نام و نام خانوادگي :زهرا ﺑاﺑاﻣﻨﺪني

ﺗﺤﺼيﻼت:اول راهﻨمايي
ﺳﻦ١٣:
اهواز

نام داﺳتان :فرﻣول جادويي
داشتيم تلويزيون تﻤﺎشﺎ مي كرديم.كه ﺧﺒر سقوط يك شي نوراني را از شﺒكه ﺧﺒر شنيديم.ﺧوب كه دقت كردم ادرس اش هﻤين
نزديكي هﺎي روستﺎ بود.گوينده ﺧﺒر گﻔته بود هر كس آن را پيدا كندچندين ميليون تومﺎن هم جﺎيزه دريﺎفت مي كند.فكري

به سرم زد.و برقي در چﺸﻤﺎنم افتﺎد كه ديگر تﺤﻤﻞ مﺎندن در ﺧﺎنه را برايم سﺨت كرده بود .اهﺎلي روستﺎسقوط يك شي نوراني
از اسﻤﺎن به زمين را به پدرم گﻔته بودند.امﺎ چون ﺧود پدرم چيزي نديده بود فكر كرد شﺎيد چيز مهﻤي نﺒﺎشد.بدون اينكه به

كسي چيزي بگويم سريع دمپﺎيي هﺎي كه در اتﺎق بود را پوشيدم و پﺎ ور چين پﺎورچين به سﻤت ﺧﺎنه سعيد به راه افتﺎدم.اسﻤﺎن
را كه نگﺎه ميكردم به نﻈر جﺸن چراغﺎني براي من گرفته بودند.
چراكه از ﺣﺎﻻ ﺧودم را ﺻﺎﺣﺐ آن شي نوراني مي ديدم.

تﻤﺎم قدرت جﺎدويي آن سنﮓ را براي ﺧودم ميﺨواستم .شنيده بودم ازافراد قديﻤي كه مي گﻔتند منﺒع جﺎدويي در آن سنﮓ
هست كه تو را به راﺣتي به ﺧواسته هﺎيت مي رسﺎند  .ميدانستم كه چه كﺎرهﺎي ميﺨواهم بﺎ آن قدرت جﺎدويي بكنم در سرم
ﺧودم را پﺎدشﺎه تﻤﺎم نيروهﺎ جهﺎن مي ديدم كه يك دفعه سرم به شدت به جسم نرمي برﺧورد كرد.بله شكم پدر سعيد بود

.دستم از زمﺎني كه به در ﺧﺎنه سعيد رسيده بود روي زنﮓ بود و من هيچ متوجه نﺒودم كه نﺎگهﺎن پدر سعيد جلويم سﺒز مي
شود.چنﺎن سﺒيﻞ هﺎي كُلﻔتش را ﺣﺎلت ميداد و چﺸم هﺎيش را برايم گرد كرده بود كه من دو پﺎ داشتم دوپﺎيي ديگر قرض گرفتم

و گريزان به سﻤت كلﺒه درﺧتي جﺎيي كه فقﻂ من وسعيد از انجﺎ ﺧﺒر داشتيم و سﺎﺧته بوديم رفتم.يك لﺤﻈه از فكر آن شي

نوراني نﻤيتوانستم ﺧﺎرج شوم.فقﻂ دوست داشتم از نزديك يك بﺎر هم شده آن را بﺒينم.ديگر هوا ﺧيلي داشت سرد مي شود من
چراغ مﻄﺎلعه اي را كه آنجﺎروشن كرده بودم براي اين كه سعيد مرا بﺒيند و پيش من بيﺎيد را ﺧﺎموش كردم.چرا كه ديگر ﺧﺒري

از سعيد نﺒود و به طرف ﺧﺎنه ﺧودمﺎن راه افتﺎدم .پدرم هنوز پﺎي تلويزيون نﺸسته بود ومﺎدرم هم مﺸغول شستن ظرف هﺎي شﺎم

بود.دوتﺎ ﺧواهر دوقلويم هم طﺒﻖ هﻤيﺸه بﺎ عروسك هﺎي كه بي بي نرجس از سﻔر مﺸهد پﺎرسﺎل اورده بود بﺎزي مي كردند.من

هم بﺎ ارامي به اتﺎق ﺧواب رفتم و در رويﺎيي يﺎفتن شهﺎب سنﮓ ﺧوابيدم.

