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دانشجوي كارشناسي مهندسي برق
داستان مهمان ناخوانده

فصل پاييز در راه بود  ،همه به دنبال سرپناهي ميگشتند ؛ راستش گنجشك كه باشي پيدا كردن سرپناه كمي مشكل است  .از
كﻼغ هاي پشت بام شنيده ام ويروسي جديد به دنيا آدم ها آمده  ،ويروسي كه كرونا نام دارد و مهمان ناخوانده اي است كه

مانند دزدي به خانه بدن ها ميرود و نفس را از ريه هاي آنها ميدزد  .از كبوتر نيز شنيده بودم كه اين ويروس سراغ برخي گربه
ها نيز رفته و آنها را هم اذيت كرده  ،بين خودمان باشد كم كم دارد از اين ويروس خوشم مي آيد .

از روي كنجكاوي به خيابان نزديكي رفتم تا ببينم زندگي انسان ها با اين ويروس چگونه شده ؛ درست است كﻼغ ها راست

ميگفتند همه از فاصله گرفته اند و ماسك هايي كه مانند نگهباني از ورود اين مهمان جديد جلوگيري ميكردند اما برخي هم
انگار مهمان نواز هستند زيرا بدن آنها نگهباني نداشت گويي خود را براي پذيرايي از اين مهمان آماده كرده بودند .

كنجكاو تر شدم كه بيشتر اين ويروس را بشناسم  ،پس به مكان پر جمعيت تري رفتم چون شنيده بودم در تجمعات ميتوان

كرونا را پيدا كرد پس به بازار رفتم ؛ درست بود انگار انسان ها ميدانستند كرونا در كمين است به همين خاطر ماسك ها آماده
محافظت از آنها بودند اما مگر اين ويروس چيست كه انقدر از آن ميترسند ؟!

هرچه رفتار انسان ها را در برخورد با اين ويروس ميديم كنجكاويم بيشتر ميشد  ،پس به دنبال انسان هايي كه كرونا مهمان آنها

بوده گشتم اما پيدا نكردم  .از كبوتر پرسيدم  ،او مي گفت مكان آن انسان ها جداست و در جايي ديگر به اسم بيمارستان از آنها
نگه داري ميشود تا دوباره نفس خود را بدست آوردند پس به سرعت به سمت بيمارستان بال زدم  ،شايد اينبار ويروس را ببينم

.

بيمارستان شلوغ بود و رفتن به داخل آن غير ممكن بنظر مي رسيد پس تصميم گرفتم از پشت پنجره اتاق ها انسان ها را تماشا
كنم و ببينم مهمان ناخوانده چه مي كند ؟!

پسري را ديدم كه از پشت پنجره اتاق خود بيرون را تماشا مي كرد  ،نگاهش به درختاني سرخي بود كه گويي آنها نيز تب كرده

بودند و در پيله تنهايي خود فرورفته بودند تا مبادا اين سرخي  ،درختان سبز ديگر را قرمز پوش كند .

پسرك كه گرفتار ويروسي بي رحم شده بود  ،از پرستار شنيده بودم كه مدت ها در اتاق بيمارستان فقط از پشت پنجره اي ،
شاهد روز ها و شب هاي خود است ؛ من نيز تا شب كنار پنجره اتاقش ماندم  ،شب شده بود و ابر هاي دلگير شروع به باريدن

كردند  ،قطره هاي باران كه گاهي نرم نرمك بر شيشه پنجره ضربه ميزد و صداي زيباي باران كه ﻻﻻيي هاي شيرين مادر را

براي او تداعي مي كرد و او را در آن اتاق سرد بيشتربه دلتنگي فرو ميبرد  ،دلتنگي روز هاي در كنار هم بودن  ،آغوش گرم مادر،

بازي هاي كودكانه يا آن بستني هاي چرخ دستي در كوچه كه ويروس همه آنها را از او گرفته بود ؛ ويروسي كه جاي خواب با
قصه هاي پدر را با تب و درد هاي سخت پر كرده بود ويروسي كه مﻼقات خانواده را از او دريغ مي كرد و او را به تنهايي در

گوشه اي از بيمارستان برده بود  ،كم كم دارد از اين ويروس ميترسم .

آن طرف صداي گريه هاي مادري به گوش مي رسيد  ،مادر ميگفت كه چند روز است فرزند كوچك خود را نبوسيده است ،

مادري كه اينبار براي حفاظت از بچه هاي خود از آنها دور بود  ،ويروسي كه مادري را مجبور به دوري از فرزند خود كرده بود ،

اين ويروس سنگ دل شايد چيزي از مهر مادرانه نمي دانست .

