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تحصيﻼت:نﻬﻢ ﻣﺘوﺳﻄﻪ اول
نمي دانم از كجا شــروع كنم و بگويم اين اتفاق چگونه افتاده  .طبق خبرهايي كه شــنيدم مي گفتند بيماري رايﺞ از فردي كه
تازه از ف ضا به زمين آمده بود به وجود آمده ا ست.اين بيماري هنوز وارد ك شور من ن شده بود .من از طريق اخبار و صفحه هاي

مجازي همه چيز را دنبال كردم و ج ست وجو كردم كه به ف ضا سفر كنم و ببينم اين چه بيماري اي ا ست كه اينگونه تمامي

ك شور ها و نقاط زمين فرا گرفته ا ست.و سايلم را جمع كردم و سوار سفينه شدم.از بي شتر سياره ها مثل نپتون و اورانوس و

كيوان و ....گذ شتم.به گمانم راه را ا شتباه آمده بودم.رفتم و تمام جهان را دور دور كردم تا به مريخ)بهرام( ر سيدم.به سختي به
آنجا ر سيدم.در بين راه با گودال ها و سنگ هاي داغ و .....رو به رو شدم.چون ميگفتند اين بيماري از فضا به زمين انتقال پيدا

كرده ترســيدم كه از ســفينه ي خود پياده شــوم.در آنجا كه بودم چيز عجيبي نديدم.هيچ چيز جز آدم هاي فضــايي برايم جاي
سوال نبود.آدم فضايي ها را كه ديدم بسيار عجيب بودند.يكي از آن ها سه دماغ و ديگري شش پا و آن يكي چهار تا دست و !...

آنهايي كه يك دماغ داشتند يك پارچه به دور دهان و بيني خود بسته بودند.آن هايي كه دو دماغ داشتند دوتا پارچه و...........

هر كدام از آن ها به تعداد دماغ هايشــان پارچه بســته بودند...چهارآدم فضــايي آمدند و به ســفينه چســبيدند.از آن ها خيلي
ميترسيدم.آن ها با من صحبت ميكردند اما من زبان آن ها را متوجه نميشدم.فقط از حاﻻت دست و دهن آن ها ميفهميدم كه

با من صحبت مي كنند.طبق آمار و تحقيقاتي كه به د ست آورده بودم ميگفتند كه با آدم ف ضايي ها هرگونه كه رفتار كني به
همان شكل تبديل خواهند شد.اين حرف كه يادم آمد ت صميم گرفتم كه با آن ها صحبت كنم.دو سه روزي كه آنجا بودم و با

آن ها مانند انســان ها رفتار ميكردم.آن ها هم عادت كرده بودند ومثل خودم و انســان هاي ديگر صــحبت ميكردند .كمي لهجه
داشتند ولي من متوجه حرف هاي آن ها ميشدم.آن ها ميگفتند يك انسان چيني پس از برگشتن از مريخ به زمين اين بيماري

را ايجاد كرده اســت.من هم به آن ها گفتم كه اين خبر را شــنيده ام.آن ها گفتند زميني ها اين بيماري را به آن ها داده اند.اما

من كه ميگفتم شــما آن ها را به زمين منتقل كرده ايد.اما آنها زير بار نميرفتند.همانطور كه گفتم آن ها فقط به اندازه ي تعداد

بيني هاي خود پارچه به دماغ شان ب سته بودند.من به آن ها ما سك دادم و شي شه هاي الكل كه از آن ا ستفاده كنند.براي شان

توضيح دادم كه:اين بيماري از چربي به وجود آمده است.در سطوح صاف به مدت هفتاد و دو ساعت و در لباس به مدت چهار تا

پنﺞ ساعت ميماند.بيماري اي كه به وجود آمده ك شنده ا ست و گاهي ممكن ا ست كه فقط عﻼئم آن موجود با شد اما به طرز
وح شتناكي درد خواهند ك شيد.موقع بيرون رفتن حتما حتما از ما سك ا ستفاده كنند.الكل حتما همراه آنها با شد تا در صورت
نياز استفاده شود.در مواقع ضروري و خاص به بيرون بروند و حتما دست به دهان و گوش و بيني و  ....نزنند چون از اين راه ها

هم منتقل مي شود .همه چيز را براي آن ها تو ضيح دادم.براي آن ها ب سيار جالب بود زيرا تنها از پارچه ا ستفاده ميكردند.از روز

هاي بعدي وقتي به بيرون ميرفتند و بعد به خانه هايشان مي امدند دستهايشان را ميشستند و خيلي رعايت ميكردند.روز هاي
ب سياري گذ شت تا توان ستيم با آزمايش هاي مختلف و سختي هاي ب سيار واك سني براي رفع اين بيماري ب سازيم.تمام وقت و
شــب و روز و وقت و بي وقت در حال فكر و تﻼش براي براي ســاختن اين واكســن بوديم.من با آن ها خداحافظي كردم تا به

زمين برگردم تا همه ي مردم از اين بيماري وح شتناك نجات بدهم.وارد سفينه شدم دو ست دا شتم به سياره هاي ديگر هم
بروم و ببينم كه چگونه ه ستند.اما باخودم گفتم دفعه ي بعد كه به مريخ آمدم بقيه سياره هاهم برر سي خواهم كرد.همين كه

وارد سفينه شدم احساس كردم در حال قلط خوردن هستم و در يك لحظه خود را كف اتاقم ديدم كه صداي زنگ ساعت براي
رفتن به مدرســه مي آمد و برادرم مرا نگاه ميكردكه چرا دوباره از باﻻي تخت به زمين افتادم ومن باز هم غرق خوابي شــدم كه

ديشب مرور كرده بودم و به گونه اي حرص اين را ميخوردم كه چرا در واقعيت اين اتفاق نيفتاده...؟

همانطور كه غرق اين خواب بودم فهميدم كه چون فردي كه از زمين به فضــا رفته اســت و چيني بوده و با آدم هاي فضــايي
صحبت كرده آدم فضايي ها هم هم زبان او شده بودند به همين دليل من متوجه حرف هاي آن ها نميشدم.

