نام :فاطيما عامري خواه
پايه نﻬﻢ

 ١٣ﺳاﻟه

ديرم شده بود و ساعت از هشت و نيم گذشته بود و من بايد هشت و ربع در ازمايشگاه بودم .با عجله از اتاق كوچكم بيرون امدم و از

ساختمان كثيفمان گذشتم .براي پيشگيري از استشمام بوي بد زباله هايي كه كمي دورتر ريخته شده بودند و هيچوقت هم كسي
انها را جمع نمي كرد ,بيني ام را با آستينم پوشاندم .اوايل آذرماه بود و هوا سوز خاصي داشت .كيفم را در دستانم جابه جا كردم و
براي گرفتن تاكسي دستم را دراز كردم .با ايستادن تاكسي اي قراضه آه از نهادم بلند شد چون مي دانستم كه احتماﻻ به خاﻃر صرفه
جويي در بنزينش بخاري اش را روشن نميكند ولي موقع سوار شدن با خوردن باد گرمي به صورتم ,جا خوردم  .سپس لبخند زدم

وآدرس را به پيرمرد راننده دادم .با ديدن ساختمان بزرگ آزمايشگاه  ,يك لحظه احساس ترس گرفتم و فورا يك جمله در دهنم

تكرار شد ) من اينجا چكار مي كنم؟(  .با صداي راننده به خودم آمدم و بابي ميلي دو برابر پولم را دادم و پياده شدم .با اينكه ميدانستم

كه بايد در مخارجم صرفه جويي كنم ولي چون خيلي دير شده بود ,مجبور شدم دربست بگيرم .با ورود به سالن آزمايشگاه از ديدن
آن همه آدم متعجب شدم و البته خوشحال از اينكه كسي زياد به من دقت نمي كند .آهي كشيدم و ياد چندماه پيش افتادم  .چند
ماهي سرنوشت ساز كه زندگي من را از عرش به فرش رسانده بود .عﻼوه بر از دست دادن عزيزترين فرد زندگي ام ,همه سرمايه هايم

از دست رفت .اخ كه اگر به گذشته برميگشتم هرگز به شريكم اعتماد نمي كردم كه اكنون بابت پول تاكسي نگران شوم .با صداي
مردي از جا پريدم و به سمتش برگشتم و با ديدن مرد خوش پوش و خوش ظاهري متوجه شدم كه او پروفسور حسامي است چون

مهرداد قبﻼ از او برايم تعريف كرده بود  .پروفسور در حالي كه عينكش را در جيبش مي گذاشت پرسيد ):آقاي هوشنگ حسيني ؟(.
در حالي كهسعي ميكردم لبخندم مضحك نباشد پاسخ دادم):بله خودم هستم( .ﻃبق انتظارم گفت ):من پروفسور آرمان حسامي

هستم و از آشنايي با شما خوشبختم( .در حالي كه با او دست ميدادم نگاهي به فضاي سالن انداختم .از موقع ورودم خلوت تر شده

بود ولي هنوز انقدر شلوغ بود كه متعجب باشم پروفسور حسامي چگونه مرا پيدا كرده .با صداي پروفسور رشته افكارم گسست و به او
گوش سپردم ): .آقاي حسيني بابت فوت پدرتان متاسفم .مهرداد برايم تعريف كرد كه چه اتفاق هايي افتاده است .لطفا اگر كمكي

نياز داشتيد من رو در جريان بگذاريد( .در حالي كه داشتم نقشه قتل مهرداد را ميكشيدم با صدايي كه سعي داشتم مودبانه باشد
گفتم ):متشكرم ولي فكر نكنم هنوز انقدر محتاج شده باشم (.بارها به مهرداد گفنه بودم كه مشكﻼت من را به كسي نگويد چون دلم

نمي خواهد ترحم اميز به نظر برسم ولي مگر گوشش بدهكار بود .پروفسور در حالي كه نيش كﻼمم را متوجه شده بود فورا گفت):
معذرت ميخواهم نميخواستم غرورتان را خشه دار كنم ( .و بعد درحالي كه سعي در عوض كردن موضوع داشت پرسيد):راستي مدارك

و سوابقتان را به همراه داريد ؟( در هنگامي كه در كيفم دنبال آن ميگشتم گفتم ):البته ( .و با ديدن لبخند زدم و آن را به او دادم.

پروفسور مشغول بررسي شد و من م يتوانستم برق تحسين را در چشمانش ببينم  .باﻻخره بعد از مدتي در حالي كه ان را به من پس
ميداد گفت ):احسنت ! شما يك نابغه به حساب مياييد و من واقعا خوشحال ميشوم اگر افتخار همكاري با ما را بدهيد .راستي با اين

معرفينامه ها و سوابق به راحتي مي توانيد در خارج از كشور مشغول شويد  .دليل خاصي دارد كه نپذيرفتيد؟( فورا پاسخ دادم):به

نظر من هركس بايد در كشور خودش مشغول خدمت باشد( .و ياد زماني افتادم كه وقتي رتبه اول رشته خودم شده بودم پدرم به من

گفت):ا حسنت پسرم!فقط فراموش نكن كه تو به هرجايي هم برسي وقتي افتخارآفريني كه به كشورت خدمت كني( .پروفسور

