکتر بازی بودن، الله به ظاهر داشت کتاب می خوند و

عزیز جون مشغول دعا بود.

امیر به دری نگاه می کرد که هر روز با اخم و تخم از اون رد می شد، حاال بزرگ ترین

آرزوش این بود که اجازه داشته باشه کلید در رو بچرخونه و ازش عبور کنه.



تحویل سال

ثمین و سوگل برای سال تحویل بلند شدن و پیش هم نشستن، سفره هفت سین

نچیده بودن یه عکس از سهیل و پدرش روی میزی بود که پارسال همه با هم موقع

تحویل سال پشتش نشسته بودن.

شهین خانم، شوهرش، آقای امینی رو صدا زده بود و خودش دور هفت سین، مشغول

خوندن دعای سال تحویل بود، شوهرش هنوز لباس عوض نکرده بود و در راه اتاق تا

سفره، سال تحویل شده بود.

کریمی دلش جوش می زد، زنش تند و تند دعا می خوند، نیایش داشت سعی می کرد

آروم باشه و به چیزای خوب فکر کنه، سروش پیشش نشسته بود و دستای خیس و سرد

نیایش رو تو دستاش گرفته بود و تو گوشش می گفت: نیایش نترس، رو من حساب

کن.

یادش رفته بود پیش پدر، آستین بلوزش رو پایین بکشه. اولین بار بود که کریمی اون

خالکوبی رو بدون چش غره می دید و زنش داشت خدا رو شکر می کرد.

محسن با پریا تو تخت خوابیده بود، پریناز هر سال سفره ی هفت سین می چید ولی

موقع سال تحویل با هم می رفتن خونه ی مادرش.

 



پریا از خواب می پرید و گریه می کرد. 

موقع تحویل سال محسن نمی دونست به کی بابت بدبختیاش باید فحش بده؟ امیر چی

گفته بود؟ مهمترین راهنمای تو همین دختره، بذار اون راهنمایی ت کنه.

دستش رو زیر سر پریا برد و به تنش دست کشید، دختر آروم تر شد.

اسد و فرناز دور سفره ی هفت سین نشسته بودن، هر دو به دخترشون فکر می کردن

که چند ماه بعد به دنیا می اومد، موقع سال تحویل، اسد به تابلوی روی دیوار چشم دوخته

بود، عضالتش سفت تر  شد، فرناز به همون تابلو نگاه کرد و آه کشید.

هستی از صبح خیلی زود بیدار شده بود، خمیر نون رو توی فر گذاشت، شمع و عود

روشن کرد و دمنوش زعفرون درست کرد، فرصتی برای مراقبه داشت و بعدش 

کمانچه رو در دست گرفت، موقع تحویل سال داشت آهنگ بهار دلکش رو می زد.

دو قلوها و الله سفره هفت سین برای هر دو خونه گذاشته بودن، سینی مارمه رو برای

خوش قدمی سال نو آماده کرده بودن، همه تو خونه ی لیال بودن، درای اتاق مریم و

لیال باز بود، عزیز جون دعا می خوند، امیر به اتاق لیال نگاه می کرد، سال که تحویل شد،

بچه ها به خونه اومدن، علی گفت: امسال با قدم شما، همه چی بهتر می شه، الله پیش 



امیر نشست که دستش رو دور تنش حلقه کرده بود و انگار حواسش فقط به اون دو

نفر بود. از اون ور در به مریم و لیال تبریک گفتن.

لیال ته دلش از برگشتن امیر خوشحال بود، همه ی اون روزهایی که سعی می کرد خودش

رو به همه حتی خودش ثابت کنه، تموم شده بود.

محمود مازیار، سفره ی هفت سین نداشت، آتیش کوچکی روشن کرده بود و شاخه ای

سبز تو کاسه بلور انداخته بود، در ایوون خونه ی گلی قدیمی روبروی دماوند نشسته بود،

بادی سرد می وزید، وسط آب و آتش و خاک و آب، نفسی عمیق کشید، سال بر او نو

شده بود، آرزویی نداشت، با آن که به معجزه باور داشت.

محمد رضا، افسانه رو بیدار کرد، موهای خرمایی ش رو شونه کرده بود، چشماش برق

می زد، کمی رنگ صورتی به صورتش دویده بود. دو تایی دور سفره ای کوچک نشستند،

موقع سال تحویل دست هم رو گرفته بودن.

پریناز، خونه ی دوستش بود، تا صبح خوابش نبرده بود، قلبش مثل یه گنجشک می کوبید،

همه چیز تو سرش چرخ می خورد، به پریا فکر می کرد، حالش چطور بود؟

سال جدید اومده بود، هیچکس از فردا خبر نداشت.



