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سن٣٤ :سال

سال -٢٠٤٠ايران

ماشين زمان كرونا

بيش از ٢٠سال از شيوع ويروس كرونا در جهان مي گذرد و تمامي تﻼش دانشمندان براي مهار اين ويروس با شكست وربه رو شده
است ،شهرهاي بسياري از جهان به مناطق متروكه اي تبديل شده ،ارتباطات انساني به حداقل رسيده و انسان ها از هم نوعان خود

فراري هستند ،بيكاري و گرسنگي در جهان غوغا مي كند ،بيش از دو ميليارد از جمعيت هفت ميلياردي جهان قرباني اين ويروس و

يا قرباني گرسنگي شده اند.

سورنا پارسي متخصص ويروس شناس ي است كه همه اعضاي خانواده خود را بر اثر ابتﻼ به كرونا از دست داده او پس از طي سال ها

افسردگي ناشي از اين حوادث بيشتر از ده سال است در پي يافتن واكسن ويروس در حال مطالعه و تحقيق است ،اما تحقيقات او به

اين نتيجه رسيده كه ويروس به صورت آگاهانه و هوشمندانه اي و به قصد انتقام از نسل بشر از دست اندازي ها و قتل هاي بي رويه
موجودات ديگر توسط چند دانشمند چيني در آزمايشگاهي در چين ساخته شده است اما ويروس بر اثر دستكاري هاي ژنتيكي و

جهش هاي مختلف در طي سال هاي متمادي تبدي ل به ويروسي هوشمند شده است كه در برابر توليد هر پاتن و واكسني مقاومت

از خود نشان مي دهد و تﻼش هاي متخصصان ويروس شناس در سراسر جهان به بن بست مي خورد ،سورنا در همين حين با

سوشيانت كه پرفسور فيزيك-اخترشناس است و مريم همسرش فيزيكدانش كه در حال تحقيق بر روي دستگاه سفر در زمان هستند
آشنا مي شود و فكر سفر در زمان و بازگشت به روزهاي قبل از شيوع كرونا جهت جلوگيري از اين اپيدمي در ذهنش جرقه مي زند.

آزمايشگاه سوشيانت:

سوشيانت كليد را در در مي چرخند و وارد آزمايشگاه مي شود سورنا را هم دعوت به ورود مي كند ،به كنار جالباسي مي رود و
روپوش مي پوشد ،سورنا با تعجب به آزمايشگاه زيرزميني سوشيانت نگاه مي كند آزمايشگاهي بهم ريخته كه در وسط اتاق جسم

بزرگي را با پارچه برزنتي پنهان كرده اند ،سوشيانت كه كنجكاوري سورنا را مي بيند به سمت پارچه مي رود و آن را كنار مي زند در

زير پارچه صندلي قرار دارد كه هزاران سيم به آن متصل است همچنين كﻼه بزرگ شيشه اي شكلي با يك ميله با پشت صندلي

چسبيده است سوشيانت رو به سورنا مي گويد :خوب خوب معرفي ميكنم اينم صندلي زمان ما....

سورنا صندلي را بررسي مي كند و مي گويد :اين دستگاه چجوري كار ميكنه؟

سوشيانت :عملكرد اين دستگاه بر اساس اين نظريه توسط آلبرت انيشتين كه اگر جسمي بيشتر از سرعت نور حركت كنه به سفر در
زمان ميپردازه ما سرعت جسمي كه بر روي صندلي قرار ميگيره به صورتي باﻻ مي بريم كه بر سرعت نور غلبه كنه و در زمان سفر

كنه.

سوشيانت دستي به صندلي مي كشد و مي گويد :البته ما هنوز اين دستگاه را امتحان نكرديم و من نميتونم اجازه بدم تو باهاش به

سفر بري ...اگه يك درصد پيش بيني هاي ما درست از كار درنياد تو كشته مي شي.

سورنا مصم نگاهي به سوشيانت مي كنه و مي گويد :زندگي كردن اينطوري چه فايده اي داره؟ مردم دارن هر روز مي ميرن و من

به عنوان يك پزشك هيچ كاري نميتونم بكنم..

سپس صداشو صاف ميكنه و ميگه :من بايد برم به گذشته و نزارم اين ويروس در اون آزمايشگاه لعنتي ايجاد بشه...

