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شيشه رو با احتياط زير ميكروسكوپ گذاشتم .چراغ ميكروسكوپ رو روشن كردم و چشمم رو روي عدسي گذاشتم وميكروسكوپ رو

اروم تنظيم كردم .از كاري كه انجام داده بودم لبخندي اومد روي لبم .نور هاي سبز مايل به زردي كه زير ميكروسكوپ بود نشون
ميداد كه اين ياخته الوده به ويروس كرونا است.

صداي تلفن از اون طرف اتاق همزمان شد با برچسب زدن نمونه و گذاشتنش كنار بقيه.

خانم احمدي صدام كرد و گفت»:خانم يعقوبي ،اقاي طاهري خواستن كه تشريف ببريد دفترشون«

تشكر كردم و به سمت دفتر اقاي طاهري رفتم .هميشه وقتي صدام ميكردن دفترش احساس بچه دبستاني اي را داشتم كه ،مدير
مدرسه اش صداش كرده بود و اون بچه با اينكه كاري انجام نداده بود بازم ميترسيد.

از اين احساس ،خودم خنده ام گرفت .تقه اي به در زدم و رفتم داخل .اقاي طاهري با اون قيافه خشن هميشگي نشسته بود پشت

ميزش .چطوري ميتونست اتاق به اين تاريكي رو تحمل كنه ،واقعا نميدونم.

برعكس هميشه اينبار بلند شد و با لحني كه پراحترام تر از دفعات قبلي بود گفت»:بفرماييد خانم يعقوبي«

و همزمان به صندلي رو به روي ميزش اشاره كرد.

اروم نشستم روي صندلي و گفتم»:كاري با من داشتيد؟«

خيلي جدي گفت  :بله ،ما ميخوايم شما رو به يك ماموريت بفرستيم«

توي ذهنم چند بار كلمه ماموريت رو تكرار كردم .توي شغل ما؟ ماموريت؟ با عقل جور در نميومد ،به خصوص اينكه من فقط يه

كارمند بودم ادامه داد» :فردا ساعت شش توي فرودگاه باشيد«

هر صد سال يك بار

لحنش اجا زه نداد هيچ سوالي ازش بپرسم ،ولي توي ذهنم هزار تا سوال داشتم .تا حاﻻ نشنيده بودم كسي رو بفرستن ماموريت.
وقتي تعطيل شديم رفتم سمت خونه و وسايﻼم رو جمع كردم .حتي نگفته بود كه بايد چند روز اونجا بمونم.

هرجوري بود وسايل هام رو جمع كردم ،ساعت چﻬار بيدار شدم تا برم فرودگاه.

اقاي طاهري برام همه اطﻼعات رو ايميل كرده بود .به اژانس زنگ زدم و راهي فرودگاه شدم.

استرس و اظطرابي كه داشتم حتي براي خودم هم عجيب بود .احساس ميكردم قراره اتفاقي بيافته كه انتظارش رو ندارم.

از ماشين كه پياده شدم .مرد قد بلندي كه جلوي فرودگاه ايستاده بود ،صدام كرد ،نميشناختمش ولي به سمتش قدم برداشتم .كمي

كه نزديك تر شدم متوجه شدم كه دو تا مرد هستن .ازم چمدونم رو گرفتن .ديگه واقعا داشتم نگران ميشدم .اين يه ماموريت عادي

بود؟

بدون گرفتن كارت پرواز بردنم توي باند فرودگاه  ..پرسيدم» :كجا ميريم؟«

جوابي ندادن .نه به اين سوال ،و نه به هر سوال ديگه اي كه پرسيدم .بردنم توي هواپيما .قلبم محكم ميكوبيد توي سينه ام و كف
دستام عرق كرده بود .يه هواپيما شخصي بود .برگشتم تا از پله ها برم پايين ،كه يكيشون جلوي در ايستاد .احتماﻻ كامﻼ مشخﺺ

بود كه ترسيدم اروم و جدي گفت» :خانم يعقوبي لطفا همكاري كنيد«

در هواپيما رو بستن .نشستم روي صندلي .يه تلفن ماهواره اي قديمي بﻬم دادن ،اﻻن ديگه همه تلفن ها ماهواره اي بودن توي همون

سايز معمولي ،ولي اين يكي قديمي بود ،از اون بزرگ ها.
صداي بمي گفت» :سﻼم خانم يعقوبي«
اروم گفتم» :سﻼم«

قبل از اينكه چيزي بگم گفت» :از اينكه مجبور شديم اينطوري شما رو به سمت هواپيما هدايت كنيم معذرت ميخوام ،ولي اين رفتار

ها ﻻزم بود«

اروم پرسيدم» :شما كي هستيد؟«

» -به زودي متوجه ميشيد«

قطع كرد .هيچ جوره نميشد از دستشون فرار كنم .رفتن اون سمت هواپيما و پرده اي كه اونجا بود رو كشيدن .انقدر كلفت بود كه
نميتونستم اون طرفش رو ببينم ،و تا اخر مسير هم همونجا موندن.

كم كم اروم تر شدم .به هيچ وجه نميتونستم متوجه بشم كه داريم كجا ميريم .هشت ساعت طول كشيد تا هواپيما به سمت پايين
بره.
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ميتونستم حدس بزنم كه كجا اومديم  ...ولي اين كسايي كه منو اورده بودن توي اين هواپيما ،حتما به اين فكر كرده بودن ،پس

احتمال اينكه چندين بار دور خودمون چرخيده باشيم تا نفﻬمم كجا اومديم خيلي بود.

هواپيما با تكون محكمي كه خورد باعث شد از اين فكر بيرون بيام.

و بعد از چند دقيقه هواپيما كامل ايستاد  ...همون مردا اومدن و در رو باز كردن .نرفتن بيرون و ايستادن تا من برم .اروم از پله هاي
بلند هواپيما رفتم پايين ،هميشه ميترسيدم از اين پله ها بخورم زمين.

يه مرد كت و شلواري ايستاده بود بيرون  ...به دور و بر نگاه كردم  ...تا چشم كار ميكردجنگل بود ،ولي يه جاده پﻬن براي فرود

هواپيما داشت.

اون مرد اومد جلو ،لبخندي زد و سﻼم داد .نگاهش كردم ،گفت» :خيلي خوشوقتم از ديدنتون«

گفتم» :ممنون ،ولي«...

» -بﻬتون توضيح ميدم خانم يعقوبي ،لطفا بفرماييد داخل«

ساختمون دايره اي شكل رو به روم بود كه بيشتر شبيه هتل بود.

پشت سرش رفتم داخل ،در با چشمي باز شد .رو به روي در يه اسانسور قرار داشت .احساس كردم كه قبﻼ اين ساختمون رو ديدم.

بازم دژاوو شده بودم.

اون دو تا مرد باهامون نيومدن داخل اسانسور.

اسانسور طبقه اخر كه طبقه هفتم بود ايستاد .در اتاق رو به روي اسانسور رو باز كرد .شبيه يه دفتر كار بود.

