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نام اثر :پرفسور آريتا و تورشا
همه جا سرد و مه گرفته بود .به سختي همه چيز به چشم مي خورد .صداهاي مهيبي به گوش مي رسيد .آريتا به سختي بﻠﻨد ﺷد.

هﻨوز كفشش زير سﻨگ هاي مشكي گير كرده بود .بايد هرچه زود تر فرمولو پيدا مي كرد .صدا نزديك و نزديك تر مي ﺷد .بﻠﻨد
داد مي زد آريتااا آآآآريييتاااا ....

سريع پاﺷو از داخل كفش بيرون كشيد و پابرهﻨه دويد .انقدر دور ﺷد كه نميدونست كجاست .بﻠﻨد داد كشيد من بايد به همه مي

گفتم .من بايد مي گفتم .نور سفيدي از باﻻ روي صورتش افتاد  .تورﺷا روي يك جسم عظيم الجثه به طرفش اسﻠحه اي كه پر از
حشره هاي وحشي بود نشانه گرفت .آريتا به سرعت فرار كرد.

تورﺷا چﻨان با تمسخر در بﻠﻨد گويي كه در دستش بود گفت :اين همون عﻠم خودته پرفسور آريتا ببين چي كار كردي؟!!
حاﻻ چرا فرار مي كﻨي؟ نوبته خودته گونه ي تو كمه! بايد مثل قديم پيش خودم بياي.

پرفسور انقدر دويد از آزمايشگاهي كه داﺷت دور ﺷده بود .عﻠف هاي هرز به دور پاها ي آريتا حﻠقه زدند .به طرف داﻻن روي گل و
ﻻي ك شيدنش .درخت اصﻠي گفت چه حسي داري؟!! همه چيز به خاطر اﺷتباه تو بوجود اومد .فهميدي دستيارت از عﻠم براي
كارهاي پﻠيد استفاده ميكﻨه .سكوت كردي.

همه بهت گفتن اخراجش كن .گفتي چﻨين چيزي نيست.

چقدر از گونه ي تو هﻨوز وجود داره .آره خودتو ميگم چﻨد هزار انسان يا بهتره بگم چﻨد انسان؟! دوستات نيستن؟!!

نصف ﺷهرها ازآب پر ﺷده  .گونه هاي گياهي از بين رفتن .همه جا مه ﺷده .چﻨد ماه ﺷده كه هوا روﺷن نيست.
بهت ميگم بيا جﻠو.

آريتا كه توان نداﺷت بﻠﻨد بشه .درخت با ﺷاخه هاي عظيم و خشكي كه داﺷت محكم به ديوار داﻻن پرتابش كرد .گفت زير پاتو

ببين .جايي كه ايستادي تﻨها همين جاست كه تمام اتفاقات ﺷهر ها قابل ديدنه.

ميبيﻨي ﺷهرها پر از ويروس هاي عظيم الجثه ﺷدند .به نظرت طولشون به چﻨد متر ميرسه؟!! آهاي با توام  ١متر ٢ ،متر يا  ٢٠متر

فقﻂ تو اين كارو كردي .پرفسور با ترس و تعجب گفت نه اصﻼ كار من نيست .تورﺷا دستيارم تمام تحقيقاتي كه روي نظريه

دانشمﻨد پيشين تسﻼ كار مي كردم رو دزيده .با چوب هاي خشكي كه داﺷت محكم به صورتش كوبيد و گفت بگو چه آزمايشاتي
انجام ميدادي.

روي نظريه هاي آتش سرد و اوسيﻼتور كه دانشمﻨد پيشين تسﻼ ارائه كرده بود تحقيقات انجام مي دادم .كه براي انسان و بشر

خيﻠي هم مفيد واقع مي ﺷد .ولي تورﺷا تمام تحقيقاتم رو عوض كرد و باعث ﺷد ويروس هاي زنداني ﺷده در قطب جﻨوب وارد

محيﻂ ﺷدند .يخ هاي قطب هر روز در حال ذوب ﺷدن هستﻨد .هر چه سريع تر بايد به آزمايشگاه برگردم تا بتونم همه چيز رو به
حالت قبل برگردونم.

آتش سرد ،براي تميز ﺷدن انسان و محيﻂ تحقيق مي كردم كه طبق نظريه گفته بود باعث تميزتر ﺷدن هست بﻠكه براي مصارف

دارويي نيز كاربرد دارد .همچﻨين اين وسيﻠه ميتواند فرد را در سردترين ﺷرايﻂ گرم نگه دارد و حتي بعد از هر بار استفاده مقدار

قابل توجهي اوزون توليد مي كﻨد.

