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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  

  

 



رها و رهام دو قلو هستن، شیش سال دارن و به پیش دبستانی

میرن. همه جا مردم تا اینا رو می بینن، می گن: اینا دو قلو هستن؟ چرا

اصال به هم شبیه نیستن؟ رها کمی الغرتر و تند و تیزتره با چشمای

سیاه و موهای فر خیلی بلند، رهام موها و چشمای قهوه ای داره.

قیافه رو که ول کنیم، اخالق شون هم کمی فرقی داره.

هر دو شون همه جور بازی دوست دارن. بیشتر می خندن، گاهی لج

می کنن، 

گاهی غر می زنن، گاهی بریز و بپاش می کنن، گاهی جِر می زنن ولی

دوست داشتنی هستن به خصوص وقتی تو خوابن.

اون وقته که علی میره و پتو روشون می کشه و مریم بوس شون

می کنه، بعد هر دو یک نفس راحت می کشن.

حاال چرا جادویی؟ همه ی بچه ها جادویی هستن، علی همیشه این رو

می گه، البته شاید برای دلداری خودش این حرف رو می زنه.

دوقلوهای جادویی



اون صبح جمعه آسمون آبی بود و خورشید می تابید، بچه ها مثل ترقه

پریدن، قرار بود همه با هم برن جنگل افرا، کنار رودخونه.

با عزیزجون، علی و مریم و دوقلوها با لیال و الله. 

این ها کی هستن؟

وسط جنگل با همه آشنا می شیم؛ عزیز جون مادر علی و لیال ست.

علی شوهر مریم هست و بچه ها شون رها و رهام هستند.

 

جنگل بلوط



 

الله هم دختر لیال ست و یازده سال داره. بچه ها حرف هیچ کس رو

مثل اون قبول ندارن.

پس تو این جمع مادر بزرگ و مادر و پدر و دایی و عمه و نوه

داریم.

فعال بوی عدس پلوی عزیز جون میاد، یک گشت تو بلوط زار بزنیم.

بعد یه عالمه وقت داریم همه رو بهتر بشناسیم.



 خورشید از البه الی درختان می تابید، پرنده  ها می خوندن، پای

درخت ها، قارچ و خزه روییده بود، سبزه ها در اومده بودن، البه الی

اون ها گل های سفید کوچیک بود، رها خواست بچینه که الله گفت: 

این گل ها زودی خراب می شن حیفه، بیا ازشون عکس بگیریم.

رهام گفت: نقاشی هم می کنیم.

الله گفت: که با هم میوه ی بلوط و افرا جمع کنند.

میوه ی بلوط سفت و قهوه ای بود، رهام گفت: این که میوه نیست،

مثل اون هایی که ما می خریم.

میوه ی بلوط



الله گفت: مثل اون ها نیست ولی میوه ست، می بریم خونه، قشنگه. 

و رها گفت که شاید بشه با اونا کاردستی درست کرد.

کمی کنار رودخانه راه رفتن، چند تا اسب از وسط رودخانه رد

می شدند، بچه ها روی سنگ نشستند و  الله گفت : حاال که گل ها رو

نچیدین، قصه ی " گل حسرت" رو براتون می گم. بچه ها به الله

نزدیک تر شدن.



هر سال زمستون این گل کوچیک، البه الی سبزه ها در میاد، قبل از

بنفشه ها و پامچال های جنگلی، خیلی دلش می خواد انقدر بمونه تا بهار

رو ببینه ولی هیچ وقت تا بهار نمی مونه واسه همین هم بهش

می گن گل حسرت.

رها پرسید : حسرت یعنی چی؟

الله گفت: یعنی آدم دلش چیزی بخواد و بهش نرسه و غصه بخوره.

رهام پرسید : یعنی گل ها هم غصه می خورن؟

الله گفت: گل ها مثل بچه هان، اون ها هم غصه می خورن.

رها گفت : مثل تو که بابا نداری؟

 

گل حسرت



رهام گفت: بابا داره، فقط پیش شون نیست.