گفت):البته!( .ولي من احساس كردم لحنش تمسخرآميز است .ولي او بيشتر از اين به من وقت فكر كردن نداد و گفت ):همراه من

بياييد(.و من اينبار متوجه ته لهجه امريكايي او شدم .در حالي كه او را دنبال ميكردم چشمم به مرد عجيبي خورد.قيافه او بيش از
سي سال سن نمي خورد ولي موهاي او سفيد و كمرش به ﻃور كامل قوز كرده بود .او انقدر

عجيب بود كه پروفسور را فراموش كنم و به او نزديك شوم .دو فرد با روپوش سفيد به او براي راه رفتن كمك ميكردند .وقتي به او
رسيدم متوجه شدم كه انگشتانش كامﻼ بنفش بودند انگار كه كبود شده بودند .همون ﻃور غرق در نگاه كردن به او بودم كه با صداي

پروفسور به خودم آمدم ):اقاي حسيني از اين ﻃرف لطفا!( .لحن او ﻃوري بود كه خجالتزده شدم .انگار كه كودكي بودم كه موقع
خرابكار ي مچش را گرفته بودند .معذرت خواهي كردم و همراهش وارد اتاقي نسبتا كوچك شدم .پروفسور به سمت ميزي رفت
ومشغول گشتن چيزي شد و بعد برگه اي به سوي من گرفت و توضيح داد):همين ﻃور كه ميدانيد اينجا يك آزمايشگاه خصوصي

است .بخش هاي زيادي در اينجا هست و بخش مربوط به شما سوم يعني زنتيك است .اگر افتخار همكاري به ما را بدهيد ,ابتدا بايد
اين قراداد را امضا كنيد و بعد ميتوانيد مشغول كار شويد .فقط يه موردي هست كه بايد بگم هر قرار داد سه ساله است و در اين مدت

شما حق استعفا نداريد و هر سه ماه فقط يك هفته حق مرخصي داريد .لطفا تا هفته ديگر فكرهايتان را كنيد(.كمي گرفته شدم كار
در آنجا انقدرهاهم اسان نبود با اينحال قرارداد را در كيفم گزاشتم و گفتم):فكرهايم را ميكنم .خداحافظ( و ديگر برنگشتم تا پروفسور

را با ان لبخند شيطاني ببينم.

***

با صداي درزدن از خواب پريدم .دوساعت از زمانيكه از آزمايشگاه برگشته بودم ميگذشت .در را باز كردم كه باديدن چهره عصبي
مهرداد روبرو شدم .فورا گفتم):سﻼم .ببخشيد خواب بودم( .پوفي كشيد وزيرلب سﻼم كرد وگفت):نگران شدم( .ببخشيدي گفتم و از

جلوي دركنار رفتم و به قسمت كوچكي از اتاقم كه اشپزخانه ناميده ميشد رفتم تا حداقل يك چاي برايش درست كنم .ﻃبق معمول
با ديدن اتاق كوچكم آهي كشيد و من ميدانستم كه ياد زماني افتاده كه من همراه پدرم در خانه كه نه تقريبا كاخمان زندگي

ميكرديم! مهرداد بهترين دوستم بود وبعد از اينكه سامان ,شريك و دوستم اموالم را با جعل باﻻ كشيد خيلي كمكم كرد وهمين اتاق
هم با لطف او توانستم كرايه كنم البته او اصرار داشت با خودش زندگي كنم ويا جاي بهتري را كرايه كنم وي من دوست نداشتم از

پول او خرج كنم براي همين به كوچك ترن و البته بدترين اتاق جهان بسنده كردم.

مهرداد ناگهان پرسيد ):راستي كارآزمايشگاه را قبول كردي؟( قرارداد را نشانش دادم وگفتم):حقوقش خيلي باﻻست ولي درعوض بايد

پشتسرهم مشغول كارباشم .سري تكان داد و گفت):پروفسور حسامي قبﻼ استاده من بوده ادم خوبي به نظر ميادو با اين حقوقم تو
راحت ميتواني به زودي مانند گذشته شوي( .سري تكان دادم وچيزي نگفتم.

***

با خستگي وارد خانه شدم و روي مبل افتادم .يكماه ازكارم درآزمايشگاه گذشته بود و من توانستم يك خانه درمحله اي بهتر بخرم
عﻼوه برآن كار در آزمايشگاه واقعا جالب بودو من نظر خيلي از پژوهشگران را جلب كرده بودم.با صداي تلفن دست از فكركردن

برداشتم .امروز ديرتر برگشته بودم و ساعت يازده بود .تماس اينوقت شب عجيب بود با اينحال برداشتم :بله؟

ـ

الو؟ بفرماييد؟

ـ آقاي حسيني؟

بله خودمم

بعد از ان صدايي نيامد و من خواستم تلفن را قطع كنم كه كسي فوراگفت):به پروفسور حسامي اعتمادنكن اون خطرناكه و (........ديگر

صدايش نميامد و فقط بوق تلفن در گوشم اكو ميشد*** .