اوسيﻼتور تسﻼ رو براي ازبين بردن بيماري ها تحقيق مي كردم.

پرفسور به درخت اصﻠي گفت :همه چيز از اتمها تشكيل ﺷدهاست و هر ﺷي يك فركانس طبيعي دارد كه با آن در حال ارتعاش

است .اگر دستگاهي ،فركانسي معادل فركانس ارتعاش اين ذرهها توليد كﻨد ،سيستم با دامﻨهاي بزرگتر پاسخ خواهد داد كه اين

پاسخ ميتواند بسيار مخرب باﺷد.

يك مثال واقعي برايت مي گويم مخرب بودن امواج مكانيكي ،فروريختن پل تاكوما است .اين پل وقتي بادي ضعيفي مي وزيد

امواجي با فركانس رزونانس پل توليد كرد ،در كمال تعجب فروريخت چون هم فركانس بودند .خب نظريه تسﻼ بيان كرده براي

ازبين بردن بيماري ها كاربرد دارد .اگر امواج اوسيﻼتور با امواج بدن هماهﻨگ ﺷود ،ميتواند بيماريهاي متعددي را درمان كﻨد.

پرفسور به درخت اصﻠي گفت :فقﻂ براي پيشرفت و زندگي بهتر انسان ها تﻼش كردم .درخت اصﻠي گفت برو ٣ ،روز زمان داري تا
ﺷرايﻂ به حالت قبل برگردد.

اﻻن فقﻂ عﻠم ،ويروس و باكتري در ﺷهر وجود دارد .ولي از عشق و محبت ﺷهر خالي ﺷده .انسانيت نيست چون انسان ها هم به
لطف دستيارت تورﺷا كم ﺷده.

اين عﻠم بيش تر از سود زيان داﺷت .دستياري انتخاب كردي كه طماع بود .با تحقيقات تو دستگاه هاي ضد بشر دوستانه درست

كرد تا به قدرت برسد .اگر تا سه روز نتواني اوضاع را درست كﻨي خودت هم محو ميشي.

آريتا نفس زنان مي دويد .همه جا پر از ويروس و باكتري بود .نه نه به من دست نزن .خداي من نه دستم ؟! دستم داره سياه

ميشه .سريع تر به دويدن ادمه داد .تا رهاش كﻨه .پرفسور سريع پيراهﻨش رو پاره كرد دوره دستش پيچيد .دستش سياه ﺷده بود .

نه نه داره ميفته.

خداي من نظام طبيعت با كارهاي تورﺷا در حال از بين رفتﻨه .چي كار كﻨم .بايد خودمو سريع به آزمايشگاه برسونم.

تورﺷا وارد آزمايشگاه من ﺷده .همه جا پر از حشره هاي وحشي ﺷده .چي كار كﻨم؟! چي كار كﻨم؟!

به جمع كردن چوب و برگ هاي خشك مشغول ﺷد .آريتا انقدر فشار داد تا ﺷبيه توپ بشه .با كبريتي كه تو جيبش بود .آتششون

زد و داخل آزمايشگاه پرتاب كرد .حشره ها فرار كردند .اما تورﺷا هﻨوز در آزمايشگاه بود .پرفسور سريع وارد آزمايشگاه ﺷد .داخل

كشو ها زير ميز همه جا دنبال فرمول ميگشت تا بتونه همه چيز به حالت قبل برگرده .برگه ها دست دستيارش بود .تورﺷا گفت
اين فرمول ها رو ميخواي؟! اﻻن ميسوزونمشون.

من قدرتمﻨد ترين فرد جهانم .آريتا گفت :به اين قدرت نميگن .تو تﻨهايي ،.براي كدام انسان ها ميخواهي قدرت خودتو به نمايش

بذاري؟؟ همه رو از بين بردي .ديگر هيچ چيزي باقي نذاﺷتي.

تورﺷا  ،بﻠﻨد خﻨديد ،ويروس ها و باكتري ها هستﻨد .جاي انسان ها رو پر ميكﻨﻨد .از انسان ها قوي ترند و چيز زيادي هم نمي

خواهﻨد .پرفسور گفت اﺷتباه ميكﻨي اين ها در حال استفاده از خودت هستﻨد .تحت فرمانشون هستي بدون اين كه متوجه بشي.
پشتت دسته دسته باكتري ايستاده .يكي هم پشت سرت چسبيده .هركاري بخواد انجام ميدي.