اون مرد تعارف كرد كه بشينم .اروم نشستم روي صندلي و پرسيدم» :ببخشيد ،من متوجه نميشم .اينجا كجاست؟ براي چي منو

اوردين اينجا؟«

اون اقا ،خيلي جدي گفت» :ما به كمك شما احتياج داريم خانم يعقوبي«

پرسيدم» :كمك من؟«

 »ما شنيديم كه شما به عنوان يه ويروس شناس ،روي ارتباط بين ويروس ها تحقيق ميكنيد«نگاهش كردم و گفتم» :بله«

يه كاغذ بﻬم داد و گفت» :لطفا اينو امضا كنيد«

كاغذ رو ازش گرفتم و پرسيدم» :اين چيه؟«
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 »توي اين برگه نوشته شده اگر حتي پيشنﻬاد همكاري با ما رو قبول نكنيد ،اگه چيز هايي كه توي اين اتاق ميشنويد رو براي كسيبازگو كنيد مقصر شناخته ميشيد و مجازات خواهيد شد«

چند ثانيه اي نگاهش كردم و بعد برگه رو خوندم .دقيقا همين ها رو نوشته بود ،گيج شده بودم ،مگه اينجا كجا بود؟

خودكار رو برداشتم و پايين برگه رو امضا كردم.

برگه رو ازم گرفت و داخل يه پرونده گذاشت و ادامه داد» :اسم من محمودي است .فرهاد محمودي«

مكثي كرد و گفت» :خانم يعقوبي چيز هايي كه اﻻن ميشنويد ،ممكن است براتون عجيب يا غير ممكن بياد .ولي همه اشون واقعيت

دارند«

نگاهش كردم ،يه پرونده بﻬم داد و گفت» :حدود صد سال پيش؛ زماني كه ويروس كويد نوزده يا همون كرونا همه جﻬان رو درگير

خودش كرده بود ،دانشمندان متوجه شدن كه بيماري هاي واگيرداري هر صد سال يك بار اتفاق ميافتن .طاعون مارسي در هزار و

هفتصد و بيست؛ شيوع وبا در هزار و هشتصد و بيست؛ انفوﻻنزاي اسپانيايي در هزار و نﻬصد و نوزده و كويد نوزده در دو هزار و

بيست«

پرونده رو باز كردم .دقيقا همين ها رو نوشته بود .ادامه داد» :اين اتفاقات امكان نداشت كه تصادفي باشه ،ما متوجه شديم كه همه

اين ويروس ها به يك هدف هر صد سال يك بار پخش ميشن«

با تعجب پرسيدم» :چه هدفي؟«

 »نابود كردن نسل بشر روي زمين«متعجب گفتم» :چي؟«

 »خانم يعقوبي شما بﻬتر از هركسي ميدونيد ديگه چيزي به اسم جنگ تن به تن وجود نداره ،بﻬترين روش براي جنگ؛ جنگبيولوژيكي است«

يكم مكث كردم و گفتم» :ولي كي ميخواد نسل بشر رو از بين ببره؟ اگه كسي همچين هدفي داشته باشه درواقع خودش رو نابود

كرده«

 »مشكل دقيقه همينجاست خانم يعقوبي ،اونايي كه ميخوان ما رو از بين ببرن ،روي كره زمين ،يا حداقل اين كره زمين زندگينميكنن«

مكث ارومي كرد و گفت» :چيزي درباره دنياي موازي ميدونيد؟«
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متعجب گفتم» :دنياي موازي؟ يعني شما داريد ميگيد كه افرادي كه توي دنياي موازي وجود دارن ميخوان ما رو از بين ببرن؟«

 جنگ بين دنيا ها هميشه بوده ،اونا توانايي اينو دارن كه ما رو از بين ببرن و چيزي كه ميخوان رو به وجود بيارن ،و دارن اينكار روميكنن .اين جنگ قدرت است«

به برگه ها نگاه كردم ،يه سري اطﻼعات درباره ويروس ها بود.

گفتم» :يعني چي؟ يعني دنياي موازي ما ميخواد دوباره امسال يه ويروس ديگه رو وارد زمين بكنه ؟«

چند ثانيه اي از حرف خودم ساكت شدم و بعد گفتم» :اصﻼ چطوري؟ ما كه ارتباطي با اون ها نداريم«

 »قبل از اينكه بيماري كرونا شايع بشه ،يه سوراخ اوزون در قطب شمال به وجود اومد كه اعﻼم شد به خاطر يك گردباد قطبي غيرمعمول ايجاد شده بود كه سريع هم بسته شد ،ولي ما معتقديم كه پل ارتباطي اون ها با دنياي ما اين است«

از چيزايي كه شنيده بودم قلبم شروع كرده بود به تند زدن ،اينكه بفﻬمي كسي ،يا كساني ميخوان تو رو و يا تمام جﻬان رو نابود كنن

به اندازه كافي وحشتناك بود .ولي اينكه بفﻬمي اين كار هر صد سال يك بار اتفاق بيافته و دوره صد ساله اش همين امسال بود،

وحشتناك تر بود.

اقاي محمودي يه ليوان اب بﻬم داد و گذاشت يكم فكرم رو جمع كنم.

بعد از حدود چند دقيقه فكر كردن گفتم» :خب اينجا كجاست؟«
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 »در سال هاي اول تﻼششون اونا با باكتري ها كار ميكردن ،مثل طاعون و وبا؛ ولي بعد كه كم كم پيشرفت كردن تونستن كه باويروس ها كار كنن .تكنولوژي اونا از ما خيلي قوي تره .فكر كنيد اونا در سال هزار و هشتصد و بيست تونستن باكتري توليد كنن«

مكثي كرد و گفت» :ما متوجه شديم كه كه توي ويروس انفوﻻنزاي اسپانياي و كرونا يه سري ويژگي هايي بوده ،هر كدوم از قبلي

كامل تر هستن  ،ولي ويژگي هايي كه دارن شبيه هم است«

بلند شد و گفت» :به اينجا ميگيم پانگه آ ،يا همون اولين خشكي زمين ،ما اينجا از تمام كشور هاي مﻬم ،بﻬترين ويروس شناس ها
و دانشمندان رو جمع كرديم ،ما معتقديم ويروس بعدي تقريبا شبيه ويروس هاي قبلي خواهد بود ؛ و از اونجايي كه شما هم روي
همين تحقيق ميكنيد تصميم گرفتيم كه به شما پيشنﻬاد كار بديم«

نگاهش كردم ،گفت » :مطمنم كه بايد روي اين ماجرا فكر كنيد خانم يعقوبي ،نگﻬبان شما رو به اتاقتون راهنمايي ميكنه؛ ولي لطفا
تا فردا صبح نظرتون رو به من اطﻼع بديد«

گيج نگاهش كردم ،نگﻬبان منو برد طبقه سوم و در يكي از اتاق ها رو باز كرد و يه كارت بﻬم داد ،شبيه اتاق يه هتل بود .يه پنجره
سراسري داشت ،رفتم داخل .چمدونم توي اتاق بود ،گفت» :اگه چيزي خواستين اون تلفن مستقيم به دفتر اقاي محمودي وصل

ميشه«

سري تكون دادم ،ادامه داد» :تا كار رو قبول نكنيد و قرارداد رو امضا نكنيد نبايد از اتاقتون خارج بشيد ،غذا رو براتون ميارن داخل

اتاق«

اروم نشستم روي تخت ،پرونده اي كه روي تخت بود رو برداشتم و ورق زدم ،همه اون اطﻼعات رو دقيق نوشته بودن.

