امير حسين مرادي
 ١٣ساله

از استان البرز شهر كرج

مقدمه
سﻼم و درود خدمت شما دوستان عزيز من با نوشتن كتاب "خز" مي خواهم بشما بگوييم:

هميشه و همجا با اراده رفتار كنيد ،به گرگان در لباس ميش اعتماد نكنيد.

بياييد مراقب دور و اطرافمان باشيم ،آنهايي را جوهرشان فريبنده و به نظر خوب است در اصل هيوﻻيي

مي پرورند كه گاه ممكن است خود فرد را هم ببلعد.

من)نويسنده( هرچه در دل داشتم را به صورت كتاب و با نام خز بر روي اين آسمان آبي فرود آوردم و همه و همه تخيﻼت ذهن
خودم با كمي دخالت واقعيت به ارمغان آوردم.
اميدوارم از اين كتاب لذت كافي را ببريد.

١

ﺧﺰ
داشتم تو پياده رو راه مي رفتم و صداي شرشر آب جوي بهم آرامش مي داد ،ماسك زده بودم مي دوني چرا؟
چون يه بيماري اومده به نام خز ولي از دست مردم كه به اشتباه به اون كوييد ١٩مي گن.

آره مي دونم مي خواييد خيلي سريع بهتون بگم چرا بايد به كويد ١٩خز بگيم ،خب ما بايد برگرديم به چند سال قبل زماني كه
من بچه بودم!.

يه روز با پدر بزرگم رفته بوديم بيرون يه جاي خيلي سر سبز با درخت هاي زياد يه آبشار هم از ارتفاع ميريخت تو رود خونه
من فﻘﻂ ماهي يه بار پدر يزرگم رو مي بينم ،يعني كﻼ ما ماهي يه بار مي رفتيم خونه پدر بزرگم چون يه چند سالي مي شه كه
از شهر رفته بيرن و داره تو جنگل زندگي مي كنه نه مثل انسان هاي اوليه داره مثل انسان هاي يه صد تا دويست سال پيش
زندگي مي كنه يه كلبه ي چوبي نزديك همون آبشار ساخته كه دور تا دورش درخته ﺣتا فضاي باﻻي خونه هم شاخه هاي

درخت گرفته ،كﻼ فضا فضاي كﻼسيكيه.

راستي! بهتون گفتم) :پدر بزرگم قبل از اينكه بازنشته بشه و بره تو جنگل زندگي كنه يكي از بهترين محﻘق بيماري ها بوده و
ريشه بيماري هاي تازه و جديد رو پيدا مي كرده و راهكاري براي رفع آنها ،تازه با يه تيم كارشناس برنده جايز نوبل هم شده(.

البته من هر وقت ميرم خونه ي پدر بزرگم يه عكس سياه و سفيد كه توي يه قاب منبت كاري شده نشونم ميده و بعد مي گه

)اين همون تيميه كه باهاش جايزه نوبل رو گرفتم بعد شروع مي كنه به معرفي كردن(.

وقتي كه من پانزده سالم بود تو اون عكس فﻘﻂ پدر بزرگم با دوست صميميش زنده بودند البته از اون عكس يه كله هم ديده

مي شد كه داره از جلوي دوربين رد ميشه .نيم رخ اون خيلي اتفاقي تو عكس افتاده بود و پدر بزرگم مي گفت :اون رقيب من و

تيم ما تو رقابت نوبل بود ،اسمش كارلونگ بود و بعد اينكه نوبل رو باخت آنﻘدر ناراﺣت شد كه كار رو براي هميشه كنار گذاشت.
سيبيل چسبيده به صورتش كه تا گونه هاش امده بود رو به اضافه ي مو هاي كوتاه و فرفري شو با روغن زيتون چرب مي كرد.

ما روز كريسمس به خونه پدربزرگم رفتيم و شب كنار آتيش نشستيم و از اينور گرماي آتيش و از اونور صداي شرشر آبشار به

من يكي كه ﺣس خيلي خوبي مي داد.

پدر بزرگ گفت :راستي پالين نوه ي عزيزم اون دوستم كه بغل دستم تو عكس نوبل بود و دوست صميمي ام سكته قلبي كرد و
امروز خبر دار شدم مرد!

من گفتم :كس ديگه اي غير از شما تو اون عكس زنده نيست؟
پدر بزرگ گفت:كارلونگ زندست!

