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  تقدیم به 

  

هایشان را از دست همه آنانی که به خاطر خطاهای سیستمی، ارزشمندترین دارایی 

  دادند. 

  شهید خطای سیستمی 176تقدیم به روح بلند 
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  فصل اول

  1498اردیبهشت  12

  صبح روز چهارشنبه  5:00

آخرین بازمانده ویروس ناقوس مرگ، پس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری سرطان، 

ع  امروز در گذشت. به گزارش خبرگزاری جهان نیوز، اردشیر کیهان منش، امروز پس از تش

  شود. اش دفن میجنازه،در گورستان خانوادگی

در انستیتوی تحقیقات میکروبی دانشگاه وس ناقوس مرگ، اردشیر در زمان انتشار ویر 

ووهان مشغول به گذراندن یک دوره پژوهشی پیشرفته بود. پس از آن و با انتشار وسیع 

دکتر ناقوس مرگ نامی بود که    اش از دنیا رفتند.به غیر از او تمام اعضای خانواده  ویروس،

  روی ویروس گذاشته بود.   کیهان منش

  

  1398 دی 28

  به وقت چین بامداد  1:00ساعت 

  هواپیمایی اژدهای سرخ  752پرواز شماره 

  تهران  –ووهان 

  اردشیر -سارا 

  شینم. این کیفو بزار باال اردشیر. سارا: من کنار پنجره می

  اردشیر: چقدر سنگینه. چی گذاشتی توش مگه؟

و مهدیه و ساالر، یه کم بازیه که از گوانگجو خریدم واسه آرش سارا: یه چند تیکه اسباب

  لباس و خرت و پرت واسه مامان و بابا و مهال و عباس.  

  اردشیر: آخه بازم نباید این قدر سنگین باشن که.

  شد.شون، دست خالی که نمیسارا: حاال بعد سه سال میخوایم بریم پیش
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  اردشیر: خب. اینم از کیفامون. اینم از من. کمربندم ببندیم و راه بیفتیم. 

  بود. یه خبری بهم داد.ارا: راستی اردشیر دیروز دکتر وو شی بهم زنگ زدهس

  اردشیر: چه خبری؟ 

  سارا: یکیش خوبه، یکیش بده. کدومو اول بگم؟

  اردشیر: خبر بده رو اول بگو.

باید مدت بیشتری تو آزمایشگاه بمونیم. طرحمو پذیرفتن  سارا: خب باشه. خبر بد اینه که  

  د بمونی و بهم کمک کنی که تزمو بنویسم.هم بایو واسه همین 

اردشیر: خب این که خبر بدی نیست که. میدونی که من عاشق وقت گذروندن با توأم.  

  حاال جاش خیلی مهم نیست.

  سارا: خب این خبر بده بود ها! مثال قرار بود ناراحت شی.

  اردشیر: عزیزم از بودن کنار تو چرا باید ناراحت بشم آخه؟

  دونم.دیگه نمیسارا: 

  اردشیر: حاال خبر خوبه رو بگو. 

  سارا: آهان. خبر خوبه. خبر خوب اینه که. چطوری بگم. 

  اردشیر: خیلی راحت. مثل همیشه. وقتی میخوای چیزی بگی که روت نمیشه.

  سارا: باشه. پس بزار بنویسمش. از جیب پالتوم خودکارمو میدی؟ 

  د.  اردشیر: بله ملکه من. شما دستور بفرما

  سارا: فدات بشم شوالیه.

  اردشیر: خدمت شما. اینم خودکار و دفترچه شما.

  نویسم. ولی قول بده تا «تهران» نخونیش. سارا: خب پس واست می

  کنم.اردشیر: قول نمیدم. اما تالش می
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  سارا: لوس.  

  اردشیر: باشه بابا. نمیخونمش.  

  سارا: چقدر خوابم میاد امروز. 

اردشیر: اتفاقا منم نمیدونم چرا امروز این قدر مست خوابم. بگیریم تا تهران بخوابیم به 

  نظرم.  

  سارا: نظر مثبتم مساعده.

  اردشیر: خب پس تهران بیدارم کن.

  سارا: باشه.

  

  تهران  رودگاه امام خمینیف

  به وقت تهران   8:00ساعت 

ن لحظاتی قبل در فرودگاه امام تهرا –هواپیمایی اژدهای سرخ ووهان  752پرواز شماره 

  خمینی به زمین نشست. 

  مرضیه: چرا نمیان پس؟ 

رستم: االن نشسته خب پروازشون. امون بده از گیت رد بشن. بخوان برن جایی باید از 

  اینجا رد بشن دیگه.

  مرضیه: میدونی چند ساله پسر و عروسمو ندیدم؟ مادر نیستی که حالیت باشه. 

  رستم: خبه حاال. پسر منم هست دیگه. منم حالم دست کمی از تو نداره که مرضیه. 

  اش. شما مردا نمیتونین بفهمین.ای تنگ میشه واسه بچهمرضیه: دل مادر یه جور دیگه

  چی بگم واال. ِاِاِاِاِا اوناهاشش. اون اردشیر منه که داره میاد. اردشیر!رستم: 

  مامان   –اردشیر: بابا 
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: اردشیرم. پسر گلم. فدات بشم. عروس خوشگلم. آخ که بدونید چقدر دلم واستون مرضیه

  تنگ شده بود.

  سارا: فدات بشم مادر جون. منم دلم تنگ شده بود واست.

  رستم: بیا ببینم عروس من. ماشاهللا هزار ماشاهللا هوای چین بهت ساخته ها. 

  سارا: قربونت پدر جون. جای شما خالی.  

  ها بیاید بریم که حسابی تو خونه میخوایم دور هم خوش بگذرونیم.رستم: خب بچه 

  اردشیر: بابا. قبل رفتن میخوام یه چیزی بهت بگم.

  رستم: میریم خونه بهم میگی دیگه.

  اردشیر: نه آخه. خیلی مهمه. 

  مرضیه: نگرانمون نکن پسرم. چیزی شده؟

  اردشیر: آره مادر جون. خبر خیلی مهمیه.

رستم: جون به سرم کردی بچه. چیزی شده؟ از کارت اخراج شدی؟ اتفاقی افتاده که 

  نمیخوای بگی؟ د بگو د. 

  اردشیر: نه بابا خبر بدی نیست. نگران نباش.

  مرضیه: مادر اگه خبر بدی نیست که بزار تو خونه بهمون بگو دیگه.

. خب شما دو تا قراره یه اردشیر: خبر خوبیه. یه لحظه به من گوش کنید. سارا بیا اینجا

  جفت نوه خوشگل داشته باشید. 

  مرضیه: وای مادر. سارا جون الهی قربونت برم من عزیزم. بیا ماچت کنم. الهی فدات بشم.

رستم: آخ آخ آخ. چقدر دلم میخواست یه روزی نوه مو بغل کنم. چقدر خوشحال شدم.  

  عروس گلم، قربونت برم. مبارکتون باشه. 

  کردی که. ا تو هیچ وقت گریه نمیاردشیر: باب
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کنم پسرم. باالخره این روز رو االن خیلی احساس خوشبختی میرستم: نمیدونی که. 

  دیدم. 

  مون همین بود. سارا: قربون محبتتون بشم. دیگه خبر خوب

اردشیر: بله سرکار علیه خبر خوب رو روی کاغذ نوشتن تو هواپیما، فرمودن تا تهران نخونم. 

  چند دقیقه پیش فهمیدم که بابا شدم.منم 

ها ها زودتر بریم خونه. میخوام واسه عروس گلم از اون آش خوشمزه مرضیه: خب بچه

  بپزم.

های شما. میدونی که تو چین اصال از این میرم واسه آشسارا: وای مادر جون. من می

  غذاها پیدا نمیشه. 

  اردشیر: خب بریم دیگه. یه لحظه فقط. آخ آخ آخ. 

  رستم: چی شده بابا؟ 

  کرد. االنم داره اذیتم میکنه.اردشیر: چیزی نیست بابا. از قبل پرواز کمی سرم درد می

  رستم: قرص مسکن تو ماشین دارم. بریم بهت بدم.

  اردشیر: نمیخواد بابا. خودش خوب میشه. 

  رستم: باشه پس بریم سوار شیم.

  

  1398دی  18

  روز اول شیوع ویروس در ووهان  

  ده روز پیش از پرواز به تهران  

   16:00ساعت 

  آزمایشگاه میکروبیولوژی 
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چشمانش از های زنده زیر میکروسکوپ. اردشیر در آزمایشگاه مشغول بررسی بافت

  شود.نویسد و غرق در افکارش میشود. چیزی روی کاغذ می تعجب گرد می

  اندازد.شود و نگاهی به او میدستیارش وارد می

  اردشیر: نائومی. بیا اینجا. اینو باید ببینی.

  نائومی: بله دکتر. االن میام.

اردشیر: این یه پدیده جدید در دنیای میکروبیولوژیه. یه پدیده که تا حاال ندیدمش. در  

ها ها هم باهاش مواجه نشدم. همیشه میدونستم خونوادۀ کرونا ویروس تمام این سال

یکی خیلی عجیبه. هیچ جوری نمیشه از بین بردش انگار. این قدر قوی هستند؛ اما این 

  هر بالیی سرش آوردم، دوباره خودش رو سازگار کرد و حمله رو دوباره شروع کرد. 

  نائومی: عجیبه دکتر. میخواید روش اسمی بزارید؟ 

اردشیر: االن که نه. هنوز کار دارم باهاش. باید مدل تاکسونومیشو در بیارم. اسم گذاریش 

ول میکشه. اما نمیدونم چرا وقتی دارم زیر میکروسکوپ میبینمش، همش یاد کمی ط

  ناقوس کلیسای بزرگ دوسلدورف میفتم.  

  نائومی: دوسلدورف؟ آهان. همون جایی که دکترا گرفتین.

  اردشیر: آره یادش بخیر. همون جا بود که با «سارا» آشنا شدم. 

  نائومی: اسمشو نگفتید دکتر.

زارم «ناقوس مرگ». فعال هیچ ویروسی این قدر قوی نبوده که بتونه اردشیر: اسمشو می

  با این سرعت خودشو تطبیق بده و دوباره حمله کنه.

  نائومی: بسیار خب. راستی یادتون نره که تا نیم ساعت دیگه باید استاد رو هم ببینید.

صال باید استاد رو بودم که یادم رفته بود ااردشیر: راست میگیا. اون قدر غرق این کار شده

  ببینم. اوه اوه. دیرم شد. 

د.    نائومی: من آزمایشگاه رو تمیز میکنم. شما بفرما
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دونیم این ویروس چقدر  اردشیر: ممنونم نائومی. نه به هیچ چیزی دست نزن. هنوز نمی

میتونه خطرناک باشه. قبل رفتنت حتما یادت باشه بری تو اتاق ضد عفونی. این سوچ  

  ه. ویروس وحشی

  نائومی: باشه. 

  اردشیر: ممنونم. 

  

    16:30ساعت 

  دفتر رئیس انستیتو

اردشیر: استاد، خدمتتون بگم که یه پدیده در سطح جهانی کشف کردم. فکر میکنم اصال 

  بتونیم جایزه نوبل رو بگیریم.

کنیم، تا حاال سالی که داریم با هم کار می 6استاد: عجب. میدونی چیه اردشیر؟ تو این 

  زده ندیده بودم. بگو ببینم چی شده؟رو این قدر ذوق تو

اردشیر: استاد. یه سوچ جدید ویروسه از خونوادۀ کروناها. اونایی که شما بهشون میگفتید 

ها» منتهی این یکی رفتارهای عجیبی داره. خیلی زود خودشو تطبیق «پادشاه ویروس 

  مونه. میده. خارج از بافت میزبانش هم مدت زمان خیلی بیشتری زنده می

  این خانواده یه نوع عجیبین.استاد: جالبه. همیشه میگفتم که 

کنم. خیلی جالبه ها. اردشیر: آره. یه جورایی دارم به سرنوشت این کره خاکی هم فکر می

یه موجود تک سلولی که اجدادش میلیاردها سال پیش به وجود اومدن، میتونه یه 

میلیون سال رو تحت تأثیر قرار بده. میدونید استاد؟  600موجود پرسلولی با قدمت 

یشه فکر میکنم سیاره زمین «بدترین و بهترین» جا واسه تشکیل حیات بوده. بالی هم

طبیعی و آتشفشان و سیل و زلزله از بیرون، رقابت و گشنگی و تنازع بقا با همنوعا و البته  

  حمله ویروس و موجوداتی که حتی نمیشه دیدشون از داخل بدن. 

  ه.کرده و میکنهمیشه یه چیزی زندگی رو تهدید می 
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استاد: خب قشنگیش هم به همینه. اگه ساده بود که دیگه زندگی قشنگ نمیشد. باید 

زیر این فشارها و تهدیدها باشه که بتونی از زندگیت لذت ببری. راستی ازت نپرسیدم. 

  بینمش.سارا چطوره؟ چند روزیه که نمی

  ه. نویساردشیر: ممنون. اونم خوبه. چند روزیه که داره پروپوزال تزشو می

استاد: چقدر عالی. من همیشه به این دختر ایمان داشتم. و همیشه گفتم شما بهترین 

  زوجی هستید که من باهاشون کار میکنم. 

  اردشیر: نظر لطفتونه استاد. 

  ای هست که بخوای در مورد این ویروس بهم بگی؟استاد: خب اردشیر، چیز دیگه

  وس مرگ» اردشیر: آره. یه اسم واسش انتخاب کردم: «ناق

  استاد: عجب. چه اسم جالبی. چی شد که اسمشو گذاشتی ناقوس مرگ؟

اردشیر: دوسلدورف که بودیم، روزایی که قرار بود کسی رو دفن کنند، ناقوس کلیسای بزرگ  

اومد. این ویروس رو که میبینم، هی اون صدا میپیچه تو گوشم. سه بار به صدا در می

  مرگ» رو بزارم روش.  اش هم باعث شد اسم «قدرت کشندگی

استاد: کشف توئه اردشیر. تو حق داری اسمشو هر چی دوست داری بزاری. مدارک ثبت 

د.    اسمش رو کامل کردی؟ امروز بفرستیم واسه تأ

  اش کار میکنم. بره. دارم روی گونهاردشیر: یکمی تاکسونومیش کار می

  دونی. استاد: بسیار خب. تو که استاندارد اسم گذاری رو خوب می

  کنم.اردشیر: مشکلی نیست استاد. امشب حلش می

  استاد: خوشحالم کردی اردشیر. مثل همیشه.

د من کم   کم برم خونه. اردشیر: خب استاد. اگه اجازه بفرما

  استاد: آره برو. 
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   18:00ساعت 

  آزمایشگاه میکروبیولوژی

  زند.میبرد. زیر لب با خودش حرف اردشیر دستش را به چشمش می

تا حاال روی بافت انسانی جواب نگرفتم ازت. دلم میخواد روی خب ناقوس مرگ عزیز. 

  بافت خودم باشه. 

  ریزد.  آورد و با سوزن چند قطره از خونش را روی المل میدستکش را در می

  کنی با خون من. خب ببینیم چه می

  خونه.اوه اوه دیر شد. االنه که سارا نگران بشه. باید برم 

  شود.آورد و وارد اتاق ضدعفونی میلباسش را در می 

  رود. شود و اردشیر میها خاموش می چراغ 

  در همین حال «ویروس» در حال حمله به خون زیر المل است. 

  

  20:00ساعت 

  سارا در خانه پشت کامپیوترش نشسته است. 

  شود. اردشیر از در وارد می

  سارا: سالم  

  ت بانو. خوبی شما؟اردشیر: سالم بر حضر 

  خونه.سارا: چی شده؟ کبکت خروس می

اردشیر: باید هم بخونه دیگه. تو رو که دارم، کارمو که دوست دارم، تازه بگو چی شده 

  امروز 
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  سارا: چی شده؟ 

  اردشیر: نه اینطوری نمیشه. بزار یه چایی دم کنم بشینیم مفصل حرف بزنیم.

  سارا: چایی که دم کردم که. 

  شو بریز که حرف بزنیم.پس دو تا عشقی اردشیر: اِ 

  سارا: باشه. تو لباساتو در بیار.

  اردشیر: اطاعت. 

چکد از گذارد. اردشیر با صورتی که از آن قطرات آب میآورد و روی میز میسارا چای می

  آید.دستشویی بیرون می

  اردشیر: خب. اون پروژه کرونا بود؟

  سارا: همونی که مال ارتشه؟

  اردشیر: آره. دارم به جاهای خوبی میرسم.

  سارا: خب 

  اردشیر: عرض کنم حضورتون که امروز رفتارهای عجیبی از ویروس دیدم. 

  سارا: مثال؟ 

ترین نوع خودشه. هیچ جوری نمیشه مهارش کرد. و  اردشیر: ببین این ویروس پیشرفته

است و داره زنده البته رفتارهاش هم عجیبن. خیلی سخته تشخیص بدی کی مرده و کی

  کنه.حمله می

  سارا: جالب شد.  

  اردشیر: اسمشو گذاشتم «ناقوس مرگ»

  سارا: ناقوس مرگ؟ 



12 
 

ها سه افتم. همونی که روزای دفن مرده اردشیر: آره. یاد ناقوس کلیسای دوسلدورف می

  بار صداش بلند میشد. 

  سارا: آره یادمه. همونی که کنار اون کافه بود.

  ه؟ اردشیر: کدوم کاف

   قرار شد ازدواج کنیم؟سارا: به همین زودی یادت رفت کجا 

اردشیر: نه. یادم نمیره. داشتم شوخی میکردم باهات. مگه میشه یادم بره کجا عشق 

  زندگیمو پیدا کردم؟

  سارا: خب داشتی میگفتی.

اردشیر: آره. امروز واسه اولین بار روی بافت انسانی آزمایشش کردم. روی خون خودم. 

  فردا میرم ببینم چه خبره. از تو چه خبر؟ 

  چی. ده روزه نشستم سر این پروپوزال لعنتی. تموم نمیشه که.سارا: منم هیچ 

  گیری داره. بعدش راحت میشه. اردشیر: دیگه تز دکتراست. یه کمی اولش سخت 

  ام میکنه. سارا: چی بگم. ولی داره خسته

  کنم.اردشیر: خب هر جایی گیر کردی من کمکت می

  سارا: نه خودم باید درستش کنم.

  اردشیر: باشه. ببین. پاشو لباساتو بپوش بریم.

  سارا: کجا بریم؟ 

  اردشیر: شامو بریم بیرون. باید جشن بگیریم.

  سارا: آهان. باشه. االن حاضر میشم.
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  1490سال 

  ظهر  12:00ساعت 

تقدیرنامه و عکس است. اش پر از دیوار پشت سریاردشیر در اتاق کارش تنهاست. 

  های خانوادگی. عکس تکی رستم، مهال، مرضیه و همه.عکس

ای در دوسلدورف از او گرفته عکس سارا اما روی میزش است. همان عکسی که در کافه

اش. با چشمانی به رنگ سبز که تصویر آسمان بود. همان لبخند قشنگ و خوشمزه

  ها نقش بسته است. دوسلدورف بر آن 

اردشیر نگاهی به روی میز انداخت. به وسایل کارش. به دفترچه خاطراتش. به روزهای  

  سیاه گسترش ویروس ناقوس مرگ. 

  زند.دفترچه را ورق می

  

   1399دوم اردیبهشت 

است. مثل این که من با خودم آوردمش. همون سردرد  ورود ویروس به ایران قطعی شده

که ویروس به منم حمله کرده. نباید میذاشتم از تو  فهمیدملعنتی که باهام بود، باید می

  وضعیت پدر و مادرم اصال خوب نیست. آزمایشگاه بیاد بیرون.  

باید سریع برگردم چین و سعی کنم روشی پیدا کنم برای از بین بردنش. اینطوری همه 

  خونواده ممکنه گرفتار بشن. 

سم با خودم ببرمش. سارا تنها امید با سارا حرف زدم. قبول نمیکنه که من تنها برم. میتر

  من توی این دنیاست. اگه طوریش بشه چی کار کنم؟ 

هواپیمایی ماهان به پکن   752قرار شد فردا بریم. برای ووهان بلیط گرفتم. پرواز شماره 

  و بعدش با قطار میریم ووهان. 
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    اینطوری بهتره. صبح زود میرسیم و من یکراست میرم آزمایشگاه سراغ کارام.

  

    1381دوازدهم تیر 

  دانشکده هاینریش هاینه  –دوسلدورف  

  سارا 

  کم دارم از انستیتو خسته میشم. امروز زودتر میرم خونه. کم

  سه سال و نیم پیش که از ایران اومدم اینجا، فکر میکردم آخر دنیاست. 

  اون زمان چقدر نیچه رو دوست داشتم. اصال واسه خاطر نیچه اومدم آلمان.  

چه لذتی داشت کتاباشو با زبان خودش خوندن. هیچ وقت یادم نمیره وقتی رفتم خونش 

  . های عجیبش رو باهاش نوشتهرو از نزدیک دیدم. اون ماشین تایپش که نوشته

از رمز و رازه. آسمون سربیش با همه   نامبورگ چه شهر عجیبیه. درست مثل خود نیچه پر

  آلمان فرق داره. انگار غم تو وجودشه. انگاری اصال یه تیکه جدا شده از دنیاست.

آورد و در چشمان  خورد. سرش را باال میسارا غرق در همین افکار، سینه به سینه مردی می

  (خیلی متأسفم)  Oh, es tut mir leidکند: غریبه نگاه می

  خندید. سارا؟ منو نشناختی دختر؟ منم بابا اردشیر.مرد می اما چشمان 

  کنی؟ کی اومدی؟ سارا: اردشیر، تو اینجا چی کار می 

  اردشیر: بابا دست خوش. من االن دو ساله دوسلدورفم. تو همین ساختمون.  

  سارا: واقعا؟ تو همین دانشکده ما بودی؟ چرا پس من ندیدمت؟

  خواد بریم بشینیم یه قهوه بخوریم؟میاردشیر: حاال مهم نیس. دلت 

  خواد. بریم.سارا: آره که دلم می

  روند.سارا و اردشیر با هم به کافه دانشکده می
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  اردشیر: خب سارا خانوم. شاگرد اول دانشکده علوم تهران. دکتر شدی یا نه هنوز؟

  سارا: نه بابا دکتر کجا بود. االن دارم دوباره ارشد رو میخونم.

  ات قوی میشه. خوبه. ارشد رو بخونی پایهاردشیر: 

  بازیات دست برنداشتی.سارا: نمیری که هنوز از مسخره 

اردشیر: آهان. بخند. میدونی چقدر دلم واست تنگ شده بود؟ نه واسه تو ها. واسه کل 

   .های کالسبچه

اداشو در سارا: آره چه روزایی بود. کالس دکتر فغانی یادته؟ اون پشت نشسته بودی و 

  آوردی؟ می

اردشیر: آره. پیرمرد بیچاره. آخه صداش خیلی خاص و سینمایی بود. پسرا بهش میگفتن 

  آلن دلون. صداشم شبیه بود.

  تیپ بود ها. قبول داری؟سارا: ولی پیرمرد خوش

  تیپ تر از من که نبود که دیگه. اردشیر: آره ولی خوش 

  نریزه رو سرمون.  بابا اعتماد به سقف. بپا سقف اینجاسارا: 

  دونست.اردشیر: چیه خب. آره میگفتم. اون قدر اداشو درآورده بودم که خودشم می

گیرم، بیست سارا: آره یادمه. یه بار بهت گفت بیا جلو ادای منو در بیار ازت امتحان نمی

  میدم بهت. بیست داد بهت؟

بهم گفت فقط واسه اردشیر: نه بابا. منو انداخت. سال بعدش هم با خودش برداشتم. 

  این انداختمت که یه سال دیگه ببینم ادای منو در میاری.

  سارا: عجب! 

التحصیل شدی و شترق اپالی کردی اومدی اینجا. من  اردشیر: بله شما همون سال فارغ

  خبر شدیم.بعدش دو سال وایستادم سربازی و مدارک و اینا. دیگه از هم بی

  ؟ کنی اینجاسارا: حاال چی کار می 
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چی. دانشجوی دکترای میکروبیولوژی اردشیر کیهان منش در خدمت اردشیر: هیچ 

  شماست! 

  سارا: بابا دکتر! بابا خفن. بورس گرفتی؟ 

  گرفتم.  DAADاردشیر: آره، بورس 

کردم تو هم بتونی این بورس رو بگیری. آخه خیلی سر  سارا: وای چه عالی. اصال فکر نمی

  به هوا بودی دوره دانشجویی. 

شد. اما نشستم و یه دو سه ماهی زور زدم که مدارکش جور اردشیر: خودمم باورم نمی

  بشه و بعدش واقعا شانسی شد.

  سارا: راستی اون مغازه عطر فروشی تو کوچه برلن یادته؟  

  ازش خریدم.  Diorاردشیر: آره که یادمه. روز آخری که میومدم اتفاقا یه شیشه عطر 

  سارا: وای دیور! اردشیر تو میدونی من چقدر این عطرو دوست دارم؟ 

  اردشیر: بله مادموازل. میدونم. ناسالمتی رفیق فابریکت بودم ها. 

  ام.سارا: خیله خب. خوشحال شدم دیدمت. من باید برم سمت خوابگاه. االن خیلی خسته

  اردشیر: باشه. میبینمت پس. این شماره منه. خواستی زنگ بزن.

  زنم. سارا: آره حتما زنگ می
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  1381مرداد  15

  اردشیر

  تلفن. در حال گرفتن شماره سارا. اردشیر پشت

الو سارا؟ سالم خوبی؟ قربانت. ببین میتونی امروز بیای کافه نزدیک کلیسای دوسلدورف؟  

  ره. ساعت پنج بعد از ظهر. عالیه. میبینمت.آآره 

اردشیر در حال پوشیدن کت و شلوارش است. کراوات را مثل همیشه نمیتواند ببندد. 