چشمان الله خیس شد. رهام گفت: رها تو ناراحتش کردی.

بعد به الله گفت: ناراحت نشو، ببین گل غصه، زیر نور آفتاب چقدر

قشنگ و خوشحاله. الله با لبخند گفت: گل حسرت نه گل غصه.

حاال بریم وقت خوردن عدس پلوی عزیز جونه. هر سه به طرف

بزرگ ترها دویدند.



اسم عزیز، پروین هست، یک معلم بازنشسته و از وقتی شوهرش

محمد مرده، تنها زندگی می کنه. االن هم مدیر آپارتمان شون هست.

علی مهندس عمرانه، سرش هم خیلی شلوغه همه می گن رها بیشتر

شبیه اونه.

مریم پرستاره، بیشتر وقتا خیلی خسته س. وقتی هم می خنده روی هر

دو تا لپش چال میفته مثل رهام.

لیال ماما هست و با مریم تو یک بیمارستان کار می کنه تا بیکار بشه

کتاب می خونه.

الله کالس پنجم هست، کتابخونی و قصه گویی رو از مادرش یاد

گرفته.

این سه خانواده، با هم هفت نفرند.

قبال نه نفر بودند، بابایی محمد که سه سال قبل مرد و امیر، پدر الله

که دو سال قبل از لیال جدا شد و رفت.

این هفت نفر



توی این سه تا خونه، هزار تا خبر هست؛ کار، مدرسه، درس و

مشق، قبض، گرونی، خستگی، بیماری، غر زدن، قهر و آشتی.

 گاهی هم جشن و مهمونی، بعضی وقتا خرید و هدیه، گاهی پارک و

پیک نیک گاهی سفر و البته همیشه بازی.

به قول لیال : مثل غم ها و شادی ها، بعضی وقتا پیش هم هستند و

بعضی وقتا جدا.

گاهی لیال و الله میرن نمایشگاه و کنسرت. علی و مریم به خونه

بازی و پارک. عزیز جون هم به مهمونی و سفر با دوستا و

همکاراش.

اما خبری اتفاق می افته که همه چیز رو یک دفعه عوض می کنه.

خبر چی هست؟

 

سه خونه و هزار خبر



تو یه پاگرد سنگی طبقه ی چهارم یک آپارتمان چهار طبقه، روبه روی

هم، دو تا در چوبی قهوه ای هست، سمت راست خونه ی علی و

مریم و دو قلوها، سمت چپ خونه ی لیال و الله.

خونه ها هر کدوم دو تا بالکن دارن یکی خیلی کوچک جلوی هال یکی

هم بزرگ، جلوی هر دو تا اتاق خواب.

الله خونه ی خودشون رو پر از شمع های جورواجور و بنفشه آفریقایی

کرده.

 

خونه های دوقلو



مریم تا وقت کنه، مشغول آشپزی می شه و همیشه بوی غذا و

شیرینی از تو راه پله میاد.

رها و رهام می گن: الله خونه ی ما و شما دو قلو هستن؟ یکی پسره و

یکی دختره؟

و الله می گه : فکر کنم دو قلو هستن مثل شما دو تا. خونه ها هم مثل

آدمان؛ بعضی وقتا شادن، بعضی وقتا ناراحت، گاهی ساکتن و گاهی

شلوغ.

گاهی یک عالم رفت و آمد بین این دو تا خونه هست، گاهی هم

هر دو تا در بسته ست، نخود نخود هر که رود خانه ی خود.



اون روز هوا سرد بود و بچه ها تو خونه سرگرم بازی بودن، مامان

عصر کار بود و تازه از بیمارستان برگشته بود.

یک دفعه صدای بابا و مامان یواش شد.

رهام از رها پرسید در مورد چی حرف می زنن؟ یک کلمه ای بود که

"ک" داشت.

 شاید کاکائو بود یا کوکو؟ مامان شکالت  کاکائو خریده بود؟ یا

می خواست برای شام کوکو درست کنه؟ رها کوکو دوست نداشت.

