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پايه هفتم /مدرسه مدرسه كريمه اهل بيت
نام داستان» :روبو«
تولد ده سالگيم بود كه پدرم شب به همراه يك جعبه كادو بزرگ به خانه آﻣد .از ديدن جعبه كادو بسيار خوشحال شدم ،جعبه را از

پدر گرفتم و با خوشحالي تمام ،جعبه را باز كردم .واي خداي ﻣن يك ربات كوچك ،از خوشحالي در خانه دو چرخ و فﻠك زدم طوريكه
نزديك بود پايم به تﻠويزيون بخورد كه با فرياد ﻣادرم خودم را جمع كردم.

تمام شب را دركنار ربات قشنگم بودم،اسمش را گذاشتم "روبو" .روبو رو در اتاقم بر روي ﻣيز تحريرم و درست ﻣقابل چشمانم گذاشتم.

روبو ربات عجيبي بود ،هر بار كه نگاهم به چشمهاي روبو ﻣي افتاد انگار ﻣي خواست با ﻣن صحبت كند .همينطور كه داشتم با خودم

به ربات ها و توانمنديهايشان فكر ﻣيكردم به خواب رفتم .نيمه هاي شب بود كه از نور عجيبي در اتاقم بيدار شدم ،نور هاي رنگارنگ

عجيبي از ﻣيز تحريرم ديده ﻣيشد .از جايم بﻠند شدم و به سوي ﻣيز تحريرم آﻣدم ،روبو با صداي رباتي خود گفت »:دستت را
بده،دستت را بده ،با چشماني از ترس و از حدقه در آﻣاده به روبو نگاه ﻣيكردم ،بازهم تكرار كرد ،دستت را بده ،دستت را بده«.

دستان لرزانم را به سمت روبو دراز كردم ،ناگهان ﻣن و روبو شروع به چرخيدن كرديم و در داخل تونﻠي پر از نورهاي رنگارنگ و صدا

هاي عجيب و غريب در حال پرواز شديم .چرخيديم و چرخيديم و چرخيديم و ناگهان در سرزﻣين عجيبي فرود آﻣديم ،سرزﻣيني
شبيه كره ي ﻣاه با ﻣوجودات كوچك و عجيب .

همه جا پر بود از ﻣوجودات گرد و كوچك كه بر روي بدنشان پر از شاخك هاي چسبونكي بادكش ﻣانند بود ،همه ي آنها از اين كه
روبو ﻣرا با خود به سرزﻣينشان آورده بود بسيار خوشحال بودند ،و در اطراف ﻣا رقص و پايكوبي ﻣي كردند .از ترس طوري به روبو
چسبيده بودم كه انگار قسمتي از بدن او بودم .روبو با صداي رباتي خود و زباني ناشناس به آن ﻣوجودات عجيب چيزي گفت و آنها

با ناراحتي از ﻣا فاصﻠه گرفتند و راه را براي ﻣا باز كردند.

از ترس جرات نگاه كردن به اين ﻣوجودات را نداشتم ،همه ي آنها با ولع خاصي به ﻣن نگاه ﻣيكردند قطعا فقط و فقط بخاطر روبو

جرات نزديك شدن به ﻣن را نداشتند و ﻣرا نبﻠعيده بودند ،تعدادشان بسيار بسيار زياد بود .به همراه روبو از ﻻ به ﻻي ﻣيﻠيون ها

ﻣوجود ريز ،عجيب و چسبونكي به ﻣكاني عجيب و بزرگ كه پر از كاﻣپيوترهاي فوق پيشرفته بود رفتيم.

روبو ﻣرا پشت يكي از اين ابر كاﻣپيوترها نشاند و دكمه ي سبز رنگي را فشرد ،بر روي ﻣانيتور كه اندازه پرده ي سينما بود تصوير
ﻣردم ﻣعمولي را ديدم كه به شكل عجيبي در آﻣده بودند ،خيابان ها و كوچه ها خﻠوت بود ،ﻣدارس خالي بود ،آدم ها لباس هايي
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ﻣانند فضانوردان به تن داشتند و سراسيمه با يك بطري در دست به اين سو و آن سو ﻣي دويدند ،بيمارستان ها ﻣمﻠو از بيماراني بود

كه همه آنها ﻣاسكي بر صورت داشتند و شﻠنگ اين ﻣاسك ها به كپسول هاي بزرگي كه بر روي آنها نوشته بود »اكسيژن« وصل بود.
وحشت سراپاي وجودم را فرا گرفت ،نگاهي به روبو انداختم ،روبو ﻣتوجه ترس ﻣن شد ولي با اين حال ﻣرا به سمت قسمت ديگري
از سالن برد كه تماﻣا از شيشه هاي بﻠند ساخته شده بود.