باصداي اﻻيمر بيدارشدم خيلي خسته بودم چون ديشب مدام به ان مرد مرموز و منظورش از حرفاش فكر ميكردم.شايد فقط ميخواسته

پروفسور را بدنام كند و شايد هم ........بانگاه به ساعت متوجه شدم اگر اﻻن حركت نكنم ديرم ميشود براي همين فورا اماده شدم و
سوارماشيني كه مهرداد قرض داده بود شدم و حركت كردم .روزاولي كه كارم راآغاز كردم قرارشد هرپژوهشگر تازمان تعيين شده يك

پروژه را آزمايش ونتيجه رااعﻼم كند و امروز آن روزمهم بود .بعدازپارك كردن وارد آزمايشگاه شدم وبه سمت غرفه مخصوص خودمرفتم
تا موردآزمايشي ام كه يك خرگوش معلول بود را بررسي كنم.سراين پروژه تمام دقتم را كردم تا خرگوش اسيبي نبيند.قرار بود

باتغييرات ژنتيكي اي كه مدت زيادي روي ان تحقيق كرده بودم باعث راه رفتن او شوم و اخرين تزريق را قراربود امروز باحضور

پروفسورحسامي انجام دهم.با شنيدن صداي پروفسور حسامي به نشانه احترام برخاستم.سري به نشانه تشكر تان دادو روبه همه ي
پژوهشگران مشغول گفتن مقدمه شروع كارشد و بعد پژوهش گران مرحله اخر كار خودرا شروع كردند.شروع به تزريق مواد به خرگوش
كردم و اميدوار بودم كه تاثيركند .درحين كارخيلي از موردهاي ازمايشي از بين رفتند و خيلي هاهم اسيب ديدند ولي خوشبختانه

خرگوش من سالم بود اماباز هم راه نميرفت.ديگر نااميدشده بودم و مشغول جمع كردن وسايلم تزريق شدم ولي ناگهان بابرخورد
چيزنرمي به دستم سرم را باﻻ اوردم و با ديدن خرگوش كه به سمت من حركت كرده بود وسرش رابه دستم ميزد شوكه شدم .هنوز

كمي لنگ ميزد ولي به هرحال راه ميرفت.با خوشخالي او را به پروفسور نشان دادم ومشغول توضيح دادن شدم .تقريبا همه دور

م اجمع شده و مشغول ديدن ازمايش موفق اميزمن شدند .پروفسور حسامي بعداز تمجيد از من به ارامي گفت):لطفا بعدازتموم شدن
تايم كار توي اتاق من منتظربمانيد (.و مشغول بررسي كاربقيه پژوهشگران شد*** .

حدود نيم ساعتي دراتاق پروفسور منتظر بودم كه باﻻخره كارش تمام شدوامد .بعدازخواستن دو قهوه,از او پرسيدم كه ايا مشكلي
پيش امده كه با نه اي قاﻃئانه مواجه شدم .قبل از اينكه بپرسم پس براي چه خواست من پيشش بيايم گفت):لطفا با دقت به حرف

هاي من گوش بدهيدممكن است كمي گيج شويد ولي ما واقعا به كمك شما نياز داريم .منظورم از ما من وچند پژوهشگر خوبمان

است.نميدانم شما هم درباره يك بيماري جديد شنيده ايد يا نه .اين بيماري چون واگيردار نيست فقط پزشكان و چندفرد خاص

درباره ان ميدانند و قرارشده كه تا وقتي كه درمان و پادزهر ان راپيدا كنند كسي از ان چيزي نداند.پزشكان تا اﻻن اﻃﻼعاتي به دست

نياوردند و فقط ان رايك بيماري خودايمني ميدانند .نكته عجيب اين است كه بااينكه اين بيماري واگيردار نيست ولي افرادي كه

مبتﻼي ان بودند اكثرا چندنفرشان دريك محله مشترك و نزديك به هم بودند .من يكبار به يكي از روستاهايي كه تمامي مردم ان از

اي ن بيماري تلف شده بودند رفتم و بعداز پرس و جو فهميدم كه تمام درختاني كه خشك و ضعيف شده بودند تا قبل از شيوع بيماري

در روستا سبز و پربرگ بودند .به علت مرگ افراد زيادي به دليل ناشناخته كسي به اين موضوع توجه نكرده بود و بهعﻼوه چون پاييز

است فكركردند كه به همي ن علت است .پس متوجه شدم امكان دارد مشكل از هوا باشد چون انها چيزمشتركي زيادي به غيراز هواي
محيط نداشتند البته هنوز شك دارم ولي به امتحان ان مي ارزد.ما يك پادزهر پيدا كرديم ولي مطمئن نيستيم كه اثركند واز شما

مي خواهم به ساخت و ازمايش ان كمك كنيد  (.انقدر پروفسور سريع حرف ميزد گيج شده بودم .و تندتند شروع به گفتن سوال

هايم كردم ):اصﻼ اين بيماري چگونه هست؟چرا شما به بقيه پزشكان و مسئولين خبر نميدهيد؟بعد مگرازمن چه كاري برميايد؟من
كه پزشك نيستم و رشته ام ژنتيك است .درضمن اگر پادزهر را داريد ديگر چه مي خواهيد؟(لبخندي زد و گفت):از نتايج پزشكان
ما ,اين بيماري به سرعت در بدن پخش ميشود .ابتدا ,تغيير پوستي شديدي ديده ميشود و بافت پوست تغيير شكل ميدهد و رنگ
ان كدرتر ميشود .معموﻻ اين تغيير از انگشتان دست وپا شروع ميشود ورنگ انها مانند كبود شدن بنفش ميشود و به بقيه پوست هم

