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زندگي دوباره

پرهام پسري  ١٠ﺳاﻟﻪ و ﻟجباز بود كﻪ عﻼقﻪ زيادي بﻪ ﺳاخت خانﻪ شني در ﺳاحل و شنا در دريا داشت.خواهر پرهام دو ﺳال
قبل موقع شنا در دريا طعمﻪ كوﺳﻪ ماهيان شد و از آن روز واﻟدين پرهام نمي گذاشتند تا او در دريا شنا كند.پرهام بﻪ حرف

هاي واﻟدينش،بابك و بهناز گوش نميداد .بابك خانﻪ اي كنار ﺳاحل در يك جزيره زيبا خريده بود.خانﻪ اي  ٢طبقﻪ و رويايي
بود.يك حوض كوچك كﻪ شباهت زيادي بﻪ عصا داشت شب ها از آب پر و روزها از آب خاﻟي ميشد و باغچﻪ را آبياري ميكرد و

ديگر نيازي بﻪ آبياري باغچﻪ و پركردن حوض آب وجود نداشت.همسايﻪ ديوار بﻪ ديوار بهناز خانم كﻪ نيلوفر خانم بود گفت كﻪ

هيچ كسي تو اين خانﻪ بيشتر از  ٣ماه نتوانستﻪ زندگي كند و اتفاقات وحشتناكي تو اين خانﻪ افتاده اﺳت .بهناز خانم با تعجب
پرﺳيد چﻪ جور اتفاقي؟ .بﻪ او گفت كﻪ صاحب خانﻪ قبلي دختري  ١٣ﺳاﻟﻪ داشتند كﻪ در حال بازي كردن تو آب بود كﻪ يكدفعﻪ

تو اين حوض كوچك كﻪ ارتفاعش نصف قد اين دختر بود مي افتد و غرق ميشود.نيلوفر خانم بﻪ او گفت كﻪ ﺳال ها قبل
جادوگري تو اين خانﻪ زن دگي ميكرده و موقعي كﻪ با عصاش در حال پرواز بر روي دريا بوده تو آب ميفتد و خودش با عصاش بﻪ

تﻪ آب ميروند و از آن روز ديگر خبري از او نبود .بهناز خانم كﻪ بسيار ترﺳيده بود بﻪ خانﻪ آمد و در مورد حرف هاي همسايﻪ بﻪ

همسرش بابك گفت.او با صداي بلند خنديد و گفت اين حرف ها خرافات و دروغ اﺳت.بهناز خانم كﻪ با اين حرف همسرش آرام
شده بود بﻪ پرهام گفت بﻪ نانوايي برو و شش تا نان بگير.پرهام گفت باشﻪ و دوچرخﻪ خود را برداشت و بﻪ ﺳمت ﺳاحل در حركت

بود كﻪ چشمش بﻪ نوشابﻪ و پفك هاي درون مغازه افتاد و با پول نان براي خودش نوشابﻪ و پفكي خريد.بﻪ ﺳاحل كﻪ رﺳيد

دوچرخﻪ اش را كنار ﺳاحل روي شن ها قرار داد.بدون اينكﻪ دﺳتهايش را بشويد شروع كرد بﻪ خوردن نوشابﻪ و پفك و بطري
خاﻟي نوشابﻪ را بﻪ شكل قايقي درﺳت كرد و تو آب انداخت .پرهام بﻪ ﺳمت دريا رفت و شيرجﻪ اي در آب زد و شروع كرد بﻪ
شنا كردن .ناگهان باران شديدي شروع بﻪ باريدن كرد و دريا طوفاني شد  ،با اينكﻪ پرهام شناگر ماهري بود وﻟي حريف دريا نشد

و غرق شد.خبر غرق شدن پرهام در جزيره پخش شد و همﻪ با تعجب گفتند چگونﻪ غرق شده اﺳت؟؟ او كﻪ شناگر ماهري

