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)از دفترچه خاطرات گلوب پنبه اي بيچاره(

ورق و خودكار به دست نشستهام زير سايه معده و پاهايم را انداخته ام توي پهن ترين رگِ اين قسمتتا داغيِ خون غليظﺟانم
را گرم كند.بدنم هنوز از اتفاقاتچند روز پيش ميلرزد.اين چند مدت براي دوباره سرپاﺷدنمانقدر سوپ آنتي اكسيدان توي
حلقم ريخند كه وقتي يادش مي افتم حالم بد تر مي ﺷود.

اصﻼ بگذاريدهمه چيز را از همان اولش بگويم .بعد از اينكه پاپي گول توانسته بود از پس برآورده كردن ﺷرطهاي سنگين

بابابزرگ بر بيايد.با مامي گول عروسي كرده بودندو چندماه بعد هم من به دنيا آمده بودم ؛ چون خيلي نرم و سفيد بودم اسمم
را گذاﺷته بودند)گولب پنبه اي( .من خيلي زودتر از بقيه گولبول ها بزرگ ﺷده و به مدرسه رفتم .براي رفتن به آنجا بايديك

دور كلِ روده بزرگ را ميچرخيديم و بعد ميپيچيديم سمت آپانديس تا برسيم سر كﻼس؛توي كﻼس ،مارا به گروه هاي دوازده
نفرهتقسيم كردند و درس دادن را ﺷروع كردند.

راستش را كه بخواهم بگويمزمان كﻼس هايمانطوﻻني بود و حسابي چرتت مي گرفت،اما چون مطالبش برايم ﺟالب بود

تمامي ﺷان را توي دفترچه ام مينوﺷتم تا خوبِ،خوب ياد بگيرم.

اسم گروه ما ماكروفاژها بود و وظيفمان اين بود كه با دقت ﺟزوه هايمان را مرور كنيم و بعد ذرات ناﺷناس داخل خون

رابخوريم تابتوانيم بعد از كلي آزمايش توي آزمايشگاه پادتن يا)آنتيباديها( هارا توليد كنيم.پادتن ها موادي هستند كه مي

توانند به تن و بدنِ ويروس ها بچسبند و آن را نابود كنند.

آنقدر سرم گرمه درس و مشقم بود كه اصﻼ به عروسي كردن فكر هم نمي كردم.

ق كنار قلب كهيكي از مهم ترين اتاق هاي ﺷهر بود و سندش ﺷش دانگ به اسم پدربزرگِ پدربزگِ پدري ام
ديوار اتا ِ

بود.پرﺷده بود از مدال ها و لوح تقدير هايي كه توي مسابقات بزرگ برنده ﺷده بودم وبراي همين انتظار مامي گول و پاپي

گول باﻻ رفته بود و بابي گول مدام زير لب ميخواند):يه دختر دارم،ﺷارگ نداره....صورتي داره گولبول قرمز نداره ..به كس
كسونش نميدم،به همه كسونش نميدم....به كسي ميدم كه كس باﺷه..گلبول تنش خوش دست باﺷه(..

فك و فاميل و دَر همسايه همتا برق و زرقِ مدال ها و پيچ و تابِ موها و مژه هاي بلندم به چشمشان مي خورد .دستپاچه يك
ﺟعبه رگ و يك بطري خون به دست رديف مي ﺷدند پشت در ؛ از توانايي هاي آقا زادﺷان كه توي كدام عمليات ها ﺷركت

كرده ومي تواند روزانه چند تا ويروس بخورد مي گفتند ،ﺟواب من به همشان نه بود و مامي گول حرص ميخورد و نصيحتم

مي كرد كه سر عقل بيايم.

توي آخرين كتابي كه از كتابخانه گولبلُپ قرمزي كش رفته بودم نوﺷته بود كه عشق وقتي از راه مي رسد كه انتظارش را
نمي كشي ،من هم بدون انتظار ،منتظر آمدن عشق بودم.

مدتي بود كه توي قاره ما خبر هاي ﺟديدي رسيده و ما هي آماده باش ميخورديم،اصﻼ بگذاريد همه چيز را از همان اولش

تعريف كنم،ﺟانم برايتان بگويد كه توي دنيا دوتا قاره وﺟود دارد،اولي قاره آدميزاد ها يعني ﺟايي كه آدم ها توي آن زندگي

مي كنند و دومي قاره بدن است كه ما گلبول هاو سلول ها و ياخته ها و ...توي آن زندگي ميكنيم .بدبختي اين است كه قاره
ن قاره اول است ...چقدر پيچيده اش كردم ها .ساده تر بگويم ما گلبول ها از بدو تولد تا لحضه اﺷهد
دوم هم متعلق به صاحبا ِ
خواندن و مردن بايد به آدميزدها خدمت كنيم تا سالم باﺷيم و سال هاي زيادي زندگي كنيم .گاهي ماموريت هايي كه بايد
انجام بدهيم سنگينند ،و روز و ﺷبمان توي هم قاطي مي ﺷود وبايد چند ﺷيفت كار كنيم.

مدتي است ويروس سمجي ﺟان آدميزادهاي قاره اول را تهديد مي كند!وظيفه ما گلبول ها هم اين است كه ﺷب و روز براي

ﺟنگ آماده باﺷيم.

چ ند هفته پيش كه از ماموريت مهمي در رفته بودم ،بي حوصله كنار رود نشسته بودم و گذر عمر مي ديدم كه حس كردم
سرگيجه دارم.

گولب فرمانده بيسيم زد كه همگي ﺟمع ﺷويم تو پايگاه،اكثر نيروها بي حال و كسل بودند.

