ناقوس مرگ
نویسنده :یاور مشیرفر

FEBRUARY 29, 2020

آغاز نگارش

ﺗﻘدیﻢ ﺑﻪ
همﻪ آنانی کﻪ ﺑﻪ خاطر خطاهای سیستمی ،ارزشمندﺗرین داراییهایشان را از دست
دادند.
ﺗﻘدیﻢ ﺑﻪ روح ﺑلند  176شهید خطای سیستمی
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فصل اول
 12اردیبهشت 1498
 5:00صبح روز چهارشنبﻪ
آخرین ﺑازمانده ویروس ناقوس مرگ ،پس از ﺗحمل یک دوره طوﻻنی ﺑیماری سرطان،
امروز در گذشت .ﺑﻪ گزارش خبرگزاری جهان نیوز ،اردشیر کیهان منش ،امروز پس از ﺗش ع
جنازه،در گورستان خانوادگیاش دفن میشود.
اردشیر در زمان انتشار ویروس ناقوس مرگ ،در انستیتوی ﺗحﻘیﻘات میکروﺑی دانشگاه
ووهان مشغول ﺑﻪ گذراندن یک دوره پژوهشی پیشرفتﻪ ﺑود .پس از آن و ﺑا انتشار وسیع
ویروس ،ﺑﻪ غیر از او ﺗمام اعضای خانوادهاش از دنیا رفتند .ناقوس مرگ نامی ﺑود کﻪ دکتر
کیهان منش روی ویروس گذاشتﻪ ﺑود.

 28دی 1398
ساعت  1:00ﺑامداد ﺑﻪ وقت چین
پرواز شماره  752هواپیمایی اژدهای سرخ
ووهان – ﺗهران
سارا  -اردشیر
سارا :من کنار پنجره میشینﻢ .این کیفو ﺑزار ﺑاﻻ اردشیر.
اردشیر :چﻘدر سنگینﻪ .چی گذاشتی ﺗوش مگﻪ؟
سارا :یﻪ چند ﺗیکﻪ اسبابﺑازیﻪ کﻪ از گوانگجو خریدم واسﻪ آرش و مهدیﻪ و ساﻻر ،یﻪ کﻢ
لباس و خرت و پرت واسﻪ مامان و ﺑاﺑا و مهﻼ و عباس.
اردشیر :آخﻪ ﺑازم نباید این قدر سنگین ﺑاشن کﻪ.
سارا :حاﻻ ﺑعد سﻪ سال میخوایﻢ ﺑریﻢ پیششون ،دست خالی کﻪ نمیشد.
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اردشیر :خب .اینﻢ از کیفامون .اینﻢ از من .کمرﺑندم ﺑبندیﻢ و راه ﺑیفتیﻢ.
سارا :راستی اردشیر دیروز دکتر وو شی ﺑهﻢ زنگ زدهﺑود .یﻪ خبری ﺑهﻢ داد.
اردشیر :چﻪ خبری؟
سارا :یکیش خوﺑﻪ ،یکیش ﺑده .کدومو اول ﺑگﻢ؟
اردشیر :خبر ﺑده رو اول ﺑگو.
سارا :خب ﺑاشﻪ .خبر ﺑد اینﻪ کﻪ ﺑاید مدت ﺑیشتری ﺗو آزمایشگاه ﺑمونیﻢ .طرحمو پذیرفتن
و واسﻪ همین هﻢ ﺑاید ﺑمونی و ﺑهﻢ کمک کنی کﻪ ﺗزمو ﺑنویسﻢ.
اردشیر :خب این کﻪ خبر ﺑدی نیست کﻪ .میدونی کﻪ من عاشق وقت گذروندن ﺑا ﺗوأم.
حاﻻ جاش خیلی مهﻢ نیست.
سارا :خب این خبر ﺑده ﺑود ها! مثﻼ قرار ﺑود ناراحت شی.
اردشیر :عزیزم از ﺑودن کنار ﺗو چرا ﺑاید ناراحت ﺑشﻢ آخﻪ؟
سارا :دیگﻪ نمیدونﻢ.
اردشیر :حاﻻ 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؟
اردشیر :ﺑلﻪ ملکﻪ من .شما دستور ﺑفرما د.
سارا :فدات ﺑشﻢ شوالیﻪ.
اردشیر :خدمت شما .اینﻢ خودکار و دفترچﻪ شما.
سارا :خب پس واست مینویسﻢ .ولی قول ﺑده ﺗا »ﺗهران« نخونیش.
اردشیر :قول نمیدم .اما ﺗﻼش میکنﻢ.
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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.

فرودگاه امام خمینی ﺗهران
ساعت  8:00ﺑﻪ وقت ﺗهران
پرواز شماره  752هواپیمایی اژدهای سرخ ووهان – ﺗهران لحظاﺗی قبل در فرودگاه امام
خمینی ﺑﻪ زمین نشست.
مرضیﻪ :چرا نمیان پس؟
رستﻢ :اﻻن 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 حاﻻ .پسر منﻢ هست دیگﻪ .منﻢ حالﻢ دست کمی از ﺗو نداره کﻪ مرضیﻪ.
مرضیﻪ :دل مادر یﻪ جور دیگﻪای ﺗنگ میشﻪ واسﻪ ﺑچﻪاش .شما مردا نمیتونین ﺑفهمین.
رستﻢ :چی ﺑگﻢ واﻻِ .ا ِا ِا ِا ِا اوناهاشش .اون اردشیر منﻪ کﻪ داره میاد .اردشیر!
اردشیر :ﺑاﺑا – مامان
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مرضیﻪ  :اردشیرم .پسر گلﻢ .فدات ﺑشﻢ .عروس خوشگلﻢ .آخ کﻪ ﺑدونید چﻘدر دلﻢ واستون
ﺗنگ شده ﺑود.
سارا :فدات ﺑشﻢ مادر جون .منﻢ دلﻢ ﺗنگ شده ﺑود واست.
رستﻢ :ﺑیا ﺑبینﻢ عروس من .ماشاﷲ هزار ماشاﷲ هوای چین ﺑهت ساختﻪ ها.
سارا :قرﺑونت پدر جون .جای شما خالی.
رستﻢ :خب ﺑچﻪها ﺑیاید ﺑریﻢ کﻪ حساﺑی ﺗو خونﻪ میخوایﻢ دور هﻢ خوش ﺑگذرونیﻢ.
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.
اردشیر :خبر خوﺑیﻪ .یﻪ لحظﻪ ﺑﻪ من گوش کنید .سارا ﺑیا اینجا .خب شما دو ﺗا قراره یﻪ
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.
اردشیر :ﺑاﺑا ﺗو هیچ وقت گریﻪ نمیکردی کﻪ.
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رستﻢ :نمیدونی کﻪ .اﻻن خیلی احساس خوشبختی میکنﻢ پسرم .ﺑاﻻخره این روز رو
دیدم.
سارا :قرﺑون محبتتون ﺑشﻢ .دیگﻪ خبر خوبمون همین ﺑود.
اردشیر :ﺑلﻪ سرکار علیﻪ خبر خوب رو روی کاغذ نوشتن ﺗو هواپیما ،فرمودن ﺗا ﺗهران نخونﻢ.
منﻢ چند دقیﻘﻪ پیش فهمیدم کﻪ ﺑاﺑا شدم.
مرضیﻪ :خب ﺑچﻪ ها زودﺗر ﺑریﻢ خونﻪ .میخوام واسﻪ عروس گلﻢ از اون آش خوشمزهها
ﺑپزم.
سارا :وای مادر جون .من میمیرم واسﻪ آشهای شما .میدونی کﻪ ﺗو چین اصﻼ از این
غذاها پیدا نمیشﻪ.
اردشیر :خب ﺑریﻢ دیگﻪ .یﻪ لحظﻪ فﻘط .آخ آخ آخ.
رستﻢ :چی شده ﺑاﺑا؟
اردشیر :چیزی نیست ﺑاﺑا .از قبل پرواز کمی سرم درد میکرد .اﻻنﻢ داره اذیتﻢ میکنﻪ.
رستﻢ :قرص مسکن ﺗو ماشین دارم .ﺑریﻢ ﺑهت ﺑدم.
اردشیر :نمیخواد ﺑاﺑا .خودش خوب میشﻪ.
رستﻢ :ﺑاشﻪ پس ﺑریﻢ سوار شیﻢ.

 18دی 1398
روز اول شیوع ویروس در ووهان
ده روز پیش از پرواز ﺑﻪ ﺗهران
ساعت 16:00
آزمایشگاه میکروﺑیولوژی
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اردشیر در آزمایشگاه مشغول ﺑررسی ﺑافتهای زنده زیر میکروسکوپ .چشمانش از
ﺗعجب گرد میشود .چیزی روی کاغذ مینویسد و غرق در افکارش میشود.
دستیارش وارد میشود و نگاهی ﺑﻪ او میاندازد.
اردشیر :نائومی .ﺑیا اینجا .اینو ﺑاید ﺑبینی.
نائومی :ﺑلﻪ دکتر .اﻻن میام.
اردشیر :این یﻪ پدیده جدید در دنیای میکروﺑیولوژیﻪ .یﻪ پدیده کﻪ ﺗا حاﻻ ندیدمش .در
ﺗمام این سالها هﻢ ﺑاهاش مواجﻪ نشدم .همیشﻪ میدونستﻢ خونوادۀ کرونا ویروسها
این قدر قوی هستند؛ اما این یکی خیلی عجیبﻪ .هیچ جوری نمیشﻪ از ﺑین ﺑردش انگار.
هر ﺑﻼیی سرش آوردم ،دوﺑاره خودش رو سازگار کرد و حملﻪ رو دوﺑاره شروع کرد.
نائومی :عجیبﻪ دکتر .میخواید روش اسمی ﺑزارید؟
اردشیر :اﻻن کﻪ نﻪ .هنوز کار دارم ﺑاهاش .ﺑاید مدل ﺗاکسونومیشو در ﺑیارم .اسﻢ گذاریش
کمی ط ول میکشﻪ .اما نمیدونﻢ چرا وقتی دارم زیر میکروسکوپ میبینمش ،همش یاد
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.
اردشیر :اسمشو میزارم »ناقوس مرگ« .فعﻼ هیچ ویروسی این قدر قوی نبوده کﻪ ﺑتونﻪ
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.
اردشیر :راست میگیا .اون قدر غرق این کار شدهﺑودم کﻪ یادم رفتﻪ ﺑود اصﻼ ﺑاید استاد رو
ﺑبینﻢ .اوه اوه .دیرم شد.
نائومی :من آزمایشگاه رو ﺗمیز میکنﻢ .شما ﺑفرما د.
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اردشیر :ممنونﻢ نائومی .نﻪ ﺑﻪ هیچ چیزی دست نزن .هنوز نمیدونیﻢ این ویروس چﻘدر
میتونﻪ خطرناک ﺑاشﻪ .قبل رفتنت حتما یادت ﺑاشﻪ ﺑری ﺗو اﺗاق ضد عفونی .این سوچ
ویروس وحشیﻪ.
نائومی :ﺑاشﻪ.
اردشیر :ممنونﻢ.

ساعت 16:30
دفتر رئیس انستیتو
اردشیر :استاد ،خدمتتون ﺑگﻢ کﻪ یﻪ پدیده در سطح جهانی کشف کردم .فکر میکنﻢ اصﻼ
ﺑتونیﻢ جایزه نوﺑل رو ﺑگیریﻢ.
استاد :عجب .میدونی چیﻪ اردشیر؟ ﺗو این  6سالی کﻪ داریﻢ ﺑا هﻢ کار میکنیﻢ ،ﺗا حاﻻ
ﺗو رو این قدر ذوقزده ندیده ﺑودم .ﺑگو ﺑبینﻢ چی شده؟
اردشیر :استاد .یﻪ سوچ جدید ویروسﻪ از خونوادۀ کروناها .اونایی کﻪ شما ﺑهشون میگفتید
»پادشاه ویروسها« منتهی این یکی رفتارهای عجیبی داره .خیلی زود خودشو ﺗطبیق
میده .خارج از ﺑافت میزﺑانش هﻢ مدت زمان خیلی ﺑیشتری زنده میمونﻪ.
استاد :جالبﻪ .همیشﻪ میگفتﻢ کﻪ این خانواده یﻪ نوع عجیبین.
اردشیر :آره .یﻪ جورایی دارم ﺑﻪ سرنوشت این کره خاکی هﻢ فکر میکنﻢ .خیلی جالبﻪ ها.
یﻪ موجود ﺗک سلولی کﻪ اجدادش میلیاردها سال پیش ﺑﻪ وجود اومدن ،میتونﻪ یﻪ
موجود پرسلولی ﺑا قدمت  600میلیون سال رو ﺗحت ﺗأثیر قرار ﺑده .میدونید استاد؟
هم یشﻪ فکر میکنﻢ سیاره زمین »ﺑدﺗرین و ﺑهترین« جا واسﻪ ﺗشکیل حیات ﺑوده .ﺑﻼی
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.
همیشﻪ یﻪ چیزی زندگی رو ﺗهدید میکرده و میکنﻪ.
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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.
سارا چطوره؟ چند روزیﻪ کﻪ نمیﺑینمش.
اردشیر :ممنون .اونﻢ خوﺑﻪ .چند روزیﻪ کﻪ داره پروپوزال ﺗزشو مینویسﻪ.
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.
استاد :خب اردشیر ،چیز دیگﻪای هست کﻪ ﺑخوای در مورد این ویروس ﺑهﻢ ﺑگی؟
اردشیر :آره .یﻪ اسﻢ واسش انتخاب کردم» :ناقوس مرگ«
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
سﻪ ﺑار ﺑﻪ صدا در میاومد .این ویروس رو کﻪ میبینﻢ ،هی اون صدا میپیچﻪ ﺗو گوشﻢ.
قدرت کشندگیاش هﻢ ﺑاعث شد اسﻢ »مرگ« رو ﺑزارم روش.
استاد :کشف ﺗوئﻪ اردشیر .ﺗو حق داری اسمشو هر چی دوست داری ﺑزاری .مدارک ثبت
اسمش رو کامل کردی؟ امروز ﺑفرستیﻢ واسﻪ ﺗأ د.
اردشیر :یکمی ﺗاکسونومیش کار میﺑره .دارم روی گونﻪاش کار میکنﻢ.
استاد :ﺑسیار خب .ﺗو کﻪ استاندارد اسﻢ گذاری رو خوب میدونی.
اردشیر :مشکلی نیست استاد .امشب حلش میکنﻢ.
استاد :خوشحالﻢ کردی اردشیر .مثل همیشﻪ.
اردشیر :خب استاد .اگﻪ اجازه ﺑفرما د من کﻢکﻢ ﺑرم خونﻪ.
استاد :آره ﺑرو.
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ساعت 18:00
آزمایشگاه میکروﺑیولوژی
اردشیر دستش را ﺑﻪ چشمش میﺑرد .زیر لب ﺑا خودش حرف میزند.
خب ناقوس مرگ عزیز .ﺗا حاﻻ روی ﺑافت انسانی جواب نگرفتﻢ ازت .دلﻢ میخواد روی
ﺑافت خودم ﺑاشﻪ.
دستکش را در میآورد و ﺑا سوزن چند قطره از خونش را روی ﻻمل می ریزد.
خب ﺑبینیﻢ چﻪ میکنی ﺑا خون من.
اوه اوه دیر شد .اﻻنﻪ کﻪ سارا نگران ﺑشﻪ .ﺑاید ﺑرم خونﻪ.
لباسش را در میآورد و وارد اﺗاق ضدعفونی میشود.
چراغها خاموش میشود و اردشیر میرود.
در همین حال »ویروس« در حال حملﻪ ﺑﻪ خون زیر ﻻمل است.

ساعت 20:00
سارا در خانﻪ پشت کامپیوﺗرش نشستﻪ است.
اردشیر از در وارد میشود.
سارا :سﻼم
اردشیر :سﻼم ﺑر حضرت ﺑانو .خوﺑی شما؟
سارا :چی شده؟ کبکت خروس میخونﻪ.
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.
اردشیرِ :ا پس دو ﺗا عشﻘیشو ﺑریز کﻪ حرف ﺑزنیﻢ.
سارا :ﺑاشﻪ .ﺗو لباساﺗو در ﺑیار.
اردشیر :اطاعت.
سارا چای میآورد و روی میز میگذارد .اردشیر ﺑا صورﺗی کﻪ از آن قطرات آب میچکد از
دستشویی ﺑیرون میآید.
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 :مثﻼ؟
اردشیر :ﺑبین این ویروس پیشرفتﻪﺗرین نوع خودشﻪ .هیچ جوری نمیشﻪ مهارش کرد .و
البتﻪ رفتارهاش هﻢ عجیبن .خیلی سختﻪ ﺗشخیص ﺑدی کی مرده و کی زندهاست و داره
حملﻪ میکنﻪ.
سارا :جالب شد.
اردشیر :اسمشو گذاشتﻢ »ناقوس مرگ«
سارا :ناقوس مرگ؟
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اردشیر :آره .یاد ناقوس کلیسای دوسلدورف میافتﻢ .همونی کﻪ روزای دفن مردهها سﻪ
ﺑار صداش ﺑلند میشد.
سارا :آره یادمﻪ .همونی کﻪ کنار اون کافﻪ ﺑود.
اردشیر :کدوم کافﻪ؟
سارا :ﺑﻪ همین زودی یادت رفت کجا قرار شد ازدواج کنیﻢ؟
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؟
سارا :منﻢ هیچچی .ده روزه نشستﻢ سر این پروپوزال لعنتی .ﺗموم نمیشﻪ کﻪ.
اردشیر :دیگﻪ ﺗز دکتراست .یﻪ کمی اولش سختگیری داره .ﺑعدش راحت میشﻪ.
سارا :چی ﺑگﻢ .ولی داره خستﻪام میکنﻪ.
اردشیر :خب هر جایی گیر کردی من کمکت میکنﻢ.
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 .اﻻن حاضر میشﻢ.
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سال 1490
ساعت  12:00ﻇهر
اردشیر در اﺗاق کارش ﺗنهاست .دیوار پشت سریاش پر از ﺗﻘدیرنامﻪ و عکس است.
عکسهای خانوادگی .عکس ﺗکی رستﻢ ،مهﻼ ،مرضیﻪ و همﻪ.
عکس سارا اما روی میزش است .همان عکسی کﻪ در کافﻪای در دوسلدورف از او گرفتﻪ
ﺑود .همان لبخند قشنگ و خوشمزهاش .ﺑا چشمانی ﺑﻪ رنگ سبز کﻪ ﺗصویر آسمان
دوسلدورف ﺑر آنها نﻘش ﺑستﻪ است.
اردشیر نگاهی ﺑﻪ روی میز انداخت .ﺑﻪ وسایل کارش .ﺑﻪ دفترچﻪ خاطراﺗش .ﺑﻪ روزهای
سیاه گسترش ویروس ناقوس مرگ.
دفترچﻪ را ورق میزند.

دوم اردیبهشت 1399
ورود ویروس ﺑﻪ ایران قطعی شدهاست .مثل این کﻪ من ﺑا خودم آوردمش .همون سردرد
لعنتی کﻪ ﺑاهام ﺑود ،ﺑاید میفهمیدم کﻪ ویروس ﺑﻪ منﻢ حملﻪ کرده .نباید میذاشتﻢ از ﺗو
آزمایشگاه ﺑیاد ﺑیرون .وضعیت پدر و مادرم اصﻼ خوب نیست.
ﺑاید سریع ﺑرگردم چین و سعی کنﻢ روشی پیدا کنﻢ ﺑرای از ﺑین ﺑردنش .اینطوری همﻪ
خونواده ممکنﻪ گرفتار ﺑشن.
ﺑا سارا حرف زدم .قبول نمیکنﻪ کﻪ من ﺗنها ﺑرم .میترسﻢ ﺑا خودم ﺑبرمش .سارا ﺗنها امید
من ﺗوی این دنیاست .اگﻪ طوریش ﺑشﻪ چی کار کنﻢ؟
قرار شد فردا ﺑریﻢ .ﺑرای ووهان ﺑلیط گرفتﻢ .پرواز شماره  752هواپیمایی ماهان ﺑﻪ پکن
و ﺑعدش ﺑا قطار میریﻢ ووهان.
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اینطوری ﺑهتره .صبح زود میرسیﻢ و من یکراست میرم آزمایشگاه سراغ کارام.

دوازدهﻢ ﺗیر 1381
دوسلدورف – دانشکده هاینریش هاینﻪ
سارا
امروز زودﺗر میرم خونﻪ .کﻢکﻢ دارم از انستیتو خستﻪ میشﻢ.
سﻪ سال و نیﻢ پیش کﻪ از ایران اومدم اینجا ،فکر میکردم آخر دنیاست.
اون زمان چﻘدر نیچﻪ رو دوست داشتﻢ .اصﻼ واسﻪ خاطر نیچﻪ اومدم آلمان.
چﻪ لذﺗی داشت کتاﺑاشو ﺑا زﺑان خودش خوندن .هیچ وقت یادم نمیره وقتی رفتﻢ خونش
رو از نزدیک دیدم .اون ماشین ﺗایپش کﻪ نوشتﻪهای عجیبش رو ﺑاهاش نوشتﻪ.
نامبورگ چﻪ شهر عجیبیﻪ .درست مثل خود نیچﻪ پر از رمز و رازه .آسمون سرﺑیش ﺑا همﻪ
آلمان فرق داره .انگار غﻢ ﺗو وجودشﻪ .انگاری اصﻼ یﻪ ﺗیکﻪ جدا شده از دنیاست.
سارا غرق در همین افکار ،سینﻪ ﺑﻪ سینﻪ مردی میخورد .سرش را ﺑاﻻ میآورد و در چشمان
غریبﻪ نگاه میکند) Oh, es tut mir leid :خیلی متأسفﻢ(
اما چشمان مرد میخندید .سارا؟ منو نشناختی دختر؟ منﻢ ﺑاﺑا اردشیر.
سارا :اردشیر ،ﺗو اینجا چی کار میکنی؟ کی اومدی؟
اردشیر :ﺑاﺑا دست خوش .من اﻻن دو سالﻪ دوسلدورفﻢ .ﺗو همین ساختمون.
سارا :واقعا؟ ﺗو همین دانشکده ما ﺑودی؟ چرا پس من ندیدمت؟
اردشیر :حاﻻ مهﻢ نیس .دلت میخواد ﺑریﻢ ﺑشینیﻢ یﻪ قهوه ﺑخوریﻢ؟
سارا :آره کﻪ دلﻢ میخواد .ﺑریﻢ.
سارا و اردشیر ﺑا هﻢ ﺑﻪ کافﻪ دانشکده میروند.
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اردشیر :خب سارا خانوم .شاگرد اول دانشکده علوم ﺗهران .دکتر شدی یا نﻪ هنوز؟
سارا :نﻪ ﺑاﺑا دکتر کجا ﺑود .اﻻن دارم دوﺑاره ارشد رو میخونﻢ.
اردشیر :خوﺑﻪ .ارشد رو ﺑخونی پایﻪات قوی میشﻪ.
سارا :نمیری کﻪ هنوز از مسخرهﺑازیات دست ﺑرنداشتی.
اردشیر :آهان .ﺑخند .میدونی چﻘدر دلﻢ واست ﺗنگ شده ﺑود؟ نﻪ واسﻪ ﺗو ها .واسﻪ کل
ﺑچﻪهای کﻼس.
سارا :آره چﻪ روزایی ﺑود .کﻼس دکتر فغانی یادﺗﻪ؟ اون پشت نشستﻪ ﺑودی و اداشو در
میآوردی؟
اردشیر :آره .پیرمرد ﺑیچاره .آخﻪ صداش خیلی خاص و سینمایی ﺑود .پسرا ﺑهش میگفتن
آلن دلون .صداشﻢ شبیﻪ ﺑود.
سارا :ولی پیرمرد خوشﺗیپ ﺑود ها .قبول داری؟
اردشیر :آره ولی خوشﺗیپ ﺗر از من کﻪ نبود کﻪ دیگﻪ.
سارا :ﺑاﺑا اعتماد ﺑﻪ سﻘف .ﺑپا سﻘف اینجا نریزه رو سرمون.
اردشیر :چیﻪ خب .آره میگفتﻢ .اون قدر اداشو درآورده ﺑودم کﻪ خودشﻢ میدونست.
سارا :آره یادمﻪ .یﻪ ﺑار ﺑهت گفت ﺑیا جلو ادای منو در ﺑیار ازت امتحان نمیگیرم ،ﺑیست
میدم ﺑهت .ﺑیست داد ﺑهت؟
اردشیر :نﻪ ﺑاﺑا .منو انداخت .سال ﺑعدش هﻢ ﺑا خودش ﺑرداشتﻢ .ﺑهﻢ گفت فﻘط واسﻪ
این انداختمت کﻪ یﻪ سال دیگﻪ ﺑبینﻢ ادای منو در میاری.
سارا :عجب!
اردشیر :ﺑلﻪ شما همون سال فارغالتحصیل شدی و شترق اپﻼی کردی اومدی اینجا .من
ﺑعدش دو سال وایستادم سرﺑازی و مدارک و اینا .دیگﻪ از هﻢ ﺑیخبر شدیﻢ.
سارا :حاﻻ چی کار میکنی اینجا؟
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اردشیر :هیچچی .دانشجوی دکترای میکروﺑیولوژی اردشیر کیهان منش در خدمت
شماست!
سارا :ﺑاﺑا دکتر! ﺑاﺑا خفن .ﺑورس گرفتی؟
اردشیر :آره ،ﺑورس  DAADگرفتﻢ.
سارا :وای چﻪ عالی .اصﻼ فکر نمیکردم ﺗو هﻢ ﺑتونی این ﺑورس رو ﺑگیری .آخﻪ خیلی سر
ﺑﻪ هوا ﺑودی دوره دانشجویی.
اردشیر :خودمﻢ ﺑاورم نمیشد .اما نشستﻢ و یﻪ دو سﻪ ماهی زور زدم کﻪ مدارکش جور
ﺑشﻪ و ﺑعدش واقعا شانسی شد.
سارا :راستی اون مغازه عطر فروشی ﺗو کوچﻪ ﺑرلن یادﺗﻪ؟
اردشیر :آره کﻪ یادمﻪ .روز آخری کﻪ میومدم اﺗفاقا یﻪ شیشﻪ عطر  Diorازش خریدم.
سارا :وای دیور! اردشیر ﺗو میدونی من چﻘدر این عطرو دوست دارم؟
اردشیر :ﺑلﻪ مادموازل .میدونﻢ .ناسﻼمتی رفیق فاﺑریکت ﺑودم ها.
سارا :خیلﻪ خب .خوشحال شدم دیدمت .من ﺑاید ﺑرم سمت خواﺑگاه .اﻻن خیلی خستﻪام.
اردشیر :ﺑاشﻪ .میبینمت پس .این شماره منﻪ .خواستی زنگ ﺑزن.
سارا :آره حتما زنگ میزنﻢ.

16

 15مرداد 1381
اردشیر
اردشیر پشت ﺗلفن .در حال گرفتن شماره سارا.
الو سارا؟ سﻼم خوﺑی؟ قرﺑانت .ﺑبین میتونی امروز ﺑیای کافﻪ نزدیک کلیسای دوسلدورف؟
آره آره .ساعت پنج ﺑعد از ﻇهر .عالیﻪ .میبینمت.
اردشیر در حال پوشیدن کت و شلوارش است .کراوات را مثل همیشﻪ نمیتواند ﺑبندد.
نمیﺑندد.
دستش را در جیب کتش میکند ﺗا از وجود جعبﻪ حلﻘﻪ مطمئن شود.
سوار ﺗرام میشود و ﺑﻪ سرعت ﺑﻪ کافﻪ میرسد .قبل از ورود سارا میز رزروی را کنار پنجره،
درست رو ﺑﻪ منظرهای کﻪ سارا دوست دارد ﺗحویل میگیرد .سبد گل رز قرمز را روی میز
میگذارد و منتظر سارا میشود.
ده دقیﻘﻪ ﺑعد سارا وارد میشود .لباس شب سیاه رنگی ﺑر ﺗن دارد .صدای پاشنﻪهای
کفشش ﺑا صدای نفسش ،ﺗمام آن چیزی است کﻪ اردشیر میشنود .آرام آرام روی زمین
میلغزد .انگار راه نمیرود ،ﺑلکﻪ دارد ﺑﻪ ارامی روی سطح زمین مثل موج آرام آرام میخزد.
چشمان اردشیر از دم در همراهیش میکند .لبخند ملیحی روی صورت ساراست .موهایش
را پشت سرش جمع کردهاست و رژ قرمز پر قدرﺗی روی لبانش است.
آرام آرام و ریز ریز چشمانش میخندند .مثل همان خندههایی کﻪ در ﺗهران دل اردشیر را
ﺑرده ﺑودند .مثل همان خندههایی کﻪ سالها ﺑود اردشیر از دیدنشان محروم ﺑود.
سارا کﻢکﻢ ﺑﻪ میز نزدیک میشود و اردشیر از پشت میز ﺑر میخیزد .دست سارا را میگیرد
و ﺑا هﻢ روی صندلی مینشینند.
اردشیر :ﺑﻪ ﺑﻪ .سرکار خانﻢ .پارسال دوست ،امسال آشنا.
سارا :اردشیر .چی میگی؟ ما کﻪ دیروز ﺑا هﻢ حرف میزدیﻢ.
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اردشیر :راستش رو ﺑخوای ،کمی گیج شدم .یعنی میدونﻢ میخوام چی ﺑگﻢ ها .ولی
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؟
اردشیر ﺑا ﺗعجب ﺑیشتر :چرا .فکرشو میکردم .ولی نﻪ این قدر دقیق.
سارا :خب پس ﺑزار اول من ﺑگﻢ .از همون روزای اول دانشکده ازت خوشﻢ میاومد .یﻪ
جور خاصی ﺑودی .مهرﺑون و دوست داشتنی .هر چند دلت نمیخواست جنبﻪهای خوﺑتو
ﺑﻪ همﻪ نشون ﺑدی .ولی من از همون روزای اول رفتارﺗو زیر نظر داشتﻢ .ﺗو ﺑا همﻪ
پسرهایی کﻪ سر راه من قرار گرفتن فرق داشتی.
یﻪ جور خاصی ﺑودی .اون جوری کﻪ من عاشﻘت ﺑشﻢ .نﻪ هیچ چی نگو .فﻘط گوش کن.
اردشیر ﺑا چشمان گرد شده از ﺗعجب سارا را نگاه میکند.
سارا :وقتی اومدم اینجا هیچ وقت فکرشو نمیکردم کﻪ دوﺑاره ﺑتونﻢ ﺑبینمت .ﺗا این کﻪ
اون روز ﺗصادفی خوردیﻢ ﺑﻪ هﻢ .ولی من میگﻢ هیچ چیزی ﺗو این دنیا ﺗصادفی نیست.
همیشﻪ یﻪ چیزی پشت همﻪ چیز هست.
حاﻻ هﻢ اردشیر کیهان منش .من سارا مستوفی ،امروز در جلوی این کلیسای ﺑزرگ
دوسلدورف ،ازت میخوام ﺑا من ازدواج کنی.
اردشیر :ها؟
سارا :این یعنی نﻪ؟
اردشیر :نﻪ .نﻪ .نﻪ کﻪ نﻪ .یعنی شوکﻪ شدم .راستش نمیدونﻢ چی ﺑگﻢ.
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.
اردشیر دست در جیب کتش میاندازد و جعبﻪ حلﻘﻪ را ﺑیرون میآورد .جلوی سارا زانو
میزند.
اردشیر :سارا .خیلی وقتﻪ کﻪ داشتﻢ دنبالت میگشتﻢ .نمیدونﻢ چطور شد کﻪ اینجا ،ﺑعد
سالها ﺗوی دوسلدورف پیدات کردم .هر چی شده خیلی خوب شد کﻪ پیدات کردم .سارا
ﺑا من ازدواج میکنی؟
سارا :البتﻪ کﻪ ازدواج میکنﻢ.
اردشیر :منﻢ ﺑا ﺗو ازدواج میکنﻢ.