وقتی بچه ها پریدند وسط هال، بابا و مامان ساکت شدن و بچه ها

فهمیدن حرف های اون ها در مورد کاکائو یا کوکو نبود، یک چیز دیگه

بود.

ترسیده بودن و شب کمی دیرتر خوابشون برد و تا موقع خواب به

نظرشون می اومد باز هم دارند کلمه هایی می شنوند که توش حرف

"ک" تکرار می شد شاید کوسه یا کروکودیل؟

راستی اون کلمه چی بود؟

 

کاکائو یا کوکو؟



چند روز گذشت تا بچه ها فهمیدن اون کلمه، نه کاکائو بود و نه کوکو،

اسمش کرونا بود، یک چیز خیلی عجیب که دیده نمی شد ولی بیشتر از کوسه

یا کروکودیل خطرناک بود، چرا؟ چون می تونست همه جا بره و همه رو 

مریض کنه، بچه ها باید خونه می موندن، همه باید مواظب بودن.

بیمارستان بیشتر از همه جا خطرناک بود. تو بیمارستان مریم و لیال فقط

مریض های کرونا بستری می شدن. کارشون خیلی بیشتر شده  بود و همه آماده

باش بودن، حتی لیال هم که ماما بود، باید تو بخش کرونا کار می کرد. 

وقتی بزرگترا خونه نبودن، دوقلوها و الله پیش هم می موندن.

دو قلوها حوصله ی بازی نداشتن. الله هم هیچ کاری نمی کرد.

همه درباره ی کرونا، آلودگی و بیماری

حرف میزدن، الله آه می کشید و انگار

 یک چیزی تو گلوش گیر کرده باشه، 

هی قورت می داد.

ک مثل کرونا



هوا تاریک شده بود، مریم شب کار بود و علی داشت برای

عصرونه چایی درست می کرد.

رهام گفت: باید توش گل بریزی و رها گفت: مامان همیشه تو

چایی گل صورتی می ریزه.

علی تا قوری رو آب ببنده دستش سوخت.

همین موقع مادر مریم زنگ زد. نگران بود که مبادا مریم کرونا بگیره،

بعدش نوبت عزیز جون بود که می گفت: نکنه لیال و مریم کرونا

بگیرن. 

علی با عصبانیت گفت: حاال می گی چکار کنم؟ نگرانی چه دردی رو

دوا می کنه؟

بچه ها یک گوشه کز کرده بودن، اصال ندیده بودن بابا شون با کسی

این جوری حرف بزنه.

رهام گفت: بابا نمی خواد گل بریزی، همین جوری خوبه.

 

کرونا بازی



 

قوطی گل محمدی درست کنار ظرف چای بود، علی هر روز

می دیدش. پارسال تو سفر گالب گیری قمصر خریده بودن، انگار

سال ها قبل بود.

بعد از عصرونه رها به رهام گفت: با هم کرونا بازی کنند.

علی فکر کرد که اسمش همینه؛ کرونا بازی.

از امروز بازی همین بود، روال دیروز عوض شده بود.

 



تلویزیون روشن بود، تلفن هر دقیقه زنگ می زد. علی کالفه بود و

توی هال قدم میزد، نمی تونست آروم بگیره، هر چی هم عمیق

نفس می کشید انگار هوا کم میاورد، انگار تشنه ی هوا شده بود.

مریم تو بیمارستان بود، بچه ها هم زیر دست و پا بودن و دعوا

می کردن، علی داد کشید که چرا آروم نمی گیرن؟ چرا تو اتاق

خودشون نمیرن؟ 

بچه ها بی صدا به اتاق شون برگشتن و مشغول دکتر بازی شدن، رهام

دکتر شده بود.

علی تعجب کرد، رها خیلی دوست داشت همیشه رییس باشه، چرا

حاال بدون دعوا گذاشت رهام دکتر بشه؟ حتما متوجه غصه ی رهام

شده بود.