من صورتم رو به ﺣالت تعجب در آوردم!!!.
٢

پدر بزرگم گفت  :همون رقيبم رو مي گم

پدرم در ﺣالي كه داشت ماهي كباب مي كرد گفت :مگه اون رقيبت نمرد و ...مادرم سريع وسﻂ ﺣرف بابام پريد و گفت :كدوم
رقيب؟ كي مرده؟ اصﻼ داستان چيه؟....
بعد پدربزرگم جريان رو توضيح داد.

من گفتم:اگه به ﺣاشيه دقت نكنيم و فﻘﻂ به اعضاي گروه كه هدف اصلي عكاس هم بوده دقت كنيم عكس بيشتر از عكس

برندگان جايزه نوبل به عكس ارواح شبيه.

پدر دندونشو به لبش فشار داد و گفت :پسرم بابا بزرگ پس اينجا چي كار مي كنه.
بعد پدربزرگ :من هم به نيمه سال نمي كشه كه من هم مي رم پيش تيمم.

ﺣرف سنگين بود جمع محكوم به سكوت ولي خواهرم كه پنج سالش بود با لحن بچه گونه گفت :سال جديد از مرگ ﺣرف

نزنيد.

بعد پدربزرگ يه چوب از بغل كنده اي كه رونشسته بودم برداشت به چوب يه پارچه به دور اون پيچيده شده بود پارچه رو با

مشعل آتيش زد بعد دستي روسر من كشيد و دستم رو گرفت و گفت :بيا
پدرم گفت :كجا

باﻻخره بايد من به يكي وصيت كنم يا نه

بعد به راه افتاديم رفتيم و رفتيم نمي دونم اين اﺣساسم درست بود يا نه ولي فكر مي كنم داريم راه رود خونه رو دنبال مي

كرديم آره ﺣسم درست بود به آخر رود خونه كه رسيديم وايساديم و اول چشمم به آبشار افتاد بعد پدر بزرگ به سمت يه سنگ

بزرگ رفت كه وسطش يه سوراخ مستطيلي شكل صاف بود از جيب ژاكتش يه سنگ مكعب مستطيلي به اندازه همون سوراخ

نه! يه كم بزرگتر بود بعد مثل يه جعبه جواهر درشو باز كرد بعد توي اون يه دونه سنگ دقيﻘا مثل همون بود.

يه كمي اون ور تر بودم پدربزرگ صدام زد و گفت :بيا ،بيا! منم رفتم بعد بهم گفت :اون سوراخ رو ببين ،جلو رفتم و با دقت
سنگ رو با دقت بيشتري ديدم كف سوراخ يه ذره تو رفته بود يا بعضي جا ها سنگ ريزه هايي بودن كه باعث مي شد مستطيل

صاف نباشه توي دورتادورش هم پستي بلندي هايي وجود داشت بعد پدربزرگ اون سنگ رو گذاشت روي اون سوراخ و چرخوند
سنگ تكون خرد و به طرف ديگه رفت!!!

من باكمال ﺣيرت و دهن باز به پدربزگ نگاه مي كردم كه گفت  :بفرما

من هم رفتم بعد پذر بزرگ سنگ رو برداشت سنگ آروم آروم داشت به جاي اول خودش مي رفت كه پدر بزرگ توي اين

فاصله اومد داخل

راهرو خيلي تاريك بود و پدرر بزرگ با مشعلي كه آورده بود هم گرممون مي شد هم نور كافي داشتيم.
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ما يه چند قدمي به جلو رفتيم بعد بايد به سمت چپ مي رفتيم كه من با ﺣيرت بيشتر از قبل به پدر بزگ زل زدم!!! يه اتاق
پشت آبشار كه يكي از از اين چهار ديوار اين اتاق كوچيك آبشار بود.

بعد پدربزرگ گفت :اينجا اتاق مخفيه منه ،و راز اينجا رو به كسي نگفتم تا امروز كه دارم به تو ميگم من اينجا با ارزش ترين
وسايل خودم رو توي طول زندگي به ايجا آوردم ،بعد با چشماش به جايزه نوبل اشاره كرد.