بود.خانواده پرهام بسيار ناراحت شدند و تصميم گرفتند تا آن خانﻪ را ترك كنند.بهناز بﻪ بابك گفت همسايﻪ بﻪ ما تذكر داده
بود كﻪ كسي نميتواند تو اين خانﻪ زندگي خوبي داشتﻪ باشد وﻟي تو بﻪ من توجﻪ اي نكردي و حرف هاي من و همسايﻪ را مسخره

كردي .بابك با صداي گريان جواب داد ببخشيد  ،من مقصر اتفاقات پيش آمده هستم.شب هنگام موقعي كﻪ بابك و بهناز تو
اتاقشون خواب بودند صداي شنا كردن فردي را از حوض خانﻪ شنيدند.آنها ﺳريع بﻪ ﺳمت حوض خانﻪ رفتند و با كمال تعجب
١

عكس پسرشون را تو آب ديدند كﻪ ميگفت من زنده ام و بﻪ زودي برميگردم.آنها حاﻻ مطمئن شدند كﻪ جادوگر جان پسرشان را
گرفتﻪ اﺳت .تصميم گرفتند تا خانﻪ خود را بفروشند و بﻪ جاي ديگري بروند .روزها كنار ﺳاحل ميرفتند تا نكند دوباره فرزندشان

را ببينند و نميتوانستند حقيقت مرگ پسرشان را باور كنند.وﻟي پرهام موقعي كﻪ غرق شد و بﻪ كف دريا رﺳيد بطور اتفاقي

روي يك عصاي جادويي افتاد و تبديل شد بﻪ يك ماهي بازيگوش و زيبا.او حاﻻ تنها بود و پدر و مادرش را از دﺳت داده بود.در
گوشﻪ اي از تختﻪ ﺳنگ نشستﻪ بود تا اينكﻪ يك ماهي چشم گنده ﺳياه رنگي او را ديد.بﻪ او گفت چرا ناراحت هستي و گريﻪ

ميكني ؟؟.گفت واﻟدينم را از دﺳت داده ام و خيلي گرﺳنﻪ هستم .ماهي چشم گنده او را بﻪ خانﻪ خود برد و مقداري جلبك

خوشمزه براش آماده كرد.پرهام كﻪ خيلي احساس گرﺳنگي ميكرد مجبور شد تا جلبك ها را بخورد و از او تشكر كرد.پرهام بﻪ

او گفت تو اين جا چكار ميكني؟و او جواب داد كﻪ من تو قلعﻪ باكتري كلستريديوم ها بعنوان نگهبان كار ميكنم .پرهام با تعجب
پرﺳيد ؟كلستريديوم ديگﻪ چﻪ جانوري اﺳت ؟يك نوع ماهي اﺳت ؟.او جواب داد كﻪ نﻪ .كلستريديوم ها فرمانرواي ميكروب ها

هستند .هيكلي ظريف و قدي كوتاه  ،مانند چوب كبريت دارند.اين باكتري با توﻟيد ﺳم بوتوﻟينوم ميتواند ابتدا باعث عﻼيمي مانند

ضعف،خستگي ،ﺳرگيجﻪ،اختﻼل در ديدن و بلع غذا و در نهايت باعث مرگ انسان ها بشود و تصميم دارند تا همﻪ انسان ها را
نابود كنند.پرهام بﻪ ماهي چشم گنده گفت من هم يك انسان بودم و موقعي كﻪ تو آب افتادم تبديل بﻪ يك ماهي شدم و ميخوام

كمكم كني تا در مورد كلستريديوم ها كﻪ چگونﻪ تصميم دارن انسان ها را نابود كنند اطﻼعاتي كسب كنم.ماهي چشم گنده او
را بﻪ قلعﻪ كلستريديوم ها برد و قرار شد كﻪ بعنوان آشپز تو آشپزخانﻪ كار كند.ماهي چشم گنده بﻪ او گفت كلستريديوم ها از

