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ناﺣيﻪ ﺣفاﻇﺖشده  SAX11بيابان آتاكاما واقع در شيﻠي

سكوت مرگباري بر مﻬﻢﺗريﻦ ساختمان شﻬرك حكﻢ فرما بود .ﺗﻨﻬا بﺨﺸي ازساختمان كه در خﻼءكامل فرو نرفته بود ،راهروي
مﻨتﻬي به اﺗاق كار دكتر كﻼرا ليويﻨﮓ استون در طبقه دهﻢ بود .با ايﻨكه كﻼرا عادت نداشت جﻬت انجام آزمايﺸات از كمك

اندرويدها و دستيارانش بﻬره گيرد اما ايﻦ اواخر به دليل حجﻢ باﻻي وظايﻒ ،به ناچار گاهگداري رباتهاي اندرويدي كه در اختيار
داشت را فرا ميخواند ﺗا انجام كارهاي ناچيﺰ و روزمره را به آنها بسپارد؛ به خصوص روزمرههايي كه نيازمﻨد اندازهگيري و

مﻌيارسﻨجي ،با دقت باﻻ بودند .كارهايي نﻈير سﻨجش و ﺗﻨﻈيﻢ دماي اﺗاقها ،آمادهسازي نمونههاي آزمايﺸﮕاهي و دستهبﻨدي

گونههاي مرغوب ژنتيكي .بﺨش نﻈامي شﻬرك فوقمجﻬﺰ  SAX11جايي بود كه كﻼراي جوان در آنجا زاده و بﺰرگ شدهبود .او كه

ﺗا ﭘيشاز ﭘانﺰده سالﮕياش گمان ميكرد ﺗمام جﻬان در آﺗاكاما خﻼصه ميشود در دوران نوجوانياش هرگﺰ نميﺗوانست ﺗصور كﻨد
جﻬان چيﺰي جﺰايﻦ نمكزار ﭘﻬﻨاور باشد .شﻦزار شوري كه در قماري شﮕﻔتانﮕيﺰ ﺗمام رازهاي مﺨوفش را به گرماي طاقت

فرسايش باخته بود .اما در داخل شﻬرك همه چيﺰ متﻔاوت بود .قسمت مسكوني شﻬرك يكي از لوكسﺗريﻦ و باشكوهﺗريﻦ دست

سازههاي بﺸريت بود .از آسمان خراشهاي عﻈيﻢ ،ويﻼها و عمارتهاي فوق مجلل گرفته ﺗا مدارس ،دانﺸﮕاهها و بيمارستانهايي
مجﻬﺰ ،همهوهمه همانﻨد يك شﻬر واقﻌي در كﻨار يكديﮕر قرار گرفته بودند .عبور و مرور شﻬروندان بر ﭘايهي ماشيﻦهاي ﭘرنده

شﺨصي بود كه به آنها در محدودهي ارﺗﻔاع امﻦ اجازهي ﭘرواز داده ميشد .حمل و نقل عمومي را نيﺰ مجموعهاي از راه آهﻦهاي

هوايي ﺗﺸكيل ميداد .قطارهاي ﭘرنده مافوق صوﺗي كه به كمك نيروي مﻐﻨاطيسي ،در ميانايستﮕاههاي هوايي كه در واقع

شبكههاي گستردهاي از محﻔﻈههاي خﻼء بودند ،با سرعتي فراﺗر از صوت حركت ميكردند و در كسري از ثانيه مسافران را به

مقاصدشان ميرساندند .اما جالبﺗريﻦ قسمت شﻬرك باغها و جﻨﮕلهاي گياهشﻨاسي ﭘﻬﻨاوري بود كه با ﺗكيه بر ﺗكﻨولوژي و سرمايه
گذاريهاي كﻼن اقتصادي به نمونه شبيه سازي غول آسايي از بسياري از گونههاي گياهي ،جانوري و ﭘوششهاي گياهي موجود در
جﻬان مبدل گﺸته بودند .ايﻦ ﺗﻔرجﮕاههاي مافوق بﺸري حتي شامل كوهستانها ،درياچهها ،سواحل و ﭘﻼژهاي مصﻨوعي نيﺰميشد.