س وشيانت دست بر بازوي سورنا مي گذارد و مي گويد :من نميتونم اجازه بدم من در برابر جون تو مسئولم اين دستگاه هنوز آزمايش
خودشو پس نداده از طرفي هنوز براي برگشت از زمان گذشته به زمان حال براي اين دستگاه برنامه ريزي نشده .

سورنا :به مردم فكر كن به اين وضعيت وحشتناك..ما همه تﻼشمونو كرديم اما اين ويروس به هيچ عنوان قصد نابودي نداره فقط بايد
بريم به سرمنشا شيوع...سوشيانت تنها كسي كه مي تونه جون ميليون ها نفرو نجات بده تو هستي...كمكم كن ،من نميخوام به آينده

برگردم ،همه خانواده من بر اثر ابتﻼ به اين ويروس كشته شدند ،پدرم ،مادرم و همسر باردارم رو از دست دادم ،مطمئن باش اگه

بتونم به گذشته برم خودم هيچ عﻼقه اي نخواهم داشت كه برگردم.

سورنا به چشمان مردد سوشيانت نگاهي مي اندازد و مي گويد :كمك كن!

سوشيانت كه راهي جز قبول خواسته سورنا نمي بيند با سفر او به زمان گذشته موافقت مي كند و قرار بر اين مي شود كه سورنا و

همكار پاكستاني اش علي در اين سفر با يكديگر باشند.

صبح روز بعد سورنا به آزمايشگاه سوشيانت مي روند و مختصات مكان جغرافيايي و زماني كه بايد در آن حضور داشته باشند را به او

مي دهد و بر روي صندلي زمان مي نشيند..سوشيانت سيم ها را متصل مي كند و با ترديد دست سورنا را مي گيرد سورنا با فشار
دست نشان مي دهد كه ترسي ندارد و با سر اشاره مي كند كه سوشيانت كار خود را آغاز كند.

سوشيانت به سمت جعبه كنتزل دستگاه مي رود و با ترس و ترديد نگاه دوباره اي به سورنا كه راسخ و محكم بر روي صندلي نشسته

مي اندازد و صﻼبت سورنا سبب قوت قلبش مي شود و به دكمه اتصال نگاهي مي اندازد و با دست لرزان انگشت خود را بر روي دكمه
مي فشارد به يكباره نور شديدي از صندلي ساتع مي شود و صداي جرقه زدن سيم هاي اتصال همجاا را قرا مي گيرد صندلي شروع

به لرزيدن مي كند و س ورنا محكم خود را بر روي صندلي فشار مي دهد در حالي كه بدنش در حال لرزش شديدي است و صداي به
مخوردن دندان هايش به گوش مي رسد ،در همين حال نور عظيمي صندلي را در برمگيرد به طوري كه سوشيانت نمي تواند چيزي

را ببيند و بعد از چند ثانيه كه نور كم و كمتر مي شود سوشيانت به صندلي زمان كه خالي از سرنشين است نگاه مي كند در حالي

كه اشك در چشمانش جمع شده و براي سورنا آرزوي موفقيت دارد .

سال  -٢٠١٩چين

سورنا در وسط خياباني در چين ظاهر مي شود ،ماشين ها كه به يكباره با او مواجه مي شوند ترمز مي كنند هرج و مرح بزرگي ايجاد

مي شود و سورنا وقتي به هوش مي آيد خود را در ميان مردمي مي بنيد كه گمان مي كند او در خيابان غش كرده است ،مردم او را

به كناري مي رند و بر روي صور ت او آب مي ريزند همچنين كمي به او آب مي دهند تا بخورد ،بعد از اينكه كمي سرحال تر با زبان
انگليسي از مردم چين مي خواهد كه به او بگويند در كدوم شهر است ،ووهان...شهري كه منشا ظهور كرونا بود..

سورنا شروع به راه رفتن در خيابان هاي چين مي كند ،اوبيش از  ٢٠سال است كه اين وضعيت را درك نكرده وقتي  ٢٥ساله بود
كرونا در جهان شيوع يافت و پس از آن چهره جهان مخدوش شد ،چقدر ديدن چهره هاي خندان و بدون ماسك مردم جذاب بود
برايش...پرسان پرسان خود را به آزمايشگاهي كه شيوع ويروس از آنجا آغاز شد مي رساند و مي خواهد او را به نزد دكتر لي ببرند،

.دكتري كه پس از شيوع عمدي كرونا و ديدن وضعيت بغرنجي كه او مسبب آن بود نتوانست با عذاب وجدان زندگي كند و در شش

ماه بعد از شيوع ويروس خودكشي كرد و به عمر خود پايان داد.