 

بازی جدید



علی فهمید خودش هم باید قوانین بازی جدید رو یاد بگیره، هم

برای کمک به خودش و هم بقیه.

وقت مناسبی برای شکایت کردن و غر زدن نبود. 

یاد سفرشون به قمصر افتاد. راستی چرا انقدر روی او اثر گذاشته

بود؟ حتما دلیلی داشت.

بچه ها رو صدا کرد که عکس های سفر رو دوباره ببینن.

الله و رها و رهام دور او جمع شدن.

 



با دیدن عکس ها، همه شون یاد سفر چند ماه پیش افتادن انگار سفری

دوباره به اون سفر کردن.

هتل نقلی، یک خونه ی قدیمی، با پله های سنگی، سقف های ضربی و

تاقچه های توی دیوار و در های چوبی و یک حوض وسط حیاط.

اتاق بچه ها، که تو سقفش پرستو لونه داشت، صاحب هتل نقلی

این مژده رو داد و گفت: تا فهمیدم دوقلو داریم خواستم این اتاق

رو به شما بدم، بچه ها اول باور نکرده بودند ولی واقعا هر شب

پرستوها بر می گشتن، دو قلو  ها با الله تو همون اتاق می خوابیدن.

باغ فین و خونه های قدیمی بزرگ، پنجره های چوبی با شیشه های

رنگی.

سفر به سفر



قمصر که مثل جواهر زیر آسمان آبی می درخشید و همه جاش، سبد

سبد پر گل بود. داربست انگور که انگار آسمون رو قاب کرده بود.

نوش آباد، شهر زیرزمینی برای در امان  ماندن از حمله ی دشمن.

رها گفت: من اونجا رو دوس نداشتم، رهام گفت: اونجا خیلی تاریک

بود، من می ترسیدم.



الله به عکس شهر زیر زمینی نگاه کرد و گفت: من می دونم چرا

اون جا رو ساخته بودن. اون راهنما گفته بود که اگه دشمن حمله

می کرد، مردم می رفتن تو اون شهر زیر زمینی تاریک و اونقدر

می موندن تا همه چی آروم بشه و برگردن به خونه ها و باغ هاشون،

زیر آسمون و خورشید. اونا این جوری از خودشون مراقبت می کردن.

علی گفت: مثل حاال که باید از خودمون مراقبت کنیم.

رها گفت: االن هم دشمن حمله کرده؟

رهام گفت: یعنی می خوان با تفنگ ما رو بکشن؟

الله گفت: آره االن هم دشمن حمله کرده.

رها گفت: باید بریم زیر زمین؟

علی گفت: این دشمن یک جور دیگه س. باید حتما تو خونه بمونیم

و کلی چیز ها رو رعایت کنیم و بعدش همه چیز مثل قبل بشه.

رها پرسید: تا کی بابا؟

علی گفت: نمی دونم. فکر می کنم هر چی بیشتر رعایت کنیم،

زودتر میره.

روشنایی و تاریکی



مریم از سر کار برگشته بود، خسته و رنگ پریده. دم در لباسش رو

عوض کرد و رفت حموم، بعدش روی تخت با حوله ی حموم خوابش

برده بود و چایی آماده رو نخورد.

علی شام رو درست کرده بود و چند بار به مریم سر زد.

بچه ها مشغول بازی بودن. علی گوش تیز کرد، بیشترین کلمه ای که

می گفتن، "مثال" بود. "مثال" اینجا مدرسه بود، "مثال" تو معلم بودی،

"مثال" من شاگرد بودم.

"مثال" اینجا بیمارستان بود، "مثال" من پرستار بودم، "مثال" تو مریض

بودی.....

 

ورد جادویی



بچه ها یک "مثال" می گفتن و مثل یک جادوگر صحنه رو عوض

می کردن.

تجسم، چوب دستی جادویی بچه ها بود و ورد شون هم " مثال " بود.