رفت و در كمد رو بارز كرد كمد خيلي قديمي بود وصداي جير جيرش با اعصاب من يكي بد جور بازي مي كرد پدر بزرگ طوري

كه دنبال چيزي باشه شيرجه زد تو كمد ،منم برام فرصت خوبي بود كه يه نگاه به اطراف بندازم يكي ديگه از عكس تيم نوبل
باﻻي خود جايزه نوبل بود ،كمي اونور تر تابلو چوبي كه عكس ببر روش بود به وضوح ديده ميشد بعد يه كمي اون طرفتر از

عكس تيم نوبل يه ﻻ بود كه اگه سيمش رو دنبال مي كرديم مي رسيديم به يه توربين آبي كه با جريان آبشار كار مي كرد هم

به اندازه به ﻻمپ برق مي رسوند و بﻘيشم ذخيره مي كرد پشتشم يه كتاب خونه ي خيلي بزگ بود كه همش كتاب هاي خطي

بود.

پدر بزرگ داد زد پيداش كردم بعد از توي كمد يه تومار كاهي و قديمي بيرون اورد و داد به من و گفت تومار رو باز كن تومار

سفيد بود! بعد پدر بزرگم مشعل رو زير كاغذ گرفت ونوشته ها معلوم شد پدر بزرگ گفت  :بخونش

من هم شروع كردم بلند بلند به خوندم:

سﻼم تومار پيش گو و پيغام رسان آينده آنده هستم وتويي كه داري اين پيغامو مي خوني بدان از فرداي خود آگاه باش من

نويسنده تومار از سال ٢٠٢١به سال  ٢٠١٠آمده ام كه فﻘﻂ به شما بگوييم جهان درگير بيماري بزرگي در سال  ٢٠٢٠خواهد

شد كه مردم آنرا به اشتباه كوييد ١٩مي نامند ولي نام اين بيماري خز يعني خشم زمين نام دارد خواهشمندم ما را نجات دهيد

بعضي ها مي خواهند با اسم اين بيماري ...

بﻘيه كاغذ پاره بود من به پدر بزرگ گفتم :سال  ٢٠٢٠كه امساله! بعضي ها مي خوان چي كار كنن؟ بﻘيه كاغذ كو؟
پدر بزگ من رو بغل كرد وگريه كرد و گفت من اون روز هستم ولي بعد از چند روز ديگه نيستم.

چند روز بعد شيوع ويروسي به نام كوييد  ١٩از چين به كشور ما او مد وخيلي ها بسات سواستفاده گريشون رو پهن كرده بودند

و براي سياست هاي كثيف و گيج كردن مردم به جنگل رفتند براي تحﻘيﻘات و خواستند پدر بزرگ رو بيرون بندازند كه پدر
بزرگ مﻘاومت كرد و پليس با يك گلوله كار پدر بزرگ رو تموم كرد ﺣاﻻ وقت اين بود كه پاكت رو باز كنم توش نوشته شده
شده بود :اون بيماري رو كه بهت گفته بودم يادته ولي بيماري جون من رو نگرفت پليس من رو كشت برو ،برو پيش كارلونگ

رقيب جايزه ي نوبلم برو تو اتاق مخفي يه رم پشت عكس تيم نوبل هست تو اون رم يه فيلم رمزدار هست رمزشم تاريخ تولدته
فيلم رو ﺣتما با كارلونگ ببين پشت همون عكس آدرس خونه ي كار لونگ هم نوشته شده خدانگهدار دوستار تو پدربزرگ.

من وقتي كه رفتم خونه وسايلمو جمع كردم و به بهونه ي اردوي چند روزه جنگلي از خونه رفتم بيرون و سمت جنگل ،جنگل

پرر از نگهبان و پليس بود من براي رد شدن بايد از ﻻي بوته ها رد مي شدم و رد هم شدم خيلي خار داشت يكي از خار ها رفت

تو بدنم داد زدم آخخخخخ!!! بعد همون جا وايسادم ولي صداي داد من نگهبان رو كنجكاو كرده بود گف :كي اونجاست! بعد كه
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خواستم برم پام به دستگيره خورد در مخفي زير زمين در رو باز كردم ولي صداي جير جير بدي داشت نگهبان مصمم تر از قبل

گفت :كي اونجاست!

من سريع رفتم تو زير زمين و در رو بستم نگهبان به اونجا شليك كرد بعد دوييد اومد اونجا من از سوراخ كوچيك در زيرزمين

بيرون رو ديدم نگهبان زير لب مي گفت من مطمئنم مطمئنم اينجا يكي بود بعد رفت .راهرو خيلي تاريك بود ولي جلو رفتم
واي خداي من !!!

