مليكا دسترسي

ﺑﻪ نام خداوند جان وخرد

سﻦ١٧:

پايﻪ يازدهم

تهران .مدرسﻪ ﻓرهﻨﮓ هاجر
بﻼهاي ميكروبي /ويروسي /شيميايي /و تاثيرآن روي انسان اجتماع ومحيط زيست .

همه چيز از عصر يك روز زمستاني شروع شده همان زمان كه فهميدم عضو جديدي به جمعمان اضافه شده است ،

ولي بسيارپر هياهو وترسناك بوده ذات پليد خود را در ساكت بودنش در آن لحظه پنهاني كرد هر روز اخبار را كه نگاه مي كردم

 ،اسم دوستمان را مي ديدم  ،ويروس سرماخوردگي هم كه با او صميمي شده بود  ... ،من به روابطي كه با هم داشتند  ،حسودي

مي كردم چون من در سلول هايم به اين فكر مي كردم كه سرماخوردگي به عقد من در مياد و مهريه اش هم  ٢٠٦كشور سرما
خورده است  .بهاي سنگيني بود اما براي به دست آوردنش  ،همه كار مي كردم حتي خودم را هم آلوده به ويروسش مي كردم ،

همانگونه كه دنيا را مي خواهد آلود به خود كنند از بس معروفيت را دوست دارد .

ابوﻻ و سارس هم كه

اين اواخر شراكتشان را از هم جدا كرده بودند و مي خواستند واپسين روزهاي زندگاني خود را در مكان هاي كثيف بازنشسته

شوند  ..برايم عجيب بود ! اين دوست ما كرونا كه دزدي بيش نيست  ،نمي دانم چرا در زودپز او را گذاشتند كه بزرگ شد و

عاقل دوران ما شد ..

) حالت خوب است ؟ با خودت صحبت مي كني ؟ نكند ديوانه شده اي ؟!،...

سرخك جان  ،باز صدايت گرفته و بد اخﻼق شده اي چه شده است انسان هاي اهميت نمي دهند ؟

كمتر عجز و گريه كن  ،شايد كسي تو را به سرپرستي گرفت !
)) تو دوباره  ،با نمك بودنت گل كرده آنفواﻻنزا ؟ ((

هيچ چيز نگفتم و با لبخندي او را بدرقه كردم  .همه به من مي گويند مانند آفتاب پرست در فصل دلتنگي ها و مدل عوض مي

كنم ولي آن قدر به اندازه آدميان اين امر را تبحر ندارم ...

به

اندازه يك چش بهم زدن كرونا دنيا را در بر مي گيرد  ،و از معشوقه خود را  ،كه سرماخوردگي است جدا مي شود و ضرر و زيان

مي زند به تمام دنيا ...

يك دل دارد و  ٢٠٦كشور دلبر كه براي او دلبري مي كنند و او هم اغراق آميز و همراه با جرعه ايي دروغ مي گويد كه من
دوست ندارم كسي را مبتﻼ كنم  ((...و آنگاه از دلبستگي و مهرباني آدميان با خبر مي شوند و عزيزانشان را به كام مرگ مي

كشاند .

كه باعث مي شود  ،غم و اندوه براي ساليان سال  ،در جانشان رخنه كند  ،ولي اين تمام غرامت جنگي او نيست  ،حتي او ذهن
را مسموم اهداف بيوشيميايي خود كرده است كه فراموش كنيد جان آدميان  ...را ناقل باشيد و از درمان استفاده نكنيد و قرنطينه

نشوديد و واكسني را توليد نكنيد ...

آنفوﻻنزا هرچه به او تبر زد به جاي آن كه زخم شود  ،جوانه زد و پروتيئين حوالي اش رشد پيدا كرد و اقتصاد را تضعيف كرد و

آرامش را سلب كرد و كره زمين را  ،رنجور  ...حتي نمودار هاي جمعيت  ،از كاهش جمعيت بسيار مضطرب بودند و آينده را بد

پيش بيني مي كردند  ...حتي تفرجگاه ها و هتل ها و كافي شاپ ها و پاساژ ها همه نااميد و مزن به مشتري ها و كاﻻهاي خاك
خورده خود نگاه مي كردند  ...به راستي كه انگيزه وشادي هم از بين رفته است  ،زمان گذشته ريه هايمان آلودگي هوا در بغل

مي گرفت  ،حال ويروس و غبار مهمان اجباري مي شوند  ،حال كه اين ويروس دست ساخته انسان شده است چرا دانشمندان

حكم ساخت ويروس مهرباني و واكسن تسكين زخم ها از حرف هاي ناگفته را توليد و عرضه نمي كنند  .... ،كاش زيبايي شيوع

پبدا مي كرد!...

هرچند كروناي بي لياقت ساليان سال آسيب براي ما به ارمغان خواهد آورد ولي شايد  ،نكند تنبيه طبيعت براي بي توجهي ما

بود آنقدر جنگل هايش را سوزانديم و در درياي دلش قدم گذاشتيم  ،كه آتش گرفت و تبخير شد و با آن حال ابري اش  ،به
جانمان افتاده جالب است  ،نفريني ديگر در جهان نيست .

همين ويروس منحوس خود و حكم اجباري ما هست و زندان هم تحمل درد و رنج نشاط گرفته از آن است .

انگار

طاعون  ،تا كي ميخواهي چو طمع قهوه قجري كلمات تلخ را به گوش بگشاني و همگان را به تباهي بكشاني اميد داشته باش ،

بيماري رفع مي شود ...

راست مي گوييد  ،تﻼش مي كنيم تا ويرانه هاي كرونا را سازه كنيم و كاخ هاي جديد بسازيم  ،روح را هم كه بهم ريخته  ،از

اين دشمن كه جامه دوست پوشيده است  ،مرتب مي سازيم ،

اين مقدار نفرت از آن تو بعيد است  ،وجدان را حفظ كن ...

به ناگه نداري كوويد  ١٩يا آن چهره حق به جانبش و صداي رسايش مي آيد كه مي گوييد  :مرا از دور  ،بين  ،من از نزديك غم
انگيزم ((.

به پايان آمد اين دفتر
حكايت همچنان باقيست