ميرسد.عﻼوه بران,روي تمام سيستم عصبي بدن تاثير ميزارد و ديگر نميتوانند پيام هاي مغز را دريافت كنند .بدن مبتﻼيان معموﻻ

دچار پيري زودرس ولي از نوع خيلي سريع ميگيرد واستخوان ها خم شده و رنگدانه هاي مو از بين ميرود و در مورد ربط شما به اين

بيماري بايد بگ م كه ما متوجه شديم بيماران بعد از گذشت مدتي عﻼوه براينكه وضع جسمي اشان بدترميشود ,حافظه و اﻃﻼعاتشان
نيز ازبين ميرود .درامايش هاي دي ان اي مشخص شد كه دستورعمل هاي ژنتيكي مغز انها با بقيه تفاوت پيدا كرده و به بخش اي

بدن دستور ازبين بردن خود را ميدهد و دراينجا شماميتوانيد كمك زيادي به ما كنيد .همون ﻃور كه تازه هم به شما گفتم گفتن
اﻃﻼعات به بقيه باعث كندشدن كارما ميشود چون بايد از هرازمايش يا مرحله اي كه پيش ميرويم گزارش تهيه كنيم .در ضمن ما

فقط نسخه ساخت پادزهر رو در اختيار داريم و هنوز از روي ان نتوانستيم بسازيم البته بارها امتحان كرديم ولي هربار يك اشتباه
كوچك باعث شد كه موفقيت اميزنباشد .با وجود شما كه در تابه حال توانستيد چند تركيب موفقيت اميز درست كنيد احتماﻻ

پيشرفت ما بيشتر خواهد شد (.ظاهرا پرفسور فكر همه جا را كرده بود .نميدانستم بايد چي بگويم.پرسيدم):تا به حال چند نفر اين
بيماري را گرفته اند؟ راستي اين بيماري از كجا پيدا شد؟( .پرفسور مكثي كرد و گفت):ما هنوز جوابي براي اين بيماري نداريم اما

ميدانيم كه به ﻃور ﻃبيعي به وجود نمي آيد و احتماﻻ اشخاص خاصي ان را بين مردم پخش ميكنند .شما بايد به ما كمك كنيد تا
ان را از بين ببريم .حاضر هستيد همكاري بكنيد؟(با اينكه لحنش پرسشي بود اما هم او و هم من ميدانستيم كه پاسخم مثبت
است.من نمي توانستم پشينم و مرگ مردم را تماشا كنم.تك سرفه اي كردم و گفتم):هر كمكي از دستم بر بي ايد دريغ نمي كنم(.

چشمان پرفسور برق زد و گفت ):ميدانستم شما فردي انسان دوست هستيد .حاﻻ من مي خواهم به شما آزمايشگاه مخفي امان را كه
بقيه پژهشگرهاهم در انجا هستند نشان دهم ,همراه من مي اييد يا ماشين داريد؟(  .به تبعيت از او ايستادم و درحالي كه به سمت

در مي رفتيم گفتم):با ماشين خودم ميايم(.وارد پاركينگ شديم و من با ماشين پشت سراو حركت كردم  .كم كم داشتيم از شهر
خارج ميشديم و پروفسور هنوز توقف نكرده بود  .ناگهان دلشوره گرفتم .حماقت كرده بودم كه بدون فكر پيشنهادش را پذيرفتم از

كجا مطمئن بودم او راست ميگفت؟ ناگهان ياد چيزي افتادم  .ان مرد پشت تلفن گفته بود كه به پرفسور اعتماد نكنم واو خطرناك

است .اگر حق با اوباشد چه؟ دلم مي خواست دور بزنم و برگردم .انگار تازه ذهنم بكار افتاده بود .پرفسور به يك جايي كه رسيد

سرعتش را كم كرد و بعد در در جايي كنار يك ماشين ديگري كه از قبل انجا بود نگه داشت  .من هم ماشين را با فاصله كنارشان

پارك كردم و پياده شدم و به سمت ماشين پروفسور قدم برداشتم  .بارسيدن به ماشينش چند تقه به پنجره زدم .شيشه را پيين اورد

و نگاهي به من انداخت  .با تعجب گفتم):پروفسور چرا اينجا نگه داشتيد؟ مگر نمي خواستيد آزمايشگاه را نشان بدهيد؟( بدون اينكه

چشم از من بگيرد با لحني خبيثانه گفت):البته! ولي قرار نيست شما مسير را ياد بگيريد!( .تا خواستم معني حرفش را متوجه شوم
ضربه اي از پشت به سرم خورد و همه جا در تاريكي فرو رفت.