نﻤيدانم كي ﺻﺒﺢ شده بود كه ﺧروس ﺧﺎنه از بس قوقولي قو قو كرده بود .ﺻدايش نيش دارشده بود و لذت ﺧوابيدن در تﺸك

گرم را ازمن مي گرفت.

مﺎدرم مﺜﻞ هﻤيﺸه ﺻﺒﺤﺎنه را امﺎده كرده بود ودر اتﺎق ديگر كه دار قﺎلي اش انجﺎ بود مﺸغول بﺎفتن قﺎلي بود.قﺎلي را براي قرض

هﺎي پدرم داشت مي بﺎفت .طﻔلك مﺎدرم چقدر روي فروش اين قﺎلي نقﺸه كﺸيده بود .امﺎ شﺎنس بﺎ پدرم يﺎر نﺒود و مزرعه گﻞ
كلﻤي را كه پﺎرسﺎل كﺎشته بود آفت بد قلقي نﺎبود كرده بود.

راستش را بﺨواهيد يكي از دﻻيﻞ كﺸف اين شهﺎب سنﮓ هم هﻤين مﺎدرزﺣﻤت كش و دلسوزم بود.از وقتي يﺎدم هست.هﻤه
چيزش براي پدر بود از تن نﺤيﻔش تﺎ تﻤﺎم هنرهﺎي كه در دستﺎنش موج مي زد.مﺎدرم هﻤيﺸه تسليم قسﻤت بود.امﺎ من نﻤيﺨواهم

تسليم شوم.بﺎيد تﺎ دير نﺸده دورتﺎ دور روستﺎ يك چرﺧي بزنم و راهي براي پيدا كردن شهﺎب سنﮓ بدست بيﺎورم٠

نﻤيدانم چرا از سعيد ﺧﺒري نﺸد.نﺎشتﺎ ﺧورده ونﺨورده از ﺧﺎنه بيرون زدم.ﺧواستم بروم سﻤت ﺧﺎنه سعيد ولي هنوز نگﺎه پدرش
از يﺎدم نرفته بود و از ترس به سﻤت ﺧﺎنه ي درﺧتي پنﺎه اوردم.هﻤين كه از درﺧت بﺎﻻ امدم و وارد ﺧﺎنه درﺧتي شدم.چﺸﻤم به
چراغ روشن مﻄﺎلعه افتﺎد كه ﺧودم آن را ديﺸﺐ ﺧﺎموش كردم .پيش ﺧودم گﻔتم ﺣتﻤﺎ سعيد امده وگرنه كسي جز من و سعيد

از اينجﺎ ﺧﺒرندارند.هﻤين كه ولو شدم روي تﺨت ﺧواب هﻤﺎن كه بﺎ ﺻندوق چوبي درست كرده بودم متوجه ﺻدايي از داﺧﻞ

ﺻندوق شدم.ﺻندوق هﺎ را بﺎ ميخ هﺎي فوﻻدي مﺤكﻤي بسته بودم.امﺎ ﺣﺎﻻ از ميخ هﺎ اثري نﺒود انگﺎر يك اهن ربﺎيي قوي به
راﺣتي ان هﺎ را در اورده بﺎشد.از تعجﺐ شﺎخ ميﺨواستم در بيﺎورم.بﺎ ترس زيﺎد در جعﺒه را بﺎز كردم.كه يدفه نور زيﺎدي راه چﺸم

هﺎيم را بست.انقدر نور داﺧﻞ ﺻندوق زيﺎد بود كه نتوانستم تﺤﻤﻞ كنم كه نﺎگهﺎن نور مرا بلعيد.و در يك تونﻞ پراز نوري غرق
شدم و دست وپﺎ ميزدم.بﺎ افتﺎدن به پﺎيين از تونﻞ ﺧودم را در يك سرزميني پر از موجودات عﺤيﺐ ديدم كه تﺎ ﺣﺎﻻ در هيج جﺎ

نديده بودم.وﺣﺸت داشت به جﺎنم چنﮓ ميزد.هر چه ﺧواستم فرار كنم پﺎهﺎيم به زمين چسﺒيده بود.دستﺎنم به تنم بسته شده

بود.هيچ چيز به جز سﻔيدي نﻤي ديدم.امﺎ طولي نكﺸيد يك دسته موجود كه داري يك سر بﺎ مدار هﺎي شﺒيه شﺎﺧك برسرشﺎن