 16مرداد 1381
سارا
سارا :الو مامان .سﻼم 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.
جانﻢ .خدا نکنﻪ مادر من.
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 سﻼم ﺑرسون .آره آره
سارا ذوق زده میرود چمدانش را جمع کند .ثانیﻪهای آخر اما دوست دارد دوﺑاره خانﻪ
نیچﻪ را از نزدیک ﺑبیند.
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روی دیوار خانﻪاش کﻪ دست میکشید ،زیر لب زمزمﻪ کرد:
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.

سوم اردیبهشت 1399
اردشیر
ساعت  10:30صبح
ووهان – آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده میکروﺑی .آزمایشگاه اردشیر.
نائومی روی زمین افتاده است .ﺑیهوش .اردشیر از راه میرسد .دم در خشکش میزند.
نائومی را صدا میزند .نائومی جواﺑی نمیدهد .اردشیر ﺑﻪ اورژانس زنگ میزند .کنار
دست نائومی روی زمین ﻻمل اردشیر افتاده است .همانی کﻪ داشت ﺗأثیر ویروس روی
خون خودش را میسنجید .اردشیر خﻢ میشود کﻪ ﻻمل را ﺑردارد .اما درون سرش گویی
چیزی منفجر میشود.
اردشیر هﻢ روی کف زمین میافتد.
مأموران اورژانس از راه می رسند .لباس ضد میکروب ﺗنشان است .هر دو را معاینﻪ
میکنند .یکی از آنها ﺑﻪ مرکز ﺑیسیﻢ میزند :الو مرکز .دو مورد مرگ داریﻢ اینجا .نﻪ.
احتماﻻ میکروﺑی ﺑاشﻪ .اﺗاق قرنطینﻪ رو حاضر کنید .اجساد رو انتﻘال میدیﻢ.
میروند ﺗا ﺑرانکاردها را ﺑیاورند .نﻪ اردشیر و نﻪ نائومی حرکت نمیکنند .هر دو را ﺑﻪ
ﺑیمارستان و اﺗاق قرنطینﻪ منتﻘل میکنند.
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ساعت  19:00عصر
اﺗاق قرنطینﻪ
اردشیر ﺑیحرکت روی میز خواﺑیده است .دو نفر وارد میشوند .میخواهند از ﺑدن اردشیر
نمونﻪگیری کنند .چیزی در دفترشان مینویسند و ﺑا هﻢ صحبت میکنند.
اردشیر هیچ عﻼمت حیاﺗی از خودش نشان نداده است .مردمکها ﺑاز و ثاﺑت هستند و
ﺗنفس و ضرﺑانی وجود ندارد .قرار است ﺑرای ﺗحﻘیﻘات ﺑیشتر جسد را کالبد شکافی کنند.
جراح اولی :این ﺑاﺑا رو میشناسی؟
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.
جراح دومی :آهان .یادم اومد .نﻪ ﺑاﺑا! همونی کﻪ میگفتن شانس گرفتن جایزه نوﺑل رو
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
در همین حین اردشیر نفس ﺑلندی میکشد و روی ﺗخت مینشیند .هر دو جراح متعجب
و ﺑهت زده ﺑﻪ او نگاه میکنند.
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ﻓﺼﻞ دوم
 4ﺗیر 1491
دفترچﻪ خاطرات اردشیر
ﺑﻪ محض این کﻪ از خواب پریدم ،ﺗوی سرم چیزی سنگینی میکرد .حس عجیبی داشتﻢ.
ﺑاید ﺑر می گشتﻢ آزمایشگاهﻢ .ﺑاید میفهمیدم نائومی چرا روی زمین افتاده ﺑود .ﺑاید
نمونﻪ خون زیر ﻻمل رو کامل میدیدم.
غیر از دو جراحی کﻪ وقتی ﺑیدار شدم از ﺗرس از هوش رفتند کس دیگﻪای نبود کﻪ ﺑدونﻪ
چﻪ ﺑﻼیی 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 احتماﻻ از من یا نائومی گرفتﻪ ﺑودند.
ﺑاید ﺑرمیگشتﻢ آزمایشگاه .ﺑاید میرفتﻢ ﺑبینﻢ چی شده زیر اون ﻻمل.
ﺑرگشتﻢ .ساعت  1:00شب ﺑود کﻪ رسیدم.
یﻪ راست رفتﻢ ﺗو آزمایشگاه و سر میکروسکوپ .اثری از حملﻪ ویروس ﺑﻪ ﺑافت من نبود.
ﺗازه خون روی ﻻمل خیلی شاداب و زنده هﻢ ﺑود.
یعنی چی؟ ویروس کجا رفتﻪ ﺑود؟
ﺗوی سرم هﻢ چنان یﻪ حس عجیب داشتﻢ .ذهنﻢ داشت ﺑا چیزایی گره میخورد کﻪ
درکشون نمیکردم .همﻪ چیزایی کﻪ دوره دانشجویی حفظ کرده ﺑودم و فکر میکردم یادم
رفتﻪ ،ﺑﻪ ﺗرﺗیب داشتن میومدن جلوی چشمام .ﺗرکیب داروهای درس فارماکولوژی و اسﻢ
ﺗکﺗک ﺗیرههای جانوری درس میکروﺑیولوژی.
ذهنﻢ انگار داشت همﻪ اطﻼعات قبلیشو ﺑﻪ هﻢ رﺑط میداد و دقیقﺗر میشد .اﺗفاقی کﻪ
افتاده ﺑود این ﺑود کﻪ انگار ﺗو اون چند ساعتی کﻪ مرده ﺑودم ،خواب ﺑودم یا هر چیز
دیگﻪ ای ،ذهنﻢ فعال ﺑوده ،همﻪ اطﻼعات در هﻢ ﺑر همشو مرﺗب و یﻪ کاسﻪ کرده.
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نمیدونستﻢ چمﻪ .ولی میدونستﻢ ﺑاید ﺑرم پیش سارا .سارا ﺗنها امید من ﺑرای ﺗوضیح
دادن این مسائل ﺑود.

ساعت 3:00
سوم اردیبهشت 1399
اردشیر سراسیمﻪ از در وارد میشود .سارا پشت کامپیوﺗرش نشستﻪ است .آشفتﻪ و سر
درگﻢ است .سرش را میان دستانش گرفتﻪ است و ﺑﻪ صفحﻪ مانیتور خیره مانده است.
اردشیر را کﻪ میﺑیند ،چند ﺑار محکﻢ پلک میزند ﺗا مطمئن شود خواب نمیﺑیند .ﺑدو ﺑدو
میآید و خود را در آغوش اردشیر میاندازد .سرش را روی شانﻪ اردشیر میگذارد و گریﻪ
میکند.
سارا :اردشیر....کجا ﺑودی؟ میدونی دلﻢ هزار ﺗا راه میره؟ فکر کردم مردی .چرا ﺑهﻢ خبر
ندادی؟
اردشیر :ﺑبخشید عزیزم .خودم هﻢ نمیدونﻢ چﻪ خبره .چند ساعتیﻪ گﻢ شدهﺑودم .از صبح
کﻪ رفتﻢ آزمایشگاه ﺗا همین اﻻن اصﻼ نمیدونستﻢ چی شده .ﺑشین عزیزم .ﺑشین ﺑاهات
حرف دارم.
سارا :ﺑیمعرفت ،حاﻻ کﻪ قراره ﺑاﺑا ﺑشی این ﺑازیا رو در میاری؟ نمیگی من ﺑدون ﺗو چی
کار کنﻢ؟ اصﻼ ﺑﻪ من ﺗوجﻪ میکنی؟
اردشیر :سارا .گفتﻢ کﻪ ﺑهت .من خودمﻢ گﻢ شده ﺑودم.
سارا :خب ﺑگو ﺑبینﻢ چت ﺑوده
اردشیر :نمیدونﻢ چﻢ شده .اما یﻪ چیزی مشخصﻪ» .ناقوس مرگ« ﺗو خون من اثر نکرده.
رفتﻢ ﻻمل 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
اﺗفاق دیگﻪ هﻢ افتاده .ذهنﻢ خیلی شفاف و دقیق شده .همﻪ خاطراﺗی کﻪ فکر میکردم
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یادم نیست ﺗوی ذهنمﻪ .دنیا رو شفافﺗر و ﺑهتر میﺑینﻢ .انگار همﻪ چیز ﺗو ذهنﻢ
طبﻘﻪﺑندی شدن.
هر سؤال سختی کﻪ فکر میکنی نمیدونﻢ رو ازم ﺑپرس.
سارا :ﺑاشﻪ دیوونﻪ .ﺑگو ﺑبینﻢ سال اول دانشکده ،ﺗو درس ریاضی  2من چند گرفتﻢ؟
اردشیر :ﺗو اون زمان  18گرفتی .موقع امتحان نشستﻪ ﺑودی پیش شیوا .مانتوی طوسی
ﺑا شال مشکی پوشیده ﺑودی ،عینک آفتاﺑی  Dolce & Gabanaداشتی ،یﻪ جفت کفش
راحتی سیاه رنگ پات ﺑود و نشستﻪ ﺑودی پشت سر شیوا .دو ﺑار وسط امتحان رفتی آب
خوردی و ورقﻪ رو ﺑا دست چپت ﺗحویل استاد دادی.
سارا ﺑا چشمانی متعجب :واقعا؟ اردشیر اینا از کجا یادﺗﻪ؟
اردشیر :گفتﻢ کﻪ .همﻪ چیزایی کﻪ دیدم همﻪشون ﺑا نظﻢ و ﺗرﺗیب و طبﻘﻪﺑندی دارن میان
جلوی چشمﻢ.
سارا :خب ﺑزار یﻪ سؤال سختﺗر ﺑپرسﻢ .ﺑگو ﺑبینﻢ ﺗو شب عروسیمون ،دختر خالﻪ ﺑزرگﻢ
چی پوشیده ﺑود؟
اردشیر :یﻪ دانتل ﺑنفش ﺗنش ﺑود ﺑا کفش مارک  ،Gucciرژ ﺑنفش زده ﺑود و موهاشو
شینیون کرده ﺑود.
سارا :ماشااﷲ چشات خوب کار میکنن ها! ﺑزار یﻪ سؤال جدی ﺗر ﺑپرسﻢ ﺑبینﻢ چﻘدر
حافظﻪات خوب کار میکنﻪ.
اردشیر :ﺑپرس.
سارا :ﺑگو ﺑبینﻢ من چﻪ شعرهایی زیر لب زمزمﻪ میکنﻢ؟
اردشیر :این یکی نیاز ﺑﻪ حافظﻪ نداره ها! این یکی علﻢ غیب میخواد.
سارا :حاﻻ .شایدم علﻢ غیب پیدا کردی.
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اردشیر :یﻪ شعرایی زیر لب میخوندی کﻪ اون زمان آلمانیشو خوب نمیفهمیدم .ولی
مطمئنﻢ داشتی این رو میخوندی .ﺑﻪ خصوص شبی کﻪ قرار شد ازدواج کنیﻢ؛ ﺑعد این کﻪ
ﺑﻪ هﻢ پیشنهاد ازدواج دادیﻢ ،ﺗو یﻪ چیزی این طوری زیر لبت زمزمﻪ کردی:
عشق چیره نمیشود
عشق میپرورد
عشق ﺗوان آن دارد

کﻪ در یک لحظﻪ آن کند
کﻪ ﺑﻪ رنج ﺑﻪ سختی میﺗواند در یک عمر فراهﻢ آورد
از این کﻪ در کنارم هستی ﺑسیار شادمانﻢ
ﺑودنت یاریﻢ میکند کﻪ دریاﺑﻢ
جهان ﺗا کجا زیباست

سارا :خیلی ﺑیشعوری.

اردشیر :خب چرا؟

سارا :رفتی سراغ دفتر خاطرات من؟ ﺑیاجازه؟

اردشیر :نﻪ ﺑﻪ جان ﺗو.

سارا :ﺑیمزه .رفتی دیگﻪ .وگرنﻪ از کجا میدونستی؟
اردشیر :ﺑﻪ جان خودم نرفتﻢ .دارم ﺑهت میگﻢ ﺗو ذهنﻢ هیچ چیزی انگار فراموش نشده.
سارا :مگﻪ میشﻪ؟ ﺗو حتی اون روزا نمیشنیدی من دارم چی میخونﻢ.

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

خودم ﺑخوام.

سارا :دیگﻪ کﻢکﻢ داری ﺗرسناک میشی ها.
اردشیر :خودم هﻢ میﺗرسﻢ کﻢکﻢ از خودم .گوش کن .یﻪ چیز دیگﻪ هﻢ شده .من امشب
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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اردشیر :وقتی ﺑﻪ هوش اومدم گزارش ﺗو اﺗاق قرنطینﻪ رو خوندم .من از ساعت  12ﺗا 19

امروز »عﻼئﻢ حیاﺗی« نداشتﻢ .یعنی میشﻪ کسی  7ساعت مرده ﺑاشﻪ و ﺑعد ﺑتونﻪ ﺑیدار
ﺑشﻪ و ﺗمام عﻼئﻢ حیاﺗی رو داشتﻪ ﺑاشﻪ؟ یعنی زنده شده ﺑاشﻪ؟

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

مطمئنی مرده ﺑودی؟
اردشیر :گزارش کادر آمبوﻻنس کﻪ اینو میگﻪ.

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

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

سارا :از ﺑیخواﺑیﻪ .ﺑخواﺑی خوب میشﻪ.
اردشیر :ﺗو چرا ﺑیدار موندی ﺗا اﻻن؟

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.

اردشیر :آره .فﻘط من یﻪ سر ﺑرم صورﺗمو ﺑشورم .شاید سردردم خوب شد.
سارا :ﺑاشﻪ ﺑرو.

اردشیر جلوی آ نﻪ میایستد .اما صورﺗی کﻪ میبیند را نمیشناسد .ذهنش خیلی شفاف
است ،اما ﺗصویری کﻪ در آ نﻪ میﺑیند را نمیشناسد .وحشت میکند .حتما ﺑﻪ خاطر

سردردش است کﻪ چشمانش درست کار نمیکنند .ﺑا خودش میگوید :آره ﺑﻪ خاطر این

سردرد لعنتیﻪ .از ﺑیخواﺑیﻪ .ﺑخواﺑﻢ درست میشﻪ.
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دفترچﻪ خاطرات اردشیر
اﻻن ده روزه کﻪ دارم یﻪ طور دیگﻪ زندگی میکنﻢ .ﺑدون این کﻪ ﺑفهمﻢ چی شده .ﻇاهرا
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
همون سردردهای لعنتی رو دارم .ﺑرام خیلی عجیبﻪ کﻪ ذهنﻢ داره هر لحظﻪ شفافﺗر و
شفافﺗر میشﻪ.
دیروز اﺗفاقی داشتﻢ اخبار ﺑورس رو گوش میکردم .یهو ﺑدون این کﻪ ﺑخوام ذهنﻢ ﺗونست
ﺗمام روندهای سهام رو ﺑازسازی کنﻪ و همون روز پیش ﺑینی کردم ﺗو ﺑورس هنگ کنگ
چﻪ اﺗفاقایی میفتﻪ .جالبﻪ کﻪ ﺗا شب همشون اﺗفاق افتادند .هر چیزی کﻪ پیشﺑینی کرده
ﺑودم سﻘوط میکنﻪ ،دقیﻘا ﺑا همون مﻘدار سﻘوط کرد.
ﺗرسناکﻪ .خیلی ﺗرسناکﻪ .من اصﻼ ﺗخصصی ﺗو اقتصاد و ﺑورس نداشتﻢ .یعنی ﺑازم ندارم.
فﻘط میتونﻢ راﺑطﻪها رو خوب ﺑفهمﻢ .نمیدونﻢ چرا .هنوزم نمیدونﻢ ویروس ﺑا من چی کار
کرده.
نائومی و اون دو ﺗا جراح از حملﻪ ویروس مردن .غیر از اون دو نفر کسی نمیدونست کﻪ
من مردم .گزارش رو ﺑا خودم آوردم .ﺑاید یﻪ ﺑررسی دقیقﺗر روی خودم ﺑکنﻢ .چرا اینطوری
شدم؟
امروز میرم آزمایشگاه .ﺑاید دوﺑاره ویروس رو روی ﺑافت زنده خودم آزمایش کنﻢ .این ﺑار
دقیقﺗر آزمایش میکنﻢ.
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پانزدهﻢ اردیبهشت 1399
آزمایشگاه مرکزی میکروﺑیولوژی
اردشیر وارد آزمایشگاه میشود .پشت میکروسکوپش مینشیند و ویروس را از مخزن
مخصوص ﺑیرون می آورد .یک قطره از مایع حاوی ویروس روی ﻻم میچکاند.
اردشیر :خب .اینﻢ از ناقوس مرگ .ﺑیا ﺑبینﻢ اینجا چی داری لیدی .عجب .چﻘدر زود فعال
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 ﻻمل ﺑریزد .سوزن را در
دستش فرو میکند .دردی حس نمیکند.
اردشیر :عجیبﻪ .اﻻن ﺑاید جای سوزن درد میگرفت .چی شده یعنی؟ صبر کن ﺑبینﻢ ولی
من کﻪ دارم دستامو کامل حس میکنﻢ .اﻻن ﺑاید دستﻢ درد ﺑگیره خب.
سوزن را ﺑیشتر در دستش فرو میکند .ﺑاز هﻢ دردی ندارد.
اردشیر :یعنی چی؟ حس دردم کجا رفتﻪ؟
چند ﺑار آزمایش میکند و هیچ دردی حس نمیکند .سوزن را ﺑیرون میآورد .حس عجیبی
در سر انگشتانش دارد .ﺑﻪ سرعت جای زخﻢ پوشیده میشود و اثری از زخﻢ نیست.
سوزن را ﺑﻪ هر جایی کﻪ میتواند فرو میکند .ﺑاز هﻢ درد ندارد و ﺑﻼفاصلﻪ پس از خروج
سوزن ،زخﻢ ﺑستﻪ میشود.
این ﺑار ﺗیغ جراحی را ﺑر میدارد .آستین روپوش را ﺑاﻻ میزند و روی پوست دستش
میک شد .ﺗیغ جراحی شکاف ﺑزرگی روی دستش ایجاد میکند .کمی خون از دستش
می آید .اما دردی حس نمیکند .زخمش ﺑﻪ سرعت ﺑستﻪ و ﺗرمیﻢ میشود.
اردشیر :حتما دارم خواب میﺑینﻢ .این طوری کﻪ نمیشﻪ.
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ﺑاز هﻢ ﺗیغ را روی دستش میکشد .ﺑﻪ سرعت زخمش ﺑستﻪ میشود .هﻢ چنان کﻪ هیچ
دردی حس نمیکند.
زیر میکروسکوپ را نگاه میکند .ویروس انگار ﺑا خون او هیچ کاری ندارد.
اردشیر :عجیبﻪ .چرا ﺑﻪ خون من حملﻪ نمیکنﻪ؟
سراغ فریزر میرود و چند نمونﻪ ﺑافت زنده حیوانی ﺑا خودش میآورد.
اردشیر :خب لیدی من .ﺑزار ﺑبینﻢ دیگﻪ ﺗشنﻪ خون من نیستی یا میتونی در ﺑراﺑر اینا هﻢ
مﻘاومت کنی؟
چند ﺗکﻪ از ﺑافت حیوانی را روی ﻻمل میگذارد .ﺑﻪ محض ورود ﺑافت حیوانی ،ناقوس
مرگ ﺑﻪ سرعت ﺑﻪ ﺑافت حملﻪ و آن را ﺗخریب میکند .اردشیر هﻢ چنان متعجب است.
اردشیر :خب ﺑزار دوﺑاره آزمایش کنیﻢ .این ﺑار ﺑا خون خفاش پیش میریﻢ .ﺑبینﻢ ﺑا این
چﻪ میکنی؟
یک قطره از محلول را روی ﻻمل میچکاند .ناقوس مرگ ﺑاز هﻢ حملﻪ میکند.
ﻻمل را عوض میکند و یک قطره از خون خودش را روی آن می ریزد .ویروس را روی ﻻمل
میگذارد.
ویروس هیچ کاری ﺑا خون اردشیر ندارد.
اردشیر :یعنی چی؟ چرا فﻘط ﺑﻪ خون من حملﻪ نمیکنی لعنتی؟
میرود سراغ یخچال و چند نمونﻪ خون دیگر ﺑر میدارد .هر کدام را کﻪ آزمایش میکند،
ویروس ﺑﻼفاصلﻪ ﺑﻪ آن حملﻪ میکند .هر خونی ﺑﻪ جز خون اردشیر.
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 8خرداد 1381
ﺑرلین ،موزه جنگ جهانی دوم
اردشیر
نوشتﻪ کنار ﺗصویر کمپ آشویتز را ﺑﻪ سختی میخواند:
در جنگ جهانی دوم ،نازیها در حال راهاندازی یک پروژه مخفی میکروﺑی ﺑودند .آنها
در حال ساخت نوعی ویروس ﺑودند کﻪ ﺑتواند نژادهای خاصی از انسان را هدفگیری و
آنها را از ﺑین ﺑبرد .این ویروس در کمپهای نژادی نازی در آشویتز مورد آزمایش قرار
گرفت.
دکتر ارﺗش نازی ،سرهنگ اساس ویلهلﻢ وامبلو در آن زمان مسئول آزمایشگاه مرکزی
نازیها ﺑود .وامبلو این ویروس را روی ﺑیش از  2هزار نفر از یهودیان آزمایش کرد.
نتایج در هفتﻪ اول کامﻼ مطاﺑق نظرشان ﺑود .از میان آن  2هزار نفر ،فﻘط یک نفر زنده
ماند :آنﻪ ماری شرامپفر .دختر ﺗاجر ﺑزرگ لهستانی ﺗئودور شرامپفر.
نازیها اما نمیدانستند کﻪ در آن زمان ،غیر از یهودیها ممکن است ویروس خودشان را
هﻢ درگیر کند.
این ویروس در گزارشهای وامبلو ﺑا نام »صاعﻘﻪ مرگ« شناختﻪ میشد .ﺑیست روز ﺑعد
از انتشار ویروس در کمپ آشویتز ،وامبلو یکی از قرﺑانیان آن شد و ﺑا خونریزی شدید در
ریﻪ جان سپرد .ﺑﻘیﻪ اعضای ﺗیﻢ میکروﺑی اساس ،منطﻘﻪ را ﺑا ﺑمب آﺗشزا ﺑمباران کردند
ﺗا مطمئن شوند این ویروس جان سالﻢ ﺑﻪ در نمیﺑرد.
سﻪ ماه پس از آن ،روسها ﺑرلین را ﺗصرف و ﺑﻪ حکومت رایش سوم پایان دادند .نکتﻪ
مرموز اما این ﺑود کﻪ آنﻪ ماری شرامپفر ،مثل یک شبح از اردوگاه غیبش زدهﺑود .هنوز هﻢ
هیچ جایی ،نشانی از آنﻪ نیست .ﺗمام ﺑستگان ،اقوام ،دوستان و اشخاصی کﻪ قادر ﺑﻪ
شناسایی او ﺑودند مردهاند .هیچ مدرکی از زنده یا مردن آنﻪ ماری در دست نیست.
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اردشیر :عجب .خب ﻻﺑد ﺗا اﻻن مرده دیگﻪ .اون زمان هﻢ اگر  20سالش ﺑود ،اﻻن ﺑاید
ﺑاﻻی  100سالش ﺑاشﻪ .مگﻪ یﻪ آدم چﻘدر میتونﻪ زنده ﺑمونﻪ؟ حتما مرده.
اردشیر در موزه قدم میزند.
جلوی ﺗاﺑلوی دیگری میایستد و ﺗوضیحات را میخواند.
دفترچﻪ خاطرات ویلهلﻢ وامبلو ،از روزهای آخر زندگیاش نشان از سردردهای ﺑسیار
شدیدش دارد .درد شدید سرش نخستین عﻼمت ﻇهور ویروس »صاعﻘﻪ مرگ« ﺗشخیص
دادهشد .هر چند هیچ نمونﻪای از عملکرد و ﺗنوع این ویروس در دست نیست .غیر از
مدارکی کﻪ وامبلو پیش از مرگش در جایی از ﺑرلین مخفی کرده است و ما هیچ اطﻼعی
از آن نداریﻢ .وامبلو پیش از این کﻪ در این مورد ﺑتواند چیزی ﺑنویسد ،از دنیا رفتﻪ است.
وامبلو و آنﻪ شرامپفر ،ﺗنها کسانی ﺑودند کﻪ از وجود و نحوه عملکرد این ویروس اطﻼع
داشتﻪاند .از سرنوشت هیچکدامشان هیچ چیزی در دستمان نیست.
اردشیر از موزه ﺑیرون میآید و سراغ کمپ آشویتز میرود .محل دفن یهودیانی کﻪ در اثر
حملﻪ صاعﻘﻪ مرگ مردهاند .سنگ قبری ﺗوجهش را جلب میکند :ماری شرامپفر و ﺗئودور
شرامپفر.
روی سنگ قبر دو جملﻪ نوشتﻪ شدهاست .دو جملﻪ از نیچﻪ .ﺑرای اردشیر عجیب است کﻪ
کسی روی سنگ قبرش از »نیچﻪ« نوشتﻪ ﺑاشد .روی سنگ ﺗئودور این جملﻪ نﻘش ﺑستﻪ
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 .

اما روی سنگ قبر ماری این جملﻪ نﻘش ﺑستﻪ است:
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.