***

با حس درد شديدي در سرم,چشمانم را باز كردم .همه چيز ابتدا تار بود وليي كم كم توانستم ﻻمپ را به وضوح ببينم .نگاهي به
خودم انداختم.روي يك تخت ساده در اتاقي نسبتا كوچك كه چيز خاصي در ان نبود ,بودم.من اينجا چكار مي كردم؟ چند دقيقه

ﻃول كشيد تا به ياد آوردم داشت م با پروفسور حسامي به آزمايشگاه ميرفتم ولي او درجايي پرت استاد و بعد ...خداي من! يعني او

مرا دزديده بود؟ اخر براي چه؟ با اين فكر ازجاپريدم كه باعث سرگيجه ام شد اما اهميت ندادم و به سمت در هجوم بردم .برخﻼف
انتظارم قفل نبود .با خارج شدن از اتاق با راهرويي مواجه شدم  .در انتهاي ان مرد قوي هيكلي ايستاده بود كه من را ياد باديگاردها
مي انداخت .به سمت او هجوم بردم و فرياد زدم):تو كي هستي؟ براي چه من را اينجاآورده اي ؟(.

نگاه سردي به من انداخت و بدون توجه به سوال هايم گفت):پرفسور گفتند وقتي به هوش آمديد شما را پيششان ببرم(.و به سمت

در انتهاي راهرو رفت .ناچارا دنبالش كردم و حين حركت چندسوال پرسيدم كه البته جوابي هم نشنيدم .جلوي يك درمشكي توقف

كرد و در زد .با شنيدن صداي بيا توي پروفسور حسامي نتوانستم خودم را كنترل كنم و مرد را كنار زدم و در را با شتاب باز كردم و

وار د شدم.پروفسور كه مشغول نوشتن چيزي بود سرش را بلند كرد و با ديدن من گفت):همين حاﻻ خواستم بگم بيان دنبالت (.و به
مرد اشاره كرد بيرون برود .با خشم غريدم):معني اين رفتارا چيه؟چرا من را اينجا آورده ايد؟ ميدانيد كه اينكار ادم روبايي محصوب

ميشودو ميتوانم از شما شكايت كنم(.پروفسور با لحن مﻼيمي گفت):لطفا ارام باشيد.هيچ آدم ربايي اي در كار نيست و اينكار صرفا
براي امنيت خودتان بود( .وسط حرفش پريدم و گفتم):امنيت؟ ( .به گردنم كه هنوز درد ميكرد اشاره كردم و ادامه دادم ):با اين رفتار

شما انتظار داريد حرفتان را باور كنم ؟ اگر حتي مشكلي بود ميتوانستيد به خودم بگوييد  .حاﻻ من مي خواهم به خانه ام برگردم(.

با پايان اين حرف فورا گفت):نمي شود .باوركنيد خطرناك است .ما مجبور شديم شما را بيهوش كنيم چون بايد فورا انجا را ترك

ميكرديم و شما هم تا توضيح كامل نميشنيديد هيچ جا نمي امديد .اقاي حسيني  ,ماهنوز افرادي كه اين بيماري را پخش ميكنند
شناسايي نكرده اي و از اين رو احتماﻻ به شما و ديگر پژوهشگران ما قصد اسيب رساندن دارند.براي همين ما شما و بقيه پژوهشگران

را به اينجا آورده ايم تا باخبل راحت و همراه امنيت مشغول كار شويد و هرچه زودتر تعداد زيادي از پادزهر ها را بسازيد .تا ﻃي مدتي
كه انها شناسايي شوند شما نمي توانيد از اينجا خارج شويد ولي مطمئن باشيد تمام وسائل مورد نياز شما فراهم شده (.كﻼفه گفتم):

اين ها كارشما نيست .بايد به پليس بگوييد( .ناگهان خشمگين شد و فرياد زد ):همش كه ميگي پليس و قانون و اين مسخره بازي

ها .چرا متوجه نميشي كه انها هيچ كاري نمي توانند بكند؟ بيايند براي يك حمله تخيلي توسط افرادي كه معلوم نيست وجود دارند

و يا زاده فكر چند فرد هستند نيرو اعزام كنند براي محافظت از شما؟( .تا حاﻻ نديده بودم اين گونه عصبي شود و از ﻃرفي به من
برخورده بود  .با لحني مشكوك گفتم ):چرا شما اينقدر پيگير اين قضيه هستيد ؟ مگر چه سودي برايتان دارد كه اين همه خودتان
را برايش به زحمت مي اندازيد؟(.احساس كردم يك لحظه هول شد ولي بعد سريع گفت ):اوﻻ معذرت مي خواهم كه سرتان داد زدم.

امروز روزخوبي نبود .ثانيا ,ما به همان دليل كه شما قبول كرديد با من بياييد اينكار را انجام ميدهيم .در ضمن يكي از دوستان من
هم به خاﻃر اين بيماري از بين رفت و او هم يكي از دﻻيل من براي پيگيري اين بيماري است(.با اينكه قانع نشده بودم ولي سكوت

كردم  .چبزي نميتوانستم بگويم ريرا حرف هايش منطقي بود  .در ضمن مني كه بدون فكر پيشنهادش را قبول كرده بودم اكنون
نمي توانستم او را سرزنش كنم .هر دو سكوت كرده بوديم كه او سكوت را شكست ):اگر بخواهيد اﻻن مي توانيد با بقيه پژوهشگران

اشنا شويد( .فكر بدي نبود  .من كه متوجه شده بودم حتي اگر دلم نخواهم هم پرفسور نمي گذارد از اينجا خارج شوم پس بايد

حداقل كمي با فضاي اينج ا آشنا شوم تا ببينم چه پيش ميايد .سرم را به نشانه موافقت پايين بردم و پرسيدم ):ساعت چند است؟(.