و چﺸﻤﺎنﺸﺎن به انتهﺎي ان شﺎﺧك هﺎ بودديدم بﺎ بدني كﺸيده و دوشﺎخ كه هر شﺎﺧي از بدنش چيزي شﺒيه دست و پﺎ به ان
اويزان بودداشتن به سﻤت من مي امدند.فكر كردم براي كﺸتنم امده بﺎشند كه بﺎ ان چﺸﻤﺎن درشت شﺎن به من تعﻈيم كردند.و

مرا بر چﺸﻤﺎنﺸﺎن نﺸﺎندن وبه سﻤت ريسﺸﺎن بردند.ريسﺸﺎن هم شﺒيه اين چند نﻔر بود بﺎ اين تﻔﺎوت كه چﺸﻤﺎنش قرمز بود
.من چيزي از ﺣرف هﺎيﺸﺎن نﻤيﻔهﻤيدم كه رئيس شﺎن يك چيز ي شﺒيه تراشه الكتريكي را در بدنش فرو برد وبي انكه دردي

يﺎ ﺧوني از بدنش ﺧﺎرج شود شروع به ﺻﺤﺒت كردند راجﺐ ﺧودش كرد.ديگر كه فهﻤيده بودم كجﺎم و اين موجودات عجيﺐ
وغريﺐ كيستند.نﻔس راﺣتي كﺸيدم و قول دادم كه كﻤكﺸﺎن كنم.بله اين موجودات كره اي كوچكي داشته اند در منﻈومه
شﻤسي كه به دليﻞ اﺧتﻼف بﺎ سﺎير سيﺎرك هﺎي كوچك در يك جﺎبه جﺎيي اشتﺒﺎه به زمين پرت شده اند.اكنون تﺎ دو روز ديگر

اگر سيﺎره آن هﺎ پيدا نﺸود بﺎيد هﻤه ان هﺎ سنﮓ شوند ودر كف دريﺎ به شكﻞ ﺻﺨره هﺎي فسيلي سﺎكن شوند.امﺎ رئيس اين
سيﺎرك هيچ دوست نداشت واز اين كه به زمين امﺎده بﺎشد ﺧيلي نﺎراﺣت بود او از من ﺧواست كﻤكش كنم .من هم به آن هﺎ

قول دادم.فقﻂ بﺎيستي يك نﻔر از آن هﺎ بﺎ من بيﺎيد.

به اين ترتيﺐ رئيس يك نﻔر را انتﺨﺎب كرد و تراشه را در بدنش فرو برد و از او ﺧواست كه بﺎ من هﻤكﺎري كند.فقﻂ من قﺎدر به
ديدن اين موجود فضﺎيي بودم.

ﺻداي از بيرون داشت مرا ﺻدا مي زد انگﺎر سعيد بود.

نﺎگهﺎن من و آن موجود فضﺎي به بيرون از ﺻندوق پرت شديم.سعيد از درﺧت بﺎﻻ امد ووارد كلﺒه شد من دست پﺎچه بدون اين

كه جواب سﻼمش را بدهم براي تﺎﺧير ديروزش كُلي بﺎ سعيد دعوا كردم.امﺎ سعيد بﺎآن قلﺐ رئوفش مرا ارام كرد.نگﺎهم از ان
موجود فضﺎيي برداشته نﻤي شود سعيد گﻔت.اﺻغر چرا نگﺎهت جﺎي ديگر است.نكند هنوز بﺎ من قهر هستي .سعيد گﻔت كه من

ديﺸﺐ ﺣﺎلم ﺧوب نﺒود دل درد داشتم جور نﻤيﺸود كه بيرون بيﺎيم.وگرنه افتضﺎﺣي به بﺎرمي اوردم.تﺎ اين را گﻔت ﺧنديدم و بر
روي ﺻندوقچه چوبي نﺸستيم.

ﺧيلي دلم ميﺨواست به سعيد بگويم كه چه ديده ام.امﺎ مﻄﻤعن بودم كه بﺎور نﻤيكند.سعيد گﻔت ﺣﺎﻻ بگو چه كﺎر داشتي ديﺸﺐ