اما حيرتآورﺗريﻦ بﺨش شﻬرك ﭘوشش شبه اﺗمسﻔري آن بود كه به كمك انرژي ميداني نانو ﭘﻼسمايي ،شﻬرك و ﺗمام آنچه كه

درونش بود را همچون شبحي عبوس در برميگرفت و از ديد همﮕان ﭘﻨﻬانميكرد .ايﻦ ﭘوشش شبهاﺗمسﻔر مجموعهاي از چﻨديﻦ

ﻻيه ي هوشمﻨد بود كه ﻻيههاي زيريﻦ آن را نانوذراﺗي مقاوم ﭘوشش ميدادند .ايﻦ سد فوﻻدي محكﻢ ،همچون شواليهاي شجاع از
ورود هرگونه مﺰاحﻢ به شﻬرك جلوگيريميكرد؛ از بيرون كامﻼ غير قابل نﻔوذ و غيرقابلنابودي بود و به جﺰ كانالهاي كوچك

موﺗورهاي ﺗﻌبيه كﻨﻨده اكسيژن و ورودي مﺨﻔي اصلي راه نﻔوذي نداشت .در آخر هﻢ به كمك هالههاي ناشي از

كانالﭘﻼسماييالقاشده ،ﺗمامايﻦ مجموعه براي ابد نامرئي و محوميشد؛ به گونهاي كه انﮕار اصﻼ هيﭻ وقت هيﭻ چيﺰ در آنجا وجود
نداشته است.

ناحيه آمريكاي جﻨوبيايكس يازده اوليﻦ شﻬرك از سلسله شﻬركهاي ششگانه سيستﻢ بود .ﭘروژهاي فراﺗر از ﺗصور بﺸريت كه در

جﻬت ﭘيﺸبرد اهداف فرا بﺸري طراحي و ساخته شده بود .شﻬركي كه از دو بﺨش نﻈامي و مسكوني ﺗﺸكيل و در قلب خﺸكﺗريﻦ

بيابان جﻬان ساخته شده بود .وجود چﻨيﻦ مكاني رويايي در زميﻦهاي خالي از حيات به چﺸﻢ ناظر سرابي بيش نيست؛ شايد به

هميﻦ دليل بود كه آﺗاكاما انتﺨاب شد ﺗا چﻨيﻦ رازي را در دل خود جاي دهد .بﺨش نﻈامي شﻬرك اما مﻨطقهاي ممﻨوعه و شديدا
محافﻈت شده بود و هر گونه ورود به آن ﺗاواني نابﺨﺸودني داشت؛ شدتايﻦ بﻬا به گونهاي ﺗﻌريﻒ شده بود كه شﻬروندان خاطي و

ﺗمامي كسانيكه بي اجازه وارد مﻨطقهميشدند،ايﻦ ﺗاوان را با از دستدادن جانﺸان ﭘرداختميكردند .محوطهاي وسيع شامل

ساختمانهايي مملو از انواع ﺗجﻬيﺰات ،صﻨايع ،نيروگاههاي ﺗاميﻦ انرژي و سﻼحهاي ناشﻨاخته مﺨتلﻔي كه هر كدام به شيوهي

خاصي در دل چيﺰي استتار كرده بودند .اما قلبايﻦ مجموعه ساختمان اميد نام داشت .ساختماني كه اصليﺗريﻦ مﺨالﻒ بﻨاي آن
هﻨري ليويﻨﮓ استون فقيد بود و از قضا وي آخريﻦ لحﻈات عمرش را در همان ساختمان گذراند و اﺗاق زايش به قاﺗل خاموشش

مبدل گﺸت .اﺗاق زايش عﻨواني بود كه به اﺗاقي كﻨترل شده ،واقع در طبقه مﻨﻔي ﭘﻨج داده شده بود .اﺗاقي كهايدئولوژي ﭘﺸت آن
براي ﺗقريبا يك قرن دنيا را در ﭘيچيدهﺗريﻦ حالت خود فرو برده بود .اﺗاقي شامل هﺰار دستﮕاه كه از آنها به عﻨوان ماشيﻦهاي

زايش يادميشود .ماشيﻦهاي نسبتا بﺰرگ و ﭘيچيدهاي كه در واقع رحﻢهايي مصﻨوعي ،براي رشد و نمو جﻨيﻦ ،بدون كوچكتريﻦ

دخالت مادر بودند .ابﺰارهاي بي همتايي كه نمونههاي دقيﻖ ﭘياده سازي فرآيﻨد طبيﻌي بارداري ،در قالب يك فرآيﻨد مصﻨوعي

بودند .بسيار دقيﻖ طراحي و ﺗوليد شده و شامل كوچكﺗريﻦ جﺰئيات بودند .هوشمﻨدانهﺗريﻦ روش ممكﻦ جﻬت جلوگيري از