دنيا هاي موازي رو ميشناختم ،درباره اش مطالعه داشتم ،ولي تصوري كه هميشه داشتم اين بود كه هيچ ارتباطي بين ما و اون ها
نخواهد بود ،يا حتي اگر هم باشه؛ مﻬربانانه تر خواهد بود.

تا ديروز يه زندگي عادي داشتم و حاﻻ وسط يه ناكجا اباد داشتم به اينكه نسل بشر ممكنه نابود بشه فكر ميكردم.

به اتاق نگاه كردم ،اصﻼ نميدونستم كه بايد چيكار كنم ،اين شغل رو قبول كنم يا نه ،ميدونستم كه حتي اگه اين شغل رو قبول نكنم

و برگردم سركارم هيچ وقت با دونستن اين همه اطﻼعات به زندگي عادي برنميگشتم ،فكر اينكه شايد امسال اخرين سالي باشه كه

ممكن است من ،خانواده ام؛ هر كسي كه ميشناسم يا نميشناسم زنده باشه تنم رو ميلرزوند ،شايد اگه اينجا ميموندم ،ميتونستم

كاري كنم كه زندگي هزاران نفر رو نجات بده.

بﻼخره ساعت هشت صبح تصميمم رو گرفتم .شغل رو قبول كردم.

اقاي محمودي چندين برگه رو بﻬم داد كه امضا كنم ،همه روخوندم و امضا كردم و كار رسمي من توي پانگه آ از فرداي اون روز
شروع شد.
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»ليوون هوك« ١در قرن هفده ميﻼدي موفق شد با دستگاه ميكروسكوپ دست ساز خودش به دنياي »باكتري ها« ٢قدم بگذارد،
باكتري ها عامل خيلي از بيماري هاي عفوني هستند .دانشمندان تﻼش ميكردند تا عوامل بيماري هاي ديگر رو كشف كنند اما برخي
مشاهده ميكردند كه در بعضي از بيماري ها مانند هاري عامل ايجاد كننده بيماري به هيچ وجه زير ميكروسكوپ ديده نميشود.

ياد وضعيت خودمون افتاده بودم ،ما هم دنبال چيزي بوديم كه نميديديمش ،و يا حتي هيچ شناختي ازش نداشتيم؛ فقط ميدونستيم
يه چيزي قراره بياد و شايد ما رو نابود كنه.

به اقاي محمودي نگاه كردم و گفتم» :نميشه قبل از اينكه خود ويروس رو داشته باشيم واكسنش رو بسازيم«

نگاهم كرد و گفت» :خب مشكل ما هم همينه خانم يعقوبي ،ما بايد اول ويروس رو داشته باشيم؛ براي همين داريم تﻼش ميكنيم
كه خود ويروس رو بسازيم«

» -با اين حال اقاي محمودي حتي اگه همين اﻻن هم ويروس رو داشته باشيم ،ساخت واكسنش ممكنه سال ها طول بكشه«

نگاهم كرد و گفت» :ميدونم ،ولي اگه بتونيم حداقل دارويي پيدا كنيم كه يكم ضعيفش كنه ،يا سيستم ايمني بدن رو تقويت كنه
هم خوبه ،ولي اولويت با واكسن است؛ خانم يعقوبي ازتون ميخوام كه روي ساخت اين واكسن تمركز كنيد«

» -ولي من كه گفتم«....

»-ازتون ميخوام كه روي تركيب واكسن هاي ويروس هاي انفوﻻنزا و كرونا كار كنيد«

نگاهش كردم و گفتم» :يعني همون كاري كه با ويروس انجام ميدن ،فكر نكنم نتيجه بده«
Leeuwen Hoek
2 Bacteria
١
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سري تكون داد ،توي طبقه دوم بوديم ،در يكي از اتاق ها رو باز كرد و گفت» :اين ازمايشگاه شماست«
انقدر كار داشتم كه احساس ميكردم همين فردا بايد كارم رو تحويل بدم.

براي اينكه كار ويروس توي بدن رو خوب درك كنيد اول بايد با ياخته اشنا بشيد.

دانشمندي به اسم »رابرت هوك« ٣عﻼقه خيلي زيادي به كار با ميكروسكوپ داشت و حتي در سال  ١٦٧٨كتابي درباره ميكروسكوپ

نوشت  .او با كمك ميكروسكوپ چيز هاي زيادي رو مشاهده كرد كه يكي از جالب ترين نمونه ها ،چوب پنبه بود ،زيرا چوب پنبه در
زير ميكروسكوپ اتاق اتاق ديده ميشود ،رابرت هوك اسم »سﻼ« ٤كه در اصل يه كلمه ﻻتين براي ناميدن فضاي محدود بود را انتخاب

كرد كه در زبان فرانسه »سلول« ٥خوانده ميشود.

بعد از چند سال دو دانشمند الماني به نام هاي »شﻼيدن« ٦و »شوآن« ٧به نتايجي دست يافتند ،شﻼيدن يك گياه شناس بود كه
پس از تحقيقات به اين نتيجه رسيد كه گياهان از اجزاي كوچكي به نام سلول تشكيل شده اند ،و از طرفي شوآن كه فيزيولوژيست

بود و بر روي بافت بدن هاي جانوري و گياهي مطالعه ميكرد از نظريه شﻼيدن حمايت كرد و عنوان كرد كه بدن حيوانات نيز مانند

گياهان از سلول ٨تشكيل شده است و هر سلول پرده اي دارد كه ان را از جﻬان خارج ميسازد.

بسياري از جانداران مثل باكتري ها تنﻬا از يك ياخته تشكيل شده اند ،در موجودات زنده پرياخته اي اجتماع وسيعي از ياخته ها در

كنار هم سبب به وجود امدن يك موجود زنده ميشود ،براي مثال بدن انسان از تعداد بي شماري ياخته تشكيل شده است .ياخته ها
داراي شكل هاي مختلف هستند و همينطور وظايف گوناگوني انجام ميدهند براي مثال ياخته هاي عصبي دراز هستند و در انتقال

پيام نقش دارند ولي ياخته هاي خوني كروي شكل هستند و در انتقال اكسيژن فعاليت مي كنند.