پروفسور كشوي ميزش را باز كرد و بعد از گشتن,ساعت مچي اي را بيرون آورد و در حالي كه ان را به دستش مي بست گفت):چهار
صبح( .چشمانم گرد شدند  .آخرين بار قبل از امدن به اينجا ساعت يازده شب بود  .يعني تمام اين مدت ذا من بيهوش بودم؟ پرفسور

انگار كه ذهن من را خوانده باشد گفت):به شما آرامبخش تزريق شده بود(.من هم ديگر چيزي نگفتم و هنگامي كه داشتم همراه او

خ ارج مي شدم چشمم به ساعتي بزرگ و قديمي افتاد وديگر فكر نكردم كه چرا
از روي آن ساعت را نگفته بود*** .

ما در يك ويﻼي قديمي اما بزرگ بوديم  .متوجه شدم آزمايشگاه در زبرزمين است .هنگام ورود به ان يه جاي كوچك و تاريك را

تصور كردم .اما برخﻼف تصورم وقتي وارد ان شديم ازبزرگي ان حيرت زده شدم .انجا مجهز به يك عالمه وسايل و ابزارهي ازمايش
بود كه خيلي ها بسيار كم ياب بودند .با شنيدن صدايي اشنا سرم را بلند كردم و مردي جوان و همسن خودم را ديدم  .او مانند بقيه

افراد داخل ازمايشگاه روپوش مخصوص پوشيده بود .رو به ما سﻼم كرد و سپس به من گفت):من علي رضايي هستم يكي از پژوهشگران

اينجا .خوش آمديد( .درحالي كه بعد از معرفي خودم پاسخش را ميدادم به اين فكركردم كه چرا صدايش انقدر آشنا است.پرفسور

حسامي درحالي كه انگار ديرش شده بود سريع گفت ):خوب دكتر رضايي ايشان را به شما ميسپارم  .لطفا ازمايشگاه و پيشرفت كار

ما در ساخت پادزهر را به او نشان بدهيد  .من بايد بروم( .و بدون اينكه منتظر پاسخي از جانب ما باشد فورا از ازمايشگاه خارج
شد.شانه اي باﻻ انداختم و روبه علي گفتم):خيلي وقت هست كه اينجايي؟خودت داﻃلب شدي بيايي؟(و در حالي كه نگاهش را ازم

مي دزديد جواب داد ):بله داوﻃلب امدم و حدود چند ماه هست كه اينجا هستم (.ودر حالي كه من را به سمت ميزي راهنمايي ميكرد
شروع به توضيح مفصلي درباره بيماران و پادزهر و  ....كرد و در اخر با گفتن بايد خيلي دقت كنيم شروع به كار كرديم*** .

حدود يك چند هفته از زماني كه در ويﻼ بودم مي گذشت .ﻃي اين مدت اصﻼ از ان خارج نشده بودم  .حاﻻ ميتوانستم افراد بيماري

كه در خانه قرنطينه ميشدند رادرك كنم  .احتماﻻ اگر علي نبود,تا اﻻن افسردگي گرفته بودم.در ﻃي اين مدت ما حسابي با هم

صميمي شده بوديم فقط من گاهي حس ميكردم كه ا و از چيزي رنج ميبرد و نمي تواند ان را بگويد.مخصوصا زمان هايي كه مشغول
ساخت پادزهر بوديم .در اين مدت ما توانسته بوديم از روي ان دستورالعمل ان بسازيم ولي هنوز تعداد كمي از انها ساخته شده بود.

امروز قرار بود يك پادزهر ديگر تمام كنيم .من كاربرد مواد تشكيل دهنده ان را نمي دانستم اما هرچه كه بودند ,خطرناك نبودند
وگرنه تا اﻻن به من و ديگر پژوهشگران صدمه ميزد .ما ان را به صورت مايع كدررنگ مي ساختيم و در دماي پايين نگه مي داشتيم.

تا به امروز  ,رفتار مشكوكي از پروفسور حسامي نديدم .فقط متوجه شده بودم كه شب ها در ويﻼ نمي ماند و چند بار به صورت اتفاقي

,نيمه شب او را در حال خروج ديدم  .البته هميشه چند محافظ بيرون از ويﻼ بودند .تنها چيزي كه مرا نگران مي كرد اين بود كه
پروفسور ارتباط ما را با بيرون قطع كرده بود .وقتي از او خواستم تا با بگزارد با تلفنش به مهرداد زنگ بزنم بهانه اورد كه) :جايي كه

ما هستيم تلفن خط نمي دهد( .و من بي خيالش شدم .نگاهي به ساعت كردم  .خيلي زود بود و احتماﻻ بقيه خواب بودند ولي چون

كاري نداشتم تصميم گرفتم به ازمايش گاه بروم.داشتم از كنار يك اتاق رد ميشدم كه ناگهان كسي مرا از عقب به داخل اتاق هول