انقراض بﺸريت به دست ويروسي كه جﻬان را درنورديده بود .زماني كه بيش از دو دهه از ﭘاندمي ويروس و قدرت گرفتﻦ سيستﻢ

گذشته بود ،خالﻖ آن هﻨري ليويﻨﮓ استون كه از نتايج اجراي اعمالش بسيار خﺸﻨود بود ،بﻨابر ﺗوافقي كه با هﻢ ﭘيمانانش بسته بود

در ﭘي اجراي فازدوم برنامهاش درآمد .حال كه دقيقا طبﻖ محاسباﺗش آن ميﺰان مورد نياز از جمﻌيت ساكﻨيﻦ زميﻦ كاسته شده بود

و زميﻦ اقليﻢ و مﻨابع خود را ﺗا حدودي بازيابي كرده بود ،وقت آن رسيده بود كه سرانجام واكسﻦها با ميﺰاني كﻨترلشده و در
نوبتهاي چﻨدساله ،ذرهذره و باﺗرﺗيب خاصي بيﻦ جوامع مﺨتلﻒ ﺗوزيع شوند .او مﻌتقد بود با يك برنامه ريﺰي صحيﺢ كﻨترل

جمﻌيت و آموزشهاي ﭘايهاي ميتوان كره زميﻦ را سويي هدايت كرد كه ديﮕر شاهد فاجﻌههاي قرن اخير نباشد .اما بﺰرگﺗريﻦ

حماقت ليويﻨﮓ استون آن بود كه هيﭻ زماني را به فكر كردن راجع به جوانب كثيﻒ كاﭘيتاليسﻢ اختصاص نداده بود .او نميدانست

كه بﺰرگتريﻦ دشمﻦ زميﻦ نه كمبود مﻨابع و نه آخر الﺰمان اﺗمي بلكه حرص و آز است .چيﺰي كه شايد در وجود خودش هﻢ
حسميشد .چيﺰي كه ذاﺗا در بﺸر نﻬاديﻨه شده است و هﻨري نميدانست سرمايه داران از بﺰرگتريﻦ طماعان هستﻨد .اعتماد

احمقانهي اوايدههايش كه شايد بوي انسانيت ميدادند را طﻌمه افرادي كرد كه واحد شمارش وجدانﺸان ﭘول بود .ﭘس از گذشت

مدﺗي ،حاﻻ هﻢﭘيمانانش بودند كه به اجرايايدئولوژي جديدشان ميﭘرداختﻨد .ايدئولوژياي كه براي اجراي آن به هﻨري و

ﭘادزهرش نيازي نبود؛ اكتوجﻨسيس بر ﭘايه ساخت يك شﻬرك در هر قاره .شﻬركهايي مﺨﻔي كه ﭘذيراي بﺰرگتريﻦ سرمايه داران،

دانﺸمﻨدان ،نوابغ ،مﺸاهير و هﻨرمﻨدان هر جامﻌه بود .مكانهايي ويژه براي انسانهايي دستچيﻦ شده .شﻬروندان جديد به سرعت
از ﺗمامي قارهها براي بﻬرهمﻨدي از اكتوجﻨسيس راهي شﻬركها شدند .ﺗوانايي ﺗكثير ژن و بقا بﺰرگتريﻦ مﺰيت زندگي در ايﻦ

شﻬركها بود و انسانهاي خواهانش با ﭘرداخت مبالﻐي هﻨﮕﻔت موفﻖ شدند حﻖ شﻬروندي را بﺨرند .طولي نكﺸيد كه اوليﻦ دستهها
از مﻬاجريﻦ جديد به شﻬركها وارد شدند و عﻼوه بر استﻔاده از امكانات زندگي مجلل در شﻬرك ،ﺗوانستﻨد به كمك ماشيﻦهاي

زايش به زاد و ولد بپردازند و ﭘس از دو دهه در حالي كه اكثريت جمﻌيت چﻨد ميلياردي زميﻦ در اقصي نقاط دنيا در وضﻌيت

اسﻔﻨاكي به حال خود رها شدهبود ،بقا جريان جديد و متﻔاوت خود را در شﻬركها ﭘيداميكرد .البته بايد گﻔت كهايﻦ كودكان ﺗازه

متولدشده نيﺰ ﭘس از مدﺗي ﺗوسط كاركﻨان از عمد به ويروس آلودهميشدند .همواره دوز مﺨتلﻔي از ويروس در بازههاي زماني

متﻔاوت بيﻦ شﻬروندان ﭘﺨش ميشد ﺗا سيستﻢ مطمئﻦ شود شﻬروندان هميﺸه در بﻨد ماشيﻦهاي زايش زنداني هستﻨد و ﺗﻨﻬا