كه زنﮓ در راه سوﺧتي از بس فﺸﺎر دادي.سر ﺻﺤﺒت را بﺎز كردم.وگﻔتم كه گوينده ﺧﺒر گﻔت :شي نوراني به زمين پرتﺎپ
شده و اينجور كه ﺣرف ميزد اطراف روستﺎي مﺎ بﺎيد افتﺎده بﺎشد.سعيد هم ﺧودش اين ﺧﺒر را شنيده بود وگﻔت پدرش هم ديده
اين شي نوراني را و ﺣتي اﺣتﻤﺎل هم مي داد كه كجﺎ افتﺎده بﺎشد..انقدر ذوق زده شدم كه سعيد را مﺤكم در اغوش گرفتم وازاو
ﺧواستم كه بگويد كه پدرش ديگر چه گﻔته است.او گﻔت پدرش گﻔته به اﺣتﻤﺎل زيﺎد اين جسم نوراني در قلعه متروكه ﺻم

ﺻﺎن ﺧﺎن افتﺎده بﺎشد.تﺎ اين را شنيدم مو به تنم سيخ شد و دوبﺎره ترس كﻞ وجودم را گرفت.نگﺎهم دوبﺎره به موجود فضﺎيي افتﺎد
و دلم قرص شد .گﻔتم ﺧوب من بﺎيد برم انجﺎ امﺎ سعيد دستم را گرفت و گﻔت انجﺎ نﻔرين شده است اگربه آنجﺎ رفتي زنده بيرون

نﻤي آيي .اﺧر دايي سعيد براي يﺎفتن گنج پﺎرسﺎل به قلعه ميرود ولي جسد بي جﺎنش را در آبي كه از زير قلعه مي گذرد و به

كﺎنﺎل بزرگي كه مي افتد پيدا كرده بودند.ديگر وقتش شده بود كه به سعيدجريﺎن را بگويم.از سعيد قول گرفتم بعداز نهﺎر در
مسجد بيﺎيد .تﺎ راز اين موجود فضﺎيي را به او بگويم.بعد از هم جدا شديم و به سﻤت ﺧﺎنه روانه شديم موجود فضﺎيي مﺜﻞ سﺎيه

به دنﺒﺎلم بود.درست مﺜﻞ يك روح سر گردان .بي بي نرجس درِ ﺣيﺎط نﺸسته بود.بي بي چﺸم سر نداشت.امﺎ چﺸم دلش روشن
بود تﺎ رسيدم نزديك بي بي گﻔت :اﺻغر جﺎن چه مهﻤﺎن عجيﺐ و غريﺒي داري.از كجﺎ هست .من هم بي مقدمه گﻔتم ازفضﺎ بي

بي ﺧنديد و گﻔت :مﺎدر مواظﺐ مهﻤﺎنت بﺎش از هر كجﺎ بﺎشد مﺤﺒوب ﺧداست.انگﺎر قوت قلﺒي به من داده بﺎشد سرش را بوسيدم
و راهي منزل شدم.براي اينكه ﺻداي پدرم در نيﺎيد .شلنﮓ را گرفتم وكﻞ ﺣيﺎط٥٠٠متري را شستم.و فرشي را كه ﺧواهرانم
رويش ﺧراب كﺎري كرده بودند را بعداز شستن بر روي پﺸت بﺎم پهن كردم.ﺧيلي ﺧسته شده بودم .مﺎدرم از اتﺎق كﺎرش كه
بيرون امد ﺧيلي ﺧوشﺤﺎل شد و لﺒﺨند رضﺎيتش برايم ﺧيلي شيرين وجذاب بود.اين موجود فضﺎيي هم سﺎكت نﺸسته بود بر
روي لﺒه ديوار و فقﻂ نگﺎه ميكرد.و لﺒﺨند مﺎدرم را در ﺣﺎفﻈه اي كه رئيس روي بدنش انداﺧته بود داشت ﺣك ميكرد.نهﺎر را كه
ﺧوردم به سر قراررفتم سعيد انجﺎ روي سكوي دم مسجد نﺸسته بود.از هيجﺎن اين راز تﺎ مرا ديد پريد وبه سﻤتم امد.

هرچه فكر كردم از كجﺎ شروع كنم فكري به سرم نﻤيزدو مرتﺐ پرت وپﻼ مي گﻔتم.ﺣوﺻله سعيد سر رفت و ﺧواست برود كه
لﺒﺎسش را كﺸيدم وآستين پيرهنش پﺎره شد.ﺧيلي نﺎراﺣت شدم و به موجود فضﺎيي گﻔتم ﺣﺎﻻ چه كﺎر كنيم كه نﺎگهﺎن دستي

بر روي لﺒﺎس كﺸيد و دوبﺎره به ﺣﺎلت اول در امد سعيد از تعجﺐ وﺣﺸت زده شد .ولي اين فرﺻت ﺧوبي بود كه به او راجﺐ اين
اتﻔﺎقﺎت بگويم.وقتي ﺣرف زدم اول بﺎور نكرد ولي بﺎ بردن او به كلﺒه و نﺸﺎن دادن ﺻندوق ديگر بﺎور كرده بود.به ﺧﺎطر هﻤين هم

مﺼﻤم بود كه كﻤكم ميكند.