  بندد. نمی

  کند تا از وجود جعبه حلقه مطمئن شود. ب کتش میدستش را در جی

رسد. قبل از ورود سارا میز رزروی را کنار پنجره، شود و به سرعت به کافه میسوار ترام می

گیرد. سبد گل رز قرمز را روی میز  ای که سارا دوست دارد تحویل می درست رو به منظره

  شود.گذارد و منتظر سارا میمی

های سیاه رنگی بر تن دارد. صدای پاشنهشود. لباس شب ا وارد میده دقیقه بعد سار

شنود. آرام آرام روی زمین  کفشش با صدای نفسش، تمام آن چیزی است که اردشیر می 

خزد.  رود، بلکه دارد به ارامی روی سطح زمین مثل موج آرام آرام می لغزد. انگار راه نمی می

. لبخند ملیحی روی صورت ساراست. موهایش کندچشمان اردشیر از دم در همراهیش می 

  است و رژ قرمز پر قدرتی روی لبانش است. را پشت سرش جمع کرده

هایی که در تهران دل اردشیر را خندند. مثل همان خنده آرام آرام و ریز ریز چشمانش می

  ها بود اردشیر از دیدنشان محروم بود.که سالی هایبرده بودند. مثل همان خنده

گیرد خیزد. دست سارا را میشود و اردشیر از پشت میز بر میکم به میز نزدیک میسارا کم

  نشینند. و با هم روی صندلی می

  اردشیر: به به. سرکار خانم. پارسال دوست، امسال آشنا. 

  زدیم. سارا: اردشیر. چی میگی؟ ما که دیروز با هم حرف می
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یعنی میدونم میخوام چی بگم ها. ولی  اردشیر: راستش رو بخوای، کمی گیج شدم.

  نمیدونم از کجا شروع کنم.

  سارا: از دانشکده و تهران شروع کن.  

  اردشیر با تعجب: از دانشکده؟ از تهران؟ 

  سارا: بابا چیه. چرا ترسیدی؟ فکر میکنی نمیدونم چی حس میکنی؟

  کردم. ولی نه این قدر دقیق.اردشیر با تعجب بیشتر: چرا. فکرشو می

اومد. یه من بگم. از همون روزای اول دانشکده ازت خوشم میاول سارا: خب پس بزار 

های خوبتو خواست جنبهجور خاصی بودی. مهربون و دوست داشتنی. هر چند دلت نمی

به همه نشون بدی. ولی من از همون روزای اول رفتارتو زیر نظر داشتم. تو با همه 

  فرق داشتی. پسرهایی که سر راه من قرار گرفتن 

  یه جور خاصی بودی. اون جوری که من عاشقت بشم. نه هیچ چی نگو. فقط گوش کن. 

  کند.اردشیر با چشمان گرد شده از تعجب سارا را نگاه می

کردم که دوباره بتونم ببینمت. تا این که سارا: وقتی اومدم اینجا هیچ وقت فکرشو نمی

هیچ چیزی تو این دنیا تصادفی نیست.  اون روز تصادفی خوردیم به هم. ولی من میگم

  همیشه یه چیزی پشت همه چیز هست. 

مستوفی، امروز در جلوی این کلیسای بزرگ حاال هم اردشیر کیهان منش. من سارا 

  دوسلدورف، ازت میخوام با من ازدواج کنی. 

  اردشیر: ها؟  

  سارا: این یعنی نه؟

  ش نمیدونم چی بگم.اردشیر: نه. نه. نه که نه. یعنی شوکه شدم. راست

  سارا: هر چی تو دلته. میخوام از این به بعد با من زندگی کنی. 

  اردشیر: راستش آخه. 
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  سارا: آخه چی؟  

  اردشیر: یه لحظه وایستا. امروز منم اومده بودم که ازت خواستگاری کنم.

آورد. جلوی سارا زانو اندازد و جعبه حلقه را بیرون میاردشیر دست در جیب کتش می

  زند. می

گشتم. نمیدونم چطور شد که اینجا، بعد اردشیر: سارا. خیلی وقته که داشتم دنبالت می

ها توی دوسلدورف پیدات کردم. هر چی شده خیلی خوب شد که پیدات کردم. سارا سال

  با من ازدواج میکنی؟

  سارا: البته که ازدواج میکنم.

  اردشیر: منم با تو ازدواج میکنم.

  

  1381مرداد  16

  سارا 

سارا: الو مامان. سالم عزیزم. خوبی؟ فدای تو. مامان میگم اردشیر یادته؟ آره دیگه همون 

کیهان منش. همونی که بهت گفتم چند هفته پیش تو دوسلدورف دیدمش. آره آره. 

همون اردشیر. نه. چیزی نشده عزیزم. گوش کن. دیروز ازم خواستگاری کرد. آره عزیزم.  

  نکنه مادر من.  جانم. خدا

ها؟ آره قربونت برم. جوابم؟ خب معلومه دیگه مامان. جوابم مثبت بود بهش. آره آره 

برای نامزدی و عروسی میایم تهران. نه نگران نباش. طوری نیست. باشه عزیزم. با اولین 

  پرواز میام تهران. قربونت. به بابا هم سالم برسون. آره آره

های آخر اما دوست دارد دوباره خانه ثانیهرا جمع کند. سارا ذوق زده میرود چمدانش 

  نیچه را از نزدیک ببیند. 
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  کشید، زیر لب زمزمه کرد: اش که دست میروی دیوار خانه

Was ist gut? - Alles, was die Machtgefühle, den Willen zur Macht, die Macht selbst im 

Menschen erhöht.  

 Was ist schlecht? - All das geht von Schwäche aus.  

 Was ist glücklichkeit? - Das Gefühl, dass die Kraft zunimmt - dass ein Widerstand 

überwunden wird.  

  

  1399سوم اردیبهشت 

  اردشیر

  صبح    10:30ساعت 

  اردشیر. آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده میکروبی. آزمایشگاه  –ووهان 

زند. رسد. دم در خشکش می هوش. اردشیر از راه می نائومی روی زمین افتاده است. بی

زند. کنار دهد. اردشیر به اورژانس زنگ میزند. نائومی جوابی نمینائومی را صدا می

دست نائومی روی زمین المل اردشیر افتاده است. همانی که داشت تأثیر ویروس روی 

شود که المل را بردارد. اما درون سرش گویی ید. اردشیر خم می سنجخون خودش را می 

  شود.چیزی منفجر می 

  افتد. اردشیر هم روی کف زمین می

رسند. لباس ضد میکروب تنشان است. هر دو را معاینه مأموران اورژانس از راه می

اینجا. نه. زند: الو مرکز. دو مورد مرگ داریم سیم میها به مرکز بیکنند. یکی از آن می

  دیم. احتماال میکروبی باشه. اتاق قرنطینه رو حاضر کنید. اجساد رو انتقال می

کنند. هر دو را به میروند تا برانکاردها را بیاورند. نه اردشیر  و نه نائومی حرکت نمی

  کنند. بیمارستان و اتاق قرنطینه منتقل می
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  عصر  19:00ساعت 

  اتاق قرنطینه

شوند. میخواهند از بدن اردشیر حرکت روی میز خوابیده است. دو نفر وارد می بیاردشیر  

  کنند.نویسند و با هم صحبت میگیری کنند. چیزی در دفترشان مینمونه

ها باز و ثابت هستند و  اردشیر هیچ عالمت حیاتی از خودش نشان نداده است. مردمک

  یقات بیشتر جسد را کالبد شکافی کنند. تنفس و ضربانی وجود ندارد. قرار است برای تحق

  شناسی؟جراح اولی: این بابا رو می

  جراح دومی: نه. چطور مگه؟ 

جراح اولی: بابا این همون دکتر ایرانیه دیگه. همونی که صدای کشفش کل دنیا رو  

  برداشته. یه ویروس جدید کشف کرده بود: ناقوس مرگ.

مونی که میگفتن شانس گرفتن جایزه نوبل رو جراح دومی: آهان. یادم اومد. نه بابا! ه

  داره؟

  جراح اولی: آره همونه. حیف شد که مرده. داشت خیلی خوب پیش میرفت. 

جراح دومی: آره دیگه همینطوریه. اون اسکالپل رو میدی به من؟ میخوام با شکافتن 

  قفسه سینه شروع کنم.

  جراح اولی: باشه. بیا

نشیند. هر دو جراح متعجب  کشد و روی تخت می در همین حین اردشیر نفس بلندی می

  کنند. و بهت زده به او نگاه می
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   دوم فصل
  1491تیر  4

  دفترچه خاطرات اردشیر 

کرد. حس عجیبی داشتم. به محض این که از خواب پریدم، توی سرم چیزی سنگینی می

گشتم آزمایشگاهم. باید میفهمیدم نائومی چرا روی زمین افتاده بود. باید باید بر می

  دیدم. نمونه خون زیر المل رو کامل می

ود که بدونه ای نبغیر از دو جراحی که وقتی بیدار شدم از ترس از هوش رفتند کس دیگه

  چه بالیی سر من اومده بود. 

دو روز بعد، هر دو نفر اون جراحا خیلی عجیب و ناگهانی مردند. از حمله یه ویروس  

  ناشناخته. 

  از حمله ویروسی که احتماال از من یا نائومی گرفته بودند.

  باید برمیگشتم آزمایشگاه. باید میرفتم ببینم چی شده زیر اون المل. 

  شب بود که رسیدم.  1:00عت برگشتم. سا

یه راست رفتم تو آزمایشگاه و سر میکروسکوپ. اثری از حمله ویروس به بافت من نبود. 

  تازه خون روی المل خیلی شاداب و زنده هم بود.

  یعنی چی؟ ویروس کجا رفته بود؟ 

خورد که توی سرم هم چنان یه حس عجیب داشتم. ذهنم داشت با چیزایی گره می 

کردم. همه چیزایی که دوره دانشجویی حفظ کرده بودم و فکر میکردم یادم  درکشون نمی 

رفته، به ترتیب داشتن میومدن جلوی چشمام. ترکیب داروهای درس فارماکولوژی و اسم 

  لوژی. های جانوری درس میکروبیوتک تیرهتک 

شد. اتفاقی که تر می داد و دقیقشو به هم ربط میذهنم انگار داشت همه اطالعات قبلی

افتاده بود این بود که انگار تو اون چند ساعتی که مرده بودم، خواب بودم یا هر چیز  

  ای، ذهنم فعال بوده، همه اطالعات در هم بر همشو مرتب و یه کاسه کرده. دیگه
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ی میدونستم باید برم پیش سارا. سارا تنها امید من برای توضیح  نمیدونستم چمه. ول

  دادن این مسائل بود. 

  

  3:00ساعت 

  1399سوم اردیبهشت 

شود. سارا پشت کامپیوترش نشسته است. آشفته و سر اردشیر سراسیمه از در وارد می

  درگم است. سرش را میان دستانش گرفته است و به صفحه مانیتور خیره مانده است. 

بیند. بدو بدو زند تا مطمئن شود خواب نمیبیند، چند بار محکم پلک می اردشیر را که می

گذارد و گریه اندازد. سرش را روی شانه اردشیر میردشیر میآید و خود را در آغوش امی

  کند.می

ره؟ فکر کردم مردی. چرا بهم خبر سارا: اردشیر....کجا بودی؟ میدونی دلم هزار تا راه می

  ندادی؟

بودم. از صبح چند ساعتیه گم شدهدونم چه خبره.  اردشیر: ببخشید عزیزم. خودم هم نمی

ین االن اصال نمیدونستم چی شده. بشین عزیزم. بشین باهات که رفتم آزمایشگاه تا هم

  حرف دارم. 

معرفت، حاال که قراره بابا بشی این بازیا رو در میاری؟ نمیگی من بدون تو چی  سارا: بی 

  کنی؟کار کنم؟ اصال به من توجه می

  اردشیر: سارا. گفتم که بهت. من خودمم گم شده بودم. 

  سارا: خب بگو ببینم چت بوده

دونم چم شده. اما یه چیزی مشخصه. «ناقوس مرگ» تو خون من اثر نکرده. اردشیر: نمی 

رفتم المل رو دیدم. اما وقتی رفتم آزمایشگاه نائومی افتاده بود روی زمین. خودم هم 

سرم گیج رفت و افتادم. چند ساعت بعد تو قرنطینه بیمارستان به هوش اومدم. اما یه 

هنم خیلی شفاف و دقیق شده. همه خاطراتی که فکر میکردم اتفاق دیگه هم افتاده. ذ
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بینم. انگار همه چیز تو ذهنم تر و بهتر مییادم نیست توی ذهنمه. دنیا رو شفاف 

  بندی شدن. طبقه

  هر سؤال سختی که فکر میکنی نمیدونم رو ازم بپرس.

  د گرفتم؟من چن 2سارا: باشه دیوونه. بگو ببینم سال اول دانشکده، تو درس ریاضی 

گرفتی. موقع امتحان نشسته بودی پیش شیوا. مانتوی طوسی  18اردشیر: تو اون زمان 

داشتی، یه جفت کفش  Dolce & Gabanaبا شال مشکی پوشیده بودی، عینک آفتابی 

راحتی سیاه رنگ پات بود و نشسته بودی پشت سر شیوا. دو بار وسط امتحان رفتی آب 

  تحویل استاد دادی.خوردی و ورقه رو با دست چپت 

  سارا با چشمانی متعجب: واقعا؟ اردشیر اینا از کجا یادته؟ 

بندی دارن میان  شون با نظم و ترتیب و طبقهاردشیر: گفتم که. همه چیزایی که دیدم همه 

  جلوی چشمم.  

دختر خاله بزرگم  مون،  تر بپرسم. بگو ببینم تو شب عروسیسارا: خب بزار یه سؤال سخت

  ود؟چی پوشیده ب

، رژ بنفش زده بود و موهاشو Gucciاردشیر: یه دانتل بنفش تنش بود با کفش مارک 

  شینیون کرده بود.

کنن ها! بزار یه سؤال جدی تر بپرسم ببینم چقدر  سارا: ماشااهللا چشات خوب کار می 

  کنه.ات خوب کار میحافظه 

  اردشیر: بپرس. 

  کنم؟زمزمه میسارا: بگو ببینم من چه شعرهایی زیر لب 

  خواد.! این یکی علم غیب میاردشیر: این یکی نیاز به حافظه نداره ها

  سارا: حاال. شایدم علم غیب پیدا کردی. 
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فهمیدم. ولی اردشیر: یه شعرایی زیر لب میخوندی که اون زمان آلمانیشو خوب نمی

بعد این که  مطمئنم داشتی این رو میخوندی. به خصوص شبی که قرار شد ازدواج کنیم؛

  به هم پیشنهاد ازدواج دادیم، تو یه چیزی این طوری زیر لبت زمزمه کردی: 

 شودعشق چیره نمی 

 پرورد عشق می

 عشق توان آن دارد 

 که در یک لحظه آن کند

 تواند در یک عمر فراهم آوردکه به رنج به سختی می

 

 از این که در کنارم هستی بسیار شادمانم

 دریابم کند کهبودنت یاریم می

  جهان تا کجا زیباست 

  

  شعوری.سارا: خیلی بی 

  اردشیر: خب چرا؟  

  اجازه؟سارا: رفتی سراغ دفتر خاطرات من؟ بی 

  اردشیر: نه به جان تو.

  دونستی؟مزه. رفتی دیگه. وگرنه از کجا میسارا: بی 

  نشده. گم تو ذهنم هیچ چیزی انگار فراموش اردشیر: به جان خودم نرفتم. دارم بهت می

  شنیدی من دارم چی میخونم.سارا: مگه میشه؟ تو حتی اون روزا نمی

اردشیر: مشکل منم همینه دیگه. همه چیز شفاف و دقیق میاد تو ذهنم. بدون این که 

  خودم بخوام. 

  ها. کم داری ترسناک میشیسارا: دیگه کم

ده. من امشب کم از خودم. گوش کن. یه چیز دیگه هم شترسم کماردشیر: خودم هم می

  تو بیمارستان و بخش قرنطینه از خواب پا شدم. 

  سارا: اینو که گفتی.

  اردشیر: آره گفتم. ولی یه چیز دیگه هم هست. 

  سارا: چیه؟ 
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 19تا  12اردشیر: وقتی به هوش اومدم گزارش تو اتاق قرنطینه رو خوندم. من از ساعت 

مرده باشه و بعد بتونه بیدار  ساعت 7امروز «عالئم حیاتی» نداشتم. یعنی میشه کسی 

  بشه و تمام عالئم حیاتی رو داشته باشه؟ یعنی زنده شده باشه؟

سارا: نه نمیشه. وقتی کسی عالئم مرگ رو نشون بده که دیگه زنده نیست که. اردشیر 

  مطمئنی مرده بودی؟

  اردشیر: گزارش کادر آمبوالنس که اینو میگه.

  و ُسر و ُمر و ُگنده نشستی جلوی من. سارا: آخه نمیشه که. تو االن زنده 

  اردشیر: خب شده که. 

  سارا: تو یه چیزیت میشه اردشیر. به نظرم بگیر بخواب.

  اردشیر: نه طوریم نیست. سر حالم اتفاقا. فقط آااااه. آخ آخ آخ آخ.

  سارا: چی شد؟ 

  م. انگاری با یه چیزی کوبیدن تو سر اردشیر: نمیدونم. یهو سرم بدجوری درد گرفت.

  سارا: از بیخوابیه. بخوابی خوب میشه.

  اردشیر: تو چرا بیدار موندی تا االن؟

  سارا: به به. شوهر جان من نگران تو بودم دیگه. میشد بخوابم؟ 

  اردشیر: راست میگی. ببخشید ناراحتت کردم. برو بگیر بخواب.

  سارا: باشه. بریم بخوابیم. 

  شورم. شاید سردردم خوب شد.اردشیر: آره. فقط من یه سر برم صورتمو ب

  باشه برو. سارا: 

نه می شناسد. ذهنش خیلی شفاف ایستد. اما صورتی که میبیند را نمیاردشیر جلوی آ

نه می کند. حتما به خاطر شناسد. وحشت میبیند را نمیاست، اما تصویری که در آ

گوید: آره به خاطر این  کنند. با خودش می سردردش است که چشمانش درست کار نمی

  وابم درست میشه. خوابیه. بخاز بیسردرد لعنتیه. 
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  دفترچه خاطرات اردشیر 

کنم. بدون این که بفهمم چی شده. ظاهرا االن ده روزه که دارم یه طور دیگه زندگی می

ناقوس مرگ توی خون من اثر نکرده. ولی باعث یه چیزی شده. این که بعد هفت ساعت 

مردن دوباره بتونم زندگی کنم. از نظر علمی البته ممکن نیست این اتفاق بیفته. تازه هنوز 

تر و  رو دارم. برام خیلی عجیبه که ذهنم داره هر لحظه شفاف  همون سردردهای لعنتی

  تر میشه. شفاف 

کردم. یهو بدون این که بخوام ذهنم تونست دیروز اتفاقی داشتم اخبار بورس رو گوش می

تمام روندهای سهام رو بازسازی کنه و همون روز پیش بینی کردم تو بورس هنگ کنگ 

بینی کرده شب همشون اتفاق افتادند. هر چیزی که پیشچه اتفاقایی میفته. جالبه که تا  

  بودم سقوط میکنه، دقیقا با همون مقدار سقوط کرد.

ترسناکه. خیلی ترسناکه. من اصال تخصصی تو اقتصاد و بورس نداشتم. یعنی بازم ندارم. 

ها رو خوب بفهمم. نمیدونم چرا. هنوزم نمیدونم ویروس با من چی کار  فقط میتونم رابطه

  رده. ک

نائومی و اون دو تا جراح از حمله ویروس مردن. غیر از اون دو نفر کسی نمیدونست که 

تر روی خودم بکنم. چرا اینطوری  من مردم. گزارش رو با خودم آوردم. باید یه بررسی دقیق

  شدم؟ 

امروز میرم آزمایشگاه. باید دوباره ویروس رو روی بافت زنده خودم آزمایش کنم. این بار  

  کنم.آزمایش میتر دقیق
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  1399اردیبهشت  پانزدهم

  آزمایشگاه مرکزی میکروبیولوژی 

نشیند و ویروس را از مخزن شود. پشت میکروسکوپش میاردشیر وارد آزمایشگاه می

  چکاند.آورد. یک قطره از مایع حاوی ویروس روی الم میمخصوص بیرون می

ی داری لیدی. عجب. چقدر زود فعال  اردشیر: خب. اینم از ناقوس مرگ. بیا ببینم اینجا چ

  میشی تو. به محض تماس با محیط خارج مثل بمب شروع میکنی به حرکت. 

سوزنی را استریل میکند تا از خودش نمونه خون بگیرد و روی المل بریزد. سوزن را در  

  کند. دردی حس نمیکند. دستش فرو می

شده یعنی؟ صبر کن ببینم ولی  گرفت. چیاردشیر: عجیبه. االن باید جای سوزن درد می

  من که دارم دستامو کامل حس میکنم. االن باید دستم درد بگیره خب. 

  کند. باز هم دردی ندارد. سوزن را بیشتر در دستش فرو می

  اردشیر: یعنی چی؟ حس دردم کجا رفته؟ 

  آورد. حس عجیبی کند. سوزن را بیرون میچند بار آزمایش میکند و هیچ دردی حس نمی

  شود و اثری از زخم نیست.در سر انگشتانش دارد. به سرعت جای زخم پوشیده می

سوزن را به هر جایی که میتواند فرو میکند. باز هم درد ندارد و بالفاصله پس از خروج 

  شود. سوزن، زخم بسته می

زند و روی پوست دستش  دارد. آستین روپوش را باال میاین بار تیغ جراحی را بر می

شد. تیغ جراحی شکاف بزرگی روی دستش ایجاد میکند. کمی خون از دستش کمی

  شود.آید. اما دردی حس نمیکند. زخمش به سرعت بسته و ترمیم میمی

  بینم. این طوری که نمیشه. اردشیر: حتما دارم خواب می
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شود. هم چنان که هیچ کشد. به سرعت زخمش بسته میباز هم تیغ را روی دستش می

  کند.نمی  دردی حس

  کند. ویروس انگار با خون او هیچ کاری ندارد. زیر میکروسکوپ را نگاه می

  کنه؟ اردشیر: عجیبه. چرا به خون من حمله نمی 

  آورد. رود و چند نمونه بافت زنده حیوانی با خودش میسراغ فریزر می

میتونی در برابر اینا هم  اردشیر: خب لیدی من. بزار ببینم دیگه تشنه خون من نیستی یا 

  مقاومت کنی؟ 

گذارد. به محض ورود بافت حیوانی، ناقوس چند تکه از بافت حیوانی را روی المل می

  کند. اردشیر هم چنان متعجب است. مرگ به سرعت به بافت حمله و آن را تخریب می

نم با این اردشیر: خب بزار دوباره آزمایش کنیم. این بار با خون خفاش پیش میریم. ببی

  چه میکنی؟

  کند. چکاند. ناقوس مرگ باز هم حمله مییک قطره از محلول را روی المل می

ویروس را روی المل  ریزد.  المل را عوض میکند و یک قطره از خون خودش را روی آن می 

  گذارد. می

  ویروس هیچ کاری با خون اردشیر ندارد. 

  یکنی لعنتی؟اردشیر: یعنی چی؟ چرا فقط به خون من حمله نم

کند، دارد. هر کدام را که آزمایش می میرود سراغ یخچال و چند نمونه خون دیگر بر می

  کند. هر خونی به جز خون اردشیر. ویروس بالفاصله به آن حمله می
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  1381 خرداد 8

  برلین، موزه جنگ جهانی دوم 

  اردشیر 

  خواند:میرا به سختی  زنوشته کنار تصویر کمپ آشویت

ها اندازی یک پروژه مخفی میکروبی بودند. آنها در حال راهدر جنگ جهانی دوم، نازی 

گیری و در حال ساخت نوعی ویروس بودند که بتواند نژادهای خاصی از انسان را هدف

مورد آزمایش قرار   زهای نژادی نازی در آشویتها را از بین ببرد. این ویروس در کمپ آن

  گرفت.  

اس ویلهلم وامبلو در آن زمان مسئول آزمایشگاه مرکزی  ارتش نازی، سرهنگ اس  دکتر

  هزار نفر از یهودیان آزمایش کرد.  2ها بود. وامبلو این ویروس را روی بیش از نازی 

هزار نفر، فقط یک نفر زنده  2نتایج در هفته اول کامال مطابق نظرشان بود. از میان آن 

  ختر تاجر بزرگ لهستانی تئودور شرامپفر.ماند: آنه ماری شرامپفر. د

ها ممکن است ویروس خودشان را دانستند که در آن زمان، غیر از یهودی ها اما نمینازی 

  هم درگیر کند. 

بعد  بیست روزشد. های وامبلو با نام «صاعقه مرگ» شناخته میاین ویروس در گزارش 

نیان آن شد و با خونریزی شدید در  از انتشار ویروس در کمپ آشویتز، وامبلو یکی از قربا

زا بمباران کردند اس، منطقه را با بمب آتش ریه جان سپرد. بقیه اعضای تیم میکروبی اس

  برد.تا مطمئن شوند این ویروس جان سالم به در نمی

ها برلین را تصرف و به حکومت رایش سوم پایان دادند. نکته سه ماه پس از آن، روس

بود. هنوز هم ه آنه ماری شرامپفر، مثل یک شبح از اردوگاه غیبش زدهمرموز اما این بود ک

هیچ جایی، نشانی از آنه نیست. تمام بستگان، اقوام، دوستان و اشخاصی که قادر به 

  اند. هیچ مدرکی از زنده یا مردن آنه ماری در دست نیست. شناسایی او بودند مرده



31 
 

سالش بود، االن باید  20اون زمان هم اگر اردشیر: عجب. خب البد تا االن مرده دیگه. 