ﺗوضیحات کنار سنگ قبر را میخواند :از شخصی کﻪ این جمﻼت را روی سنگ قبرها نوشتﻪ
است ،اطﻼعی 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.
اردشیر در حال خواندن این جمﻼت ﺑود کﻪ حس کرد دستی ﺑﻪ پشتش خورد .سرش را
کﻪ ﺑرگرداند ،کسی را پشت سرش ندید.
چند ﺑاری ﺑرگشت ﺗا ﺑبیند چﻪ کسی پشت سرش ﺑودهاست .اما هیچ کس نبود .ﺑا خودش
فکر کرد حتما ﺗوهﻢ ﺑوده است .ﺑار دیگر خﻢ شد ﺗا روی سنگ قبر را ﺑخواند کﻪ این ﺑار
چهرهای جلوی چشمانش پدیدار شد .از وحشت چند قدم ﺑﻪ عﻘب رفت .چهره یک دختر
 20سالﻪ ﺑود .ﺑا لباسی یکدست سفید و چشمانی ﺑیروح .نگاهی کﻪ ﺗا اعماق روح اردشیر
فرو میرفت.
ﺗرسید و خودش را عﻘب کشید .اما آن نگاه ﺑا او میآمد .اردشیر هیچ چیزی را جلوی
چشمش نمیدید .فﻘط یک جفت چشﻢ ﺑیروح سیاه رنگ ﺑﻪ او خیره ﺑودند .خواست
فریاد ﺑزند .نتوانست .زﺑانش ﺑند آمده ﺑود .روی زمین نشست و سرش را میان پاهایش
گرفت .سنگینی دستی را ﺑر شانﻪاش حس کرد و از جا پرید.
نگهبان ﺑود .او را صدا میکرد) Sir, sind Sie in Ordnung :حالتون خوﺑﻪ آقا؟(
ﺑلند شد و ایستاد) Ja, bin ich, Danke :ممنون ،خوﺑﻢ(
نگهبان) wir sind im Begriff zu schließen :میخوایﻢ موزه رو ﺑبندیﻢ(
اردشیر) Ok, ich verlasse :ﺑاشﻪ .منﻢ دارم میرم(
اردشیر ایستاد و خاک لباسهایش را ﺗکاند .نگاهی ﺑﻪ پشت سرش کرد و راه افتاد .سرش
داشت از درد میﺗرکید .سر راهش ﺑﻪ نزدیکﺗرین داروخانﻪ رفت و چند خشاب قرص
مسکن خرید.
قرصها را خورد و سعی کرد ﺑخواﺑد.
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دفترچﻪ خاطرات اردشیر
سال هایی کﻪ آلمان ﺑودم ،فﻘط یک شب سردرد خیلی ﺑدی گرفتﻢ .شبی ﺑود کﻪ رفتﻢ
آشویتز .ﺑعدها کﻪ روی ناقوس مرگ آزمایش میکردم ،یک شب دیگﻪ هﻢ همون سردرد
اومد سراغﻢ .اون شب کﻪ چشامو ﺑستﻢ همش چهره آنﻪ ماری میومد جلوی چشمﻢ.
همون دو ﺗا چشﻢ سیاه ﺑی روح .ﺑا همون لباس ﺑلندی کﻪ ﺗنش ﺑود .این ﺑار اما موهاش
آشفتﻪ نبود .لبخند ﺑیفروغی روی لبش ﺑود.
منو نیگاه میکرد و میخندید .فﻘط ﺗو چشام نگاه میکرد و اسممو صدا میکرد.
از خواب پریدم .قطرات درشت سرد عرق روی پیشونیﻢ ﺑودند .ﺑعد  18سال خواب آنﻪ
ماری رو میدیدم .منگ منگ ﺑودم .ﺗلو ﺗلو خوران رفتﻢ سر یخچال کﻪ آب ﺑخورم.
ﺑاید صورﺗمو میشستﻢ .اما جلوی آ نﻪ اونی کﻪ ﺗو آ نﻪ نگاه میکرد من نبودم .اردشیری
کﻪ همیشﻪ میشناختﻢ نبود .چشمای آنﻪ ماری ﺑود کﻪ ﺑﻪ من خیره شدهﺑود .این من
نبودم .این آنﻪ ماری ﺑود .ﺗنها ﺑازمانده ویروس »صاعﻘﻪ مرگ«.
حتما از ﺑیخواﺑی و کار زیاد ﺑوده .وگرنﻪ نمیشﻪ کﻪ ﺑعد  18سال آنﻪ ماری رو ﺗو آ نﻪ ﺑبینﻢ.
آره حتما از ﺑیخواﺑیﻪ .ﺑخواﺑﻢ ﺑهتر میشﻢ.
دوﺑاره ﺑرگشتﻢ سراغ یخچال و قرص مسکنها رو در آوردم .یﻪ چند ﺗایی خوردم ﺗا ﺑتونﻢ
ﺑخواﺑﻢ.
فردا ﺑاید ﺑرگردم دانشگاه و ﺑرم پیش استادم.
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شانزده اردیبهشت 1399
دفتر رئیس انستیتو
اردشیر وارد اﺗاق کار استادش میشود.
استاد پشت میز نشستﻪ است و مشغول خواندن روزنامﻪ است.
اردشیر :سﻼم استاد.
استاد :سﻼم اردشیر .ﺑیا ﺑشین .خبر داری چی شده؟
اردشیر :کﻢ و ﺑیش استاد.
استاد :ویروس ناقوس مرگ داره همﻪ قارههای دنیا رو پر میکنﻪ .اون قدر سریع داره
خودشو ﺗکثیر میکنﻪ کﻪ نمیشﻪ جلوشو گرفت .میدونی اردشیر؟ از یﻪ طرف من ﺑرای این
ویروس احترام زیادی قائلﻢ .دقیﻘا کاری رو میکنﻪ کﻪ واسش ﺑرنامﻪ ریزی شده :ورود ﺑﻪ
ﺑدن میزﺑان ،ﺗکثیر خودش ﺗا حد ممکن و ﺑعدش رفتن سراغ میزﺑان ﺑعدی .متمرکز و
هدفمند .کاش ما هﻢ میﺗونستیﻢ اندازه این ویروس روی کارمون متمرکز ﺑاشیﻢ.
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.
اردشیر :خیلی هﻢ عجیبﻪ .البتﻪ این همش نیست.
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 اﻻن ﺑا اسکالپل روی ﺑازوی خودم شکاف ایجاد
میکنﻢ.
استاد :دیوونﻪ شدی؟ از خونریزی میمیری کﻪ اردشیر.
اردشیر :نﻪ استاد .عجیب هﻢ همینﻪ دیگﻪ.
استاد :نﻪ اردشیر .من اجازه نمیدم.
اردشیر :استاد لطفا ﺑﻪ من اعتماد کنید.
استاد :نﻪ اردشیر .خیلی خطرناکﻪ.
اردشیر در حال صحبت ﺑا استاد ناگهان ﺗیغ جراحی را روی دستش میکشد.
استاد :اردشیر!
اردشیر :استاد لطفا چند لحظﻪ صبر کنید.
ﺑﻼفاصلﻪ زخﻢ اردشیر ﺗرمیﻢ میشود.
استاد :یعنی چی؟ این چﻪ ﺑازیﻪ درآوردی اردشیر؟
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.
اما ویروس ﺑا من کاری نداشتﻪ مثل اینکﻪ .ﺑﻪ ﺑافت و خون من ﺑیاعتناست .حافظﻪ و
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قدرت ذهنﻢ خیلی ﺑاﻻﺗر رفتﻪ و شفافﺗر شده و زخمام ﺑﻪ همین سرعت کﻪ مشاهده کردید
دارن ﺗرمیﻢ میشن .خودم هﻢ نمیدونﻢ چرا .فﻘط ﺑعضی وقتها سردردهای خیلی شدیدی
میگیرم.
درد ﺗو ﺗمام سرم میچرخﻪ و هیچ مسکنی هﻢ خوﺑش نمیکنﻪ .حدس میزنﻢ ﺑﻪ خاطر پر
کار ﺗر شدن مغزم ﺑاشﻪ ،ولی هیچ اطمینانی ندارم .خﻼصﻪ خیلی عجیبﻪ.

استاد :ﺑاشﻪ اردشیر .یﻪ چند روزی صبر کن ﺗا ﺑبینﻢ چی میشﻪ .منﻢ دارم سردرد میگیرم
اﻻن .ﺑهتره ﺑرگردم خونﻪ.
اردشیر :ﺑلﻪ استاد .روزﺗون خوش .فردا میﺑینمتون؟
استاد :نﻪ فردا میرم مرخصی .ﺗا هفتﻪ آینده ﺑر نمیگردم .در ضمن ﺑاید این چیزایی کﻪ
گفتی رو هضﻢ کنﻢ.
اردشیر :ﺑاشﻪ استاد .خوش ﺑگذره.
استاد :ممنون.
خانﻪ اردشیر
اردشیر :سارا ،عزیزم من خونﻪام.
سارا :سﻼم .خوش اومدی
اردشیر :خب .چﻪ خبرا مادر نمونﻪ؟
سارا :امروز رفتﻢ سونوگرافی .مژدگونی رو ﺑده ﺗا ﺑگﻢ.
اردشیر :مژدگونی هﻢ میدم همسر جان .فﻘط ﺑگو چی شده .ﺑچﻪ سالمﻪ دیگﻪ؟
سارا :آره .اون کﻪ آره .سالمن.
اردشیر :سالمن؟
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سارا ﺑا خنده :گفتﻢ کﻪ .مژدگونی ما چی شد حاﻻ آقای پدر؟
اردشیر :چشﻢ .چشﻢ.
سارا :خب .ﺑشین .اینطوری نمیشﻪ.
اردشیر :ﺑاشﻪ .میرم میشینﻢ.
سارا :من اﻻن ﺑر میگردم.
داخل اﺗاق میشود و ﺑا ﺑرگﻪای در دست ،پیش اردشیر میآید.
سارا :ﺑیا خودت ﺑبین.
اردشیر ﺑرگﻪ را از دست سارا میگیرد .نگاه سریعی ﺑﻪ آن میاندازد.
اردشیر :سارا! دو ﺗا کوچولو ﺗو راه داریﻢ!
سارا :ﺑلﻪ آقای پدر .قراره پدر دوگانﻪ سوز ﺑشی .حاﻻ ﺑگو ﺑبینﻢ واسﻪ مادر این دو ﺗا ﺑچﻪ
چی کارا میکنی؟
اردشیر :جونمو میدم ﺑراش .هر چی کﻪ ﺑخواد.
سارا :جونتو نمیخوام عزیزم .ﺑاید کنارم ﺑاشی .یﻪ خبر خوب دیگﻪ هﻢ دارم.
اردشیر :امروز پر از سورپراریز شدیها خانومﻢ.
سارا :ﺑلﻪ دیگﻪ .یادت نیست؟ »عشق مملو از شگفتیهاست«
اردشیر :یاد مﻪ .اینو روزی کﻪ قرار شد ازدواج کنیﻢ ،و من داشتﻢ از خواستگاریت از ﺗعجب
میمردم ،ﺗوی گوشﻢ گفتی.
سارا :خب خب .مژدگونی اولی کﻪ محفوﻇﻪ .این یکی رو چﻪ کنیﻢ؟
اردشیر :واست شام درست میکنﻢ .از همون غذاهایی کﻪ خیلی دوست داری.
سارا :آخ جون .پس ﺑریﻢ .خب .خوب گوش کن .امروز استادم زنگ زد ﺑهﻢ.
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.
سارا :قرﺑان شما .البتﻪ اگﻪ کمکهای ﺗو نبود ،ﺑﻪ این زودیها نمیشد.
اردشیر :نﻪ عزیزم .من فﻘط یﻪ کمی ،خیلی کوﺗاه ویرایشش کردم .نوشتﻪ و متن و
استدﻻﻻت خیلی خوب ﺑودن .ﺗو همیشﻪ خوب و عالی و شاگرد اول ﺑودی .اصﻼ همین
عالی ﺑودنت ﺑود کﻪ منو اسیر خودش کرد .من چﻪ خوشبختﻢ کﻪ ﺗو رو دارم.
سارا :منﻢ همینطور .شام چی درست کنﻢ؟
اردشیر :نﻪ دیگﻪ .قرار شد من شام درست کنﻢ.
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.
س ارا :استراحت کﻪ ﺑاید ﺑشینﻢ سر ﺗز .پس فردا دفاع پروپوزالمﻪ .سالن  12ساعت .17
اردشیر :ﺑاشﻪ .یادم میمونﻪ.
سارا :ﺑلﻪ میدونﻢ .ﺗو اﻻن خدای حافظﻪ و نظﻢ و ﺗرﺗیب و این چیزایی.
اردشیر :چیزی نمیخوای ﺑگیرم؟
سارا :نﻪ .فﻘط شیر ﺑگیر.
اردشیر :چشﻢ .فعﻼ.
اردشیر از خانﻪ خارج میشود ﺗا ﺑﻪ فروشگاه ﺑرسد.
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اردشیر در مسیر فروشگاه
از خانﻪ ﺗا فروشگاه راهی نیست .اردشیر ﺗصمیﻢ میگیرد این مسیر را پیاده ﺑرود .در مسیر
دو جا ایست ﺑازرسی ویژه ویروس گذاشتﻪاند .همﻪ رهگذران کنترل میشوند .شخصی ﺑا
لباس سفید جلوی اردشیر میایستد و دماسنج را ﺑﻪ سر او نزدیک میکند.
دمای ﺑدن اردشیر طبیعی است .همﻪ چیز طبیعی است.
ﺑا لبخند از آن میان میگذرد و ﺑﻪ سمت فروشگاه میرود .هنوز ﺑا فروشگاه چند متری
فاصلﻪ دارد کﻪ گوشیاش زنگ میخورد.
اردشیر :الو؟ ﺑلﻪ؟ ﺑفرما د .ﺑلﻪ خودمﻢ .کیهان منش .خواهش میکنﻢ .ﺑرای شما سختﻪ
ﺗلفظ اسﻢ من .خب ﺑفرما د .در خدمتﻢ؟ ﺑلﻪ؟ مطمئنید؟ نﻪ!
صدای آن ور خط چیزهایی میگوید و قطع میکند.
اردشیر چند دقیﻘﻪای مات و مبهوت میایستد .یعنی چی؟ چرا آخﻪ؟ وارد فروشگاه
نمیشود و ﺑﻪ سرعت ﺑﻪ خانﻪ ﺑر میگردد.

خانﻪ اردشیر
سارا :چﻘدر زود ﺑرگشتی شوالیﻪ من.
اردشیر :سارا جان .عزیزم .من ﺑاید ﺑرم .امشب نمیشﻪ شام ﺑپزم ﺑرات.
سارا :وا .خودت قول دادی کﻪ.
اردشیر :میدونﻢ عزیزم .واقعا معذرت میخوام .یﻪ مورد اضطراری پیش اومده.
سارا :چی شده؟ نمیخوای ﺑﻪ من ﺑگی؟
اردشیر :ﺑزار مطمئن ﺑشﻢ ،ﺑهت میگﻢ.
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سارا :حداقل ﺑگو کجا میری.
اردشیر :عزیزم .کمی صبر داشتﻪ ﺑاش .ﺑهت زنگ میزنﻢ.
سراسیمﻪ سمت پارکینگ میرود.
کمی ﺑعد صدای چرخهای ماشین اردشیر ﺑلند میشود.

اﺗاق قرنطینﻪ ﺑیمارستان ووهان
 1:00ﺑامداد
پزشک کشیک :ﺑلﻪ جناب دکتر .مریض رو دیشب ﺑا وضعیت حاد ﺗنفسی پذیرش کردیﻢ
و اﻻن دیگﻪ در قید حیات نیستند .نتایج پاﺗولوژی و ﺗستهای آزمایشگاهی ما نشون از
این دارن کﻪ ایشون از حملﻪ یﻪ نوع ویروس ناشناختﻪ مردن .سرعت عمل این ویروس
ﺑرای ما واقعا شگفتانگیز ﺑوده.
اردشیر :ﺑلﻪ .لطفا ﺑهﻢ نگید کﻪ این ویروس از خانواده کرونو دهآ ﺑوده.
پزشک کشیک :شما از کجا میدونید؟
اردشیر :جدیدﺗرین شماره نشریﻪ میکروﺑیولوژی رو مطالعﻪ نکردید؟
پزشک کشیک :نﻪ هنوز نرسیدم .اما این جواب سؤال من نبود.
اردشیر :اجازه ﺑدید ﺑراﺗون ﺗوضیح ﺑدم .این ویروسی کﻪ شما ازش حرف میزنید ،رو من
کشف کردم .چیزی حدود چهار ماه پیش و اسمش رو هﻢ گذاشتﻢ »ناقوس مرگ« .یﻪ
ویروس از خانواده کرونو دهآ کﻪ قدرت کشندگیاش صد ﺑراﺑر ﺗمام ویروسهای این
خانواده است .خیلی سریع انتﻘال پیدا میکنﻪ و عمرش خارج از ﺑافت زنده خیلی طوﻻنیﻪ.
پزشک کشیک :عجب .آها شما اون دکتر کیهان منش معروف هستید .ﺑاعث افتخاره
جناب دکتر آشنایی ﺑا شما.
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اردشیر :خواهش میکنﻢ .ﺑزرگوارید .خﻼصﻪ ﺑراﺗون ﺑگﻢ کﻪ این ویروس خیلی سریع داره
ﺗمام دنیا رو میگیره.
پزشک کشیک :ﺑلﻪ امروز ما یﻪ ﺑرنامﻪ ویژه آموزشی داشتیﻢ در مورد این ویروس .قوانین
قرنطینﻪ سختگیرانﻪای قراره ﺗو ووهان اعمال ﺑشن .ﺗﻘریبا از فردا ورود و خروج ﺑﻪ شهر
ممنوع میشﻪ و ﺑرنامﻪ ضدعفونی کردن کل شهر ﺗو دستور کار قرار گرفتﻪ .کار ما هﻢ سﻪ
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
رو هﻢ رعایت کردیﻢ .قبل و ﺑعد آزمایشگاه رفتیﻢ زیر دستگاه ضدعفونی کننده .ﺑا دستکش
و ماسک و همﻪچیز داشتیﻢ کار می کردیﻢ .چطوره کﻪ استاد این ویروس رو گرفتﻪ و من
نگرفتﻢ؟
پزشک کشیک :شما ﺗست غرﺑالگری دادی؟
اردشیر :نﻪ.
پزشک کشیک :ﺑاشﻪ .من اﻻن ﺗرﺗبیشو میدم.
اردشیر :ممنونﻢ.
پزشک کشیک :لطفا ﺑنشینید .یﻪ چند دقیﻘﻪای معطلی داره.
اردشیر :ﺑاشﻪ.
پزشک کشیک چیزی در کارﺗاﺑلش مینویسد و ﺑﻪ سمت ایستگاه پرستاری میرود.
چند دقیﻘﻪ ﺑعد پرستار ﺑا کیت ﺗست میآید.
پرستار :شما قراره ﺗست ﺑدین؟
اردشیر :ﺑلﻪ.
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پرستار :لطفا ﺑفرما د کﻪ اخیرا احساس سردرد ،سرگیجﻪ داشتید؟
اردشیر :ﺑلﻪ .خیلی هﻢ شدید .دو سﻪ ماهی میشﻪ کﻪ گاهی یﻪ سردرد خیلی شدید ،مثل
یﻪ موج میاد و رد میشﻪ.
پرستار :اخیرا احساس ﺗنگی نفس داشتید؟
اردشیر :نﻪ
پرستار :احساس درد در قفسﻪ سینﻪ؟
اردشیر :نﻪ
پرستار :سرفﻪ خشک چی؟
اردشیر :نﻪ.
پرستار :لطفا ﺑفرما د کﻪ ﺑﻪ ﺑیماریهای زمینﻪای مبتﻼ هستید؟
اردشیر :نﻪ.
پرستار :ﺗو یک سال اخیر ،عمل جراحی داشتید؟
اردشیر :نداشتﻢ.
پرستار :ﺑسیار خب .من یﻪ نمونﻪ خون ازﺗون میگیرم .نتیجﻪ ﺗست شما ﺗا چند ساعت
آینده ﺑهتون اعﻼم میشﻪ.
اردشیر :ممنونﻢ.
پرستار در حال ﺗﻼش 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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سوزن را در ﺑازوی اردشیر فرو میکند .ﺑﻼفاصلﻪ جای سوزن ﺑستﻪ میشود.
پرستار :مشاهده فرمودید؟ شما رگاﺗون خیلی پا نﺗرن .نیاز ﺑﻪ سوزنهای ﺑزرگﺗر داریﻢ.
میرم ﺑیارم.
اردشیر فکری میکند و ﺑﻪ سرعت ﺑیمارستان را ﺗرک میکند.

خانﻪ اردشیر
ساعت 4:00
اردشیر وارد خانﻪ میشود .نگاهی ﺑﻪ اطراف میاندازد .سارا خواﺑیده است .کیفش را ﺑر
میدارد و دوﺑاره ﺑﻪ سمت ماشینش میرود.
ﺑیهدف در خیاﺑانهای ووهان مشغول رانندگی است .هیچ کسی در خیاﺑان نیست .نیﻢ
ساعتی است کﻪ در حال رانندگی است.
صدایی از پشت سرش میآید .آ نﻪ را کﻪ نگاه میکند ،یک جفت چشﻢ ﺑﻪ او خیره
شدهاند .ﺑا شدت ﺗرمز میکند و سرش را ﺑرمیگرداند.
کسی روی صندلی عﻘب نیست .دوﺑاره آ نﻪ را نگاه میکند ،چشﻢها ﺑﻪ اردشیر خیره
شدهاند .سردردش شروع میشود.
ماشین را کناری پارک میکند و پیاده میشود .نفسش دارد سنگینﺗر میشود .سنگین و
سنگینﺗر .داخل ماشین ﺑاز میگردد و کمی صندلی را میخواﺑاند .احساس میکند همﻪ
داستان مرﺑوط ﺑﻪ ﺑیخواﺑی و استرس ﺑاشد .چشمانش را میﺑندد.
اما هنوز سردردش شدید است .مثل پتکی کﻪ روی پیشانیاش ﺑکوﺑند ،سرش درد میکند.
ﺑﻪ زحمت نفس عمیﻘی میکشد و ﺗﻼش میکند ﺑخواﺑد.
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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.
از سﻪ روز پیش رو در هر خونﻪای ستاره داوود ﺑود سرﺑازا میریختن ﺗو و همﻪ رو ﺑیرون
میکردن .ﺑهمون گفتن ﺑاید از ﺑﻘیﻪ جدا ﺑشیﻢ.
از کل چیزایی کﻪ داشتﻢ فﻘط ﺗونستﻢ گردنبند مادرﺑزرگ هریت رو نجات ﺑدم .گذاشتمش
ﺗو جیب پشتی شلوارم کﻪ معلوم نباشﻪ .ﺑﻘیﻪ چیزا رو نذاشتن ﺑیاریﻢ .فﻘط یﻪ دو دست
لباس ﺗونستیﻢ ورداریﻢ.
همﻪ خاطرات ﺑچگیﻢ ﺑا جوزف و داوید و جین رو ﺑاید میذاشتﻢ و میاومدم .اصﻼ
نمیدونﻢ جوزف و داوید کجان .جین سﻪ سالﻪ کﻪ مرده ،داوید هﻢ آخرین ﺑار گفت میخواد
ﺑره لندن .خدا کنﻪ سالﻢ ﺑاشﻪ.
جوزف رو ماه پیش ﺑرای آخرین ﺑار دیدمش .داشت سرفﻪ میکرد .نفسش ﺑند میاومد
موقع سرفﻪ .دیگﻪ ﺑعدش ندیدمش .ﺗو مسافرای اردوگاه هﻢ نبود .نمیدونﻢ کجاست ،زنده
است یا ُمرده.
ولی راست ش فرقی نداره .صبح کﻪ داشتیﻢ میومدیﻢ یکی از سراﺑازای آلمانی موها و ریش
ﺑافتﻪ ﺑاﺑا ﺗئودور رو قیچی کرد .اونﻢ جلوی چش همﻪ .ﺑعدش خودش ﺑا دو ﺗا از دوستاش
قهﻘﻪ می خندیدن .نمیدونﻢ ﺑﻪ چی میخندیدن .ولی داشتن حساﺑی لذت میبردن.
از ﺑﻼهایی کﻪ داره سرمون میاد مبهوﺗﻢِ .س ر شدم انگار .هیچ چی نمیفهمﻢ انگاری .کرخت
کرخت شدم .ﺑا این همﻪ راه کﻪ اومدیﻢ هیچ حسی ﺗو پاهام ندارم .انگار اصﻼ هیچ چیزی
رو حس نمیکنﻢ .هیچ دردی رو نمیفهمﻢ.
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سر در فلزی اردوگاه رو میﺑینﻢ فﻘط .یﻪ ﺗیکﻪ فلز ﺑیروح سیاهرنگ .از دور شبیﻪ یﻪ دستﻪ
کﻼغﻪ کﻪ نشست ﻪ ﺑاشﻪ روی سر در یﻪ ساختمون .ولی نیست .کﻼغ نیست .یﻪ نوشتﻪ
است .نمیتونﻢ ﺑخونمش .انگار خوندن ﺑلد نیستﻢ.

روز ﺑیستﻢ اردوگاه آشویتز
اﺗاقی کﻪ ﺗوش میخواﺑیﻢ خیلی کوچیکﻪ .خیلی کوچیکﺗر از اونی کﻪ فکرشﻢ میکردم.
صد و دو نفریﻢ ﺗو یﻪ اﺗاق  30متری .چهار طبﻘﻪ ﺗخت ﺑاﻻی سر هﻢ گذاشتن کﻪ ارﺗفاع
هر کدوم نیﻢ متر ﺑیشتر نیست .یﻪ لباس راهراه ﺑهمون دادن ﺑپوشیﻢ.
یادم نیست آخرین ﺑاری کﻪ رفتﻢ آرایشگاه کی ﺑود .اصﻼ یادم نیست آخرین ﺑار کی جلوی
آینﻪ خودمو دیدم.
غذا خیلی کمﻪ و فﻘط شیکﻢ رو پر میکنﻪ .ﺑیشتر وقتها ﺑهمون غذا هﻢ نمیدن .اردوگاه
خیلی سرده .نمیدونﻢ قراره چﻪ ﺑﻼیی سرمون ﺑیاد.
زنا میگن فردا قراره یﻪ سریاشونو ﺑبرن معاینﻪ کنن و آزاد ﺑشن ﺑرگردن ورشو .من کﻪ
چشمﻢ آب نمیخوره کﻪ این کارو ﺑکنن.
امشب قراره ﺑیست نفر از ما رو ﺑبرن درمانگاه .فﻘط اونایی کﻪ اوضاعشون خیلی خیطﻪ
رو میﺑرن .شاید منﻢ ﺑردن .نمیدونﻢ .خیلی اینجا سرفﻪ میکنن.
اینجا نمیشﻪ نفس کشید .هوا خیلی سنگینﻪ.

ﺑرلین
آزمایشگاه میکروﺑی ارﺗش نازی
سرهنگ ویلهلﻢ وامبلو
سرهنگ وامبلو در لباس سفید کﻪ درجﻪ سرهنگی روی یﻘﻪاش دوختﻪ شده است و ﺑا
ﺑازوﺑند اساس در حال رفتن ﺑﻪ سمت دفتر آزمایشگاه است.
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وامبلو :یورگن.
یورگن :ﺑلﻪ جناب سرهنگ.
وامبلو :گزارش کامل پروژه ﺗا یک ساعت دیگﻪ روی میز من ﺑاشﻪ .من ﺑاید فردا شب
گزارش رو ﺑبرم ﺑﻪ ستاد .پیشوا منتظر نتایج این پروژه است.
یورگن :گزارش رو نوشتﻢ قرﺑان .فﻘط یﻪ چند جاش اﺑهام داریﻢ.
وامبلو :دقیقﺗر حرف ﺑزن.
یورگن :قرﺑان ما هنوز ﺑرای اثبات اثر کشندگی این ویروس هیچ آزمایشی نکردیﻢ.
وامبلو :یورگن .یورگن .مثل این کﻪ متوجﻪ نشدی .من ﺑاید فردا شب پیشوا رو شگفتزده
کنﻢ .چیزی ﺑهﻢ ﺑده کﻪ ﺑتونﻢ .میدونی کﻪ اگﻪ نتونﻢ ،ﺗو هﻢ اینجا جایی نداری.
یورگن :ﺑلﻪ قرﺑان .متوجﻪ هستﻢ .البتﻪ ما از پنج روز پیش این ویروس رو در درمانگاه
آشویتز آزمایش کردیﻢ .روی چند نفرشون ﺑﻼفاصلﻪ عﻼیﻢ التهاب دستگاه ﺗفسی رو دیدیﻢ
و ﺗخریب سریع ﺑافتهاشون .ولی ﺗعدادشون خیلی کمﻪ.
وامبلو :خوﺑﻪ .این نتایج قاﺑل اﺗکان .فﻘط یﻪ کاری ﺑکن .یﻪ نمونﻪ مﻘاوم هﻢ واسﻢ گیر
ﺑیار .ﺑاید ﺑدونیﻢ چﻘدر میتونیﻢ ﺑرای پاکسازی یهودیها از این ویروس استفاده کنیﻢ.
یورگن :ﺑلﻪ قرﺑان.
وامبلو :یورگن ﺗو ﺑاهوش ﺗرین و ﺑااستعدادﺗرین دانشجوی من ﺑودی .اﻻنﻢ نمیخوام از ﺗو
یکی ناامید ﺑشﻢ .ﺑرو ﺑبینﻢ چی کار میکنی.
یورگن :مطمئن ﺑاشید قرﺑان.
وامبلو :من امشب یﻪ سر ﺑﻪ آشویتز میزنﻢ .یﻪ چند ﺗایی نمونﻪگیری هﻢ خودم انجام
میدم .فردا شب ﺑاید ﺑا دست پر ﺑریﻢ ستاد.
یورگن :ﺑسیار خب قرﺑان .من هﻢ گزارش رو نهایی میکنﻢ ﺑراﺗون.
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وامبلو روﺑروی یورگن میایستد .سﻼم نظامی میدهند و وامبلو ﺑا گامهایی کوﺗاه ﺑﻪ سمت
در خروجی میرود .ﺗا جلوی ساختمان آزمایشگاه مرکزی میرسد.
شب است و هیچ کسی در ساختمان نیست .جز صدای کشیدهشدن پوﺗینهای وامبلو
روی زمین هیچ صدایی شنیده نمیشود.
سوار اﺗومبیلش میشود و ﺑﻪ سمت دروازه خروجی شهر حرکت میکند.

اردوگاه آشویتز
شب ﺑیستﻢ
آنﻪ ماری
دیروقتﻪ .دلﻢ میخواد ﺑخواﺑﻢ کﻪ از ﺑیرون یﻪ صداهایی میاد .نگهبان ﺑا چراغ قوه میاد
داخل اﺗاقمون .داد میزنﻪ کﻪ همﻪ ﺑیایﻢ پا ن از ﺗختامون .ﺑﻪ این راحتی نیست .ﺗو ارﺗفاع
کمش گیر میکنﻢ .نگهبان میاد ﺑاﻻی سرم و داد میزنﻪ :مگﻪ ﺑا ﺗو نیستﻢ ﺗنلش؟ د زود
ﺑاش ﺑیا پا ن انگل یهودی.
یﻪ لگد ﺑﻪ کمرم میزنﻪ .نمیتونﻢ ﺗکون ﺑخورم .گیر کردم .دوﺑاره لگد میزنﻪ .هنوزم نمیتونﻢ
ﺑیام پا ن.
دستشو میندازه و موهامو میگیره و ﺑﻪ زور منو میکشونﻪ پا ن .مادرم داره گریﻪ میکنﻪ.
من اما هیچ حس دردی ندارم انگار .روی زمین کشیده میشﻢ .سرﺑازای دیگﻪ وایستادن
و دارن از کشیده شدن من روی زمین لذت میبرن.
همینطوری منو کشون کشون میبره ﺗا وسط محوطﻪ .ولﻢ میکنﻪ روی ﺑرفهایی کﻪ امروز
صبح نشستن .دلﻢ میخواد داد ﺑزنﻢ ولی انگار دهنﻢ ﺑاز نمیشﻪ.
نور چراغهای روشن ماشین میفتﻪ ﺗوی چشمﻢ .نمیبینﻢ کی ﺗو ماشینﻪ .فﻘط صدای
پوﺗیناش رو میشنوم .داره نزدیکﻢ میشﻪ .یﻪ مرد ﺑلند قد و جدیﻪ .از اونایی کﻪ اگﻪ ورشو
ﺑودم ،شاید عاشﻘش میشدم.
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خیلی جدی ﺗوی چشام نیگاه میکنﻪ و چیزی در گوش نگهبان میگﻪ .نگهبان میاد زیر ﺑغلﻢ
رو میگیره و میزاردم ﺗو ماشینش .خستﻪام .خیلی خستﻪ .میخوام ﺑخواﺑﻢ و وقتی ﺑیدار
شدم همﻪ اینا کاﺑوس ﺑاشﻪ.
ای کاش کﻪ کاﺑوس ﺑاشن.
مرده میاد و سوار ماشینش میشﻪ .یﻪ نگاهی ﺑﻪ من میندازه و میگﻪ :سرﺗو پا ن ﺑگیر .ﺗا
وقتی هﻢ کﻪ من نگفتﻢ چشاﺗو ﺑاز نمیکنی .پیستولش رو در میاره و میگیره روی چشمای
من .ﺑهت گفتﻢ چشاﺗو ﺑبند.
چشامو میبندم .حرکت میکنیﻢ .نمیدونﻢ داریﻢ کجا میریﻢ .اصﻼ نمیدونﻢ کجام .ولی
خوشحالﻢ کﻪ حداقل از اردوگاه زدم ﺑیرون .دنیایی کﻪ اون ﺑیرون نمیﺗونﻢ ﺑبینﻢ رو دوست
دارم .حسش میکنﻢ .حس آزاد شدن دارم.

