نويسنده :ناهيد هاشميان
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تحصيﻼت :دكتراي تخصصي مهندﺳي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير و كارشناس ارشد روان شناﺳي

عمومي

توپهاي نرم شاخدار
حامد به درِ دبستان تكيه داد و به فكر فرو رفت.

 -يادش بخير! چقدر اينجا خوش ميﮔﺬﺷت .انگار همين ديروز بود كه من اينجا بازي ميكردم .مثل برق و باد اين دوسال

ﮔﺬﺷت .دو سال ديگه هم احمد از اينجا مياد بيرون و . ...

يك كﻼس ،ورزش داﺷتند و تعدادي از بﭽهها در حياط بودند .بخار دهانشان در هواي سرد پاييزي ديده ميﺷد .توپ

نزديك حامد افتاد .حامد به سمتش رفت و آن را به سمت بﭽهاي كه به دنبالش آمده بود ﺷوت كرد .بﭽه همانطور كه

نﻔﺲنﻔﺲ ميزد و بخار دهانش اطراف صورت قرمز و عرق كردهاش ديده ميﺷد ،دستي بلند كرد و همانطور كه توپ را با پا

ميزد به سمت بقيه بﭽهها رفت .صداي سوت معلم بلند ﺷد و از بﭽهها خواست كه توپها را تحويل بدهند .بﭽههاي باقي

مانده در حياط با دلخوري ،توپها را آوردند و سﻼنهسﻼنه به سمت ساختمان دبستان رفتند .ﮔويا خستگي كه در حين بازي
جرات ظهور نداﺷت ،حاﻻ توانسته خود را نشان دهد.

صداي زنگ مدرسه و بﻼفاصله بعد از آن هياهوي بﭽهها به ﮔوش رسيد .بعضيها چنان با سرعت ميدويدند و پا به فرار

ميﮔﺬاﺷتند كه ﮔويا مدرسه آتش ﮔرفتهاست.

حامد جلوتر از در ،داخل حياط دبستان ايستاده بود و بﭽهها از دو طرفش به سرعت خارج ميﺷدند .احمد را ديد كه

كيﻔش را يك وري روي دوﺷش انداخته و ﮔرم صحبت با رضا ،از ساختمان خارج ميﺷود .حامد دستهايش را بلند كرد و
ضربدري در هوا تكان داد .رضا زودتر او را ديد و با آرنج به احمد زد .احمد هم دستش را تكان داد و به سمت او آمدند.
 -امروز ميريم خونه مامانطلعت .مامان رفت تهران و من نتونستم بهت خبر بدم .مجبور ﺷدم بيام دنبالت.

وقتي وارد خيابان ﺷدند ،احمد به سمت سرويﺲ رفت و همانطور كه رضا سوار ميﺷد ،ﮔﻔت كه امروز با برادرش بر

ميﮔردد .حامد هم براي آنها دستي تكان داد.
تا خانه مامانطلعت راهي نبود.

 -مامان براي چي رفت تهران؟ قرار نبود كه امروز بره.

 -يهو استادش ﮔﻔت كه آخر هﻔته ميره سﻔر و ﺷنبه هم نمياد .مامان جلسه ﺷنبه رو به امروز بعدازظهر انداخت و رفت.

فردا بايد بره سركار .ﮔﻔت صبح زود بر ميﮔرده.

 اما قرار بود براي من مكعب و اينجور چيزا درست كنه. -فردا درست ميكنه.

١

 -اما من براي فردا ميخوام.

 -خب يه روز ديرتر ،ﺷايد من هم. ...

حامد ايستاد و خيره به باغﭽه جلوي خانه همسايه مامانطلعت نگاه كرد .سرش را باﻻ ﮔرفت و به برگهاي درخت چناري

كه كمكم زرد و نارنجي ﺷده بودند ،نگاهي انداخت و دوباره به برگهاي سبز ﺷمشاد خيره ﺷد .ﻻي ﺷاخ و برگ ﺷمشاد كه در
باغﭽه جلوي در بود ،چيزي ﺷبيه يك توپ سبز ديده ميﺷد .به طرفش رفت.
 اين ديگه چيه؟ من تا حاﻻ همﭽين توپي نديدم.احمد هم به سمتش رفت.

 -توپ نيست .ﺷاخك داره .ﺷايد يه حيوون باﺷه.

بعد هر دو به اطراف و باﻻي سرﺷان نگاه كردند تا ﺷايد بﻔهمند اين توپ عجيب از كجا روي زمين افتادهاست .اما هيچ

نشانه غير طبيعي ديده نميﺷد.

 مگه حيوون فضايي باﺷه .آخه كدوم حيووني اين رنگيه .سبز فسﻔري! اما يه ماهيهايي هستند كه اين رنگياند من خودم. ... -واي . ...يكي ديگه هم اينجاست.

حامد به پشت ﺷمشاد اﺷاره كرد .پشت ﺷمشاد بزرگ و رو به پيادهرو ،فضاي خالي بزرﮔتري بود و توپ ديگري آنجا افتاده

بود.

حامد و احمد از نزديك به آنها نگاه كردند.

رنگ اين يكي فرق داﺷت .آبي فسﻔري بود .سﻄح ﮔر ِد كُروياش نرم ديده ميﺷد .ﺷاخكهايي از قسمتهاي مختلﻔش

بيرون زده بود كه اندازههاي متﻔاوت داﺷت و نرم و ﺷﻔاف به نﻈر ميرسيد .نوك ﺷاخكها هم ﺷبيه فنجانهاي خيﺲ و

چسبناك بود.