تﻤﺎم قرار و مدار هﺎيﻤﺎن رابستيم وشروع كرديم به
كﺸيدن نقﺸه.

قرار بود پنجﺸنﺒه كه هﻤه بر سر مزار مرده هﺎ مي روند وكسي در ﺧﺎنه هﺎ نيست به قلعه برويم و دنﺒﺎل شهﺎب سنﮓ بگرديم.روز

موعود رسيد من وسعيد هﻤراه موجود فضﺎيي به قلعه رسيدم از درﺧتي كه بر ديوار قله تكيه داده بود بﺎﻻ رفتيم و ﺧودمﺎن را
به داﺧﻞ انداﺧتيماينجﺎ تﺎ چﺸم كﺎر ميكرد ﺧﺎرو ﺧﺎشﺎك بود و يك چﺎه آب كه به كﺎنﺎل مي ريﺨت و براي مﺼرف كﺸﺎورزي
استﻔﺎده مي شود..داﺧﻞ قلعه چند ﺧﺎنه ﺧرابه هم بود.كه از بس مﺨوف و تﺎريك بودند جرات جلو رفتن را از مﺎ گرفته بودند.سعيد

گﻔت بهتر است موجود فضﺎيي را به داﺧﻞ ان ﺧرابه هﺎ بﻔرستيم تﺎ برايﻤﺎن اطﻼعﺎتي بيﺎورد.به نﻈر فكر ﺧوبي بود .بﺎدستور

من موجود فضﺎيي به داﺧﻞ ﺧرابه هﺎ رفت.هر چه منتﻈر مﺎنديم نيﺎمد.به سعيد گﻔتم انگﺎر اتﻔﺎقي افتﺎده بﺎشد بﺎيد برم ونگﺎه كنم

تو اينجﺎ بﻤﺎن اگر اتﻔﺎقي افتﺎد و نيﺎمدم برو و كﻤك بيﺎور.ولي سعيد قﺒول نكرد وهﻤراه من به ﺧرابه هﺎي قلعه وارد شديم.داﺧﻞ
ﺧرابه تﺎريك بود.آنقدر تﺎريك و سيﺎه بود كه ﺣتي من و سعيد هم ديگر را نﻤي ديديم.سعيد دست مرا مﺤكم گرفت به دنﺒﺎل

نوري كه از روزنه هﺎي سقف به پﺎيين كﺸيده شده بود ودر زمين ﺧودش را پهن كرده جلو امديم.ﺣﻔره اي ﺧيلي بزرگ روي
زمين ايجﺎد شده بود انقدر گود بود كه نﻤيتوانستم عﻤقش را تﺨﻤين هم بزنم.سعيد ﺧيلي ترسيده بود و دستم را از دستش جدا

نﻤيكرد .وهر چند ثﺎنيه التﻤﺎس ميكرد كه از اينجﺎ برويم.امﺎ گوش من بدهكﺎر نﺒود نﺎگهﺎن چند تﺎ موجود عجيﺐ و غريﺐ بﺎ نيزهﺎي
برنده اي دور ورمﺎن ميچرﺧيدن مﺜﻞ روح هﺎي سر گردان امﺎ شﺒيه به موجود فضﺎيي ﺧودمﺎن بود.در يك چﺸم برهم زدني دست

وپﺎي من وسعيد را بستن ومﺜﻞ سقوط يك پرنده زﺧﻤي به پﺎيين آن ﺣﻔري عﻤيﻖ بردند.ازترس چﺸﻤﺎنﻤﺎن را بسته بوديم.وقتي

كه بﺎز كرديم ﺧودمﺎن را جلوي يك ارتش از اين موجودات زشت و بي ريﺨت سر گردان ديديم .موجود فضﺎيي را بسته بودند به
يك ستون و نﻤيدانم چه به ﺣﺎلش اورده بودند كه رنگش تغيير پيدا كرده بود و ﺣتي ديگر قدرت جﺎدويش را هم از او گرفته
بودند.بﺎ ديدن اين وضع ﺣسﺎبي اعﺼﺎبم بهم ريﺨت و در كﺸف پيدا كردن راهي براي فرار به دقت تﻤﺎم هﻤه جﺎ را رسد كردم.امﺎ