علی فکر کرد؛ اگه بخواهیم به بچه ها کمک کنیم باید از زبون خودشون

استفاده کنیم، تجسم و بازی، زبون بچه ها بود.

 



علی از خرید برگشته بود و با الله داشت همه چیز رو می شست و 

جابه جا می کرد، کار سختی بود.

قرار شد بچه ها تو درست کردن شام کمک کنن.

معموال لیال و مریم وقتی از کار برمی گشتن، هر دو می رفتن خونه ی

لیال حموم می کردن و بعد میومدن خونه ی مریم و علی، معموال هم

روی یک میز دیگه غذا می خوردن، ظرف ها شون هم جدا بود. همه ی

این کارا برای احتیاط بود.

 

قهرمانان خسته ی زیبا



مریم سر میز غذا داشت خوابش می برد، موهای لیال ریخته بود روی

صورتش، بوی خوب شامپو و لباس تمیز می دادن.

رها گفت: شما خیلی خسته این.

رهام گفت: شما دو تا خیلی قشنگین.

الله گفت: شما قهرمانید.

علی گفت: شما قشنگ ترین قهرمان های خسته ی دنیا هستین.

نمی تونست مریم رو نوازش کنه و به موهای خیسش دست بزنه،

سعی کرد آه نکشه اما نتونست.



مریم تازه ماشین رو روشن کرده بود که لیال هم اومد، معموال اگه

ساعت کارشون یکی بود با یه ماشین می رفتن.

سرش رو به صندلی تکیه داده بود و صورتش خیس بود، لیال گفت:

خیلی نگرانی؟ مریم گفت: بخش ما تعطیل شده، من چند سال سر

پرستار بخش روانپزشکی بودم و االن کارم توی آی سی یو هست

که همه ی مریضای خطر ناک رو میارن، هر روز مرگ و میر داریم.

بچه هام خیلی کوچیکن لیال، من قهرمان نیستم، خیلی می ترسم.

لیال گفت: هر چی بگی حق داری، ترس هم داره.

مریم یادش اومد که پدر الله نیست و همین همه چیز رو برای لیال

و الله سخت تر می کرد.

لیال گفت: یادمون باشه ما زیبا ترین قهرمانان دنیا هستیم.

مریم گفت: پیش به سوی جبهه.

صداش محکم بود برای این که خودش بتونه باور کنه.

 

پیش به سوی جبهه



اول مهد کودکا و خانه بازیا تعطیل شدن، بعد نوبت مدرسه ها و

رستوران ها رسید، بعد هم بیشتر مغازه ها.

االن فقط همه ی نونواییا و سوپر مارکتا باز بودن.

خیلی ها هم کمتر سر کار می رفتن.

کار مریم اما خیلی بیشتر شده بود، تمام بخش های بیمارستان فقط

بیماران کرونایی رو قبول می کرد.

لیال هم کارش کم نشده بود، تولد بچه ها کرونا سرش نمی شد، گاهی

هم مادرانی میومدن که کرونا داشتن و همین هم لیال رو می ترسوند،

آماده باش یعنی او هم باید به داد بخش های دیگه می رسید. ماسک و

لباس کم بود، چند تا دکتر و پرستار هم مریض شده بودن.

این روزا نمی تونستی اون روزا رو باور کنی، روزایی که از کرونا

خبری نبود.

این روزا، اون روزا



کار علی خیلی کم شده بود، بیشتر تو خونه می موند، مواظب بچه ها بود

و به خرید و کار خونه می رسید.

بارها فکر کرده بود تو این مشکالت چقدر مسئول دیگران بودن سخته،

فکرش هزار راه می رفت؛ زنش پرستار بود و در معرض خطر،

دوقلوها می ترسیدن،  کار خواهرش هم تو بیمارستان بود و دست

تنها داشت الله رو بزرگ می کرد. 

مادرش تنها مونده بود، هم دیابت داشت و هم فشار خون باال.

رفت و آمد با او خطرناک بود.