  سالش باشه. مگه یه آدم چقدر میتونه زنده بمونه؟ حتما مرده. 100باالی 

  زند. اردشیر در موزه قدم می

  خواند.ایستد و توضیحات را میجلوی تابلوی دیگری می

یار  اش نشان از سردردهای بسدفترچه خاطرات ویلهلم وامبلو، از روزهای آخر زندگی 

شدیدش دارد. درد شدید سرش نخستین عالمت ظهور ویروس «صاعقه مرگ» تشخیص  

ای از عملکرد و تنوع این ویروس در دست نیست. غیر از شد. هر چند هیچ نمونهداده

مدارکی که وامبلو پیش از مرگش در جایی از برلین مخفی کرده است و ما هیچ اطالعی 

  ه در این مورد بتواند چیزی بنویسد، از دنیا رفته است. از آن نداریم. وامبلو پیش از این ک

وامبلو و آنه شرامپفر، تنها کسانی بودند که از وجود و نحوه عملکرد این ویروس اطالع 

  مان نیست.کدامشان هیچ چیزی در دست اند. از سرنوشت هیچداشته

رود. محل دفن یهودیانی که در اثر آید و سراغ کمپ آشویتز می اردشیر از موزه بیرون می

کند: ماری شرامپفر و تئودور  اند. سنگ قبری توجهش را جلب میحمله صاعقه مرگ مرده

  شرامپفر. 

است. دو جمله از نیچه. برای اردشیر عجیب است که روی سنگ قبر دو جمله نوشته شده

قبرش از «نیچه» نوشته باشد. روی سنگ تئودور این جمله نقش بسته کسی روی سنگ 

  است: 

Wer gegen Monster kämpft, sollte dafür sorgen, dass er dabei kein Monster wird. Und 

wenn Sie lange genug in einen Abgrund blicken, wird der Abgrund in Sie zurückblicken. 

  ماری این جمله نقش بسته است:اما روی سنگ قبر 

Was ist gut? - Alles, was die Machtgefühle, den Willen zur Macht, die Macht selbst im 

Menschen erhöht.  

 Was ist schlecht? - All das geht von Schwäche aus.  
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 Was ist glücklichkeit? - Das Gefühl, dass die Kraft zunimmt - dass ein Widerstand 

überwunden wird.  

خواند: از شخصی که این جمالت را روی سنگ قبرها نوشته توضیحات کنار سنگ قبر را می

است، اطالعی نداریم. برخی از اسناد به نقش آنه ماری شرامپفر اشاره دارند که مستند 

  نیست. ظاهرا تئودور یکی از طرفداران پر و پا قرص نیچه بوده است. 

حال خواندن این جمالت بود که حس کرد دستی به پشتش خورد. سرش را  اردشیر در

  که برگرداند، کسی را پشت سرش ندید. 

است. اما هیچ کس نبود. با خودش چند باری برگشت تا ببیند چه کسی پشت سرش بوده

فکر کرد حتما توهم بوده است. بار دیگر خم شد تا روی سنگ قبر را بخواند که این بار  

ی جلوی چشمانش پدیدار شد. از وحشت چند قدم به عقب رفت. چهره یک دختر  اچهره

روح. نگاهی که تا اعماق روح اردشیر  ساله بود. با لباسی یکدست سفید و چشمانی بی  20

  رفت.  فرو می

آمد. اردشیر هیچ چیزی را جلوی ترسید و خودش را عقب کشید. اما آن نگاه با او می

روح سیاه رنگ به او خیره بودند. خواست فت چشم بیدید. فقط یک جچشمش نمی 

فریاد بزند. نتوانست. زبانش بند آمده بود. روی زمین نشست و سرش را میان پاهایش  

  اش حس کرد و از جا پرید.  گرفت. سنگینی دستی را بر شانه

 (حالتون خوبه آقا؟) Sir, sind Sie in Ordnungکرد: نگهبان بود. او را صدا می

 (ممنون، خوبم) Ja, bin ich, Dankeبلند شد و ایستاد: 

  (میخوایم موزه رو ببندیم)  wir sind im Begriff zu schließenنگهبان: 

  (باشه. منم دارم میرم) Ok, ich verlasseاردشیر: 

هایش را تکاند. نگاهی به پشت سرش کرد و راه افتاد. سرش اردشیر ایستاد و خاک لباس 

ترین داروخانه رفت و چند خشاب قرص  ترکید. سر راهش به نزدیکداشت از درد می 

  مسکن خرید.  

  ها را خورد و سعی کرد بخوابد. قرص
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  دفترچه خاطرات اردشیر 

هایی که آلمان بودم، فقط یک شب سردرد خیلی بدی گرفتم. شبی بود که رفتم سال

هم همون سردرد کردم، یک شب دیگه آشویتز. بعدها که روی ناقوس مرگ آزمایش می

اومد سراغم. اون شب که چشامو بستم همش چهره آنه ماری میومد جلوی چشمم. 

روح. با همون لباس بلندی که تنش بود. این بار اما موهاش همون دو تا چشم سیاه بی

  فروغی روی لبش بود. آشفته نبود. لبخند بی

  . کردفقط تو چشام نگاه میکرد و اسممو صدا میخندید. کرد و میمنو نیگاه می

سال خواب آنه  18از خواب پریدم. قطرات درشت سرد عرق روی پیشونیم بودند. بعد 

  ماری رو میدیدم. منگ منگ بودم. تلو تلو خوران رفتم سر یخچال که آب بخورم. 

نه اوباید صورتمو می  نه نگاه میشستم. اما جلوی آ کرد من نبودم. اردشیری نی که تو آ

بود. این من شناختم نبود. چشمای آنه ماری بود که به من خیره شدهکه همیشه می

  نبودم. این آنه ماری بود. تنها بازمانده ویروس «صاعقه مرگ». 

نه ببینم. سال آنه ماری رو تو آ  18خوابی و کار زیاد بوده. وگرنه نمیشه که بعد  حتما از بی

  شم. آره حتما از بیخوابیه. بخوابم بهتر می

ها رو در آوردم. یه چند تایی خوردم تا بتونم دوباره برگشتم سراغ یخچال و قرص مسکن

  بخوابم. 

  فردا باید برگردم دانشگاه و برم پیش استادم. 
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  1399اردیبهشت  شانزده

  دفتر رئیس انستیتو 

  شود. اردشیر وارد اتاق کار استادش می

  روزنامه است.  استاد پشت میز نشسته است و مشغول خواندن 

  اردشیر: سالم استاد. 

  استاد: سالم اردشیر. بیا بشین. خبر داری چی شده؟ 

  اردشیر: کم و بیش استاد. 

های دنیا رو پر میکنه. اون قدر سریع داره استاد: ویروس ناقوس مرگ داره همه قاره

جلوشو گرفت. میدونی اردشیر؟ از یه طرف من برای این  خودشو تکثیر میکنه که نمیشه

ریزی شده: ورود به ویروس احترام زیادی قائلم. دقیقا کاری رو میکنه که واسش برنامه

بدن میزبان، تکثیر خودش تا حد ممکن و بعدش رفتن سراغ میزبان بعدی. متمرکز و  

  ون متمرکز باشیم. تونستیم اندازه این ویروس روی کارمهدفمند. کاش ما هم می

  اردشیر: جالبه استاد. بهتون بگم که یه چیز دیگه کشف کردم. 

  استاد: چی کشف کردی اردشیر؟

اردشیر: تو آزمایشگاه هر نوع بافت و نمونه خونی که روش آزمایش کردم، ویروس سریعا 

  بهش حمله کرد. فقط به بافت و خون من حمله نکرده. 

  استاد: عجیبه. 

  هم عجیبه. البته این همش نیست. اردشیر: خیلی 

  استاد: خب؟ 

  اردشیر: استاد نمیدونم چی شده ولی بهتره با هم بریم آزمایشگاه تا نشونتون بدم.
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  استاد: چی رو نشونم بدی اردشیر؟

  اردشیر: باید بریم آزمایشگاه. اینجا نمیشه. 

  استاد: باشه بریم.

  

  آزمایشگاه مرکزی میکروبی 

اردشیر: استاد یه لحظه اینجا رو ببینید. من االن با اسکالپل روی بازوی خودم شکاف ایجاد 

  کنم.می

  میری که اردشیر.استاد: دیوونه شدی؟ از خونریزی می

  اردشیر: نه استاد. عجیب هم همینه دیگه.

  دم.استاد: نه اردشیر. من اجازه نمی 

  اردشیر: استاد لطفا به من اعتماد کنید. 

  استاد: نه اردشیر. خیلی خطرناکه.

  کشد. اردشیر در حال صحبت با استاد ناگهان تیغ جراحی را روی دستش می

  استاد: اردشیر! 

  اردشیر: استاد لطفا چند لحظه صبر کنید. 

  شود.بالفاصله زخم اردشیر ترمیم می

  آوردی اردشیر؟استاد: یعنی چی؟ این چه بازیه در

  اردشیر: استاد بازی نیست دیگه. اون مورد عجیب همین بود. 

  استاد: من که نفهمیدم.

اردشیر: استاد ببینید چند تا اتفاق واسه من افتاده. نمیدونم شاید به ویروس آلوده شدم. 

اعتناست. حافظه و که. به بافت و خون من بیاما ویروس با من کاری نداشته مثل این
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تر شده و زخمام به همین سرعت که مشاهده کردید ذهنم خیلی باالتر رفته و شفافقدرت  

ها سردردهای خیلی شدیدی دارن ترمیم میشن. خودم هم نمیدونم چرا. فقط بعضی وقت

  گیرم. می

زنم به خاطر پر  کنه. حدس میدرد تو تمام سرم میچرخه و هیچ مسکنی هم خوبش نمی

  هیچ اطمینانی ندارم. خالصه خیلی عجیبه.  کار تر شدن مغزم باشه، ولی

  

گیرم استاد: باشه اردشیر. یه چند روزی صبر کن تا ببینم چی میشه. منم دارم سردرد می 

  االن. بهتره برگردم خونه. 

  بینمتون؟اردشیر: بله استاد. روزتون خوش. فردا می

باید این چیزایی که گردم. در ضمن استاد: نه فردا میرم مرخصی. تا هفته آینده بر نمی

  گفتی رو هضم کنم. 

  اردشیر: باشه استاد. خوش بگذره.

  استاد: ممنون. 

  خانه اردشیر

  ام.اردشیر: سارا، عزیزم من خونه

  سارا: سالم. خوش اومدی

  اردشیر: خب. چه خبرا مادر نمونه؟

  سارا: امروز رفتم سونوگرافی. مژدگونی رو بده تا بگم.

  میدم همسر جان. فقط بگو چی شده. بچه سالمه دیگه؟اردشیر: مژدگونی هم 

  سارا: آره. اون که آره. سالمن. 

  اردشیر: سالمن؟ 
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  سارا با خنده: گفتم که. مژدگونی ما چی شد حاال آقای پدر؟ 

  اردشیر: چشم. چشم.  

  سارا: خب. بشین. اینطوری نمیشه.

  اردشیر: باشه. میرم میشینم. 

  گردم.سارا: من االن بر می

  آید.ای در دست، پیش اردشیر میگهشود و با براتاق می داخل

  سارا: بیا خودت ببین. 

  اندازد.  گیرد. نگاه سریعی به آن میاردشیر برگه را از دست سارا می

  اردشیر: سارا! دو تا کوچولو تو راه داریم! 

مادر این دو تا بچه  سارا: بله آقای پدر. قراره پدر دوگانه سوز بشی. حاال بگو ببینم واسه 

  کنی؟چی کارا می 

  اردشیر: جونمو میدم براش. هر چی که بخواد.

  خوام عزیزم. باید کنارم باشی. یه خبر خوب دیگه هم دارم. سارا: جونتو نمی 

  ها خانومم.اردشیر: امروز پر از سورپراریز شدی 

  هاست» سارا: بله دیگه. یادت نیست؟ «عشق مملو از شگفتی

مه. اینو روزی که قرار شد ازدواج کنیم، و من داشتم از خواستگاریت از تعجب  اردشیر: یاد

  مردم، توی گوشم گفتی.می

  سارا: خب خب. مژدگونی اولی که محفوظه. این یکی رو چه کنیم؟

  کنم. از همون غذاهایی که خیلی دوست داری.اردشیر: واست شام درست می

  امروز استادم زنگ زد بهم.سارا: آخ جون. پس بریم. خب. خوب گوش کن. 

  اردشیر: خب. خب 
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سارا: بهم گفت که موضوع تزم تو کمیته تخصصی دانشکده تصویب شده و باید برم برای 

  دفاع از پروپوزال تز. 

  اردشیر: به به. مبارکه خانوم دکتر.  

  شد.ها نمیهای تو نبود، به این زودیسارا: قربان شما. البته اگه کمک

و متن و  عزیزم. من فقط یه کمی، خیلی کوتاه ویرایشش کردم. نوشتهاردشیر: نه 

استدالالت خیلی خوب بودن. تو همیشه خوب و عالی و شاگرد اول بودی. اصال همین 

  عالی بودنت بود که منو اسیر خودش کرد. من چه خوشبختم که تو رو دارم. 

  طور. شام چی درست کنم؟ سارا: منم همین 

  رار شد من شام درست کنم. اردشیر: نه دیگه. ق

  سارا: امشب؟ 

اردشیر: بله امشب. هر چه زودتر باید با هم بودن و خوش بودنمون رو جشن بگیریم. 

  شاید فردا هیچ کدوممون نباشیم.

  سارا: دور از جونت.  

اردشیر: دور از جون شما ملکه من. برم فروشگاه سر کوچه و برگردم. تو هم تا اون موقع 

  استراحت کن.  

  . 17ساعت  12ارا: استراحت که باید بشینم سر تز. پس فردا دفاع پروپوزالمه. سالن س

  مونه.اردشیر: باشه. یادم می

  سارا: بله میدونم. تو االن خدای حافظه و نظم و ترتیب و این چیزایی.

  اردشیر: چیزی نمیخوای بگیرم؟

  سارا: نه. فقط شیر بگیر.

  اردشیر: چشم. فعال.

  شود تا به فروشگاه برسد. ارج میاردشیر از خانه خ
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  اردشیر در مسیر فروشگاه

گیرد این مسیر را پیاده برود. در مسیر از خانه تا فروشگاه راهی نیست. اردشیر تصمیم می

شوند. شخصی با اند. همه رهگذران کنترل میدو جا ایست بازرسی ویژه ویروس گذاشته

  کند. ایستد و دماسنج را به سر او نزدیک میلباس سفید جلوی اردشیر می

  چیز طبیعی است.  دمای بدن اردشیر طبیعی است. همه

رود. هنوز با فروشگاه چند متری  گذرد و به سمت فروشگاه میبا لبخند از آن میان می

  خورد. اش زنگ میفاصله دارد که گوشی

د. بله خودمم. کیهان منش. خواهش می کنم. برای شما سخته اردشیر: الو؟ بله؟ بفرما

د. در خدمتم؟ بله؟ مطمئنید   ؟ نه!تلفظ اسم من. خب بفرما

  کند. گوید و قطع میصدای آن ور خط چیزهایی می

ایستد. یعنی چی؟ چرا آخه؟ وارد فروشگاه ای مات و مبهوت می اردشیر چند دقیقه

  گردد.شود و به سرعت به خانه بر مینمی

  

  خانه اردشیر 

  سارا: چقدر زود برگشتی شوالیه من.

  نمیشه شام بپزم برات.اردشیر: سارا جان. عزیزم. من باید برم. امشب 

  سارا: وا. خودت قول دادی که.

  خوام. یه مورد اضطراری پیش اومده. دونم عزیزم. واقعا معذرت میاردشیر: می 

  سارا: چی شده؟ نمیخوای به من بگی؟

  اردشیر: بزار مطمئن بشم، بهت میگم.
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  سارا: حداقل بگو کجا میری.

  میزنم.اردشیر: عزیزم. کمی صبر داشته باش. بهت زنگ 

  رود.سراسیمه سمت پارکینگ می

  شود.های ماشین اردشیر بلند میکمی بعد صدای چرخ

  

  اتاق قرنطینه بیمارستان ووهان 

  بامداد 1:00

پزشک کشیک: بله جناب دکتر. مریض رو دیشب با وضعیت حاد تنفسی پذیرش کردیم 

شگاهی ما نشون از های آزمای و االن دیگه در قید حیات نیستند. نتایج پاتولوژی و تست

این دارن که ایشون از حمله یه نوع ویروس ناشناخته مردن. سرعت عمل این ویروس  

  انگیز بوده. برای ما واقعا شگفت

ده    آ بوده. اردشیر: بله. لطفا بهم نگید که این ویروس از خانواده کرونو

  دونید؟ پزشک کشیک: شما از کجا می

  کروبیولوژی رو مطالعه نکردید؟  جدیدترین شماره نشریه میاردشیر: 

  پزشک کشیک: نه هنوز نرسیدم. اما این جواب سؤال من نبود.

زنید، رو من  اردشیر: اجازه بدید براتون توضیح بدم. این ویروسی که شما ازش حرف می 

کشف کردم.  چیزی حدود چهار ماه پیش و اسمش رو هم گذاشتم «ناقوس مرگ». یه 

های این اش صد برابر تمام ویروس آ که قدرت کشندگیدهویروس از خانواده کرونو

  کنه و عمرش خارج از بافت زنده خیلی طوالنیه. خانواده است. خیلی سریع انتقال پیدا می

پزشک کشیک: عجب. آها شما اون دکتر کیهان منش معروف هستید. باعث افتخاره 

  جناب دکتر آشنایی با شما.
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کنم. بزرگوارید. خالصه براتون بگم که این ویروس خیلی سریع داره اردشیر: خواهش می

  گیره. تمام دنیا رو می 

پزشک کشیک: بله امروز ما یه برنامه ویژه آموزشی داشتیم در مورد این ویروس. قوانین 

ه شهر ای قراره تو ووهان اعمال بشن. تقریبا از فردا ورود و خروج بگیرانهقرنطینه سخت 

شه و برنامه ضدعفونی کردن کل شهر تو دستور کار قرار گرفته. کار ما هم سه ممنوع می

  شیفت شده تو بیمارستان. 

  اردشیر: هنوز برای من خیلی عجیبه. 

  پزشک کشیک: چی عجیبه جناب دکتر؟ 

اردشیر: من همین امروز صبح با استاد تو آزمایشگاه میکروبی بودیم. همه موارد ایمنی 

هم رعایت کردیم. قبل و بعد آزمایشگاه رفتیم زیر دستگاه ضدعفونی کننده. با دستکش رو  

کردیم. چطوره که استاد این ویروس رو گرفته و من چیز داشتیم کار میو ماسک و همه

  نگرفتم؟ 

  پزشک کشیک: شما تست غربالگری دادی؟

  اردشیر: نه.

  پزشک کشیک: باشه. من االن ترتبیشو میدم.

  اردشیر: ممنونم. 

  ای معطلی داره.پزشک کشیک: لطفا بنشینید. یه چند دقیقه

  اردشیر: باشه.

  رود. نویسد و به سمت ایستگاه پرستاری میپزشک کشیک چیزی در کارتابلش می 

  آید. چند دقیقه بعد پرستار با کیت تست می

  پرستار: شما قراره تست بدین؟ 

  اردشیر: بله.
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د     که اخیرا احساس سردرد، سرگیجه داشتید؟پرستار: لطفا بفرما

اردشیر: بله. خیلی هم شدید. دو سه ماهی میشه که گاهی یه سردرد خیلی شدید، مثل 

  یه موج میاد و رد میشه. 

  اخیرا احساس تنگی نفس داشتید؟پرستار: 

  اردشیر: نه

  پرستار: احساس درد در قفسه سینه؟

  اردشیر: نه

  پرستار: سرفه خشک چی؟

  نه. اردشیر: 

د که به بیماری   ای مبتال هستید؟های زمینهپرستار: لطفا بفرما

  اردشیر: نه.

  پرستار: تو یک سال اخیر، عمل جراحی داشتید؟

  اردشیر: نداشتم.

گیرم. نتیجه تست شما تا چند ساعت پرستار: بسیار خب. من یه نمونه خون ازتون می

  آینده بهتون اعالم میشه.

  ممنونم. اردشیر: 

  پرستار در حال تالش برای گرفتن نمونه خون: عجیبه. چرا رگاتون پیدا نیست؟

  اردشیر: چرا. سر جاشونن که. 

  پرستار: نه هر چی سوزن میزنم به چیزی نمیرسم.

  اردشیر: رگ من سرجاشه خانوم پرستار.  

  پرستار: آقای دکتر. یه لحظه نگاه کنید شما. ایناهاش. 
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  شود.کند. بالفاصله جای سوزن بسته میبازوی اردشیر فرو میسوزن را در 

ن  تر داریم. های بزرگ ترن. نیاز به سوزنپرستار: مشاهده فرمودید؟ شما رگاتون خیلی پا

  میرم بیارم. 

  کند.کند و به سرعت بیمارستان را ترک میاردشیر فکری می

  

  خانه اردشیر

    4:00ساعت 

اندازد. سارا خوابیده است. کیفش را بر اهی به اطراف میشود. نگاردشیر وارد خانه می

  رود. دارد و دوباره به سمت ماشینش می می

های ووهان مشغول رانندگی است. هیچ کسی در خیابان نیست. نیم هدف در خیابان بی

  ساعتی است که در حال رانندگی است. 

نه را که نگاه میصدایی از پشت سرش می ت چشم به او خیره کند، یک جفآید. آ

  گرداند. میکند و سرش را بر اند. با شدت ترمز میشده

نه را نگاه می ها به اردشیر خیره کند، چشمکسی روی صندلی عقب نیست. دوباره آ

  شود. اند. سردردش شروع میشده

شود. سنگین و تر میشود. نفسش دارد سنگینکند و پیاده میماشین را کناری پارک می

کند همه خواباند. احساس می گردد و کمی صندلی را میتر. داخل ماشین باز می ینسنگ

  بندد.خوابی و استرس باشد. چشمانش را میداستان مربوط به بی

کند. اش بکوبند، سرش درد میاما هنوز سردردش شدید است. مثل پتکی که روی پیشانی 

  کند بخوابد.کشد و تالش میبه زحمت نفس عمیقی می
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  اردوگاه آشوتیز 

  آنه ماری شرامپفر 

امروز تازه رسیدیم اینجا. از ده روز پیش که سربازای آلمانی ورشو رو گرفتن، روی در 

  خونمون یه ستاره داوود کشیده بودن. 

ای ستاره داوود بود سربازا میریختن تو و همه رو بیرون  از سه روز پیش رو در هر خونه

  کردن. بهمون گفتن باید از بقیه جدا بشیم. می

شتم فقط تونستم گردنبند مادربزرگ هریت رو نجات بدم. گذاشتمش از کل چیزایی که دا

تو جیب پشتی شلوارم که معلوم نباشه. بقیه چیزا رو نذاشتن بیاریم. فقط یه دو دست 

  لباس تونستیم ورداریم. 

اومدم. اصال  ذاشتم و میهمه خاطرات بچگیم با جوزف و داوید و جین رو باید می 

ن. جین سه ساله که مرده، داوید هم آخرین بار گفت میخواد دونم جوزف و داوید کجانمی

  بره لندن. خدا کنه سالم باشه.

اومد کرد. نفسش بند میجوزف رو ماه پیش برای آخرین بار دیدمش. داشت سرفه می

موقع سرفه. دیگه بعدش ندیدمش. تو مسافرای اردوگاه هم نبود. نمیدونم کجاست، زنده 

  است یا ُمرده. 

ش فرقی نداره. صبح که داشتیم میومدیم یکی از سرابازای آلمانی موها و ریش ولی راست

بافته بابا تئودور رو قیچی کرد. اونم جلوی چش همه. بعدش خودش با دو تا از دوستاش 

  خندیدن. نمیدونم به چی میخندیدن. ولی داشتن حسابی لذت میبردن.قهقه می

ر شدم انگار. هیچ چی نمیفهمم انگاری. کرخت  از بالهایی که داره سرمون میاد مبهوتم. ِس 

کرخت شدم. با این همه راه که اومدیم هیچ حسی تو پاهام ندارم. انگار اصال هیچ چیزی 

  فهمم. کنم. هیچ دردی رو نمیرو حس نمی 
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رنگ. از دور شبیه یه دسته روح سیاه بینم فقط. یه تیکه فلز بیسر در فلزی اردوگاه رو می

ه باشه روی سر در یه ساختمون. ولی نیست. کالغ نیست. یه نوشته کالغه که نشست

  است. نمیتونم بخونمش. انگار خوندن بلد نیستم. 

  

  روز بیستم اردوگاه آشویتز 

کردم. تر از اونی که فکرشم میخوابیم خیلی کوچیکه. خیلی کوچیک اتاقی که توش می 

متری. چهار طبقه تخت باالی سر هم گذاشتن که ارتفاع  30صد و دو نفریم تو یه اتاق 

  راه بهمون دادن بپوشیم. هر کدوم نیم متر بیشتر نیست. یه لباس راه 

ی بود. اصال یادم نیست آخرین بار کی جلوی یادم نیست آخرین باری که رفتم آرایشگاه ک 

  آینه خودمو دیدم. 

ها بهمون غذا هم نمیدن. اردوگاه کنه. بیشتر وقت غذا خیلی کمه و فقط شیکم رو پر می

  خیلی سرده. نمیدونم قراره چه بالیی سرمون بیاد. 

من که  گن فردا قراره یه سریاشونو ببرن معاینه کنن و آزاد بشن برگردن ورشو.زنا می

  خوره که این کارو بکنن. چشمم آب نمی

امشب قراره بیست نفر از ما رو ببرن درمانگاه. فقط اونایی که اوضاعشون خیلی خیطه  

  کنن.  خیلی اینجا سرفه میبرن. شاید منم بردن. نمیدونم. رو می

  اینجا نمیشه نفس کشید. هوا خیلی سنگینه. 

  

  برلین 

  نازی آزمایشگاه میکروبی ارتش 

  سرهنگ ویلهلم وامبلو 

اش دوخته شده است و با روی یقه سرهنگ وامبلو در لباس سفید که درجه سرهنگی

  اس در حال رفتن به سمت دفتر آزمایشگاه است. بازوبند اس 
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  وامبلو: یورگن.  

  یورگن: بله جناب سرهنگ.

فردا شب  وامبلو: گزارش کامل پروژه تا یک ساعت دیگه روی میز من باشه. من باید

  .نتایج این پروژه است گزارش رو ببرم به ستاد. پیشوا منتظر

  یورگن: گزارش رو نوشتم قربان. فقط یه چند جاش ابهام داریم.

  تر حرف بزن.وامبلو: دقیق

  یورگن: قربان ما هنوز برای اثبات اثر کشندگی این ویروس هیچ آزمایشی نکردیم. 