 ﺷبيه توپ يا اسباب بازي نيست. -ﺷبيه حيوون زنده هم نيست.

احمد دستش را به سمت آن برد و درست موقعي كه حامد داد زد» :دست نزن!« ،دست احمد يك لحﻈه به توپ خورد و

زود جدا ﺷد.

توپي كه بيجان به نﻈر ميرسيد ،پﺲ از همان لمﺲ كوچك ،ناﮔهان حركتي كرد .حامد و احمد به عقب پريدند .توپ

ﺷروع به لرزيدن كرد .به نﻈر ميرسيد كه روي سﻄحش ﻻيهاي رطوبت ايجاد ﺷد و ﻻيه سﻔت روي آن كمي نرم و ژلهاي ﺷد.

بعد ﺷروع به چرخيدن كرد و اندازهاش كمي كوچك ﺷد.
حامد و احمد چند قدم عقب رفتند.

صدايي ﺷبيه جيكجيك يك پرنده مصنوعي از پيادهروي آن طرف ﺷنيده ﺷد .دخترك كوچكي با كﻔشهاي صدادار راه

ميرفت و مادرش كه پﻼستيك خريدش در دستش تاب ميخورد پشت سرش حركت ميكرد.

پاي بﭽه به ناصافي كف پيادهرو ﮔير كرد و زمين خورد و صداي ﮔريهاش بلندﺷد .مادر خم ﺷد .كيف بزرﮔش روي ﺷانه و

پﻼستيك خريدش روي ساعدش تاب خوردند و در انتهاي دستش متوقف ماندند .با همان دست دخترك را بغل كرد و دست

ديگر را دورش حلقه كرد و او را محكم به خود فشرد .دخترك ناﮔهان آرام ﺷد .بعد كف دستهايش را نشان داد .خاكي ﺷده
بود و هنوز سنگ ريزهها به آن چسبيده بودند .مادر با دست ديگرش سنگها را پاك كرد و كف هر دو دست را بوسيد.
دخترك لبخند زد و از مادر خواست كه او را دوباره روي زمين بگﺬارد.
٢

مادر او را روي زمين ﮔﺬاﺷت و لباسهايش را مرتب كرد و ﺷلوار خالي او را تكاند .آنها با صداي جيكجيك دور ﺷدند.
حامد و احمد دوباره به توپها خيرهﺷدند.

 -چقدر عجيبه!

 ترسناكه .ﺷايد خﻄر داﺷتهباﺷه .ديگه دست نزن. -بيا بريم.

 -اما من ميخوام يكي رو بردارم.

 ﺷايد سمي باﺷه .معلوم نيست چيه؟ -اما جالبه.

حامد نگاهي به اطراف انداخت .چوبي پيدا كرد و با چوب آرام به آن زد .هيچ اتﻔاقي نيﻔتاد .آن را روي زمين غلتاند .باز هم

هيچ اتﻔاقي نيﻔتاد.

 -زنده نيست! خﻄر نداره.

 اما چيزهايي كه زنده نباﺷند هم ميتونن خﻄرناك باﺷن. -بيا برﺷون داريم.

 -اما مامانطلعت. ...

 -به هيﭽكﺲ نشون نميديم .بيا بريم از عباسآقا پﻔكي بخريم و اينا رو با چوب تو پﻼستيكش بندازيم .تو ﮔاراژ

مامانطلعت ميذاريم و وقتي بابا اومد دنبالمون ،ميبريم خونهمون و تو زيرزمين قايم ميكنيم تا هيﭽكﺲ نﻔهمه .نگران نباش.

با چوب هر دو توپ را به ﻻي ﺷاخهها هل دادند تا عابر ديگري آنها را نبيند .كمي بعد با دو پﻼستيك مشكي حاوي دو

پﻔك بزرگ برﮔشتند .به عباس آقا ﮔﻔتهبودند كه دو پﻼستيك مشكي بدهد كه پﻔكها ديدهنشوند و عباس آقا تبسمي كردهبود
و به آنها نصيحت كرده بود كه بايد براي خوردن چاﺷت مدرسه به حرف بزرﮔترها ﮔوش كنند و آنها همانطور كه پﻼستيكها
را ميﮔرفتند ،چَشم بلندي ﮔﻔتند.

حامد هر دو توپ را بدون آنكه دستش به آنها بخورد ،داخل پﻼستيكها هل داد و دسته آنها را ﮔرفت.

وقتي در خانه مامانطلعت باز ﺷد ،احمد با سروصدا و با دو بسته پﻔك بزرگ وارد ﺷد و حامد آرام به ﮔاراژ رفت و

پﻼستيكها را آنجا ﮔﺬاﺷت .دو حلقه ﻻستيك به كمد كوتاه ﮔاراژ تكيه داده ﺷده بود .حامد در پﻼستيكها را ﮔره زد تا وقتي

آنها را برميدارند هم دستشان به توپها نخورد .ﻻستيكها را كنار زد تا در كمد را باز كند .توپها را روي ابزارهايي كه داخل
كمد بودند قل داد و در كمد را بست و ﻻستيكها را سر جايش ﮔﺬاﺷت.

مامانطلعت منتﻈرﺷان بود و غﺬا را زودتر آماده كرده بود .باباجون ديرتر ميآمد.

حامد و احمد دستها را ﺷستند و مامانطلعت پﻔكها را داخل كابينت ﮔﺬاﺷت و برايشان غﺬا كشيد.

