نام و نام خانوادگي  :ناديا جهان تيغ

ﺳﻦ ١٨ :

تحصيﻼت  :دانش آموز – مﻘﻄﻊ مﺘوﺳﻄﻪ دوم

به نا م نگارنده قلم ..............

همه جا سرد وتاريك بود ،هيچ صدايي جز صداي باد شنيده نمي شد همه ي مغازه ها و مركزهاي تجاري اين موقع از سال پراز

آدمهاي بود كه با شوق و ذوق اين طرف و آن طرف مي رفتند تا بلكه لباس يا كفش قشنگ تري پيدا كنند.ولي اﻻن هيچ صدايي

از هيچ بلندگويي پخش نمي شد كه خبر از تخفيف هاي  ٥٠درصد و  ٤٠درصد بده  ،همه جا سوت وكور بود هيچ چراغي روشن

نبود و انگار كه خاك مرده تو خيابان هاي شهر ريخته باشند هيچ اثري از زندگي ديده نمي شد.

كار هر روزم شده بود اينكه پشت پنجره ي بسته اتاقم بايستم وبه شهر خاموش اين روزهايمان نگاه كنم  ،هر روز به دنبال اين
بودم كه تغييري در منظره روبروي پنجره اتاقم پيدا كنم ولي هر روز همان تصوير خاموش هميشگي را مي ديدم.

از هر كس هم كه مي پرسيدم پرنده زندگي دوباره كي به شهرمان باز مي گردد  ،جوابش نمي دانم بود و بس .

مثل هر روز بعد از چندين ساعت تماشاي اين شهر خاموش  ،خسته برگشتم و روي تختم نشستم و غرق فكرهاي هر روزه ام

شدم اينكه دوباره كي دوستانم را مي بينم يا اينكه دوباره كي مي توانم در خيابان قدم بزنم  .روزهاي طوﻻني بود كه از خانه
بيرم نرفته بودم و بي حوصله و خسته بودم  ،دلم يك ماجرا جويي مي خواست يك هيجان كه شور را به زندگي برگرداند ولي

اين طرف ها هيچ خبري از هيجان نبود خسته تر از هر روز روي تختم دراز كشيدم  ،انگار كه دزد خواب  ،خواب را از چشمانم

دزديده باشد.

شهر تاريك به يك باره  ،روشن شد و نور زرد رنگي اتاقم را پر كرد و من بودم كه سراسيمه به لب پنجره اتاقم رفتم تمام شهر

پرشده بود از موجودات كوچك و با مزه اي كه از سفينه ها يشان در حال پياده شدن بودند فكر كردم كه خواب مي بينم چند

بار چشمانم را باز و بسته كردم وبا دست به صورتم زد  ،اما نه هيچ خبري از خواب نبود همه چيز واقعي بود  ،مي دانستم كه
نبايد پنجره را باز كنم صداهايشان واضح به گوشم رسيد ،با صداهاي ريزو جيغ شان همديگر را صدا مي زدند و همديگر را به كا

وا مي داشتند بدو – خيلي دير نشده هنوز – هنوز وقت هست – بدوييد اين شهر كمك ما را نياز داره – زود باشيد تورهاتون

آماده كنيد

اين ها جمله هايي بود كه از دور و نزديك مي شنيدم  ،همگي با هم حرف مي زدند و سريع اين طرف و آن طرف مي رفتند .

يكهو صدايي توجهم را جلب كرد  :آهاي آهاي تو با توام  ،دختر خانم صدامو مي شنوي

پايين رو نگاه كردم – ديدم يكي از همون كوچولوها داشت صدام مي كرد بله با من بوديد آره ديگه  ،كجايي دوساعته دارم
صدات مي كنم بله تو از اهالي اين شهري بقيه كجان چرا زودتر به ما خبر ندادين
هم هستن  ،تو خونه هاشونن  ،هيچ كس از ترس بيرون نمياد .شما كي هستين

ها ما رو نمي شناسين به ما مي گن محافظان سﻼمت ما از ستاره نجات اومديم اينجا  ،خيلي دير فهميديم كه چه بﻼيي سرتون
اومده اما خيالتون راحت خيلي زود همه چي مثل روز اولش مي شه

يهو توي ذهنم تصوير شهر نقش بست  ،مثل قبل همان قدر شلوغ و پر سرو صدا همه جا دوباره روشن بود  ،اره اونا مي تونستند

به ما كمك كنند اما واقعا همه اينا واقعي بود – ام  ..چيز ..واقعي هستين من خواب نمي بينم
-

-

خواب چيه دخترجون ما چند روز پيش با خبر شديم كه مثل اينكه چند ماهي هستند كه سفينه موجودات سياره

كرونيول روي زمين نشسته و پادشاه سياره كرونيول كه همون كرونا باشد ؛ داره زمين رو نابود مي كنه  .ما هم همگي

جمع شديم واسه كمك به شماها اومديم .

آها  ،اسم توچيه ؟ اسم من جي پي رانديه  ،مي توني منو جي پي صدا كني

چه اسم عجيب غريبي – آره ما ها هر كدوم اسم هاي عجيبي داريم اما كارايي مي تونيم بكنيم كه هيچكس نمي تونه

بكند.

مي گم :اين پادشاه سياره كرونيول  ،چي شد كه اومد زمين؟

آها يه سوال خوب پرسيدي بااﻻخره  .اين كروناي ور پريده هر چند قرن يه بار فكر سياره گشايي به سرش مي زند

و به يه ساره لشگر كشي مي كنه  .اون نوزدهمين پادشاه از خاندان كوويده  .هم خودش  ،هم هيجده تا جد قبلش

فقط به فكر نابودي موجودات زنده بودن و ميخواستن كه فقط خودشون روي اين كهكشان حكمراني كنند.