علی باید حواسش روخیلی جمع می کرد، به لحظه و همون کارهایی که

باید انجام می داد.

نخ تسبیح



اگه یه لحظه به هر چیز دیگه ای فکر می کرد، نخ تسبیح پاره می شد و

همه ی مهره هاش پخش و پال می شدن.

خوب می دونست که اگر کمک الله نبود، نمی تونست نصف این کارا

رو بکنه.

الله پل بین او و بچه ها بود، اون قدر بزرگ بود که حرف های علی

رو بفهمه و اون قدر کوچیک بود که بتونه به زبون دو قلوها حرف

بزنه.



مریم صبح از بیمارستان برگشته بود و خواب بود، دو قلوها هم بیدار

نشده بودن. لیال هم رفته بود بیمارستان.

علی رفت خونه ی لیال تا الله رو برای صبحانه صدا کنه.

الله توی هال نشسته بود. پرسید؛ دایی آدم چطوری می تونه به

چیزای ترسناک فکر نکنه؟ مثال در مورد مردن خودش یا بقیه؟

علی می دونست که الله عادت نداشت از ناراحتی هاش بگه، کمی

صبر کرد و پرسید: الله چی بیشتر ناراحتت می کنه؟

الله گفت: من می ترسم برای مامان و همه ی شما.

علی پرسید : خودت چی؟ 

الله جواب داد: می ترسم، دایی می دونم من و مامان شماها رو

داریم، من، من واسه بابا امیر هم می ترسم، اون کجاست؟ می تونه

از خودش مراقبت کنه یا نه؟

علی فکر کرد این اصال خوب نیست که جهت نگرانی بر عکس بشه

و بچه ها غصه ی پدر و مادراشون رو بخورن، سهم الله از پدر داشتن،

غصه و نگرانی بود.

سهم الله



الله هر وقت ناراحت می شد، سرش رو پایین می انداخت و چند بار

پلکاش، رو به هم می زد، مثل این که بخواد جلوی اشک ریختنش رو

بگیره. بعد مثل این که چیزی تو گلوش گیر کرده باشه، هی قورت

می داد. 

علی یه موج گرم تو تنش حس کرد، نفس کم آورد، انگار یه دفعه

تشنه هوا شده باشه.

الله اولین نوه ی خانواده ی اونا بود و چشم و چراغ همه.

غیر از پدرش امیر که نه به او توجه می کرد و نه به لیال. 

علی فکر می کرد هر قدر هم همه محبت کنن، جای بعضی چیزا پر

نمی شه. االن بیشتر از همیشه این رو می فهمید. دست الله رو

گرفت، داغ بود و می لرزید.

چشم و چراغ



 علی یک نفس عمیق کشید و مستقیم تو چشم الله نگاه کرد و گفت:

می دونم خیلی برات سخته، حق هم داری. برای همین مهمه که بلد

باشیم چطور فکرمون رو کنترل کنیم، اگه نتونیم بیشتر اذیت  می شیم،

قبول داری؟

 الله گفت: ولی من بلد نیستم.

علی گفت: این شرایط خیلی عجیبه و بیشتر ما بلد نیستیم و نیاز به

کمک داریم، من هم از خیلیا کمک می گیرم که هم خودم یاد بگیرم

هم به تو یاد بدم. تو که یاد بگیری، مشکل رها و رهام حله، اون ها

حرف هیچ کی رو مثل تو قبول ندارن، کمک گرفتن و کمک کردن،

دست به دست اتفاق میفته.

الله لبخند زد و علی متوجه شد، مشکل

بیشتر آدما، وقتی دارن به یکی 

دیگه کمک می کنن، بهتر حل می شه، 

الاقل در مورد الله این طور بود.

دست به دست



علی گفت: الله تو االن کجا نشسته ای؟ روی همین صندلی، درسته؟ 

الله سرش رو تکون داد یعنی آره.

علی: حاال اگه بهت بگم سعی کن روی صندلی های دیگه نشینی برات

راحت تره یا بگم روی همین صندلی بشین؟ 

الله گفت: دومی.

