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بسم اﷲ الرحمن الرحيم
ﻧام داﻧش آموز :ملينا حاجي عابدي
ﭘايه  :ششم
ﻧ ام مدرسه  :دبستان ميﻼد ١
منﻄﻘه  / ١٥ :تهران

مثل هرشب پدرم قفل درب خانه را با كليد منحصر به خودش كه جاسوئيچي مشكي و بي روحي هم دارد باز مي كند  ،قبل از
هر چيزي دستور روشن كردن تلويزيون رو مي دهد و سوفيا گﻼيه هاي خود را شروع مي كند.

مادر و پدرم با شور و اشتياق فراوان و صد البته استرس زياد كه در چهره شان به وضوح ديده مي شود به تماشاي سر خط اخبار

مي نشينند.

واي ،دوباره از آن شيء عجيب و غريب كه براي سوفيا فوق العاده ترسناك است صحبت مي كنند .جيغ هاي بنفش و گوش
خراش سوفيا بعد از ديدن عكس هاي آن شيء در اخبار امشب مانند هر شب باعث مي شود كه همه براي لحظه اي گوش هاي
خود را بگيرند ،حتي پدربزرگ هم كه با كمك سمعك به زور حرف هاي ما را ميشنود از جيغ هاي سوفيا به سطوح آمده است.
پدرم با مخالفت ميل قلبي خودش باﻻخره از عشق هميشگي خودش جدا ميشود و كانال را عوض مي كند.

اين روز ها از اين شيء فقط در اخبار صحبت نمي شود بلكه در تك تك بحث ها اين شيء مقام اول را دارد از صحبت هاي بين

دو ستان پدربزگ در پارك گرفته تا معلمان مدرسه كه همگي در مورد اين موضوع اظهار نظر مي كنند و بخش عظيمي از وقت
كﻼس ها را به اين موضوع اختصاص مي دهند؛ البته كه تا چند روز پيش مدارس به دليل ناشناخته بودن اين شيء تعطيل بود

البته دانش آموزان اعتنايي نميكردند و همگي در كوچه ها در حال بازي كردن بودند تا اين كه دانشمنداني كه در اين موضوع
در حال تحقيق و جست وجو بودند به اين نتيجه رسيدند كه اين شيء خطري براي مردم ندارد و مردم ميتوانند به روال قبلي

زندگي خود برگردند؛ زندگي اكنون با زندگي قبل تفاوت فاحشي دارد و آن اين است كه كسي نمي تواند در مورد موضوعي جز
اين موضوع صحبت كند  ،با اين كه همگي از موضوع ناراضي هستند امّا كسي نمي تواند جلوي سونامي بحث هاي اين موضوع را

بگيرد .

باران يكي از صميمي ترين دوست هاي من در مدرسه هستش و نقاط مشتركي زيادي با هم داريم
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پدر باران عضوي از تيم تحقيق در مورد اين شيء ناشناس است و باران مي گويد كه چند وقتي است كه آقا رضا را از نزديك

نديده است  ،چرا كه ما در تهران ساكنيم امّا اين شيء دشت كوير را به عنوان خانه خود برگزيده است و به گونه اي همشهري

من حساب ميشود  ،امّا خواهرم دلِ خوشي از اين همشهري ندارد.

باران از جانب از آقا رضا مي گويد كه اين شيء ساكناني نيز دارد كه اين ساكنان زبان منحصر به خودشان را دارند كه تمامي

استادان زبان شناسي نتوانستند تا كنون الگويي در مورد اين حروف كه توسط جوهري كه از يكي از اندام اين ساكنان كه باران

آن ها را »اواليك« مي نامد ترشح مي شود ،پيدا كنند.

دكتر شكوهي كه يكي از برجسته ترين استادان زبان شناسي است و به بيشتر زبان هاي زنده ي دنيا مسلط است از جانب رئيس
جمهور مامور شده است كه الگويي را كشف كند تا بتوانيم با اواليك ها صحبت كنيم .

يكي از نظريه هاي برجسته كه در بين مردم هم خيلي محبوب است اين است كه اين اواليك هايي كه ما شاهد آن ها هستيم
نماينده هايي هستند از جامعه بزرگتري از اوليك ها كه ما تا حاﻻ با آن ها آشنا نشديم .تا كنون از اواليك ها رفتار جنگ طلبانه
اي ديده نشده است امّا رئيس جمهور به دكتر شكوهي و استاد صدرايي هشدار داده است كه اگر تا شصت روز ديگر الگويي
نيابند با كمك ارتش به جنگ اواليك ها خواهند رفت .

دكتر شكوهي با مراجعه به خﻼقيت خود در حال تﻼش براي پيدا كردن الگويي هستند كه بر روي صفحه اي از جنس شيشه در

آن شيء بيضوي هر روز راس ساعت نوزده به نمايش در مي آيد .

چندين ماه از شب هاي با اخبار و جيغ هاي بنفش مي گذرد و همه ي مردم دنيا به دنبال اخبار جديدي هستند امّا متاسفانه

خبري نيست و از زماني كه باران اطﻼعات فوق محرمانه اي كه از پدرش بدست آورده بود را به من گفته بود پنجاه و نه روز مي

گذشت  ،يك سوال شب و روز همه ي مردم را پر كرده بود و آن اين بود كه دانشمندان تا چه حد براي ارتباط برقرار كردن با

اواليك ها پيش رفته اند؟

من هر روز با باران در ارتباط بودم ولي باران از آن روز به بعد خبر جديد نداشت چون استاد صدرايي به او گفته بود كه اجازه
ندارد اطﻼعاتي بدهد و موضوع فوق محرمانه است  ،ولي از اطﻼعات قديمي ،من و باران

مي دانستيم كه فردا آخرين مهلت پدر باران و دكتر شكوهي است .

هيچ كس از اين موضوع اطﻼع نداشت ولي من و باران آن شب را با بي خوابي و چشماني دوخته شده به سقف اتاق ،به صبح
رسانديم  ،باﻻخره خورشيد طلوع كرد و صبح خود را نمايان كرد .

من و باران هم ديگر را در مدرسه ديديم و هر دو با چشماني سرخ سر كﻼس ادبيات حاضر شديم و هيچ كدام از حرف هاي آن
روز آقاي همايون زاده چيزي متوجّه نشديم .

زنگ مدرسه به صدا درآمد و من به سمت خانه روانه شدم و منتظر تماس باران بودم كه اطﻼعاتي از پدرش به من بدهد ،عقربه

هاي ساعت با سرعت ﻻكپشت حركت مي كردند  ،ساعت هشت شب بود كه زنگ تلفن همه را به هوش آورد و من با سرعت تمام
به سمت تلفن دويدم و گوشي رو برداشتم و گفتم  »:باران  ،چي شد؟«

باران كه خوشحالي در صدايش موج مي زد با لحني شادابانه گفت » :موفق شديم« و همين لحظه بود كه احساس ميكردم در
آسمان ها سير ميكنم و بعد از چند لحظه كه خودم رو در زمين احساس نميكردم از باران درخواست كردم كه در مورد اين
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پيروزي بيشتر توضيح دهد و حسّي كه در آن زمان داشتم حس ژنرال نظامي بود كه در حال صحبت كردن با يار ديرينه اش بود

و آن يار ديرينه دوستي در خط مقدّم دارد و از پيروزي بزرگ خبر ميدهد.

باران اين گونه شروع كرد كه دكتر شكوهي تا ساعت چهارده امروز در حال تﻼش فراوان براي يافتن الگوي مورد نياز تمام جهان
بوده و رئيس جمهور اين گونه قرار داد كرده بود است كه تا ساعت هفده زمان دارند و بعد از آن حمله هاي نظامي شروع ميشود
 ،دكتر شكوهي در ساعت شانزده و پنجاه و هفت دقيقه با خﻼقيت خويش و كمك استاد صدرايي به الگويي دست يافتند و از

رئيس جمهور درخواست كردند كه براي آخرين بار به آنها اجازه دهند كه وارد آن شيء مرموزي كه تا امروز حدود هفت ماه همه
ي مردم دنيا را سرگرم خود كرده بود شوند و دستور ورود صادر شد و آنها توانستند با استفاده از آن الگوي كشف شده با آن ها

صحبت كنند و ارتباط برقرار كنند تنها دليل آمدن اواليك ها شناخت و كشف اين كره خاكي بود و نظريه اي كه محبوب مردم

بود درست از آب درآمد  ،آن ها به هيچ عنوان دنبال جنگ طلبي نبودند بلكه فقط براي شناخت دنياي جديدي آمده بودند كه
سال هاست انسان ساكن آن است  ،دكتر شكوهي و تيم شناخت ،از آن ها درخواست ترك زمين را كردند و بعد از تخليه سفينه

اواليك ها توسط انسان ها  ،در كمتر از صدم ثانيه اواليك ها زمين را به مقصد خانه ترك كردند .

كشف و شناخت تنها دليل ايجاد و حل اين مسﺌله بود كه خاطره اي به ياد ماندني براي تك تك افراد ساكن اين كره و خانه

اواليك ها ايجاد كرد .

رفتن اواليك ها خاتمه اي بر جيغ هاي گوش خراش سوفيا بود كه باعث شد ديگر راس ساعت بيست و يك كه اخبار پخش مي

شد كسي ديگر گوش هاي خودش را نگيرد .

ارتباط با اواليك ها بعد از چندين سال هنوز آرزوي خيلي از مردم كره خاكي از جمله من و باران است.

ﭘايان
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