زده وامبلو: یورگن. یورگن. مثل این که متوجه نشدی. من باید فردا شب پیشوا رو شگفت 

  چیزی بهم بده که بتونم. میدونی که اگه نتونم، تو هم اینجا جایی نداری.کنم. 

البته ما از پنج روز پیش این ویروس رو در درمانگاه یورگن: بله قربان. متوجه هستم. 

آشویتز آزمایش کردیم. روی چند نفرشون بالفاصله عالیم التهاب دستگاه تفسی رو دیدیم 

  هاشون. ولی تعدادشون خیلی کمه.و تخریب سریع بافت 

وامبلو: خوبه. این نتایج قابل اتکان. فقط یه کاری بکن. یه نمونه مقاوم هم واسم گیر 

  ها از این ویروس استفاده کنیم.بیار. باید بدونیم چقدر میتونیم برای پاکسازی یهودی

  یورگن: بله قربان. 

ترین و بااستعدادترین دانشجوی من بودی. االنم نمیخوام از تو وامبلو: یورگن تو باهوش

  یکی ناامید بشم. برو ببینم چی کار میکنی. 

  یورگن: مطمئن باشید قربان. 

گیری هم خودم انجام وامبلو: من امشب یه سر به آشویتز میزنم. یه چند تایی نمونه

  میدم. فردا شب باید با دست پر بریم ستاد.

  یورگن: بسیار خب قربان. من هم گزارش رو نهایی میکنم براتون. 
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 هایی کوتاه به سمتدهند و وامبلو با گامایستد. سالم نظامی میوامبلو روبروی یورگن می

  رسد.رود. تا جلوی ساختمان آزمایشگاه مرکزی میدر خروجی می 

های وامبلو شدن پوتینشب است و هیچ کسی در ساختمان نیست. جز صدای کشیده

  شود. روی زمین هیچ صدایی شنیده نمی

  کند. شود و به سمت دروازه خروجی شهر حرکت میسوار اتومبیلش می

  

  اردوگاه آشویتز 

  شب بیستم

  یآنه مار

نگهبان با چراغ قوه میاد دیروقته. دلم میخواد بخوابم که از بیرون یه صداهایی میاد. 

ن از تختامون. به این راحتی نیست. تو ارتفاع  داخل اتاقمون. داد میزنه که همه بیایم پا

لش؟ د زود کمش گیر میکنم. نگهبان میاد باالی سرم و داد میزنه: مگه با تو نیستم تن

  ن انگل یهودی. باش بیا پا

یه لگد به کمرم میزنه. نمیتونم تکون بخورم. گیر کردم. دوباره لگد میزنه. هنوزم نمیتونم 

ن.     بیام پا

ن. مادرم داره گریه میکنه.  دستشو میندازه و موهامو میگیره و به زور منو میکشونه پا

سربازای دیگه وایستادن من اما هیچ حس دردی ندارم انگار. روی زمین کشیده میشم. 

  و دارن از کشیده شدن من روی زمین لذت میبرن. 

هایی که امروز همینطوری منو کشون کشون میبره تا وسط محوطه. ولم میکنه روی برف

  شه. صبح نشستن. دلم میخواد داد بزنم ولی انگار دهنم باز نمی

ینه. فقط صدای های روشن ماشین میفته توی چشمم. نمیبینم کی تو ماشنور چراغ 

شنوم. داره نزدیکم میشه. یه مرد بلند قد و جدیه. از اونایی که اگه ورشو پوتیناش رو می

  شدم. بودم، شاید عاشقش می
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خیلی جدی توی چشام نیگاه میکنه و چیزی در گوش نگهبان میگه. نگهبان میاد زیر بغلم 

وام بخوابم و وقتی بیدار ام. خیلی خسته. میخش. خسته گیره و میزاردم تو ماشینرو می 

  شدم همه اینا کابوس باشه. 

  ای کاش که کابوس باشن.

ن بگیر. تا  مرده میاد و سوار ماشینش میشه. یه نگاهی به من میندازه و میگه: سرتو پا

وقتی هم که من نگفتم چشاتو باز نمیکنی. پیستولش رو در میاره و میگیره روی چشمای 

  من. بهت گفتم چشاتو ببند. 

کنیم. نمیدونم داریم کجا میریم. اصال نمیدونم کجام. ولی چشامو میبندم. حرکت می

تونم ببینم رو دوست خوشحالم که حداقل از اردوگاه زدم بیرون. دنیایی که اون بیرون نمی

  کنم. حس آزاد شدن دارم.  دارم. حسش می 

  

  برلین 

  آزمایشگاه مرکزی میکروبی ارتش نازی 

  سرهنگ ویلهلم وامبلو 

 برد. است، او را با احتیاط به سمت اتاقش میدر حالی که دست آنه را گرفته

  وامبلو: یورگن. کجایی یورگن. 

خزد. غرق خواب است. چشمانش به درستی باز یورگن سراسیمه از اتاق مجاور بیرون می 

  شوند.نمی

  یورگن: بله جناب سرهنگ. اینجام. 

  وامبلو: مراقب این یکی باش. امروز تو اردوگاه همه حالشون بد بود جز این یکی. 

 .یورگن: از بیست روز پیش همه اردوگاه رو آلوده کردیم تا ببینیم چطوری میشه

  وامبلو: االن باید اینو به من بگی؟
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  ربان. ای بگیریم به شما گزارش بدیم قیورگن: در واقع نمیخواستیم قبل از این که نتیجه

  وامبلو: یورگن. من فرمانده این عملیات و رئیس این آزمایشگاهم. اینو که یادت نرفته؟ 

  یورگن: نه قربان. شما فرمانده من هستید. 

  وامبلو: این کارت خالف عرف نظامی ارتش نازیه. میدونی که االن باید تنبیهت کنم؟

  فهمم. یورگن: بله قربان. می

تر این مورد رو بررسی کن و بهم تا نیم . به جاش هر چه سریع کنموامبلو: اما تنبیهت نمی

  ساعت دیگه گزارش بده.

  یورگن: بله قربان.

کند و به برد. وضعیت عمومی او را چک می یورگن آنه را با خود به داخل اتاق معاینه می 

  کند. سرعت چیزهایی یادداشت می

آن قدر شدید که تعادلش بر کند. شود. سردرد شدیدی حس میوامبلو وارد اتاقش می

رود. دستش را به دیوار جای سرش پیش می هم بخورد و بر زمین بیفتد. درد در همه

  رود. گزارش یورگن روی میزش آماده است. گیرد و به زحمت پشت میزش می می

  دارد. کند و چند قرص مسکن بر میدست در کشوی میزش می

از قبل باقی مانده است. با همان سودا  لیوان روی میز خالی است. فقط کمی سودا 

  گذارد.هایش میاندازد و سرش را روی دست ها را باال میقرص

چنان مشغول معاینه آنه است. تمام عالیم را چک کرده است و اکنون دارد برگه یورگن هم 

  کند: گزارش را پر می 

ود. دستگاه شوضعیت بیمار ثابت است. هیچ اثری از عملکرد ویروس در او دیده نمی

ای از بیماری ندارد. دمای بدن طبیعی است. بیمار سرفه تنفسی سالم است و نشانه

کند و آبریزش بینی ندارد. بر خالف تمام موارد پیشین که در گزارش قبلی درج  نمی

  است ویروس روی این بیمار اثری نداشته است. شده
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رسد باطل انگاشت، اما به نظر می  ای راتوان بر مبنای صرفا یک مورد، نظریه هر چند نمی

  ویروس «صاعقه مرگ» قابلیت آلوده کردن و پاکسازی «یهودیان» را نداشته باشد. 

  زند.نگهبان را صدا می 

های محوطه و حبسش کن. اما قبلش خوب بگردش یورگن: نگهبان. اینو ببرش توی سلول

  ببین چیزی نداشته باشه. 

روح. قبل از این که نگهبان او را  اندازد. کرخت و بی فروغ به نگهبان می آنه نگاهی بی

  گذارد. کند و گردنبند مادربزرگ هریت را روی میز میبگردد، دست در جیبش می

  پرسد: فقط همین بود؟ نگهبان می

د تکان می    برد. دهد. نگهبان آنه را بیرون میآنه سرش را به عالمت تأ

رنگ است. درست مثل چشمان درخشان و سیاه های ترکیبی از سنگ گردنبند مادربزرگ 

  فروغ. درست مثل چشمان سیاه آنه. آنه سیاه و بی

  رود. گذارد و گزارش در دست به سمت دفتر وامبلو مییورگن گردنبند را در جیبش می

زند، اما جوابی وامبلو در دفترش سرش را روی دستانش گذاشته است. یورگن در می

کند. شنود. در را به آرامی باز میزند ولی جوابی از وامبلو نمیشنود. باز هم در مینمی

  آورد. کند، اما باز هم وامبلو سرش را باال نمیوامبلو پشت میزش است. چند باری سرفه می

  زند: و را صدا میشود. انگران می

  جناب سرهنگ. جناب سرهنگ. گزارش آماده است. 

دهد. وامبلو ناگهان رود و تکانش میدهد. یورگن به سمتش میباز هم وامبلو جوابی نمی

ن می   افتد. از روی صندلی پا

کند. به سرعت بیرون  اش را چک می گیرد. نبض ندارد. عالیم حیاتی یورگن نبضش را می 

  کشد. رود تا کمک بخواهد. وامبلو روی زمین افتاده است و نفس نمیمی
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  99ردیبهشت ا 17

  اردشیر

پرد. آفتاب ووهان روی پوستش افتاده است. کشد و از خواب میاردشیر نفس بلندی می

  کشد.شود و خمیازه میاست. از ماشین پیاده میاش کردهگرما کالفه

  عجیبی دیدم.  بودم؟ چه خواباردشیر: یعنی این همه مدت این جا خوابیده

است. در داشبورد دنبال چیز د. دهانش تلخ شده گرددوباره به داخل ماشینش بر می

  افتد که برای سارا خریده بود. ای میگردد. چشمش به هدیهشیرینی می

اردشیر: اوه. این یکی چرا یادم رفته بود؟ اون قدر درگیر این ویروس شدم که زندگیم یادم 

  رفته. باشه حاال بزار شب بهش میدم. 

  زند.به سارا زنگ می آورد وتلفن همراهش را بیرون می

افته اردشیر: الو... سالم سارا جان. نه عزیزم خوبم. نگران نباش. ببین یه اتفاقاتی داره می 

که نمیتونم توضیحشون بدم. نه... نه.... االن باید برگردم آزمایشگاه. باشه. نه نمیخواد. 

  زنیم. فعال.شب میام خونه حرف می

شود و یکراست به تد. از در ورودی انستیتو داخل میافکند و راه میماشین را روشن می 

  رود. دفتر کارش می 

  خورد.تازه رسیده است که تلفن دفتر زنگ می

د. بله جناب پرفسور. بسیار خب. شما کی  اردشیر: بله؟ کیهان منش هستم. بفرما

.  خبر استاد؟ اجازه بدید من بعد از ظهر میام خدمتتونتشریف آوردید ووهان؟ چرا بی

  یکمی االن درگیرم. 

  رود. کند و به فکر فرو میتلفن را قطع می 
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هایش را چک شود که ایمیلچرخاند. چند روزی می تاپش میسرش را به سمت لپ 

المللی (انجمن بین IUMSهایش چشمش به عبارت است. در میان انبوه ایمیلنکرده

 افتد. جوامع میکروبیولوژی) می

  کند. ایمیل را باز می

  اردشیر عزیز "

شود برای سخنرانی در مورد کشف ویروس «ناقوس مرگ» و بحث و از شما دعوت می

، در دوسلدورف آلمان  IUMSنظر پیرامون آن، در نود و چهارمین اجالس سراسری تبادل

  حضور به هم رسانید. "

  با تقدیم احترام 

  دکتر زیگفرید اونترمن . دبیر علمی اجالس

  

ترین  اردشیر: خب. این هم اون چیزی که همه عمر منتظرش بودی. سخنرانی تو مهم 

شناسی دنیا. پس بگو استاد چرا این همه راه پاشده از آلمان اومده  اجالس علمی میکروب 

  اینجا.  

است: قطعی شدن شیوع ویروس ناقوس کند. صفحه اول بزرگ تیتر زدهروزنامه را باز می 

  مرگ در جهان. 

ارش خبرگزاری رسمی خلق چین، دیروز دو مورد مرگ مشکوک در اتاق قرنطینه به گز

است. این دو مورد، پزشک کشیک و پرستار کشیک بودند. تست بیمارستان رخ داده

اند. تحقیقات دهد هر دوی این افراد بر اثر حمله ویروس در گذشتهویروسی نشان می

  ...برای کشف منشأ اثر این آلودگی در جریان است.

روند. تلو تلو خوران شود. چشمانش سیاهی میدر همین حال دوباره سردردش شروع می

  دهد. چشمانش را بسته است. رود و سرش را به دیوار تکیه میتا دم در می

  گردد، اما کسی نیست. کند. بر میدستی را پشت گردنش حس می 
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  آورد. را بیرون می  شود و تلفنشسوار میرود. با درد شدید به سمت ماشینش می

خوام ازتون. امروز نمیتونم بیام اردشیر: الو.. سالم استاد. ممنونم. نه. استاد واقعا عذر می

خدمتتون. نه. واقعا کاری پیش اومده واسم. باید برم خونه. بله. ممنون. نه شما رو 

  بینم. دوسلدورف می 

  

  خانه اردشیر

  اردشیر: سالم... من اومدم.

  سالم. کجا بودی تا حاال؟ سارا: 

  اردشیر: کجا رو دارم باشم؟ آزمایشگاه. 

  سارا: اخبار رو شنیدی؟ ویروس همه جا پخش شده.

  ای هم هست.اردشیر: آره شنیدم. خبرای دیگه

  سارا: مثال چی؟ 

  اردشیر: باید برم دوسلدورف.  

  سارا: وا... االن؟ 

  است. اردشیر: نه. ده روز دیگه

  اپیدمی ویروس هستیم که. سارا: االن تو اوج 

  اردشیر: میدونم. اتفاقا واسه همین باید برم. 

  سارا: متوجه نشدم راستش.

  المللی میکروبیولوژی دعوتم کرده برای سخنرانی. اردشیر: ببین. انجمن جوامع بین

  سارا: خب؟ 

  اردشیر: دوسلدورف جمع میشن امسال. منم باید برم در مورد این ویروس حرف بزنم. 
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  سارا: اوه چه عالی.  

  ای هست. اردشیر: فقط یه مسئله

  آورد. کند و جعبه کوچکی را بیرون می دست در کیفش می

اردشیر: سارا، اون روزی که ازدواج کردیم، همش منتظر این لحظه بودم. راستش رو 

  خیلی منتظر این لحظه بودم.  بخوای،

  سارا: از چی حرف میزنی اردشیر؟

اردشیر: وقتی ازدواج کردیم، مادرم این گردنبندو بهم داد. بهم گفته بود بدمش به تو. 

دوست داشت شب عروسیت بهت بده که من تصمیم گرفتم صبر کنم. االن که داره  

  گردنت باشه.  تر میشه، دوست دارم این گردنبند بهمون بزرگ خونواده

  هایی سیاه و مات و تیره. کند. گردنبندی درخشان با سنگ گیرد و باز میسارا جعبه را می

  سارا: وای اردشیر. چه قدر قشنگه این. 

اردشیر: بله قشنگه. ولی نه به قشنگی تو. نه به قشنگی لحظاتی که با اومدنت، با من 

  دار شدن بهم هدیه کردی.بودنت و با بچه

  نمیدونم چی بگم اردشیر. خیلی خوشحالم کردی.سارا: 

  ها رو گفتی. فقط بندازش گردنت.  اردشیر: قبال همه گفتنی

سارا: باشه. پس برم لباسامو عوض کنم. تو هم دست و روتو بشور. شامی که دوست 

  داری برات پختم. اصال میگم بیا یه کاری بکنیم. بیا امشبو جشن بگیریم. 

  اردشیر: این که عالیه. پس الزم شد منم برم لباس پلوخوریامو بپوشم. 

ن.    سارا: خب نیم ساعت دیگه میام پا

  اردشیر: باشه. 
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  فصل سوم
  1398دی  30

  تهران  

  رستم 

  رسد. رستم با خریدها از راه می

 رستم: مرضیه. آی مرضیه. کجایی دختر؟ 

  مرضیه: بیا آشپزخونه. 

  سالم. خسته نباشی.رستم: 

مرضیه: شما هم خسته نباشی. ماست هم خریدی؟ الکتیکی خواسته بودما. اردشیر 

  معمولیشو دوست نداره.

رستم: بله خریدم. طبق لیست شما همه چیز رو خریدم. االن دیگه همه چیز داریم؟ دیگه 

  با من کاری نداری؟

  مرضیه: نه. برو 

کند. رب دوشامب  آورد و آویزان میو را در میهای ررود. لباس رستم به سمت اتاقش می

ای از داخل گاوصندوقش نشیند. دفترچهپوشد و پشت میز کارش میاش را میراحتی 

  آورد. بیرون می

 این همه. دیگه بسه. این همه ازش مخفی کردمرستم: این روزا دیگه باید بهش بگم. 

ساله که داره مثل خوره روحمو میخوره. دیگه نمیتونم ازش مخفی کنم. به خصوص که 

  دار میشه. باید باالخره یه روز بدونه دیگه. خودش هم داره بچه

نه. ولی االن نمیتونم بهش بگم. چند روزی اومده اینجا خوش بگذرونه. نمیخوام خرابش 

  نویسم.ن بهترین کاره. واسش میکنم. بهترین کار اینه که واسش بنویسم. آره ای
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ها را بیرون  کند. چند صفحه کاغذ سفید آنجاست. آن داخل کشوی میزش نگاهی می

رود. در را شود و با چند قدم کوتاه به سمت در میگذارد. بلند میآورد و روی میز میمی

  کند. بندد و از تو قفل میمی

  شود. شیر میای برای اردرستم پشت میزش در حال نوشتن نامه

  

  برلین 

  آلمان نازی 

  سفارت ایران  

  کند. کند و مراجعین را صدا میشود. در کانتر را باز میرستم از در وارد می

است. بیشتر درخواست کنندگان زنان های سفر به ایران خیلی زیاد شدهتعداد درخواست

  لهستانی هستند. 

  کانترها شلوغ است. 

شود. زنی با لباسی یکدست سفید بلند، با یاه جلب میتوجه رستم به یک جفت چشم س

  کند.آید. رنگ به صورت ندارد و فقط نگاه میکودکی در آغوش پشت کانتر می

د خانوم.    رستم: بفرما

  کند. روح به چشمان رستم نگاه میچنان خشک و بیزن اما هم

د.رستم دوباره می   پرسد: کارتون چیه خانوم. بفرما

  گوید. زن چیزی نمی 

  زند. آید و نگهبان را صدا میرستم از پشت کانتر بیرون می

  رستم: نگهبان. یه لیوان آب برای این خانوم بیارید لطفا. 



57 
 

دهد. زن ریزد و به دست زن می رسد. لیوانی آب مینگهبان با پارچ آب و لیوان از راه می

  شود.باز می نوشد. چشمانش کمیگیرد و آرام آرام میآب را می

د بنشینید تا بیام صحبت کنیم.   رستم: خب خانوم. لطفا بفرما

  کند. زن را به سمت اتاق مصاحبه هدایت می

کند. چند کالسه پرونده و کاغذهایش  گردد و چیزی یادداشت میرستم پشت کانتر باز می

  رود. دارد و به سمت اتاق مصاحبه میرا برمی

د بنشینید.   رستم: خب خانوم. بفرما

  زن: ممنونم. 

  است؟رستم: چه کمکی از من ساخته

  ام در خطره آقا. باید از این کشور برم. زن: جون بچه

  یار خب. و مقصدتون ایرانه؟رستم: بس

  خوام تو این مملکت باشم. کنه. فقط نمیزن: راستش زیاد فرقی نمی

رستم: خب ببینید مسافرت به ایران چند تا اصل داره. اولیش اینه که پاسپورت بگیرید؛ 

هاشو بپردازید و در نهایت با اولین پرواز خودتونو به تهران برسونید. بعدش باید هزینه

  ت نیست در واقع.خیلی سخ

  زن: نمیدونم االن یه کمی گیج شدم.

  رستم: چرا؟ مگه چی شده؟

  زن: آخه.... آخه... نمیدونم چطوری بگم.

د. من سعی میکنم امانت   دار باشم.رستم: خب بفرما

  زن: ببینید آقا شما چیزی از کمپ آشویتز شنیدین؟ 

  رستم: کم و بیش بله شنیدم. 
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  مونه؟ زن: بین خودمون می 

  له. به شرافتم قسم بین خودمون میمونه.رستم: ب

تو کمپ یه بیماری ویروسی شایع شده. هیچ کسی زنده نمونده توش. من و چند  زن:

  های میکروبی. نفر دیگه که زنده موندیم رو انتقال دادن به برلین برای آزمایش 

  رستم: کدوم آزمایشگاه بودین؟

کنه کجا باشه؟ همه جا تجاوز و تهدید و آزار  زن: مگه برای یه زن یهودی فرقی هم می

  وجود داره واسمون. 

  شنوم. لطفا ادامه بدین.رستم: بسیار خب. متأسفم که اینا رو می

  زن: خب من باید برم ایران. 

هاشم اگر بتونم از محلی هاش هست. هزینهرستم: عرض کردم که. پاسپورت و هزینه

  است.  جبران کنم، پاسپورت مسئله

اس دنبال منه. میخوان زن: آقا ببینید، من خیلی وقت ندارم. میدونید چی شده؟ االن اس

شدن یا از  منو دوباره برگردونن آشویتز. مادر و پدر و همه فامیلم یا تو اتاق گاز کشته

  حمله ویروس مردن. فقط من موندم و این بچه.

گیرانه ان و من قدر سخت کنم سرکار خانوم. اما گفتم که. قوانین همینرستم: درک می

  نمیتونم اونا رو  نقض کنم. 

کشد و کند. گویی آخرین امیدش هم قرار است از بین برود. آه بلندی میزن بغض می 

  شود.بلند می

  برید؟ کجا تشریف می رستم: 

زن: میرم. نمیدونم کجا. ولی باید برم دیگه. ظاهرا شأن قانون شما از جون من و این  

  تره. بچه مهم

رستم: ببینید این چیزا دست من نیست که نقضشون کنم. حتی اگر خالفش عمل کنم هم 

  کنن و منو اخراج.  شما رو دیپورت می 
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در انتظار این بچه باشه. به خصوص با یه  بسیار خب. ظاهرا سرنوشت شومی بایدزن: 

  مادر یهودی تو قلب آلمان نازی.  

کشد و پشت کانتر باز کند. رستم آه بلندی میهایی محکم اتاق را ترک میزن با گام 

  گردد.می

  

  در پشتی سفارت. 

  23:00ساعت 

ر اش را جلوی دکند. ماشین شخصیخانه را ترک میرستم آخرین نفری است که سفارت

  است. دهپشتی پارک کر 

بیند. یک سبد روی صندلی عقب است. سبد  کند منظره عجیبی می در ماشین را که باز می 

است. پتوی شناسد. یعنی یادش نیست که کی و کجا این سبد را آن پشت گذاشتهرا نمی

  زند.روی سبد را کنار می

  رستم: وای خدا این بچه رو چرا گذاشتن اینجا؟ یعنی چی؟ 

کند و گردنبند اند. پاکت را باز میرود. کنار دست نوزاد، یک پاکت گذاشتهفکر فرو می به

  ای هم داخل پاکت است: افتد. نامهدرخشان و سیاهی از آن بیرون می

دانم و نمیدانم شما را چه بخوانم. این نوزاد تنها شخصی  " آقای عزیز. اسم شما را نمی

قی مانده است. من تحت تعقیبم و این نوزاد باعث است که از خانواده پرجمعیت من با

رحمانه است و شاید  تر بشه. میدونم بیاس کممیشد سرعتم در فرار از دست مأموران اس 

ام از این دنیا گردنبند مادربزرگمه که هم احمقانه. ولی مجبورم بزارمش و برم. تنها دارایی

  دن. لطفا مواظب این بچه باشید. زارم. بقیه رو سربازای نازی غارت کربرای شما می

  از شما ممنونم 

  آنه"
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کند و کوبد. سیگاری روشن میاش میچنان مات و مبهوت است. بر پیشانیرستم هم

کند چنان آرام و آسوده خوابیده است. ماشین را روشن میزند. نوزاد همهای عمیق میپک 

  افتد.و راه می

  

  خانه رستم
  ا نوزادی در بغل. شود. برستم از در وارد می

  مرضیه : سالم. رستم!!! این بچه کیه؟ چرا آوردیش اینجا؟ 

  رستم: سالم. توضیح میدم همه چیزو.

  مرضیه: بله که باید توضیح بدی. این بچه از کجا اومده؟

  گم.رستم: یه کم صبر کن. االن برات می

  مرضیه: سر تا پا گوشم حضرت آقا. 

  رستم: فقط بزار این بچه رو بزارم روی کاناپه. 

  مرضیه: نه همین االن توضیح بده. 

رستم: چشم. چشم. ببین قضیه اینه که امروز صبح یه زن لهستانی با این بچه اومد 

سفارت و میخواست از آلمان بره ایران. منم بهش گفتم بدون پاسپورت نمیشه. گذاشت 

  ه این بچه رو تو ماشین پیدا کردم. با این نامه.رفت. شب وقتی میخواستم بیام خون

  دهد. بیا خودت بخون. نامه را به دست مرضیه می

  شود. اش در هم کشیده میشود. چهرهمرضیه مشغول خواندن نامه می

  مرضیه: خب چرا آوردیش اینجا؟ چرا نبردی تحویل پلیس بدی؟ 

  اش خیلی معصومه. رستم: راستش دلم نیومد. قیافه

  ه: بده ببینمش. مرضی
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  دهد.رستم نوزاد را به آغوش مرضیه می

  مرضیه: آخی چه قدر نازه. ولی باید ببریش پیش پلیس.