وقتي باباجون آمد ،حامد و احمد نگاهي به هم انداختند .باباجون ظهرها كه ميآمد ماﺷين را داخل ﮔاراژ نميﮔﺬاﺷت .چون

دوباره بعدازظهر با آن به مﻄب ميرفت .وقتي بابا از راه رسيد و آن سه نﻔر مشغول خوردن غﺬا ﺷدند ،حامد و احمد سري به
ﮔاراژ زدند و از توپهاي عجيب خبر ﮔرفتند .همانجا بودند و هيچ حركتي نكرده بودند.

حامد توپها را برداﺷت و احمد هم سوييچ ماﺷين را از جيبش بيرون آورد .به سمت ماﺷين خودﺷان رفتند و توپها را

پايين صندلي عقب طوري كه به خوبي ديده نشود ،ﮔﺬاﺷتند .در ماﺷين را دوباره قﻔل كردند و باﻻ آمدند.

حامد كنار ميز آﺷپزخانه ايستاد و بلندبلند ﺷروع به حرف زدن كرد و احمد سوييچ ماﺷين را روي ميز هال ﮔﺬاﺷت.
٣

وقتي سوار ماﺷين ﺷدند ،احمد روي صندلي عقب دراز كشيد و وقتي به خانه رسيدند و بابا ديد كه احمد هنوز دراز كشيده

و حامد دم در ساختمان منتﻈر باز ﺷدن در است ،از پلهها باﻻ آمد تا در را باز كند.
 -بيا تو بابا .بيا تو بخواب.

احمد در را باز كرد و وقتي حامد و بابا وارد ساختمان ﺷدند ،احمد با توپها به سمت زيرزمين رفت و توپها را ريز تخت

زيرزمين پنهان كرد .دلش ميخواست يك بار ديگر به آن دست بزند ،اما ترسيد.

يك ساعت بعد ،وقتي بابا خوابيد دوباره به زيرزمين آمدند تا ﮔنج خود را بررسي كنند.
حامد آرام پﻼستيكها را باز كرد و توپها را بيرون غلتاند.

به هم نگاهي كردند .هر دو دلشان ميخواست دوباره به آن دست بزنند.

 -دست نزن .من كه بهش دست زدم انگار وقتي دستم بهش خورد جون ﮔرفت .اﮔه اين دفعه يهو بزرﮔتر بشه و بزرﮔتر بشه

و بتركه و ازش ﮔاز سمي بيرون بياد يا بزرگ بشه و نتونيم قايمش كنيم چي؟
 -راست ميﮔي .بهتره تو همون پﻼستيكا بﺬاريمشون.

دوباره پﻼستيكهاي مشكي را روي توپها كشيدند و درِ آنها را ﮔره زدند و زير تخت پنهان كردند.
مامان صبح زود رسيد .هنوز آنها به مدرسه نرفته بودند.

 هنوز زوده .سرما ميخوريد .سرويﺲ كه بوق زد بريد بيرون. -ميريم تو زيرزمين واميستيم تا زودتر بريم.

و قبل از آنكه از مامان هاجوواج و خسته چيزي بشنوند ،به زيرزمين رفتند و خبر ﮔرفتند.
هيچ تغييري نبود.

چند روز ديگر هم ﮔﺬﺷت .حامد و احمد ﮔاهي از توپهايشان خبر ميﮔرفتند و كمكم با ﺷروع امتحانات ماهانه كنجكاوي

خود را از دست دادند.

وقتي حامد براي پرسيدن سوالي پيش مامان آمد متوجه ﺷد كه در باره بيماري عجيبي صحبت ميكنند كه در بوجستان

ديده ﺷدهاست .بيماري كه چند نﻔر مبتﻼ ﺷده بودند.

افرادي كه پﺲ از ابتﻼ دچار نوعي فراموﺷي ميﺷدند و فقط ميخنديدند .به تدريج قسمتهايي از مغزﺷان از كار ميافتاد .

هنوز اين بيماري جديد بود و معلوم نبود كه چه بر سر بيماران ميآيد.

حامد نگاهي به مادر انداخت .برﮔه سوالش همﭽنان در دستش مانده بود.

 -بيا پسرم .سوالتو بپرس.

 اما چﻄور ميشه كه مغز آدم از كار بيﻔته؟ اختيار خنده از آدم بره؟ مثل اين ميمونه كه فرمانده رو اسير كرده باﺷند. بله همين طوره .كافيه يك ميكرب يا ويروس وارد بدن بشه و خودﺷو جايي كه ميتونه زندﮔي كنه برسونه. استادت چي ميﮔه مامان؟ اونكه كارش همين چيزهاست. من هم خبر رو از اون ﺷنيدم .بعدش اخبار هم ﮔﻔت.حامد ميخواست برﮔردد و به اتاقش برود.

 -اما انگار آمده بودي سوال بپرسي.

حامد كاغﺬ را روي ميز ﮔﺬاﺷت و سوالش را پرسيد.

ﺷب اخبار از بوجستان فيلمي نشان داد .آدمهايي كه ميخنديدند و به تدريج بقيه را نميﺷناختند .يك نﻔرﺷان هم مرده

بود.

۴

 -حاﻻ ممكنه تاثير اين بيماري را روي بدن بهتر بشناسند .افرادي هم كه با اينها در تماس بودند ،پﺲ از مدتي نشانههايي

از اين بيماري نشان دادهاند .ممكنه اين بيماري فراﮔير بشه.
 -مدرسهها هم تعﻄيل ميشه؟

مادر نگاهي به حامد انداخت و اسم تعﻄيلي مدرسه كه آمد احمد هم با اﺷتياق به مادر خيره ﺷد.