ياخته ها با تقسيم شدن افزايش پيدا ميكنند ،يك ياخته به دو ياخته تقسيم ميشود هزاران ياخته ،بافت را تشكيل ميدهند ،مانند
بافت ماهيچه ،اگر چند بافت كنار هم قرار بگيرند و وظيفه خاصي را انجام بدهند اندام را به وجود مي اورند و چندين اندام كه با هم
فعاليت مي كنند يك دستگاه را به وجود مياورند ،يك موجود زنده مانند انسان مجموعه اي از دستگاه ها و اندام هاي مختلف است.

همينطوري كه داشتم تمام چيز هايي كه از دبيرستان تا فارغ التحصيل شدنم از دانشگاه رو توي ذهنم مرور ميكردم پشت صندلي

نشستم ،هميشه عادت داشتم قبل از اينكه بخوام هر كاري رو انجام بدم جزيياتش رو بنويسم ،پس يه كاغذ برداشتم و برگشتم سراغ

ياخته ها...

Rabert Hook
Cella
5 Cellue
6 Schleiden
7 Schwann
3
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اطراف يك ياخته را غشايي به اسم »غشاي پﻼسمايي« ٩پوشانده كه ضخامت ان حدود حدود ده نانومتر است .اين غشا مانند حصاري
از ياخته محافظت كرده و به اساني اجازه ورود و خروج به هر ماده اي را به داخل ياخته نميدهد.

و همچنين درون هر ياخته اندامك مﻬمي وجود دارد كه به ان »هسته« ١٠ميگويند .هسته مركز فرماندهي ياخته به حساب مي ايد و

تمامي اقداماتي كه در ياخته انجام ميشود تخت نظارت هسته است .درون هسته ماده اي وجود دارد كه به ان »اسيد

نوكلئيك«١١

مي گويند .اسيد نوكلئيك تمام اسرار مربوط به فعاليت هاي ياخته را در خود نگه ميدارد و دستورات ﻻزم را به ديگر قسمت هاي
ياخته ابﻼغ ميكند .

اطراف هسته غشايي وجود دارد كه به ان »غشاي هسته« ١٢مي گويند كه موجب جدايي هسته از ديگر قسمت هاي ياخته ميشود.

در فاصله ميان غشاي هسته و غشاي ياخته بخشي وجود دارد كه درون ان شيره غليظي در جريان است .به اين بخش

»سيتوپﻼسم«١٣ميگويند ،بسياري از اندامك هاي داخل ياخته درون اين شيره غليظ شناور هستند و حركت اين شيره موجب جابه
جايي مواد مختلف در ياخته ميشود  .درون سيتوپﻼسم اندامك بسيار مﻬم ديگري وجود دارد كه به ان »شبكه داخل

مي گويند.

سيتوپﻼسمي«١٤

اين اندامك از كانال هاي بسيار ظريفي تشكيل شده است كه از يك طرف به غشاي ياخته و از طرف ديگر به غشاي هسته متصل

است ،بسياري از اندامك هاي درون ياخته نيز به اين كانال متصل هستند .درون اين كانال ها و همچنين در قسمت هاي مختلف
سيتوپﻼسم اندامك هاي ديگري وجود دارد كه به ان »ريبوزوم«١٥مي گويند .ريبوزوم ها با كمك شبكه داخل سيتوپﻼسمي و بر

اساس دستورات ابﻼغ شده از طرف مركز فرماندهي ياخته .قادرند موادي به نام پروتئين را بسازند .اين مواد پس از ساخته شدن درون
كانال ها ميريزند كه در نﻬايت يا درون ياخته مصرف ميشوند و يا اينكه به بيرون ياخته راه مي يابند.

داشتم همه اين ها رو با خودم مرور ميكردم ،ميترسيدم حتي اگه يه نكته كوچيك رو جا بندازم روي كارم تاثير داشته باشه ،عادت
داشتم براي انجام هركاري از اول همه چيز رو مرور كنم و براي همين همه كار هام با دقت انجام ميشد.

وقتي همه نكته هاي مربوط به ياخته رو يادداشت كردم ديگه شب شده بود .برگشتم توي اتاقم ،به نظرم اينجا جاي عجيبي بود ،ما

حق نداشتيم كه بدونيم كجاييم ،حتي نميدونستم اﻻن توي خاك كدوم كشور هستم.

از پنجره به بيرون نگاه كردم ،تا چشم كار ميكرد جنگل بود ،حاﻻ كه فﻬميده بودم توي دنيا واقعا چه خبره ،و ميتونستم كمك كنم،

حس عجيبي داشتم .احساس ميكردم همه اينا يه خوابه و واقعيت نيست ،كي فكرش رو ميكرد ،دنياي موازي ما بتونه با ما ارتباط
Cell membrane
Nucleus
11 Nucleic acid
12 Nuclear membrane
13 Cytoplasm
14 Endoplasmic Reticulum
15 Ribosome
9

10
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داشته باشه و يا حتي بخواد نابودمون كنه ،ولي ...ولي اگه ميخواستن دوباره تﻼش كنن ما رو نابود كنن ،پس حتما از يه جايي ما رو

ميديدن ،وگرنه از كجا مطمن بودن كه ما از باكتري ها و ويروس هاي قبلي نجات پيدا كرديم.

از اتاق رفتم بيرون و رفتم سمت دفتر اقاي محمودي ،توي پانگه آ هركس به رييس خودش گذارش ميداد و اونا هم توي جلسات يك

روز درميوني كه داشتن با هم صحبت ميكردن.

اقاي محمودي نگاهم كرد و گفت» :ولي اين امكان نداره ،ما حتي نميدونيم كه اونا چطوري اين ويروس ها رو وارد جو زمين ميكنن،

در ضمن ،صد سال پيش قطب شمال خيلي قابل سكونت نبود ،اﻻن با وجود خونه هاي مخصوصي كه اونجا ساخته شده صد ها هزار

نفر دارن اونجا زندگي ميكنن ،ميخواين دنبال جاسوس بگرديم؟«
اروم گفتم» :اگه جاسوس نباشه چي؟«

» -منظورتون چيه؟«

سري تكون دادم و گفتم» :نميدونم«

نفس عميقي كشيد و گفت» :خانم يعقوبي ،لطفا روي واكسن تمركز كنيد«

چيزي نگفتم ،ولي مطمن بودم كه يه چيزي هست.

به هر حال ،بعد از ياخته ها بايد ميرفتم سراغ ويروس ها..

ويروس ها نسبت به ياخته ها ساختمان ساده تري دارند انﻬا فاقد سيتوپﻼسم شبكه داخل سيتوپﻼسمي ميتوكوندري و چندين بخش

ديگر هستند و زماني كه در طبيعت هستند قادر نيستند ويروس هاي جديدي را به وجود اورند ،مگر اينكه بتوانند موجودي را مورد

حمله قرار بدهند.