داد و سريع در را بست .تا خواستم بر سرش فرياد بزنم ,با ديدن علي منصرف شدم .خواستم چيزي بگويم كه فورا دستش را به نشانه
سكوت باﻻ برد .متوجه رفتارش نمي شدم ولي به تبعيت از او سكوت كردم /بعد از چند دقيقه صداي حرف زدن كسي با تلفن را

شنيدم  .مگر پروفسور نگفته بود كه انتن نمي دهد؟ چرا به من دروغ گفته بود؟ ديگر فكر نكردم و با دقت گوش كردم  .پرفسور

حسامي با لحن خيلي ارامي به انگليسي با فرد پشت خط صحبت مي كرد ):آره آره! يكي را پيدا كردم كه كارمان را سريع تر پيش

مي برد.امروز قراره است يكي ديگر از انها ساخته شود .خيلي خوب  ,محافظم را ميفرستم تاانها را برايتان بياورد .امروز نوبت كجاست؟
خوبه فقط مواظب باشدد توي بازرسي ها م شكوك نشوند .چي؟ معلوم است كه نمي داند .برخﻼف باهوش بودن بسيار ساده و زود

باور است.باشد مي گويم تا برايت بياورند و (....انقدر دور شده بود كه ديگر صدايش را

نمي شنويدم .تقريبا مطمئن بودم كه درباره من حرف ميزد .ولي نمي دانستم كه چه چيزي را از من مخفي مي كردند  .تازه ياد علي

افتادم و با صداي ارام رو به او گفتم  ):او درباره من صحبت ميكرد  .تو ميداني كه چه چيزهايي را به من نگفته اند؟ خواهش مي

كنم من بايد بدانم ( .علي بعد از اينكه از قفل بودن در مطمئن شد به سمت صندلي رفت و به من اشاره كرد كه بشينم .بي صبرانه
منتظر شنيدن حرف هايم بودم .او گفت):يادت ميايد كه اوايل به من ميگفتي كه صدايم برايت اشنا است؟ چون من همان فردي

هستم كه قبﻼ با تو تماس گرفتم و درباره پروفسور هشدار دارم اما ظاهر تو متوجه نشدي (.با تعجب حرفش را قطع كردم و
پرسيدم):مگر نگفتي كهچند ماه است كه اينجايي؟ پس چگونه توانستي به من زنگ بزني؟( .شانه اي باﻻ انداخت و گفت):وقتي اينجا

امدم گوشي همراهم بود و ان را پنهان كردم.چون شارژر همراه ندارم ,نمي توانم زياد از گوشي استفاده كنم (.بعدي مكثي كرد وگفت
):از موضوع دور نشويم .من ان روز نتوانستم به تو هشدار ﻻزم را بدهم  .و درباره پروفسور حسامي ,بايد بگم كه او يكي از جاسوسان

امريكا است.او به بيشتر پژوهشگران اينجا از جمله تو در مورد پادزهر دروغ گفته است البته بعضي ها هم به خاﻃر پول و با اينكه

ميدانستند قبول به همكاري كردند .اين ماده به ظاهر پادزهر قﻼبي ,در حقيقت عامل اصليه بيماري است .شايد بگويي چطور به ما
در زمان ساخت ان اسيب نرسيده است  .بايد بگويم كه تا وقتي كه ان به صورت مايع هست  ,خطرناك نيست ولي پرفسور و ديگران

همكارانش  ,ان را به صورت گاز در جاهاي موردنظر خود پخش مي كنند و ان وقت هست كه ان خطرناك ميشود .انها از ان براي از

بين بردن مردم و افراد مهم كشورمان استفاده مي كنند و حقيقتا كارشان اسان است زيرا به صورت گاز ,هيچ رنگ و يا بويي ندارد و

كسي نمي تواند متوجه ان بشود .من از ابتدا متوجه شدم تو هيچي نميداني و خواستم تو را از اين قضيه دور نگه دارم اما متاسفانه
نتوانستم پشت تلفن چيز زيادي بگويم و به عﻼوه با حضور تو پيشرفت قابل مﻼحظه اي در توليد ان بيماري شده است (.گيج شده

بودم .پرسيدم):اگر تو همه چيز را مي داني چ رابه پليس خبر نميدهي؟و چرا به من نگفتي تابه انها كمك نكنم؟(ارام پاسخ داد):من
پليس نيستم ولي از ﻃرف پليس به اينجاآمده ام.پليس همه چيزرا ميداند براي همين من رافرستادند تا پادزهر را پيدا كنم و سپس

انها را دستگير كنند چون در غير اين صورت امكان دارد پادزهر هرگز پيدا نشود و مبتﻼيان بميرند .انهامطمئن هستند كه پادزهر در
اينجا مخفي شده (.باحيرت گفتم):ولي پرفسور گفت كه مبتﻼيان همگي از بين رفته اند.اين را هم دروغ گفته؟( علي گفت):پليس

هاهم به اندازه انهازرنگ هستند و ﻃوري نشان دادند كه انگار مبتﻼيان ازبين رفته اند تا انها بيماري را قوي تر نكنند.مبتﻼيان به
صورت مخفي درجايي امن هستند البته تعدادي از انها هم فوت كردند(.گفتم ):حاﻻ پادزهر كجاي ويﻼ هست؟(گفت ):احتماﻻ يادر
اتاق خودش هست يا درچنداتاقي كه درهايشان قفل است.من تابه حال چندتا از انها را هنگامي كه او از ويﻼ خارج شده بودگذشتم

و فقط تعاد كمي از جاها باقي مانده  .در ضمن حواست باشدعادي رفتار كني تا كمي وقت بخريم.امروز هم ساخت يكي از انها راتمام
كن تا شك نكنند (.سري تكان دادم و گفتم):پس من هم از اين به بعد براي كمك به تو همراهت ميايم(.واو مخالفتي نكرد.