اينجا يه پژوهشگاه مخفي زير زمينيه همين رو كه گفتم يه مرد چاق و كت شلواري كه فكر كنم رييس بود با يه مرد كه فكر

كنم دكتر پژوهشگاه باشه با يكي كه لباسش مثل كاراگاه بود و يكي ديگه كه فكر كنم معاون يا مشاور بود داشتن مي رفتند

رييس داد مي زد من كراك رو مي كشم چرا اون پيرمرد رو كشت اون خيلي چيزها ميدونست بعد اونا رفتن من ديدم هشت تا
راهرو هست و اونجا يه محوطه خالي كه وسطش يه جا دايره اي شكل بود باﻻي هر راهرو تابلويي وجود داشت كه اسم جايي

كه ته راهرو بود رو نوشته بود رو يكي نوشته بود درياچه تمساح رويكي نوشته بود بوته هاي خاردار كه من اﻻن توش بودم روي
اون يكي نوشته بود آبشار! اتاق پدر بزرگم تو آبشار بود ديگه سريع از اون راهرو رفتم باﻻ وقتي از راهرو آبشار مي رفتم باﻻ توي
اين فكر بودم كه كه با اين راهرو ها به همه جاي جنگل هر وقت خواستن مي تونن برن بعد رفتم اره خودش بود آبشار سمت

غار رفتم پدربزرگ سنگ رو كنار غار انداخته بود برداشتمش در رو باز كردم رفتم كارت ﺣافظه رو از پشت عكس برداشتم و

آدرس رو هم ﺣفظ كردم بعد عكس رو پرت كردم تو آبشار از اون ور صدا اومد جيمز جيمز به رئيس بگو بياد غار رو پيدا كردم
با اين كه آبشار فاصلش با كف رود خونه سه متر بود ولي شدت آب زياد بود ولي چاره اي نداشتم پريدم تا آخر جنگل شنا كردم

.

رفتم تو شهر بايد مي رفتم پيش كارلونگ محله اي كه كارلونگ تو اون بود مردمش ناراضي ،راننده هاش عصباني و تو جوباش

موش داشت.

در كارلونگ رو زدم  ،كارلونگ تويه خونه ويﻼيي بدون زنگ زندگي ميكرد .اومد در رو باز كرد سﻼم كردم و گفتم :از طرف ليكنگ

اومدم.

كارلونگ همين رو كه شنيد در روم بست در زدم جواب نداد تندتند در زدم و گفتم ليگنك پدربزرگم بود بعد با بغض گفتم:

ديگه مرده وصيت كرده اين ويديو رو بهت نشون بدم من اين كارت رو از بين ده تا سرباز آوردم درمورد كوييد ،١٩تو خز برات
آشنا نيست به به ديوار بغل در تكيه دادم و گريه كردم بعد در رو باز كرد و گفت :جهنم بيا تو بعد با ذوق و شوق گفتم باشه بعد

كارت ﺣافظه رو نشون دادم.

گفت  :برو بشين بعد خودش رفت دنبال رم ريدر بعد من رفتم رو صندلي لبه دار چوبي نشستم كنار شومينه خونه كارلونگ به

دو قسمت مدرن و كﻼسيك تﻘسيم شده اين طرف كه من نشستم ميز و صندلي چوبي ،شومينه ،وشطرنج اونطرف مبل هاي
راﺣتي و تلوزيون بزرگ و مدرن و كﻼ امكانات امروزي.

روي شوميه كه يه جا مثل سكو بود كه بچه تمساح خشك شده رو اونجا گذاشته بود بعد اومد اينورو اونورو نگاه مي كرد بعد

منو ديد و گفت  :بيا اينجا اينجا تلوزيون هست ،بعد من رفتم اونجا داخل ﺣافظه يه ويديو بود زدم روش ولي براي باز شدن

ويديو رمز مي خواست رمزش مثل اينكه پيشرفته بود من رمز تاريخ تولد خودمو زدم ويديو آورد پدر بزگ بود روي صندلي تو
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اتاق مخفي سمت آبشار نشسته بود ،شروع به صحبت كرد و گفت :يادتت موقع تحويل جايزه نوبل گفتم كارمون مي شه تو

گفتي :كي ،و من در جواب گفتم  :موقع شيوع خز

وتو با لبخندي تلخ منو تنها گذاشتي ﺣاﻻ خز اومد ولي با نام كوييد ١٩يكسري ميخوان با اسم واكسن ويروس نسل كشي كنن