 -خدا نكنه!

اما حامد و احمد چيز ديگري در دل داﺷتند.

مامان اين هﻔته هم تهران ميرفت و بﭽهها و بابا باز هم به خانه مامانطلعت رفتند .وقتي باباجون آمد و قبل از آنكه

مشغول خوردن ناهار ﺷود ،حامد و احمد را صدا زد.

 -امروز يك بيمار از همون بيمارهايي كه تو تلويزيون نشون دادند در بيمارستانمون بستري كرديم .خونهﺷون در منﻄقه

دور از ما بود ،اما به هر حال ممكنه اين بيماري به هر طريقي پيداش بشه .دستاتون رو بشوييد و در خيابون نه چيزي بخوريد

و نه به چيز مشكوكي دست بزنيد.

حامد و احمد به هم نگاهي انداختند و سرﺷان را تكان دادند و هر دو ﮔﻔتند» :چشم«

مامان هم بعدازظهر تلﻔن زد و ﮔﻔت كه فردا صبح زود ميآيد و همين حرفها را به آنها ﮔﻔت.

مامانطلعت پيشدستي ميوههاي پوست كنده را جلوي آنها ﮔﺬاﺷت.
 -به هر حال بايد قوي باﺷيد تا سﻼمت بمونيد.

و به ميوهها اﺷاره كرد.

وقتي باباجون بعدازظهر به مﻄب ميرفت و از خانه ماسك زد ،آنها به هم نگاهي انداختند و چيزي نگﻔتند.
بابا بعد از ظهر دنبالشان آمد و آنها را به خانه رساند و خودش دوباره رفت.

آنها آرام وارد زيرزمين ﺷدند و پﻼستيكهاي سياه را بيرون كشيدند .درِ يك پﻼستيك را باز كردند .ﮔوي سبز غلتيد و روي

زمين افتاد .ﺷاخكهايش را از نزديك تماﺷا كردند .مثل يك فنجان به نﻈر ميرسيد و همه ﺷاخكها ﺷبيه هم نبودند.

ﺷاخكها كوتاه و بلند بودند و فنجانكهاي بزرگ و كوچك به سرﺷان وصل بود.

حامد از آﺷپزخانه زيرزمين چنگالي آورد و ﺷاخك را خم كرد .ﺷاخكها نرم بودند و به راحتي خم ميﺷدند .احمد چنگال

را ﮔرفت و ميخواست كه آن را به بدنه فشار دهد ،اما حامد مانع ﺷد و داد زد» :نكن! ممكنه بتركه!«
 به نﻈرت ممكنه اين بيماري ربﻄي به اين توپها داﺷته باﺷه؟احمد ﺷانهها را باﻻ انداخت.

 -من بهش دستزدم .يهو تكون خورد و كوچيك ﺷد .خيلي ترسناك بود .اما وقتي با چنگال يا چوب بهش ميزنيم حﺲ

نميكنه .به نﻈرم آدمها رو ميﺷناسه.

-ترسناكه! اﮔه يك حيوون بهش نزديك بشه چي؟

 نميدونم .نميشه امتحان كنيم .به نﻈرم باز هم كوچيك ميشه. -بو نداره .ﺷايد حيوونا بهش نزديك نشن.

 البته ﮔندم هم براي ما بو نداره اما پرندهها ميﺷناسن و ميخورن. -ممكنه خﻄر داﺷته باﺷه؟

 -اما اﮔه داﺷت تا حاﻻ خودﺷو نشون ميداد.

 -بيا ببريمشون بيرون .من دارم ميترسم .خيلي مشكوكن.

۵

 خب مثﻼً چكار ميكنن .دست كه بهشون نميزنيم. بيا به مامان بگيم. -بايد فكر كنيم.

مامان صبح از راه رسيد .اوقاتش حسابي تلخ بود .صبحانه را آماده ميكرد و زيرلب غرغر ميكرد .بابا نان تازه را روي سﻔره

ﮔﺬاﺷت و بﭽهها را صدا زد.

ﻼ با اين استاد كار نميكردم.
 -اي كاش اص ً

بابا پنير را روي نان ﮔﺬاﺷت.

 -اما در ويروس ﺷناسي اون تو ايران تكه .مشكلتون چيه؟

 من اين همه زحمت كشيدم تا موضوع پايان نامهمو مشخص كنم .آنقدر ايراد ﮔرفت كه ديگه انرژي براي ادامه كار ندارم. -اما ايراداﺷو اﻻن برطرف كني كه بهتره.

احمد نگاهي به حامد انداخت و لبش را ﮔاز ﮔرفت و سرش را تكان داد .حامد هم لبهايش را به هم فشرد و تبسم كرد.

 -باباجون ميﮔﻔت يك بيمار هم اينجا بستري ﺷده .اينجا هم اومده.

مامان نشست و غرغر كرد.

 -همين يكي رو كم داﺷتيم .استادم هم درﮔير همين موضوعه .اوقاتش هم تلخ بود .ميﮔه براي تحقيق در باره اين بيماري

دعوت ﺷده اما از بيماران هيﭽي به دست نيامده .نه تو خونِشون نه جاي ديگه هيچ اثري از عامل بيماري نيست .هرچي هست

به مغز آسيب ميزنه .قرار بود مغز بيماري كه فوت كرده رو مﻄالعه كنند.