رستم: عزیزم پلیس نازی خیلی سریع میفهمه مادر این بچه یهودیه. جونش در خطر  

  وقت. افته اونمی

مرضیه: ببین رستم. ما نمیدونیم این بچه کیه و پدر و مادرش کی بودن. باید ببریم 

  تحویلش بدیم. این طوری بهتره. 

ن میدونیم چقدر  رستم : مرضیه ببین نمیخوام دوباره اون بحثو پیش بکشم. هر دو مو

هاست که دنبال این بودیم که از پرورشگاه یه بچه قبول کنیم. خب فرسایشیه. ولی مدت

پیدا کردیم. نوزاد هم هست و میتونیم هر جوری دلمون خواست    خدا خواسته و االن بچه

  تربیتش کنیم. 

. کسی مرضیه: رستم. این مسئله خیلی بوداره. این بچه اصال مدارک شناسایی هم نداره

  دونم کیه رو چطوری به فرزندی قبولش کنم؟که نمی

کنیم. نمیتونم که بزارمش تو رستم: باشه. حاال امشب رو بخوابه. فردا یه کاریش می

  خیابون. 

  مرضیه: راستش رو بخوای منم دلم نمیاد. این بچه خیلی ناز و معصومه. 

  کنیم.رستم: خب. باشه. امشب رو بخوابیم. فردا صحبت می 

ضیه: من میبرمش تو اتاق خودم. شما هم امشب روی کاناپه بخواب تا یاد بگیری مر

  دیگه از این کارا نکنی.

  رستم: مرضیه!!

  مرضیه: مرضیه بی مرضیه. همین که گفتم. شب بخیر 

  رستم: شب بخیر بانو. 
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  1399خرداد  4

  دوسلدورف  

  سالن اجتماعات دانشگاه هاینریش هاینه 

  اردشیر

  رود. اش شروع شود. دکتر اونترمن پشت تریبون می منتظر است سخنرانی  اردشیر

مان هستیم. های تاریخ ترین سخنرانی اونترمن: دوستان من. امروز ما میزبان یکی از مهم

شناسی به وقوع پیوسته و من ترین اکتشافات قرن اخیر در حوزه میکروبیکی از مهم

  برای سخنرانی دعوت کنم. ممنونم.مفتخرم از آقای دکتر کیهان منش 

رود. یک لیوان آب برای خیزد و به سمت تریبون می اردشیر در میان تشویق حضار بر می 

  شود. ریزد و به نقطه نامعلومی از سالن خیره میخودش می

اردشیر: دوستان من. باعث افتخار منه که بعد از این همه سال، برای شما سخنرانی کنم. 

هایی که این سخنرانی در دوسلدورف محبوب من داره انجام میشه. سال خیلی خوشوقتم  

ها به دو جنبه مهم های زندگی من بودند. اون سالکه اینجا دانشجو بودم، بهترین سال

  زندگیم رسیدم: همسرم و ویروس. (خنده حضار) 

ه که اما ویروسی که امروز میخوایم ازش صحبت کنیم، یک نوع جدید از ویروس  ها

دهخ ترین و قدرتمندترین خانواده مهمآ. یلی خوب میشناسیدشون: خانواده کرونو

هایی که شناختیمشون، از مرس تا سارس و ابوال و آنفلوآنزا ویروسی دنیا که در تمام سال

  «مرگ» رو برای میزبانشون داشتند.

ی از  که من اسمش رو «ناقوس مرگ» گذاشتم، رفتارهای جالب  Covid-19کرونا ویروس 

ای ها هیچ حملهخودش نشون میده. از جمله این که در زمان حضورش در بدن خفاش 

بره. اما وقتی از خفاش کنه و به اصطالح در دوره «صلح با میزبان» به سر می بهشون نمی 

  به آدم منتقل شده، بسیار وحشی شده و وارد فاز «جنگ با میزبان» شده. 
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تون میدونید که ماها کروناها رو ستایش . خب همهکنممن اما این ویروس رو ستایش می

کنیم (خنده حضار) البته نه به خاطر کشتارشون. به خاطر شکل شکیل و زیباشون می

  ها» اما به این خاطر هم نیست. بهشون میگیم «تاجدار ویروس 

در واقع ستایش من از این ویروس به خاطر تمرکز بسیار باالش روی کاریه که داره انجام 

میده. دوره نهفتگی طوالنیش باعث میشه میزان انتقال خیلی باالتر بره و بنابراین برای 

دوستان سازمان بهداشت جهانی که در این جلسه حضور دارند، رعایت باالترین سطوح 

های مدیریت بحران الزامیه. همین االن هم بسیاری از پروازها لغو شدند و پروتکل 

  وهان تا اینجا خودم رو رسوندم. (خنده حضار)  نمیدونید با چه مصیبتی از و

درصد   70های آماری نشون میده این ویروس با این مدل گسترشش، بیشتر از  سازیمدل

% از  1درصد آلوده شده احتماال چیزی حدود  70جمعیت جهان رو آلوده میکنه. از این 

بیشتری هم  این ویروس تلفات  کنمبینی میحمله ویروس فوت کنند. البته من پیش 

  داشته باشه.

ها هم پروژه مشابهی در در عین حال زمانی که دانشجو بودم، متوجه شدم در دوران نازی

جریان بوده که ویروسی به نام «صاعقه مرگ» از همین خانواده رو متأسفانه برای کنترل 

ها جمعیت و از بین بردن نژادهای خاصی از بشر به کار بردند. البته خوشبختانه نازی 

  نستند. (خنده حضار)  دوچیزی از ژنتیک نمی

های ها هم نرخ تلفات از هر دو طرف بسیار زیاد گزارش شده. من پروندهدر اون سال 

پزشکی موجود در مرکز اسناد موزه جنگ رو بررسی کردم. بیشتر سربازان نازی در اثر تنگی 

و  نفس از دنیا رفتند. یه کار آماری کوچیک با میزان مرگ و میر اون سربازا انجام دادم 

 درصد موارد مشکوک به ویروس صاعقه مرگ بودن.  56متوجه شدم که حدود 

نفس، دستگاه گوارشی، کبد و نتایج کالبدشکافی این سربازان نشون میده غیر از تنگی 

شون هم مورد حمله ویروس قرار گرفته. شواهدی که نشون میده سیستم عصبی مرکزی

  . نفس بودهمرگشون در اثر چیزی فراتر از تنگی 

در دیتابیس دانشگاه دوسلدورف مشخصات کامل صاعقه مرگ توصیف شده: از خانواده 

ده  بزرگی دارند، در سطحشون زوائد گلیسوپروتئین فراوانی دارند  RNAآ، که ژنوم کرونا
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که بهشون اجازه میده تقریبا وارد هر ساختار سلولی که میخوان بشن. قرار گرفتن 

عث میشه استراتژی منحصر به فردی در آلوده کردن انواع  هاشون در این زوائد باژنوم 

ها با باشند. به این شکل که با سرعت بسیار زیادی قادر به تطبیق اون موجودات داشته

گسترش عجیبی از ها هستند. قدرت تطابق سریعشون باعث میشه سرعت انواع سلول

های مابقی ویروس تری از خودشون نشون بدن که حقیقتا به نظرم اپیدمی وحشتناک 

  این خونواده نشون خواهند داد.

های بهداشتی مجددا بر لزوم اقدامات امنیتی و پیشگیرانه با باالترین سطوح پروتکل 

تأکید دارم. من و همکارانم البته در تالشیم تا بتونیم درمان این نوع ویروس رو بسازیم.  

رات بسیار  سریع این ویروس، عمال باعث میشه اما همونطوری که میدونید قابلیت تغ

  ساختن درمانش و البته واکسنش با مشکالت بسیار زیادی مواجه بشه.

  از توجه شما ممنونم.

ن می   آید. اردشیر در میان تشویق حضار از پشت تریبون پا

   

  زمان استراحت 

  پرفسور زیگفرید انترمن و اردشیر

ص این که تونستی رد ویروس رو تا زیگفرید: اردشیر، کشف خیلی جالبی بود. به خصو

کردم ویروس بتونه این همه مدت خودشو زنده نگه دوران قدیم بزنی. هیچ فکرشم نمی

  داره.

 Covid 15اردشیر: در واقع این ویروس یه نوع جدید از اون خانواده است. صاعقه مرگ 

قدری که ما آدما نتونستیم بود، این یکی چهار مرتبه بیشتر خودش رو تکامل داده. همون

خودمونو این قدر سریع تکامل بدیم و البته مایه شرمساریه که یه موجود تک سلولی ما 

ن.     رو از باالی هرم تکامل بندازه پا

ت پر ا   ز جوک و سورپرایزی.  زیگفرید با خنده: اردشیر. هنوزم مثل همون دوران دانشجو

  ها خیلی سخته. اردشیر: میدونی زیگفرید خندوندن شما آلمانی
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های تو خندیدم. خب از زیگفرید: تو که میدونی اینطوری نیست. من همیشه به جوک

  خودت چه خبر؟ زندگیت رو به راهه؟ سارا خوبه؟

  اردشیر: اوه... سارا. البته که خوبه. در واقع دارم پدر میشم. 

  فرید: واو... چه عالی اردشیر. تبریک میگم بهت. زیگ

  اردشیر: ممنون زیگفرید. 

  زیگفرید: میدونی بهترین لحظه در پدر شدن چیه؟ 

  زنم، اما دوست دارم شما بگید.اردشیر: یه حدسایی می

ایه که منتظر پشت در اتاق زایمان  زیگفرید: اردشیر. بهترین لحظه پدر شدن اون لحظه

گذره. زمان ظر خبری هستی که پرستار واست بیاره. زمان کش میاد و نمیایستادی و منت

  گذره. خیلی سخت می

  خورد.در همین حال گوشی اردشیر زنگ می

  اردشیر: عذر میخوام.  

  زیگفرید: نه مشکلی نیست. 

  سارا پشت خط است. اردشیر جواب میدهد.

  اردشیر: جانم. 

  سارا: سالم اردشیر جان.

  وبی؟ اردشیر: سالم. خ

  سارا: قربونت. ببین کی میتونی پرواز کنی ایران؟

  اردشیر: ایران واسه چی؟

  سارا: پدرت حالش خوب نیست. خواسته ببینتمون. 

  اردشیر: واقعا؟ چرا به من چیزی نگفتن پس؟
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  سارا: تلفنت خاموش بود دیشب. مرضیه چند باری زنگ زده بهت. 

  افتی؟اردشیر: باشه. تو کی راه می

  سارا: من امشب بلیت دارم. 

  رسونم. اردشیر: خب باشه. من هم تا فردا صبح خودمو می

  سارا: خب پس میبینمت.

  اردشیر: مراقب خودت باش. 

  طور. سارا: تو هم همین

  رود. کند. به سمت زیگفرید میاردشیر  تلفن را قطع می

  اینجا باشم.اردشیر: زیگفرید، متأسفانه نمیتونم برای کل مراسم 

  زیگفرید: اتفاقی افتاده اردشیر؟ 

  اردشیر: اتفاق که نه هنوز. باید برگردم ایران.  

زیگفرید: خب ما تا دو ساعت آینده قراره جایزه ویژه پژوهش سال رو بهت بدیم. تا اون 

  زمان وقت داری؟ 

  کنم. موضوع اضطراریه.  اردشیر: نه فکر نمی

  ه رو میدم به یکی از همکارانت. بسیار خب. من جایزه ویژزیگفرید: 

  کنید پرفسور. من دیگه باید برم.اردشیر: واقعا لطف می

زیگفرید: همیشه وجودت باعث خوشحالی و افتخار من بوده اردشیر. امیدوارم خبر بدی  

  نباشه و همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره.

  اردشیر: ممنونم استاد.
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    1399خرداد  5

  تهران  

  شیرخانه پدری ارد
آیند. شود. به محض ورود سارا و مرضیه به استقبالش میزند و وارد خانه میادرشیر در می

  اندازد. مرضیه خودش را در آغوش اردشیر می

مرضیه: پسرم. عزیزم. چه خوب شد که اومدی. اگه بدونی بابات چقدر منتظرت بود. آخ 

  گیره پسرم. اگه بدونی. قلبم داره آتیش می

  اردشیر: مادر آروم باش. چیزی نشده که. بابا به سالمتی پا میشه.

دوزد. مرضیه هم چنان گریه کند. سارا نگاهش را به زمین میاردشیر به سارا نگاه می

  زند. کند و ضجه میمی

مرضیه: وای اردشیرم. تنها یادگار رستمم. عزیزم بابات رفت. دیگه نیست. دیگه نیست 

  که بخواد پاشه.

  شیر: مادر چی میگی؟ ارد

  کند. به سارا نگاه می

  گه؟ تو که گفتی حالش بده.اردشیر: سارا مادر چی می

سارا: خب حالش خیلی بد بود. قبل از این که تو برسی، یه چند ساعتی میشه که دیگه 

  رفته. 

  کشد. اردشیر آه بلندی می

  اردشیر: میخوام ببینمش. 

  ینش. سارا: باشه. برو تو اتاقشه. برو بب

  اردشیر: به پزشکی قانونی اطالع دادی؟



68 
 

  سارا: آره زنگ زدم. آمبوالنس االن میرسه. 

نگاهی به شود. رستم روی تخت ارام خوابیده است. اردشیر اردشیر وارد اتاق پدرش می

هایش در برلین،  اندازد. تصاویر پدرش در سفارت ایران، محله کودکیاطراف اتاقش می 

  های جداگانه روی میز. ها و دوستان و فامیل در قابعکس بچه

افتد. تصویری از رستم و مرضیه در جوانی و هایشان میچشمش به تصویر خانه کودکی

رستم، اردشیر یک جفت چشم سیاه رنگ  اردشیر که در بغل رستم است. اما پشت سر

شود. سرش بیند. یک جفت چشم سیاه رنگ آشنا. درون سرش انگار چیزی منفجر می می

  دهد.گیرد و فشار مینشیند. با دو دست سرش را میرود و میگیج می

  کنی؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ اردشیر: سردرد لعنتی. چه مرگته؟ چرا ولم نمی

  آید. مرضیه است. پشت در اتاق رستم. صدای پا می

  مرضیه: اردشیر جان. مادر. 

  اردشیر: بله مادر جان. بیاید تو.

  خورد. مرضیه: اردشیر بابات... صدایش را می

  اردشیر: چی شده مادر؟ بابا چی؟

  هقش را گرفته است. کشد. به زور جلوی هقمرضیه به سختی نفس می

وی میز مال توئه. ولی ازم قول گرفته تا بعد ختمش مرضیه: بابات بهم گفت اون پاکت ر

  نخونیش.

اردشیر: من فکر میکردم سارا خانوم مارپله. نگو بابا هم پوآرو بوده واسه خودش. باشه 

  نمیخونمش. آمبوالنس اومده؟

شون کن پسرم.    مرضیه: واسه همین اومدم. بیا راهنما

  اردشیر: باشه مادر. االن میام.

  شود.ر میدارد و از اتاق خارج می اردشیر پاکت را ب
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  برلین 

  هاآزمایشگاه مرکزی میکروبی نازی

  یورگن  

  یورگن: اون زنه که دیشب بردیش سلول چی شد نگهبان؟

  نگهبان: قربان هنوز خوابه.

  یورگن: برو بیدارش کن. واسه خوابیدن که نیومده اینجا.

  نگهبان: بله قربان. 

  زند. رود و یورگن در اتاق کارش قدم مینگهبان بیرون می 

یورگن: این میتونه مایه ننگ تحقیقات ما باشه. باید همه شواهد رو از بین ببریم. اگه 

ها رو هدف قرار نمیده فاجعه به بار پیشوا بفهمه که ویروس صاعقه مرگ ما فقط یهودی 

مرده. باید یه جوری از شر جسدش خالص    میاد. اما...نه... لعنتی... وامبلو هم این وسط

کند) تا این که کسی بریم (سرفه میبشیم. آره ... همینه. همه شواهد رو از بین می

شود) ندونه داریم چه خبره. ولی اولش باید از اون گزارش شروع اش شدیدتر می (سرفه

  کنم.  

کند و در ا نگاه میرود. دور و برش رنوشد و به طرف اتاق وامبلو پیش میکمی آب می

دارد. کند. جسد وامبلو هنوز روی زمین است. گزارش را از روی میز بر می اتاق را باز می 

  شود تمام گزارش بسوزد و از بین برود. کند و منتظر می آن را به شومینه نزدیک می

  یورگن: نگهبان. نگهبان.

  نگهبان: بله قربان.  

  یورگن: بیا ببینم اینجا. 

  شود.د اتاق می نگهبان وار
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ای پیش اومده. امنیت رایش سوم االن در یورگن در نور ضعیف اتاق: ببین یه مسئله

  فهمی چی میگم؟دستان من و تو قرار داره. می

  فهمم. نگهبان: بله قربان. کامال می

یورگن: خب. ما تو این مؤسسه این ویروس رو پرورش دادیم و قرار بود برای از بین بردن 

ها رو بکشه. بنابراین ها ازش استفاده کنیم. قرار بود این ویروس فقط یهودیهمه یهودی

  کنه باید از بین ببریم.هر چیزی که خالف اینو ثابت می

  نگهبان: متوجه هستم قربان. 

یورگن: خب حاال که متوجه هستی، کمکم کن جسد رو ببریم تو سردخونه. شب که همه 

  شیم. رفتن، میایم و از شرش خالص می

  نگهبان: بله قربان. اول اجازه بدید کاری کنم که حواس بقیه پرت بشه. 

  یورگن: عالیه. منم مراقبم که کسی نیاد سمت اتاق سرهنگ. 

گذارد. ها کپسول اکسیژن را باالی قفسه میاز آزمایشگاهدر یکی رود و نگهبان بیرون می

آید. از در پشتی گیرد و بیرون میبندد و سر ریسمان را به دست میآن را با ریسمانی می

کشد و کپسول اکسیژن محکم رسد. ریسمان را محکم میشود و به حیاط میخارج می 

  شود.کند و منفجر می به کف آزمایشگاه برخورد می

روند. راهرو و پیچد. همه به سمت آزمایشگاه میی آژیر در تمام ساختمان می صدا

  پیوندد.گردد و به یورگن می شود. نگهبان به سرعت باز میسردخانه کامال خالی می

  نگهبان: قربان. االن چند دقیقه همه سرشون گرمه. بهتره عجله کنیم.

کنند و به سرعت به سمت بلند می شوند. جسد رایورگن و نگهبان وارد اتاق وامبلو می

کنند  در را قفل می گذارند.  روند. جسد را درون یکی از کشوهای مخصوص می زیرزمین می 

  شوند. و خارج می 

  گردد. یورگن به اتاق خودش باز می

  یورگن: نگهبان. نگهبان. ظاهرا کسی نیست. هانس!؟ هانس؟
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  رسد: بله قربان. نگهبان دیگری از راه می

  کجا بودی این همه وقت؟ یورگن:

  آتیش گرفته بود. رفته بودم کمک. 1نگهبان: قربان آزمایشگاه شماره 

  یورگن: ببین هانس. تو قراره اینجا پیش من باشی. 

  نگهبان: بله قربان. ولی آتیش سوزی شدید بود. 

  یورگن: خب برو اون زن زندانی رو بیار پیش من.

  نگهبان: چشم قربان. 

  رود. رود و یورگن به فکر فرو مینگهبان بیرون می 

  یورگن: خب فقط میمونه این زنیکه جهود. از شر اینم خالص بشم خیلی عالی میشه. 

  شود. نگهبان با آنه وارد می

  یورگن: مرخصی هانس. 

  رود. دهد و بیرون مینگهبان سالم نظامی می

  یورگن: سیگار؟ 

  کشم.آنه: نه. نمی

  کند. ودش را در صورت آنه فوت میکند و دیورگن سیگاری روشن می

تو تنها کسی هستی که از حمله ویروس جون سالم به در بردی. اما فکرشو یورگن: خب. 

  کردی که بتونی زنده بمونی. درسته؟نمی

ام؟ دیگه کسی واسم باقی نمونده. هر چی داشتم و نداشتم آنه: نمیدونم. مگه االن زنده

  رو شماها گرفتید. 

  کنیم. وچولو. ما برای حفظ دنیا داریم این کارو می یورگن: ببین ک

  تونی.آنه: اسم جنایت رو هم عوض کنی، ذاتش رو نمی
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م  یورگن: جنایت؟ کدوم جنایت؟ وجود و زنده بودن شما جهودا جنایته. ما دست خدا

کنیم. میکنیم. ما داریم دنیا رو از وجود نیروهای شر پاک که داریم به دنیا کمک می

پیشوای ما از طرف خدا فرستاده شده واسمون. اونه که آرمان بهشت و رایش سوم رو 

  کنیم.داره و ما هم دنبالش می

آنه: کدوم خدایی راضی میشه این همه آدم رو به اسمش بکشید؟ آلوده شون کنید، 

  شون کنید و تو کوره بسوزونیدشون؟ کدوم خدا؟ روشون آزمایش انجام بدید، شکنجه

یورگن: ببین. تو نیومدی اینجا که با من بحث کنی. خودتم میدونی که خدای ما حقه و 

خدای ضعیف شما یهودیا بهتون خیانت کرده. اگه خدای شما عادل بود، االن وضعتون  

  این نبود.

ها شستشو دادن. اثری نداره. حرفتو بزن. منو نیاوردی آنه: چی بگم بهت. مغزتو نازی 

  تو اثبات کنی. نه؟اینجا که بهم خدا

  یورگن: اتفاقا چرا. آوردمت اینجا که بهت بگم خدای ما یه شانس دیگه بهت داده.

  آنه: چه شانسی؟

  یورگن: ببین. تو االن میتونی انتخاب کنی که دیگه یهودی نباشی. 

  آنه: این غیر ممکنه. ما یهودیا از بدو تولد یهودی هستیم.

  مرد آریایی ازدواج کنی، تو هم زن آریایی میشی.یورگن: نه دیگه. اگه تو با یه 

ای... شما واقعا باور دارید که نژاد برترید؟ مثال چی تون با آنه: آریایی؟ هه... چه افسانه

  ما فرق داره؟ خونتون؟ رنگ پوستتون؟ اخالقتون؟ رفتارتون؟ 

زنان آریایی یورگن: البته که فرق داریم. تو ببین. همه تاریخ رو ببینی بهترین مردان و 

  بودن. هر جایی هم موفق نشدن، واسه این بوده که یه مشت یهود مزاحمشون شدن.

  خوای؟ که مزاحمت نشم؟می آنه: خب االن از من چی

  یورگن: نه دیگه. دارم بهت میگم شانس بهت رو کرده. 

  آنه: چه شانسی بهم رو کرده که اینجا اسیر تو شدم؟
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مرد آریایی واسه خودت انتخاب کنی و بعدش هم مثل    یورگن: شانست اینه که بتونی یه

  یه خانوم محترم آلمانی از این جا که رفتی یه زندگی مرفه عالی رو شروع کنی. 

کشم. آنه: مرفه و عالی؟ من دیگه هیچ حسی به زندگی ندارم. من االن فقط دارم نفس می

لباس گرم و تمیزی  طعم هیچ چیزی یادم نیست. نمیدونم اصال تخت راحت یعنی چی. یا  

  خورم.هاست دارم توی کثافتی که شماها ساختید غوطه میبه چی میگن. من االن ماه

  یورگن: خب د همین دیگه. منم میخوام از این کثافت بیارمت بیرون.

  آنه: و اگه مخالفت کنم چی؟

  یورگن: تو اینجا اختیاری نداری.

د. در حال ریختن چیزی روی دستمال گیرآید. پشت سر او قرار مییورگن به سمت آنه می 

  اش است.جیبی 

یورگن: ببین خانوم جهود. من خواستم با زبون خوش بهت حالی کنم که قراره چی بشه.... 

گیرد... آنه دست و پا  ولی خودت نخواستی.... دستمال را جلوی دهان و بینی آنه می

آنه بیهوش روی زمین   زند... اما بیفایده است. یورگن او را محکم گرفته است...می

  افتد. می
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  برلین 

  خانه رستم

  صبح  6:00ساعت 

  مرضیه 

  کنه. مرضیه: رستم، رستم. بیدار شو دیگه. این بچه داره گریه می

  گیرم.رستم: بیدارم. االن میرم شیر می

  مرضیه: پوشک هم بگیر براش.  

  رستم: الساعه. 

  رود. پوشد و به بیرون میرستم لباس می 

مرضیه: آخی. بمیرم برات که این قدر خوشگله چشمات عزیزم. االن عمو رستم میاد واست 

شیر میاره. چقدر آخه باید کسی ظالم باشه دلش بیاد تو رو بزاره و بره؟ ها؟ اصال نمیزارم 

  کسی ببردت. خودم میشم مامانت. 

  شود. مرضیه غرق در افکارش می

  

تم ازدواج کرده بود، شب عروسی مادر رستم آید که ده سال پیش که با رسیادش می

دستش را گرفت. در چشمانش نگاه کرد و گفت: ببین دخترم. تو خونواده ما همه پسرزا  

بودن. همه عروسای من واسم پسر آوردن. میخوام تو هم واسم پسر بیاری. یکی هم نه. 

  ده تا. من ده تا پسر میخوام مثل رستمم بشن مادر. 

ایش با مادر شوهرش که اصرار داشت اگر نمیتواند برایش نوه هو بعدها جر و بحث

  بیاورد، طالقش را بگیرند. 
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ها از رادیو آلمان، کرد. شب دلش به رستم گرم بود. رستم آن روزها در اداره پست کار می 

گذراندند. زندگیشان به جز روزهای جمعه گرفت. مرد خوبی بود. روزگار میآلمانی یاد می

افتاد جا بود که باز چشم مادر شوهر به مرضیه میخانه پدر رستم بد نبود. آنرفتند  که می

  کرد. و زخمش را تازه می

مرضیه دیگر طاقت نداشت. شبی به رستم گفت: رستم ببین. من خیلی دلم میخواد 

باهات زندگی کنم، اما مادرت پسر میخواد. من هم نمیتونم واست پسر بیارم. منو بزار و 

  گیرم. واست زن میبرو. خودم 

های عالم رستم اما دستش را گرفت و گفت: مرضیه. تو چشای من نگاه کن. من همه زن

کرد رو رد کردم تا به تو برسم. به تو که کارمند ارشد اداره رو که مادرم برام انتخاب می

شم تو رو بزارم و برم. حتی اگه اجاقمون مون بودی. هیچ جوری تو این دنیا راضی نمی

  خوام.  ور باشه و بچه نداشته باشیم. من تو رو بیشتر از اینا میک

میدونم مادرم داره اذیتت میکنه. تو هم این همه سال به خاطر من تحمل کردی. ولی 

  زارم اذیت بشی. ببین. باید یه چیزی بهت بگم.دیگه نمی

  مرضیه: بگو. 