دكتر لي مرد ﻻغر و كوچك جثه اي است كه روبه روي سورنا نشسته ،سورنا با زبان انگليسي به او درباره مليت و تخصصش مي گويد

و لي با روي باز او را مي پذيرد ،سورنا در ادامه درباره تحقيقات مخفي لي مي گويد و لي كه متعجب و البته بسيار خشمگين مي شود

با اين فكر كه او جاسوس بيگانه هاست از حراست آزمايشگاه مي خواهد او را به بيرون راهنمايي كنند.

سو رنا بيرون آزمايشگاه ساعت ها مي نشيند تا لي را ببيند ،وقتي دكتر لي از آزمايشگاه بيرون مي آيد سورنا دوباره جلوي او را مي
گيرد و درباره ويروس مي گويد درباره وضعيت جهان پس از شيوع آن و درباره خطراتي كه او براي هم نوعانش به وجود خواهد آورد

اما لي بي تفاوت سوار ماشين مي شود و از آنجا دور مي شود.

سورنا روزها در جلوي درب آزمايشگاه مي نشيند و هر روز با حمله حراست و بي اعتنايي هاي لي مواجه مي شود ،روها به همين

منوال سپري مي شود و سورنا مي داند كه وقت كمي دارند بنابراين يك روز او با دنبال كردن دكتر لي منزل او را ياد مي گيرد و

نيمه هاي شب پرده بزرگي بر روي ديوار رو به روي پنجره اتاق خواب دكتر نصب مي كند و فيلم هايي كه از وضعيت بيست سال
بعد جهان در گوشي هوشمند خود دارد بر روي پرده نمايش مي دهد ،لي كه كنجكاو شده است بيرون مي آيد و محتواي گوشي را

بررسي مي كند او فيلم را نگاه مي كند و سورنا براي او درباره وضعيت جهان پس از انتشار ويروسي كه او و همكارانش بروي آن كار
مي كنند مي گويد سورنا حتي اخبار خودكشي لي را كه در گوشي خود نگه داشته است به او نشان مي دهد و از او مي خواهد تا دير

نشده است كمك كند ،دكتر لي كه از اين فيلم ها و صحبت ها متاثر شده است سورنا را به داخل منزل دعوت مي كند تا بيشتر براي

او درباره شرايط جهان پس از شيوع ويروس بگويد ،سورنا در منزل لي از وضعيت جهان مي گويد از كشته شدن ميلياردها انسان بي

گناه و آواره شدن و بيكار شدن مردم فقير ...دكتر لي در حالي كه اشك در چشمانش جمع شده است درباره تحقياتش براي او مي

گويد دكتر لي از كشتار بي رويه حيوانات توسط انسان ها مي گويد و به سورنا توضيح مي دهد قصدش اين بوده با شيوع اين ويروس

كه منشا حيواني دارد باعث ترس مردم از خوردن گوشت حيوانات شود تا از كشتار بيشتر موجودات بي گناه جلوگيري كند ،او مي
گويد هرگز هدفش كشتار مردم نبوده و نيست.

فرداي آن روز سورنا و لي با همديگر به آزمايشگاه دكتر لي مي روند و دكتر درباره تحقيقاتش به سورنا توضيحاتي مي دهد و همچنين
تمامي نمونه هايي كه دارد را معدوم كرده و از بين مي رود .سورنا كه موفق شده جهان را نجات دهد با كمك دكتر به ايران برمي

گردد و مي خواهد كه به نزد خانواده خود برود اما در تهران متوجه مي شود سورناي جوان  ٢٥ساله هم اكنون در كنار همسر باردارش
در بخش ويروس شناسي آزمايشگاه بيمارستان مسيح دانشوري تهران مشغول كار است و او براي همسر و خانواده اش فردي بيگانه
است.

او هفته ها از دور به خوشبختي خود و خانو اده اش مي نگرد و از اينكه نمي تواند در كنار آنها باشد اشك مي ريزد ولي جهاني فارغ
از كرونا براي او كافي است و تصميم مي گيرد به شهري ديگر برود و در منطقه اي كه دچار محروميت هاي پزشكي هستند به خدمت

بپردازد.