هنوز ظهر نشده بود ،اما مدارس را تعﻄيل كردند .همه مدارس تعﻄيل ﺷده بود .براي حﻔظ سﻼمتي مردم اين تصميم

ﮔرفته ﺷده بود .مامان و بابا سركار بودند و حامد دنبال احمد رفت .كليد خانه را هم نداﺷتند .مدرسه احمد نزديك خانه
مامانطلعت بود براي همين به سمت آنجا به راه افتادند .وقتي وارد كوچه ﺷدند و چشمشان به ﺷمشادهاي خانه همسايه افتاد.

بياختيار دوباره به سمت آن رفتند ،اما هيچ چيز غيرعادي آنجا نبود.

وقتي باباجون آمد ﮔﻔت كه تعداد بيماران زياد ميﺷود و يك بخش را كامل به اين بيماران اختصاص دادهاند .صداي خنده

بيماران ،هر كسي كه وارد آن بخش ميﺷود را ميترسانَد .پرستاران و پزﺷكان ميترسند وارد بخش ﺷوند .همه با لباسهايي

كه سرتا پا مثل فضانوردها پوﺷيدهاست و با ماسك وارد ميﺷوند .هنوز نميدانند چﻄور اين بيماري منتقل ميﺷود .فقط
ميدانند كه كساني كه با بيمار در تماس بوده مبتﻼ ﺷدهاند.

مامان هم با بابا آمدند و مامان در باره پايان نامهاش با باباجون صحبت كرد.

 اﮔه بتوني در رابﻄه با همين بيماري جديد تحقيق كني خيلي خوب ميشه. -اما هيﭽي در موردش نميدونيم.

 -اما بيماران زيادي هستند و ميتوني همين جا كارهايت را انجام دهي و نيازي به رفت و آمد زياد هم نيست .تو اين

ﺷرايط هم رفت و آمدت كم ميﺷود .ممكناست راهها را هم ببندند كه رفت و آمد هم خﻄرناك و هم سخت ميﺷود .اينروزها

به همه ميﮔيم سعي كنيد كمتر از خونه بيرون بياييد .افرادي كه تنها زندﮔي ميكنند بيشتر در خﻄرند .همه كارها را بايد
خودﺷون انجام بدن و احتمال ابتﻼ بيشتر ميشه .يك نﻔر ميتونه در يك خانواده براي چند نﻔر كارها رو انجام بده .مثﻼ يك بار

بره نونوايي يا سوپر و چندنﻔر از اون استﻔاده كنند .اما افراد تنها اينطور نيستند .عﻼوه بر اون ،تنهايي توي خونه سخته و اونا

بيشتر دوست دارن از خونه بيرون بيان .اما وقتي چند نﻔر تو يه خونه باﺷن حوصلهﺷون كمتر سرميره و كمتر بيرون ميان.
مامانطلعت ميوههاي ﺷسته را روي ميز ﮔﺬاﺷت و رو به باباجون كرد.
۶

 -خﻄر نداره؟ نزديك ﺷدن به اين بيماران؟

مامان صدايي صاف كرد و ﮔﻔت » :آخه من دارم ميكرب ﺷناسي ميخونم .قراره بهسﻼمتي دكترا بگيرم .به هرحال كارم با

همين چيزهاست ديگه .تازه ميكربها و يروسهايي كه ديده نميشن ممكنه از لوله آزمايش فراركنن و يهجوري منو ﮔرفتار

كنن .اما اينطوري مريضها مشخصن و با حﻔاظت بهشون نزديك ميشم.

بابا پرتقالي برداﺷت و همانطور كه پوست ميكند ﮔﻔت» :امكان اينكه در خيابون مبتﻼ بشيم بيشتره .چون بيمار و سالم با

هم قاطي هستند و نميشه فهميد از كي بايد فاصله بگيريم«.

وقتي به خانه برﮔشتند ،احمد با مامان و بابا داخل ساختمان و حامد وارد زيرزمين ﺷد.

توپها را وارسي كرد .هيچ تغييري ديده نميﺷد .درِ زيرزمين را بست و به تراس آمد .احمد پرده را كنار زده بود و روي

تخت كه آفتاب نيمجان عصر زمستان روي آن افتاده بود دراز كشيده بود.

حامد حﺲ كرد صدايي ﺷنيدهاست .رويش را برﮔرداند و ناﮔهان چيز عجيبي ديد.

يك ﺷيء عجيب نزديك پشت بامشان ديدهميﺷد .ﮔويا يك توپ خاكستري بزرگ بود كه از باﻻ و پايين فشرده ﺷده بود و

بدون آنكه حالت ﮔرد خود را از دست بدهد ،ارتﻔاعش كمتر از طول و عرضش ﺷده بود .ﺷبيه دو تا كاسه كم عمق يا بشقاب

ﮔود كه روي هم ﮔﺬاﺷته باﺷند .زائدههايي ﺷبيه پنجره در چند نقﻄه داﺷت .حاﻻ ديگر هيچ صدايي نداﺷت و بيحركت مانده
بود .به بزرﮔي پﺬيرايي مامانطلعت بود.

حامد خواست احمد را صدا بزند .رويش را به پنجره كرد و به احمد اﺷاره كرد .نميتوانست حرف بزند .احمد اﺷارهاش را

ديد و روي تخت نشست .حامد دوباره سرش را برﮔرداند ،اما هيچچيز آنجا نبود .وقتي احمد آمد ،حامد همانجا روي زمين
نشسته بود.

 -چي ﺷده؟ پاﺷو .سرما ميخوري.

حامد آرام برخاست و به اتاقشان آمد.

وقتي ماجرا را تعريف كرد ،احمد يك قدم فاصله ﮔرفت.

