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نام داﺳتان :ﻣيترا و ﺳه ﺷهر اﺳرارآﻣيز
دريك روز تابستاني زيبا  ،ميترا و سارا در حياط خانه ي مادربزرگ بازي مي كردند.ناگهان ميترا چشمش به درخت توت افتاد.توت هاي خوش
مزه و خوش رنگ ! او دهانش از ديدن اين توت ها آب افتاده بود به همين خاطربه باﻻي درخت رفت.

او به اندازه ي يك مشت توت چيد و خورد .ميترا از موضوع سمپاشي درخت براي از بين بردن آفت هاي آن مطلع نبود.بعد از گذشت يك

ساعت،دل درد وحشتناك به سراغش آمد ! او از شدت درد به خودش مي پيچيد.

مادرش از او پرسيد:مگر چه خورده اي كه دلت اين قدر درد مي كند؟او هم ماجراي خوردن توت ها را براي مادر و مادربزرگش تعريف

كرد.مادربزرگ گفت»:اي واي!من آن درخت را سمپاشي كرده بودم.فكر كنم كه تو مسموم شده اي!«ميترا داروهايش را خورد و كم كم به

خواب عميقي فرو رفت.

او در خواب ديد كه شخصي او را سوار يك ماشين عجيب و غريب مي كند و به ميترا مي گويد،من مي خواهم تو را به سه شهر اسرار آميز

ببرم؛ امّا يك شرط دارد كه آن هم اين است كه تو بايد تغيير قيافه بدهي و شبيه ساكنان آن شهر شوي تا بتوانيم وارد آن سه شهر شويم.ميترا
كه كنجكاو شده بود شرط او را قبول كرد.آن شخص به ميترا گفت»:من مي خواهم به تو نشان بدهم كه ويروسها،ميكروب ها و اسيدها چه

بﻼيي سر انسان مي آورند!«

وقتي آنها نزديك شهر اوّل شدند،قيافه هاي خود را تغيير دادند و وارد آن شهر شدند.ميترا كه كنجكاو شده بود،پرسيد»:نام اين شهر

چيست؟«راننده گفت»:ويروس ها«ميترا با تعجب پرسيد»:ويروسها!«گفت بله،ميترا ديد كه اين شهر چه قدر كثيف و آلوده است! او با تعجب
به موجودات عجيب و غريبي كه در آن شهر بودند خيره شده بود و جالب تر اين بود كه ويروسها يكديگر را با نامهاي عجيبي مثل ويروس
كرونا،ويروس ان وان اچ وان،ويروس ابوﻻ ،ويروس هاري،ويروس ايدز،ويروس آنفوﻻنزا و...

راننده گفت :حاﻻ مي خواهم به تو بگويم،اين ويروس ها با بدن انسان چه مي كنند ؟«او گفت»:اين ويروس ها به راحتي از طريق بيني ،دهان

،سطح خراشيده پوست يا زخم ها وارد بدن ما مي شوند،سپس يك سلول بدن ما را براي ميزباني خود پيدا مي كنند و سپس آنها را مورد
حمله ي خود قرار مي دهند.آنها براي اينكه بتوانند بهتر در حمله ي خود موفّق باشند،ابتدا سرباز هاي بدن ما كه همان سيستم ايمني هستند

را تخريب مي كند .سپس ،ماده ي ژنتيكي تخريب كننده ي سلولهاي ما را مانند يك آمپول به درون سلولهاي ميزبان بدن ما تزريق مي كنند

و آن رمز ژنتيكي كه وارد سلول ميزبان بدن ما شده است،آنزيم هاي سلول ميزبان را براي باز توليد و نشر خود در اختيار مي گيرند.آنها در

واقع مانند يك منافق و ارد سلول ما مي شوند و اسم رمز خود را به آنزيم هاي سلولهاي بدن ما مي دهند و آنها هم از همه جا بي خبر  ،شروع

به ساخت تكه هاي جديد از روي ويروس ها مي كنند بي آنكه بدانند در واقع دارند،سرباز هاي دشمن را زياد مي كنند.تكه هاي ويروسي كه

كم كم توسط آنزيم هاي بدن ما ساخته شده است،به هم وصل مي شوند و ويروس جديدي را در داخل سلول ميزبان تشكيل مي دهندو به
اين صورت تعداد آنها به طور ناخواسته در بدن ما زياد مي شود و باعث از بين رفتن سلولهاي سالم بدن ما مي شود.وقتي تعداد آنها به اندازه
ي كافي در بدن ما زياد شد خود را وارد جريان خون ما مي كنند تا در اين رود خون شنا كنند تا بتوانند خود را به قسمت هاي مورد نظر كه

قصد تخريب آنها را دارند برسانند.

ميترا كه خيلي وحشت كرده بود گفت:واي من مي ترسم  .لطف ًا مرا از اين شهر ببريد؛زيرا من مي ترسم كه اين ويروس ها وارد بدن من هم

بشوند و مرا نيز بيمار كنند.

شهر بعدي ،شهر ميكروبهاي بيماري زا بود .وقتي كه ميترا به اين شهر رسيد متوجه شد كه اكثر آنها فقير هستند و نياز به غذا دارند و همه

آنها با هم در مورد پيدا كردن غذا صحبت مي كنند.ازطرفي ديد كه بعضي از آنها بيشتر شبيه دزدان دريايي هستند كه مي خواهند به غذاهاي
موجود در سلول هاي بدن ما حمله كنند و از ذخيره غذايي سلولهاي بدن ما براي سير كردن خود استفاده كنند.