انتقاد شﻬرونداني كه طبيﻌيﺗريﻦ حﻖ زندگيﺸان را از دست داده بودند ،عدم امكان خروج از شﻬركها بود؛ قانوني كه در واقع

قراردادي بيﻦ سيستﻢ و شﻬروندان بود و سرﭘيچي از آن نتيجهاي جﺰ مرگ به همراه نداشت .ميل به جاودانﮕي غريضهاي قوي در

انسان است؛ آنقدر قوي كه انسان را وادار به انجام هركاريميكﻨد .همانقدر كه قوي است عجيب نيﺰ هست ،آنقدر عجيب است كه

انسانها وقتي ذاﺗاميدانﻨد نمي ﺗوانﻨد به آن برسﻨد با خلقت مبادلهاي انجامميدهﻨد و جاودانﮕي را در ﺗولد فرزندشان ﭘيداميكﻨﻨد.

دانستﻦايﻦ حقيقت كه با ﺗكثير ژنتيكﺸان در چرخه زيست باقيميمانﻨد كمي مايه ﺗسكيﻨﺸان است.

ساليان سال به هميﻦ مﻨوال گذشت و هﻨري ليويﻨﮓ استون كه در ﺗمامايﻦ سالها شاهدايﻦ جﻨايات بود ديﮕر نمي ﺗوانست ساكت

باشد .سالها صبر كرد ﺗا بتواند در زماني مﻨاسب نقﺸههاي سيستﻢ را برباد دهد .براي يكدهه نقش دانﺸمﻨدي وفادار را بازي كرد

و در انجام ماموريتهاي خود از كوچكﺗريﻦ چيﺰي دريغ نكرد.ايﻦ ﺗﻨﻬا راهي بود كهميﺗوانست نﻔوذ و جايﮕاه خود را در سيستﻢ
حﻔظ كﻨد .درست در نقطهاي كه در اوج شﻬرت و اعتماد قرار داشت ،در ﭘي آزاديسازي بردگاني كه خودش روزي زميﻨه برده

شدنﺸان را فراهﻢ كرده بود ،درآمد .آنروز هﻢ مثل هميﺸه وارد ساختمان اميد شد ،براي كﻨترل عﻼئﻢ حياﺗي جﻨيﻦها وارد اﺗاق

زايش شد و درست در همان لحﻈه كه قصد ﺗﺰريﻖ واكسﻦ به نﺨستيﻦ جﻨيﻦ را داشت ﺗوسط جاسوسان درجا بهقتل رسيد .ﭘس از

مرگ هﻨري ،آنﻬا بهجﻬت آگاهي از خطرات احتمالي ﭘسر و همسرش را وادار به ماندن در شﻬرك آﺗاكاما كردند .ادموند ﭘسر هﻨري،

درست مانﻨد ﭘدرش دانﺸمﻨد ماهري در زميﻨه مﻬﻨدسي ژنتيك بود اما حتي كوچكتريﻦ ذرهاي از روح ياغي ﭘدرش را به ارث نبرده

بود .درطي ساليان حضورش در آﺗاكاما به قدري محتاط و درست رفتار كرد كه ﺗوانست براي باردوم ﺗا حدودي آن اعتماد از دست
رفته را به خاندانش برگرداند .درجاﺗي باﻻﺗر از ﭘدرش كسب كرد و به همراه همسر و دخترش كﻼرا ﺗا زمان مرگ خود خواستهاش

در عمارت بسيار با شكوهي در ﭘﻨجكيلومتري ساختمان اميد زندگي كرد .دخترش كﻼرا هﻢ ﭘﺰشك و دانﺸمﻨد حاذقي بود و در

حالي كه ﺗﻨﻬا سيسال داشت ﺗوانست ﭘس از خودكﺸي ﭘدرش ،جايﮕاه او را در ساختمان اميد به دست آورد و با آن سﻦكﻢ ،خودش

به ﺗﻨﻬايي آن ﺗﺸكيﻼت بﺰرگ را اداره كﻨد .درايﻦ ﭘﻨج سالي كه ساختمان به دست كﻼرا ادارهميشد ،كوچكتريﻦ مﺸكلي وجود

نداشت .با آنكه همچﻨان گاها زيرنﻈر قرارميگرفت اما ﺗوانسته بود به طورعجيبي راهي كه ﭘدرش ﭘيش گرفته بود را بﻬتر از خود او

طي كﻨد و اعتماد كامل آنها را به دست آورد .البته نمي ﺗوانايