به نام خداوند رنگين كمان
نوشته سولماز فوﻻدي

سن٣٥ :

ليﺴانﺲ روانشناسي

محصور در زمين
-

يه پيام به گلبول هاي سفيد و لنفوسيت ها :

همگي در وضعيت آماده باش باشيد.

بله ،پيام دريافت شد.

همه ي گلبول هاي سفيد خط دفاعي خود را ت شكيل ميدهند .موجودي عجيب وغريب در مقابل ديدگان آنها ظاهر مي شود .يكي
از گلبول هاي سفيد مي پرسد :
-

اين ديگه چيه؟

ديگري جواب ميدهد
-

دشمن ،دشمن.

ويروس كه خود را مقابل انبوهي از گلبول هاي سفيد و لنفوسيت ميبيند تغيير شكل داده و به شكل لنفوسيت ها در مي آيد.

يكي از لنفوسيت ها مي گويد :
-

اي واي اين كه خوديِ ! اين چه پيامي ِ به ما ميدن.

-

مگه نديدي اﻻن يه شكل ديگه بود.

گلبول سفيد :
لنفوسيت :
-

آره ولي از دور ديدمش ،از نزديك شكل ماست.

گلبول سفيد :
-

بايد به مركز گذارش بديم.

لنفوسيت نگاهي به اطراف مي اندازد و ميپرسد،
-

كجا رفت؟

همه ي گلبول هاي سفيد و لنفوسيت ها به جاي خود باز ميگردند.

ويروس كه خيالش راحت شده مشغول از بين بردن يك يك سلول هاي اطراف مي شود .دوباره صداي پيام به گوش مي رسد.
-

همگي در وضعيت آماده باشيد.

هادي دانش آموزي چهارده ساله در حالي كه لوله آزمايش در دست دارد به سمت معلم آزمايشگاه حركت مي كند .معلم آزمايشگاه

رباطي هوشــمند اســت كه قدي هم اندازه ي او دارد .هادي ماده درون لوله آزمايش را مقابل چشــمان ليزري رباط معلم مي گيرد.

معلم به او مي گويد :
-

يك قطره از آن ماده را بر روي بشر زير ميكروسكوپ قرار دهد.

هادي اين كار را انجام مي دهد ،سلول ها دوباره قابل مشاهده مي شوند .هادي عملكرد سلول ها را از مانيتور مشاهده ميكند.

هادي كه از نگاه كردن به سلول ها خسته شده است قصد خروج از آزمايشگاه را دارد كه در بسته مي شود .معلم كه او را مي بيند

عملكرد او را در سيستم خود تحليل مي كند.

هادي  :من امروز حوصله درس ندارم.

معلم  :پس مي خواي بري خونه؟

هادي سر خود را به نشانه تاييد تكان مي دهد.

معلم دكمه ي روي بدن خود را مي زند .در آزمايشگاه باز مي شود ،سفينه اي تك نفره جلوي در ايستاده و هادي بايد با آن به خانه

برود .معلم آدرس را براي سفينه بلوتوث مي كند .هادي سوار سفينه مي شود محافظ سفينه كه شيشه اي ژله ايست بسته مي شود

و سفينه در ف ضا حركت مي كند .از داخل سفينه شهر مانند سلول هاي ست كه عمل فتو سنتز انجام ميدهند .داخل خانه ها نور
خور شيد به دام مي افتد و عمل فرآوري ماده غذايي صورت ميگيرد .شهر سبزي خا صي دارد .تعداد ان سان هاي قابل م شاهده به

اندازه اي كم است كه با انگشتان دست برابري مي كند .در خيابان به جاي ماشين آب ژله مانندي جاريست .هادي به خانه ي خود

مي رسد .سفينه رمز در را وارد كرده و هادي را به داخل مي برد و خود از خانه خارج مي شود و از هادي كه داخل خانه است براي

معلم عك سي ار سال مي كند .هادي كه از سلول هاي اطراف خود خ سته شده به سراغ كامپيوتر تا شوي خود رفته و آن را مانند
پارچه اي باز ميكند و مشغول نوشتن برنامه اي براي كنترل سلول ها و سفينه ها مي شود.

مادر و پدر با او تماس ميگيرند ،هادي تصوير آن ها را بر روي ديوار هاي خانه مشاهده مي كند.

هادي  :كارتون تموم شد!

مادر و پدر هادي هر دو در بيمارســتان كار مي كنند ،هر دو با لبخند مصــنوعي پاســخ مي دهند كه كار تمام نشــده و اين ويروس

جديد احتياج به بررسي بيشتر دارد .

هادي :من از اينجا خسته شدم.

مادر  :چاره چيه؟ كار ي نميشه كرد تا براي اين ويروس زميني چاره اي پيدا نكنيم بايد همينطور زندگي كنيم.
هادي  :چرا ما نميتونيم تو يه سياره ديگه زندگي كنيم! مگه چقدر با ما فاصله دارند؟ يه سال نوري.
پدر  :فعﻼ نه پولش هست و نه امكانش؟

هادي  :پس چرا عمو اينا رفتن؟

پدر  :اونا تو ناسا كار مي كردند ،اونا براي كشف يه كهكشان ديگه رفتن.

هادي  :مگه ما آدما چقدر جا برا زندگي ميخوايم ،چرا اينقدر خودخواهيم!

چرا اين رباطا د ست از سرمون بر نميدارند! همش ويروس توليد ميكنند؟ هيچ ما بايد ب شينيم تو خونه براي اينا آنتي ويروس توليد

كنيم.

با به صدا در آمدن آژير بيمارستان تصوير پدر و مادر قطع مي شود .وضعيت قرمز و هشدار بيمارستان هادي را نگران پدر و مادر مي
كند .هادي سعي مي كند با آن ها تماس بگيرد اما موفق نمي شود .هادي نگران برنامه شبيه سازي خود را فعال ميكند و شبيه ساز

خود را در حال مطالعه قرار مي دهد و با ك شيدن پرده سبز رنگ اتاق از پنجره سوار سفينه اي تك نفره شده و به سفينه آدرس

محل كار پدر و مادر را مي دهد .سفينه كه قبﻼ اطﻼعاتي مبني بر حمله شيميايي دريافت كرده از رفتن به آنجا خودداري مي كند

و از هادي تقاضاي پياده شدن دارد .هادي باسفينه بر روي پ شت بام خانه ميرود و پياده مي شود .تا محل كار پدر و مادر يك شهر
فاصله ست و اين مسافتي نيست كه بتواند پياده برود.

هادي از روي بام به اطراف نگاه مي كند .دكمه لبا سش به صدا در مي آيد .هادي به ت صوير روي دكمه نگاه مي كند ،پ سر عموي او

از مريخ تماس گرفته .هادي مرد د از جواب دادن يا ندادن به شكل مريخ و پ سر عموي خود نگاه مي كند وتماس را پا سخ مي دهد.
پ سر عموي هادي از او بزرگتر ا ست و هادي سعي در گرفتن م شورت با او دارد .هادي ا ز او مي پر سد كه چكار كند و پ سر عمو

جواب ميدهد كه خود را به بيماري بزند و با ترن هوايي به سمت محل كار پدر و مادر برود .هادي از پ سر عمو اخبار حمله ويروس

را دريافت مي كند .پســر عمو به او مي گويد كه در ســياره آنها ويروس جديدي آمده كه باعث خنده در انســان ها مي شــود و اين

ويروس براي درمان كساني كه افسردگي دارند مورد استفاده مي شد .اما اگر ويروس درون بدن فردي وارد شود كه سالم است او از
شــدت خنده ي زياد به نوعي بي اختياري در بدن دچار مي شــود و هنوز براي اين افراد درماني پيدا نكرده اند .پســر عمو احتمال

ميدهد نوع حمله ويروسي به اين شكل بوده باشد .هادي از پسر عمو تشكر مي كند .ترن هوايي با او فاصله دارد و هادي بايد خود را

به ترن برساند و در اطراف هادي هيچ سفينه اي وجود ندارد.

هادي ساعت خود را روشن ميكند و نقشه شهر و مسير سفينه ها را بررسي و يك سفينه سفارش مي دهد .سفينه به هادي نزديك

مي شود .هادي را شنا سايي مي كند و از او آدرس مي گيرد .هادي سوار سفينه شده و به سمت ترن هاي ف ضايي حركت ميكند.

پس از خارج شدن از سفينه .سفينه مشخصات هادي را براي ترن هوايي صادر ميكند .هادي براي اينكه بيمار شود احتياج به ماده
اي دارد .نگاهي به اطراف خود مي اندازد ،؟مرد م سني از داروخانه خارج مي شود  .هادي با خود فكر ميكند كه اگر از كي سه قرص

پير مرد چند قرص بخورد عﻼيم بيماري پيدا ميكند .شتابان خود را به پير مرد مي رساند كه با او برخورد كند .سفينه فضايي جلوي
پاي پيرمرد مي اي ستد و پير مرد سوارش مي شود .هادي كه ميداند داروخانه به او قرص نميدهد چون سابقه خانوادگي و بيماري

هاي او روي كل بدنش وجود دارد به دنبال راه حل ديگر مي گردد .هادي به شي شه ي بيمار ستان نگاه ميكند و با خود فكر ميكند
كه اگر به شي شه بخورد احتمال خونريزي و آ سيب به بدنش وجود دارد ،پاي خود را كج قرار ميدهد ،پايش پيچ خورده و با سر به

داخل شيشه مي رود ،شيشه حالت ژله اي دارد و هادي آسيبي نميبيند .پس از برخواستن هادي شيشه به حالت اول باز مي گردد.
همه با تعجب به رفتار او نگاه مي كنند و به كار خود ادامه ميدهند .هادي به ياد حرف هاي پســـر عموي خود مي افتد ،با خود فكر
ميكند كه اگر خود را به خنده بزند همه به او مشــكوك مي شــوند و او را به بيمارســتان محل كار پدر و مادر ميبرند ،در همين فكر

ناگهان وضعيت قرمز اعﻼم شده و شهر با حمله ويروسي مواجه مي شود .همه ي گرانوم هاي شهر بسته مي شوند .پوشش محافظتي

روي تك تك قسمت ها كشيده مي شود .هادي به اطراف نگاه ميكند ديگر ترن هم حق حركت ندارد تا وضعيت عادي شود .همه ي
آدم ها با فاصله زياد از هم و لباس هاي هوشمند در دنياي فاصله ها گرفتار شده اند .هادي كه نميداند چكار كند با خود ميگويد:
-

اگه بخندم و رو خنده م كنترل نداشته باشم احتمال انتقال من به بيمارستان هست.

در همين حال و هوا حمله ي ويرو سي دوم اتفاق مي افتد ،سلول ها دوباره ب سته مي شوند و محافظ ها ك شيده مي شوند .هادي
م شغول خنده مي شود همه ي نگاه ها به او جلب مي شود به خنده ادامه مي دهد .هيچ كس هيچ واكن شي از خود ن شان نميدهد.
تلوزيون باﻻي سر هادي درحال بررسي وضعيت بدن اوست و فكر او را خوانده .دو رباط براي انتقال هادي به بيمارستان به سراغ او

مي آيند و قصــد بردن هادي به بيمارســتان را دارند كه هادي پدر و مادر خود را در ترن ميبيند .از روي برانكارد رباط ها پايين مي

رود كه ﻻيه محافظتي مانع از حركت آن ها مي شـــود .هادي از رباط ها ميخواهد پرده محافظتي را بردارند تا او با پدر و مادرش

صحبت كند .پدر و مادر به سمت هادي مي آيند و از ديدن او متعجبند .رباط ها به هادي مي گويند كه به دليل سعي بر گول زدن

ديگران و تخطي از قانون بايد مجازات شود.

پدر و مادر بي اينكه ماجرا را بدانند اعتراض مي كنند .رباط ها فيلم اقداماتي كه هادي قصد انجام آنها را داشته همراه با ذهن خواني
صورت گرفته را به پدر و مادرش نشان مي دهند .هادي كه از رباط ها عصبي شده به سمت آنها رفته و برنامه ي ذهن خواني رباط

اول را پاك مي كند و با دســـتگاه رباط اول ســـعي ميكند برنامه ذهن خواني رباط هاي ديگر را هم پاك كند .اما تعداد رباط ها و

وسايل هوشمند آنقدر زياد است كه نميتواند .رباط ها هادي را در سلولي ژله اي حبس ميكنند