  کنه؟ مند استخدام میرستم: یادته ماه قبل اومدم گفتم سفارت ایران تو برلین کار

  مرضیه: آره یادمه. 

رستم: خب من رفتم و استخدام شدم. آلمانیم اون قدر خوب شده که بتونم صحبت کنم. 

  واسه همین رفتم و استخدامشون شدم. از ماه آینده هم باید بریم برلین زندگی کنیم.

  گی؟ چطوری میشه آخه؟مرضیه: وای رستم! راست می

  باشد  حریف عشق در اسرار/  ز سینه جوشدشراب عاشقان ارستم: 

  مرضیه: خیلی خوشحالم کردی رستم جان. 

های مادرم رو رستم: خب تو برای من خیلی مهمی مرضیه جان. خودم هم تحمل غر زدن 

  نداشتم.
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  مرضیه: کی میریم؟ 

  ات دم دستته؟رستم: یه هفته طول میکشه که بهمون اجازه ورود بدن. تو تذکره 

  ، تو صندوقه. میرم بیارمش. آره. تو اتاق بزرگهمرضیه: 

  رستم: باشه. منم برم یه چند قلم جنس بگیرم. 

  

  کند. رستم با شیر و پوشاک برگشته است. صدای در رشته افکار مرضیه را پاره می

  ریزد.  دهد و شیر را داخل شیرجوش میبچه را به رستم می

  خنده این بچه. رستم: ای جان عمو. عزیز دل. چقدر خوشگل می

  مرضیه: آره خیلی شیرینه. 

  رستم: میگم مرضیه. یه فکری دارم.

  مرضیه: بگو ببینم چی شده.

رو هم خدا رسونده بهمون.  دار بشیم. این بچهرستم: ببین ما چند ساله میخوایم بچه

  میگم بیا همینو به فرزندی قبولش کنیم. 

  گم بهت.مرضیه: راستش رو بخوای منم میخواستم همینو ب

  رستم: پس من امروز میرم دنبال کاراش. 

  مرضیه: دستت درد نکنه. باالخره خدا خواست و ما هم پسردار شدیم.

  شو بخواد پس بگیره.رستم: فقط نگرانم که یه روزی مادرش برگرده و بچه

مرضیه: غلط میکنه. بچه رو گذاشته و رفته. دیگه کجا برگرده؟ اصال بچه خودمه. به 

  هیشکی هم اجازه نمیدم بهش چپ نگاه کنه.

  رستم: آروم باش مرضیه جان. هنوز که بچه ما نشده.

  مرضیه: خب یه کاری کن بشه رستم. من میخوام این بچه رو داشته باشم.
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  رستم: حاال اسمشو چی بزاریم؟

  زاریم اردشیر. مرضیه: اردشیر. اسمشو می

یرم میشه. باید یه چند جایی سر بزنم برای رستم: باشه. من میرم صبحونه بخورم. داره د

  کارهای اداریش. 

  مرضیه: باشه. ظهر یادت باشه غذای بچه هم بگیری.

  رستم: باشه یادم میمونه.

  فشارد.رود و مرضیه نوزاد را در آغوش میرستم به سمت آشپزخانه می

بگیره. هیشکی. هیشکی. مرضیه: عزیز دلم، اردشیرم. پسرم. نمیزارم هیشکی تو رو از من  

  تا آخر دنیا تو پسر منی عزیزم. 

  

  برلین 

  اس آزمایشگاه مرکزی اس 

  بامداد 1:00ساعت 

  آنه ماری

کند. یورگن پشت سرش روی زمین افتاده است. کسی آن دور کم چشمانش را باز میکم

  و برها نیست. 

  ست. گیرد. یورگن مرده احرکت است. آنه نبضش را مییورگن کامال بی 

ها. همه جا را گردد. توی کشوهای میز، داخل کمدها و فایل آنه همه جای اتاق را می

  گردد تا پرونده خودش را پیدا کند. می

اندازد و به اش را داخل شومینه میاش داخل کمد دیواری است. صفحه صفحه پرونده 

  نشیند. های آتش میتماشای رقص شعله
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کند و زیر کاغذها و مرکب،  ورگن. کشوی اول را باز می رود سراغ میز کار یدوباره می

  افتد. چشمش به گردنبند مادربزرگش می

شود. نباید بگذارد کسی او را ببیند. به آرامی  دارد و آرام از در خارج می گردنبند را بر می 

کشد. زند. آنه دستی به شانه او میکند. نگهبان سر راهرو دارد چرت میاز راهرو عبور می

شود و در تاریکی شب به سمت دروازه بزرگ  افتد. آنه از در خارج می نگهبان به زمین می 

رود و در  افتد. آن طرف آزمایشگاه جنگل است. آنه به سمت جنگل می آزمایشگاه راه می

  شود. تاریکی گم می

  

    1399خرداد  5

  خانه پدری اردشیر 

  اردشیر

کند جسد را ببرند. سوار گذارد. به مأموران کمک می اردشیر پاکت نامه را در کیفش می

کم اقوام دور و شود تا برای کفن و دفن پدرش به بهشت زهرا بروند. کماتومبیلش می

  جای خانه را فرا گرفته است. رسند. صدای گریه و ضجه همهنزدیک و آشنایان از راه می

  اردشیر در راه بهشت زهراست. 

افته؟ مگه من چی کار کردم؟ تازه به اردشیر: چرا این همه اتفاقات بد داره واسه من می

فهمم. اون از مرگ کنم. اصال نمینظر خودم و جوامع علمی که دارم به بشریت خدمت می

ره. چرا نائومی و استاد، این هم از مرگ بابام. چقدر همه چیز داره تراژیک پیش می 

  اینطوری میشه؟

  افتد که روی صندلی جلو است. چشمش به کیفش می

اردشیر: حاال تو این وضعیت هم بابام واسم نامه نوشته. باید چیز مهمی باشه که گفته تا 

نامه ای چیزی توشه. آره حتما منو دفن نکردین بهش دست نزنین. شاید وصیت 

  فی نداشته که. نامه است. وگرنه بابام از من چیزی مخوصیت 
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رود تا ترتیب کفن و شود. یکراست به بخش اداری میبا این افکار وارد بهشت زهرا می 

  زند. دفن پدرش را بدهد. تلفن را بر میدارد و به سارا زنگ می

اردشیر: الو سارا. نه. ببین من االن مجوز دفن رو میگیرم. یکی دو سه ساعتی هم باید تو 

مون. نه شما شورن. بعدش میتونیم ببریمش مقبره خونوادگینوبت باشیم که بابا رو ب

گیرم میارم اونجا. آره... آره... مواظب خودتم برید سمت مقبره. من جنازه رو تحویل می

  باش. باشه... خداحافظ.

  

گیرد. جنازه را به کمک مأموران  دو ساعت بعد، اردشیر جنازه کفن پیچ شده را تحویل می 

  گذارند.نس میشهرداری داخل آمبوال

  راننده آمبوالنس: خب شما جلو برو ما پشت سرت میایم.

  اردشیر: باشه. ممنون 

کم از دور شکل و شمایل اردشیر در حال رانندگی به سمت مقبره خانوادگی است. کم

جاست. جمعیت  منش آنشود. مقبره خانوادگی کیهان روستای پدری رستم نمایان می 

شود اردشیر که از اتومبیلش پیاده می ند تا اردشیر برسد. ازیادی جلوی مقبره ایستاده

  شوند. سیلی از جمعیت برای دیدن و روبوسی با او روان می

کنند تا جنازه را بردارند. کند. در آمبوالنس را باز میآمد گویی میاردشیر به همه خوش

ین کار را تکرار  خوانند. هفت بار تا مقبره اگذارند و فاتحه میجنازه را روی زمین می

  سپارند. کنند و در نهایت جنازه را به قعر خاک میمی

  مانند با اردشیر و سارا.روند. آشناهای نزدیک مرضیه و رستم میکم افراد میکم

  کند. گیرد و او را از زمین بلند میاردشیر زیر بازوی مادرش را می

ت و صورتت بزن. کمی استراحت  اردشیر: مادرجان... عزیزم... پاشو بریم یه آبی به دس

  کن. 

  مونم. نمیتونم تنهاش بزارم. مرضیه: نه مادر. من پیش رستمم می



80 
 

اردشیر: مادر من بابا هم راضی نیست تو این قدر اذیت کنی خودتو. باشه تهران که 

م.    نمیریم. فعال همینجا

  سارا: مادر جون... پاشو گلم. شب دوباره برمیگردیم سر مزارش. 

  برند. ای در باالی تپه میکنند و به داخل خانها با اصرار دو نفری بلند میمرضیه ر

  گردد و کیفش را بر میدارد. اردشیر به اتومبیلش باز می

  اردشیر: سارا... سارا... یه لحظه میای؟

  سارا: جانم چی شده؟

اری داشتی اردشیر: ببین سارا من باید برگردم تهران. خونه مون. شب میام اینجا دوباره. ک

  زنگ بزن. 

سارا: باشه... فعال که کاری نیست. راستی خونه رفتی اون چمدون آبیه رو هم با خودت 

  بیار. 

  اردشیر: باشه. میارمش. فعال خداحافظ.

  آید. شود و به سمت تهران میاردشیر به سرعت دور می

  کند. رادیو را باز می

د. بنا به اعالم وزارت بهداشت، ویروس   اینجا رادیو پیام. شنوندگان عزیز لطفا توجه فرما

نفر را مبتال کرده   2000کرونای جدید که از چین وارد کشورمان شده است تا کنون بیش از  

  نفر از هم وطنانمان جان باخته اند.  300است که از این میان متأسفانه 

تنها راهکار مبارزه با این ویروس، پیشگیری از آن است. لطفا تا  به گفته متخصصان، 

د. از وسایل نقلیه جمعی کمتر استفاده توانید دستمی های خود را با آب و صابون بشو

  کنید و با دیگران دست ندهید و روبوسی نکنید .....

میدوارم بعدش اردشیر: بیا. یه لشکر آدم تو روستا منو بوسیدن و باهام دست دادن. فقط ا

  دستاشونو شسته باشن. 
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کند. کیفش را بر میدارد و داخل رسد. اتومبیلش را دم در پارک می اردشیر به خانه می

رود و یکراست وارد گذارد. دوباره داخل میرود. چمدان آبی را پشت اتومبیلش میمی

  شود. باید نامه پدرش را بخواند. پذیرایی می 

  کند. خط پدرش است. کیف پاکت نامه را باز می

خواست این نامه رو برات بنویسم. " اردشیر عزیز. پسرم. خیلی وقت بود که دلم می

راستش رو بخوای، نمیدونم از کجا باید شروع کنم. ولی همینقدر بدون که گفتن این حرفا  

  واسه من خیلی دردناکه. خیلی بیشتر از اون چیزی که حتی بتونی تصورش رو بکنی. 

شدیم. خیلی تالش کردیم و خیلی زجر کشیدیم. مخصوصا بچه دار نمیدرت من و ما

های مادر من، مادرت خیلی عذاب کشید. از دست در و همسایه و مخصوصا زخم زبون

  تصمیم گرفتم به آلمان مهاجرت کنم و اونجا یه زندگی نو بسازم. 

افتاده بود و خوب   کارمندی سفارت ایران تو آلمان شغل بدی نبود. زندگیمون روی غلطک

گذشت. یه روزی اما یه خانم با لباس یکدست سفید و یه بچه به بغلش اومد سفارت. می

میخواست بیاد ایران. میخواست از آلمان فرار کنه. اصالتا لهستانی بود و چشمای سیاه  

هیچ جوری نمیشد واسش پاسپورت و اجازه ورود به ایران صادر روحی هم داشت. و بی

  کنم. 

ش کردم. شبش که میخواستم بیام خونه، روی صندلی ماشین یه سبد بود. توی سبد رد

  تو بودی اردشیر. با یه نامه و یه گردنبند. همون گردنبندی که به سارا دادی. 

اون گردنبند مادرت بود اردشیر. تو رو گذاشته بودن تو ماشین من. ولی اونقدر معصوم و 

یش پلیس. راستشو بخوای اون روزا پلیس و گشتاپو کوچولو بودی که دلم نیومد ببرمت پ

اس ممکن بود بکشنت. آخه مادرت یهودی بود. خالصه بردمت خونه و مهرت افتاد و اس

  به دل من و مرضیه. 

برو بودی که های سال بچه نداشتیم، تو هم اونقدر شیرین و خوشگل و تو دلما که سال

و رسما به فرزندی قبول کردیم و تو شدی نور نتونستیم ازت دل بکنیم. دو روز بعدش تو ر

  و روشنایی خونه ما. بعد اومدن تو زندگی من و مرضیه از کسالت دراومد و قشنگ شد. 
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تر که شدی، خواستم بهت بگم. ولی هر بار چشمای قشنگ و معصومت باعث شدند بزرگ 

ی به آخر عمرم نویسم چیزنتونم یه کلمه هم حرف بزنم. االنم که دارم این نامه رو می 

نمونده. ولی نمیتونستم این راز رو با خودم به گور ببرم. امیدوارم که منو درک کنی و 

بتونی منو ببخشی که این همه سال چیزی بهت نگفتم. من دوستت دارم اردشیر. تو پسر 

  منی. تنها پسر من و من همیشه دوستت داشتم و دارم. 

ام رفتم دنبال مادر واقعیت. اسمش بازنشستگیراستی، چند سال قبل برگشتن به ایران و  

«آنه ماری شرامپفر» بود. همه جای آلمان رو گشتیم. هیچ اثری ازش نبود. ناپدید شده  

بود. انگاری اصال وجود نداشت. فقط مقبره پدر و مادرش توی موزه جنگ جهانی دوم 

ه. خالصه هستند. خودش نیست. کسی ازش خبر نداره. هیچ مدارکی ازش باقی نموند

ام پیداش کنم که شاید یه روزی بخوای بشناسیش. ولی خواست تا زندهخیلی دلم می

  نشد. 

های تو توی این دنیا هستند بعد از من مواظب مادرت و سارا باش. اونا تنها دارایی 

  پسرم.  

های امیدوارم تو زندگیت همیشه موفق و شاد باشی. حیف که میرم و نمیتونم نوه

  نم. خوشگلمو ببی

ترین اتفاق دنیا واسه یه مرده و از طرف من ببوسشون. یادت باشه که پدر شدن شیرین

  تو باعث شدی که من پدر بودن رو تجربه کنم. 

  ازت ممنونم اردشیر "

  

ای مات و مبهوت مانده بود. سرش از درون داشت اردشیر نامه را که خواند، چند دقیقه

سراغش آمدند. موزه جنگ جهانی دوم و آشویتز   شد. باز هم آن سردردها بهمنفجر می 

هم درست زمانی که نام آورد. همانجایی که سردردش شروع شده بود. آنرا به یاد می

هایی که در های عجیبش یادش آمدند. خواب«آنه ماری شرامپفر» را شنیده بود. خواب

  شدند. روح به او خیره میها یک جفت چشم سیاه بیآن
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آشپزخانه و برای خودش یک لیوان آب ریخت. آب را سر کشید و بعدش بلند شد رفت 

  هایش را مالید. شقیقه

اردشیر: پس بگو چی بوده که بابا این قدر اصرار داشته که بعد مرگش بدونم. چه سرنوشت 

عجیبی دارم من! مادرم یهودی بوده، تو آلمان به دنیا اومدم، سر از ایران درآوردم. دکترامو 

دونم چرا اطرافیان  ترین ویروس قرن رو کشف کردم و حاال حتی نمیتو آلمان گرفتم، مهم 

  میرن. اصال سر در نمیارم. اصال و ابدا. می  من با سرعت

  زند. کمی در خانه قدم می

دم؟ نکنه من باعث مرگ نائومی و  اردشیر: نکنه من دارم ویروس رو به همه انتقال می

استاد و اون دکتر کشیک و پرستاره بودم؟ نکنه من کشتمشون؟ ولی صبر کن من هیچ 

ه با ویروس کار کردم و هنوز هیچ عالئمی ازش  عالئمی ندارم. االن بیشتر از پنج ماهه ک

چرا چرا. صبر کن. من یه هفت ساعتی خواب بودم، مرده بودم، نمیدونم. نشون نمیدم. 

  ام که االن. ولی آخه نمیشه که. من که زنده

  چیز نرمال است. گیرد. نبض و فشار خون و دمای بدن و همهعالیم حیاتی خودش را می

  راند. و به سمت روستا می کندوسایلش را جمع می 

شود. سارا و مرضیه با دیدن چهره آشفته اردشیر نزدیکش یکراست وارد خانه باالی تپه می

  شوند. می

  سارا: اردشیر... چیزی شده؟

  ام. اردشیر: نه چیزی نشده ساراجان. یکمی خسته

  شده.ات که داغونه. تو خستگیت این شکلی نیست که. بگو ببینم چی سارا: قیافه

  اردشیر: برگردیم تهران بهت میگم. فعال باید برم پیش مادرم.

  مرضیه: بیا عزیز مادر. بیا اینجا بشین پیش من. 

  دونم.اردشیر: مادر من نامه بابا رو خوندم. االن دیگه همه چیز رو می

  دهد.کند و به اردشیر گوش میمرضیه بغض می
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هر اتفاقی که بخواد بیفته، من فقط پسر  اردشیر: مادر میخوام بدونی هر چی که بشه، 

  توام. پسر تو و بابا رستم.

مرضیه: عزیز دلم. فدای تو بشم. آره که تو پسر منی. تو تنها پسر منی. نمیزارم هیشکی 

  تو رو از من بگیره. 

  سارا: چی شده خب؟ یکیتون واسه منم بگه چی شده.

  اردشیر: اینجا نه سارا. میریم تهران بهت میگم. 

  را: باشه. من برم وسایلو جمع کنم. تو هم مامان رو بیار تو ماشین.سا

شوند و به سمت کند. سوار اتومبیل میگیرد و او را بلند میاردشیر زیر بغل مادرش را می

  کند. خورد. گوشی را به سمت سارا دراز می گردند. تلفن اردشیر مکرر زنگ میتهران باز می

  جواب بدی؟  اردشیر: سارا میشه لطفا اینو

د من همسرش هستم.  سارا: بله میشه. الوو... سالم. ممنون. نه دستش بنده. بفرما

د. بسیار خب. بله ... بله...  ممنونم. خوبم. متشکرم. از همدلی شما متشکرم. بله بفرما

  ممنون ... خداحافظ. 

  اردشیر: کی بود سارا؟

  هو. سارا: دکتر شی 

  اردشیر: رئیس انستیتو؟

  آره دیگه. سارا: 

  گفت؟ اردشیر: خب چی می

  سارا: میگفت وقتی برگشتی ووهان یه سر بری پیشش. خبر مهمی داره واست. 

  اردشیر: همین؟ 

  سارا: اره دیگه.. البته خبر مهمشو داد به من. 
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اردشیر: بله دیگه.. شما هم که ناز داری برای خبرهای مهم دادن... خودکار و کاغذ تقدیم  

  کنم بهتون؟

  : نمیخواد ... میگم بهت. بزار برسیم. سارا

  گی؟اردشیر: خب چرا االن نمی

  سارا: چون تو هنوز به من نگفتی چی شده.

  زنیم.اردشیر: باشه پس تو خونه حرف می 

کند پیاده شوند کند. به مادر و همسرش کمک میاردشیر اتومبیلش را کنار خانه پارک می

  روند. و داخل خانه می

  کنیم.اردشیر: من میرم یه دوش بگیرم. بعدش میام صحبت می

  سارا: باشه. منم یه چایی دم کنم تا تو دوش بگیری.

  رود تا چای دم کند. شود. سارا به آشپزخانه میاردشیر وارد حمام می

  افتد. خسته است. خیلی خسته. مرضیه روی مبل پذیرایی می

  سارا: مامان حالت خوبه؟ 

  مرضیه: نه عزیزم. سردرد دارم. اونم خیلی شدید. 

  سارا: قرص مسکن بیارم واستون مادر جون؟  

  چرخ خیاطیه.  مرضیه: آره عزیزم. تو کشوی میز

  سارا: االن میارم. 

  گردد. رود و با چند برگ قرص باز می می

د مادر جون. االن میرم آب میارم واستون.   سارا: بفرما

  مرضیه: ممنون عزیزم. الهی زنده باشی همیشه. 

  سارا: زیر سایه شما مادر جون. من برم چایی رو درست کنم. 
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  ردردم کم بشه.مرضیه: برو گلم. منم کمی بخوابم شاید س

رود. اردشیر از حمام بیرون آمده است. داخل اتاق مرضیه بر میخزد و سمت اتاقش می

  پوشد. میرود و لباس می 

  پوآرو بگو ببینم چه خبره؟سارا: خب آقای 

د چه خبره خانوم مارپل.    اردشیر: شما باید بفرما

  سارا: وا خبری نیست که. یه مسئله کوچولو بود. 

  سئله منم خیلی کوچولو بود که.اردشیر: خب م

  سارا: ِاِاِا... واسه همین رفتی با مادرت خلوت کردی؟ 

  اردشیر: آره.  

  سارا: خب بشین که من چایی بریزم و بیام. 

  اردشیر: ممنون. 

گذارد و دیگری را خودش گردد. یکی را روی میز جلوی اردشیر میسارا با چای بر می

  دارد. برمی

وام بگم خیلی عجیبه. تا حد زیادی هم باورکردنی نیست. راستش اردشیر: چیزی که میخ

  اصال نمیدونم از کجا شروع کنم. 

  سارا: از اون اولش دیگه. از جایی که باید شروع کنی. 

اردشیر: ببین مسئله اینه که بابا برام یه نامه نوشته بود. تو اون نامه یه حقایقی از زندگی 

اسم سخته. نه لطفا گوش بده. فقط گوش بده و من رو آشکار کرده که هنوز هضمش و

  چیزی نگو. ممکنه رشته کالم از دستم در بره. 

سارا من بچه رستم و مرضیه نیستم. مادر من یه کسی بوده به نام آنه ماری شرامپفر. یه  

االصل که تو آلمان نازی گیر افتاده بوده. اون گردنبندی که االن گردنته، یهودی لهستانی 

اری بوده که به همراه یه نامه و سبد من به دست بابام رسوندتش. چرایی این  مال آنه م
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دونم. خالصه این که بابا و مامان منو به فرزندی قبول کردن و تا همین امروز  کارشو نمی 

  هم نمیدونستم که پدر مادر واقعی من نیستند. 

  االن خیلی ذهنم درگیره.

ساله   70سارا: صبر کن ببینم. این که نمیشه آخه. دوره جنگ جهانی دوم تا االن بیشتر از  

  سالته؟  35که گذشته. تو اگه اون موقع دنیا اومدی چطوری االن 

اردشیر: خب ذهن منم درگیر همینه دیگه. نمیدونم چطوری. ولی اینا چیزایی بودن که 

  بابا واسم نوشته بود.

  سارا: عجیبه. خیلی عجیبه و باور نکردنی. 

  اردشیر: میدونم. خب حاال خبر تو چی بود؟

عالی به عنوان رئیس جدید مرکز سارا: خبر مهمی بود حضرت آقا. خبر اینه که جناب

  تحقیقات برگزیده شدید. 

  گی؟اردشیر: واقعا؟ راست می

  هت. دیگه به من گفت. سارا: دروغم چیه خب. پرفسور زنگ زده بود که اینو بگه ب

  اردشیر: خیلی خب. کی باید ووهان باشیم؟

  تر بهتر. اونا منتظرن که تو رو به عنوان رئیس جدید معرفیت کنن. هر چه سریع سارا: 

  اردشیر: بسیار خب. اینم از این. خب. تو کاری با من نداری؟

  سارا: نه.

  اردشیر: میرم دراز بکشم. امروز خیلی خسته کننده بود. 

  خوام بخوابم. ام. منم میارا: منم اتفاقا خستهس
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  خانه پدری اردشیر
   24:00ساعت 

رود. مادرش در خواب شود. به سمت اتاق مادرش میاردشیر از صدای سرفه بیدار می

کند بیدارش کند. مادرش چشمانش را بسته و فقط کند. سعی میهای شدید میسرفه

  کند.سرفه می

  بیند. آید و چهره آشفته اردشیر را میتر می است. نزدیکبیدار شدهسارا هم به صدای سرفه  

  اردشیر: سارا. میشه زنگ بزنی اورژانس. مثل این که حال مامان اصال خوب نیست.

  زنگم.سارا: االن می

گیرد. اردشیر باالی سر مادرش نشسته سارا تلفن را بر میدارد و شماره اورژانس را می

  است. 

کند. این چشمان آنه چه که میبیند را باور نمیکند. اردشیر آنمرضیه چشمانش را باز می

خورند. خیلی آرام چیزی های مرضیه تکان میاست. لبماری است که به او خیره شده

  شنود. د. اردشیر نمیکنرا زمزمه می

  برد: لندن. چشم لندن. تر میگوشش را نزدیک 

کشد. اردشیر متعجب به دهان مادرش کشد و دیگر نفس نمیمرضیه نفس بلندی می

  کند. نگاه می

  آید.به سمت اتاق میگذارد و سارا تلفن را زمین می 

  سارا: اردشیر. اردشیر. با توام. 

  گرداند. چشمانش خیس است. اردشیر سرش را بر می 

  کنی؟ سارا: چی شده؟ چرا گریه می

  اردشیر: تموم کرده سارا. مامان هم رفت پیش بابا. سارا مامانم از دنیا رفت.
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  سارا: نه. برو کنار ببینم. 