مﺎ در مﺤﺎﺻره ي كﺎمﻞ بوديم.مﺎ .را به سﻤت يك تونﻞ مﺨوف بردند كه انگﺎر يك ازمﺎيﺸگﺎه متروكه بود.من وسعيد را داﺧﻞ
قﻔسه اي اهني گذاشتن وبعد از چند دقيقه بﺎ مﺤلول ابي رنگي كه به مﺎ ﺧوراندن هوش از سرمﺎن برداشته شد ويك اتﻔﺎقي

برايﻤﺎن انگﺎر افتﺎده بﺎشد مﻄيع اين موجودات عجيﺐ و غريﺐ شده بوديم يك فرمول به من و سعيد داده شد كه بﺎيستي آن را

برايﺸﺎن درست كنيم .بﺎ اين كه مﺎ هيچ درس يﺎ تجربه اي نداشتيم از بس مﺎهرانه اين كﺎر را انجﺎم مي داديم ﺧودمﺎن هم تعجﺐ

كرده بوديم.به شدت تﺤت نﻈر بوديم .سعيد اﺻﻼ در اين دنيﺎ نﺒود ولي من مقداري هوشيﺎري داشتم نﻤيدانم چرا شﺎيد امواج ان
موجودات فضﺎيي از تﺎثير اين مﺤلول بر من كم كرده بﺎشد.اﺻﻼ نﻤي شد ﺣتي كﺎري غير از درست كردن اين مﺤلول انجﺎم
بدهيم.اﺧتيﺎري از ﺧودمﺎن نﺒود.ولي من ميدانستم كه كﺎرم اشتﺒﺎه است و نﺒﺎيد انجﺎم بدهم.اﺻﻼ وقت بي كﺎري نداشتيم.دائم

مﺸغول درست كردن مﺤلول هﺎ بوديم.بﺎ ﺧودم درذهنم كه ﺣرف ميزدم.از درست كردن اين هﻤه مﺤلول متعجﺐ بودم.نﻤي

دانستم اين هﻤه مﺤلول به چه كﺎري هست.ودر كجﺎ استﻔﺎده ميﺸود.اثر مﺤلول انگﺎر داشت در من تﻤﺎم مي شود بﺎيستي طوري
رفتﺎر كنم كه آن موجودات عجيﺐ و غريﺐ متوجه اين رفتﺎرم نﺸوند.امﺎ سعيد بيچﺎر مﺜﻞ ربﺎت كﺎر مي كرد.هﻤه اش به فكر

موجودفضﺎيي بودم.ديگر فرﺻتي نداشتم اگرسيﺎرك را پيدا نكنيم تﺒديﻞ به فسيﻞ مي شوند.در اين هنگﺎم انگﺎر ﺧدا به فكرم بود

كه زلزله اي چند ريﺸتري اتﻔﺎق افتﺎد و هﻤه چيز را به هم ريﺨت من سريع دست سعيد را گرفتم و بﺎ شتﺎب از پله هﺎي اين

تونﻞ مﺨروبه به سﻤت بﺎﻻ فرار كردم...هنوز داشت زمين تكﺎن ميﺨورد كه ستوني كه ادم فضﺎيي را به ان بسته بودند داشت
تﺨريﺐ ميﺸود وقتي طنﺎب هﺎ را از موجود فضﺎيي بﺎز كردم او هم ﺣس وﺣﺎل نداشت يك لﺤﻈه فكر كردم تراشه را بﺎيد از داﺧﻞ
بدنش دربيﺎورم شﺎيديك راه ارتﺒﺎطي بﺎ رئيس اش پيدا كنم دستم را به داﺧﻞ بدنش بردم.بدنش مﺜﻞ ژله نرم بودمقداري كﻤي

