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تاج هاي رنگي

اگر يك ماجراي عجيب در زندگيتون داشته باشيد ،اين داستان براي شﻤا جذاب نيست ،چون عين واقعيت است!يك روز داشتﻢ

در ﺧانه راه مي رفتﻢ و به كرونا فكر مي كردم :يعني واقعاً نﻤي شود شكستش داد؟يعني اينقدر قوي و قدرتﻤند است؟هﻤينجوري
داشتﻢ در اتاق راه مي رفتﻢ كه يكدفعه ديدم ﺧيلي ﺧسته هستﻢ .رفتﻢ روي تﺨتﻢ و ﺧوابيدم،يك ﺧواب عﻤيق....يكدفعه از ﺧواب

پريدم!مي ﺧواستﻢ آب بﺨورم كه ديدم در ﺧانه نيستﻢ،در جاي نرمي نﺸسته بودم كه مانند ژله تكان مي ﺧورد و كوه هاي سفيدي
جلوي رويﻢ بود،آنقدر سفيد كه مانند مرواريد مي درﺧﺸيد.پايين را نگاه كردم،ديدم ﺧيلي تنﮓ است و امكان ندارد در آن جا

شوم.من كجا بودم؟ ﺣتﻤا فكر مي كنيد براي يك دﺧتر بﭽه  ١١ساله ﺧيلي سﺨت و ترسناك است كه در جايي تنﻬا بيرون از ﺧانه

باشد،اما اين ﺣرف در مورد من صدق نﻤي كرد،چون بعد از ﺧواندن  ١٠٠ها كتاب تﺨيلي مي فﻬﻤيدم در جايي بيرون از جﻬان

ﺧودمان هستﻢ آﺧه آنجا كه من بودم بسيار بسيار بزرگ و البته تاريك بود.ديديد اگه جايي باشيد ،مﺜﻼً ﺧانه ي يكي از دوستان

دورتان اﺣساس غريبي مي كنيد؟اما من در آنجا اصﻼ ﺣﺲ غريبي نداشتﻢ ،زيرا ﺣﺲ ميكردم جﻬاني است كه ﺧودم آن را هدايت

مي كنﻢ! يكدفعه چيزي هلﻢ داد و افتادم در هﻤان راه باريك!رفتﻢ و رفتﻢ و رفتﻢ تا باﻻﺧره )البته فكر كنﻢ( رسيدم پايين.سعي

كردم بايستﻢ ،اما نتوانستﻢ!براي هﻤين ﺧواستﻢ بنﺸينﻢ،اما ﺣتي نتوانستﻢ بنﺸينﻢ!چون چيزي داشت من را به سﻤت ﺧودش مي

كﺸاند.سعي كردم چﺸﻤانﻢ را باز كنﻢ،بعد از تﻼش بسيار باﻻﺧره توانستﻢ چﺸﻤانﻢ را باز كنﻢ،به زور توانستﻢ ببينﻢ كه دوتا چيز
بزرگ و تقريبا بيضي دارد من را به سﻤت ﺧودش مي كﺸاند،در يك نگاه فﻬﻤيدم آن ها شش هستند! يعني من در بدن ﺧودم

بودم؟ يا شايدم در بدن فردي ديگر؟اما آﺧه مگر مي شود؟!داشتﻢ فكر مي كردم كه يكدفعه ديدم در جاي ﺧطرناكي هستﻢ.من در

جنﮓ بزرگي بودم!!!!رفتﻢ در جايي و پناه گرفتﻢ .از آنجا توانستﻢ ببينﻢ كه چه كساني با هﻢ مي جنگيدند.موجوات كوچك و زيبايي

كه مانند تاجي كروي شكل با موجوداتي گرد و سفيد با صورت ﺧسته.فﻬﻤيدم آن گرد و سفيد گلبول هاي سفيد و آن موجودات

زيبا و مانند تاج....كرونا!!!!واقعا ترسناك بود كه داشتﻢ قاتﻼن هزاران نفر را با چﺸﻤان ﺧودم مي ديدم!انگار كه آب يخ ريﺨتن روي

سرم! اما به هر ﺣال داشتﻢ مي ديدم كرونا با بدن ما چه مي كند:كرونا اول سلول هاي بدن را از چنﮓ ﺧودتان در مي آورد.ويروس

هاي كرونا داشتند از راه تنفﺲ وارد بدن مي شدند.آن ها داشتند سلول هاي بدن را كه راه هاي هوايي و ريه ها را پر كرده

است،آلوده مي كردند و آن ها را تبديل به چيزي مانند كارﺧانه ويروس كرونا مي كند.در آنجا بود كه يك لﺤﻈه ديدم گلبول هاي

سفيد نيزه بدست ،با ويروس هاي كرونا مي جنگيدند ،اما ويروس هاي كرونا قوي تر بودند ،براي هﻤين ويروس هاي جديد بسياري

توليد شد كه باعﺚ شد سلول هاي بيﺸتري را آلوده كنند).من در اينجا فﻬﻤيدم كه ويروس ها ﺧيلي هﻢ موذي هستند چون آنﻬا از

پﺸت ﺣﻤله مي كردند(سيستﻢ ايﻤني هﻢ بي كار نﻤانده بود و سربازهاي ﺧود را)گلبولﻬاي سفيد(به جنﮓ ويروسﻬا فرستاد.سرباز

هاي سيستﻢ ايﻤني چون مﻬاجﻢ را تﺸﺨيص داده بودند  ،با يك ماده ي شيﻤيايي داشتند هﻤديگر را از وجود يك مﺸكل آگاه مي

كردند .فكر كنﻢ براي هﻤين بدن درد مي گيرد و تب مي كند.سلول ها هﻢ تﺤريك مي شدند و سرفه هاي ﺧﺸك شروع شد البته
در ابتدا  ،بعد از آن سرفه ها هﻤراه با ويروس هاي كﺸته شده بودند.جنﮓ بسيار بسيار سﺨتي بود ،اما من هيچ وقت نفﻬﻤيدم كدام
جناح پيروز شدند،چون ساعتﻢ زنﮓ ﺧورد و من را از اين ﺧواب عﻤيق و ترسناك بيدار كرد،به هر ﺣال من باﻻﺧره فﻬﻤيدم كرونا با

بدن چه مي كند!از آن روز به بعد من من ديگر ﺧيلي بيﺸتر پروتكل هاي بﻬداشتي را رعايت مي كنﻢ .هر بار كه تعداد مبتﻼيان به

كرونا را در تلويزيون مي ديدم به ياد چﻬره هاي ﺧسته سرباز هاي سيستﻢ ايﻤني مي افتادم .اميدوارم ديگر هيچ وقت آن صﺤنه ها
را دوباره نبينﻢ.
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