ﺑرلین
آزمایشگاه مرکزی میکروﺑی ارﺗش نازی
سرهنگ ویلهلﻢ وامبلو
در حالی کﻪ دست آنﻪ را گرفتﻪاست ،او را ﺑا احتیاط ﺑﻪ سمت اﺗاقش میﺑرد.
وامبلو :یورگن .کجایی یورگن.
یورگن سراسیمﻪ از اﺗاق مجاور ﺑیرون میخزد .غرق خواب است .چشمانش ﺑﻪ درستی ﺑاز
نمیشوند.
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 :اﻻن ﺑاید اینو ﺑﻪ من ﺑگی؟
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یورگن :در واقع نمیخواستیﻢ قبل از این کﻪ نتیجﻪای ﺑگیریﻢ ﺑﻪ شما گزارش ﺑدیﻢ قرﺑان.
وامبلو :یورگن .من فرمانده این عملیات و رئیس این آزمایشگاهﻢ .اینو کﻪ یادت نرفتﻪ؟
یورگن :نﻪ قرﺑان .شما فرمانده من هستید.
وامبلو :این کارت خﻼف عرف نظامی ارﺗش نازیﻪ .میدونی کﻪ اﻻن ﺑاید ﺗنبیهت کنﻢ؟
یورگن :ﺑلﻪ قرﺑان .میفهمﻢ.
وامبلو :اما ﺗنبیهت نمیکنﻢ .ﺑﻪ جاش هر چﻪ سریعﺗر این مورد رو ﺑررسی کن و ﺑهﻢ ﺗا نیﻢ
ساعت دیگﻪ گزارش ﺑده.
یورگن :ﺑلﻪ قرﺑان.
یورگن آنﻪ را ﺑا خود ﺑﻪ داخل اﺗاق معاینﻪ میﺑرد .وضعیت عمومی او را چک میکند و ﺑﻪ
سرعت چیزهایی یادداشت میکند.
وامبلو وارد اﺗاقش میشود .سردرد شدیدی حس میکند .آن قدر شدید کﻪ ﺗعادلش ﺑر
هﻢ ﺑخورد و ﺑر زمین ﺑیفتد .درد در همﻪجای سرش پیش میرود .دستش را ﺑﻪ دیوار
میگیرد و ﺑﻪ زحمت پشت میزش میرود .گزارش یورگن روی میزش آماده است.
دست در کشوی میزش میکند و چند قرص مسکن ﺑر میدارد.
لیوان روی میز خالی است .فﻘط کمی سودا از قبل ﺑاقی مانده است .ﺑا همان سودا
قرصها را ﺑاﻻ میاندازد و سرش را روی دستهایش میگذارد.
یورگن هﻢچنان مشغول معاینﻪ آنﻪ است .ﺗمام عﻼیﻢ را چک کرده است و اکنون دارد ﺑرگﻪ
گزارش را پر میکند:
وضعیت ﺑیمار ثاﺑت است .هیچ اثری از عملکرد ویروس در او دیده نمیشود .دستگاه
ﺗنفسی سالﻢ است و نشانﻪای از ﺑیماری ندارد .دمای ﺑدن طبیعی است .ﺑیمار سرفﻪ
نمی کند و آﺑریزش ﺑینی ندارد .ﺑر خﻼف ﺗمام موارد پیشین کﻪ در گزارش قبلی درج
شدهاست ویروس روی این ﺑیمار اثری نداشتﻪ است.
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هر چند نمیﺗوان ﺑر مبنای صرفا یک مورد ،نظریﻪای را ﺑاطل انگاشت ،اما ﺑﻪ نظر میرسد
ویروس »صاعﻘﻪ مرگ« قاﺑلیت آلوده کردن و پاکسازی »یهودیان« را نداشتﻪ ﺑاشد.
نگهبان را صدا میزند.
یورگن :نگهبان .اینو ﺑبرش ﺗوی سلولهای محوطﻪ و حبسش کن .اما قبلش خوب ﺑگردش
ﺑبین چیزی نداشتﻪ ﺑاشﻪ.
آنﻪ نگاهی ﺑیفروغ ﺑﻪ نگهبان میاندازد .کرخت و ﺑیروح .قبل از این کﻪ نگهبان او را
ﺑگردد ،دست در جیبش می کند و گردنبند مادرﺑزرگ هریت را روی میز میگذارد.
نگهبان میپرسد :فﻘط همین ﺑود؟
آنﻪ سرش را ﺑﻪ عﻼمت ﺗأ د ﺗکان میدهد .نگهبان آنﻪ را ﺑیرون میﺑرد.
گردنبند مادرﺑزرگ ﺗرکیبی از سنگهای درخشان و سیاهرنگ است .درست مثل چشمان
آنﻪ سیاه و ﺑیفروغ .درست مثل چشمان سیاه آنﻪ.
یورگن گردنبند را در جیبش می گذارد و گزارش در دست ﺑﻪ سمت دفتر وامبلو میرود.
وامبلو در دفترش سرش را روی دستانش گذاشتﻪ است .یورگن در میزند ،اما جواﺑی
نمیشنود .ﺑاز هﻢ در میزند ولی جواﺑی از وامبلو نمیشنود .در را ﺑﻪ آرامی ﺑاز میکند.
وامبلو پشت میزش است .چند ﺑاری سرفﻪ می کند ،اما ﺑاز هﻢ وامبلو سرش را ﺑاﻻ نمیآورد.
نگران میشود .او را صدا میزند:
جناب سرهنگ .جناب سرهنگ .گزارش آماده است.
ﺑاز هﻢ وامبلو جواﺑی نمیدهد .یورگن ﺑﻪ سمتش میرود و ﺗکانش میدهد .وامبلو ناگهان
از روی صندلی پا ن میافتد.
یورگن نبضش را میگیرد .نبض ندارد .عﻼیﻢ حیاﺗیاش را چک میکند .ﺑﻪ سرعت ﺑیرون
می رود ﺗا کمک ﺑخواهد .وامبلو روی زمین افتاده است و نفس نمیکشد.
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اردشیر
اردشیر نفس ﺑلندی میکشد و از خواب می پرد .آفتاب ووهان روی پوستش افتاده است.
گرما کﻼفﻪاش کردهاست .از ماشین پیاده میشود و خمیازه میکشد.
اردشیر :یعنی این همﻪ مدت این جا خواﺑیدهﺑودم؟ چﻪ خواب عجیبی دیدم.
دوﺑاره ﺑﻪ داخل ماشینش ﺑر میگردد .دهانش ﺗلخ شدهاست .در داشبورد دنبال چیز
شیرینی میگردد .چشمش ﺑﻪ هدیﻪای میافتد کﻪ ﺑرای سارا خریده ﺑود.
اردشیر :اوه .این یکی چرا یادم رفتﻪ ﺑود؟ اون قدر درگیر این ویروس شدم کﻪ زندگیﻢ یادم
رفتﻪ .ﺑاشﻪ حاﻻ ﺑزار شب ﺑهش میدم.
ﺗلفن همراهش را ﺑیرون میآورد و ﺑﻪ سارا زنگ میزند.
اردشیر :الو ...سﻼم سارا جان .نﻪ عزیزم خوﺑﻢ .نگران نباش .ﺑبین یﻪ اﺗفاقاﺗی داره میافتﻪ
کﻪ نمیتونﻢ ﺗوضیحشون ﺑدم .نﻪ ...نﻪ ....اﻻن ﺑاید ﺑرگردم آزمایشگاه .ﺑاشﻪ .نﻪ نمیخواد.
شب میام خونﻪ حرف میزنیﻢ .فعﻼ.
ماشین را روشن میکند و راه میافتد .از در ورودی انستیتو داخل میشود و یکراست ﺑﻪ
دفتر کارش میرود.
ﺗازه رسیده است کﻪ ﺗلفن دفتر زنگ میخورد.
اردشیر :ﺑلﻪ؟ کیهان منش هستﻢ .ﺑفرما د .ﺑلﻪ جناب پرفسور .ﺑسیار خب .شما کی
ﺗشریف آوردید ووهان؟ چرا ﺑی خبر استاد؟ اجازه ﺑدید من ﺑعد از ﻇهر میام خدمتتون.
یکمی اﻻن درگیرم.
ﺗلفن را قطع میکند و ﺑﻪ فکر فرو میرود.
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سرش را ﺑﻪ سمت لپﺗاپش میچرخاند .چند روزی میشود کﻪ ایمیلهایش را چک
نکردهاست .در میان انبوه ایمیلهایش چشمش ﺑﻪ عبارت ) IUMSانجمن ﺑینالمللی
جوامع میکروﺑیولوژی( میافتد.
ایمیل را ﺑاز میکند.
"اردشیر عزیز
از شما دعوت میشود ﺑرای سخنرانی در مورد کشف ویروس »ناقوس مرگ« و ﺑحث و
ﺗبادلنظر پیرامون آن ،در نود و چهارمین اجﻼس سراسری  ،IUMSدر دوسلدورف آلمان
حضور ﺑﻪ هﻢ رسانید" .
ﺑا ﺗﻘدیﻢ احترام
دکتر زیگفرید اونترمن  .دﺑیر علمی اجﻼس

اردشیر :خب .این هﻢ اون چیزی کﻪ همﻪ عمر منتظرش ﺑودی .سخنرانی ﺗو مهﻢﺗرین
اجﻼس علمی میکروبشناسی دنیا .پس ﺑگو استاد چرا این همﻪ راه پاشده از آلمان اومده
اینجا.
روزنامﻪ را ﺑاز میکند .صفحﻪ اول ﺑزرگ ﺗیتر زدهاست :قطعی شدن شیوع ویروس ناقوس
مرگ در جهان.
ﺑﻪ گزارش خبرگزاری رسمی خلق چین ،دیروز دو مورد مرگ مشکوک در اﺗاق قرنطینﻪ
ﺑیمارستان رخ دادهاست .این دو مورد ،پزشک کشیک و پرستار کشیک ﺑودند .ﺗست
ویروسی نشان میدهد هر دوی این افراد ﺑر اثر حملﻪ ویروس در گذشتﻪاند .ﺗحﻘیﻘات
ﺑرای کشف منشأ اثر این آلودگی در جریان است....
در همین حال دوﺑاره سردردش شروع میشود .چشمانش سیاهی میروند .ﺗلو ﺗلو خوران
ﺗا دم در میرود و سرش را ﺑﻪ دیوار ﺗکیﻪ میدهد .چشمانش را ﺑستﻪ است.
دستی را پشت گردنش حس میکند .ﺑر میگردد ،اما کسی نیست.
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ﺑا درد شدید ﺑﻪ سمت ماشینش میرود .سوار میشود و ﺗلفنش را ﺑیرون میآورد.
اردشیر :الو ..سﻼم استاد .ممنونﻢ .نﻪ .استاد واقعا عذر میخوام ازﺗون .امروز نمیتونﻢ ﺑیام
خدمتتون .نﻪ .واقعا کاری پیش اومده واسﻢ .ﺑاید ﺑرم خونﻪ .ﺑلﻪ .ممنون .نﻪ شما رو
دوسلدورف میﺑینﻢ.

خانﻪ اردشیر
اردشیر :سﻼم ...من اومدم.
سارا :سﻼم .کجا ﺑودی ﺗا حاﻻ؟
اردشیر :کجا رو دارم ﺑاشﻢ؟ آزمایشگاه.
سارا :اخبار رو شنیدی؟ ویروس همﻪ جا پخش شده.
اردشیر :آره شنیدم .خبرای دیگﻪای هﻢ هست.
سارا :مثﻼ چی؟
اردشیر :ﺑاید ﺑرم دوسلدورف.
سارا :وا ...اﻻن؟
اردشیر :نﻪ .ده روز دیگﻪ است.
سارا :اﻻن ﺗو اوج اپیدمی ویروس هستیﻢ کﻪ.
اردشیر :میدونﻢ .اﺗفاقا واسﻪ همین ﺑاید ﺑرم.
سارا :متوجﻪ نشدم راستش.
اردشیر :ﺑبین .انجمن جوامع ﺑینالمللی میکروﺑیولوژی دعوﺗﻢ کرده ﺑرای سخنرانی.
سارا :خب؟
اردشیر :دوسلدورف جمع میشن امسال .منﻢ ﺑاید ﺑرم در مورد این ویروس حرف ﺑزنﻢ.
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سارا :اوه چﻪ عالی.
اردشیر :فﻘط یﻪ مسئلﻪای هست.
دست در کیفش میکند و جعبﻪ کوچکی را ﺑیرون میآورد.
اردشیر :سارا ،اون روزی کﻪ ازدواج کردیﻢ ،همش منتظر این لحظﻪ ﺑودم .راستش رو
ﺑخوای ،خیلی منتظر این لحظﻪ ﺑودم.
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 .اﻻن کﻪ داره
خونوادهمون ﺑزرگﺗر میشﻪ ،دوست دارم این گردنبند ﺑﻪ گردنت ﺑاشﻪ.
سارا جعبﻪ را میگیرد و ﺑاز میکند .گردنبندی درخشان ﺑا سنگهایی سیاه و مات و ﺗیره.
سارا :وای اردشیر .چﻪ قدر قشنگﻪ این.
اردشیر :ﺑلﻪ قشنگﻪ .ولی نﻪ ﺑﻪ قشنگی ﺗو .نﻪ ﺑﻪ قشنگی لحظاﺗی کﻪ ﺑا اومدنت ،ﺑا من
ﺑودنت و ﺑا ﺑچﻪدار شدن ﺑهﻢ هدیﻪ کردی.
سارا :نمیدونﻢ چی ﺑگﻢ اردشیر .خیلی خوشحالﻢ کردی.
اردشیر :قبﻼ همﻪ گفتنیها رو گفتی .فﻘط ﺑندازش گردنت.
سارا :ﺑاشﻪ .پس ﺑرم لباسامو عوض کنﻢ .ﺗو هﻢ دست و روﺗو ﺑشور .شامی کﻪ دوست
داری ﺑرات پختﻢ .اصﻼ میگﻢ ﺑیا یﻪ کاری ﺑکنیﻢ .ﺑیا امشبو جشن ﺑگیریﻢ.
اردشیر :این کﻪ عالیﻪ .پس ﻻزم شد منﻢ ﺑرم لباس پلوخوریامو ﺑپوشﻢ.
سارا :خب نیﻢ ساعت دیگﻪ میام پا ن.
اردشیر :ﺑاشﻪ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
 30دی 1398
ﺗهران
رستﻢ
رستﻢ ﺑا خریدها از راه میرسد.
رستﻢ :مرضیﻪ .آی مرضیﻪ .کجایی دختر؟
مرضیﻪ :ﺑیا آشپزخونﻪ.
رستﻢ :سﻼم .خستﻪ نباشی.
مرضیﻪ :شما هﻢ خستﻪ نباشی .ماست هﻢ خریدی؟ ﻻکتیکی خواستﻪ ﺑودما .اردشیر
معمولیشو دوست نداره.
رستﻢ :ﺑلﻪ خریدم .طبق لیست شما همﻪ چیز رو خریدم .اﻻن دیگﻪ همﻪ چیز داریﻢ؟ دیگﻪ
ﺑا من کاری نداری؟
مرضیﻪ :نﻪ .ﺑرو
رستﻢ ﺑﻪ سمت اﺗاقش میرود .لباسهای رو را در میآورد و آویزان میکند .رب دوشامب
راحتیاش را میپوشد و پشت میز کارش مینشیند .دفترچﻪای از داخل گاوصندوقش
ﺑیرون میآورد.
رستﻢ :این روزا دیگﻪ ﺑاید ﺑهش ﺑگﻢ .این همﻪ ازش مخفی کردم .دیگﻪ ﺑسﻪ .این همﻪ
سالﻪ کﻪ داره مثل خوره روحمو میخوره .دیگﻪ نمیتونﻢ ازش مخفی کنﻢ .ﺑﻪ خصوص کﻪ
خودش هﻢ داره ﺑچﻪدار میشﻪ .ﺑاید ﺑاﻻخره یﻪ روز ﺑدونﻪ دیگﻪ.
نﻪ .ولی اﻻن نمیتونﻢ ﺑهش ﺑگﻢ .چند روزی اومده اینجا خوش ﺑگذرونﻪ .نمیخوام خراﺑش
کنﻢ .ﺑهترین کار اینﻪ کﻪ واسش ﺑنویسﻢ .آره این ﺑهترین کاره .واسش مینویسﻢ.
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داخل کشوی میزش نگاهی میکند .چند صفحﻪ کاغذ سفید آنجاست .آنها را ﺑیرون
میآورد و روی میز میگذارد .ﺑلند میشود و ﺑا چند قدم کوﺗاه ﺑﻪ سمت در میرود .در را
میﺑندد و از ﺗو قفل میکند.
رستﻢ پشت میزش در حال نوشتن نامﻪای ﺑرای اردشیر میشود.

ﺑرلین
آلمان نازی
سفارت ایران
رستﻢ از در وارد میشود .در کانتر را ﺑاز میکند و مراجعین را صدا میکند.
ﺗعداد درخواستهای سفر ﺑﻪ ایران خیلی زیاد شدهاست .ﺑیشتر درخواست کنندگان زنان
لهستانی هستند.
کانترها شلوغ است.
ﺗوجﻪ رستﻢ ﺑﻪ یک جفت چشﻢ سیاه جلب میشود .زنی ﺑا لباسی یکدست سفید ﺑلند ،ﺑا
کودکی در آغوش پشت کانتر میآید .رنگ ﺑﻪ صورت ندارد و فﻘط نگاه میکند.
رستﻢ :ﺑفرما د خانوم.
زن اما هﻢچنان خشک و ﺑیروح ﺑﻪ چشمان رستﻢ نگاه میکند.
رستﻢ دوﺑاره میپرسد :کارﺗون چیﻪ خانوم .ﺑفرما د.
زن چیزی نمیگوید.
رستﻢ از پشت کانتر ﺑیرون میآید و نگهبان را صدا میزند.
رستﻢ :نگهبان .یﻪ لیوان آب ﺑرای این خانوم ﺑیارید لطفا.
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نگهبان ﺑا پارچ آب و لیوان از راه میرسد .لیوانی آب می ریزد و ﺑﻪ دست زن میدهد .زن
آب را میگیرد و آرام آرام مینوشد .چشمانش کمی ﺑاز میشود.
رستﻢ :خب خانوم .لطفا ﺑفرما د ﺑنشینید ﺗا ﺑیام صحبت کنیﻢ.
زن را ﺑﻪ سمت اﺗاق مصاحبﻪ هدایت میکند.
رستﻢ پشت کانتر ﺑاز میگردد و چیزی یادداشت میکند .چند کﻼسﻪ پرونده و کاغذهایش
را ﺑرمیدارد و ﺑﻪ سمت اﺗاق مصاحبﻪ میرود.
رستﻢ :خب خانوم .ﺑفرما د ﺑنشینید.
زن :ممنونﻢ.
رستﻢ :چﻪ کمکی از من ساختﻪاست؟
زن :جون ﺑچﻪام در خطره آقا .ﺑاید از این کشور ﺑرم.
رستﻢ :ﺑسیار خب .و مﻘصدﺗون ایرانﻪ؟
زن :راستش زیاد فرقی نمیکنﻪ .فﻘط نمیخوام ﺗو این مملکت ﺑاشﻢ.
رستﻢ :خب ﺑبینید مسافرت ﺑﻪ ایران چند ﺗا اصل داره .اولیش اینﻪ کﻪ پاسپورت ﺑگیرید؛
ﺑعدش ﺑاید هزینﻪهاشو ﺑپردازید و در نهایت ﺑا اولین پرواز خودﺗونو ﺑﻪ ﺗهران ﺑرسونید.
خیلی سخت نیست در واقع.
زن :نمیدونﻢ اﻻن یﻪ کمی گیج شدم.
رستﻢ :چرا؟ مگﻪ چی شده؟
زن :آخﻪ ....آخﻪ ...نمیدونﻢ چطوری ﺑگﻢ.
رستﻢ :خب ﺑفرما د .من سعی میکنﻢ امانتدار ﺑاشﻢ.
زن :ﺑبینید آقا شما چیزی از کمپ آشویتز شنیدین؟
رستﻢ :کﻢ و ﺑیش ﺑلﻪ شنیدم.
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زن :ﺑین خودمون میمونﻪ؟
رستﻢ :ﺑلﻪ .ﺑﻪ شرافتﻢ قسﻢ ﺑین خودمون میمونﻪ.
زن :ﺗو کمپ یﻪ ﺑیماری ویروسی شایع شده .هیچ کسی زنده نمونده ﺗوش .من و چند
نفر دیگﻪ کﻪ زنده موندیﻢ رو انتﻘال دادن ﺑﻪ ﺑرلین ﺑرای آزمایشهای میکروﺑی.
رستﻢ :کدوم آزمایشگاه ﺑودین؟
زن :مگﻪ ﺑرای یﻪ زن یهودی فرقی هﻢ میکنﻪ کجا ﺑاشﻪ؟ همﻪ جا ﺗجاوز و ﺗهدید و آزار
وجود داره واسمون.
رستﻢ :ﺑسیار خب .متأسفﻢ کﻪ اینا رو میشنوم .لطفا ادامﻪ ﺑدین.
زن :خب من ﺑاید ﺑرم ایران.
رستﻢ :عرض کردم کﻪ .پاسپورت و هزینﻪهاش هست .هزینﻪهاشﻢ اگر ﺑتونﻢ از محلی
جبران کنﻢ ،پاسپورت مسئلﻪ است.
زن :آقا ﺑبینید ،من خیلی وقت ندارم .میدونید چی شده؟ اﻻن اساس دنبال منﻪ .میخوان
منو دوﺑاره ﺑرگردونن آشویتز .مادر و پدر و همﻪ فامیلﻢ یا ﺗو اﺗاق گاز کشتﻪ شدن یا از
حملﻪ ویروس مردن .فﻘط من موندم و این ﺑچﻪ.
رستﻢ :درک میکنﻢ سرکار خانوم .اما گفتﻢ کﻪ .قوانین همینقدر سختگیرانﻪ ان و من
نمیتونﻢ اونا رو نﻘض کنﻢ.
زن ﺑغض میکند .گویی آخرین امیدش هﻢ قرار است از ﺑین ﺑرود .آه ﺑلندی میکشد و
ﺑلند میشود.
رستﻢ :کجا ﺗشریف میﺑرید؟
زن :میرم .نمیدونﻢ کجا .ولی ﺑاید ﺑرم دیگﻪ .ﻇاهرا شأن قانون شما از جون من و این
ﺑچﻪ مهﻢﺗره.
رستﻢ :ﺑبینید این چیزا دست من نیست کﻪ نﻘضشون کنﻢ .حتی اگر خﻼفش عمل کنﻢ هﻢ
شما رو دیپورت میکنن و منو اخراج.
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زن :ﺑسیار خب .ﻇاهرا سرنوشت شومی ﺑاید در انتظار این ﺑچﻪ ﺑاشﻪ .ﺑﻪ خصوص ﺑا یﻪ
مادر یهودی ﺗو قلب آلمان نازی.
زن ﺑا گامهایی محکﻢ اﺗاق را ﺗرک میکند .رستﻢ آه ﺑلندی میکشد و پشت کانتر ﺑاز
میگردد.

در پشتی سفارت.
ساعت 23:00
رستﻢ آخرین نفری است کﻪ سفارتخانﻪ را ﺗرک میکند .ماشین شخصیاش را جلوی در
پشتی پارک کردهاست.
در ماشین را کﻪ ﺑاز میکند منظره عجیبی میﺑیند .یک سبد روی صندلی عﻘب است .سبد
را نمی شناسد .یعنی یادش نیست کﻪ کی و کجا این سبد را آن پشت گذاشتﻪاست .پتوی
روی سبد را کنار میزند.
رستﻢ :وای خدا این ﺑچﻪ رو چرا گذاشتن اینجا؟ یعنی چی؟
ﺑﻪ فکر فرو میرود .کنار دست نوزاد ،یک پاکت گذاشتﻪاند .پاکت را ﺑاز میکند و گردنبند
درخشان و سیاهی از آن ﺑیرون میافتد .نامﻪای هﻢ داخل پاکت است:
" آقای عزیز .اسﻢ شما را نمیدانﻢ و نمیدانﻢ شما را چﻪ ﺑخوانﻢ .این نوزاد ﺗنها شخصی
است کﻪ از خانواده پرجمعیت من ﺑاقی مانده است .من ﺗحت ﺗعﻘیبﻢ و این نوزاد ﺑاعث
میشد سرعتﻢ در فرار از دست مأموران اساس کﻢﺗر ﺑشﻪ .میدونﻢ ﺑیرحمانﻪ است و شاید
هﻢ احمﻘانﻪ .ولی مجبورم ﺑزارمش و ﺑرم .ﺗنها داراییام از این دنیا گردنبند مادرﺑزرگمﻪ کﻪ
ﺑرای شما میزارم .ﺑﻘیﻪ رو سرﺑازای نازی غارت کردن .لطفا مواﻇب این ﺑچﻪ ﺑاشید.
از شما ممنونﻢ
آنﻪ"
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رستﻢ هﻢچنان مات و مبهوت است .ﺑر پیشانیاش میکوﺑد .سیگاری روشن میکند و
پکهای عمیق میزند .نوزاد هﻢ چنان آرام و آسوده خواﺑیده است .ماشین را روشن میکند
و راه میافتد.

ﺧانﻪ رﺳﺘﻢ
رستﻢ از در وارد میشود .ﺑا نوزادی در ﺑغل.
مرضیﻪ  :سﻼم .رستﻢ!!! این ﺑچﻪ کیﻪ؟ چرا آوردیش اینجا؟
رستﻢ :سﻼم .ﺗوضیح میدم همﻪ چیزو.
مرضیﻪ :ﺑلﻪ کﻪ ﺑاید ﺗوضیح ﺑدی .این ﺑچﻪ از کجا اومده؟
رستﻢ :یﻪ کﻢ صبر کن .اﻻن ﺑرات میگﻢ.
مرضیﻪ :سر ﺗا پا گوشﻢ حضرت آقا.
رستﻢ :فﻘط ﺑزار این ﺑچﻪ رو ﺑزارم روی کاناپﻪ.
مرضیﻪ :نﻪ همین اﻻن 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
رفت .شب وقتی میخواستﻢ ﺑیام خونﻪ این ﺑچﻪ رو ﺗو ماشین پیدا کردم .ﺑا این نامﻪ.
نامﻪ را ﺑﻪ دست مرضیﻪ میدهد .ﺑیا خودت ﺑخون.
مرضیﻪ مشغول خواندن نامﻪ میشود .چهرهاش در هﻢ کشیده میشود.
مرضیﻪ :خب چرا آوردیش اینجا؟ چرا نبردی ﺗحویل پلیس ﺑدی؟
رستﻢ :راستش دلﻢ نیومد .قیافﻪاش خیلی معصومﻪ.
مرضیﻪ :ﺑده ﺑبینمش.
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رستﻢ نوزاد را ﺑﻪ آغوش مرضیﻪ میدهد.
مرضیﻪ :آخی چﻪ قدر نازه .ولی ﺑاید ﺑبریش پیش پلیس.
رستﻢ :عزیزم پلیس نازی خیلی سریع میفهمﻪ مادر این ﺑچﻪ یهودیﻪ .جونش در خطر
میافتﻪ اونوقت.
مرضیﻪ :ﺑبین رستﻢ .ما نمیدونیﻢ این ﺑچﻪ کیﻪ و پدر و مادرش کی ﺑودن .ﺑاید ﺑبریﻢ
ﺗحویلش ﺑدیﻢ .این طوری ﺑهتره.
رستﻢ  :مرضیﻪ ﺑبین نمیخوام دوﺑاره اون ﺑحثو پیش ﺑکشﻢ .هر دو مون میدونیﻢ چﻘدر
فرسایشیﻪ .ولی مدت هاست کﻪ دنبال این ﺑودیﻢ کﻪ از پرورشگاه یﻪ ﺑچﻪ قبول کنیﻢ .خب
خدا خواستﻪ و اﻻن ﺑچﻪ پیدا کردیﻢ .نوزاد هﻢ هست و میتونیﻢ هر جوری دلمون خواست
ﺗرﺑیتش کنیﻢ.
مرضیﻪ :رستﻢ .این مسئلﻪ خیلی ﺑوداره .این ﺑچﻪ اصﻼ مدارک شناسایی هﻢ نداره .کسی
کﻪ نمیدونﻢ کیﻪ رو چطوری ﺑﻪ فرزندی قبولش کنﻢ؟
رستﻢ :ﺑاشﻪ .حاﻻ امشب رو ﺑخواﺑﻪ .فردا یﻪ کاریش میکنیﻢ .نمیتونﻢ کﻪ ﺑزارمش ﺗو
خیاﺑون.
مرضیﻪ :راستش رو ﺑخوای منﻢ دلﻢ نمیاد .این ﺑچﻪ خیلی ناز و معصومﻪ.
رستﻢ :خب .ﺑاشﻪ .امشب رو ﺑخواﺑیﻢ .فردا صحبت میکنیﻢ.
مر ضیﻪ :من میبرمش ﺗو اﺗاق خودم .شما هﻢ امشب روی کاناپﻪ ﺑخواب ﺗا یاد ﺑگیری
دیگﻪ از این کارا نکنی.
رستﻢ :مرضیﻪ!!
مرضیﻪ :مرضیﻪ ﺑی مرضیﻪ .همین کﻪ گفتﻢ .شب ﺑخیر
رستﻢ :شب ﺑخیر ﺑانو.
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 4خرداد 1399
دوسلدورف
سالن اجتماعات دانشگاه هاینریش هاینﻪ
اردشیر
اردشیر منتظر است سخنرانیاش شروع شود .دکتر اونترمن پشت ﺗریبون میرود.
اونترمن :دوستان من .امروز ما میزﺑان یکی از مهﻢﺗرین سخنرانیهای ﺗاریخمان هستیﻢ.
یکی از مهﻢﺗرین اکتشافات قرن اخیر در حوزه میکروبشناسی ﺑﻪ وقوع پیوستﻪ و من
مفتخرم از آقای دکتر کیهان منش ﺑرای سخنرانی دعوت کنﻢ .ممنونﻢ.
اردشیر در میان ﺗشویق حضار ﺑر میخیزد و ﺑﻪ سمت ﺗریبون میرود .یک لیوان آب ﺑرای
خودش می ریزد و ﺑﻪ نﻘطﻪ نامعلومی از سالن خیره میشود.
اردشیر :دوستان من .ﺑاعث افتخار منﻪ کﻪ ﺑعد از این همﻪ سال ،ﺑرای شما سخنرانی کنﻢ.
خیلی خوشوقتﻢ کﻪ این سخنرانی در دوسلدورف محبوب من داره انجام میشﻪ .سالهایی
کﻪ اینجا دانشجو ﺑودم ،ﺑهترین سالهای زندگی من ﺑودند .اون سالها ﺑﻪ دو جنبﻪ مهﻢ
زندگیﻢ رسیدم :همسرم و ویروس) .خنده حضار(
اما ویروسی کﻪ امروز میخوایﻢ ازش صحبت کنیﻢ ،یک نوع جدید از ویروسها ﻪ کﻪ
خیلی خوب میشناسیدشون :خانواده کرونو دهآ .مهﻢﺗرین و قدرﺗمندﺗرین خانواده
ویروسی دنیا کﻪ در ﺗمام سالهایی کﻪ شناختیمشون ،از مرس ﺗا سارس و اﺑوﻻ و آنفلوآنزا
»مرگ« رو ﺑرای میزﺑانشون داشتند.
کرونا ویروس  Covid-19کﻪ من اسمش رو »ناقوس مرگ« گذاشتﻢ ،رفتارهای جالبی از
خودش نشون میده .از جملﻪ این کﻪ در زمان حضورش در ﺑدن خفاشها هیچ حملﻪای
ﺑهشون نمیکنﻪ و ﺑﻪ اصطﻼح در دوره »صلح ﺑا میزﺑان« ﺑﻪ سر میﺑره .اما وقتی از خفاش
ﺑﻪ آدم منتﻘل شده ،ﺑسیار وحشی شده و وارد فاز »جنگ ﺑا میزﺑان« شده.
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من اما این ویروس رو ستایش میکنﻢ .خب همﻪﺗون میدونید کﻪ ماها کروناها رو ستایش
می کنیﻢ )خنده حضار( البتﻪ نﻪ ﺑﻪ خاطر کشتارشون .ﺑﻪ خاطر شکل شکیل و زیباشون
ﺑهشون میگیﻢ »ﺗاجدار ویروسها« اما ﺑﻪ این خاطر هﻢ نیست.
در واقع ستایش من از این ویروس ﺑﻪ خاطر ﺗمرکز ﺑسیار ﺑاﻻش روی کاریﻪ کﻪ داره انجام
میده .دوره نهفتگی طوﻻنیش ﺑاعث میشﻪ میزان انتﻘال خیلی ﺑاﻻﺗر ﺑره و ﺑناﺑراین ﺑرای
دوستان سازمان ﺑهداشت جهانی کﻪ در این جلسﻪ حضور دارند ،رعایت ﺑاﻻﺗرین سطوح
پروﺗکلهای مدیریت ﺑحران الزامیﻪ .همین اﻻن هﻢ ﺑسیاری از پروازها لغو شدند و
نمیدونید ﺑا چﻪ مصیبتی از ووهان ﺗا اینجا خودم رو رسوندم) .خنده حضار(
مدلسازیهای آماری نشون میده این ویروس ﺑا این مدل گسترشش ،ﺑیشتر از  70درصد
جمعیت جهان رو آلوده میکنﻪ .از این  70درصد آلوده شده احتماﻻ چیزی حدود  %1از
حملﻪ ویروس فوت کنند .البتﻪ من پیشﺑینی میکنﻢ این ویروس ﺗلفات ﺑیشتری هﻢ
داشتﻪ ﺑاشﻪ.
در عین حال زمانی کﻪ دانشجو ﺑودم ،متوجﻪ شدم در دوران نازیها هﻢ پروژه مشاﺑهی در
جریان ﺑوده کﻪ ویروسی ﺑﻪ نام »صاعﻘﻪ مرگ« از همین خانواده رو متأسفانﻪ ﺑرای کنترل
جمعیت و از ﺑین ﺑردن نژادهای خاصی از ﺑشر ﺑﻪ کار ﺑردند .البتﻪ خوشبختانﻪ نازیها
چیزی از ژنتیک نمیدونستند) .خنده حضار(
در اون سالها هﻢ نرخ ﺗلفات از هر دو طرف ﺑسیار زیاد گزارش شده .من پروندههای
پزشکی موجود در مرکز اسناد موزه جنگ رو ﺑررسی کردم .ﺑیشتر سرﺑازان نازی در اثر ﺗنگی
نفس از دنیا رفتند .یﻪ کار آماری کوچیک ﺑا میزان مرگ و میر اون سرﺑازا انجام دادم و
متوجﻪ شدم کﻪ حدود  56درصد موارد مشکوک ﺑﻪ ویروس صاعﻘﻪ مرگ ﺑودن.
نتایج کالبدشکافی این سرﺑازان نشون میده غیر از ﺗنگینفس ،دستگاه گوارشی ،کبد و
سیستﻢ عصبی مرکزی شون هﻢ مورد حملﻪ ویروس قرار گرفتﻪ .شواهدی کﻪ نشون میده
مرگشون در اثر چیزی فراﺗر از ﺗنگینفس ﺑوده.
در دیتاﺑیس دانشگاه دوسلدورف مشخصات کامل صاعﻘﻪ مرگ ﺗوصیف شده :از خانواده
کرونا دهآ ،کﻪ ژنوم  RNAﺑزرگی دارند ،در سطحشون زوائد گلیسوپروﺗئین فراوانی دارند
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کﻪ ﺑهشون اجازه میده ﺗﻘریبا وارد هر ساختار سلولی کﻪ میخوان ﺑشن .قرار گرفتن
ژنومهاشون در این زوائد ﺑاعث میشﻪ استراﺗژی منحصر ﺑﻪ فردی در آلوده کردن انواع
موجودات داشتﻪﺑاشند .ﺑﻪ این شکل کﻪ ﺑا سرعت ﺑسیار زیادی قادر ﺑﻪ ﺗطبیق اونها ﺑا
انواع سلولها هستند .قدرت ﺗطاﺑق سریعشون ﺑاعث میشﻪ سرعت گسترش عجیبی از
خودشون نشون ﺑدن کﻪ حﻘیﻘتا ﺑﻪ نظرم اپیدمی وحشتناکﺗری از ماﺑﻘی ویروسهای
این خونواده نشون خواهند داد.
مجددا ﺑر لزوم اقدامات امنیتی و پیشگیرانﻪ ﺑا ﺑاﻻﺗرین سطوح پروﺗکلهای ﺑهداشتی
ﺗأکید دارم .من و همکارانﻢ البتﻪ در ﺗﻼشیﻢ ﺗا ﺑتونیﻢ درمان این نوع ویروس رو ﺑسازیﻢ.
اما همونطوری کﻪ میدونید قاﺑلیت ﺗغ رات ﺑسیار سریع این ویروس ،عمﻼ ﺑاعث میشﻪ
ساختن درمانش و البتﻪ واکسنش ﺑا مشکﻼت ﺑسیار زیادی مواجﻪ ﺑشﻪ.
از ﺗوجﻪ شما ممنونﻢ.
اردشیر در میان ﺗشویق حضار از پشت ﺗریبون پا ن میآید.

