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مدرسه ميﻼد  /١مﻨﻄﻘه  ١٥تهران
روزگاران قديم درشهر زيباي كوچك در اياﻻت آمريكا پسري به نام كريس در خانواده فقيري

زنگي مي كرد كريس در بچگي براثر حادثه اي صورتش ﺳوخﺘه بود و چون خانوادش توان مالي نداشﺘن نﺘوانسﺘه بودن
براي درمان كريس كاري انجام دهند و آثار ﺳوخﺘگي روي صورت كريس ما نده بود .زماني كه كريس به مدرﺳه رفت و

خواﺳت دوﺳﺘا ني داشﺘه باشد هيچكس حاضر نشد به خا طر چهر ﺳوخﺘه اش با او دوﺳت شود و حﺘي خيلي از بچه هاي

مدرﺳه او را مسخره مي كردن و دﺳﺘش مي انداخﺘن و اين موضوع باﻋﺚ ناراحﺘي كريس مي شود و زماني كه به منزل
باز مي گشت مدام گريه مي كرد اما اين موضوع باﻋﺚ اين نشد كه درﺳش را رها كند وحﺘي تصميم گرفت كه رفﺘارهاي

زشت دوﺳﺘانش راتﻼفي كند چون هرموقع ناراحﺘيش رابه پدرو مادرش مي گفت آن ها نمي توانسﺘند برايش كاري انجام

دهند روزها و ﺳالها از پي هم مي گذشت و كريس بزرگ و بزرگ تر مي شود و به مسخره كردن اطرافيانش ﻋادت كرده بود ،
حﺘي معلم ها هم نميﺘوانسﺘند برايش كاري انجام دهند.

چون زماني كه به بچها تذكر مي دادند يكسري از بچها لج ميكردن و در مسير خانه و خارج از مدرﺳه به اذيت كردن كريس

مي پرداخﺘن  .كريس در خانه كوچكي به همراه خانواده اش زندگي ميكرد كه خيلي قديمي بود و در زير زمين آن خانه وﺳايل
قديمي و وﺳايلي كه اﺳﺘفاده نمي شود نگهداري ميكردن ،يه روز كه كريس براي پيدا كردن اﺳباب بازي قديميش به زير

زمين رفﺘه بود

يك موش كوچك را درآنجا ديد  ،موش كوچولو از كريس نمي ترﺳيد و جلو كريس ايسﺘاده بود و به او نگاه ميكرد كريس از

موش خوشش آمد ،رفت پيش مادرش و مقداري غذا براي موش كوچولو برداشت و برايش برد و موش غذل را خورد و خيلي

خوشحال شد از آن روز به بعد تنها همدم كريس موش كوچولو شده بود و تمام غم ها و ناراحﺘي هايش را به او مي گفت اما او

كاري از دﺳﺘش برنميامد و مدام به كريس دلداري مي داد و او را نوازش مي كرد اما كريس آرام نمي شود واز اين كه ضعف

داشت و نمي توانست كاري براي خودش انجام دهد ﻋصباني و ناراحت بود  .يكي از روزهاي كه داشت با موش كوچولو صحبت

مي كرد موش شروع به گريه كردن كرد و ناگهان شروع به صحبت كردن كرد كريس خيلي تعجب كرد و مﺘحير شد

موش كوچولو تعريف كرد كه در بچگي توﺳط جادوي يك جادوگر تبديل به موش شده اﺳت وتوﺳط يه ويروس جديد مي

تواند به حالت اول خود برگردد كريس به فكر فرو رفت )ويروس(دقيقا چيزي كه كريس به دنبالش براي انﺘقام از كساني كه او
را مسخره و ناراحت مي كردن بود را پيدا كرد  .حﺘي يكي از روزها كه كريس به مدرﺳه رفﺘه بود با اين كه ناراحت بود

جسارت پيدا كرد و باﻻي ﺳكو رفت و از مدير مدرﺳه خواﺳﺘه بود كه از ميكروفون مدرﺳه اﻋﻼم كند كه ديگر بچها او را

مسخره نكنند

و به او احﺘرام بگذارند،مدير خيلي نارحت شده بود و به بچها تذكر داده بود ،اما اذيت بچها بيشﺘر شده به طوري كه كﺘاب و

دفﺘر او را پاره مي كردن دوﺳت نداشﺘن كه او به مدرﺳه برود و ادامكه تحصيل بدهد ،اما پدر و مادر كريس و به خصوص موش
كوچولو او را خيلي دوﺳت داشﺘن و مدام به او دلداري مي دادند كريس درمورد ويروس جديد براي نجات موش كوچولو و

انﺘقام از كساني كه او را اذيت مي كردن به دنبال راه حلي بود و از مدير مدرﺳه اجازه گرفت كه از آزمايشگاه مدرﺳه اﺳﺘفاده

كند و كﺘاب هاي زيادي م ي خواند و آزمايش هاي مﺘعددي را انجام مي داد اما نااميد نمي شود و تمام ﺳعي و تﻼش خود را
مي كرد يكي از روزها در كﺘاب خانه مدرﺳه كه به دنبال كﺘابي درمورد ويروس شناﺳي بود يك مرد به او نزديك شد واز