  گیرد. آید باالی سر مرضیه و نبضش را میمی

  ای.. وای.. مامان مرضیه... نه... نه.. تو دیگه ما رو تنها نزار مامان. سارا: و

  زند.افتد و ضجه میروی تن مرضیه می

  آید. اردشیر میرود که در را باز کند. مأموران اورژانس هستند.صدای در می

اردشیر: لطفا به من گوش کنید جناب. یه لحظه باید وقتتون رو بگیرم. مادرم چند دقیقه 

  فوت کرده. اما یه چیزی هست. شما لباس ضد ویروس دارید؟ پیش

  مأمور اورژانس: بله داریم. چطور مگه؟

  اردشیر: احتماال از این ویروس جدیده گرفته باشه. تنگی نفس داشت قبل مرگش.

د. عباس... عباس.. اون لباسای مخصوص رو از  مأمور اورژانس: بسیار خب. اجازه بفرما

  د بپوشیمشون.اون پشت بیار. بای

  اردشیر: ممنونم از شما. من میرم داخل. 

  مأمور اورژانس: ما هم به محض اماده شدن میایم. 

  برند.آیند و جنازه مادر را با خود میمأموران می 

  

  1399خرداد  7

  مراسم ختم پدر و مادر اردشیر

  خانه پدری 

اش دهد. دستانش را روی سینهاردشیر دم در ایستاده است. اما با کسی دست نمی

  گذاشته است. 
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اش را مادر سارا داخل خانه است. روسری نازک سیاه رنگی روی سرش است. لباس سیاه

ای نشسته برایش دوخته بود. موهایش را از پشت بسته و دستمالی به دست، گوشه

  کنند. ده است و خدمتکاران به همه خرما تعارف می است. عطر چای در مجلس پیچی

آید. اما سارا مبهوت یک گوشه نشسته است و به جایی صدای گریه و شیون از داخل می

  نامعلوم خیره مانده است.

  اردشیر: سالم عمو حسین. خوش اومدید. 

  عمو حسین: سالم پسرم. تسلیت میگم. غم آخرت باشه. 

د.  د. خواهش میکنم بفرما   اردشیر: بفرما

  ای باید شما رو ببینم. عمو حسین: اردشیر پسرم، فقط من یه چند دقیقه

  اردشیر: بله عمو جون. شب میام خدمتتون. 

  حبت کنیم.عمو حسین: نه پسرم. شب دیر میشه. کاری دارم باهات که حتما باید ص

  اردشیر: باشه اگه این قدر مهمه. مهدی... مهدی... یه لحظه بیا.

  مهدی: بله

  ای همینجا دم در مهمونا رو تحویل بگیر تا من برگردم. اردشیر: چند دقیقه

  مهدی: چشم پسر عمو. 

  اردشیر: عموحسین بریم.

  عمو حسین: بریم تو ماشین من. 

د.    اردشیر: بفرما

اندازد و حسین دست میعمو روند. با هم به سمت ماشین میحسین عمو اردشیر و 

   آورد. کیفش را بیرون می 
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ها همکار بودیم. بعد از رفتن بابات عمو حسین: اردشیر جان. میدونی که من و بابات سال

از سفارت، منم منتقل شدم به سفارت لهستان و رفتم ورشو. ده سالی اونجا بودم. وقتی 

  ی اونورا. بچه بودی زیاد میومد

هفته پیش نامه بابات به دستم رسید که ازم خواسته بود دوباره یه پرونده قدیمی رو 

های پزشکی بودن هاشون پروندهپیگیری کنم. خیلی از مدارک از بین رفته بودن. بعضی

گشتم: آنه ماری که ال به الشون اطالعات ضد و نقیض زیادی بود. من دنبال یه اسم می

  سالگیش اطالعاتش بود. مابقی انگار ناپدید شده. 26دود شرامپفر. تا ح

ه که باید بهت بگم: آنه ماری شرامپفر، دختر تئودور شرامپفر، اولین  خب. این همه چیزا

شناسی فارغ التحصیل زنیه که از دانشگاه هاینریش هاینه دوسلدورف در تخصص میکروب

حقیق بوده و بعدش با حمله آلمان  شده. دو سالی تو آزمایشگاه همون دانشکده مشغول ت

  به لهستان، بر میگرده ورشو و اونجا دستگیر میشه. 

میبرنتش آشویتز. همه اقوام و دوستانش اونجا کشته میشن و آنه ماری رو ظاهرا بردن 

های لندن به برلین. از اینجا به بعدش دیگه گم شده بود. ولی اخیرا یه گزارش از بچه

قوط هیتلر، شخصی به نام ویلیام مک کارن یه دستیار ویژه دستم رسید که بعد از س

میکروبیولوژی واسه خودش استخدام کرده بوده به اسم نورا ویلیامسون. شاهد میگه 

  خیلی شبیه عکس آنه ماری بوده. ولی من اصال مطمئن نیستم. 

  اردشیر: نورا ویلیامسون؟ نه!

  عمو حسین: چی شد پسرم؟  

ترین اسما تو میکروبیولوژیه. من همیشه بهش  یکی از بزرگ اردشیر: نورا ویلیامسون 

  مون مال ویلیامسون بوده.رفرنس میدم موقع مقاله نوشتن. نصف کتابای دوره کارشناسی 

  بوده.  UCLعمو حسین: نورا ویلیامسون تا همین ده روز پیش استاد 

  ، آره خودشه.UCLفهمیدم. آره ، خدای من باید میUCLاردشیر: 

  عمو حسین: چی خودشه پسرم؟ 

  تنها دانشگاهیه که میشه از چشم لندن اونو دید.  UCLاردشیر: چیزی نیست عمو جون. 
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  عمو حسین: خب؟ 

اردشیر: گفتم که چیزی نیست. یه خاطره قدیمی بود فقط. خیلی کمک بزرگی کردی عمو 

  حسین. نمیدونم چطوری محبتتو جبران کنم.  

. پدرت بیشتر از اینا به گردن من حق داشت. من فقط عمو حسین: کاری نکردم پسرم

  وظیفه برادریمو انجام دادم. 

  اردشیر: واقعا ممنونم ازت. 

رود. شوند. اردشیر به سرعت به داخل خانه میعمو حسین و اردشیر از ماشین پیاده می

  کند. رود. سارا را صدا میگردد و به سمت در خروجی میبا کیفش باز می

  اردشیر: سارا... سارا...  

  سارا: بله. چی شده؟

  کشد. او را به کناری می

، یهو قیافه آنه های آخر که پیش مادر بودماردشیر: ببین سارا. یه چیزایی شده. اون ثانیه

  خورد. میگفت: لندن. چشم لندن. ماری اومد جلوی چشمم. لبای مادر تکون می

فهمیدم کی به کیه و چرا مادر باید از چشم لندن حرف بزنه. االن عمو اون لحظه اصال نمی 

  حسین اومده بود. همکار قدیمی بابا تو سفارت. 

متوجه شدم احتماال انه ماری تو لندنه. باید خیلی سریع برم لندن    یه چیزایی بهم گفت که

  و پیداش کنم. 

  سارا: االن؟ اردشیر االن باید بری؟ تو این وضعیت؟

اردشیر: سارا من باید بفهمم چه خبره و چرا اینطوری شدم. باید بفهمم که چرا هر کی 

  میره. نزدیک من میشه از حمله ویروس می

  من همسرتم و کنارتم و از حمله ویروس هم نمردم. سارا: حضرت آقا..
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هامون اومد. بزار  اردشیر: نگرانی منم همینه. اومدیم و بالیی سر تو اومد. بالیی سر بچه

  برم ببینم چرا اینطوریه. 

  سارا: چی بگم. باشه. کی میتونی پرواز کنی؟

تر میشه پرواز گیر راحت  اردشیر: نمیدونم. میرم دنبال کاراش. احتماال برم دوبی. از اونجا

  آورد. 

  

ین  وظبیفرودگاه    المللی ا
  امارات متحده عربی

 Sir, Please step aside, we needگوید: شود. مأمور دروازه به او میاردشیر از گیت رد می

to check your health condition  

رود. همه چیز طبیعی است. مشخصات او را اردشیر به سمت کانتر چک پزشکی می

  زنند. کنند و پاسپورتش را مهر مییادداشت می

کند. شود. هواپیمای لندن تا دو ساعت دیگر پرواز میمی 24اردشیر وارد سالن شماره 

  نشیند. روی صندلی می شود و وارد محوطه می

است. چشم لندن. به چشمان سیاه آنه که در صورت مرضیه دیده  کند. بهبه لندن فکر می

مالد هایش را می دهد. شقیقهگیرد. انفجاری آشنا در سرش رخ می سرش دوباره درد می 

نشیند. اطرافیانش افتد. روی زمین میشود. نفسش به شماره میاما درد برطرف نمی

فرودگاه با تجهیزات ایمنی پیش  زنند. امدادگر شوند و امدادگر را صدا میمتوجه می

  آید. می

  امدادگر: آقا... آقا. حالتون خوبه؟

  کنه.اردشیر: یه کمی سرم درد می

  امدادگر: همیشه درد داشتین یا االن اولین باره؟

  اردشیر: نه مزمنه. االن خوب میشه. 
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  کنید حالتون خوب نیست ببریمتون بیمارستان.امدادگر: اگر حس می 

  اردشیر: نه مشکلی نیست. ممنونم از لطفتون. فقط یه لیوان آب بهم بدید. خوب میشم.

  آورد. امدادگر برای اردشیر آب می

  خورد. سارا پشت خط است. تلفن اردشیر زنگ می 

کرد. چی شده؟ نه..... اون دیگه چرا؟ اردشیر: الو سارا... جانم. .. مرسی... نه سرم درد می

  ن که خبر دادی... خداحافظ. آره... باشه. ممنو

  وو است.کند. از طرف پرفسور شیکند. ایمیل را باز میروی تلفنش ایمیلی دریافت می

"اردشیر عزیز. متأسفانه باید به اطالع شما برسانم که استاد بزرگ جامعه میکروبی دنیا، 

عه بزرگ  پرفسور زیگفرید انترمن، دیشب بر اثر حمله ویروس کرونا در گذشتند. این ضای

  گویم. را به جامعه علمی میکروبی جهان و شما صمیمانه تسلیت می

  با تقدیم احترام 

  وو "شی

  

کشد: عجب. پرفسور انترمن و عموحسین جفتشون در یه روز باید از  اردشیر آه بلندی می

حمله ویروس بمیرن؟ یعنی چی؟ من که سر در نمیارم اصال. واقعا دارم دیوونه میشم. هر 

  من تماس داره از حمله ویروس میمیره. پس چرا سارا طوریش نمیشه؟  کی با

شود و مسافران لندن باید وارد هواپیما شوند. اردشیر  در همین فکرهاست که گیت باز می 

  شود.افتد و وارد هواپیما میراه می
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  1399خرداد  9

  ویروس در جهان   کاملشیوع 

  فرودگاه هیترو –لندن 
  الملل های بینپرواز ورودی 

  افراد در دو صف مختلف قرار است از گیت عبور کنند: اروپایی و غیر اروپایی.  

او را   12رسد. از گیت شماره اردشیر جزو دسته غیر اروپایی هاست. به جلوی گیت می

به سمت گیت میرود و مدارکش را روی کانتر    ?Sir, can I help کنند:  صدا می

  گذارد.می

  یت: آقای کیهان منش مأمور گ

  اردشیر: بله خودمم. 

  مأمور گیت: هدفتون از سفر به بریتانیا چیه؟

  اردشیر: تفریحی اومدم. 

  مأمور گیت: چه مدتی قصد اقامت دارید؟

  روز  10اردشیر: 

  مأمور گیت: لطفا بلیت برگشتتون رو نشون بدید.

د. خدمت شما.    اردشیر: بفرما

  مدارک گردش حساب مالی لطفا مأمور گیت: رزواسیون هتل؟ و 

کند و پاسپورتش ها را بررسی میتک آنگذارد. مأمور گیت تک اردشیر همه را روی میز می

  کند.را مهر می 

  مأمور گیت: به بریتانیا خوش اومدید. امیدوارم از اقامتتون لذت ببرید. 
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  دارد: ممنونم. روز بخیر اردشیر پاسپورتش را بر می

های حومه ، اتوبوس2رود. پارکینگ شماره به سمت خروجی می  شود واز گیت رد می

  برسد.  Uxbridgeشود تا به لندن را سوار می

شود تا به ایستگاه کنزیگستون  را سوار می   متروُپلیتنشود. خط  وارد مترو می  آکسبریجدر  

  رود. می UCLشود و مستقیم به سمت برسد. در این ایستگاه پیاده می

آید. لندن همیشه شلوغ و پر هیاهو بسیار ساکت است. آن هم های مترو باال میاز پله

 شود و کند. وارد انستیتوی میکروب شناسی میحرکت می   UCLدر این ایستگاه. به سمت  

  رود. از این جا چشم لندن کامال پیداست. مستقیم به طبقه چهارم می

روح در آن مشخص است: اندازد. یک جفت چشم سیاه بیتابلوی اساتید را نگاهی می

  . 34نورا ویلیامسون. اتاق شماره 

  .34. خودشه اینم 33، 32، 31، 30رود. به سمت انتهای راهرو می

  Do come in pleaseگوید: میزند. صدایی از داخل در را می

  شود.اند خیره میروحی که مقابلش نشستهکند و به چشمان سیاه بیدر را به ارامی باز می 
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  فصل چهارم 
اند. ادرشیر روح آنه، نورا یا هر کس دیگری که روبرویش است به او خیره ماندهچشمان بی

  کند.هم خیره به چشمان او نگاه می

  گوید: لطفا بنشینید دکتر کیهان منش. شود. به اردشیر میبلند میزن از جایش 

  اردشیر از تعجب نزدیک است شاخ دربیاورد: شما اسم منو از کجا میدونید؟

  دونم. لطفا اون درو ببندید و بنشینید. زن: من خیلی چیزا درباره شما می

  نشیند.بندد و میاردشیر در را می

  ها همدیگه رو دیدیم.زن: خب. دکتر کیهان منش. باالخره بعد از مدت

  اردشیر: بله. باالخره به هم رسیدیم. 

  زن: میخوام تو را با اسم واقعیت صدا بزنم: پیتر.

  پیتر؟  اردشیر: 

زن: بله این اسمی بود که روت گذاشته بودن. قبل از این که تحویل اون خانواده ایرانی 

  بشی.

  اردشیر: من هنوز متوجه نشدم چی شده.

کم باید برای تو مشخص زن: ببین پیتر. داستان کمی پیچیده است. یعنی االن دیگه کم

کرده و بخشی از تو شده. در   باشه که تو دیگه یه انسان نیستی. ویروس به تو حملهشده

واقع ذهن تو با ذهن من و همه افرادی که مثل ما هستند یه شبکه تشکیل داده که 

  تونیم اطالعات همدیگه رو بخونیم. مون میهمه

تو میتونی هر چی توی سر منه ببینی. االن داری وارد بخش خاطرات من میشی. از 

  و از کجا اومدی. آشویتز. ترجیح میدم خودت ببینی چی شده و ت

بیند. از آشویتز و شکنجه و کشتار و زندان. صدای ضجه زنان اردشیر تصاویری واضح می

آیند: چهره تر به حرکت در میهای افراد. تصاویر سریع و کودکان و خرد شدن استخوان
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بیند. بعد خودش است: سبد حاوی  رتبه نظامی آلمان را هم مینظامیان و چند مقام عالی

گذارد و البته گردنبندی که االن روی گردن ای که آنه ماری کنار دستش مینامه او و

  ساراست.  

  آید.رود. با صدای زن به خودش میبندد و به فکر فرو میچشمانش را می

اش نبود. تو هنوز اونقدر ذهنت قوی نشده که بتونی همشو زن: ببین پیتر. این البته همه

  به هم نزنی.با هم ببینی و ترتیبشون رو 

  گم.من خودم همشو واست می

اردشیر: سرتا پا گوشم. ولی اول بهم بگو چی صدات کنم؟ مادر؟ آنه ماری؟ نورا؟ پرفسور 

  ویلیامسون؟ 

  زن: همون آنه ماری بهتره.

د آنه ماری.   اردشیر: بفرما

  خوندم دوران عجیبی بود. آنه ماری: دورانی که من داشتم برای دانشگاه درس می

دوران هیچ دختری وارد دانشگاه نمیشد. دروس دبیرستانمون همش خیاطی و  اون

دادن. آشپزی و خونه داری و این چیزا بود. یه کمی هم التین و یونانی بهمون یاد می

دروس علمی و تخصصی مثل فیزیک و ریاضی مال پسرا بودن. فقط هم پسرا میرفتن 

  و میرفتن سر خونه بخت.  کردندانشگاه. دخترا بعد دیپلم باید شوهر می

ای نبود که بگه دخترا نمیتونن برن دانشگاه. شرایط یه طوری بود اما هیچ قانون نوشته

کرد که بخوان هایی که میخوندن هیچ جوری ذهنشون را باز نمیکه نتونن برن. عمال درس

  برن دانشگاه. 

تومی پزشکی داوید. عمو داوید استاد درس آنامن یه خوشبختی بزرگ داشتم: عمو 

گشت یک راست میومد سراغ من ها که از دانشگاه برمیدانشگاه دوسلدورف بود. شب

  داد. شناسی درس میو بهم فیزیک، ریاضی، شیمی و زیست 



99 
 

های عمو به میکروب شناسی عالقمند شدم. تو امتحان ورودی کم با کتابخالصه کم 

م نشستم تو کالسی که پر از پسر  دانشگاه هاینریش هاینه دوسلدورف نفر اول شدم و رفت

شون جا خورده بودن. تا حاال ندیده بودن یه دختر بتونه بیاد تو دانشگاه و تازه بود. همه

  با رتبه اول هم بیاد. 

گیرانه. از جمله این که باید مثل دانشکده اما شروع کرد به وضع یه سری قوانین سخت

پرسیدم که شستم و سؤال هم نمینپوشیدم و میرفتم ردیف عقب میمردا لباس می 

بودن. نمیخواستن من اونجا باشم. حواس دیگران پرت نشه. کال یه جورایی ضد من شده

  ولی من بودم. با تالش خودم اومده بودم و نمیخواستم وا بدم. 

بعدها فهمیدم عامل اصلی این تبعیض تو کالس کسی نیست جز عموی خود من که منو 

ای که اون خواست درست برم تو دانشکدهگاه. شاید دلش نمیکرد برم دانشتشویق می

هایی که داشتم پدر مهربونی بود که پشتم وایسته و بزاره درسمو  استادشه. با همه مشقت 

  ادامه بدم و مادری که بفهمه و خواستگارامو رد کنه.

شگاه از دانشکده با رتبه عالی فارغ التحصیل شدم و همون سال به عنوان دستیار آزمای

کردیم که بشه با استفاده از اون مرکزی استخدامم کردن. داشتیم رو یه پروژه بزرگ کار می 

ها آلمان از جنگ نژاد دام و گیاه رو طوری اصالح کرد که غذای بیشتری بدن. اون سال

جهانی اول لطمه دیده بود و گرسنگی و فقر معضل بزرگ کشور بود. ما واسه همین 

  تر از این حرفا بود. ولی آینده سیاه جنگیدیم.داشتیم می

های آتشین میکرد جمع شدند. اسمش رو خیلی زود مردم دور یه سرجوخه که نطق 

های گذاشتن پیشوا و به حزبش تو انتخابات رأی دادن. بعد یه مدتی، بالفاصله برنامه

و  کشتنکردن، میشون رو شروع کردند. هر کی شبیه خودشون نبود رو طرد میعقیدتی

  کردن. از روی زمین محوش می

ها، بعدش اومدن سراغ ما. من  ها، بعدش کمونیست یه دوره رفتند سراغ مارکسیست 

اون زمان برای عروسی دختر خالم رفته بودم ورشو که آلمان به لهستان حمله کرد. تو  

عرض دو روز ورشو رو گرفتند و همه ما رو مجبور کردند اونجا رو ترک کنیم. خاطرات 
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هایی از سرت درد بگیره. منو ببخش ولی ردناکیه و االن که اینا رو میگم شاید یه بخشد

  باید بشنوی.

  اند به دهان آنه خیره مانده است.اردشیر در حالی که چشمانش از درد بیرون زده

  آنه: خب کجا بودیم؟ آره. ما رو بردن کمپ آشویتز. 

ها نتایج پروژه کمی گیج بودم اون اوایل. ولی بعدش خیلی زود متوجه شدم که نازی 

های ژنتیک یه نوع خاصی از اصالح نژاد دامی ما رو دزدیدن و با استفاده از آزمایش

  ویروس به نام «صاعقه مرگ» درست کردن.  

یهودیا رو از بین ببره. ولی خب اونا از ژنتیک ر بود این ویروس به خیال خودشون قرا

  شونو ببین.فهمیدن. یعنی تعصبشون نمیذاشت استثناها و خطاهای نظریه چیزی نمی 

ها از تنگی نفس مردن. من تقریبا اولین بار اونو تو آشویتز آزمایش کردن. هفته اول خیلی

  در بردم.  تنها کسی بودم که از اون میون جون سالم به

اتفاقی که افتاده بود این بود: ویروس منو به عنوان میزبان اصلی پذیرفته بود. بدن من 

هم با ویروس مدارا کرده بود. ویروس جایگزین تمام بدن من شد و االن درون ذهن و 

شماره چهارده هستم. تنها کسی که   Covidمغز من داره زندگی میکنه. درواقع من ویروس  

ای پر شدند که با های من با ماده ژنتیکی ویژهاز حمله ویروس در امون مونده. سلول

  ویروس همکاری کرده. 

ویروس چند تا ویژگی به من داده که احتماال تو هم کشفشون کردی: اوال باعث شده 

پوستم در صورت مجروح شدن  خیلی متمرکز و دقیق بتونم فکر کنم. دوم این که بافت و 

  خیلی سریع ترمیم میشه. 

االن تو یه شبکه بزرگ به  Covidهای نوع اما یه ویژگی بد هم داره. در واقع همه ویروس

کنند. تا وقتی که بلد نباشی ذهن من و تو متصل هستند. اونا افکار ما رو دنبال می

البته موقع مرگشون سردرد کشن.  کنترلشون کنی، هر کسی رو که باهاش تماس داری می

  شدیدی سراغت میاد. نه؟

  اردشیر: آره خیلی شدید. 
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آنه: واسه اینه که هنوز بلد نیستی کنترلش کنی. یه سری ویژگی دیگه هم ویروس بهمون  

میده. تو اون هفت ساعتی که مرده بودی، بدنت با ویروس جایگزین شده. درست مثل 

های خودم کسب کردم. تو میتونی منحنی من. ولی تو یه ویژگی خاص داشتی که من

زمان رو خم کنی و تو زمان حرکت کنی. زمان رو نگه داری یا به عقب و جلو ببری.   –فضا  

ترین دانشمندای دنیا انجام دادم و به خودم یاد کاری که من با جذب کردن افکار بزرگ 

  دادم رو تو ذاتا بلد بودی.

  طقیه. ولی یه سری چیزا هنوز منطقی نیست.  اردشیر: خب. یه سری از این توضیحا من

  است و چرا بقیه مردن؟ آنه: بله میدونم. مثال این که چرا هنوز سارا زنده

  اردشیر: اره. و این که پدر و مادر من در نهایت کیان؟ 

آنه: سارا زنده است چون گردنبندی رو داره که خون تو روش ریخته. بزار به دو تا سؤالت 

. ببین پیتر. تو نمیدونم کجا به دنیا اومدی. البته طوری وانمود کردم که یه جا جواب بدم

پدر مادرت فکر کنن تو بچه منی و از آلمان خارجت کنن. شبی که منو بردن مرکز تحقیقات 

بعدا فهمیدم خواست مال اون باشم. اس جوون خیلی دلش میمیکروبی، یه مأمور اس

ز کنه. ولی من اون زمان سرشار از ویروس بودم و هوش کرده بود که بهم تجاوکه منو بی

  خب ویروس به اون حمله کرده بود. 

وقتی به هوش اومدم، گردنبند مادر بزرگم رو برداشتم و زدم بیرون. نگهبان سالن رو با 

رفتم که صدای گریه میومد. صدای گریه تو بود. ویروس از پا درآوردم و البته داشتم می

که یه میزبان بهتر واسش هست. واسه همین تو رو برداشتم و  ویروس متوجه شده بود

یه قطره از آب دهنم رو ریختم روی صورتت تا ویروس وارد بدنت بشه. تو از منظر 

که من  14شدی و میبینم که االن از ویروس ها میشناسی یکی از بهترین میزبان زیست 

  یه پیشرفت بزرگه. هستی تکامل پیدا کرده و این  19باشم به تو که ویروس  

  پله رو باال نپریده بودیم.  5قبال این قدر سریع 

خالصه نمیدونم تو بچه کی هستی. اما وقتی خواب بودی، انگشتت رو سوراخ کردم و یه 

قطره از خونت رو ریختم روی گردنبند. تو رو با گردنبند و یه نامه و موش و گربه بازی که 

  ایران تحویلت دادم و بعدش خودم رو مخفی کردم.روز قبلش درآوردم، به مأمور سفارت  
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چیز رو سوزونده بودم و اثری ازم هیچ جا نیست. با قبال موقع فرار پرونده پزشکی و همه

  یه اسم تازه به لندن اومدم و مشغول تدریس شدم. 

کنیم. اگر هم ها بچه نداریم. یعنی داریم. خودمونو تکثیر میراستش رو بخوای ما ویروس 

ای داشته باشیم، که یکی مثل تو باشه که بدن انسان و مغزش مال ماست، معموال بچه

  تر تبدیل میشه. به یه نسخه کشنده

اما همیشه توی ذهن تو بودم و هستم. تو هم توی ذهن من هستی. در واقع ما دو تا 

های نوع خودمون در ارتباط ذهنی هستیم. هر وقت بهشون فرمان بدیم با همه ویروس 

ه میکنند. االن که میدونی میتونی حمله رو کنترل کنی، میتونی کنترلش کنی. قبال حمل

  وقتی نمیدونستی با هر کی تماس گرفتی، کشتیش.

اما جالبه که وقتی تو رو برای معاینات پزشکی چک کنن، ویروس تمام عالیم آدم های  

فهمه که ویروس نمیسالم رو کپی میکنه و هیچ چیزی نشون نمیده. واسه همین کسی 

  توی بدن توئه.