زمان استراحت
پرفسور زیگفرید انترمن و اردشیر
زیگفرید :اردشیر ،کشف خیلی جالبی ﺑود .ﺑﻪ خصوص این کﻪ ﺗونستی رد ویروس رو ﺗا
دوران قدیﻢ ﺑزنی .هیچ فکرشﻢ نمیکردم ویروس ﺑتونﻪ این همﻪ مدت خودشو زنده نگﻪ
داره.
اردشیر :در واقع این ویروس یﻪ نوع جدید از اون خانواده است .صاعﻘﻪ مرگ Covid 15

ﺑود ،این یکی چهار مرﺗبﻪ ﺑیشتر خودش رو ﺗکامل داده .همونقدری کﻪ ما آدما نتونستیﻢ
خودمونو این قدر سریع ﺗکامل ﺑدیﻢ و البتﻪ مایﻪ شرمساریﻪ کﻪ یﻪ موجود ﺗک سلولی ما
رو از ﺑاﻻی هرم ﺗکامل ﺑندازه پا ن.
زیگفرید ﺑا خنده :اردشیر .هنوزم مثل همون دوران دانشجو ت پر از جوک و سورپرایزی.
اردشیر :میدونی زیگفرید خندوندن شما آلمانیها خیلی سختﻪ.
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زیگفرید :ﺗو کﻪ میدونی اینطوری نیست .من همیشﻪ ﺑﻪ جوکهای ﺗو خندیدم .خب از
خودت چﻪ خبر؟ زندگیت رو ﺑﻪ راهﻪ؟ سارا خوﺑﻪ؟
اردشیر :اوه ...سارا .البتﻪ کﻪ خوﺑﻪ .در واقع دارم پدر میشﻢ.
زیگفرید :واو ...چﻪ عالی اردشیر .ﺗبریک میگﻢ ﺑهت.
اردشیر :ممنون زیگفرید.
زیگفرید :میدونی ﺑهترین لحظﻪ در پدر شدن چیﻪ؟
اردشیر :یﻪ حدسایی میزنﻢ ،اما دوست دارم شما ﺑگید.
زیگفرید :اردشیر .ﺑهترین لحظﻪ پدر شدن اون لحظﻪایﻪ کﻪ منتظر پشت در اﺗاق زایمان
ایستادی و منت ظر خبری هستی کﻪ پرستار واست ﺑیاره .زمان کش میاد و نمیگذره .زمان
خیلی سخت میگذره.
در همین حال گوشی اردشیر زنگ میخورد.
اردشیر :عذر میخوام.
زیگفرید :نﻪ مشکلی نیست.
سارا پشت خط است .اردشیر جواب میدهد.
اردشیر :جانﻢ.
سارا :سﻼم اردشیر جان.
اردشیر :سﻼم .خوﺑی؟
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.
اردشیر :ﺑاشﻪ .ﺗو کی راه میافتی؟
سارا :من امشب ﺑلیت دارم.
اردشیر :خب ﺑاشﻪ .من هﻢ ﺗا فردا صبح خودمو میرسونﻢ.
سارا :خب پس میبینمت.
اردشیر :مراقب خودت ﺑاش.
سارا :ﺗو هﻢ همینطور.
اردشیر ﺗلفن را قطع میکند .ﺑﻪ سمت زیگفرید میرود.
اردشیر :زیگفرید ،متأسفانﻪ نمیتونﻢ ﺑرای کل مراسﻢ اینجا ﺑاشﻢ.
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؟
اردشیر :نﻪ فکر نمیکنﻢ .موضوع اضطراریﻪ.
زیگفرید :ﺑسیار خب .من جایزه ویژه رو میدم ﺑﻪ یکی از همکارانت.
اردشیر :واقعا لطف میکنید پرفسور .من دیگﻪ ﺑاید ﺑرم.
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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 5خرداد 1399
ﺗهران

ﺧانﻪ ﭘﺪری اردﺷﯿﺮ
ادرشیر در میزند و وارد خانﻪ میشود .ﺑﻪ محض ورود سارا و مرضیﻪ ﺑﻪ استﻘبالش میآیند.
مرضیﻪ خودش را در آغوش اردشیر میاندازد.
مرضیﻪ :پسرم .عزیزم .چﻪ خوب شد کﻪ اومدی .اگﻪ ﺑدونی ﺑاﺑات چﻘدر منتظرت ﺑود .آخ
اگﻪ ﺑدونی .قلبﻢ داره آﺗیش میگیره پسرم.
اردشیر :مادر آروم ﺑاش .چیزی نشده کﻪ .ﺑاﺑا ﺑﻪ سﻼمتی پا میشﻪ.
اردشیر ﺑﻪ سارا نگاه میکند .سارا نگاهش را ﺑﻪ زمین میدوزد .مرضیﻪ هﻢ چنان گریﻪ
میکند و ضجﻪ میزند.
مرضیﻪ :وای اردشیرم .ﺗنها یادگار رستمﻢ .عزیزم ﺑاﺑات رفت .دیگﻪ نیست .دیگﻪ نیست
کﻪ ﺑخواد پاشﻪ.
اردشیر :مادر چی میگی؟
ﺑﻪ سارا نگاه میکند.
اردشیر :سارا مادر چی میگﻪ؟ ﺗو کﻪ گفتی حالش ﺑده.
سارا :خب حالش خیلی ﺑد ﺑود .قبل از این کﻪ ﺗو ﺑرسی ،یﻪ چند ساعتی میشﻪ کﻪ دیگﻪ
رفتﻪ.
اردشیر آه ﺑلندی میکشد.
اردشیر :میخوام ﺑبینمش.
سارا :ﺑاشﻪ .ﺑرو ﺗو اﺗاقشﻪ .ﺑرو ﺑبینش.
اردشیر :ﺑﻪ پزشکی قانونی اطﻼع دادی؟
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سارا :آره زنگ زدم .آمبوﻻنس اﻻن میرسﻪ.
اردشیر وارد اﺗاق پدرش میشود .رستﻢ روی ﺗخت ارام خواﺑیده است .اردشیر نگاهی ﺑﻪ
اطراف اﺗاقش میاندازد .ﺗصاویر پدرش در سفارت ایران ،محلﻪ کودکیهایش در ﺑرلین،
عکس ﺑچﻪها و دوستان و فامیل در قابهای جداگانﻪ روی میز.
چشمش ﺑﻪ ﺗصویر خانﻪ کودکیهایشان میافتد .ﺗصویری از رستﻢ و مرضیﻪ در جوانی و
اردشیر کﻪ در ﺑغل رستﻢ است .اما پشت سر رستﻢ ،اردشیر یک جفت چشﻢ سیاه رنگ
میﺑیند .یک جفت چشﻢ سیاه رنگ آشنا .درون سرش انگار چیزی منفجر میشود .سرش
گیج میرود و مینشیند .ﺑا دو دست سرش را میگیرد و فشار میدهد.
اردشیر :سردرد لعنتی .چﻪ مرگتﻪ؟ چرا ولﻢ نمیکنی؟ چرا دست از سرم ﺑر نمیداری؟
صدای پا میآید .مرضیﻪ است .پشت در اﺗاق رستﻢ.
مرضیﻪ :اردشیر جان .مادر.
اردشیر :ﺑلﻪ مادر جان .ﺑیاید ﺗو.
مرضیﻪ :اردشیر ﺑاﺑات ...صدایش را میخورد.
اردشیر :چی شده مادر؟ ﺑاﺑا چی؟
مرضیﻪ ﺑﻪ سختی نفس میکشد .ﺑﻪ زور جلوی هقهﻘش را گرفتﻪ است.
مرضیﻪ :ﺑاﺑات ﺑهﻢ گفت اون پاکت روی میز مال ﺗوئﻪ .ولی ازم قول گرفتﻪ ﺗا ﺑعد ختمش
نخونیش.
اردشیر :من فکر میکردم سارا خانوم مارپلﻪ .نگو ﺑاﺑا هﻢ پوآرو ﺑوده واسﻪ خودش .ﺑاشﻪ
نمیخونمش .آمبوﻻنس اومده؟
مرضیﻪ :واسﻪ همین اومدم .ﺑیا راهنما شون کن پسرم.
اردشیر :ﺑاشﻪ مادر .اﻻن میام.
اردشیر پاکت را ﺑر میدارد و از اﺗاق خارج میشود.
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ﺑرلین
آزمایشگاه مرکزی میکروﺑی نازیها
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.
نگهبان ﺑیرون میرود و یورگن در اﺗاق کارش قدم میزند.
یورگن :این میتونﻪ مایﻪ ننگ ﺗحﻘیﻘات ما ﺑاشﻪ .ﺑاید همﻪ شواهد رو از ﺑین ﺑبریﻢ .اگﻪ
پیشوا ﺑفهمﻪ کﻪ ویروس صاعﻘﻪ مرگ ما فﻘط یهودیها رو هدف قرار نمیده فاجعﻪ ﺑﻪ ﺑار
میاد .اما...نﻪ ...لعنتی ...وامبلو هﻢ این وسط مرده .ﺑاید یﻪ جوری از شر جسدش خﻼص
ﺑشیﻢ .آره  ...همینﻪ .همﻪ شواهد رو از ﺑین میﺑریﻢ )سرفﻪ میکند( ﺗا این کﻪ کسی
)سرفﻪاش شدیدﺗر میشود( ندونﻪ داریﻢ چﻪ خبره .ولی اولش ﺑاید از اون گزارش شروع
کنﻢ.
کمی آب مینوشد و ﺑﻪ طرف اﺗاق وامبلو پیش میرود .دور و ﺑرش را نگاه میکند و در
اﺗاق را ﺑاز میکند .جسد وامبلو هنوز روی زمین است .گزارش را از روی میز ﺑر میدارد.
آن را ﺑﻪ شومینﻪ نزدیک میکند و منتظر میشود ﺗمام گزارش ﺑسوزد و از ﺑین ﺑرود.
یورگن :نگهبان .نگهبان.
نگهبان :ﺑلﻪ قرﺑان.
یورگن :ﺑیا ﺑبینﻢ اینجا.
نگهبان وارد اﺗاق میشود.
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یورگن در نور ضعیف اﺗاق :ﺑبین یﻪ مسئلﻪای پیش اومده .امنیت رایش سوم اﻻن در
دستان من و ﺗو قرار داره .میفهمی چی میگﻢ؟
نگهبان :ﺑلﻪ قرﺑان .کامﻼ میفهمﻢ.
یورگن :خب .ما ﺗو این مؤسسﻪ این ویروس رو پرورش دادیﻢ و قرار ﺑود ﺑرای از ﺑین ﺑردن
همﻪ یهودیها ازش استفاده کنیﻢ .قرار ﺑود این ویروس فﻘط یهودیها رو ﺑکشﻪ .ﺑناﺑراین
هر چیزی کﻪ خﻼف اینو ثاﺑت میکنﻪ ﺑاید از ﺑین ﺑبریﻢ.
نگهبان :متوجﻪ هستﻢ قرﺑان.
یورگن :خب حاﻻ کﻪ متوجﻪ هستی ،کمکﻢ کن جسد رو ﺑبریﻢ ﺗو سردخونﻪ .شب کﻪ همﻪ
رفتن ،میایﻢ و از شرش خﻼص میشیﻢ.
نگهبان :ﺑلﻪ قرﺑان .اول اجازه ﺑدید کاری کنﻢ کﻪ حواس ﺑﻘیﻪ پرت ﺑشﻪ.
یورگن :عالیﻪ .منﻢ مراقبﻢ کﻪ کسی نیاد سمت اﺗاق سرهنگ.
نگهبان ﺑیرون میرود و در یکی از آزمایشگاهها کپسول اکسیژن را ﺑاﻻی قفسﻪ میگذارد.
آن را ﺑا ریسمانی میﺑندد و سر ریسمان را ﺑﻪ دست میگیرد و ﺑیرون میآید .از در پشتی
خارج میشود و ﺑﻪ حیاط میرسد .ریسمان را محکﻢ میکشد و کپسول اکسیژن محکﻢ
ﺑﻪ کف آزمایشگاه ﺑرخورد میکند و منفجر میشود.
صدای آژیر در ﺗمام ساختمان میپیچد .همﻪ ﺑﻪ سمت آزمایشگاه میروند .راهرو و
سردخانﻪ کامﻼ خالی میشود .نگهبان ﺑﻪ سرعت ﺑاز میگردد و ﺑﻪ یورگن میپیوندد.
نگهبان :قرﺑان .اﻻن چند دقیﻘﻪ همﻪ سرشون گرمﻪ .ﺑهتره عجلﻪ کنیﻢ.
یورگن و نگهبان وارد اﺗاق وامبلو میشوند .جسد را ﺑلند میکنند و ﺑﻪ سرعت ﺑﻪ سمت
زیرزمین میروند .جسد را درون یکی از کشوهای مخصوص میگذارند .در را قفل میکنند
و خارج میشوند.
یورگن ﺑﻪ اﺗاق خودش ﺑاز میگردد.
یورگن :نگهبان .نگهبان .ﻇاهرا کسی نیست .هانس!؟ هانس؟
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نگهبان دیگری از راه میرسد :ﺑلﻪ قرﺑان.
یورگن :کجا ﺑودی این همﻪ وقت؟
نگهبان :قرﺑان آزمایشگاه شماره  1آﺗیش گرفتﻪ ﺑود .رفتﻪ ﺑودم کمک.
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.
نگهبان ﺑیرون میرود و یورگن ﺑﻪ فکر فرو میرود.
یورگن :خب فﻘط میمونﻪ این زنیکﻪ جهود .از شر اینﻢ خﻼص ﺑشﻢ خیلی عالی میشﻪ.
نگهبان ﺑا آنﻪ وارد میشود.
یورگن :مرخصی هانس.
نگهبان سﻼم نظامی میدهد و ﺑیرون میرود.
یورگن :سیگار؟
آنﻪ :نﻪ .نمیکشﻢ.
یورگن سیگاری روشن میکند و دودش را در صورت آنﻪ فوت میکند.
یورگن :خب .ﺗو ﺗنها کسی هستی کﻪ از حملﻪ ویروس جون سالﻢ ﺑﻪ در ﺑردی .اما فکرشو
نمیکردی کﻪ ﺑتونی زنده ﺑمونی .درستﻪ؟
آنﻪ :نمیدونﻢ .مگﻪ اﻻن زندهام؟ دیگﻪ کسی واسﻢ ﺑاقی نمونده .هر چی داشتﻢ و نداشتﻢ
رو شماها گرفتید.
یورگن :ﺑبین کوچولو .ما ﺑرای حفظ دنیا داریﻢ این کارو میکنیﻢ.
آنﻪ :اسﻢ جنایت رو هﻢ عوض کنی ،ذاﺗش رو نمیﺗونی.
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یورگن :جنایت؟ کدوم جنایت؟ وجود و زنده ﺑودن شما جهودا جنایتﻪ .ما دست خدا ﻢ
کﻪ داریﻢ ﺑﻪ دنیا کمک میکنیﻢ .ما داریﻢ دنیا رو از وجود نیروهای شر پاک میکنیﻢ.
پیشوای ما از طرف خدا فرستاده شده واسمون .اونﻪ کﻪ آرمان ﺑهشت و رایش سوم رو
داره و ما هﻢ دنبالش میکنیﻢ.
آنﻪ :کدوم خدایی راضی میشﻪ این همﻪ آدم رو ﺑﻪ اسمش ﺑکشید؟ آلوده شون کنید،
روشون آزمایش انجام ﺑدید ،شکنجﻪشون کنید و ﺗو کوره ﺑسوزونیدشون؟ کدوم خدا؟
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 ،اﻻن وضعتون
این نبود.
آنﻪ :چی ﺑگﻢ ﺑهت .مغزﺗو نازیها شستشو دادن .اثری نداره .حرفتو ﺑزن .منو نیاوردی
اینجا کﻪ ﺑهﻢ خداﺗو اثبات کنی .نﻪ؟
یورگن :اﺗفاقا چرا .آوردمت اینجا کﻪ ﺑهت ﺑگﻢ خدای ما یﻪ شانس دیگﻪ ﺑهت داده.
آنﻪ :چﻪ شانسی؟
یورگن :ﺑبین .ﺗو اﻻن میتونی انتخاب کنی کﻪ دیگﻪ یهودی نباشی.
آنﻪ :این غیر ممکنﻪ .ما یهودیا از ﺑدو ﺗولد یهودی هستیﻢ.
یورگن :نﻪ دیگﻪ .اگﻪ ﺗو ﺑا یﻪ مرد آریایی ازدواج کنی ،ﺗو هﻢ زن آریایی میشی.
آنﻪ :آریایی؟ هﻪ ...چﻪ افسانﻪای ...شما واقعا ﺑاور دارید کﻪ نژاد ﺑرﺗرید؟ مثﻼ چی ﺗون ﺑا
ما فرق داره؟ خونتون؟ رنگ پوستتون؟ اخﻼقتون؟ رفتارﺗون؟
یورگن :البتﻪ کﻪ فرق داریﻢ .ﺗو ﺑبین .همﻪ ﺗاریخ رو ﺑبینی ﺑهترین مردان و زنان آریایی
ﺑودن .هر جایی هﻢ موفق نشدن ،واسﻪ این ﺑوده کﻪ یﻪ مشت یهود مزاحمشون شدن.
آنﻪ :خب اﻻن از من چی میخوای؟ کﻪ مزاحمت نشﻢ؟
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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یورگن :شانست اینﻪ کﻪ ﺑتونی یﻪ مرد آریایی واسﻪ خودت انتخاب کنی و ﺑعدش هﻢ مثل
یﻪ خانوم محترم آلمانی از این جا کﻪ رفتی یﻪ زندگی مرفﻪ عالی رو شروع کنی.
آنﻪ :مرفﻪ و عالی؟ من دیگﻪ هیچ حسی ﺑﻪ زندگی ندارم .من اﻻن فﻘط دارم نفس میکشﻢ.
طعﻢ هیچ چیزی یادم نیست .نمیدونﻢ اصﻼ ﺗخت راحت یعنی چی .یا لباس گرم و ﺗمیزی
ﺑﻪ چی میگن .من اﻻن ماههاست دارم ﺗوی کثافتی کﻪ شماها ساختید غوطﻪ میخورم.
یورگن :خب د همین دیگﻪ .منﻢ میخوام از این کثافت ﺑیارمت ﺑیرون.
آنﻪ :و اگﻪ مخالفت کنﻢ چی؟
یورگن :ﺗو اینجا اختیاری نداری.
یورگن ﺑﻪ سمت آنﻪ میآید .پشت سر او قرار میگیرد .در حال ریختن چیزی روی دستمال
جیبیاش است.
یورگن :ﺑبین خانوم جهود .من خواستﻢ ﺑا زﺑون خوش ﺑهت حالی کنﻢ کﻪ قراره چی ﺑشﻪ....
ولی خودت نخواستی ....دستمال را جلوی دهان و ﺑینی آنﻪ میگیرد ...آنﻪ دست و پا
میزند ...اما ﺑیفایده است .یورگن او را محکﻢ گرفتﻪ است ...آنﻪ ﺑیهوش روی زمین
میافتد.
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ﺑرلین
خانﻪ رستﻢ
ساعت  6:00صبح
مرضیﻪ
مرضیﻪ :رستﻢ ،رستﻢ .ﺑیدار شو دیگﻪ .این ﺑچﻪ داره گریﻪ میکنﻪ.
رستﻢ :ﺑیدارم .اﻻن میرم شیر میگیرم.
مرضیﻪ :پوشک هﻢ ﺑگیر ﺑراش.
رستﻢ :الساعﻪ.
رستﻢ لباس میپوشد و ﺑﻪ ﺑیرون میرود.
مرضیﻪ :آخی .ﺑمیرم ﺑرات کﻪ این قدر خوشگلﻪ چشمات عزیزم .اﻻن عمو رستﻢ میاد واست
شیر میاره .چﻘدر آخﻪ ﺑاید کسی ﻇالﻢ ﺑاشﻪ دلش ﺑیاد ﺗو رو ﺑزاره و ﺑره؟ ها؟ اصﻼ نمیزارم
کسی ﺑبردت .خودم میشﻢ مامانت.
مرضیﻪ غرق در افکارش میشود.

یادش میآید کﻪ ده سال پیش کﻪ ﺑا رستﻢ ازدواج کرده ﺑود ،شب عروسی مادر رستﻢ
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.
و ﺑعدها جر و ﺑحثه ایش ﺑا مادر شوهرش کﻪ اصرار داشت اگر نمیتواند ﺑرایش نوه
ﺑیاورد ،طﻼقش را ﺑگیرند.
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دلش ﺑﻪ رستﻢ گرم ﺑود .رستﻢ آن روزها در اداره پست کار میکرد .شبها از رادیو آلمان،
آلمانی یاد میگرفت .مرد خوﺑی ﺑود .روزگار میگذراندند .زندگیشان ﺑﻪ جز روزهای جمعﻪ
کﻪ میرفتند خانﻪ پدر رستﻢ ﺑد نبود .آنجا ﺑود کﻪ ﺑاز چشﻢ مادر شوهر ﺑﻪ مرضیﻪ میافتاد
و زخمش را ﺗازه میکرد.
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
ﺑرو .خودم واست زن میگیرم.
رستﻢ اما دستش را گرفت و گفت :مرضیﻪ .ﺗو چشای من نگاه کن .من همﻪ زنهای عالﻢ
رو کﻪ مادرم ﺑرام انتخاب میکرد رو رد کردم ﺗا ﺑﻪ ﺗو ﺑرسﻢ .ﺑﻪ ﺗو کﻪ کارمند ارشد اداره
مون ﺑودی .هیچ جوری ﺗو این دنیا راضی نمیشﻢ ﺗو رو ﺑزارم و ﺑرم .حتی اگﻪ اجاقمون
کور ﺑاشﻪ و ﺑچﻪ نداشتﻪ ﺑاشیﻢ .من ﺗو رو ﺑیشتر از اینا میخوام.
میدونﻢ مادرم داره اذیتت میکنﻪ .ﺗو هﻢ این همﻪ سال ﺑﻪ خاطر من ﺗحمل کردی .ولی
دیگﻪ نمیزارم اذیت ﺑشی .ﺑبین .ﺑاید یﻪ چیزی ﺑهت ﺑگﻢ.
مرضیﻪ :ﺑگو.
رستﻢ :یادﺗﻪ ماه قبل اومدم گفتﻢ سفارت ایران ﺗو ﺑرلین کارمند استخدام میکنﻪ؟
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.
مرضیﻪ :وای رستﻢ! راست میگی؟ چطوری میشﻪ آخﻪ؟
رستﻢ :شراب عاشﻘان از سینﻪ جوشد  /حریف عشق در اسرار ﺑاشد
مرضیﻪ :خیلی خوشحالﻢ کردی رستﻢ جان.
رستﻢ :خب ﺗو ﺑرای من خیلی مهمی مرضیﻪ جان .خودم هﻢ ﺗحمل غر زدنهای مادرم رو
نداشتﻢ.
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مرضیﻪ :کی میریﻢ؟
رستﻢ :یﻪ هفتﻪ طول میکشﻪ کﻪ ﺑهمون اجازه ورود ﺑدن .ﺗو ﺗذکرهات دم دستتﻪ؟
مرضیﻪ :آره .ﺗو اﺗاق ﺑزرگﻪ ،ﺗو صندوقﻪ .میرم ﺑیارمش.
رستﻢ :ﺑاشﻪ .منﻢ ﺑرم یﻪ چند قلﻢ جنس ﺑگیرم.