-

اوه چقدر جالب  .مي هيچي در مورد كرونا نمي دونستم  .ولي تو اين مدت جون خيلي از دوستاي ما رو گرفته  ،ما

-

آها اول بگو ببينم اسمت چيه ؟  -آرزو

-

بايد چكار كنيم ؟ كه دست از سر ما بر داره .

ببين آرزو جان تو سياره كرونيول يه ماده اي هست به اسم اتانول كه سالهاي سال هست كه اين كرونا خان داره ازش
فرار مي كنه و يه جورايي باعث نابودي اون ميشه .

-

آره آره من اتانول رو مي شناسم

-

واقعا ؟ پس شماها تو زمين اتانول دارين  ،اين كه خيلي خوبه كارمون خيلي راحت شد پس ما مي تونيم با كمك هك

-

ببين  ،ما كارمون رو شروع كرديم ما دستگاه هاي بزرگي داريك كه قصد داريم كل سياره ي شما رو با اتانول ضد

مامانم مي گفت  ،اين الكل هايي كه ما دست هامون باهاشون ضد عفوني مي كنيم اسم علميش اتانوله

كرونا و هر چي سرباز تو لشكرش هست رو شكست بديم  -اما چه جوري؟

عفوني كنيم تا اين پادشاه زور گو و لشكرش نابود بشن  .اما به كمك شما هم احتياج داريم؟  -ما چه كمكي مي تونيم

بكنيم ؟  -آها ببين شما با رعايت كردن و تو خونه موندن تون تو اين زمان  ،بزرگ ترين كمك رو هم به خودتون ،

هم به ما مي كنيد .

شما بايد روزي چند بار دست هاتون رو بشوريد و بعدش ضد عفوني كنيد.

بايد كمتر بيرون بريد و فقط براي كارهاي ضروري از خونه خارج بشيد .وقتي هم كه از خونه بيرون مي ريد حتما بايد

جلوي دهان و بيني تون بپوشونيد.

-

آره آره  ،باباي من من هر وقت مي خواد بره سركار ماسك مي زنه

-

واي چه وسيله جالبيه  ،حتما وقت برگشتمون بايد از اين ماسك ها با خودمون ببريم

-

ماسك ؟  -آره ديگه همون كه روي صور تمون مي زاريم تا آلودگي ها وارد دهان و بيني مون نشه
))همه چيز برام مثل يه خواب خيلي خيلي با نمك بود .اين موجودات سفيد رنگ با بال هاي كوچك و قشنگ شون

مثل فرشته هايي بودن كه به كمك ما اوموده بودن تا اين كروناي وروجك رو كه ماه ها بود زندگي رو از ما گرفته رو
شكست بديم از پنجره ي اتاقم ميديم كه با اون آبپاش هاي بزرگ شون در حال ضد عفوني شهرمون بودن  ،بوي
خنك الكل همه جا پيچيده بود اگاري كه تك تك اونا قلموي نقاشي دست گرفته بودن و داشتن رنگ و زندگي را به

شهرمون بر مي گردوندند ،زندگي به شهرمون داشت بر مي گشت .

محو تماشاي شهر بودم كه احساس كردم يكي داره صدام مي كنه  - :آروز بابايي بلند شو صبح شده  ،بلند شو دختر

قشنگم.

يكهو از اون دنياي قشنگ بيرون كشيده شدم و چشمام رو باز كردم بابام رو باﻻي سرم ديدم واي همه چيز فقط خواب
بود شهرمون در حال نجات بود  .اون فرشته ها داشتن مي جنگيدند فقط خواب بود  ،يه خواب بچگانه خيلي ناراحت

شدم خيلي زياد.

-آروز بابا  .ماماني اومده ها نمي خواي ببينيش

خيلي خوشحال شدم يهو  .مامان رو خيلي وقت بود كه نديده بودم  ،مامان قشنگم بعد از چند ماه باﻻخره تونسته بود
بياد خونه بدو بدو از تختم پايين اومدم و خودم رو به آشپزخانه رسوندم مامان را در حال صبحانه خوردن ديدم  .خودم

-

رو پرت كردم بغلش  ،دلم خيلي براي مامان تنگ شده بود ؟ تنها چيزي كه به ذهنم رسيده بود رو به زبون آوردم

مامان همه چي تموم شد؟ شكستش داديم ؟

مامانم با لبخند گفت  - :آره دختر نازم همه چي تموم شد باﻻخره اين كرونا بارش رو جمع كرد وبراي هميشه از
زندگي ما رفت.

از بغل مامان بيرون اومدم و به تلويزيون كه در حال پخش عكس و فيلم دكترها و پرستارهايي بود كه تو ايام كرونا به

خاطر حفاظت از ما جونشون رو از دست دادن  ،نگاه كردم يهو ياد فرشته هاي تو خوابم افتادم آره  ،خودشونن اون

فرشته ها  ،دكترها و پرستارايي بودن كه تا آخرين لحظه جنگيدن و با همت و تﻼش تونستند كرونا و لشكرش رو

شكست بدند

مامان من يكي از همين دكترا بود كه خيلي از دوستاش رو از دست داده بود .

حاﻻ كه چند سال از اون قضيه گذشته دوباره همه چيز مثل اول شده همه ما زندگي مون رو  ،سﻼمتي مون رو و حال

خوب بچه هامون رو مديون كادر سﻼمت هستيم كه تا آخرين لحظه براي نجات جون ما جنگيدند.