كه گﺸتم تراشه را پيدا كردم روي تراشه چند دكﻤه بود.فرﺻت ﺧيلي كم بود به سرعت سعيد و موجود فضﺎيي را به سﻤت
پنﺎهگﺎهي كه امن بﺎشد كﺸﺎندم .سعيد كه انگﺎر در دنيﺎ ي ديگر بﺎشد فقﻂ ﺧيره به جلو بود و انگﺎر ﺧﺸك اش زده بﺎشد آن
موجود فضﺎيي هم انگﺎر مﺜﻞ يك ادامس كﺸيده شده بود و روي زمين چسﺒيده بود و رنگش هر لﺤﻈه تغييررنﮓ مي داد.دستم
را روي يك دكﻤه گذاشتم ولي هيچ اتﻔﺎقي نيﺎفتﺎد.براي اﺧرين اميد به دكﻤه اي عجيﺐ كه شكﻞ هندسي عجيﺒي داشت فﺸﺎر

دادم.نﺎگهﺎن تونﻞ نوراني جلوي مﺎ ظﺎهرشد و رئيس بزرگ از داﺧﻞ تونﻞ درامد.زلزله ديگر تﻤﺎم شده بود موجودات عجيﺐ و غريﺐ
هﻤه سر گردان و بﺎ ﺣﺎلت وﺣﺸت زده ﺧودشﺎن را به در و ديوار مي زدند و يكي يكي نﺎبود مي شودند .سعيد هم كم كم داشت
ﺣﺎلت

ربﺎتي ﺧودش رااز دست مي داد.وقتي رئيس بزرگ اين وضعيت را ديد بﺎ چوب دستي فلزي كه سر نوراني داشت به سﻤت موجود

فضﺎيي اشﺎره كرد انگﺎر داشت بﺎ آن چوب دستي شوك مي داد.موجود فضﺎيي بﺎ آن نور غرق شد و دوبﺎره انگﺎر متولدشده بﺎشد

مﺜﻞ روز اولش شده بود به جﻤع ان موجودات فضﺎيي ديگر پيوست.تﻤﺎم مﺤلول هﺎ و ازمﺎيﺸگﺎه بﺎ ﺧﺎك يكسﺎن شده بود.يكي

يكي داشتن آن موجوات عجيﺒي از بين ميرفتند.انگﺎر مﺤلول هﺎي عجيﺒي كه درست كرده بوديم .بﺎعﺚ از بين رفتن ان هﺎ شده
بود.رئيس بزرگ در چهره اش اثﺎر غم ديده مي شود بﺎ هﻤﺎن وسيله ي ارتﺒﺎطي كه در دستم بود بﺎهم ارتﺒﺎط برقرار كرده بوديم

او مي گﻔت وقتي براي مﺎندن در زمين نﻤﺎنده بﺎيد سريع به جستجوي ﺧودمﺎن براي يﺎفتن ان سيﺎرك ادامه بدهيم.سعيد ﺣﺎلش

كه ﺧوب شد براي زدن اب به ﺻورتش اورا به سﻤت چﺎه بردم ﺧواستم سلﻄﻞ اب را به داﺧﻞ چﺎه بيندازم امﺎ رئيس موجودات
فضﺎيي اجﺎزه نداد و گﻔت ﺻﺒر كن.بوي نﺎمﻄﺒوعي از داﺧﻞ اين چﺎه مي آيد.به يكي از افرادش دستورداد داد تﺎ جرعه اي از اب را

برايش بيﺎورد .وقتي آب را به هوا پرتﺎپ كرد قﻄرات آب يكي يكي متﻼشي شدند و مولكول هﺎي آب ﺧﺎلﺺ از مولوكول هﺎي آب

نﺎﺧﺎلﺺ جدا شدند .ﺣﺎﻻ معﻤﺎي ان موجودات و ان فرمول برايم ﺣﻞ شده بود.تغذيه وﺧون آن موجوادت بي ريﺨت از هﻤين آب
الوده بود اينك كه ديگر ازمﺎيﺸگﺎه شﺎن نﺎبود شده بود ﺧودشﺎن ﺧود بﺨود از اين شُك تلف مي شوند و به درك فرستﺎده
شدند.وقتي به عﻤﻖ فﺎجعه فكر ميكنم بسيﺎر غﺼه ميﺨورم.واقعﺎ اين گنج بزرگ هﻤين اشنﺎيي هست كه من بﺎ موجود فضﺎيي

برﺧورد كردم بود.اگر كﻤك ودقت اين موجودات نﺒود اﻻن تﻤﺎم مﺤﺼوﻻت الوده بودند و مردم هم هﻤگي به اين الودگي دچﺎر
ميﺸودند آنهﺎ مي ﺧواستن زمين هﺎ ي كه بﺎ اين آب ابيﺎري مي شوندرا نﺎبودكنند.و مريضي هﺎ و پليدهﺎ بر روي اين ابﺎدي وتﻤﺎم