نزديك شيشه ها رفتيم ،از پشت شيشه ها همان ﻣوجودات عجيب وغريب ﻣيﻠيوني را ديدم كه با دهان باز و آن شاخك هاي لرزان

ايستاده بودند.

روبو ﻣرا به قسمتي ديگر از سالن برد كه شبيه نمايشگاه نقاشي بود ،بر روي ديوار پر بود ار قاب عكس هاي بزرگ كه بر روي آنها

نقاشي هاي غم انگيزي كشيده شده بود .اولين تصوير زﻣيني بي آب و عﻠف و كويري بزرگي را نشان ﻣيداد ،كه ﻣردم ليوان در دست

درجستوجوي آب بودند و از شدت تشنگي در حال هﻼك شدن بودند .

تصوير بعدي ،تصوير كودكان گرسنه و برهنه اي بود كه توان حركت كردن را نداشتند و در ﻻ به ﻻي كوهي از زباله هايي كه ﻻشخورها

برروي آنها نشسته بودند در حال جستوجوي غذا بودند.

تابﻠو بعدي ،جنگل بزرگ و بي دار و درختي بود كه فقط تنه ي خشك درختان در آن بود و دود سفيد غﻠيظي ازاين تنه ها به آسمان

ﻣيرفت.

به جﻠوتر كه رفتيم ،تابﻠوي بزرگي در آ نجا بود كه انساني را نشان ﻣيداد كه درحال فرار از دست حيوانات خشمگيني بود كه پوست

آنها را كنده بود و يا شاخ و عاج آنها را بريده بود.

در قدم بعدي تصويري از كره ي زﻣين پر از دود بود كه ﻣاه و خورشيد و ابرها چمدان به دست درحال ﻣهاجرت به سياره ي ديگري

بودند.

و آخرين تصويري كه ديدم ،تصوير ﻣادرم بود كه صورتش را با ﻣاسك پوشانده بود و لباسهايي همانند همان آدم فضايي ها پوشيده
بود و به دو پرستار كه در كنارش بودند ،التماس ﻣيكرد كه ﻣرا كه تمام تنم پر از اين ﻣوجودات چسبانك شده بود نجات دهند...

خيﻠي ناراحت و ترسيده بودم.

ناگهان صداي شكسته شدن شيشه به گوش رسيد ،ﻣيﻠيون ها از اين ﻣوجودات چسبانك به سمت ﻣا حمﻠه ور شدند ،از ترس خودم

را به روبو چسباندم .ناگهان روبو چرخشي كرد و نور هاي رنگي و صدا هاي عجيب ﻣا را دوباره به همان كانال پر پيج و خم پرت كرد،

و ناگهان با صداي پرت شدنم در كانال فريادي كشيدم ،درد عجيبي در بدنم احساس كردم و از روي تختم به پايين پرت شدم.

ﻣات و ﻣبهوت به اطرافم نگاه كردم .روبو رو بر روي ﻣيز تحريرم ديدم  .نه نوري داشت و نه حرفي ﻣيزد .از ترس ،گﻠويم خشك شده

بود ،بﻠند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم تا كمي آب بنوشم.
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خيﻠي خوشحال بودم كه تمام وقايع در خواب برايم اتفاق افتاده بود ،پدر در آشپزخانه ﻣشغول خوردن صبحانه و گوش دادن به راديو

بود كه ناگهان گوينده ي خبر گفت »:ويروس جديدي ،با قابﻠيت انتقال بسيار باﻻ  ،به نام ويروس كرونا در كشور چين كشف شده كه

قابﻠيت سرايت به كل جهان را دارد و ﻣردم را به رعايت اصول بهداشتي ،زدن ﻣاسك و استفاده از الكل دعوت ﻣيكرد «.از ترس ليوان

آب از دستانم ول شد.

كمي ﻣكث كردم تمام اتفاقات شب پيش به سرعت از جﻠو چشمانم گذشت .

پدر گفت »:چيزي شده؟!« گفتم  »:بﻠه؛آيا ﻣيشود روبو را به فروشگاه ببريد ،پس بدهيد و جايش برايم ﻣاسك و الكل بخريد؟!«
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