آخرین صحنه ی نمایش

اولین روز سال نو، طرفای غروب، دکتر مسعودی، رئیس بخش آی سی یو، زنگ زده

بود که حال مریم و لیال رو بپرسه، دکتر ربیعی تو آی سی یو بستری شده بود، همون

جایی که توش جون اون همه مریض بد حال رو نجات داده بود.

یه دفعه که میدیدیش، هیچوقت فراموشت نمی شد، تو همه ی کاراش عالی بود، دلسوز و

مهربون، حتی وقتی هم رئیس دانشگاه شد، اصال عوض نشده بود.

حتما برای دکتر مسعودی، خیلی سخت بود، دکتر ربیعی استادش و پشتگرمی همه بود.

دکتر سالک، رئیس بیمارستان، در گیرتر از همیشه، با چنگ و دندون باید بیمارستانی رو

حفظ می کرد که یک شبه، مرکز پذیرش کرونا شده بود.

سر و سامون دادن بخش ها، تهیه ی دارو و وسایل، نگرانی برای پرسنل، نفسگیر بود.

حاال هم بستری شدن دکتر ربیعی که هر قدر هم خوش بین بود، امیدی به بهبودیش

نداشت. هیچ کی نمی دونست اون مجروح جنگیه و ریه هاش آسیب دیده ست.

علی به زندگی این آدما فکر می کرد، از یه طرف شغل خطرناک و دیدن اون همه درد و

شنیدن اون همه داستان، از طرف دیگه جون خودشون و افراد خونواده شون.



مریم و الله جلوی چشاش بودن، اگه تو فیلما، هنرپیشه ها سعی می کردن نقش قهرمانا

رو بازی کنن، حاال همه چی جلوی چشم همه بود، فیلمنامه و کارگردان و پشت صحنه و

بازیگر و نمایش یه جا و یکی شده بود.

نمایش واقعی بود ولی عجیب تر از هر فیلمی که تا به حال دیده بود.

آخرین صحنه ی نمایش زندگی دکتر ربیعی، خداحافظی پرسنل شب کار بود که دو طرف

حیاط بیمارستان ایستاده بودن و عبور آمبوالنس رو بدرقه می کردن، او صحنه ی جنگ رو

برای همیشه ترک کرده بود.



از چشم آن دیگری

نصفه شب روز سال تحویل بود که تنگی نفس لیال بیشتر شد و بردنش بیمارستان، الله

و بچه ها می ترسیدن، ذهن عزیز جون بین اطمینان به دعا و ترس از خطر، تلو تلو

می خورد، از خدا می خواست دوباره امتحانش نکنه، امتحان مجید براش کافی بود.

علی و امیر تو راه خونه و بیمارستان بودن. مهرداد هم همیشه اونجا بود، با دکترا حرف

می زد و به علی و امیر می گفت.

بعضی وقتا که علی نبود، دو تایی شون نگاه زیر چشمی به هم می کردن، هر دو شون

هم معذب بودن و هم نگران .

انگار هر کدوم تو سرش با اون یکی حرف می زد.

مهرداد فکر می کرد امیر برای چی دوباره اومده؟ آیا لیال او رو دوباره به زندگیش راه

می ده؟ شاید به خاطر الله حاضر بشه دوباره با امیر ازدواج کنه؟ مهرداد به تموم

برنامه هایی فکر می کرد که تو ذهنش بود، اگه همه چی خراب می شد چی؟

امیر فکر می کرد که هیچ شانسی در مقابل مهرداد نداره، تموم اون چیزایی که لیال بابتش

باید هزار جور کوتاه میومد، االن امتیازش بود، شغلش، شخصیتش، سنش، دخترش.

فکر می کرد مهرداد با لیال، به سرعت صاحب یه خونواده می شه.



خودش رو بازنده می دونست، دستاش مشت می شد.

می دونست آدما ممکنه با بد و خوب کسایی که دارن زندگی می کنن ادامه بدن ولی وقتی

رابطه قطع شد، خیلی سخته همون چیزا رو تحمل کنن. تنها شانسش الله بود.

اجازه نمی داد الله رو ببرن، بعدا که شنید مهرداد حاضره بمونه و لیال اجباری به رفتن از

ایران نداره، خودش رو باخت.

از پشت چشمای لیال، مردی رو می دید که حاضر بود برای او هر کاری بکنه.

هیچ شانسی داشت؟ نمی دونست.



کرانه ی سبز آبی

در آی سی یو، لیال تبدار و بی قرار بود، به سختی نفس می کشید، در لبه ی مرگ و

زندگی بود و انگار هر کدوم با دستی او رو به طرف خودشون می کشیدن.