كسﺎني كه از اين مﺤﺼوﻻت ﺧورده مي شوند را بگسترانند.سعيد يﺎد دايي اش افتﺎد و گﻔت دايي ام ﺣتﻤﺎ از اين اب ﺧورده ان
هنگﺎم كه الوده بوده وﺣتﻤﺎ مسﻤوم گﺸته و داﺧﻞ اين چﺎه افتﺎده و آب هم آن را به بيرون قلعه آورده.سعيد به يﺎد دايي اش گريه

كرد.من وسعيد هم ديگر را در اغوش گرفتيم وگريه كرديم .در اغوش اﺣسﺎستﻤﺎن بوديم كه موجودات فضﺎيي ﺻدايي از ﺧودشﺎن
بيرون مي اوردند انگﺎر چيزي كﺸف كرده بﺎشند.شتﺎبﺎن به سﻤت قلعه رفتيم زلزله هﻤه چيز را ﺧراب كرده بود پﺸت ﺧرابه هﺎ

يك درِ بود كه بزرگترين درِ آن قلعه به ﺣسﺎب مي امد.من وسعيد جلو در بوديم .دررابﺎ فﺸﺎر زيﺎد بﺎز كرديم .نوري بﺎ طيف رنﮓ

هﺎي گونﺎگون چﺸم هﺎيﻤﺎن را نوازش ميكرد.تﻤﺎم موجودات فضﺎيي بر روي اين تك سنﮓ بزرگ بودند.و مﺜﻞ يك ارتش متﺤد
شﺎﺧك هﺎي ﺧود را بهم چسﺒﺎنده بودند.انقدر از اين سنﮓ ﺣرارت برﺧﺎسته بود كه يك لﺤﻈه فكر كردم اﻻن ذوب ميﺸويم رئيس

بزرگ اين بﺎر ﺧوشﺤﺎل بود بﺎ رفتن بر روي اين سيﺎرك نﺎگهﺎن سيﺎرك از زمين بلند شد و چنﺎن مﺎهرانه به دنﺒﺎل مدار ي براي

پرتﺎپ مي گﺸت كه يﺎدم افتﺎد تراشه اي پيش من جﺎ مﺎنده.وقتي تراشه را بﺎﻻ بردم نﺎگهﺎن نﺎپديد شدرئيس دستم را بوسيد و
در يك ﺻدم ثﺎنيه آن سيﺎرك به بﺎﻻ پرتﺎپ شد و آن موجودات به سﻤت مدارِ ﺧودشﺎن پرتﺎپ شدند.سعيد ومن ديگر از شدت
اين هﻤه هيجﺎن واتﻔﺎق نﺎي رفتن به ﺧﺎنه را نداشتيم.هم آنجﺎ ﺧوابيديم .وقتي چﺸم بﺎز كردم ﺧودم را در مﻄﺐ دكتر كه سرم

به دست داشتم ديدم .انگﺎر وقتي زلزله مي ايد مﺎدرم به يﺎدم من مي افتد وسريع پدرم را به جستجوي من ميﻔرستد.پدر سعيد

هﻤراه پدر من كﻞ شهر را مي گردند.وقتي كسي را پيدا نﻤيكنند .به سﻤت قلعه مي آيند آن هنگﺎم كه من بﺎﻻ ميرم از ديوار قله
سﺎعت دستيم بر زمين مي افتد ومن متوجه نﻤي شوم.واين نﺸﺎنه به پدرم ميگويد كه شﺎيد اينجﺎ امده بﺎشم.بعد از مرﺧﺼي از
بيﻤﺎرستﺎن.پدرم اب كﺎنﺎل كﺸﺎورزي را به ازمﺎيﺸگﺎه برد و بﺎ تﺸﺨيﺺ به موقع الودگي آب .جﺎن مزرعه هﺎي روستﺎ را نجﺎت داديم.و

اينك من وسعيد قهرمﺎن اين روستﺎ بوديم.و هﻤه مﺎ رامرد شجﺎع و بﺎهوش اين ديﺎر مي دانستند و اين گنج گنج واقعي است كه

من لﺒﺨند رضﺎيت مردم زﺣﻤت كش روستﺎيم را مي توانستم بﺒينم وقتي مﺤﺼول كﺸﺎورزي پر رونقي را امسﺎل داشتند