به يك ساختمان كامل ويروس »ويريون«١٦مي گويند .ويريون از دو بخش مركزي و بيروني تشكيل شده است ،در بخش مركزي اسيد

نوكلئيك كه اطﻼعات و اسرار مربوط به كل ويروس را در خود نگه ميدارد و بخش بيروني ويروس به صورت يك پوشش از بخش

مركزي محافظت ميكند و همينطور وظايف ديگري نيز دارد .دانشمندان به اين پوشش

»كاپسيد«١٧

مي گويند كه از اجزاي ريزتري

به نام »كپسومر« ١٨تشكيل شده است .تعداد كپسومر ها در هر ويروس فرق دارد ،جنس انﻬا از پروتئين ميباشد و انقدر منظم كنار
هم قرار گرفته اند كه توانسته اند پوشش مناسبي را براي نگﻬداري نوكلئيك اسيد فراهم ميكنند.

ويروس ها نميتوانند به طور مستقل زندگي كنند زيرا امكانات ﻻزم براي را براي توليد مثل ندارند و فاقد ميتوكوندري هستند و در

نتيجه براي ادامه حيات به ياخته هاي موجوداتي نظير انسان جانوران و گياهان نياز دارند.

Virion
Capsid
18 Capsomer
16
17
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بر روي ياخته ها محل هاي خاصي وجود دارد كه به ان ها گيرنده هاي ياخته اي ميگويند ،همچنين بر روي ويروس نيز تركيبات

خاصي وجود دارد كه باعث ميشوند ويروس ها بتوانند به اين گيرنده ها اتصال يابند ،هرگاه ويروس بتواند به گيرنده هاي يك ياخته

متصل شود شرايط ﻻزم براي الوده شدن ياخته به وجود مي ايد.

ويروس ها زماني كه به داخل ياخته ها راه مي يابند ،اثراتي را به جاي ميگذارند كه موجب صدمه رساندن به ياخته ها ميشوند ،براي

مثال بعضي از ويروس ها نظير ويروس فلج اطفال سبب چروكيدگي ياخته ميشوند كه در نﻬايت مرگ ياخته را دنبال دارد ،يا ويروس

تبخال سبب تغييراتي در اسيد نوكلئيك ياخته ميشود.

بعضي از دانشمندان بيان ميكنند زماني كه ويروس ايدز به داخل انواعي از ياخته هاي دفاعي بدن هجوم ميبرند درون ان تكثير يافته

و ان گاه ويروس ها از غشاي ياخته شروع به خارج شدن ميكنند ،اين عمل باعث سستي غشاي ياخته شده و در نﻬايت ياخته الوده
از هم متﻼشي ميشود.

كم كم داشتم وارد مبحث راه مقابله بدن با ويروس ها و استفاده از اون راه ها براي ساختن واكسن ميشدم ،كه ناگﻬان ياد چيزي

افتادم؛ هاميا ...

سياره كوتولهاي به نام هاميا كه آنسوي نپتون و در كمربند كويپر دور خورشيد ميچرخد شكل آن كشيده است ،روزش تنﻬا ٤

ساعت طول ميكشد؛ كه درواقع سريع ترين چرخش را در ميان اشياء بزرگ سامانه خورشيدي به خود اختصاص داده است .ولي در

سال  ،٢٠١٧هاميا از اين هم عجيبتر شد؛ ستارهشناسان آن را هنگاميكه از روبروي يك ستاره ميگذشت مشاهده كردند و پي بردند

كه حلقههاي بسيار باريكي دور آن ميچرخند .اين حلقهها احتما ًﻻ نتيجه برخوردي در گذشتههاي دور بودهاند.

فصل چﻬارم

لپ تاپ رو بستم ،هنوز خيلي شك داشتم ،ولي احتمالش خيلي زياد بود،
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لپ تاپ رو برداشتم و به سمت اتاق اقاي محمودي رفتم.

در رو باز كردم و رفتم داخل ،انقدر هول كرده بودم كه يادم رفت در بزنم.
سربلند كرد و نگاهم كرد و گفت» :خانم يعقوبي؟ كاري داشتيد؟«

لپ تاپ رو گذاشتم رو به روش و گفتم» :اونا ما رو ميبينن ،خودتون بخونيد ،از اين سياره«

به صفحه لپ تاپ نگاه كرد و بعد برگشت نگاهم كرد ،تعجب نكرده بود ،يكم اروم تر شدم .طوري برخورد كرد انگار خودش قبﻼ

ميدونسته.

نفس عميقي كشيد و سري تكون داد و بلند شد و گفت» :لطفا با من بيايد«

پشت سرش رفتم ،در اتاق انتﻬاي راهرو رو باز كرد ،حدود ده نفر ادم در حال رفت و امد بودن ،روي ديوار پر از عكس هايي از سياره

هاميا بود ،برگشتم و نگاهش كردم .گفت» :سه سال طول كشيد تا متوجه بشيم ،براي تو دو ماه طول كشيد«

به عكس ها نگاه كردم ،ادامه داد» :ولي اين مﻬم نيست ،ما نميتونيم كاري درباره اشون انجام بديم ،پس تمركزمون رو گذاشتيم روي

ويروس ،نميتونيم نابودش كنيم«

 »-چرا از موشك هاي فضايي استفاده نميكنيم؟«

 » -اونا نميدونن ،كه ما از وجودشون اطﻼع داريم ،نميخوايم اين پوشش رو از دست بديم«

چيزي نگفتم و پشت سرش از اتاق خارج شدم ،پس حدس من درست بود ،ولي بايد يه راهي براي نابود كردنشون ميبود.

در سال  ١٨٩٢يك دانشمند گياه شناس روسي به اسم »ايوانوسكي « ١٩كه بر روي گياهان تحقيق ميكرد به نكته جالبي دست پيدا

كرد.

گياه توتون به يك نوع بيماري خاص مبتﻼ ميشود كه به ان »موزاييك توتون« ٢٠مي گويند  .ايوانوسكي سعي كرد عوامل بيماري

زايي را كه سبب اين بيماري ميشود پيدا كند .او شيره گياه توتون الوده شده را تﻬيه كرد و ان را درون يك صافي از جنس چيني كه
داراي سوراخ هاي بسيار ريز بود عبور داد و صافي ذراتي به اندازه باكتري را از درون شيره الوده جدا كرد .اما ايوانوسكي در كمال

تعجب دري افت كه شيره عبور داده از صافي باز هم ميتواند گياهان سالم را بيمار كند و سرانجام وي نتيجه گرفت كه موجوداتي كه
سبب بيماري موزاييك توتون ميشوند بايد بسيار ريزتر از باكتري باشند.

Iwanowsky
Tobacco Mosaic

19
20

12

هر صد سال يك بار

كي گفته تاريخ به درد نميخوره؟ تاريخ مثل رياضي توي همه چيز نفوذ ميكنه ،حتي توي ويروس شناسي ،وقتي دبيرستان بودم فكر
ميك ردم مني كه رشته ام تجربي است؛ چرا بايد تاريخ بخونم؟ ولي حاﻻ ميفﻬميدم كه تمام رشته ها به هم مرتبط هستند .حاﻻ توي

اين ساختمون ،توي پانگه آ همه دانش ها و علم ها به هم وصل ميشدند؛ از فيزيك كوانتم تا شيمي و زيست شناسي و حتي تاريخ و

ادبيات و كيﻬان شناسي.