صدای در رشتﻪ افکار مرضیﻪ را پاره میکند .رستﻢ ﺑا شیر و پوشاک ﺑرگشتﻪ است.
ﺑچﻪ را ﺑﻪ رستﻢ میدهد و شیر را داخل شیرجوش می ریزد.
رستﻢ :ای جان عمو .عزیز دل .چﻘدر خوشگل میخنده این ﺑچﻪ.
مرضیﻪ :آره خیلی شیرینﻪ.
رستﻢ :میگﻢ مرضیﻪ .یﻪ فکری دارم.
مرضیﻪ :ﺑگو ﺑبینﻢ چی شده.
رستﻢ :ﺑبین ما چند سالﻪ میخوایﻢ ﺑچﻪدار ﺑشیﻢ .این ﺑچﻪ رو هﻢ خدا رسونده ﺑهمون.
میگﻢ ﺑیا همینو ﺑﻪ فرزندی قبولش کنیﻢ.
مرضیﻪ :راستش رو ﺑخوای منﻢ میخواستﻢ همینو ﺑگﻢ ﺑهت.
رستﻢ :پس من امروز میرم دنبال کاراش.
مرضیﻪ :دستت درد نکنﻪ .ﺑاﻻخره خدا خواست و ما هﻢ پسردار شدیﻢ.
رستﻢ :فﻘط نگرانﻢ کﻪ یﻪ روزی مادرش ﺑرگرده و ﺑچﻪشو ﺑخواد پس ﺑگیره.
مرضیﻪ :غلط میکنﻪ .ﺑچﻪ رو گذاشتﻪ و رفتﻪ .دیگﻪ کجا ﺑرگرده؟ اصﻼ 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 :حاﻻ اسمشو چی ﺑزاریﻢ؟
مرضیﻪ :اردشیر .اسمشو میزاریﻢ اردشیر.
رستﻢ :ﺑاشﻪ .من میرم صبحونﻪ ﺑخورم .داره دیرم میشﻪ .ﺑاید یﻪ چند جایی سر ﺑزنﻢ ﺑرای
کارهای اداریش.
مرضیﻪ :ﺑاشﻪ .ﻇهر یادت ﺑاشﻪ غذای ﺑچﻪ هﻢ ﺑگیری.
رستﻢ :ﺑاشﻪ یادم میمونﻪ.
رستﻢ ﺑﻪ سمت آشپزخانﻪ میرود و مرضیﻪ نوزاد را در آغوش میفشارد.
مرضیﻪ :عزیز دلﻢ ،اردشیرم .پسرم .نمیزارم هیشکی ﺗو رو از من ﺑگیره .هیشکی .هیشکی.
ﺗا آخر دنیا ﺗو پسر منی عزیزم.

ﺑرلین
آزمایشگاه مرکزی اساس
ساعت  1:00ﺑامداد
آنﻪ ماری
کﻢکﻢ چشمانش را ﺑاز می کند .یورگن پشت سرش روی زمین افتاده است .کسی آن دور
و ﺑرها نیست.
یورگن کامﻼ ﺑیحرکت است .آنﻪ نبضش را میگیرد .یورگن مرده است.
آنﻪ همﻪ جای اﺗاق را میگردد .ﺗوی کشوهای میز ،داخل کمدها و فایلها .همﻪ جا را
میگردد ﺗا پرونده خودش را پیدا کند.
پروندهاش داخل کمد دیواری است .صفحﻪ صفحﻪاش را داخل شومینﻪ میاندازد و ﺑﻪ
ﺗماشای رقص شعلﻪهای آﺗش مینشیند.
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دوﺑاره میرود سراغ میز کار یورگن .کشوی اول را ﺑاز میکند و زیر کاغذها و مرکب،
چشمش ﺑﻪ گردنبند مادرﺑزرگش میافتد.
گردنبند را ﺑر میدارد و آرام از در خارج میشود .نباید ﺑگذارد کسی او را ﺑبیند .ﺑﻪ آرامی
از راهرو عبور میکند .نگهبان سر راهرو دارد چرت میزند .آنﻪ دستی ﺑﻪ شانﻪ او میکشد.
نگهبان ﺑﻪ زمین میافتد .آنﻪ از در خارج میشود و در ﺗاریکی شب ﺑﻪ سمت دروازه ﺑزرگ
آزمایشگاه راه میافتد .آن طرف آزمایشگاه جنگل است .آنﻪ ﺑﻪ سمت جنگل میرود و در
ﺗاریکی گﻢ میشود.

 5خرداد 1399
خانﻪ پدری اردشیر
اردشیر
اردشیر پاکت نامﻪ را در کیفش میگذارد .ﺑﻪ مأموران کمک میکند جسد را ﺑبرند .سوار
اﺗومبیلش میشود ﺗا ﺑرای کفن و دفن پدرش ﺑﻪ ﺑهشت زهرا ﺑروند .کﻢکﻢ اقوام دور و
نزدیک و آشنایان از راه میرسند .صدای گریﻪ و ضجﻪ همﻪجای خانﻪ را فرا گرفتﻪ است.
اردشیر در راه ﺑهشت زهراست.
اردشیر :چرا این همﻪ اﺗفاقات ﺑد داره واسﻪ من میافتﻪ؟ مگﻪ من چی کار کردم؟ ﺗازه ﺑﻪ
نظر خودم و جوامع علمی کﻪ دارم ﺑﻪ ﺑشریت خدمت میکنﻢ .اصﻼ نمیفهمﻢ .اون از مرگ
نائومی و استاد ،این هﻢ از مرگ ﺑاﺑام .چﻘدر همﻪ چیز داره ﺗراژیک پیش میره .چرا
اینطوری میشﻪ؟
چشمش ﺑﻪ کیفش میافتد کﻪ روی صندلی جلو است.
اردشیر :حاﻻ ﺗو این وضعیت هﻢ ﺑاﺑام واسﻢ نامﻪ نوشتﻪ .ﺑاید چیز مهمی ﺑاشﻪ کﻪ گفتﻪ ﺗا
منو دفن نکردین ﺑهش دست نزنین .شاید وصیتنامﻪ ای چیزی ﺗوشﻪ .آره حتما
وصیتنامﻪ است .وگرنﻪ ﺑاﺑام از من چیزی مخفی نداشتﻪ کﻪ.
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ﺑا این افکار وارد ﺑهشت زهرا میشود .یکراست ﺑﻪ ﺑخش اداری میرود ﺗا ﺗرﺗیب کفن و
دفن پدرش را ﺑدهد .ﺗلفن را ﺑر میدارد و ﺑﻪ سارا زنگ میزند.
اردشیر :الو سارا .نﻪ .ﺑبین من اﻻن مجوز دفن رو میگیرم .یکی دو سﻪ ساعتی هﻢ ﺑاید ﺗو
نوﺑت ﺑاشیﻢ کﻪ ﺑاﺑا رو ﺑشورن .ﺑعدش میتونیﻢ ﺑبریمش مﻘبره خونوادگیمون .نﻪ شما
ﺑرید سمت مﻘبره .من جنازه رو ﺗحویل میگیرم میارم اونجا .آره ...آره ...مواﻇب خودﺗﻢ
ﺑاش .ﺑاشﻪ ...خداحافظ.

دو ساعت ﺑعد ،اردشیر جنازه کفن پیچ شده را ﺗحویل میگیرد .جنازه را ﺑﻪ کمک مأموران
شهرداری داخل آمبوﻻنس میگذارند.
راننده آمبوﻻنس :خب شما جلو ﺑرو ما پشت سرت میایﻢ.
اردشیر :ﺑاشﻪ .ممنون
اردشیر در حال رانندگی ﺑﻪ سمت مﻘبره خانوادگی است .کﻢکﻢ از دور شکل و شمایل
روستای پدری رستﻢ نمایان میشود .مﻘبره خانوادگی کیهانمنش آنجاست .جمعیت
زیادی جلوی مﻘبره ایستادهاند ﺗا اردشیر ﺑرسد .اردشیر کﻪ از اﺗومبیلش پیاده میشود
سیلی از جمعیت ﺑرای دیدن و روﺑوسی ﺑا او روان میشوند.
اردشیر ﺑﻪ همﻪ خوشآمد گویی میکند .در آمبوﻻنس را ﺑاز میکنند ﺗا جنازه را ﺑردارند.
جنازه را روی زمین میگذارند و فاﺗحﻪ میخوانند .هفت ﺑار ﺗا مﻘبره این کار را ﺗکرار
میکنند و در نهایت جنازه را ﺑﻪ قعر خاک میسپارند.
کﻢکﻢ افراد میروند .آشناهای نزدیک مرضیﻪ و رستﻢ میمانند ﺑا اردشیر و سارا.
اردشیر زیر ﺑازوی مادرش را میگیرد و او را از زمین ﺑلند میکند.
اردشیر :مادرجان ...عزیزم ...پاشو ﺑریﻢ یﻪ آﺑی ﺑﻪ دست و صورﺗت ﺑزن .کمی استراحت
کن.
مرضیﻪ :نﻪ مادر .من پیش رستمﻢ میمونﻢ .نمیتونﻢ ﺗنهاش ﺑزارم.
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اردشیر :مادر من ﺑاﺑا هﻢ راضی نیست ﺗو این قدر اذیت کنی خودﺗو .ﺑاشﻪ ﺗهران کﻪ
نمیریﻢ .فعﻼ همینجا ﻢ.
سارا :مادر جون ...پاشو گلﻢ .شب دوﺑاره ﺑرمیگردیﻢ سر مزارش.
مرضیﻪ را ﺑا اصرار دو نفری ﺑلند میکنند و ﺑﻪ داخل خانﻪای در ﺑاﻻی ﺗپﻪ میﺑرند.
اردشیر ﺑﻪ اﺗومبیلش ﺑاز میگردد و کیفش را ﺑر میدارد.
اردشیر :سارا ...سارا ...یﻪ لحظﻪ میای؟
سارا :جانﻢ چی شده؟
اردشیر :ﺑبین سارا من ﺑاید ﺑرگردم ﺗهران .خونﻪ مون .شب میام اینجا دوﺑاره .کاری داشتی
زنگ ﺑزن.
سارا :ﺑاشﻪ ...فعﻼ کﻪ کاری نیست .راستی خونﻪ رفتی اون چمدون آﺑیﻪ رو هﻢ ﺑا خودت
ﺑیار.
اردشیر :ﺑاشﻪ .میارمش .فعﻼ خداحافظ.
اردشیر ﺑﻪ سرعت دور میشود و ﺑﻪ سمت ﺗهران میآید.
رادیو را ﺑاز میکند.
اینجا رادیو پیام .شنوندگان عزیز لطفا ﺗوجﻪ فرما د .ﺑنا ﺑﻪ اعﻼم وزارت ﺑهداشت ،ویروس
کرونای جدید کﻪ از چین وارد کشورمان شده است ﺗا کنون ﺑیش از  2000نفر را مبتﻼ کرده
است کﻪ از این میان متأسفانﻪ  300نفر از هﻢ وطنانمان جان ﺑاختﻪ اند.
ﺑﻪ گفتﻪ متخصصان ،ﺗنها راهکار مبارزه ﺑا این ویروس ،پیشگیری از آن است .لطفا ﺗا
میﺗوانید دستهای خود را ﺑا آب و صاﺑون ﺑشو د .از وسایل نﻘلیﻪ جمعی کمتر استفاده
کنید و ﺑا دیگران دست ندهید و روﺑوسی نکنید .....
اردشیر :ﺑیا .یﻪ لشکر آدم ﺗو روستا منو ﺑوسیدن و ﺑاهام دست دادن .فﻘط امیدوارم ﺑعدش
دستاشونو شستﻪ ﺑاشن.
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اردشیر ﺑﻪ خانﻪ میرسد .اﺗومبیلش را دم در پارک میکند .کیفش را ﺑر میدارد و داخل
میرود .چمدان آﺑی را پشت اﺗومبیلش میگذارد .دوﺑاره داخل میرود و یکراست وارد
پذیرایی میشود .ﺑاید نامﻪ پدرش را ﺑخواند.
کیف پاکت نامﻪ را ﺑاز میکند .خط پدرش است.
" اردشیر عزیز .پسرم .خیلی وقت ﺑود کﻪ دلﻢ میخواست این نامﻪ رو ﺑرات ﺑنویسﻢ.
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.
من و مادرت ﺑچﻪ دار نمیشدیﻢ .خیلی ﺗﻼش کردیﻢ و خیلی زجر کشیدیﻢ .مخصوصا
مادرت خیلی عذاب کشید .از دست در و همسایﻪ و مخصوصا زخﻢ زﺑونهای مادر من،
ﺗصمیﻢ گرفتﻢ ﺑﻪ آلمان مهاجرت کنﻢ و اونجا یﻪ زندگی نو ﺑسازم.
کارمندی سفارت ایران ﺗو آلمان شغل ﺑدی نبود .زندگیمون روی غلطک افتاده ﺑود و خوب
می گذشت .یﻪ روزی اما یﻪ خانﻢ ﺑا لباس یکدست سفید و یﻪ ﺑچﻪ ﺑﻪ ﺑغلش اومد سفارت.
میخواست ﺑیاد ایران .میخواست از آلمان فرار کنﻪ .اصالتا لهستانی ﺑود و چشمای سیاه
و ﺑیروحی هﻢ داشت .هیچ جوری نمیشد واسش پاسپورت و اجازه ورود ﺑﻪ ایران صادر
کنﻢ.
رد ش کردم .شبش کﻪ میخواستﻢ ﺑیام خونﻪ ،روی صندلی ماشین یﻪ سبد ﺑود .ﺗوی سبد
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
کوچولو ﺑودی کﻪ دلﻢ نیومد ﺑبرمت پیش پلیس .راستشو ﺑخوای اون روزا پلیس و گشتاپو
و اساس ممکن ﺑود ﺑکشنت .آخﻪ مادرت یهودی ﺑود .خﻼصﻪ ﺑردمت خونﻪ و مهرت افتاد
ﺑﻪ دل من و مرضیﻪ.
ما کﻪ سالهای سال ﺑچﻪ نداشتیﻢ ،ﺗو هﻢ اونﻘدر شیرین و خوشگل و ﺗو دلﺑرو ﺑودی کﻪ
نتونستیﻢ ازت دل ﺑکنیﻢ .دو روز ﺑعدش ﺗو رو رسما ﺑﻪ فرزندی قبول کردیﻢ و ﺗو شدی نور
و روشنایی خونﻪ ما .ﺑعد اومدن ﺗو زندگی من و مرضیﻪ از کسالت دراومد و قشنگ شد.
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ﺑزرگﺗر کﻪ شدی ،خواستﻢ ﺑهت ﺑگﻢ .ولی هر ﺑار چشمای قشنگ و معصومت ﺑاعث شدند
نتونﻢ یﻪ کلمﻪ هﻢ حرف ﺑزنﻢ .اﻻنﻢ کﻪ دارم این نامﻪ رو مینویسﻢ چیزی ﺑﻪ آخر عمرم
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.
راستی ،چند سال قبل ﺑرگشتن ﺑﻪ ایران و ﺑازنشستگیام رفتﻢ دنبال مادر واقعیت .اسمش
»آنﻪ ماری شرامپفر« ﺑود .همﻪ جای آلمان رو گشتیﻢ .هیچ اثری ازش نبود .ناپدید شده
ﺑود .انگاری اصﻼ وجود نداشت .فﻘط مﻘبره پدر و مادرش ﺗوی موزه جنگ جهانی دوم
هستند .خودش نیست .کسی ازش خبر نداره .هیچ مدارکی ازش ﺑاقی نمونده .خﻼصﻪ
خیلی دلﻢ میخواست ﺗا زندهام پیداش کنﻢ کﻪ شاید یﻪ روزی ﺑخوای ﺑشناسیش .ولی
نشد.
ﺑعد از من مواﻇب مادرت و سارا ﺑاش .اونا ﺗنها داراییهای ﺗو ﺗوی این دنیا هستند
پسرم.
امیدوارم ﺗو زندگیت همیشﻪ موفق و شاد ﺑاشی .حیف کﻪ میرم و نمیتونﻢ نوههای
خوشگلمو ﺑبینﻢ.
از طرف من ﺑبوسشون .یادت ﺑاشﻪ کﻪ پدر شدن شیرینﺗرین اﺗفاق دنیا واسﻪ یﻪ مرده و
ﺗو ﺑاعث شدی کﻪ من پدر ﺑودن رو ﺗجرﺑﻪ کنﻢ.
ازت ممنونﻢ اردشیر "

اردشیر نامﻪ را کﻪ خواند ،چند دقیﻘﻪای مات و مبهوت مانده ﺑود .سرش از درون داشت
منفجر میشد .ﺑاز هﻢ آن سردردها ﺑﻪ سراغش آمدند .موزه جنگ جهانی دوم و آشویتز
را ﺑﻪ یاد میآورد .همانجایی کﻪ سردردش شروع شده ﺑود .آنهﻢ درست زمانی کﻪ نام
»آنﻪ ماری شرامپفر« را شنیده ﺑود .خوابهای عجیبش یادش آمدند .خوابهایی کﻪ در
آنها یک جفت چشﻢ سیاه ﺑیروح ﺑﻪ او خیره میشدند.
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ﺑلند شد رفت آشپزخانﻪ و ﺑرای خودش یک لیوان آب ریخت .آب را سر کشید و ﺑعدش
شﻘیﻘﻪهایش را مالید.
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
ﺗو آلمان گرفتﻢ ،مهﻢﺗرین ویروس قرن رو کشف کردم و حاﻻ حتی نمیدونﻢ چرا اطرافیان
من ﺑا سرعت میمیرن .اصﻼ سر در نمیارم .اصﻼ و اﺑدا.
کمی در خانﻪ قدم میزند.
اردشیر :نکنﻪ من دارم ویروس رو ﺑﻪ همﻪ انتﻘال میدم؟ نکنﻪ من ﺑاعث مرگ نائومی و
استاد و اون دکتر کشیک و پرستاره ﺑودم؟ نکنﻪ من کشتمشون؟ ولی صبر کن من هیچ
عﻼئمی ندارم .اﻻن ﺑیشتر از پنج ماهﻪ کﻪ ﺑا ویروس کار کردم و هنوز هیچ عﻼئمی ازش
نشون نمیدم .چرا چرا .صبر کن .من یﻪ هفت ساعتی خواب ﺑودم ،مرده ﺑودم ،نمیدونﻢ.
ولی آخﻪ نمیشﻪ کﻪ .من کﻪ زندهام کﻪ اﻻن.
عﻼیﻢ حیاﺗی خودش را میگیرد .نبض و فشار خون و دمای ﺑدن و همﻪچیز نرمال است.
وسایلش را جمع میکند و ﺑﻪ سمت روستا میراند.
یکراست وارد خانﻪ ﺑاﻻی ﺗپﻪ میشود .سارا و مرضیﻪ ﺑا دیدن چهره آشفتﻪ اردشیر نزدیکش
میشوند.
سارا :اردشیر ...چیزی شده؟
اردشیر :نﻪ چیزی نشده ساراجان .یکمی خستﻪام.
سارا :قیافﻪ ات کﻪ داغونﻪ .ﺗو خستگیت این شکلی نیست کﻪ .ﺑگو ﺑبینﻢ چی شده.
اردشیر :ﺑرگردیﻢ ﺗهران ﺑهت میگﻢ .فعﻼ ﺑاید ﺑرم پیش مادرم.
مرضیﻪ :ﺑیا عزیز مادر .ﺑیا اینجا ﺑشین پیش من.
اردشیر :مادر من نامﻪ ﺑاﺑا رو خوندم .اﻻن دیگﻪ همﻪ چیز رو میدونﻢ.
مرضیﻪ ﺑغض میکند و ﺑﻪ اردشیر گوش میدهد.
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اردشیر :مادر میخوام ﺑدونی هر چی کﻪ ﺑشﻪ ،هر اﺗفاقی کﻪ ﺑخواد ﺑیفتﻪ ،من فﻘط پسر
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.
سا را :ﺑاشﻪ .من ﺑرم وسایلو جمع کنﻢ .ﺗو هﻢ مامان رو ﺑیار ﺗو ماشین.
اردشیر زیر ﺑغل مادرش را میگیرد و او را ﺑلند میکند .سوار اﺗومبیل میشوند و ﺑﻪ سمت
ﺗهران ﺑاز میگردند .ﺗلفن اردشیر مکرر زنگ میخورد .گوشی را ﺑﻪ سمت سارا دراز میکند.
اردشیر :سارا میشﻪ لطفا اینو جواب ﺑدی؟
سارا :ﺑلﻪ میشﻪ .الوو ...سﻼم .ممنون .نﻪ دستش ﺑنده .ﺑفرما د من همسرش هستﻢ.
ممنونﻢ .خوﺑﻢ .متشکرم .از همدلی شما متشکرم .ﺑلﻪ ﺑفرما د .ﺑسیار خب .ﺑلﻪ  ...ﺑلﻪ...
ممنون  ...خداحافظ.
اردشیر :کی ﺑود سارا؟
سارا :دکتر شیهو.
اردشیر :رئیس انستیتو؟
سارا :آره دیگﻪ.
اردشیر :خب چی میگفت؟
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؟
سارا :نمیخواد  ...میگﻢ ﺑهت .ﺑزار ﺑرسیﻢ.
اردشیر :خب چرا اﻻن نمیگی؟
سارا :چون ﺗو هنوز ﺑﻪ من نگفتی چی شده.
اردشیر :ﺑاشﻪ پس ﺗو خونﻪ حرف میزنیﻢ.
اردشیر اﺗومبیلش را کنار خانﻪ پارک میکند .ﺑﻪ مادر و همسرش کمک میکند پیاده شوند
و داخل خانﻪ میروند.
اردشیر :من میرم یﻪ دوش ﺑگیرم .ﺑعدش میام صحبت میکنیﻢ.
سارا :ﺑاشﻪ .منﻢ یﻪ چایی دم کنﻢ ﺗا ﺗو دوش ﺑگیری.
اردشیر وارد حمام میشود .سارا ﺑﻪ آشپزخانﻪ میرود ﺗا چای دم کند.
مرضیﻪ روی مبل پذیرایی میافتد .خستﻪ است .خیلی خستﻪ.
سارا :مامان حالت خوﺑﻪ؟
مرضیﻪ :نﻪ عزیزم .سردرد دارم .اونﻢ خیلی شدید.
سارا :قرص مسکن ﺑیارم واستون مادر جون؟
مرضیﻪ :آره عزیزم .ﺗو کشوی میز چرخ خیاطیﻪ.
سارا :اﻻن میارم.
میرود و ﺑا چند ﺑرگ قرص ﺑاز میگردد.
سارا :ﺑفرما د مادر جون .اﻻن میرم آب میارم واستون.
مرضیﻪ :ممنون عزیزم .الهی زنده ﺑاشی همیشﻪ.
سارا :زیر سایﻪ شما مادر جون .من ﺑرم چایی رو درست کنﻢ.
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مرضیﻪ :ﺑرو گلﻢ .منﻢ کمی ﺑخواﺑﻢ شاید سردردم کﻢ ﺑشﻪ.
مرضیﻪ ﺑر میخزد و سمت اﺗاقش میرود .اردشیر از حمام ﺑیرون آمده است .داخل اﺗاق
میرود و لباس میپوشد.
سارا :خب آقای پوآرو ﺑگو ﺑبینﻢ چﻪ خبره؟
اردشیر :شما ﺑاید ﺑفرما د چﻪ خبره خانوم مارپل.
سارا :وا خبری نیست کﻪ .یﻪ مسئلﻪ کوچولو ﺑود.
اردشیر :خب مسئلﻪ منﻢ خیلی کوچولو ﺑود کﻪ.
ساراِ :ا ِا ِا ...واسﻪ همین رفتی ﺑا مادرت خلوت کردی؟
اردشیر :آره.
سارا :خب ﺑشین کﻪ من چایی ﺑریزم و ﺑیام.
اردشیر :ممنون.
سارا ﺑا چای ﺑر میگردد .یکی را روی میز جلوی اردشیر میگذارد و دیگری را خودش
ﺑرمیدارد.
اردشیر :چیزی کﻪ میخوام ﺑگﻢ خیلی عجیبﻪ .ﺗا حد زیادی هﻢ ﺑاورکردنی نیست .راستش
اصﻼ 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
من رو آشکار کرده کﻪ هنوز هضمش واسﻢ سختﻪ .نﻪ لطفا گوش ﺑده .فﻘط گوش ﺑده و
چیزی نگو .ممکنﻪ رشتﻪ کﻼم از دستﻢ در ﺑره.
سارا من ﺑچﻪ رستﻢ و مرضیﻪ نیستﻢ .مادر من یﻪ کسی ﺑوده ﺑﻪ نام آنﻪ ماری شرامپفر .یﻪ
یهودی لهستانیاﻻصل کﻪ ﺗو آلمان نازی گیر افتاده ﺑوده .اون گردنبندی کﻪ اﻻن گردنتﻪ،
مال آنﻪ م اری ﺑوده کﻪ ﺑﻪ همراه یﻪ نامﻪ و سبد من ﺑﻪ دست ﺑاﺑام رسوندﺗش .چرایی این
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کارشو نمیدونﻢ .خﻼصﻪ این کﻪ ﺑاﺑا و مامان منو ﺑﻪ فرزندی قبول کردن و ﺗا همین امروز
هﻢ نمیدونستﻢ کﻪ پدر مادر واقعی من نیستند.
اﻻن خیلی ذهنﻢ درگیره.
سارا :صبر کن ﺑبینﻢ .این کﻪ نمیشﻪ آخﻪ .دوره جنگ جهانی دوم ﺗا اﻻن ﺑیشتر از  70سالﻪ
کﻪ گذشتﻪ .ﺗو اگﻪ اون موقع دنیا اومدی چطوری اﻻن  35سالتﻪ؟
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 حاﻻ خبر ﺗو چی ﺑود؟
سارا :خبر مهمی ﺑود حضرت آقا .خبر اینﻪ کﻪ جنابعالی ﺑﻪ عنوان رئیس جدید مرکز
ﺗحﻘیﻘات ﺑرگزیده شدید.
اردشیر :واقعا؟ راست میگی؟
سارا :دروغﻢ چیﻪ خب .پرفسور زنگ زده ﺑود کﻪ اینو ﺑگﻪ ﺑهت .دیگﻪ ﺑﻪ من گفت.
اردشیر :خیلی خب .کی ﺑاید ووهان ﺑاشیﻢ؟
سارا :هر چﻪ سریع ﺗر ﺑهتر .اونا منتظرن کﻪ ﺗو رو ﺑﻪ عنوان رئیس جدید معرفیت کنن.
اردشیر :ﺑسیار خب .اینﻢ از این .خب .ﺗو کاری ﺑا من نداری؟
سارا :نﻪ.
اردشیر :میرم دراز ﺑکشﻢ .امروز خیلی خستﻪ کننده ﺑود.
سارا :منﻢ اﺗفاقا خستﻪام .منﻢ میخوام ﺑخواﺑﻢ.
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ﺧانﻪ ﭘﺪری اردﺷﯿﺮ
ساعت 24:00
اردشیر از صدای سرفﻪ ﺑیدار میشود .ﺑﻪ سمت اﺗاق مادرش میرود .مادرش در خواب
سرفﻪهای شدید میکند .سعی میکند ﺑیدارش کند .مادرش چشمانش را ﺑستﻪ و فﻘط
سرفﻪ میکند.
سارا هﻢ ﺑﻪ صدای سرفﻪ ﺑیدار شدهاست .نزدیکﺗر میآید و چهره آشفتﻪ اردشیر را میﺑیند.
اردشیر :سارا .میشﻪ زنگ ﺑزنی اورژانس .مثل این کﻪ حال مامان اصﻼ خوب نیست.
سارا :اﻻن میزنگﻢ.
سارا ﺗلفن را ﺑر میدارد و شماره اورژانس را میگیرد .اردشیر ﺑاﻻی سر مادرش نشستﻪ
است.
مرضیﻪ چشمانش را ﺑاز میکند .اردشیر آنچﻪ کﻪ میبیند را ﺑاور نمیکند .این چشمان آنﻪ
ماری است کﻪ ﺑﻪ او خیره شدهاست .لبهای مرضیﻪ ﺗکان میخورند .خیلی آرام چیزی
را زمزمﻪ میکند .اردشیر نمیشنود.
گوشش را نزدیکﺗر میﺑرد :لندن .چشﻢ لندن.
مرضیﻪ نفس ﺑلندی میکشد و دیگر نفس نمیکشد .اردشیر متعجب ﺑﻪ دهان مادرش
نگاه میکند.
سارا ﺗلفن را زمین میگذارد و ﺑﻪ سمت اﺗاق میآید.
سارا :اردشیر .اردشیر .ﺑا ﺗوام.
اردشیر سرش را ﺑر میگرداند .چشمانش خیس است.
سارا :چی شده؟ چرا گریﻪ میکنی؟
اردشیر :ﺗموم کرده سارا .مامان هﻢ رفت پیش ﺑاﺑا .سارا مامانﻢ از دنیا رفت.
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سارا :نﻪ .ﺑرو کنار ﺑبینﻢ.
میآید ﺑاﻻی سر مرضیﻪ و نبضش را میگیرد.
سارا :و ای ..وای ..مامان مرضیﻪ ...نﻪ ...نﻪ ..ﺗو دیگﻪ ما رو ﺗنها نزار مامان.
روی ﺗن مرضیﻪ میافتد و ضجﻪ میزند.
صدای در می آید .اردشیر میرود کﻪ در را ﺑاز کند .مأموران اورژانس هستند.
اردشیر :لطفا ﺑﻪ من گوش کنید جناب .یﻪ لحظﻪ ﺑاید وقتتون رو ﺑگیرم .مادرم چند دقیﻘﻪ
پیش فوت کرده .اما یﻪ چیزی هست .شما لباس ضد ویروس دارید؟
مأمور اورژانس :ﺑلﻪ داریﻢ .چطور مگﻪ؟
اردشیر :احتماﻻ از این ویروس جدیده گرفتﻪ ﺑاشﻪ .ﺗنگی نفس داشت قبل مرگش.
مأمور اورژانس :ﺑسیار خب .اجازه ﺑفرما د .عباس ...عباس ..اون لباسای مخصوص رو از
اون پشت ﺑیار .ﺑاید ﺑپوشیمشون.
اردشیر :ممنونﻢ از شما .من میرم داخل.
مأمور اورژانس :ما هﻢ ﺑﻪ محض اماده شدن میایﻢ.
مأموران میآیند و جنازه مادر را ﺑا خود میﺑرند.