ﺟلسه مهمي بود،فرمانده گفت كه اين بي حالي هايمان دليلي به ﺟز ﺷيميايي ﺷدن ندارد،گفت كه قسمت )ﺷُش( قاره،به

دست گروهكي به اسم كويد ١٩كه سﻼح هاي ﺟنگي قوي هم دارند محاصره ﺷده.يك چيز ديگر هم گفت،گفت كه بايد تا
نفس آخر بجنگميم و ﺷكستشان دهيم.

انگار ﺟاني دوباره گرفتم،سربازهايم را در سراسر بدن پخش كردم و خودم هم مشغول ساختن سنگر ها ﺷدم.

چند روزي ﺟنگيديم،نيروها كمآورده بودند انگار.
اين را از ﺷمار ﺷهيد ها ميشد فهميد.

دلهره سر صبحم بيخود نبود.ديدمش! داﺷتم موهاي پرپشت و فشن ژل زده اش را نگاه مي كردم كه گم ﺷدم توي سياهي

چشمانش .يك لحضه از ﺟذبه اش به خودم لرزيدم .چند قدمي از بقيه اعضا گروهشان ﺟلوتر بود و رنگ لباسش به سبزي مي

زد.به گمانم فرمانده بود.

مطمئن بودم روي لپهايم رگِ هاسرخي ظاهره ﺷده .دلم مي خواست ﺟلو بروم و محكم در آغوﺷم بگيرمش و بگويم كه لطفا
ﺟنگ نكنيمكه فرماندهگولب گولبي فرياد زد):حملههه(.

مي خواستم ﺟلويشان را بگيرم،اما!تا به خودم بجنبم ويروس هانارنجك هايي را توي هردوتا ريه پرت كردند و صداي انفجار
بدي باﻻ گرفت.

نمي دانم چه وقت لرز گرفتن بود ،زمين لرزه ﺷديدي توي ﺷهراتفاق افتاد ،اوضاع حسابي قاراﺷميش بود و نيروهاي خودي

قاطيِ نيروهاي دﺷمن ﺷده بودند .داﺷت فرار مي كرد توي انباري نزديك ريه كه داد زدم:آااهااي ..برگشت سمتم و قفل نگاهم

ﺷد،بلندتر از قبل فرياد زدم):من نمي خوام كه بجنگيم من تورو دو..دو..دوس..

در همان لحضه سنگ هاي كليه كه ﺟابه ﺟا ﺷده بودند خورد به سرم و صداي ﺟيغ مامان...

چشمهايم را كه باز كردم درازكش افتاده بودم روي برانكارد و قطره هاي خون از مويرگ نازكي وارد بدنم مي ﺷد.

گولبنجي كنارم نشسته بود و صداي فين فينش اتاق را برداﺷته بود.

باور حرف هايش برايم سخت بود،مي گفت هشت روزِ تمام سرپا ماندند و ﺟنگيدند تا توانستند دوتا ريه هايي را كه محاصره

ﺷده بودند را از چنگ ويروس ها در بياورند.وقتي اسم كساني را كه ديگر بينمان نبودند را مي ﺷمرد بغض داﺷت خفه ام مي

كرد.

بنجي قبل رفتن نامه اي به سمتم گرفت كه حاﻻ ﺟاخوش كرده توي قوطي ياد گاري هايم:

سﻼم..

من همان ويروسي هستم كه آن روز دوست داﺷتن را توي چشمانت خواندم،در موردت خيلي فكر كردم،نمي دانم چرا در

برابرت حس مسئوليت داﺷتم ﺷايد به خاطر نصيحت هاي مامانم است كه هميشه مي گفت):هيچ وقت با قلب هيچ دختر بازي

نكن مامان ﺟان (.هرﺟور كه بخواهي حساب كني ما به درد هم نمي خوريم،فكرش هم مسخره است كه يك باكتري مفيد

بايك ميكروب همه چي تمام كه هيچكس هيچ ﺟوره حريفش نيست عاﺷق و معشوق هم ﺷوند .من زندگي و ﺷُغلم را دوست
دارم و دلم نمي خواهد كه خَريتم نقل دهان مجلس اين باﺟي ويروس آن باﺟي ويروس ﺷود.

پس سعي كن كه منطقي با اين قضيه كنار بيايي .راستي!اگر دوست داﺷتي مي تواني به گروهتان بگويي كه عقب نشيني و
پيروزيشان را مديون مژه هاي پرپيچ و تاب و قلب ﺟنس پاستيلي تو هستند.

از طرفِ:كرونا ويروس.

بعد از مرخصي ام،چند روز استراحت كردم و حاﻻ كه اينجا زير سايه معده نشسته ام و گذرِ رودخانه پاهايم را نوازش مي كند

حالم خوب است ...يعني مجبورم كه خوب باﺷد،همه اين هارا نوﺷتم تا دلم سبك ﺷود .اين روز ها تعداد خواستگار هايم كمتر

از قبل ﺷده .اما من باز هم اُميد دارم كه عشق وقتي از راه مي رسد كه منتظرش نيستي..

پس بايد حسابي خودم را مشغول كنم تا عشق دوباره به سراغم بيايد،راستي تا يادم نرفته يك نصيحت ديگر هم به نوه هاي

فضولم كه مطمئنم يكي روزي اين دفترچه خاطرات را از ﻻي خرت و پرت هايم پيدا خواهند كرد بكنم):لطفا قاره هاي خوب را
براي زندگي انتخاب كنيد؛قاره هايي كه صاحبانشان به قرنطينه بودن اعتقاد داﺷته باﺷند(.

امضاء:گلبول سفيده بيچاره دلباخته