ویژگی آخری که تو داری و من ندارمش اینه که تو میتونی تا هر وقت که بخوای «زنده» 

بمونی. هر وقت که دلت خواست میتونی بدنی رو که اشغال کردی ترک کنی و بکشیش  

ده روز و یه میزبان جدید پیدا کنی. من این رو هم نداشتم و نتونستم به دست بیارم. تا 

آینده هم دیگه این بدن نمیتونه منو تحمل کنه و میمیرم. فقط حواست باشه که موقع 

  مرگ بدن انسانی منو بسوزونی. 

  دهد. گیرد و فشار می اردشیر هنوز باور نکرده است. سرش را میان دستانش می

  م؟ اردشیر: چرا باید آدما رو بکشیم؟ اصال چرا باید ما اینطوری باشیم؟ چرا نمردی

آنه: پیتر. من و تو االن دیگه انسان نیستیم، ما یه مغز ویروسی هستیم در بدن انسان. 

فکرشو بکن که از زمان زندگی من تا حاال چند میلیون نفر آدم در اثر خودخواهی یه عده 

ای فکر میکردن کشته از بین رفتن. چند میلیون نفر آدم به خاطر این که یه طور دیگه

هایی که ذاتا محصول نفر آدم از گرسنگی، فقر، نداری و بیماری  شدن؟ چند میلیون

های ابلهانه یه عده بوده از بین رفتن؟ خب من و تو یه ویژگی خوب داریم. به اون تصمیم

  کنیم. کنیم. حداقلش اینه که شرشونو از سر بقیه کم میهای ابله هم رحم نمیآدم



103 
 

هزار ساله به  100ی که تو این کره خاکی کنیم. همون چیزایما نظم جهانی رو درست می

گردونیم. میدونم باورش سخته واست. ولی تو دیگه انسان هم ریخته رو بهش بر می

  نیستی. تو یه ویروسی که یه بدن انسانی رو اشغال کردی. 

  میدونی تو ذهنم چیه؟اردشیر: 

پسر که ترکیب مکملشون آنه: بله که میدونم. تو دو تا بچه در راه داری. یه دختر و یه 

ارتقاء بده. تو احتماال ندانسته تا  25رو که تو هستی رو تا نوع  19میتونه ویروس نوع 

میرن. خالصه اینجا باعث شدی چند میلیون نفر مبتال بشن که البته قسمت زیادیشون می

  اینم واسه برگردوندن تعادل دنیا الزمه.

میلیارد نفر. اون دو تا بچه تو دیگه  4میرسه به ها دار بشی، تعداد کشتهاما اگر تو بچه

  قابل مهار کردن نیستن. از بمب هیدروژنی قدرت تخریب باالتری دارن.

  های خودمو بکشم؟ اردشیر: یعنی باید بچه 

کنی انسانی. تو یه ویروسی. متوجه هستی؟ هنوز آنه: پیتر. مثل این که هنوز فکر می

هاتو نکشی و زاری. تو اگه بچهانیت مایه میداری از بخش احساسات و عواطف انس

خودخواهانه بخوای بزرگشون کنی، آینده سیاره رو به خطر میندازی. دیگه زندگی روی  

میلیارد کشته که بعدش جنگ و خونریزی و غارت  4زمین وجود نخواهد داشت. 

میمیرن.  میلیارد نفر دیگه هم از گرسنگی و فقر    2کشورهاشون رو شروع میکنن. اون وقت  

  های اولیه میرن تو جنگل. مابقی که بمونن مثل آدم

تمدن بشری نابود میشه اینطوری. تو االن باید تصمیم سختی بگیری پیتر. باید تصمیمی  

  بگیری که بشریت رو نجات میده. 
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  ووهان  

   خانه اردشیر
پشت کامپیوترش نشسته است. در حال  کند، سارا در حالی که با گردنبندش بازی می 

ای رسد. کیفش را گوشهبندی مباحث فصل اول تزش است. اردشیر از راه میجمع 

  شود.گذارد و وارد اتاق کار میمی

  اردشیر: سالم. خسته نباشی.

  سارا: سالم.. شما هم خسته نباشی.

  اردشیر: چه خبرا؟ 

  ل رو تموم کردم. تو چه خبر؟ سارا: دارم روی تزم کار میکنم. مقدمات و فصل او

اردشیر: مراسم طوالنی و خسته کننده تودیع و انتصاب. تموم هم نمیشد. ده بار رفتم 

  باالی تریبون. 

د تز ما توسط شما انجام میشه؟سارا: خب تبریک می    گم جناب رئیس. حاال تأ

  کنی. اردشیر: نه. کمیته تخصصی همچنان وجود داره و تو باید مراحل اداری رو طی

  زارم.سارا: میدونم عزیزم. دارم سر به سرت می

  هامون خوبن؟اردشیر: بچه 

  سارا: جای شما خالی. هوس بستنی و کره بادوم زمینی کرده بودن. 

  اردشیر: چقدر خوب که خوب و سالمن و هوس هم میکنن.

ترین دانشمند قرن حاضر، آقای رئیس و البته همون سارا: بله دیگه. دوقلوهای بزرگ 

  اردشیری هستن که من از سال اول دانشکده عاشقش بودم. 

  اردشیر: هنوز هم نگاهای سال اول دانشکده یادم نمیره. 
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  سارا: نباید هم یادت بره. مگه دست خودته که یادت بره؟ 

 اردشیر: خب حاال.  

  سارا: اردشیر. یه چیزی میخوام بهت بگم. امیدوارم ناراحت نشی. 

  اردشیر: بگو.

سارا: تو از وقتی از لندن برگشتی خیلی عوض شدی. این همه مدته که بهم نگفتی باالخره 

  چی شد؟ آنه ماری رو پیدا کردی؟ جواب سؤاالتتو گرفتی؟ چی شد باالخره؟  

  . اردشیر: خیلی مفصله

  ام. سارا: باشه. خب من شنونده خوبی

اردشیر: باور کن چیز خاصی نیست. یه سری خاطره مبهم از چند نفر شنیدم. خیلی روشن 

  و شفاف نبودن. 

  سارا: باشه. همونا رو تعریف کن. 

اردشیر: سارا جان. واقعا چیزی برای تعریف کردن ندارم واست. یه سری اطالعات پرت و  

  حتی مطمئن نیستم راست میگفتن یا دروغ. پالست از کسایی که 

  سارا: یعنی به من اعتماد نداری؟

  گم. اردشیر: اتفاقا چون بهت اعتماد دارم نمی

  سارا: من که متوجه نشدم.

اردشیر: باشه. واست میگم. ولی قول بده بعدش هم همینقدر راحت و خوب برخورد کنی  

  با داستان. کمی تلخه. 

  کنم.سارا: گوش می 

شناسم. آنه ماری رو پیدا نکردم. یه سری یادداشت ازش بود که ر: من پدرمو نمیاردشی

توش نوشته بود شبی که در بازداشتگاه بوده، یه افسر آلمانی بهش تجاوز میکنه و بعدها 

ها مجبور میشه منو بزاره و بره. حتی نمیدونم اسم اون برای فرار کردن از دست آلمان 
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ام و از کجا  پاشونه. نمیدونم کیمسئله داره منو از هم می افسر آلمانی چی بوده. این

  اومدم. 

  اندازد.شود و دستانش را دور گردن اردشیر میسارا بلند می

سارا: تو اردشیر کیهان منشی. همسر من. همینم واسه من کافیه. این که از کجا اومدی 

منو این قدر  زندگیو چطوری اصال مهم نیست. مهم اینه که سر راه من قرار گرفتی و 

  داشتنی کردی. قشنگ و دوست 

  گذارد.اردشیر دستانش را روی صورت سارا می 

  اردشیر: ممنونم که گوش کردی. میرم کمی قدم بزنم. 

  سارا: باشه عزیزم. برو. فقط اگه زحمتی نیست موقع برگشتن برنج بخر. 

  خرم. اردشیر: باشه. می

  

  1491مرداد  23

  ردفترچه خاطرات اردشی
ترین کس من بود. تنها کسی بود تو دنیا که هیچ وقت اجازه نمیدادم ویروس سارا مهم 

ای که آخرین لحظاتم تو لندن تنها چهره   تو بدنش فعال بشه. سارا مفهوم زندگی من بود.

  جلوی چشمم میومد سارا بود. 

برای من بشریت اندازه عشقم به سارا بود. این همه سال از دوسلدورف، برلین، تهران، 

ووهان، گوانگجو و پکن در هر شرایطی پشت و پناه من سارا بود. تمام مسیری که تا 

های سارا بود. این که میدونستم کسی هست که بخوام بودم به خاطر حمایت اینجا رفته

  بهش پناه ببرم.  

ها یکی رو ترین انتخاب دنیا رو واسم گذاشت. باید بین سارا و آینده آدمخت آنه ماری س

ها به دنیا میومدن، دیگه کنترل ویروس غیر ممکن میشد. دیگه کردم. اگه بچهانتخاب می

  نمیشد جلوی مرگ رو گرفت.  
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  هام معنای مرگ.سارا معنای زندگی بود، بچه

ار ویروسی بودم که درون ذهنم داشت و من این وسط کی بودم؟ من عامل اصلی انتش

  بودم. کرد. قبل از این که بدونم هزاران نفر رو آلوده کرده زندگی می

رسید. این که افکار من میتونن باعث بشن یه سری  رحمانه به نظر میاون اوایل واسم بی

  از آدما بمیرن. 

خواست شه. دلم میاما بعدترها واسم عادی شد. اجازه دادم ویروس تو نصف دنیا فعال ب

ها یادآوری میشد که چقدر مسئولیت  طبیعت کار خودشو پیش ببره. به نظرم باید به آدم

اعمالشون با خودشونه و چقدر رعایت نکات ساده میتونه اونا رو از شر من در امان نگه 

  داره. 

ها به فکر فرو برن و تجدید نظر کنند. توی  مرگ تلخ بود، ولی باعث میشد آدم

  شون. توی رفتارهاشون، و تو روابطشون. یزندگ

رسید ولی دلم میخواست بزارم آدما ضدضربه بشن. با انداختنشون بیرحمانه به نظر می

تو شرایط سخت. شرایطی که بتونن باهاش برای بحران حسابی تمرین کنن و ورزیده 

  بشن.

ن سیاره محل تمام حیات اییادم افتاد که طبیعت هم همیشه همین راه رو طی کرده.  

کردن زندگی بوده. اما چیزی که هست اینه که تمام تصورات ما از زندگی  آزمایش و بهینه 

  اشتباه بوده. 

هایی مثل من تکامل در نهایت تو «سادگی» خالصه میشه نه پیچیده تر بودن. ویروس 

ریزی میشن و به خوبی میتونن اون خیلی ساده و کارآمدند. واسه یه هدف خاص برنامه

  هدف رو تکرار کنند. 

ریزی ادامه زندگیشون تر میشن، تمرکزشون کمتر میشه. برنامهها پیچیدههر چقدر سلول 

شه که باید در راستای هم تری شکسته میتر و هدف واحدشون به اهداف کوچیکسخت 

ها با هم پیش پیش برن تا به اون هدف اصلی برسند. این جاست که معموال همه بخش 

تره. یعنی هر چقدر  اما زندگی خیلی قویپذیر میشن. ت اینجاست که ضربهنمیرن. درس
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هم عوامل سخت و ضد زندگی زیادتر باشن، انگار واسش بهتر تمرین میکنه و دوباره، از 

  اونجایی که حتی فکرشم نمیکنیم خودشو نشون میده.

ها واسه ترین به نظر میاد تکامل داره مسیر اشتباهی رو طی میکنه و به جای انتخاب به

ها ترین ها رو انتخاب میکنه. مثل این میمونه که برای زنده بودن آدمزندگی، فقط پیچیده

  مالک رو بزاریم روی اندازه قد یا وزنشون. 

درسته که این دو تا عامل ممکنه از سالمتی و برخورداری ناشی شده باشن، ولی بعضی 

  کنند. و منابع رو بدتر مصرف میوقت ها مایه دردسرن. انرژی بیشتری نیاز دارن 

شناسم. االن من زندگی در کالبد انسانی رو تجربه کردم. زندگی در کالبد ویروس رو هم می

  موقع انتخاب منه. امروز باید تصمیممو بگیرم. امروز باید انتخاب کنم. 
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   1399تیر  12

ین   رسخبرگزاری    المللی آسوشتید
است اقدامات پیشگیرانه با در جهان باعث شده ناقوس مرگگسترش سریع ویروس 

شتاب بیشتری در جریان باشد. امروز وزیر بهداشت آمریکا اعالم کرد در این کشور بیشتر 

نفر در معرض خطر مرگ  120اند که از این میان میلیون نفر به این بیماری مبتال شده 1از 

ها آالسکا در قرنطینه کامل قرار دارند. این ایالت ی کالیفرنیا، نوادا و  ها اند. ایالتقرار گرفته

ها باعث اند. تأمین نیازهای اولیه این ایالت تحت تدابیر امنیتی شدید قرار گرفته

  است بار مالی زیادی به دولت تحمیل شود. شده

برای مبارزه با  میلیارد دالر بودجه 300داری فدرال آمریکا امروز از اختصاص رئیس خزانه

خبر داد. به گزارش خبرنگار آسوشتیدپرس، این   ناقوس مرگعواقب اقتصادی ویروس 

هایی از اقتصاد بودجه صرف آموزش مجدد کارکنان و تربیت افراد جدید برای بخش 

  اند.خواهد بود که با گسترش ویروس، کارکنان خود را از دست داده

د. اکنون به دستم رسلطفا به خبری که هم   ید توجه فرما

امروز در کواالالمپور به طور کامل به موضوع گسترش ویروس    8اجالس سران منطقه گروه  

اختصاص یافت. در این اجالس مقرر شد میزان تولید مواد ضدعفونی کننده   ناقوس مرگ

های ناشی از  با اختصاص بودجه اختصاصی سرعت بیشتری پیدا کند. میزان خسارت 

شود که با تریلیون دالر برآورد می 112معادل با  8بر اقتصاد گروه  ناقوس مرگویروس 

خسارت تا دو سال آینده قابل جبران ز توجه به رشد اقتصادی این گروه، این میزان ا

  است. 

اند. خبر داده ناقوس مرگهای جدید برای مبارزه با ویروس دانشمندان از کشف روش 

اند که قرار پژوهشگران انستیتوی میکروبی ووهان ماده ویروس کش جدیدی ابداع کرده

های اولیه، برای ضد عفونی کردن گسترده شهرهای جهان  است پس از انجام آزمایش 

  مورد استفاده قرار گیرد. 
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بهداشتی  چنان بر لزوم پیشگیری از گسترش ویروس، با رعایت نکاتدانشمندان اما هم

  اند. به جای درمان آن تأکید ورزیده 

میلیون نفر در مجموع به این  240شود که در مقیاس جهانی تا کنون تخمین زده می

ای از ابهام  ها قطعی و مابقی در هالهمیلیون نفر از آن  10باشند که ابتالی بیماری مبتال ده

  است. قرار گرفته

روانشناسانه برای  های ویژهکشورها خواست برنامهدبیر کل سازمان ملل امروز از سران 

بازگرداندن آرامش به شهروندان اجرا کنند. انجمن روانشناسی آمریکا نیز از تمهیدات 

چنین انجمن جهانی ای برای کاهش وحشت از گسترش اپیدمی جهانی خبر داد. همویژه

درمانی به صورت رایگان های آنالین روان اینترنت از افزایش زیرساخت دسترسی به برنامه

  است. برای همه جهانیان خبر داده

های مقرر شد برای سهولت دسترسی همه جهانیان به اینترنت رایگان و آزاد، از تکنولوژی

  ای ارتش آمریکا استفاده شود. ماهواره

دبیر کل سازمان ملل، ضمن تشکر از سران کشورها برای کنترل مؤثر این بیماری، در مورد 

قی از جهان که ارتباطات محدودی با جهان دارند، ابراز نگرانی کرد. بان کی مون مناط

ر وحشت دارند، با اتکا به روش های سنتی و سطحی، معقتد است کشورهایی که از تغ

زده و لجوجانه، شوند، بلکه با اقدامات شتابنه تنها باعث کاهش نگرانی جهانی نمی

آورند. وی از سران این کشورها  رو فراهم می موجبات گسترش جهانی بیشتر ویروس

گیری جهانی باز گردند و خود را از جهان ایزوله  درخواست کرد دوباره بر سر میز تصمیم

  نکنند.

های قطع اینترنت در این شرایط اشاره و آن را هشداری برای زمزمه وی هم چنین بر

  پیشگیری سریع از طریق ارسال منابع آموزشی رایگان توصیف کرد. 

د.    لطفا به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه فرما

ترین دکتر کیهان منش، دانشمندی که پیش از این با کشف ویروس «ناقوس مرگ» مهم

شناسی را از آن خود کرده بود، از مرگ همسر و فرزندانش خبر داد. میکروب جایزه علمی

دولت چین امروز با انتشار این خبر، محل زندگی و انستیتوی محل کار دکتر کیهان منش  
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است. دکتر کیهان منش در پیغامی ویدئویی، از همدردی همه افرادی را قرنطینه اعالم کرده

  است. اند، تشکر کردهسته گل، به او دلداری دادهکه با ارسال پیغام تسلیت و د

  مشروح اخبار تا سی دقیقه دیگر در آسوشتید پرس.  

  

  فترچه خاطرات اردشیرد
  1491مهر   21

های من قربانی من شدند. های زمان رو چند بار دیگه باید خم کنم. سارا و بچهمنحنی 

د جلوی گسترش ناقوس مرگ رو  تونستم اجازه بدم کل بشریت نابود بشه. باینمی

ویروسشو فعال کنم،  ای که تصمیم گرفتم گردنبند سارا رو باز کنم و گرفتم. تا لحظه می

های کردم اینطوری میتونم جلوی تکامل ویروس به گونهمردند. فکر میها نفر میمیلیون

نتونه  19ز بعدی رو بگیرم. یعنی من تو ذهنم شبکه رو طوری فعال کردم که دیگه باالتر ا

  تکامل پیدا کنه. 

بود. نه آنه ماری نبود. نگاه خود سارا بود. اون آخرین نگاه سارا، شبیه نگاه آنه ماری شده

ن   نگاهی بود که سال اول دانشکده بهم انداخت. نگاهی که بعدش سرش رو انداخت پا

  و خیلی ریز خندید. 

 ,Ohاون نگاهی که تو دوسلدورف داشت، وقتی خوردیم بهم و سرش رو باال آورد و گفت:  

es tut mir leid برق نگاهش درست مثل روزی بود که قرار شد با هم ازدواج کنیم. شبی .

ی که با یاهکه رفتیم باالی کلیسا و از اونجا کل دوسلدورف رو با هم دیدیم. همون ثانیه

هایی که باید با هم و دست به دست هم فتح هم در مورد زندگی حرف زدیم و قله

  کردیم. می

هامو تو یه روز باید از  هم سارا و هم بچهبعد از مرگ سارا، چند سالی قلب من دیگه نزد.  

من کردم. بودم رو با دست خودم نابود می دادم. باید چیزی که خودم ساخته دست می

  گرفتم. ترین ویروس قرن رو میوی گسترش مهمباید جل
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ها شدم و هایی ناخواسته باعث مرگ خیلیاما زندگی خودم رو از هم پاشوندم. یه زمان

  بعدش تنها کسی که برام مهم بود رو با اراده خودم کشتم. 

  سارا تنها دارایی مهم من تو این دنیا بود. 

  

  1399تیر  12

رس   خبرگزاری آسوشتید
جمعی دانشمندان جهان برای مهار ویروس ناقوس  ه گزارش خبرنگار ما، تالش دستهب

ها کشته، امروز به سرانجام رسید و دانشمندان از کشف ماده ویروس  مرگ، پس از میلیون 

  کش که عالج قطعی ویروس ناقوس مرگ است خبر دادند. 

یت جهت بررسی میزان  دبیر کل سازمان ملل، امروز از تشکیل جلسه اضطراری شورای امن

  است. جهانی خبر دادهخسارت  

زنیم بیشترین میزان خسارت در بان کی مون در این باره به خبرنگار ما گفت: "حدس می

اند. ما هنوز هیچ مرجع و  کشورهایی باشد که کمترین میزان ارتباط را با دنیا داشته

ها در دست نداریم. به خسارت آن شاخص معتبری برای اعتبارسنجی آمار و برآوردهای 

  های بسیار اندکی از آنان در دست داریم."خصوص که اخیرا با قطع اینترنت، داده

تریلیون دالر بودجه برای بازسازی  10امروز از اختصاص  8اجالس سران کشورهای گروه 

 به گزارش خبرنگار ما، بودجه است. خبر داده 8های آموزشی کشورهای گروه زیرساخت 

شناسی و های فلسفه علم، فلسفه، انساندر رشته 8ها و مراکز پژوهشی در گروه دانشگاه

ای اعالم کردند از این پس در بیانیه 8یابد. سران کشورهای گروه منطق افزایش می 

تر درباره جهان هستی و ارتباط خود با آن است و تر و عمیق بشریت نیازمند تفکر دقیق

صرف روی تکنولوژی و گسترش آن، به عنوان تنها راه نجات بشریت، رسد تمرکز  به نظر می

  است. ناشی از مفروضات اشتباه در فهم جهان بوده

د.    لطفا به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه فرما
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هایش در زمینه ویروس ناقوس مرگ، دکتر کیهان منش، که پیش از این به خاطر پژوهش 

بود، از پیشرفت مطالعات شناختی ویروس ناقوس مرگ ردهجوایز متعددی از آن خود ک

  است. دکتر کیهان منش در این رابطه به خبرنگار ما گفت:  خبر داده

ها البته واکسن ندارند. هر ویروسی قادر به بازتولید و جهش و بازسازی دوباره "ویروس 

نستیم ژنوم ناقوس مرگ است که توا  RNAخودش است. اما چیزی که ما داریم، بخشی از  

تری از نحوه عملکرد  شود شناخت دقیقآن را رمزگشایی کنیم. این رمز گشایی باعث می

باشیم و برای حمالت بعدی آن آماده شویم. ما هم و حمله این ویروس در دست داشته

اکنون شناخت بسیار دقیقی از این ویروس در دست داریم. امیدواریم بتوانیم با همین 

های این خانواده را نیز شناسایی و رمزگشایی کنیم. نتایج این سرعت سایر ویروس 

  به چاپ خواهد رسید." Natureها در نشریه هفته آینده پژوهش 

  

  1491مرداد  23

  دفترچه خاطرات اردشیر
سارا رو نمیتونستم از دست بدم. یعنی مسئله فقط سارا نبود. مسئله مرگ و زندگی 

  زندگی رو خیلی خوب شناختم. زندگی همیشه جاریه.  میلیاردها انسان بود.

گیرن، اما باید جایی اعتراف کنم که از ها در صدر هرم تکامل قرار میدرسته که ویروس 

شون به وجد اومدم و معقتدم باید العادهها و قابلیت تطابق فوقپیشرفت سریع انسان 

  انسان روی باالی هرم تکامل قرار داد. 

ترین تکنولوژی تونست بر سرمای یخچالی صد هزار  ر ابتدایی با سادههمونطوری که بش

سال گذشته غلبه کنه، مطمئن بودم که بشر امروزی هم میتونه راهکار پیدا کنه. اصال بشر 

هاش بوده که تونسته راهشو از بقیه به همین «حل مسئله» و از بین بردن قابلیت 

  موجودات جدا کنه و بشر بشه. 

ه فکر میکنم که اگر بیماری نباشه، اصال سالمتی ارزشمند نیست. مثل با خودم همیش

  زندان و مرگ و تبعید و شکنجه که بدون تهدیدشون نمیشه مزه آزاد بودن رو چشید.
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تاریخ رو چند باری به عقب و جلو بردم و دیدم که روی این سیاره که به نظرمون بهترین  

زندگی همیشه با آل فراهم نبوده. ایده جا واسه زندگی بوده، هیچ وقت شرایط زندگی

  تهدید مواجه بوده. 

کردن. رعد و برق و ها بهشون حمله میها و ویروسجانورا همدیگه رو میخوردن. باکتری

سنگ از باال و زلزله و آتشفشان زیر پاشون بوده. بارها و صاعقه و امواج کیهانی و شهاب

تن و منقرض شدن، ولی «زندگی» ادامه بارها موجودات زنده خیلی زیادی از بین رف

  کردیم نشون داده. داشته. زندگی از بین نرفته و هر بار خودشو از جایی که فکرشم نمی

های من هم باید باشند. برای آینده. برای این که در آینده بشه براشون چاره پیدا بچه

قط باید متمرکز بشه کرد. چون این بشر میتونه واسه همه چی درمان و راهکار پیدا کنه. ف 

  روی فهمیدن و فکر کردن. زندگی خیلی ارزشمنده. خیلی زیاد. 

Was ist gut? – Alles, was die Machtgefühle, den Willen zur Macht, die Macht selbst im 

Menschen erhöht. Was ist schlecht? – All das geht von Schwäche aus.Was ist 

glücklichkeit? – Das Gefühl, dass die Kraft zunimmt – 114 as sein Widerstand 

überwunden wird. 

05 March 2020  

  پایان نگارش 
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  خواننده گرامی.

باشد. هر گونه شباهتی اش میاین یک داستان تخیلی و ساخته و پرداخته ذهن نویسنده

اش تخیل نویسنده را صرفا به حساب ها، وقایع و رخدادهای آنها، زمان در شخصیت 

  بگذارید. 

رو، و روزهای سختی که امیدوار است توانسته باشد در روزهای سخت پیش نویسنده

  باشد.گذرانیم، شما را اندکی سرگرم کردهمی

هایی از آن این داستان در شش روز به رشته تحریر درآمده است و ممکن است بخش 

  برای شما مبهم مانده باشد.

اش مجاز  از این نوشته و داستان، صرفا به شرط ذکر نام نویسندههر گونه استفاده 

 SA -NC-BY-CCالمللیباشد. این داستان تحت لیسانس کریتیو کامنز و مجوز بینمی

   .استبرای دسترسی عموم به اشتراک گذاشته شده4.0 

  