مادر كه طاقت دوري را نداشت هرچه بيشتر در برابر اين ويروس مقاومت مي كرد  ،ويروس سخت گير تر ميشد اما اميد دوباره

آغوش فرزند خود او را مقاوم تر ميكرد شايد اميد است كه ويروس ميخواهد از انسان ها بگيرد  ،تا به اينجا كه ويروس خيلي بي
رحم بوده است اما چرا ؟!

تقريبا صبح شده بود به سمت پنجره ديگر رفتم  ،آن اتاق آرام تر بود و پدربزرگي خوابيده بود كه او نيز با اين ويروس همنشين
بود  .ميگويند پدربزرگ حال خوبي ندارد  ،پزشكان ميگفتند  :كه قلب او از مهمان جديدشان خوشش نمي آيد و ويروس با او
بدرفتاري ميكند كه اين بدرفتاري ها باعث شده بود پدربزرگ حالش بد بنظر بيايد .

پدربزرگ نيز شايد دلش تنگ ميشد اين دلتنگي را ميشد از لبخند هاي تلخ و قطره هاي كوچكي كه مثل مرواريدي بر گوشه
ي چشمانش نقش بسته بود فهميد  ،شايد آنها خبر نداشتند كه او دلش براي بازي با نوه هايش تنگ شده بود يا شايد دلتنگ

گل دادن به گلدان هايي كه در نبودش آنها نيز تب كرده بودند و لباس زرد خود را بر تن كرده بودند راستش را بخواهي مدتي
در درخت كنار خانه ها زندگي ميكردم .

از كنجكاوي غذا خوردن را از ياد برده بودم پس به محوطه رفتم تا دانه اي پيدا كنم كه پزشكي را ديدم كه با دختر كوچك خود

در پشت قاب موبايل حرف ميزد  ،پزشكي كه ميگفتند مدت ها به خانه خود نرفته بود و در آن سمت موبايل دختركي بود كه

دلش براي نوازش هاي پدر تنگ شده بود و پدري كه قول ميدهد بزودي به خانه برگردد و ويروسي كه تﻼش ميكرد پدر را بد

قول كند ؛ اين ويروس انگار نمي دانست محبت چيست ؟!

شلوغي اورژانس و عجله كادر درماني براي نجات هم نوعان خود و تﻼش هاي آنها مثال زدني بود و تا بحال نديده بودم انسان
اينگونه به يكديگر كمك كنند .

در آن ازدحام اين پزشكان و پرستاران بودند كه فداكارانه در كنار بيماران مانده بودند و درد دوري را به جان خريده بودند تا
حال همه خوب شود .

درست است همه در اين بيمارستان مشغول مبارزه اند  ،مبارزه اي كه اميدش از عشق به عزيزان سرچشمه ميگرفت و نور اميد

را دل هايشان روشن نگه ميداشت  ،اميدي مانند شنيدن دوباره ﻻﻻيي مادر  ،آغوش دوباره فرزند يا اميد دوباره بازگشت به خانه

كه به آنها قدرتي براي مقاومت در برابر كرونا ي بد جنس ميداد .

ماندن در كنار پنجره هاي بيمارستان  ،تجربه اي جالب بود ؛ از تﻼش هاي انسان ها براي كمك به يكديگر تا مقاومت ها در برابر

ويروسي خطرناك و اميد هاي كوچك و بزرگ كه با ويروس براي انسان ها بوجود آورده بود .

من كه از كنجكاوي با بيمارستان آشنا شده بودم تصميم گرفتم اين فصل را در درختان محوطه بيمارستان سپري كنم  ،راستش
به بيمارستان خوشم آمده است .

هر روز شاهد اضافه شدن بيماران جديد هستم  ،قربانيان اين ويروس كه همه را به گوشه اي از اتاق ها ميبرد و آنها را از خانواده

هايشان دور ميكند و گاهي جان برخي از آنها را ميگيرد  .اين مهمان ناخوانده  ،تنهايي را دوست دارد شايد هم چون دوستي
ندارد تنهاست اما نميدانم چرا انسان ها را مقصر تنهايي خود ميداند و ميخواهد آنها را مانند خود كند ؛ عجيب است .

كرونا  ،شايد چون تنهاست به دنبال همنشينان جديد ميگردد اما همنشين خوبي نيست ! بنظرم ويروس ميخواست به انسان ها
بفهماند كه قدر در كنار هم بودن هارا بدانند يا به آنها يادآوري كند تنهايي چقدر سخت و دلگير است  .كسي نميداند شايد

ويروس هم از تنهايي اينگونه بي رحم شده  ،شايد اگر اين ويروس هم دوستاني داشت يا حتي ميدانست محبت چيست به گونه
اي ديگر به مهماني مي آمد .

اما چرا اين ويروس تنها بود؟!