 -ممممي ﮔگگن اين ببيمماري روي ممغز اثر داره.

حامد دستش را روي پيشاني ﮔﺬاﺷت .خنديد .احمد يك قدم ديگر عقب رفت.
حامد بلندتر خنديد احمد از اتاق فرار كرد.

حامد لباسهايش را عوض كرد و روي تختش دراز كشيد.
احمد ﻻي در را باز كرد.

 -خوبي؟

حامد ميخواست بخندد اما نخنديد و به احمد اﺷاره كرد كه بيايد.
احمد هم روي تختش دراز كشيد.

 -ميگم نكنه اين توپها مال فضاييها باﺷه .ممكنه؟

احمد با بدﮔماني نگاه كرد و لبهايش را جمع كرد.

 اين همه از فضاييها ميگن ﺷايد هم واقعا يه خبري باﺷه .اين توپها هم خيلي عجيبن. ميگم بيا جاﺷونو عوض كنيم .ممكنه فضاييها اين جا رو كشف كرده باﺷند. -كجا ببريم؟

 -اصﻼ ببريم بيرون بندازيم.

٧

 -به نﻈرم چون تو اونها رو ديدي ديگه برنميﮔردن و همينجا امنتره .ميگم خوبه فضاييها بيان و يه چرخي ما رو با

سﻔينه ﺷون بدن.

حامد خيره به احمد نگاه كرد.

 -اما من راست ميگم .واقعاً ديدم.

 خب ممكنه خيال كرده باﺷي .اما به هرحال ما جايي نداريم كه اين توپهاي ﮔنده رو ببريم.حامد چيزي نگﻔت و چشمها را بست.

اصﻼً نميتوانست آنﭽه ديده را به خيال ربط بدهد .دستش را روي پيشانيش ﮔﺬاﺷت.

حالش خوبِ خوب بود.
***

دو هﻔته بود كه از خانه بيرون نرفته بودند .مامان هم ديگر رفتوآمد نميكرد .راهها را بسته بودند و قرار بود تحقيقش را

همانجا براي بيماران بيمارستان باباجون ﺷروع كند .حاﻻ حامد و احمد ميفهميدند چرا مامان ﮔﻔت خدا نكند مدرسهها
تعﻄيل ﺷود .چقدر همه چيز سخت ﺷده بود .حوصلهﺷان سررفته بود.

وقتي بابا و مامان براي خريد از خانه بيرون ميرفتند ،حامد و احمد هم كه حوصلهﺷان سر رفته بود ،خواستند كه همراه

آنها بروند.

 -ماسك و دستكش يادتون نره.

خيابانها خالي بود .هيﭽكﺲ در خيابان نبود .مغازه بزرگ هم كه هميشه پر از جمعيت بود ،خلوت بود و افراد با ماسك و

دستكش و دور از هم حركت ميكردند.

حامد و احمد هم راحت نبودند .دو مرد كنار آنها با هم حرف ميزدند و ناﮔهان يكي از آنها با صداي بلند خنديد .حامد و

احمد فرار كردند و مامان به سرعت به سمت آنها آمد تا مﻄمئن ﺷود آنها از آن صدا دورند .مرد كه فرار حامد و احمد را ديد،
بلندتر خنديد و بقيه هم از او فاصله ﮔرفتند و او ديگر نتوانست خود را كنترل كند و با صدايي بسيار بلند ﺷروع به خنديدن

كرد كه متوجه ﺷد ،دوستش هم فرار كردهاست.

تنها وسط فروﺷگاه مانده بود و دهها نﻔر به او نگاه ميكردند .ناﮔهان ساكت ﺷد و سكوت فروﺷگاه را فرا ﮔرفت .حتي صداي

حركت چرخهاي ﮔاريهاي خريد هم ﺷنيده نميﺷد.

مرد با صداي بلند اعﻼم كرد كه هشياراست و فقط ﺷوخي كرده ،اما دوستش هم از دور برايش دست تكان داد و سبدش را

رها كرد و از فروﺷگاه رفت.

مرد هم سرش را پايين انداخت و فروﺷگاه را ترك كرد.

ﮔاري خريدش آن وسط مانده بود .كسي به آن هم نزديك نميﺷد.

بابا و مامان هم فوري ﮔاريهايشان را آوردند تا زودتر آنجا را ترك كنند.

وقتي به خانه برﮔشتند مادر همه وسائل را به زيرزمين برد و حامد و احمد هم به زيرزمين رفتند.

وسايل را همانجا ﮔﺬاﺷتند و جيزهايي كه خراب ﺷدني بود و بايد در يخﭽال نگهداري ميﺷد را باﻻ بردند و مامان پﺲ از

ﺷستن و خشك كردن ،آنها را در پﻼستيكهاي تميز ﮔﺬاﺷت و داخل يخﭽال جاسازي كرد.
٨

بعدازظهر مامان بايد به خانه يكي از دوستان كودك بيماري كه در بيمارستان بستري بود ميرفت .هر بيماري كه بستري

ميﺷد ،كساني كه با او در تماس بودند را بررسي ميكردند تا ﺷايد سرنخي از نحوه ابتﻼي او پيدا كنند .اسم كودك بيمار
حسين بود.

وقتي برﮔشت خيلي توي فكر بود.

موقع ناهار براي بابا ﺷروع به صحبت كرد.