اگه مي خواي شريك جرم باشي كه هيچ ولي اگه مي خواي جلوشونو بگيري و واكسن واقعي خز رو پيدا كني بايد به خود خز

مراجه كني بايد به خود خز يعني به زمين مراجعه كني به كتاب "وي نيش" مراجعه كن همه چي در مورد زمين توش نوشته

شده ،بعد ويديو قطع شد من و كارلونگ سرجامون ميخ كوب شديم سكوت عجيبي بود رعدو برق مهيبي زد بارون شديدي مي

اومد من كارت ﺣافظه رو برداشم و داشتم كه يهو ،در زدند پليس بود پليس مي گفت :آقاي كارلونگ،آقاي كارلونگ شما چكتون

برگشت خورده ،بع د يه طلبكار داد زد كارلونگ كﻼه بردار بيا بيرون بعد كارلونگ يه كتاب قديمي از كتاب خونه برداشت و سريع

دست منو گرفتو از در پشتي رفتيم بيرون كارلونگ من از كوچه پس كوچه ها از دست پليس فرار كرديم و سوار تاكسي شديم
و بع آدرسي كه كارنونگ گفت رفتيم .توي تاكسي به كارلونگ گفتم :پدر بزرگ از "وي نيش" صحبت كرد اون چيه؟ گفت :وي
نيش يه كتاب كه گمان ميشه تو قرون وسطا نوشته شده است داخلش پر از نﻘاشيهاي عجيب و غريبه و با خطي نوشته شده كه

تا اﻻن كسي نتونسته بخونه ،ولي من بعد از شكست از لكينگ و كنار گذاشتن كارم يه كپي دقيق از اون كتاب گرفتم و سالهاس
دارم روي ترجمه ش كار ميكنم و به تازگي كشفش كردم.

توي تون كتاب نوسته شده در آينده وقتي انسانها فﻘﻂ وفﻘﻂ به فكر خودشون هستن و زمين وگياهان رو از بين ببرند زمين

خشمگين ميشه تا انسانها رو ادب كنه و طاعوني دوباره بر مردم ظاهر ميشه و بجاي اينكه مردم با كمك به بهم نابودش نسل

كشي پيچيده اي رو شروع ميكنن يعني به اسم دواي بيماري مردم رو نابود ميكنن.

بعد من به فكر فرو رفتم و بعد پرسيدم :دارويي براش نگفته؟

گفت :چرا ،دو دارو وجود داره يكي براي مردمي كه آلوده شدن و يكي براي زمين اولي رو داريم ميريم تا محلولي كه گفته شده
رو درست كنيم.

ما رفتيم بيرون شهر و كارلونگ دنبال يه گياه خاصي ميگشت و بعد چند ساعت گشتن توي جنگل باﻻخره پيداش كرد ،عصاره

اون گياه با چند قطره از يه نوع آب مﻘدس كه قدمت تاريخي داشت مخلوط كرد كه من بعد متوجه شدم اسمش زمزم بود.

باﻻ خره بعد چند هفته كار روي چند گياه و مخلوط كردن اونا با محلول كارلونگ واكسني اماده كرد و اونو به يكي از دوستانش

كه پژوهشگر بود داد تا آزمايش ﻻزم رو انجام بده و مطمئن بشيم دارو اثر داره كه باﻻخره خبر اومد واكسن تاثير مثبت داشته!!!

كارلونگ به من گفت با توليد اين دارو ما ميتونيم جلوي ابتﻼ رو بگيريم و با پولي كه بدست مياريم كارلونگ ميتونه بدهي هاي
خودش رو بده و اسم دارو رو هم كلينگ مي ذاره چون اونو از خواب جهالت بيدار كرده .من به كارلونگ گفتم :ولي ما هنوز كاري

براي خشمگين بودن زمين نكرديم ،كارلونگ جواب داد تا همه انسانها دست از آسيب رسوندن به محيﻂ زيست و ﺣيوانات و

ﺣتي هم نوع هاي خودشون برندارن زمين آروم نميشه ،اﻻن كه در سال  ٢٠٢٠هستيم همه دنيا پر شده از جنگ ،نفرين،
خودخواهي و مرگ ديگه مثل گذشته مهربوني و همدوستي وجود نداره آدما بايد به قبل برگردن و عاشق خودشون ديگران و

زمين باشن تا بﻼهاي اين چنيني از بين برن.

۶