نفس عميقي كشيدم و ادامه دادم ...

بعضي از ويروس ها هنگامي كه وارد ياخته ميشوند اجسام بسيار ريزي را درون ياخته ايجاد ميكنند كه ممكن است اين اجسام در

داخل هسته يا سيتوپﻼسم ديده شوند .دانشمندان ان ها را »اجسام درون ياخته اي« ٢١مي نامند .ويروس شناسان با ديدن اين اجسام

ميتوانند به وجود ويروس ها پي ببرند .ان ها به طور مستمر بر روي ويروس ها تحقيق ميكنند و اين اثرات را مورد بررسي قرار داده
و سعي مي كنند راه مبارزه با ويروس را پيدا كنند.
اين اولين راه براي پيدا كردن واكسن ويروس بود.

و راه دوم نمونه برداري بود ...

اگر ويروسي بين مردم شيوع يافت اول بايد نوع ويروس ايجاد كننده با مشخﺺ كنند،كه البته بايد به اين نكته هم توجه كرد كه جدا

كردن ويروس ها از بدن بيمار بستگي به محل ورود تﻬاجم ويروسي دارد.

كه البته در كار ما ،چون محل نمونه برداري انفوﻻنزا و كرونا حلق بود ،تمركزم رو بيشتر روي اين ماجرا نگه داشتم.

توي علم ويروس شناسي يكي از جالب ترين و همينطور مﻬم ترين بخش ها يافتن روش هايي است كه به كمك ان ها بتوان نوع

ويروس رو مشخﺺ كرد .ميكروب ها از قبيل ويروس ها و باكتري ها داراي موادي بر روي خود هستند كه به ان ها »پادگن« ٢٢مي

گويند ،برخي از اين پادگن ها براي انسان خطرناك هستند و باعث بيماري ميشوند .برخي از ويروس ها داراي چند پادگن خطرناك
هستند و زماني كه ويروس ها به بدن انسان حمله مي كنند نيروي دفاعي بدن به بررسي ساختمان اين نوع پادگن ها پرداخته و بر

اساس اطﻼعات به دست امده ماده اي عليه پادگن به نام

ها را از بين ميبرند.

»پادتن«٢٣

مي سازند ،اين مواد به پادگن ها چسبيده و بيماري زايي ان

پادتن ها در تمام طول انسان در محل هايي مانند خون و ديگر قسمت هاي بدن حضور داشتند و هرگاه با ويروسي ضد خود مواجه

ميشوند و به ان ها مجال نداده و ان ها را با اين روش بي اثر ميكنند.

در بسياري از بيماري هاي ويروسي كه انسان براي اولين بار به ان ها مبتﻼ ميشود ويروس ها از عدم حضور پادتن ها در بدن

سواستفاده كرده و موجب بيماري مي شوند ،در اين موقع نيرو هاي دفاعي بدن با سرعت به شناسايي پادگن ويروس هاي مﻬاجم
Inclusion bodies
Antigen
23
Antibody
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پرداخته و پادتن ها ضد ان ها را ميسازند و اگر دفعات بعد همان ويروس قبلي به انسان حمله كنند چون پادتن ضد ان ها بدن موجود

است به شدت سركوب ميشوند.

از هر زاويه اي كه نگاه ميكردم نياز به ويروس داشتيم ...

براي اين روش بايد خصوصيات ساختماني پادگن ويروس هاي بيماري زا رو شناسايي كرد و عليه ان ها پادتن ساخت.
زماني كه پادتن و پادگن در كنار هم قرار بگيرند با هم تركيب ميشوند.

هر پادتني فقط با پادگن ضد خود تركيب ميشود .دانشمندان از اين خاصيت استفاده كرده و ميتواند نوع ويروس ها را تشخيﺺ دهند.
حتي توي اين روش هم نياز به خود ويروس داشتم .به كاغذ هايي كه نوشته بودم نگاه كردم .فقط يه گزينه ديگه بود كه به اون هم

اميدي نداشتم.

هنگامي كه ويروس ها ياخته اي را مورد حمله قرار ميدهند ياخته الوده به توليد ماده اي پروتئيني ميپردازد كه به ان

»انترفرون«٢٤

مي گويند ،اين ماده قادر است از ياخته هاي سالم در برابر ويروس محافظت كند بدين گونه كه انترفرون توليد شده توسط ياخته
هاي الوده به سمت ياخته هاي سالم رفته و به گيرنده هاي موجود در سطح خارجي ياخته هاي سالم متصل مي شود و به اين طريق

موجب ساخت يك ماده ضد ويروس ميشود .اين ماده ضد ويروس در داخل ياخته هاي سالم از تكثير ويروس جلوگيري ميكند.
با تقه اي كه به در خورد سربلند كردم و به اقاي محمودي نگاه كردم ،گفت» :فكر نكنم خبر خوبي داشته باشيد«

سري تكون دادم و گفتم» :در هر حال اقاي محمودي ،ما به ويروس احتياج داريم«

 »خبر هاي خوبي ندارم ،از اون طرف هم به مشكل خورديم ،هيچ ويروس جديدي نيست كه بشه درستش كرد ،اگه اونا ويروسديگه اي داشته باشن ،نميتونيم حدس بزنيم چيه .ولي شايد بتونيم سياره هاميا رو نابود كنيم«

» -چطوري؟«

 »تا حدود چﻬار ماه ديگه تجﻬيزات اماده ميشه ،يه سفينه مثل وويجر يك و دو ،نزديكش منفجر ميكنيم«» -ولي چﻬار ماه ديگه سال جديد است و ويروس«

 »فقط بايد اميدوار باشيم كه بتونيم مثل سال هاي قبل از پسش بربيايم«» -نميتونيم قطب شمال رو تخليه كنيم؟«

 »نه ،اين كار باعث وحشت عمومي ميشه ،و ممكن است تاثيرات بدتري حتي نسبت به خود ويروس توي جامعه داشته باشه«Interferon

24

14

هر صد سال يك بار

گفت» :بازم تﻼشت رو بكن ،شايد چيزي پيدا كردي«
سري تكون دادم و اقاي محمودي رفت بيرون.

شب برگشتم توي اتاقم .من هيچ چيزي جا ننداخته بود ،از اولش ميدونستم كه به واكسن نياز دارم ،فكر ميكردم كه شايد يه راهي

باشه ،ولي هيچ راهي نبود.

نصفه شب ،خيس عرق بيدار شدم ،راهش همين بود .اين تنﻬا كاري بود كه از دستمون بر ميومد.