 7خرداد 1399
مراسﻢ ختﻢ پدر و مادر اردشیر
خانﻪ پدری
اردشیر دم در ایستاده است .اما ﺑا کسی دست نمیدهد .دستانش را روی سینﻪاش
گذاشتﻪ است.
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سارا داخل خانﻪ است .روسری نازک سیاه رنگی روی سرش است .لباس سیاهاش را مادر
ﺑرایش دوختﻪ ﺑود .موهایش را از پشت ﺑستﻪ و دستمالی ﺑﻪ دست ،گوشﻪای نشستﻪ
است .عطر چای در مجلس پیچیده است و خدمتکاران ﺑﻪ همﻪ خرما ﺗعارف میکنند.
صدای گریﻪ و شیون از داخل می آید .اما سارا مبهوت یک گوشﻪ نشستﻪ است و ﺑﻪ جایی
نامعلوم خیره مانده است.
اردشیر :سﻼم عمو حسین .خوش اومدید.
عمو حسین :سﻼم پسرم .ﺗسلیت میگﻢ .غﻢ آخرت ﺑاشﻪ.
اردشیر :ﺑفرما د .خواهش میکنﻢ ﺑفرما د.
عمو حسین :اردشیر پسرم ،فﻘط من یﻪ چند دقیﻘﻪای ﺑاید شما رو ﺑبینﻢ.
اردشیر :ﺑلﻪ عمو جون .شب میام خدمتتون.
عمو حسین :نﻪ پسرم .شب دیر میشﻪ .کاری دارم ﺑاهات کﻪ حتما ﺑاید صحبت کنیﻢ.
اردشیر :ﺑاشﻪ اگﻪ این قدر مهمﻪ .مهدی ...مهدی ...یﻪ لحظﻪ ﺑیا.
مهدی :ﺑلﻪ
اردشیر :چند دقیﻘﻪ ای همینجا دم در مهمونا رو ﺗحویل ﺑگیر ﺗا من ﺑرگردم.
مهدی :چشﻢ پسر عمو.
اردشیر :عموحسین ﺑریﻢ.
عمو حسین :ﺑریﻢ ﺗو ماشین من.
اردشیر :ﺑفرما د.
اردشیر و عمو حسین ﺑا هﻢ ﺑﻪ سمت ماشین میروند .عمو حسین دست میاندازد و
کیفش را ﺑیرون میآورد.
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عمو حسین :اردشیر جان .میدونی کﻪ من و ﺑاﺑات سالها همکار ﺑودیﻢ .ﺑعد از رفتن ﺑاﺑات
از سفارت ،منﻢ منتﻘل شدم ﺑﻪ سفارت لهستان و رفتﻢ ورشو .ده سالی اونجا ﺑودم .وقتی
ﺑچﻪ ﺑودی زیاد میومدی اونورا.
هفتﻪ پیش نامﻪ ﺑاﺑات ﺑﻪ دستﻢ رسید کﻪ ازم خواستﻪ ﺑود دوﺑاره یﻪ پرونده قدیمی رو
پیگیری کنﻢ .خیلی از مدارک از ﺑین رفتﻪ ﺑودن .ﺑعضیهاشون پروندههای پزشکی ﺑودن
کﻪ ﻻ ﺑﻪ ﻻشون اطﻼعات ضد و نﻘیض زیادی ﺑود .من دنبال یﻪ اسﻢ میگشتﻢ :آنﻪ ماری
شرامپفر .ﺗا حدود  26سالگیش اطﻼعاﺗش ﺑود .ماﺑﻘی انگار ناپدید شده.
خب .این همﻪ چیزا ﻪ کﻪ ﺑاید ﺑهت ﺑگﻢ :آنﻪ ماری شرامپفر ،دختر ﺗئودور شرامپفر ،اولین
زنیﻪ کﻪ از دانشگاه هاینریش هاینﻪ دوسلدورف در ﺗخصص میکروبشناسی فارغ التحصیل
شده .دو سالی ﺗو آزمایشگاه همون دانشکده مشغول ﺗحﻘیق ﺑوده و ﺑعدش ﺑا حملﻪ آلمان
ﺑﻪ لهستان ،ﺑر میگرده ورشو و اونجا دستگیر میشﻪ.
میبرنتش آشویتز .همﻪ اقوام و دوستانش اونجا کشتﻪ میشن و آنﻪ ماری رو ﻇاهرا ﺑردن
ﺑرلین .از اینجا ﺑﻪ ﺑعدش دیگﻪ گﻢ شده ﺑود .ولی اخیرا یﻪ گزارش از ﺑچﻪهای لندن ﺑﻪ
دستﻢ رسید کﻪ ﺑعد از سﻘوط هیتلر ،شخصی ﺑﻪ نام ویلیام مک کارن یﻪ دستیار ویژه
میکروﺑیولوژی واسﻪ خودش استخدام کرده ﺑوده ﺑﻪ اسﻢ نورا ویلیامسون .شاهد میگﻪ
خیلی شبیﻪ عکس آنﻪ ماری ﺑوده .ولی من اصﻼ مطمئن نیستﻢ.
اردشیر :نورا ویلیامسون؟ نﻪ!
عمو حسین :چی شد پسرم؟
اردشیر :نورا ویلیامسون یکی از ﺑزرگﺗرین اسما ﺗو میکروﺑیولوژیﻪ .من همیشﻪ ﺑهش
رفرنس میدم موقع مﻘالﻪ نوشتن .نصف کتاﺑای دوره کارشناسیمون مال ویلیامسون ﺑوده.
عمو حسین :نورا ویلیامسون ﺗا همین ده روز پیش استاد  UCLﺑوده.
اردشیر ،UCL :خدای من ﺑاید میفهمیدم .آره  ،UCLآره خودشﻪ.
عمو حسین :چی خودشﻪ پسرم؟
اردشیر :چیزی نیست عمو جون UCL .ﺗنها دانشگاهیﻪ کﻪ میشﻪ از چشﻢ لندن اونو دید.
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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.
عمو حسین :کاری نکردم پسرم .پدرت ﺑیشتر از اینا ﺑﻪ گردن من حق داشت .من فﻘط
وﻇیفﻪ ﺑرادریمو انجام دادم.
اردشیر :واقعا ممنونﻢ ازت.
عمو حسین و اردشیر از ماشین پیاده میشوند .اردشیر ﺑﻪ سرعت ﺑﻪ داخل خانﻪ میرود.
ﺑا کیفش ﺑاز میگردد و ﺑﻪ سمت در خروجی میرود .سارا را صدا میکند.
اردشیر :سارا ...سارا...
سارا :ﺑلﻪ .چی شده؟
او را ﺑﻪ کناری میکشد.
اردشیر :ﺑبین سارا .یﻪ چیزایی شده .اون ثانیﻪهای آخر کﻪ پیش مادر ﺑودم ،یهو قیافﻪ آنﻪ
ماری اومد جلوی چشمﻢ .لبای مادر ﺗکون میخورد .میگفت :لندن .چشﻢ لندن.
اون لحظﻪ اصﻼ نمیفهمیدم کی ﺑﻪ کیﻪ و چرا مادر ﺑاید از چشﻢ لندن حرف ﺑزنﻪ .اﻻن عمو
حسین اومده ﺑود .همکار قدیمی ﺑاﺑا ﺗو سفارت.
یﻪ چیزایی ﺑهﻢ گفت کﻪ متوجﻪ شدم احتماﻻ انﻪ ماری ﺗو لندنﻪ .ﺑاید خیلی سریع ﺑرم لندن
و پیداش کنﻢ.
سارا :اﻻن؟ اردشیر اﻻن ﺑاید ﺑری؟ ﺗو این وضعیت؟
اردشیر :سارا من ﺑاید ﺑفهمﻢ چﻪ خبره و چرا اینطوری شدم .ﺑاید ﺑفهمﻢ کﻪ چرا هر کی
نزدیک من میشﻪ از حملﻪ ویروس میمیره.
سارا :حضرت آقا ..من همسرﺗﻢ و کنارﺗﻢ و از حملﻪ ویروس هﻢ نمردم.
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اردشیر :نگرانی منﻢ همینﻪ .اومدیﻢ و ﺑﻼیی سر ﺗو اومد .ﺑﻼیی سر ﺑچﻪهامون اومد .ﺑزار
ﺑرم ﺑبینﻢ چرا اینطوریﻪ.
سارا :چی ﺑگﻢ .ﺑاشﻪ .کی میتونی پرواز کنی؟
اردشیر :نمیدونﻢ .میرم دنبال کاراش .احتماﻻ ﺑرم دوﺑی .از اونجا راحتﺗر میشﻪ پرواز گیر
آورد.

ﻓﺮودگاه ﯿنالمللی ا ﻮظبی
امارات متحده عرﺑی
اردشیر از گیت رد میشود .مأمور دروازه ﺑﻪ او میگویدSir, Please step aside, we need :
to check your health condition

اردشیر ﺑﻪ سمت کانتر چک پزشکی میرود .همﻪ چیز طبیعی است .مشخصات او را
یادداشت میکنند و پاسپورﺗش را مهر میزنند.
اردشیر وارد سالن شماره  24میشود .هواپیمای لندن ﺗا دو ساعت دیگر پرواز میکند.
وارد محوطﻪ میشود و روی صندلی مینشیند.
ﺑﻪ لندن فکر میکند .ﺑﻪ چشﻢ لندن .ﺑﻪ چشمان سیاه آنﻪ کﻪ در صورت مرضیﻪ دیدهاست.
سرش دوﺑاره درد میگیرد .انفجاری آشنا در سرش رخ میدهد .شﻘیﻘﻪهایش را میمالد
اما درد ﺑرطرف نمیشود .نفسش ﺑﻪ شماره میافتد .روی زمین مینشیند .اطرافیانش
متوجﻪ میشوند و امدادگر را صدا میزنند .امدادگر فرودگاه ﺑا ﺗجهیزات ایمنی پیش
میآید.
امدادگر :آقا ...آقا .حالتون خوﺑﻪ؟
اردشیر :یﻪ کمی سرم درد میکنﻪ.
امدادگر :همیشﻪ درد داشتین یا اﻻن اولین ﺑاره؟
اردشیر :نﻪ مزمنﻪ .اﻻن خوب میشﻪ.
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امدادگر :اگر حس میکنید حالتون خوب نیست ﺑبریمتون ﺑیمارستان.
اردشیر :نﻪ مشکلی نیست .ممنونﻢ از لطفتون .فﻘط یﻪ لیوان آب ﺑهﻢ ﺑدید .خوب میشﻢ.
امدادگر ﺑرای اردشیر آب میآورد.
ﺗلفن اردشیر زنگ میخورد .سارا پشت خط است.
اردشیر :الو سارا ...جانﻢ .. .مرسی ...نﻪ سرم درد میکرد .چی شده؟ نﻪ .....اون دیگﻪ چرا؟
آره ...ﺑاشﻪ .ممنون کﻪ خبر دادی ...خداحافظ.
روی ﺗلفنش ایمیلی دریافت میکند .ایمیل را ﺑاز میکند .از طرف پرفسور شیوو است.
"اردشیر عزیز .متأسفانﻪ ﺑاید ﺑﻪ اطﻼع شما ﺑرسانﻢ کﻪ استاد ﺑزرگ جامعﻪ میکروﺑی دنیا،
پرفسور زیگفرید انترمن ،دیشب ﺑر اثر حملﻪ ویروس کرونا در گذشتند .این ضایعﻪ ﺑزرگ
را ﺑﻪ جامعﻪ علمی میکروﺑی جهان و شما صمیمانﻪ ﺗسلیت میگویﻢ.
ﺑا ﺗﻘدیﻢ احترام
شیوو "

اردشیر آه ﺑلندی می کشد :عجب .پرفسور انترمن و عموحسین جفتشون در یﻪ روز ﺑاید از
حملﻪ ویروس ﺑمیرن؟ یعنی چی؟ من کﻪ سر در نمیارم اصﻼ .واقعا دارم دیوونﻪ میشﻢ .هر
کی ﺑا من ﺗماس داره از حملﻪ ویروس میمیره .پس چرا سارا طوریش نمیشﻪ؟
در همین فکرهاست کﻪ گیت ﺑاز میشود و مسافران لندن ﺑاید وارد هواپیما شوند .اردشیر
راه میافتد و وارد هواپیما میشود.
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 9خرداد 1399
شیوع کامل ویروس در جهان

لﻨﺪن – ﻓﺮودگاه ﻫﯿﺘﺮو
ورودی پروازهای ﺑینالملل
افراد در دو صف مختلف قرار است از گیت عبور کنند :اروپایی و غیر اروپایی.
اردشیر جزو دستﻪ غیر اروپایی هاست .ﺑﻪ جلوی گیت میرسد .از گیت شماره  12او را
صدا میکنند:

? Sir, can I helpﺑﻪ سمت گیت میرود و مدارکش را روی کانتر

میگذارد.
مأمور گیت :آقای کیهان منش
اردشیر :ﺑلﻪ خودمﻢ.
مأمور گیت :هدفتون از سفر ﺑﻪ ﺑریتانیا چیﻪ؟
اردشیر :ﺗفریحی اومدم.
مأمور گیت :چﻪ مدﺗی قصد اقامت دارید؟
اردشیر 10 :روز
مأمور گیت :لطفا ﺑلیت ﺑرگشتتون رو نشون ﺑدید.
اردشیر :ﺑفرما د .خدمت شما.
مأمور گیت :رزواسیون هتل؟ و مدارک گردش حساب مالی لطفا
اردشیر همﻪ را روی میز میگذارد .مأمور گیت ﺗکﺗک آنها را ﺑررسی میکند و پاسپورﺗش
را مهر میکند.
مأمور گیت :ﺑﻪ ﺑریتانیا خوش اومدید .امیدوارم از اقامتتون لذت ﺑبرید.
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اردشیر پاسپورﺗش را ﺑر میدارد :ممنونﻢ .روز ﺑخیر
از گیت رد میشود و ﺑﻪ سمت خروجی میرود .پارکینگ شماره  ،2اﺗوﺑوسهای حومﻪ
لندن را سوار میشود ﺗا ﺑﻪ  Uxbridgeﺑرسد.
متروپلیتن را سوار میشود ﺗا ﺑﻪ ایستگاه کنزیگستون
در آکسبریج وارد مترو میشود .خط
ُ
ﺑرسد .در این ایستگاه پیاده میشود و مستﻘیﻢ ﺑﻪ سمت  UCLمیرود.

از پلﻪهای مترو ﺑاﻻ می آید .لندن همیشﻪ شلوغ و پر هیاهو ﺑسیار ساکت است .آن هﻢ
در این ایستگاه .ﺑﻪ سمت  UCLحرکت میکند .وارد انستیتوی میکروب شناسی میشود و
مستﻘیﻢ ﺑﻪ طبﻘﻪ چهارم میرود .از این جا چشﻢ لندن کامﻼ پیداست.
ﺗاﺑلوی اساﺗید را نگاهی میاندازد .یک جفت چشﻢ سیاه ﺑیروح در آن مشخص است:
نورا ویلیامسون .اﺗاق شماره .34
ﺑﻪ سمت انتهای راهرو میرود .33 ،32 ،31 ،30 .خودشﻪ اینﻢ .34
در را میزند .صدایی از داخل میگویدDo come in please :

در را ﺑﻪ ارامی ﺑاز میکند و ﺑﻪ چشمان سیاه ﺑیروحی کﻪ مﻘاﺑلش نشستﻪاند خیره میشود.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬارم
چشمان ﺑیروح آنﻪ ،نورا یا هر کس دیگری کﻪ روﺑرویش است ﺑﻪ او خیره ماندهاند .ادرشیر
هﻢ خیره ﺑﻪ چشمان او نگاه میکند.
زن از جایش ﺑلند میشود .ﺑﻪ اردشیر میگوید :لطفا ﺑنشینید دکتر کیهان منش.
اردشیر از ﺗعجب نزدیک است شاخ درﺑیاورد :شما اسﻢ منو از کجا میدونید؟
زن :من خیلی چیزا درﺑاره شما میدونﻢ .لطفا اون درو ﺑبندید و ﺑنشینید.
اردشیر در را میﺑندد و مینشیند.
زن :خب .دکتر کیهان منش .ﺑاﻻخره ﺑعد از مدتها همدیگﻪ رو دیدیﻢ.
اردشیر :ﺑلﻪ .ﺑاﻻخره ﺑﻪ هﻢ رسیدیﻢ.
زن :میخوام ﺗو را ﺑا اسﻢ واقعیت صدا ﺑزنﻢ :پیتر.
اردشیر :پیتر؟
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.
زن :ﺑبین پیتر .داستان کمی پیچیده است .یعنی اﻻن دیگﻪ کﻢکﻢ ﺑاید ﺑرای ﺗو مشخص
شدهﺑاشﻪ کﻪ ﺗو دیگﻪ یﻪ انسان نیستی .ویروس ﺑﻪ ﺗو حملﻪ کرده و ﺑخشی از ﺗو شده .در
واقع ذهن ﺗو ﺑا ذهن من و همﻪ افرادی کﻪ مثل ما هستند یﻪ شبکﻪ ﺗشکیل داده کﻪ
همﻪمون میﺗونیﻢ اطﻼعات همدیگﻪ رو ﺑخونیﻢ.
ﺗو میتونی هر چی ﺗوی سر منﻪ ﺑبینی .اﻻن داری وارد ﺑخش خاطرات من میشی .از
آشویتز .ﺗرجیح میدم خودت ﺑبینی چی شده و ﺗو از کجا اومدی.
اردشیر ﺗصاویری واضح میﺑیند .از آشویتز و شکنجﻪ و کشتار و زندان .صدای ضجﻪ زنان
و کودکان و خرد شدن استخوانهای افراد .ﺗصاویر سریعﺗر ﺑﻪ حرکت در میآیند :چهره
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نظامیان و چند مﻘام عالیرﺗبﻪ نظامی آلمان را هﻢ میﺑیند .ﺑعد خودش است :سبد حاوی
او و نامﻪای کﻪ آنﻪ ماری کنار دستش میگذارد و البتﻪ گردنبندی کﻪ اﻻن روی گردن
ساراست.
چشمانش را میﺑندد و ﺑﻪ فکر فرو میرود .ﺑا صدای زن ﺑﻪ خودش میآید.
زن :ﺑبین پیتر .این البتﻪ همﻪاش نبود .ﺗو هنوز اونﻘدر ذهنت قوی نشده کﻪ ﺑتونی همشو
ﺑا هﻢ ﺑبینی و ﺗرﺗیبشون رو ﺑﻪ هﻢ نزنی.
من خودم همشو واست میگﻢ.
اردشیر :سرﺗا پا گوشﻢ .ولی اول ﺑهﻢ ﺑگو چی صدات کنﻢ؟ مادر؟ آنﻪ ماری؟ نورا؟ پرفسور
ویلیامسون؟
زن :همون آنﻪ ماری ﺑهتره.
اردشیر :ﺑفرما د آنﻪ ماری.
آنﻪ ماری :دورانی کﻪ من داشتﻢ ﺑرای دانشگاه درس میخوندم دوران عجیبی ﺑود.
اون دوران هیچ دختری وارد دانشگاه نمیشد .دروس دﺑیرستانمون همش خیاطی و
آشپزی و خونﻪ داری و این چیزا ﺑود .یﻪ کمی هﻢ ﻻﺗین و یونانی ﺑهمون یاد میدادن.
دروس علمی و ﺗخصصی مثل فیزیک و ریاضی مال پسرا ﺑودن .فﻘط هﻢ پسرا میرفتن
دانشگاه .دخترا ﺑعد دیپلﻢ ﺑاید شوهر میکردن و میرفتن سر خونﻪ ﺑخت.
اما هیچ قانون نوشتﻪای نبود کﻪ ﺑگﻪ دخترا نمیتونن ﺑرن دانشگاه .شرایط یﻪ طوری ﺑود
کﻪ نتونن ﺑرن .عمﻼ درسهایی کﻪ میخوندن هیچ جوری ذهنشون را ﺑاز نمیکرد کﻪ ﺑخوان
ﺑرن دانشگاه.
من یﻪ خوشبختی ﺑزرگ داشتﻢ :عمو داوید .عمو داوید استاد درس آناﺗومی پزشکی
دانشگاه دوسلدورف ﺑود .شبها کﻪ از دانشگاه ﺑرمیگشت یک راست میومد سراغ من
و ﺑهﻢ فیزیک ،ریاضی ،شیمی و زیستشناسی درس میداد.
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خﻼصﻪ کﻢکﻢ ﺑا کتابهای عمو ﺑﻪ میکروب شناسی عﻼقمند شدم .ﺗو امتحان ورودی
دانشگاه هاینریش هاینﻪ دوسلدورف نفر اول شدم و رفتﻢ نشستﻢ ﺗو کﻼسی کﻪ پر از پسر
ﺑود .همﻪشون جا خورده ﺑودن .ﺗا حاﻻ ندیده ﺑودن یﻪ دختر ﺑتونﻪ ﺑیاد ﺗو دانشگاه و ﺗازه
ﺑا رﺗبﻪ اول هﻢ ﺑیاد.
دانشکده اما شروع کرد ﺑﻪ وضع یﻪ سری قوانین سختگیرانﻪ .از جملﻪ این کﻪ ﺑاید مثل
مردا لباس میپوشیدم و میرفتﻢ ردیف عﻘب مینشستﻢ و سؤال هﻢ نمیپرسیدم کﻪ
حواس دیگران پرت نشﻪ .کﻼ یﻪ جورایی ضد من شدهﺑودن .نمیخواستن من اونجا ﺑاشﻢ.
ولی من ﺑودم .ﺑا ﺗﻼش خودم اومده ﺑودم و نمیخواستﻢ وا ﺑدم.
ﺑعدها فهمیدم عامل اصلی این ﺗبعیض ﺗو کﻼس کسی نیست جز عموی خود من کﻪ منو
ﺗشویق میکرد ﺑرم دانشگاه .شاید دلش نمیخواست درست ﺑرم ﺗو دانشکدهای کﻪ اون
استادشﻪ .ﺑا همﻪ مشﻘتهایی کﻪ داشتﻢ پدر مهرﺑونی ﺑود کﻪ پشتﻢ وایستﻪ و ﺑزاره درسمو
ادامﻪ ﺑدم و مادری کﻪ ﺑفهمﻪ و خواستگارامو رد کنﻪ.
از دانشکده ﺑا رﺗبﻪ عالی فارغ التحصیل شدم و همون سال ﺑﻪ عنوان دستیار آزمایشگاه
مرکزی استخدامﻢ کردن .داشتیﻢ رو یﻪ پروژه ﺑزرگ کار میکردیﻢ کﻪ ﺑشﻪ ﺑا استفاده از اون
نژاد دام و گیاه رو طوری اصﻼح کرد کﻪ غذای ﺑیشتری ﺑدن .اون سالها آلمان از جنگ
جهانی اول لطمﻪ دیده ﺑود و گرسنگی و فﻘر معضل ﺑزرگ کشور ﺑود .ما واسﻪ همین
داشتیﻢ میجنگیدیﻢ .ولی آینده سیاهﺗر از این حرفا ﺑود.
خیلی زود مردم دور یﻪ سرجوخﻪ کﻪ نطقهای آﺗشین میکرد جمع شدند .اسمش رو
گذاشتن پیشوا و ﺑﻪ حزﺑش ﺗو انتخاﺑات رأی دادن .ﺑعد یﻪ مدﺗی ،ﺑﻼفاصلﻪ ﺑرنامﻪهای
عﻘیدﺗیشون رو شروع کردند .هر کی شبیﻪ خودشون نبود رو طرد میکردن ،میکشتن و
از روی زمین محوش میکردن.
یﻪ دوره رفتند سراغ مارکسیستها ،ﺑعدش کمونیستها ،ﺑعدش اومدن سراغ ما .من
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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دردناکیﻪ و اﻻن کﻪ اینا رو میگﻢ شاید یﻪ ﺑخشهایی از سرت درد ﺑگیره .منو ﺑبخش ولی
ﺑاید ﺑشنوی.
اردشیر در حالی کﻪ چشمانش از درد ﺑیرون زدهاند ﺑﻪ دهان آنﻪ خیره مانده است.
آنﻪ :خب کجا ﺑودیﻢ؟ آره .ما رو ﺑردن کمپ آشویتز.
کمی گیج ﺑودم اون اوایل .ولی ﺑعدش خیلی زود متوجﻪ شدم کﻪ نازیها نتایج پروژه
اصﻼح نژاد دامی ما رو دزدیدن و ﺑا استفاده از آزمایشهای ژنتیک یﻪ نوع خاصی از
ویروس ﺑﻪ نام »صاعﻘﻪ مرگ« درست کردن.
ﺑﻪ خیال خودشون قرار ﺑود این ویروس یهودیا رو از ﺑین ﺑبره .ولی خب اونا از ژنتیک
چیزی نمیفهمیدن .یعنی ﺗعصبشون نمیذاشت استثناها و خطاهای نظریﻪشونو ﺑبین.
اولین ﺑار اونو ﺗو آشویتز آزمایش کردن .هفتﻪ اول خیلیها از ﺗنگی نفس مردن .من ﺗﻘریبا
ﺗنها کسی ﺑودم کﻪ از اون میون جون سالﻢ ﺑﻪ در ﺑردم.
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 اﻻن درون ذهن و
مغز من داره زندگی میکنﻪ .درواقع من ویروس  Covidشماره چهارده هستﻢ .ﺗنها کسی کﻪ
از حملﻪ ویروس در امون مونده .سلولهای من ﺑا ماده ژنتیکی ویژهای پر شدند کﻪ ﺑا
ویروس همکاری کرده.
ویروس چند ﺗا ویژگی ﺑﻪ من داده کﻪ احتماﻻ ﺗو هﻢ کشفشون کردی :اوﻻ ﺑاعث شده
خیلی متمرکز و دقیق ﺑتونﻢ فکر کنﻢ .دوم این کﻪ ﺑافت و پوستﻢ در صورت مجروح شدن
خیلی سریع ﺗرمیﻢ میشﻪ.
اما یﻪ ویژگی ﺑد هﻢ داره .در واقع همﻪ ویروسهای نوع  Covidاﻻن ﺗو یﻪ شبکﻪ ﺑزرگ ﺑﻪ
ذهن من و ﺗو متصل هستند .اونا افکار ما رو دنبال میکنند .ﺗا وقتی کﻪ ﺑلد نباشی
کنترلشون کنی ،هر کسی رو کﻪ ﺑاهاش ﺗماس داری میکشن .البتﻪ موقع مرگشون سردرد
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
من .ولی ﺗو یﻪ ویژگی خاص داشتی کﻪ من خودم کسب کردم .ﺗو میتونی منحنیهای
فضا – زمان رو خﻢ کنی و ﺗو زمان حرکت کنی .زمان رو نگﻪ داری یا ﺑﻪ عﻘب و جلو ﺑبری.
کاری کﻪ من ﺑا جذب کردن افکار ﺑزرگﺗرین دانشمندای دنیا انجام دادم و ﺑﻪ خودم یاد
دادم رو ﺗو ذاﺗا ﺑلد ﺑودی.
اردشیر :خب .یﻪ سری از این ﺗوضیحا من طﻘیﻪ .ولی یﻪ سری چیزا هنوز منطﻘی نیست.
آنﻪ :ﺑلﻪ میدونﻢ .مثﻼ این کﻪ چرا هنوز سارا زندهاست و چرا ﺑﻘیﻪ مردن؟
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
یﻪ جا جواب ﺑدم  .ﺑبین پیتر .ﺗو نمیدونﻢ کجا ﺑﻪ دنیا اومدی .البتﻪ طوری وانمود کردم کﻪ
پدر مادرت فکر کنن ﺗو ﺑچﻪ منی و از آلمان خارجت کنن .شبی کﻪ منو ﺑردن مرکز ﺗحﻘیﻘات
میکروﺑی ،یﻪ مأمور اساس جوون خیلی دلش میخواست مال اون ﺑاشﻢ .ﺑعدا فهمیدم
کﻪ منو ﺑیهوش کرده ﺑود کﻪ ﺑهﻢ ﺗجاوز کنﻪ .ولی من اون زمان سرشار از ویروس ﺑودم و
خب ویروس ﺑﻪ اون حملﻪ کرده ﺑود.
وقتی ﺑﻪ هوش اومدم ،گردنبند مادر ﺑزرگﻢ رو ﺑرداشتﻢ و زدم ﺑیرون .نگهبان سالن رو ﺑا
ویروس از پا درآوردم و البتﻪ داشتﻢ میرفتﻢ کﻪ صدای گریﻪ میومد .صدای گریﻪ ﺗو ﺑود.
ویروس متوجﻪ شده ﺑود کﻪ یﻪ میزﺑان ﺑهتر واسش هست .واسﻪ همین ﺗو رو ﺑرداشتﻢ و
یﻪ قطره از آب دهنﻢ رو ریختﻢ روی صورﺗت ﺗا ویروس وارد ﺑدنت ﺑشﻪ .ﺗو از منظر
زیستشناسی یکی از ﺑهترین میزﺑانها میشدی و میبینﻢ کﻪ اﻻن از ویروس  14کﻪ من
ﺑاشﻢ ﺑﻪ ﺗو کﻪ ویروس  19هستی ﺗکامل پیدا کرده و این یﻪ پیشرفت ﺑزرگﻪ.
قبﻼ این قدر سریع  5پلﻪ رو ﺑاﻻ نپریده ﺑودیﻢ.
خﻼصﻪ 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
روز قبلش درآوردم ،ﺑﻪ مأمور سفارت ایران ﺗحویلت دادم و ﺑعدش خودم رو مخفی کردم.
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قبﻼ موقع فرار پرونده پزشکی و همﻪ چیز رو سوزونده ﺑودم و اثری ازم هیچ جا نیست .ﺑا
یﻪ اسﻢ ﺗازه ﺑﻪ لندن اومدم و مشغول ﺗدریس شدم.
راستش رو ﺑخوای ما ویروسها ﺑچﻪ نداریﻢ .یعنی داریﻢ .خودمونو ﺗکثیر میکنیﻢ .اگر هﻢ
ﺑچﻪ ای داشتﻪ ﺑاشیﻢ ،کﻪ یکی مثل ﺗو ﺑاشﻪ کﻪ ﺑدن انسان و مغزش مال ماست ،معموﻻ
ﺑﻪ یﻪ نسخﻪ کشندهﺗر ﺗبدیل میشﻪ.
اما همیشﻪ ﺗوی ذهن ﺗو ﺑودم و هستﻢ .ﺗو هﻢ ﺗوی ذهن من هستی .در واقع ما دو ﺗا
ﺑا همﻪ ویروسهای نوع خودمون در ارﺗباط ذهنی هستیﻢ .هر وقت ﺑهشون فرمان ﺑدیﻢ
حمل ﻪ میکنند .اﻻن کﻪ میدونی میتونی حملﻪ رو کنترل کنی ،میتونی کنترلش کنی .قبﻼ
وقتی نمیدونستی ﺑا هر کی ﺗماس گرفتی ،کشتیش.
اما جالبﻪ کﻪ وقتی ﺗو رو ﺑرای معاینات پزشکی چک کنن ،ویروس ﺗمام عﻼیﻢ آدم های
سالﻢ رو کپی میکنﻪ و هیچ چیزی نشون نمیده .واسﻪ همین کسی نمیفهمﻪ کﻪ ویروس
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
و یﻪ میزﺑان جدید پیدا کنی .من این رو هﻢ نداشتﻢ و نتونستﻢ ﺑﻪ دست ﺑیارم .ﺗا ده روز
آینده هﻢ دیگﻪ این ﺑدن نمیتونﻪ منو ﺗحمل کنﻪ و میمیرم .فﻘط حواست ﺑاشﻪ کﻪ موقع
مرگ ﺑدن انسانی منو ﺑسوزونی.
اردشیر هنوز ﺑاور نکرده است .سرش را میان دستانش میگیرد و فشار میدهد.
اردشیر :چرا ﺑاید آدما رو ﺑکشیﻢ؟ اصﻼ چرا ﺑاید ما اینطوری ﺑاشیﻢ؟ چرا نمردیﻢ؟
آنﻪ :پیتر .من و ﺗو اﻻن دیگﻪ انسان نیستیﻢ ،ما یﻪ مغز ویروسی هستیﻢ در ﺑدن انسان.
فکرشو ﺑکن کﻪ از زمان زندگی من ﺗا حاﻻ چند میلیون نفر آدم در اثر خودخواهی یﻪ عده
از ﺑین رفتن .چند میلیون نفر آدم ﺑﻪ خاطر این کﻪ یﻪ طور دیگﻪای فکر میکردن کشتﻪ
شدن؟ چند میلیون نفر آدم از گرسنگی ،فﻘر ،نداری و ﺑیماریهایی کﻪ ذاﺗا محصول
ﺗصمیﻢهای اﺑلهانﻪ یﻪ عده ﺑوده از ﺑین رفتن؟ خب من و ﺗو یﻪ ویژگی خوب داریﻢ .ﺑﻪ اون
آدمهای اﺑلﻪ هﻢ رحﻢ نمیکنیﻢ .حداقلش اینﻪ کﻪ شرشونو از سر ﺑﻘیﻪ کﻢ میکنیﻢ.
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ما نظﻢ جهانی رو درست میکنیﻢ .همون چیزایی کﻪ ﺗو این کره خاکی  100هزار سالﻪ ﺑﻪ
هﻢ ریختﻪ رو ﺑهش ﺑر میگردونیﻢ .میدونﻢ ﺑاورش سختﻪ واست .ولی ﺗو دیگﻪ انسان
نیستی .ﺗو یﻪ ویروسی کﻪ یﻪ ﺑدن انسانی رو اشغال کردی.
اردشیر :میدونی ﺗو ذهنﻢ چیﻪ؟
آنﻪ :ﺑلﻪ کﻪ میدونﻢ .ﺗو دو ﺗا ﺑچﻪ در راه داری .یﻪ دختر و یﻪ پسر کﻪ ﺗرکیب مکملشون
میتونﻪ ویروس نوع  19رو کﻪ ﺗو هستی رو ﺗا نوع  25ارﺗﻘاء ﺑده .ﺗو احتماﻻ ندانستﻪ ﺗا
اینجا ﺑاعث شدی چند میلیون نفر مبتﻼ ﺑشن کﻪ البتﻪ قسمت زیادیشون میمیرن .خﻼصﻪ
اینﻢ واسﻪ ﺑرگردوندن ﺗعادل دنیا ﻻزمﻪ.
اما اگر ﺗو ﺑچﻪدار ﺑشی ،ﺗعداد کشتﻪها میرسﻪ ﺑﻪ  4میلیارد نفر .اون دو ﺗا ﺑچﻪ ﺗو دیگﻪ
قاﺑل مهار کردن نیستن .از ﺑمب هیدروژنی قدرت ﺗخریب ﺑاﻻﺗری دارن.
اردشیر :یعنی ﺑاید ﺑچﻪهای خودمو ﺑکشﻢ؟
آنﻪ :پیتر .مثل این کﻪ هنوز فکر میکنی انسانی .ﺗو یﻪ ویروسی .متوجﻪ هستی؟ هنوز
داری از ﺑخش احساسات و عواطف انسانیت مایﻪ میزاری .ﺗو اگﻪ ﺑچﻪهاﺗو نکشی و
خودخواهانﻪ ﺑخوای ﺑزرگشون کنی ،آینده سیاره رو ﺑﻪ خطر میندازی .دیگﻪ زندگی روی
زمین وجود نخواهد داشت 4 .میلیارد کشتﻪ کﻪ ﺑعدش جنگ و خونریزی و غارت
کشورهاشون رو شروع میکنن .اون وقت  2میلیارد نفر دیگﻪ هﻢ از گرسنگی و فﻘر میمیرن.
ماﺑﻘی کﻪ ﺑمونن مثل آدمهای اولیﻪ میرن ﺗو جنگل.
ﺗمدن ﺑشری ناﺑود میشﻪ اینطوری .ﺗو اﻻن ﺑاید ﺗصمیﻢ سختی ﺑگیری پیتر .ﺑاید ﺗصمیمی
ﺑگیری کﻪ ﺑشریت رو نجات میده.
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ووهان