جلبك ها متنفرند و مواظب باش موقعي كﻪ غذا درﺳت ميكني جلبكي توي غذايشان نباشد .ﺳپس بﻪ پرهام گفت تو هم بايد

قوﻟي بﻪ من بدي.پرهام گفت هر خواﺳتﻪ اي كﻪ داشتﻪ باشي را من انجام ميدم.ماهي چشم گنده گفت تو بايد از صيد بي رويﻪ

ماهي ها توﺳط انسان ها جلوگيري كني و مردم نبايد زباﻟﻪ ها و فاضﻼب كارخانﻪ ها را وارد دريا كنند.پرهام از كارش خجاﻟت
زده شده بود و قبول كرد موقعي كﻪ پيش خانواده اش برگردد نگذارد چنين اتفاقاتي براي ماهيان بيفتد.پرهام موقعي كﻪ داشت

غذا براي كلستريديوم ميبرد از حيلﻪ ميكروب ها باخبر شد كﻪ ميگفتند موقعي كﻪ كنسروماهي توﻟيد ميشود بايد بﻪ داخل

كنسروها بريم.پرهام فكري بﻪ ﺳرش رﺳيد و گفت تو اين دنيا همانطور كﻪ انسان خوب و بد داريم و انسان هاي خوب ميتوانند

جلوي انسان هاي بد را بگيرند  ،باكتري ها هم خوب و بد دارند و ما ميتوانيم با كشت و توﻟيد باكتري هاي خوب و مفيد جلوي

رشد كلستريديوم ها را بگيريم و در نهايت باعث مرگ آنها بشويم .پرهام تو دريا در حال شنا بود كﻪ چشمش بﻪ يك جلبك
افتاد.مقداري از جلبك را برداشت و تو جيبش گذاشت و با ﺳرعت بﻪ ﺳمت ﺳاحل شنا كرد و با كمك موج هاي دريا خودش
را روي شن هاي ﺳاح ل انداخت .بابك و بهناز كﻪ هر روز كنار ﺳاحل ميرفتند بطور ناگهاني اين اتفاق را ديدند و بابك ﺳريع
خودش را بﻪ ماهي رﺳاند تا جان او را نجات دهد و موقعي كﻪ او را از روي شن هاي ﺳاحل برداشت قطره اشكش روي ماهي

افتاد و بطور معجزه آﺳايي تبديل بﻪ پسرشون كﻪ پرهام بود شد و آنها از خوشحاﻟي پسرشان را بغل كردند و پرهام داﺳتان غرق

شدنش را بﻪ آنها گفت و خودش را مقصر غرق شدنش ميدانست.پرهام با قرار دادن جلبك هاي خوراكي در كنسرو تن ماهي و

عبور كنسروها از يك ميدان مغناطيسي كﻪ با جريان اﻟكتريكي درﺳت كرده بود توانست جلوي رشد كلستريديوم ها را بگيرد.اين

جلبك ها با گرفتن نور مﻀر ماوراء بنفش خورشيد و آزاد كردن آن داخل قوطي كنسرو ميكروب ها را از بين ميبرد و دﺳتگاهي

توﻟيد كرد كﻪ امواج ماوراء بنفش خورشيد را جذب و با تاباندن آن روي ماهيان  ،آنها را قبل از كنسرو كردن ضدعفوني ميكرد
.كشت باكتري هاي مفيد روي جلبك ها ميتوانست براي مقابلﻪ با كلستريديوم ها اﺳتفاده شود .دﻟفين ها با توﻟيد امواج فراصوت
كﻪ در محدوده شنوايي انسان ها نبود ابتدا مكان كلستريديوم ها را تشخيص و با كمك مارماهي كﻪ برق توﻟيد ميكرد توانستند

باكتري هاي كلستريديوم را نابود كنند.خاك و آب فاقد هر گونﻪ باكتري كلستريديوم شد و با اين اقدامات مردم جزيره از حيلﻪ

ميكروب ها در امان ماندند.
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