 -حسين هيﭽي يادش نيست .داره هشيارياش رو از دست ميده .فقط ميخنده .اما آرش كه دوست حسينه چيز عجيبي

تعريف كرد .ازش خواستم هر چي خاطره داره از حسين بگه .بخصوص خاطراتي كه در يك ماه اخير بوده .اولش دوست نداﺷت

بگه .فكر ميكرد ﺷايد باور نكنم .اما آرش هم حالش خوب نيست .فقط نشانههاش فرق داره .به جاي خنديدن دچار توهم
ﺷديد ﺷده .ميﮔه با حسين از مدرسه برميﮔشتن كه دوتا توپ عجيب ديدن .اول با پا زدن .بعد حسين يك توپو كه دور ﺷده

بوده تو دستش ﮔرفته .ميﮔه توپ يهو زنده ﺷده و تكون خورده .بعد اون توپو انداخته .ولي دوباره برش داﺷته و ايندفعه

ناﮔهان توپ به سرعت كوچيك و كوچيكتر ﺷده و كف دستش غيب ﺷده .اولش آرش باورش نشده .حسين براي اينكه بگه
حرفش درسته توپ ديگه رو هم ﮔرفته و جلوي چشم آرش در يك چشم به هم زدن توپ دوم هم غيب ﺷده.
حامد و احمد كه قاﺷقهايشان بيحركت مانده بود به هم نگاه كردند.

ﻼ فكرش را هم
-طﻔلكي بﭽه دچار توهّم ﺷده .ذهنش داستان ساخته و او هم آن را باور كرده .طوري حررف ميزد كه اص ً

نميكردم دروغ بگه.

حامد و احمد به اتاق رفتند.

 كجا؟ بياييد .غﺬاتونو تموم كنيد. -باﺷه.

 -اﻻن ميآييم.

در اتاق را بستند .هر دو نﻔﺲنﻔﺲ ميزدند.
 بايد به مامان بگيم. -بله.

در را باز كردند و دوباره مشغول خوردن ﺷدند.
مادر آرام پﻼستيكها را باز كرد.

 -بايد عكسي از اينها بگيرم .براي استادم و براي آرش ببرم.

وقتي آرش با ديدن عكﺲ از جا پريد و ﮔﻔت توپهاي آنها ﺷبيه همين توپها بوده ،ﮔزارش آن را به استادش داد .استادش

فردا صبح آنجا بود.

جعبههاي بزرﮔي آوردند و توپها را در پﻼستيك به آن منتقل كردند.

 -ممكنه يك چيز دستساز باﺷه كه در اين ابعاد ساخته ﺷده و بعدش طبق برنامه كوچك ﺷده تا ﻻي ﺷيارهاي كف دست

قرار بگيره و از اونجا نﻔوذ كنه و خودﺷو به مغز برسونه .داﺷتن اين نمونه اصلي بخصوص اون يكي كه لمﺲ نشده ميتونه راهي

به سوي كليد حل اين معما باﺷه.
بعد نگاهي به مامان انداخت.

 ديگه ﻻزم نيست نگران موضوع تحقيقت هم باﺷي.٩

اينو امروز به آزمايشگاه منتقل ميكنيم و من هم همين جا ميمونم .از استاد بزرگ هم خواستم كه بيايد .جابجايي ممكنه

به اينها آسيب برسونه.

حامد مي خواست در باره چيزي كه ديده بود هم حرف بزند اما حرفش را قورت داد و چيزي نگﻔت.

 -كافيست چند تا از اينها در نقاط مختلف قرار دهند .از طريق آلودﮔي حيوانات يا انسانها ،عامل بيماري منتقل ميﺷه و

بعد از تكثير در مغز بقيه رو آلوده ميكنه .چند تا از اينها براي آلودﮔي كل زمين كافيه.
 -اما اين از كجا اومده؟ كي اينا رو ساخته؟

 -اينها سواﻻتي نيست كه به ما مربوط بشه .ما بايد راه مقابله با اينها رو پيدا كنيم .و بقيه بايد دنبال كسي بگردند كه اينها

رو درست كرده.

 -بايد پيداش كنند .ﺷايد دوباره به ﺷكل ديگهاي بخواد مردم رو اذيت كنه.

 -بله .و ﮔروهي از اين افراد مرتبط هم مدتيست مﻄالعهﺷون رو ﺷروع كردهاند.

در آزمايشگاه موفق ﺷدند تكهاي از توپ آبي را جدا كنند .هرچند وقتي آن تكه جدا ﺷد ،اندازه توپ به ﺷدت كم ﺷد و

كمي تغيير رنگ داد.

حاﻻ ميتوانستند مواد مختلف را براي نابودي آن آزمايش كنند.

ﮔروه ديگري هم بودند كه اطﻼعات مربوط به بيماران را تحليل ميكردند.

جالب اين بود كه در برخي خانوادهها به جز مادر خانواده افراد ديگر مبتﻼ ﺷده بودند.

اول فكر ميكردند ﺷايد زنان مقاومت بيشتري دﺷته باﺷند ،اما دختران مجرد يا زناني كه فرزند نداﺷتند تقريباً به اندازه

بقيه مبتﻼ ﺷده بودند.

استاد بزرگ سرش را تكان داد و رو به مامان كرد.

 -ما بايد حدسي هوﺷمندانه بزنيم .ﺷايد اين تكه مورد آزمايش از دست برود و ديگر نتوانيم حدس ديگري را آزمايش

كنيم .تحليل دادهها نشان ميدهد كه مادران ابتﻼي كمتري دارند.
مامان كاغﺬهايش را به سمت استاد بزرگ ﮔرفت.