خواﺳت كه به او كمك كند اما كريس مخالفت كرد  ،مرد خود را دانشمند ويروس شناﺳي معرفي كرد و گفت كه به دنبال يك
شاگرد مي گردد كه تمام چيزهاي را كه ياد گرفﺘه به او ياد بدهد و از تﻼش و كوشش او خبر داشت و از كريس خواﺳت كه

كمك او را رد نكند  ،كريس كمي فكر كرد و ديد چه كسي بهﺘر از اين مرد كه هرچيزي كه او بخواهد در اخﺘيارش مي گذارد

و او را براي انﺘقام گيري و نجات موش كوچولو بهﺘر راهنماي مي كند كريس با پيشنهاد مرد دانشمند موافقت كرد و به همراه
او به آزمايشگاهش كه خارج از شهر بود رفت  .كريس در آزمايشگاه مشغول به كار شد و چيزهاي خيلي زيادي را از مرد

آموخت

مرد دانشمند دليل اشﺘياق كريس را پرﺳيد كريس برايش تعريف كرد آنچه كه در دوران بچگي و مدرﺳه برايش اتفاق افﺘاده

بود و تصميمي كه از تك تك آن ها انﺘقام بگيرد دانشمند با خود انديشيد كه چقدر خوب شد شخصي كه به دنبالش بود پيدا

كرده اﺳت به كريس گفت:تمام ﺳعي و تﻼشش را مي كند تا بﺘواند كريس را به هدفش برﺳاند و از او خواﺳت تا به خانه

برگردد و كمي اﺳﺘراحت كند كريس به خانه برگشت و تمام ماجرا را براي موش كوچولو تعريف كرد و با خوشحالي و شادي به

موش كوچولو گفت كه به وﺳيله ي مرد دانشمند مي توانند جادوي جادوگر را باطل كنند و او را تبديل به انسان نمايند موش

كوچولو خيلي خوشحال شد و از كريس خواهش كرد تا او را به آزمايشگاه ببرد و از نزديك مرد دانشمند را ببيند اما كريس

موافقت نكرد و از او خواﺳت كمي صبر كند تا موقعش برﺳد .كريس در افكارش فكرهاي شيطاني مي كرد و از اين كه هر روز

به انﺘقامش از كساني كه او را مورد ازار و اذيت قرار داده بودن نزديك مي شود خوشحال بود كريس و مرد دانشمند هر روز

آزمايش هاي زيادي انجام مي دادند و هدفشان ﺳاخت ويروس جديد بود كه تا بحال دنيا به خودش نديده باشد و تمامي مردم

دنيا را مبﺘﻼ كند اما مسئله اي كه وجود داشت نحوه ﺳرايت آن و از همه مهمﺘر بايد داروي براي درمان اين ويروس مي

ﺳاخﺘن كه بﺘوانند به وﺳيله فروش آن ثروت هنگفﺘي به دﺳت آورند .مرد دانشمند افكار پليد و شيطاني براي توليد ويروس

داشت و از كريس كه پر از خشم و كينه بود و انﺘقام چشمانش را كور ﺳاخﺘه بود براي رﺳيدن به اهدافش بهر مي گرفت مرد

دانشمند براي امﺘحان كردن ويروس نياز به يك جاندار داشت كه از نظر جسمي شبيه انسان باشد مثل موش ،او اين مسله را با

كريس درميان گذشت و از او كمك خواﺳت كريس بدون فكر كردن ﺳريع جواب داد كه من در منزل خود يك موش خانگي

دارم و رازي كه موش كوچولو فقط و فقط به كريس گفﺘه بود را به مرد دانشمند باز گو كرد مرد دانشمند خوشحال شد و به
كريس گفت ﺳريع برو موش را به اينجا بياور تا او را نجات دهيم كريس با خوشحالي دوان دوان به خانه باز گشت و موش

كوچولو را دردرون لباﺳش گذاشت و به آزمايشگاه نزد مرد دانشمند بازگشت و موش كوچولو را به مرد دانشمند داد موش

كوچولو زماني كه مﺘوجه شد كه قرار اﺳت آزمايش روي او انجام دهند بسيار ترﺳيده بود و به ياد جادوگر افﺘاد مرد دانشمند و

كريس كه ترس و وحشت موش كوچولو راديدند به او داروي بيهوشي دادند كه او مﺘوجه آزمايش روي بدنش نشود زماني كه
مرد دانشمند ويروس را روي موش كوچولو امﺘحان كرد و اثر جادوي جادوگر از بين رفت و موش كوچولو به آرزويش رﺳيد و
كريس براي اين كه توانسﺘه بود به كسي كمك كند خوشحال شد و حس انﺘقام در او از بين رفت و تصميم گرفت به جاي

انﺘقام گرفﺘن از دوﺳﺘانش آن ها را ببخشد چراكه اگرويروس پخش مي شد و انﺘقال پيدا ميكرد بسياري ازپدرومادرها وبچه ها

ازبين ميرفﺘن به همين دليل تصميم گرفت و نگذارد كه ويروس به دﺳت مرد دانشمند پخش شود و مردم آﺳيب ببينند .