لیال چرخ می خورد، گردابی او را بلعیده بود که گاهی هرمی داغ داشت و گاه موجی سرد،

به همه چیز چنگ می انداخت تا فرو نره و بتونه نفس بکشه.

همه چیز مثل فیلمی در هم بر هم بود، مثل یه کابوس ترسناک. امیر دنبال او گذاشته

بود و او ترسیده بود و فرار می کرد، گرمش شده بود، داشت پرت می شد، به همه چیز

چنگ می زد، داشت خفه می شد، چرا نفسش نمیومد؟ امیر رفته بود، سردش بود

می لرزید، نمی تونست اون هوای سرد رو فرو بده. حاال الله هم بود، وسط یه دوراهی

مونده بود و هر دستش رو یکی به طرف خودش می کشید، لیال، دستاش رو دور الله حلق

می کرد، باد اونا رو این ور و اون ور می برد. فشار هوا خفه ش می کرد، تشنه ی هوا بود.

انگار تشنگی تمومی نداشت.

کم کم از دور ساحلی سبز آبی پیدا شد، مهرداد دستش رو به طرفش دراز کرده بود،

نسیمی به پوستش خورد، نفسش خنک و سبک شده بود. تب و درد رفته بود، ضعف و

خستگی هنوز نه.



وقت رفتن به خونه بود.

لیال با علی و مهرداد و امیر به خونه برگشت.

الله روی مالفه ی سفید تمیز، اولین شکوفه ی پیشرس نارنج حیاط رو گذاشته بود، عطر

نارنج تو خاطره ی لیال بود، نیازی به بوییدن نداشت، لبخندی مثل موج تموم صورتش

رو پر کرد، حال غریقی به ساحل رسیده رو داشت؛ خسته اما امن.

به خواب رفت.

دو قلوها جست و خیز می کردند، عزیز جون مثل یک دوست قدیمی با خدا حرف می زد

و از او تشکر می کرد.

مهرداد، آروم و مسلط، مشغول کارهای پزشکی بود.

امیر از پشت الله رو بغل کرد و سرش رو روی موهای بلوطیش گذاشت، لیال زنده

مونده بود، نفس راحتی کشید، همین بهترین دلیل بود.



همخانه ی پرستوها

لیال برگشته بود خونه، هنوز خیلی ضعیف بود ولی انگار مطمئن تر و یه جورایی حتی

قوی تر به نظر میومد.

لبخند به لب داشت، به اتاقش رفت و روی مالفه های پاک و سفید دراز کشید.

امیر با الله دم در اتاق ایستاد و دختری رو دید که از بچگی می شناخت، لیال جلوی

چشمش قد کشیده بود، همه ی خاطرات یک دفعه ریختن توی سرش، چیزایی که اصال

نمی دونست به یادش مونده، لبخندها، صداها، بوها، خشم ها، بغض ها.....

هیچ چیز رو تو دنیا بیشتر از موندن تو این خونه نمی خواست.

رفت به اتاق الله، نشست و نفس بلندی کشید و ازش پرسید: چمدونی رو که باهاش

رفتی کاشون الزم داری؟

الله: می خوای بری سفر؟

امیر: آره، به همون هتلی که شما رفته بودین، همون اتاق.

الله: همونی که تو سقفش لونه ی پرستو داشت؟

امیر: آره. این مدت شعرای سهراب، خیلی کمکم می کرد، کاشون شهر اونه. حتما پرستوها

این رو می دونستن و گرنه زیر سقف خونه ی آدما لونه نمی ساختن.



الله: من هم از این که اونا از آدما نمی ترسیدن تعجب می کردم.

امیر: یه مدت می مونم، هر وقت تو یا لیال بگین، بر می گردم.

الله: چرا می ری؟

امیر: می رم که شما فرصت فکر کردن داشته باشین.

الله چمدون رو آورد و یک کتاب شعر از سهراب رو  توش گذاشت و گفت: بابا این

مال خودته، سالم من رو به پرستو ها برسون.

امیر کتاب رو باز کرد، تو صفحه ی اول خط لیال بود که موقع نامزدی براش نوشته بود،

امیر انگشتاشو رو آروم، روی نوشته کشید و بعد الله رو بغل کرد، قلب هر دوتند تند

می زد، امیر گفت: از کلیدای من خوب نگهداری کن شاید دوباره الزمم  بشه. الله

اونقدر پشت در موند تا دیگه ماشین امیر رو ندید.

کلید رو محکم تو مشتش گرفته بود.

 

پایان
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