***

امشب شب مهمي بود .از ان روز به بعد من همراه باعلي بقيه جاها را گشتيم ومتوجه شديم بايد دراتاق پرفسور باشد.هر شب هنگامي
كه پروفسور خارج ميشد ماشروع به گشتن مي كرديم.ديروز به صورت يواشكي متوجه شديم كه پروفسور قصد دارد روز بعد بيماري

رابه صورت گاز از ﻃريق لوله كشي ها ,وارد يكي از سازمان هايي كه افراد مهم كشور در ان جلسه داشتند بكند و ما نتوانسته بوديم

اين موضوع را به پليس بگوييم چون گوشي علي روشن نميشد.پس بايد ان شب عﻼوه بر پيداكردن پادزهر فورا ان را بسازيم وبا ماده

ويروس تركيب كنيم تا خنثي شود.

حدود ساعت دوا زده ,پروفسور ﻃبق معمول پس از قفل كردن اتاقش با محافظش خارج شد.بعد ازاﻃمينان ازاينكه دوباره

برنميگردد ,علي مشغول باز كردن در باروش هاي مخصوص خودش شد.بعد از مدتي كلنجار با ان وارد اتاق شديم وشروع به گشتن
كرديم.در تاريكي كارمان كندتر شده بود.بعداز يك عالمه گشتن,علي پرسيد ):ساعت چند است؟( نگاهي به ساعت چوبي بزرگ
ديواركردم كه فهميدم خراب است .فورا جرقه اي به ذهنم خورد.چرا بايد ساعت به اين جاگيري والبته خراب را به ديوار بزند .پس از

گفتن موضوع به علي هردو مشغول پايين اوردن ان از ديوار شديم.عجيب سنگين بود.مشغول گشتن سوراخ يا ترك در ان شديم.

باكمال خوش شانسي وقتي كه كمي به ترك كف ان فشاراوردم,به راحتي جداشدويك پاكت به همراه چندتكه ﻃﻼ و جواهراز ان
بيرون افتاد.تامشغول بازكردن پاكت شدم,علي نيز بقيه وسائل را سرجايشان گذاشت و كف ساعت را كيپ كرد.شروع به خواندن

كاغذهاي داخل پاكت كردم.چندتا ازانها اﻃﻼعاتي بودند كه توسط او وجاسوسان ديگر ردوبدل ميشد.باﻻخره دريكي ازانها فرمول
پادزهر رابراي روز مبدا نوشته بود.بعدازقفل كردن در,به ازمايشگاه رفتيم وبي سروصدامشغول ساخت پادزهر واقعي شديم.نميدانم

پادزهراسان بودويا ماسري كارميكرديم فقط ميدانم راس ساعت پنج ما پادزهر ساخته شده را با محلول بيماريزا كه قرار بود باعث
مرگ افرادمهم كشورشود مخلوط كرديم و بعداز اتمام كار با خوشحالي بهم نگاه كرديم..ناگهان باصداي پرفسورحسامي نفسمان

بندامد):شما اينجاچهكار ميكنيد؟(باهول شدن علي جسارت خرج دادم وگفتم):معلوم است!امروز زودتربيدارشديم ويك پادزهر ديگر
ساختيم.مگر چه شده؟(درحالي كه مشكوك نگاهمان ميكرد گفت):هيچي ولي قراربودامروزرا همه استراحت كنند.شماهم ﻻزم نيست

كاركنيد(.وازاتاق خارج شد .بارفتنش علي باخوشحالي گفت):راستي توانستم دريكي از اتاقها شارژر پيدا كنم(.وبعد هم فورا به اتاقش

رفت وبا تلفن پليس جريان را گزارش داد وسپس روبه من گفت قراراست امروز عمليات دستگيري انها را شروع كنند.دراتاقت بمان
وهرصدايي هم كهشنيدي ازآن خارج نشو و من منظورش را زماني فهميدم كه صداي شليك و ايست پليس امد.بعد از چندساعت

علي ومن پيش پليس هابوديم ودرباره سرنوشت پرفسور ميشنيديم):بعد ازاينكه نقشه انهادرست پيش نرفته بود پروفسور ميخواست
فراركندكه مااووچندجاسوس ديگررادستگيركرديم( .حاﻻ فقط ميبايست براي مبتﻼيان پادزهر درست ميكرديم ***
چندماه قبل بدون هيچهدفي زندگي ميكردم ولي اﻻن قدر همه چيزازجمله سﻼمتي ودوستان خوبم راميدانم.
پايان.