 -بله .من در باره تﻔاوتهاي هورموني و مواد ترﺷح ﺷده در خون زنان پﺲ از تجربه مادري تحقيق كردهام .سﻄح باﻻي

اُكسي توسين در مادران وجود دارد.

 -پﺲ باز هم هر چي هست زير سرِ عشقه .جالبست .هورمون عشق! كاهش درد ،تقويت سيستم ايمني و  ...همه معجزه

عشق است.

استاد هم اضافه كرد» :و خيلي از جنگها و حتي مقاومت در برابر تهاجم و «. ...

مامان سرش را تكان داد و تبسم كرد .ياد حرف بابا افتاد كه به او ميﮔﻔت مادر بودن خيلي مهمتر از دكتر بودن است و

براي همين وقتي بﭽهها بزرﮔتر ﺷدند ،او دوباره درس را ﺷروع كرده بود.
استاد يك ﮔام پيش آمد.

 -بايد تاثير اُكسي توسين را بر اين عامل عجيب آزمايش كنيم.

مسير آزمايش مشخص بود و كار با ﺷدت ادامه پيدا كرد .هم كار بود و هم درس .پاياننامه مامان هم بر همين اساس تغيير

كرد و ﺷكل ﮔرفت.

مامان اين روزها خيلي كم به خانه ميآمد.

استادش و استاد بزرگ هم مدام مشغول كار بودند.
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نتيجه آزمايشات خيلي خوب پيش ميرفت .چند استاد ديگر هم آمده بودند .اما ﮔروهي كه به دنبال نحوه ساخت اين توپ

عجيب بودند هنوز هيچ سرنخي پيدا نكرده بودند.

حاﻻ در دوراني كه لبخند ايجاد ترس ميكرد ،ﺷهر آنها مركز اميدي براي همه كشور ﺷدهبود.
چند دكتر داروساز هم به تيم آنها پيوسته بودند.

اولين دارو آماده ﺷده بود.

مامان دلش ميخواست اولين دارو را حسين امتحان كند.

حاﻻ حسين هيﭽكﺲ را نميﺷناخت و وارد مرحله تهاجم ﺷده بود و به همه بدوبيراه ميﮔﻔت.

تزريق انجام ﺷد.

مامان دوست داﺷت تمام وقت كنار او بايستد.
حتي ﺷب به خانه نيامد.

فردا صبح مامان به خانه آمد .رنگش پريده بود و خسته به نﻈر ميرسيد ،اما چشمانش برق ميزد.
حسين صبح صبحانه خورده بود و حرفهاي بدي به پرستارش نزده بود.

همه چيز داﺷت خوب پيش ميرفت.
مامان صبحانه را آماده كرد.
بابا به او نگاهي انداخت.

 -خستهاي! برو و استراحت كن .من صبحانه بﭽهها رو آماده ميكنم.

حامد و احمد نگاهي به حلقههاي كبود دور چشم مامان انداختند .اما مامان لبخند ميزد.

 -دوست دارم خودم آماده كنم.

وقتي صبحانه خوردند ،حامد و احمد به اتاقشان آمدند.

حامد كمي پنجره را باز كرد .بهار بود و هوا خيلي خوب به نﻈر ميرسيد.

احمد هم روي تخت دراز كشيد.

حامد به سمت ميزش آمد و پشت آن نشست .مدادي برداﺷت و ﺷروع به نوﺷتن كرد.

 -چي مينويسي داداش؟

 براي فضاييها نامه مينويسم. -چي مينويسي؟

 مينويسم نميتونن راحت زمين و مردمش رو نابود كنن .ميﮔم مامانها هيچ وقت نميﮔﺬارند زمين و مردمش نابود بشه. اما ننويﺲ .اونا اﮔه بﻔهمن واسه مامانا نقشه ميكشن .ما كه نميدونيم اين دفعه چه نقشهاي تو سرﺷونه.حامد نگاهي به احمد انداخت.

كاغﺬش را مﭽاله كرد و توي سﻄل كاغﺬها انداخت.

 -ﺷايد درست بگي .ﺷايد اونها اصﻼً نﻔهمن مامان يعني چي .ﺷايد از مامانهاﺷون به دنيا نميان .ما كه هيﭽي در بارهﺷون

نميدونيم .ﺷايد براي بﭽهدارﺷدن دونيم ميشن .ﺷايد. ...

حامد خم ﺷد و از داخل كمدِ زير ميز مدادرنگيهايش را برداﺷت و روي ميز ﮔﺬاﺷت .كاغﺬ سﻔيد بزرﮔي روي ميز پهن

كرد.

 -حاﻻچكار ميكني؟
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 -بايد اونها بﻔهمن كه نميتونن خنده رو نابود كنند .تا وقتي كه آدمها ميخندن ،كنار هم ميمونن و به هم كمك ميكنن

و با هم ميخندن .ميخواستن اول از همه مردم رو از خندوندن بترسونن .بعد اونا رو از هم دور كنن .بعد هم هر كاري دوست

دارن بكنن .اما نميشه .اونا به خندههاي ما حمله كردن .پﺲ از اون ميترسن .ميخوام براي مامان يك نقاﺷي بكشم .يك باغ
پرﮔل كه زمستون و پاييز هم ﮔلهاش خراب نشن .ميدونم هر بار ببينه لبخند ميزنه.

احمد نشست .بعد از جا برخاست و به سمت ميزش رفت .مدادهاي رنگياش را روي ميز ولو كرد و آنها را كنار زد تا براي

كاغﺬ سﻔيد بزرﮔش جايي باز ﺷود. ...
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