ميتونستيم با انترفرون سيستم ايمني بدن رو قوي كنيم .مردم سراسر دنيا هرسال واكسن انفوﻻنزا رو استفاده ميكردن.
چند ثانيه مكث كردم ،من چه خوابي ديده بودم؟
يادم نميومد .هيچ وقت خوابام رو يادم نميومد.

تا صبح نخوابيدم و روي انترفرون تحقيق كردم.

نوعي از پروتئينها هستند كه سلولهاي ميزبان آلوده به ويروس آزاد ساخته و موجب تحريك سيستم ايمني و افزايش مقاومت بدن

ميشوند .درواقع انترفرونها ملكولهايي در بدن هستند كه با مقاوم ساختن سلول به حمله ويروسي ،ميتوانند عليه آنﻬا وارد عمل
شوند.

همه توضيحات رو برداشتم و بردم پيش اقاي محمودي.

نگاهم كرد ،گفتم» :بﻬم گفتين اولويت با واكسن است ،ولي اگه راهي باشه كه سيستم ايمني بدن رو قوي كنه ،ممكنه بتونه كمك

كنه«

سري تكون داد و گفت» :به بچه ها تحويلش ميدم ،ممنون«

روز ها ميگذشت و همه داشتن روي ويروس و ،انترفرون كار ميكردن ،يه سري ويروس هم درست كرده بودن ،ولي به شدت ضعيف
بود .با اين حال داشتيم روي پادتن همون ويروس ها هم كار ميكرديم.

اون روز رفتم توي اتاق اقاي محمودي به يه سري وسيله براي وقتي كه ويروس شيوع پيدا ميكرد نياز داشتيم.گفتم» :اومدم ازتون

تخم مرغ بگيرم«

خنديد و گفت» :براي تكثير ويروس ميخواي؟«

سري تكون دادم و لبخندي زدم و گفتم» :در هر حال اگه ويروس اون ها با ويروس هاي ما فرق داشته باشه نياز داريم كه روي

واكسنش كار كنيم«
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سري تكون داد و گفت» :باشه«

اين يكي از روش هاي ما بود ،براي انجام تحقيقات علمي و به كارگيري ويروس ها در زندگي احتياج به مقادير زيادي از ويروس ها
داريم و به همين خاطر از روش تكثير در تخم مرغ جنين دار استفاده ميكرديم.

اگر يك تخم مرغ سالم نطفه دار در شرايط گرمايي مناسب قرار بگيرد جنين درون ان شروع به رشد ميكند و كمتر از يك ماه تبديل

به جوجه ميشود .دانشمندان ويروس ها در قسمت هاي خاصي از اين جنين تزريق ميكنند و پس از تكثير ويروس ها در داخل جنين

و بر روي ان ها به بررسي و مطالعه ميپردازند .ان ها ابتدا با مته هاي ريز پوسته تخم مرغرا سوراخ كرده و انگاه مقدار معيني از ويروس
ها را در قسمت هاي خاصي از جنين تزريق كرده و سپس محل سوراخ را با پارافين مذاب مسدود ميكنند و بعد پوسته تخم مرغ را
براي جلوگيري از الودگي به ميكروب هاي ديگر ضدعفوني كرده و پس از تكثير ويروس ها در تخم مرغ را در محل هاي سردي قرار

ميدهند تا جنين درون ان بميرد و انگاه تخم مرغ شكسته و نحوه تاثير ويروس ها بر جنين را مورد بررسي قرار ميدهند.

فصل پنجم
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يه ماه مونده بود و ما به هيچ جا نرسيده بوديم .شايد هم با دانشي كه ما داشتيم واقعا ساختن ويروسي با اون مشخصات برامون ممكن

نبود .هميشه ضعيف تر ها از بين ميرن .اين قانون طبيعت است.

حتي اگه همين اﻻن هم ويروس رو بﻬمون ميدادن ،نميتونستيم يه ماهه واكسنش رو بسازيم ،همه نااميد شده بودن.

اون روز توي اتاق داشتم درباره دنيا هاي موازي ميخوندم ،درباره ازمايش هاي مختلف كه اصﻼ چي شد كه به همچين فكري رسيديم.

در سال  ١٩٥٤يك دانشجوي دكتري از دانشگاه پرينستون به نام هيو اورت ايده عجيبي را مطرح كرد كه در ان جﻬان هاي موازي

وجود دارند .دقيقا مانند جﻬان ما ،همه اين جﻬان ها با ما در ارتباط هستند و در واقع ان ها شاخه اي از چﻬان ما هستند و ما نيز از

شاخه ديگري گرفته شده ايم.

كه ازمايش گربه شرودينگر اين نظريه رو به طور كامل توضيح ميده..

كه البته بايد اضافه كنم كه شرودينگر كسي بود كه مدل اتمي ابر الكتروني رو ارائه كرد.

شرودينگر گفت كه اگه ما يه گربه و يك اورانيوم پنجاه درصد ٢٥رو درون يك جعبه قرار بديم .توي يك دقيقه ،پنجاه درصد احتمال
داره كه اورانيوم فعال بشه و گربه بميره و پنجاه درصد احتمال داره كه اورانيوم فعال نشه و گربه زنده بمونه.

ولي ،تا وقتي كه ما در جعبه رو باز نكرديم ،گربه هم مرده و هم زنده است ،در اين زمان ،جﻬان به دو تا بعد مختلف تقسيم ميشه.
كه توي يكي گربه زنده است و توي اون يكي گربه مرده است.

در واقع هر اتفاقي كه ميافته جﻬان رو به بعد هاي مختلف تقسيم ميكنه ،حتي اتفاقات ساده ،فرض كنيد شما داخل يه كتاب فروشي

هستيد و ميخوايد يه كتاب بخريد ،از دو تا كتاب خوشتون اومده ،توي يكي از بعد ها شما كتاب اول؛ توي بعد دوم كتاب دوم؛ توي
بعد سوم هر دو كتاب رو ميخريد و توي بعد چﻬارم هيچكدوم رو نميخريد.

پس همين خريدن يه كتاب ساده چﻬار بعد به وجود اومد .ما هر روز هزاران تصميم ميگيريم پس اين يعني هزاران مليارد بعد جﻬاني

وجود داره كه هر ساعت با تصميم هاي كوچيك هم به تعدادشون اضافه ميشه .حتي شاخه هايي كه ما تصميم گيرنده اشون نبوديم،
شايد جﻬان موازي اي وجود داشته باشه كه توي اون دايناسور ها هنوز منقرض نشده باشن ،يا جﻬاني كه انسان ها توش خيلي وقته

منقرض شده اند و يا حتي به وجود نيومده اند.

و همچنين جﻬان هايي وجود داره كه همزاد هاي ما توش زندگي ميكنن ،با كمي اختﻼف هاي جزئي ،مثﻼ شايد شما توي جﻬان

موازي جنس مخالف خودتون باشيد .يعني اگه دختر هستيد پسر يا اگه پسر هستيد دختر باشيد ،چون حتي جنسيت شما هم به

كروموزوم هاي Xو  Yمربوط ميشه.