ناگهان دستيار به خودش اومد و بﻠﻨد گفت مﻨو نجات بده .دارن مﻨو از بين ميبرن .بيا اين برگه هاتو بگير .سرجات بمون برات پرت

ميكﻨم .آريتا هم سريع در هوا گرفت اما يك صفحه در دهان يك باكتري افتاد و بﻠعيد.

آريتا سريع از آزمايشگاه دور ﺷد .باخودش تكرار مي كرد من بدون صفحه ي بﻠعيده ﺷده هم ميتونم بسازم.

فقظ تﻨها راهش همين بود .از هر جايي در ﺷهر وسايﻠي كه از بين رفته بود ،قطعات سالم رو پيدا كرد .ﺷروع كرد به ساختن

دستگاه ،سريع درست كرد و با خودش به مركز ﺷهر برد به برق زيادي نياز داﺷت .تا كار كﻨه .كابل هاي برق رو وصل كرد دكمه

روﺷن رو زد .هيچ اتفاقي نيفتاد .چﻨدين بار لگد هاي محكم به موتورش زد تا كار كﻨه .فقﻂ تو ميتوني همه چيز رو درست كﻨي.

دستش رو از روي حركت اهرم برداﺷت .ناگهان دستگاه با نور زياد به دور خودش چرخيد .با خوش حالي گفت آره آره خودﺷه .دور
آريتا همه چيز در حال چرخش بود .زمان داﺷت به عفب بر ميگشت.

پرفسور براتون بسته پستي آمده امضاي ﺷما را نياز دارن .پرفسور لطفا از خواب بيدار ﺷويد .آريتا در حالي كه خواب نبود

چشمانش را باز كرد با لبخﻨدي كه داﺷت بسته را تحويل گرفت .تمام تحقيقاتش را از بين برد تا فاجعه اي كه پيش آمد تكرار
نشود .فقﻂ پرفسور آرتيا از تمام اتفاقاتي كه افتاده بود خبر داﺷت.

و اما در آخر عﻠم براي پيشرفت بشر و بهبود زندگي انسان ها سودمﻨد واقع ﺷده است .اگر ما از نظريه ي دانشمﻨدان در عﻠم براي

هدف ها ي ﺷوم و غير انساني بهره بگيريم .اول از همه خود ﺷخصي كه در اين راه پست و ﺷوم قدم گذاﺷته است از بين مي رود.

كه فقﻂ با عقب بردن زمان ميتواند خودش و ديگران را نجات دهد

هميشه اول بايد به آخرش فكر كرد زيرا بشر هﻨوز نتوانسته زمان را به عقب ببرد.

اين داستان و نمامي اسامي آن تخيﻠي مي باﺷد و از ذهن نويسﻨده گرفته ﺷده است.
پي نوﺷت

داﺷمﻨد پيشين نيكوﻻ نسﻼ نظريه هاي با ارزﺷي ارائه كرده است .تمام نظريه هايي كه در داستان آورده ﺷده واقعي مي باﺷد.

كه در روسيه از نظريه اوسيﻼتور تسﻼ براي درمان بيماري استفاده مي كﻨﻨد .و مثال به كارگرفته ﺷده در زمان تسﻼ براي تخريب

پل واقعي مي باﺷد.

در ﻻيه مﻨجمد دائمي اعماق زمين ويروسها زنداني هستﻨد ،با ذوب ﺷدن يخ هاي قطب اگر همچﻨان به ذوب ﺷدن خود ادامه

دهﻨد احتمال دارد دوباره ويروس هاي باستاني بيدار ﺷوند و ﺷيوع پيدا كﻨﻨد ..از سوي ديگر ،اين ويروسهاي باستاني تقريبا ٣٠

برابر بزرگتر از ويروسهاي معمولي هستﻨد و از نظر اندازه بيشتر ﺷبيه به يك باكتري است.

هيچ ﺷكي نيست كه يك روزي اين ويروسها پديدار خواهﻨد ﺷد اما همين حاﻻ ويروسهاي زيادي در حال گردش در ميان

حيوانات زنده هستﻨد كه بايد ويروسهاي يخ زده را در قسمتهاي آخر ليست نگرانيهايمان قرار دهيم.