آنها خود را از طريق دستان آلوده يا غذاي فاسد و آلوده به بدن ما مي رسانند و وقتي به جاي مناسبي از بدن ما خود را رساندند،مواد درون

سلولهاي بد ن ما را به جاي غذا استفاده مي كنند و به سرعت شروع به توليد مثل مي كنند و سپس آنقدر درون سلولهاي بدن ما توليد مثل

مي كنند كه تعداد آنها بسيار زياد مي شود و سلول ما ديگر گنجايش اين حجم از دشمن را درون خانه ي خود ندارد،در نهايت سلول بدن ما

متﻼشي

مي شود و از بين مي رود.

او متوجه شد كه بعضي از آنها شبيه آدم هاي شروري هستند كه فقط قصد كشتن و از بين بردن سلول ها را دارند زيرا اين ميكروب هاي

بيماري زا مانند يك گوركن سم از خود ترشح مي كردندو اين سم چون حالت گاز مانند دارد به راحتي وارد جريان خون ما مي شود و در

سراسر بدن ما پخش مي شود و باعث از بين رفتن سلولهاي سالم بدن ما مي شود.بعضي از ميكروب ها قيافه ي عجيب و غريب و وحشتناكي
داشتند كه ميترا به دليل وحشتي كه از حضور در آن شهر كرده بود ترسيد كه بماند و كارهاي بد آنها را كه بر روي بدن ما انجام مي دهند

را نيز مشاهده كند.او فرياد زد مرا از اين شهر ببر نمي خواهم اينها را ببينم.

راننده به او گفت:هنوز شهر مواد شيميايي خطرناك باقي مانده است كه بايد سري هم به آنجا بزنيم.وقتي ميترا با ماشين اسرار آميز به آن

شهر رسيد از دور متوجه شد كه انگار دارد وارد شهر ارواح مي شود كه بسيار سوت و كور است و كمتر كسي در آنجا زندگي مي كند .وقتي

علت را از راننده ي ماشين اسرار آميز پرسيد گفت» نگاه كن اين شهر كم جمعيت است زيرا مواد شيميايي كه شما انسان ها در خانه،كارخانه

يا كشاورزي خود از آن استفاده مي كنيد باعث آلوده شدن خاك و آب اين شهر شده است و اين آلودگي خاك و آب باعث از بين رفتن ساﻻنه
يك ميليون پرنده ي دريايي و حدود صد ميليون پستاندار دريايي و حيوانات موجود روي كره ي زمين مي شود.گازهاي گلخانه اي كه شما
انسان ها ايجاد كرده ايد باعث سوراخ شدن ﻻيه ي اوزون مي شود كه اين كار باعث گرم شدن كره ي زمين و بارش كمتر باران مي شود.آلوده

شدن آب و خاك به مواد شيميايي،حاصل خيزي خاك آنها را كم كرده است به همين خاطر مردم اين شهر چون ديگر قادر به ادامه زندگي

در اين شهر نبوده اند اكثر آنها شهر را ترك كرده اند.

ميترا همينطور كه به آن شهر عجيب و غريب نگاه مي كرد به فكر فرو رفت و به كارهاي ناپسندي مثل ريختن زباله در جنگل و آب رودخانه

ها و كنار درياها ،توليد زباله بيش از اندازه ،ريختن فاضﻼب كارخانه ها به درون آب و خيلي كارهاي ديگري كه ما انسان ها انجام مي دهيم

،فكرمي كرد.

او در خواب در حال فكر كردن بود  ،يكدفعه مادرش او را بلند صدا زد و از خواب بيدار كرد.ميترا تا مادرش باﻻي سرش ديد ،مادرش را در

آغوش گرفت و شروع به گريه كردن كرد.مادرش كه تعجب كرده بود علت را پرسيد.ميترا خوابي را كه ديده بود براي مادرش تعريف كرد.

مادرش كه ابتدا كمي تعجب كرده بود به او گفت  » :پس دخترم حاﻻ كه خودت به خوبي متوجه شده اي كه ويروس ها ،ميكروب ها و مواد
شيميايي مي توانند چه بﻼيي سر تو و جامعه و همچنين محيط زيست بياورند بايد بيشتر مراقب خودت و محيط زيست باشي .مثل بيماري

كرونا كه اگر متاسفانه شما خودت اين بيماري ويروسي را بگ يري مي تواني ناقل ويروس شوي و چندين نفر ديگر را در جامعه مبتﻼ كني و
اگر اين ويروس در بدن ما خيلي فعال شود متاسفانه باعث مرگ ما و همنوعان مي شود و كم كم به يك فاجعه براي انسان ها تبديل مي

شود «.ميترا كه به سخنان مادرش خوب گوش مي كرد گفت »:مادرجان من قول مي دهم كه ديگر بيشتر از قبل مراقب باشم و هيچ گاه با
دستان كثيف و آلوده ميوه هاي نشسته و غذا نخورم و همچنين دستان خود را بشويم و حاﻻ كه ويروس كرونا وجود دارد ماسك مي زنم كه

دچار اين ويروس نشوم و بعد از استفاده از ماسك و دستكش آنها را در خيابان رها نكنم تا محيط زيست آلوده نشود،هنگام شستن دست ها
به اندازه ي كافي مايع دستشويي استفاده مي كنم تا مقدار كمي از اين ماده ي شيميايي وارد فاضﻼب شود.مادرش به او آفرين گفت و سپس

با سوپ خوش مزه اي كه بزاي او درست كرده بود از او پذيرايي كرد.