خيلي چيز ها هست كه به دنيا هاي موازي ربطش ميدن ،مثل دژاوو ،و اين دقيقا بحثي بود كه من رو به خودش جذب كرد.
 ٢٥اورانيوم پنجاه درصد يعني در يك دقيقه پنجاه درصد امكان داره كه فعال بشه و پنجاه درصد امكان داره كه فعال نشه
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روز اولي كه من وارد اين ساختمون شدم احساس كردم كه قبﻼ اينجا بودم.

با صداي زنگ كه يعني ساعت كاري به پايان رسيده و ميتونيم بريم توي اتاق بلند شدم ،روزا به همه خيلي فشار ميومد ،چون همه

داشتن تﻼش ميكردن كه يه راه حلي براي اين مشكل پيدا كنن.

نيمه شب خيس عرق از خواب بيدار شدم .دوباره همون خواب رو ديده بودم .هموني كه بار ها و بار ها و بار ها برام تكرار ميشد .و

هيچوقت هم يادم نميموند كه چي بوده.

ولي حاﻻ يادم بود ،خودش بود ،من ميدونستم چطوري بايد جلوي اين ويروس رو گرفت ،تمام مدت همه اش جلوي چشممون بود و

ما نميديديمش،
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فصل ششم

سرماخوردگي  ...همه ما توي زمستون چندين بار سرما ميخوريم ،اما ويروس سرماخوردگي بيش از صد نوع ويروس مختلف دارد كه

سبب اين بيماري ميشوند و براي همين واكسني ندارد ،اگر مسببش فقط يك ويروس بود با يك واكسن درست ميشد ،ولي نميشه

صد تا واكسن درست كرد و يا حتي استفاده كرد  ...تنﻬا راهي كه ميشه از اين بيماري جون سالم به در برد باﻻ بردن سيستم دفاعي

بدن است .ويروس سرماخوردگي از راه بيني وارد شده و اگه شرايط مناسب باشه بعد از دو تا چﻬار روز عﻼئم خودش رو بروز ميده

كه مﻬم ترينشون تب اب ريزش بيني ،خارش و سوزش گلو و سرفه و عطسه است.
اونا نميخواستن يه ويروس تركيب از انفوﻻنزا و كرونا رو وارد دنيا كنن.

نه وقتي كه ميتونستن با صد ها ويروس مطمن بشن كه ما از بين ميريم .ولي تنﻬا چيزي كه اونا حسابش رو نكرده بودن اين بود كه

بعد هاي مختلف ،ميتونن متفاوت تر از بقيه بعد ها باشن ،مثل همين سرماخوردگي ،كه البته طي سال ها زندگي كردن باهاش هم
خود ويروس هاش ضعيف تر شدن و هم بدن انسان نسبت بﻬش مقاوم تر شده و با يك قطره اب نمك بيني ،حتي بدون نياز به انتي

بيوتيك ها و انواع قرص ها ميشه خيلي راحت شكستش داد .ولي اگه اونا ويروس قوي شده رو وارد زمين ميكردن ،يكم كار مشكل
دار تر ميشد.

با اين حال ميشد مطمن بود كه اوضاع خيلي بﻬتر از زماني است كه يه ويروس ناشناخته باشه.

اقاي محمودي نگاهم كرد و گفت» :همه اينا يه حدس است خانم يعقوبي ،نميشه مطمن بود«

 »چرا  ،ميشه مطمن بود«» -چطوري؟«

» -من مطمنم ،چون « ...

يكم مكث كردم و گفتم» :من اون ويروس رو ساختم«

متعجب نگاهم كرد .گفتم» :من يه ساله كه دارم خوابش رو ميبينم ،همينجا ،توي همين ساختمون ،من اون ويروس رو ساختم«

نگاهم كرد و گفت» :پيشنﻬادتون چيه؟«

 »تا ميتونيم داروخونه ها رو تجﻬيز كنيم ،بيمارستان ها رو اماده كنيم ،مردم رو به قوي كردن سيستم ايمنيشون ترغيب كنيم وهمزمان با شايع شدن ويروس ،سياره هاميا رو نابود كنيم«
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اقاي محمودي نگاهم كرد ،گفتم » :اون موقع كه اونا شروع كردن با هاميا ما رو زير نظر داشتن و كنترل كردن ،تكنولوژي ما درحدي
نبود كه بتونيم متوجه بشيم ،ولي اﻻن با تكنولوژي ما ،با تلسكوپ هابل ،و هزاران دستگاهي كه داريم ،نميتونن دوباره همچين كاري

رو انجام بدن ،حداقل نه تا صد ها سال بعد ،پس مجبورن فكر كنن ما نابود شديم«

 »و اگه اشتباه كرده باشي چي؟ اگه اون خواب ها و اون حس دژاوو كه گفتي ،همش يه اشتباه باشه؟«» -اون موقع تنﻬا اميدمون اينه كه مردم قرنطينه رو رعايت كنن«

اون يه ماه صرف اماده كردن يه عالمه دارو توسط كارخونه هاي داروسازي و تجﻬيز كردن بيمارستان ها ،درست كردن الكل به صورت

انبوه و دوختن ماسك و يه عالمه اتفاق ديگه گذشت ،طوري كه مردم متوجه نشن تا باعث وحشتشون بشه ،چون بيشتر مردم حتي
نميدونستن كه دقيقا ساختمان ياخته و ويروس چه شكلي هست چه برسه به اينكه بدونن كه ويروس سرماخوردگي يه ويروس نيست

و درواقع تشكيل شده از صد تا ويروس است ،و اين باعث شايعه پراكني و وحشت مردم ميشد.

او ن روز همه توي سالن جمع شديم ،وضعيت جوي داشت عوض ميشد ،دوباره سوراخ ﻻيه اوزون باز شد و حدود يه هفته اي طول

كشيد تا بسته بشه و بعدش كم كم شروع شد ،از قطب شمال ،مردم به بيمارستان ها ميرفتن ،تب ميكردن ،حالشون بد ميشد.
ولي بدن ما اونقدر باهوش هست كه بتونه با اون ويروس كه شايد چندين بار باهاش برخورد كرده مقابله كنه.

در هر حال ،ويروس هاي سرماخوردگي ،خطرناك ترين ويروس هايي هستن كه بشر تا به حال به خودش ديده ،و ما اﻻن چقدر ساده

از كنارش رد ميشيم و شايد حتي اﻻن ،يه كشته هم بر اثر سرماخوردگي نداريم.

سياره هاميا نابود شد .هيچ وقت نفﻬميدم كه اگه من وارد اين ماجرا نميشدم ،چي ميشد؟ شايد سياره هاميا نابود نميشد ،ولي ميدونم
كه نسل بشر نابود نميشد ،حداقل توي اين صد سال هاي گذشته كه نابود نشد.
و همچنين هيچوقت نفﻬميدم كه ،چرا هر صد سال يك بار؟
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