ﺧانﻪ اردﺷﯿﺮ
سارا در حالی کﻪ ﺑا گردنبندش ﺑازی میکند ،پشت کامپیوﺗرش نشستﻪ است .در حال
جمعﺑندی مباحث فصل اول ﺗزش است .اردشیر از راه میرسد .کیفش را گوشﻪای
میگذارد و وارد اﺗاق کار میشود.
اردشیر :سﻼم .خستﻪ نباشی.
سارا :سﻼم ..شما هﻢ خستﻪ نباشی.
اردشیر :چﻪ خبرا؟
سارا :دارم روی ﺗزم کار میکنﻢ .مﻘدمات و فصل اول رو ﺗموم کردم .ﺗو چﻪ خبر؟
اردشیر :مراسﻢ طوﻻنی و خستﻪ کننده ﺗودیع و انتصاب .ﺗموم هﻢ نمیشد .ده ﺑار رفتﻢ
ﺑاﻻی ﺗریبون.
سارا :خب ﺗبریک میگﻢ جناب رئیس .حاﻻ ﺗأ د ﺗز ما ﺗوسط شما انجام میشﻪ؟
اردشیر :نﻪ .کمیتﻪ ﺗخصصی همچنان وجود داره و ﺗو ﺑاید مراحل اداری رو طی کنی.
سارا :میدونﻢ عزیزم .دارم سر ﺑﻪ سرت میزارم.
اردشیر :ﺑچﻪهامون خوﺑن؟
سارا :جای شما خالی .هوس ﺑستنی و کره ﺑادوم زمینی کرده ﺑودن.
اردشیر :چﻘدر خوب کﻪ خوب و سالمن و هوس هﻢ میکنن.
سارا :ﺑلﻪ دیگﻪ .دوقلوهای ﺑزرگﺗرین دانشمند قرن حاضر ،آقای رئیس و البتﻪ همون
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 حاﻻ.
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 ﺑاﻻخره
چی شد؟ آنﻪ ماری رو پیدا کردی؟ جواب سؤاﻻﺗتو گرفتی؟ چی شد ﺑاﻻخره؟
اردشیر :خیلی مفصلﻪ.
سارا :ﺑاشﻪ .خب من شنونده خوﺑیام.
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 اطﻼعات پرت و
پﻼست از کسایی کﻪ حتی مطمئن نیستﻢ راست میگفتن یا دروغ.
سارا :یعنی ﺑﻪ من اعتماد نداری؟
اردشیر :اﺗفاقا چون ﺑهت اعتماد دارم نمیگﻢ.
سارا :من کﻪ متوجﻪ نشدم.
اردشیر :ﺑاشﻪ .واست میگﻢ .ولی قول ﺑده ﺑعدش هﻢ همینﻘدر راحت و خوب ﺑرخورد کنی
ﺑا داستان .کمی ﺗلخﻪ.
سارا :گوش میکنﻢ.
اردشیر :من پدرمو نمی شناسﻢ .آنﻪ ماری رو پیدا نکردم .یﻪ سری یادداشت ازش ﺑود کﻪ
ﺗوش نوشتﻪ ﺑود شبی کﻪ در ﺑازداشتگاه ﺑوده ،یﻪ افسر آلمانی ﺑهش ﺗجاوز میکنﻪ و ﺑعدها
ﺑرای فرار کردن از دست آلمانها مجبور میشﻪ منو ﺑزاره و ﺑره .حتی نمیدونﻢ اسﻢ اون
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افسر آلمانی چی ﺑوده .این مسئلﻪ داره منو از هﻢ میپاشونﻪ .نمیدونﻢ کیام و از کجا
اومدم.
سارا ﺑلند میشود و دستانش را دور گردن اردشیر میاندازد.
سارا :ﺗو اردشیر کیهان منشی .همسر من .همینﻢ واسﻪ من کافیﻪ .این کﻪ از کجا اومدی
و چطوری اصﻼ مهﻢ نیست .مهﻢ اینﻪ کﻪ سر راه من قرار گرفتی و زندگی منو این قدر
قشنگ و دوستداشتنی کردی.
اردشیر دستانش را روی صورت سارا میگذارد.
اردشیر :ممنونﻢ کﻪ گوش کردی .میرم کمی قدم ﺑزنﻢ.
سارا :ﺑاشﻪ عزیزم .ﺑرو .فﻘط اگﻪ زحمتی نیست موقع ﺑرگشتن ﺑرنج ﺑخر.
اردشیر :ﺑاشﻪ .میخرم.
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دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧاﻃﺮات اردﺷﯿﺮ
سارا مهﻢﺗرین کس من ﺑود .ﺗنها کسی ﺑود ﺗو دنیا کﻪ هیچ وقت اجازه نمیدادم ویروس
ﺗو ﺑدنش فعال ﺑشﻪ .سارا مفهوم زندگی من ﺑود .آخرین لحظاﺗﻢ ﺗو لندن ﺗنها چهرهای کﻪ
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
اینجا رفتﻪﺑودم ﺑﻪ خاطر حمایتهای سارا ﺑود .این کﻪ میدونستﻢ کسی هست کﻪ ﺑخوام
ﺑهش پناه ﺑبرم.
آنﻪ ماری سختﺗرین انتخاب دنیا رو واسﻢ گذاشت .ﺑاید ﺑین سارا و آینده آدمها یکی رو
انتخاب میکردم .اگﻪ ﺑچﻪها ﺑﻪ دنیا میومدن ،دیگﻪ کنترل ویروس غیر ممکن میشد .دیگﻪ
نمیشد جلوی مرگ رو گرفت.
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سارا معنای زندگی ﺑود ،ﺑچﻪهام معنای مرگ.
و من این وسط کی ﺑودم؟ من عامل اصلی انتشار ویروسی ﺑودم کﻪ درون ذهنﻢ داشت
زندگی میکرد .قبل از این کﻪ ﺑدونﻢ هزاران نفر رو آلوده کردهﺑودم.
اون اوایل واسﻢ ﺑیرحمانﻪ ﺑﻪ نظر میرسید .این کﻪ افکار من میتونن ﺑاعث ﺑشن یﻪ سری
از آدما ﺑمیرن.
اما ﺑعدﺗرها واسﻢ عادی شد .اجازه دادم ویروس ﺗو نصف دنیا فعال ﺑشﻪ .دلﻢ میخواست
طبیعت کار خودشو پیش ﺑبره .ﺑﻪ نظرم ﺑاید ﺑﻪ آدمها یادآوری میشد کﻪ چﻘدر مسئولیت
اعمالشون ﺑا خودشونﻪ و چﻘدر رعایت نکات ساده میتونﻪ اونا رو از شر من در امان نگﻪ
داره.
مرگ ﺗلخ ﺑود ،ولی ﺑاعث میشد آدمها ﺑﻪ فکر فرو ﺑرن و ﺗجدید نظر کنند .ﺗوی
زندگیشون .ﺗوی رفتارهاشون ،و ﺗو رواﺑطشون.
ﺑیرحمانﻪ ﺑﻪ نظر میرسید ولی دلﻢ میخواست ﺑزارم آدما ضدضرﺑﻪ ﺑشن .ﺑا انداختنشون
ﺗو شرایط سخت .شرایطی کﻪ ﺑتونن ﺑاهاش ﺑرای ﺑحران حساﺑی ﺗمرین کنن و ورزیده
ﺑشن.
یادم افتاد کﻪ طبیعت هﻢ همیشﻪ همین راه رو طی کرده .ﺗمام حیات این سیاره محل
آزمایش و ﺑهینﻪکردن زندگی ﺑوده .اما چیزی کﻪ هست اینﻪ کﻪ ﺗمام ﺗصورات ما از زندگی
اشتباه ﺑوده.
ﺗکامل در نهایت ﺗو »سادگی« خﻼصﻪ میشﻪ نﻪ پیچیده ﺗر ﺑودن .ویروسهایی مثل من
خیلی ساده و کارآمدند .واسﻪ یﻪ هدف خاص ﺑرنامﻪ ریزی میشن و ﺑﻪ خوﺑی میتونن اون
هدف رو ﺗکرار کنند.
هر چﻘدر سلولها پیچیدهﺗر میشن ،ﺗمرکزشون کمتر میشﻪ .ﺑرنامﻪ ریزی ادامﻪ زندگیشون
سختﺗر و هدف واحدشون ﺑﻪ اهداف کوچیکﺗری شکستﻪ میشﻪ کﻪ ﺑاید در راستای هﻢ
پیش ﺑرن ﺗا ﺑﻪ اون هدف اصلی ﺑرسند .این جاست کﻪ معموﻻ همﻪ ﺑخشها ﺑا هﻢ پیش
نمیرن .درست اینجاست کﻪ ضرﺑﻪپذیر میشن .اما زندگی خیلی قویﺗره .یعنی هر چﻘدر
107

هﻢ عوامل سخت و ضد زندگی زیادﺗر ﺑاشن ،انگار واسش ﺑهتر ﺗمرین میکنﻪ و دوﺑاره ،از
اونجایی کﻪ حتی فکرشﻢ نمیکنیﻢ خودشو نشون میده.
ﺑﻪ نظر میاد ﺗکامل داره مسیر اشتباهی رو طی میکنﻪ و ﺑﻪ جای انتخاب ﺑهترینها واسﻪ
زندگی ،فﻘط پیچیده ﺗرین ها رو انتخاب میکنﻪ .مثل این میمونﻪ کﻪ ﺑرای زنده ﺑودن آدمها
مﻼک رو ﺑزاریﻢ روی اندازه قد یا وزنشون.
درستﻪ کﻪ این دو ﺗا عامل ممکنﻪ از سﻼمتی و ﺑرخورداری ناشی شده ﺑاشن ،ولی ﺑعضی
وقت ها مایﻪ دردسرن .انرژی ﺑیشتری نیاز دارن و مناﺑع رو ﺑدﺗر مصرف میکنند.
من زندگی در کالبد انسانی رو ﺗجرﺑﻪ کردم .زندگی در کالبد ویروس رو هﻢ میشناسﻢ .اﻻن
موقع انتخاب منﻪ .امروز ﺑاید ﺗصمیممو ﺑگیرم .امروز ﺑاید انتخاب کنﻢ.
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ﺧبﺮگزاری ﯿنالمللی آﺳﻮﺷﺘﯿﺪ ﺮس
گسترش سریع ویروس ناقوس مرگ در جهان ﺑاعث شدهاست اقدامات پیشگیرانﻪ ﺑا
شتاب ﺑیشتری در جریان ﺑاشد .امروز وزیر ﺑهداشت آمریکا اعﻼم کرد در این کشور ﺑیشتر
از  1میلیون نفر ﺑﻪ این ﺑیماری مبتﻼ شدهاند کﻪ از این میان  120نفر در معرض خطر مرگ
قرار گرفتﻪاند .ایالتهای کالیفرنیا ،نوادا و آﻻسکا در قرنطینﻪ کامل قرار دارند .این ایالتها
ﺗحت ﺗداﺑیر امنیتی شدید قرار گرفتﻪاند .ﺗأمین نیازهای اولیﻪ این ایالتها ﺑاعث
شدهاست ﺑار مالی زیادی ﺑﻪ دولت ﺗحمیل شود.
رئیس خزانﻪداری فدرال آمریکا امروز از اختصاص  300میلیارد دﻻر ﺑودجﻪ ﺑرای مبارزه ﺑا
عواقب اقتصادی ویروس ناقوس مرگ خبر داد .ﺑﻪ گزارش خبرنگار آسوشتیدپرس ،این
ﺑودجﻪ صرف آموزش مجدد کارکنان و ﺗرﺑیت افراد جدید ﺑرای ﺑخشهایی از اقتصاد
خواهد ﺑود کﻪ ﺑا گسترش ویروس ،کارکنان خود را از دست دادهاند.
لطفا ﺑﻪ خبری کﻪ هﻢاکنون ﺑﻪ دستﻢ رسید ﺗوجﻪ فرما د.
اجﻼس سران منطﻘﻪ گروه  8امروز در کواﻻﻻمپور ﺑﻪ طور کامل ﺑﻪ موضوع گسترش ویروس
ناقوس مرگ اختصاص یافت .در این اجﻼس مﻘرر شد میزان ﺗولید مواد ضدعفونی کننده
ﺑا اختصاص ﺑودجﻪ اختصاصی سرعت ﺑیشتری پیدا کند .میزان خسارتهای ناشی از
ویروس ناقوس مرگ ﺑر اقتصاد گروه  8معادل ﺑا  112ﺗریلیون دﻻر ﺑرآورد میشود کﻪ ﺑا
ﺗوجﻪ ﺑﻪ رشد اقتصادی این گروه ،این میزان از خسارت ﺗا دو سال آینده قاﺑل جبران
است.
دانشمندان از کشف روشهای جدید ﺑرای مبارزه ﺑا ویروس ناقوس مرگ خبر دادهاند.
پژوهشگران انستیتوی میکروﺑی ووهان ماده ویروس کش جدیدی اﺑداع کردهاند کﻪ قرار
است پس از انجام آزمایشهای اولیﻪ ،ﺑرای ضد عفونی کردن گسترده شهرهای جهان
مورد استفاده قرار گیرد.
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دانشمندان اما هﻢچنان ﺑر لزوم پیشگیری از گسترش ویروس ،ﺑا رعایت نکات ﺑهداشتی
ﺑﻪ جای درمان آن ﺗأکید ورزیدهاند.
ﺗا کنون ﺗخمین زده میشود کﻪ در مﻘیاس جهانی  240میلیون نفر در مجموع ﺑﻪ این
ﺑیماری مبتﻼ دهﺑاشند کﻪ اﺑتﻼی  10میلیون نفر از آنها قطعی و ماﺑﻘی در هالﻪای از اﺑهام
قرار گرفتﻪاست.
دﺑیر کل سازمان ملل امروز از سران کشورها خواست ﺑرنامﻪهای ویژه روانشناسانﻪ ﺑرای
ﺑازگرداندن آرامش ﺑﻪ شهروندان اجرا کنند .انجمن روانشناسی آمریکا نیز از ﺗمهیدات
ویژهای ﺑرای کاهش وحشت از گسترش اپیدمی جهانی خبر داد .هﻢچنین انجمن جهانی
اینترنت از افزایش زیرساخت دسترسی ﺑﻪ ﺑرنامﻪهای آنﻼین رواندرمانی ﺑﻪ صورت رایگان
ﺑرای همﻪ جهانیان خبر دادهاست.
مﻘرر شد ﺑرای سهولت دسترسی همﻪ جهانیان ﺑﻪ اینترنت رایگان و آزاد ،از ﺗکنولوژیهای
ماهوارهای ارﺗش آمریکا استفاده شود.
دﺑیر کل سازمان ملل ،ضمن ﺗشکر از سران کشورها ﺑرای کنترل مؤثر این ﺑیماری ،در مورد
مناط ﻘی از جهان کﻪ ارﺗباطات محدودی ﺑا جهان دارند ،اﺑراز نگرانی کرد .ﺑان کی مون
معﻘتد است کشورهایی کﻪ از ﺗغ ر وحشت دارند ،ﺑا اﺗکا ﺑﻪ روشهای سنتی و سطحی،
نﻪ ﺗنها ﺑاعث کاهش نگرانی جهانی نمیشوند ،ﺑلکﻪ ﺑا اقدامات شتابزده و لجوجانﻪ،
موجبات گسترش جهانی ﺑیشتر ویروس رو فراهﻢ میآورند .وی از سران این کشورها
درخواست کرد دوﺑاره ﺑر سر میز ﺗصمیﻢگیری جهانی ﺑاز گردند و خود را از جهان ایزولﻪ
نکنند.
وی هﻢ چنین ﺑر زمزمﻪهای قطع اینترنت در این شرایط اشاره و آن را هشداری ﺑرای
پیشگیری سریع از طریق ارسال مناﺑع آموزشی رایگان ﺗوصیف کرد.
لطفا ﺑﻪ خبری کﻪ هﻢ اکنون ﺑﻪ دستﻢ رسید ﺗوجﻪ فرما د.
دکتر کیهان منش ،دانشمندی کﻪ پیش از این ﺑا کشف ویروس »ناقوس مرگ« مهﻢﺗرین
جایزه علمی میکروبشناسی را از آن خود کرده ﺑود ،از مرگ همسر و فرزندانش خبر داد.
دولت چین امروز ﺑا انتشار این خبر ،محل زندگی و انستیتوی محل کار دکتر کیهان منش
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را قرنطینﻪ اعﻼم کردهاست .دکتر کیهان منش در پیغامی ویدئویی ،از همدردی همﻪ افرادی
کﻪ ﺑا ارسال پیغام ﺗسلیت و دستﻪ گل ،ﺑﻪ او دلداری دادهاند ،ﺗشکر کردهاست.
مشروح اخبار ﺗا سی دقیﻘﻪ دیگر در آسوشتید پرس.
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منحنیهای زمان رو چند ﺑار دیگﻪ ﺑاید خﻢ کنﻢ .سارا و ﺑچﻪهای من قرﺑانی من شدند.
نمیﺗونستﻢ اجازه ﺑدم کل ﺑشریت ناﺑود ﺑشﻪ .ﺑاید جلوی گسترش ناقوس مرگ رو
میگرفتﻢ .ﺗا لحظﻪای کﻪ ﺗصمیﻢ گرفتﻢ گردنبند سارا رو ﺑاز کنﻢ و ویروسشو فعال کنﻢ،
میلیونها نفر میمردند .فکر می کردم اینطوری میتونﻢ جلوی ﺗکامل ویروس ﺑﻪ گونﻪهای
ﺑعدی رو ﺑگیرم .یعنی من ﺗو ذهنﻢ شبکﻪ رو طوری فعال کردم کﻪ دیگﻪ ﺑاﻻﺗر از  19نتونﻪ
ﺗکامل پیدا کنﻪ.
آخرین نگاه سارا ،شبیﻪ نگاه آنﻪ ماری شدهﺑود .نﻪ آنﻪ ماری نبود .نگاه خود سارا ﺑود .اون
نگاهی ﺑود کﻪ سال اول دانشکده ﺑهﻢ انداخت .نگاهی کﻪ ﺑعدش سرش رو انداخت پا ن
و خیلی ریز خندید.
اون نگاهی کﻪ ﺗو دوسلدورف داشت ،وقتی خوردیﻢ ﺑهﻢ و سرش رو ﺑاﻻ آورد و گفتOh, :

 .es tut mir leidﺑرق نگاهش درست مثل روزی ﺑود کﻪ قرار شد ﺑا هﻢ ازدواج کنیﻢ .شبی
کﻪ رفتیﻢ ﺑاﻻی کلیسا و از اونجا کل دوسلدورف رو ﺑا هﻢ دیدیﻢ .همون ثانیﻪهایی کﻪ ﺑا
هﻢ در مورد زندگی حرف زدیﻢ و قلﻪهایی کﻪ ﺑاید ﺑا هﻢ و دست ﺑﻪ دست هﻢ فتح
میکردیﻢ.
ﺑعد از مرگ سارا ،چند سالی قلب من دیگﻪ نزد .هﻢ سارا و هﻢ ﺑچﻪهامو ﺗو یﻪ روز ﺑاید از
دست میدادم .ﺑاید چیزی کﻪ خودم ساختﻪ ﺑودم رو ﺑا دست خودم ناﺑود میکردم .من
ﺑاید جلوی گسترش مهﻢﺗرین ویروس قرن رو میگرفتﻢ.
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اما زندگی خودم رو از هﻢ پاشوندم .یﻪ زمانهایی ناخواستﻪ ﺑاعث مرگ خیلیها شدم و
ﺑعدش ﺗنها کسی کﻪ ﺑرام مهﻢ ﺑود رو ﺑا اراده خودم کشتﻢ.

سارا ﺗنها دارایی مهﻢ من ﺗو این دنیا ﺑود.
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ﺧبﺮگزاری آﺳﻮﺷﺘﯿﺪ ﺮس
ﺑﻪ گزارش خبرنگار ما ،ﺗﻼش دستﻪجمعی دانشمندان جهان ﺑرای مهار ویروس ناقوس
مرگ ،پس از میلیونها کشتﻪ ،امروز ﺑﻪ سرانجام رسید و دانشمندان از کشف ماده ویروس
کش کﻪ عﻼج قطعی ویروس ناقوس مرگ است خبر دادند.
دﺑیر کل سازمان ملل ،امروز از ﺗشکیل جلسﻪ اضطراری شورای امنیت جهت ﺑررسی میزان
خسارت جهانی خبر دادهاست.
ﺑان کی مون در این ﺑاره ﺑﻪ خبرنگار ما گفت" :حدس میزنیﻢ ﺑیشترین میزان خسارت در
کشورهایی ﺑاشد کﻪ کمترین میزان ارﺗباط را ﺑا دنیا داشتﻪاند .ما هنوز هیچ مرجع و
شاخص معتبری ﺑرای اعتبارسنجی آمار و ﺑرآوردهای خسارت آنها در دست نداریﻢ .ﺑﻪ
خصوص کﻪ اخیرا ﺑا قطع اینترنت ،دادههای ﺑسیار اندکی از آنان در دست داریﻢ".
اجﻼس سران کشورهای گروه  8امروز از اختصاص  10ﺗریلیون دﻻر ﺑودجﻪ ﺑرای ﺑازسازی
زیرساختهای آموزشی کشورهای گروه  8خبر دادهاست .ﺑﻪ گزارش خبرنگار ما ،ﺑودجﻪ
دانشگاهها و مراکز پژوهشی در گروه  8در رشتﻪهای فلسفﻪ علﻢ ،فلسفﻪ ،انسانشناسی و
منطق افزایش مییاﺑد .سران کشورهای گروه  8در ﺑیانیﻪای اعﻼم کردند از این پس
ﺑشریت نیازمند ﺗفکر دقیقﺗر و عمیقﺗر درﺑاره جهان هستی و ارﺗباط خود ﺑا آن است و
ﺑﻪ نظر میرسد ﺗمرکز صرف روی ﺗکنولوژی و گسترش آن ،ﺑﻪ عنوان ﺗنها راه نجات ﺑشریت،
ناشی از مفروضات اشتباه در فهﻢ جهان ﺑودهاست.
لطفا ﺑﻪ خبری کﻪ هﻢ اکنون ﺑﻪ دستﻢ رسید ﺗوجﻪ فرما د.
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دکتر کیهان منش ،کﻪ پیش از این ﺑﻪ خاطر پژوهشهایش در زمینﻪ ویروس ناقوس مرگ،
جوایز متعددی از آن خود کردهﺑود ،از پیشرفت مطالعات شناختی ویروس ناقوس مرگ
خبر دادهاست .دکتر کیهان منش در این راﺑطﻪ ﺑﻪ خبرنگار ما گفت:
"ویروسها البتﻪ واکسن ندارند .هر ویروسی قادر ﺑﻪ ﺑازﺗولید و جهش و ﺑازسازی دوﺑاره
خودش است .اما چیزی کﻪ ما داریﻢ ،ﺑخشی از  RNAناقوس مرگ است کﻪ ﺗوانستیﻢ ژنوم
آن را رمزگشایی کنیﻢ .این رمز گشایی ﺑاعث میشود شناخت دقیقﺗری از نحوه عملکرد
و حملﻪ این ویروس در دست داشتﻪﺑاشیﻢ و ﺑرای حمﻼت ﺑعدی آن آماده شویﻢ .ما هﻢ
اکنون شناخت ﺑسیار دقیﻘی از این ویروس در دست داریﻢ .امیدواریﻢ ﺑتوانیﻢ ﺑا همین
سرعت سایر ویروسهای این خانواده را نیز شناسایی و رمزگشایی کنیﻢ .نتایج این
پژوهشها در نشریﻪ هفتﻪ آینده  Natureﺑﻪ چاپ خواهد رسید".
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سارا رو نمیتونستﻢ از دست ﺑدم .یعنی مسئلﻪ فﻘط سارا نبود .مسئلﻪ مرگ و زندگی
میلیاردها انسان ﺑود .زندگی رو خیلی خوب شناختﻢ .زندگی همیشﻪ جاریﻪ.
درستﻪ کﻪ ویروسها در صدر هرم ﺗکامل قرار میگیرن ،اما ﺑاید جایی اعتراف کنﻢ کﻪ از
پیشرفت سریع انسانها و قاﺑلیت ﺗطاﺑق فوقالعادهشون ﺑﻪ وجد اومدم و معﻘتدم ﺑاید
انسان روی ﺑاﻻی هرم ﺗکامل قرار داد.
همونطوری کﻪ ﺑشر اﺑتدایی ﺑا سادهﺗرین ﺗکنولوژی ﺗونست ﺑر سرمای یخچالی صد هزار
سال گذشتﻪ غلبﻪ کنﻪ ،مطمئن ﺑودم کﻪ ﺑشر امروزی هﻢ میتونﻪ راهکار پیدا کنﻪ .اصﻼ ﺑشر
ﺑﻪ همین »حل مسئلﻪ« و از ﺑین ﺑردن قاﺑلیتهاش ﺑوده کﻪ ﺗونستﻪ راهشو از ﺑﻘیﻪ
موجودات جدا کنﻪ و ﺑشر ﺑشﻪ.
ﺑا خودم همیشﻪ فکر میکنﻢ کﻪ اگر ﺑیماری نباشﻪ ،اصﻼ سﻼمتی ارزشمند نیست .مثل
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
جا واسﻪ زندگی ﺑوده ،هیچ وقت شرایط زندگی ایدهآل فراهﻢ نبوده .زندگی همیشﻪ ﺑا
ﺗهدید مواجﻪ ﺑوده.
جانورا همدیگﻪ رو میخوردن .ﺑاکتریها و ویروسها ﺑهشون حملﻪ میکردن .رعد و ﺑرق و
صاعﻘﻪ و امواج کیهانی و شهابسنگ از ﺑاﻻ و زلزلﻪ و آﺗشفشان زیر پاشون ﺑوده .ﺑارها و
ﺑارها موجودات زنده خیلی زیادی از ﺑین رفتن و منﻘرض شدن ،ولی »زندگی« ادامﻪ
داشتﻪ .زندگی از ﺑین نرفتﻪ و هر ﺑار خودشو از جایی کﻪ فکرشﻢ نمیکردیﻢ نشون داده.
ﺑچﻪ های من هﻢ ﺑاید ﺑاشند .ﺑرای آینده .ﺑرای این کﻪ در آینده ﺑشﻪ ﺑراشون چاره پیدا
کرد .چون این ﺑشر میتونﻪ واسﻪ همﻪ چی درمان و راهکار پیدا کنﻪ .فﻘط ﺑاید متمرکز ﺑشﻪ
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.
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خواننده گرامی.
این یک داستان ﺗخیلی و ساختﻪ و پرداختﻪ ذهن نویسندهاش میﺑاشد .هر گونﻪ شباهتی
در شخصیتها ،زمانها ،وقایع و رخدادهای آن را صرفا ﺑﻪ حساب ﺗخیل نویسندهاش
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