علی: باورت می شه بیشتر آدم ها اولی رو می گن؟ و البته موفق هم

نمی شن؟ 

الله: یعنی چی؟

 

همین وقت، همین جا، همین کار



علی: سعی می کنن به خیلی چیز ا فکر نکنن مثال نگرانیا، گذشته، آینده،

دیگران و موفق نمی شن ولی اگر سعی کنن همون لحظه، به همون

کاری که دارن انجام می دن، دقت کنن، خیلی راحت تره.

الله گفت: فهمیدم دایی، ولی این کار در مورد فکر کردن خیلی

سخت تره، درسته؟

علی گفت: درسته خیلی سخت تره، باید خیلی تمرین کنیم.

با هم برای صبحانه رفتن.



عصر یک روز بارونی بود، مریم با ماسک گوشه ی هال نشسته بود،

خیلی وقت بود که او و لیال تو همون گوشه می نشستن، رو هر

صندلی مالفه ای بود که هر روز شسته می شد. مریم گفت که همون

روز یک کارشناس بیهوشی مرده بود و یکی از دکتر های

بیمارستان شون توی" آی سی یو" بستری بود. علی حتی از دور هم

می تونست بغضش رو ببینه. 

این مدت احساس می کرد سرش مثل یه خیابون شلوغه که توش

ماشینا با سرعت سرسام آور عبور می کنن، راه هم رو سد می کنن،

بوق می زنن، به هم می خورن.

علی فکر می کرد باید مسلط تر باشه، اما چطور؟

قهرمان خسته ی زیبای من، علی این رو به صدای بلند گفت.

من تمام سعی خودم رو می کنم، این رو در دلش گفت.

خیابون شلوغ



بارون تازه تمام شده بود و آفتاب می تابید، آسمون آبی رنگ بود،

پر از ابرهای سفید پف پفی.

مریم و لیال اضافه کاری داشتند و علی با الله و دو قلوها خونه بودن.

بچه ها رو صدا کرد به دیدن آسمون.

به هر کدوم نوبت عکس گرفتن داد، کلی نشستن به تماشای

عکس ها. بعدش خورشید غروب کرد و هوا کم کم تاریک شد.

علی گفت: بچه ها می دونین یه جا هست که آسمونش همیشه آبیه و

تاریک نمی شه؟ 

الله گفت: تو عکسا 

علی گفت: درسته ولی یه جای دیگه هم هست.

دوقلوها با تعجب نگاه کردن.

علی یک نفس عمیق کشید و چشمانش را بست و گفت اینجا.

رها: کجا؟

علی : وقتی چشم مون رو می بندیم، می تونیم آسمون رو دوباره ببینیم.

رهام : چطور؟

علی: االن با هم تمرین می کنیم.

آسمون همیشه آبی



علی گفت : بیاین چشما مون رو ببندیم و بلند و آروم و عمیق، نفس

بکشیم.

احساس کنیم انگار یه لباس از جنس ابر از کف پاها می پوشیم، سفید

و نرم.

انگار این ابر سفید از کف پا توی تموم تن مون میاد باال تا کم کم

به سرمون می رسه.

انگار اون ابر سفید و سبک و خنک رو توی تمام تن مون حس

می کنیم.

حاال آسمون آبی رو ببینیم، وسطش ابرهای سفید رو.

احساس کنیم آروم هستیم و از دیدن آسمون و ابر لذت می بریم.

حاال یک نفس بلند و آروم بکشیم، حاال چشما مون رو باز کنیم.

همه چشما شون رو باز کردن.

رها گفت : من تونستم.

رهام گفت: می تونم اون رو نقاشی هم بکشم.

الله گفت: عالی بود دایی.

علی گفت: مهم نیست چند ساله باشیم یا چه کاره باشیم، این لباس

ابری و آسمون آبی حال مون رو بهتر می کنه.

لباس ابری، آسمون آبی 


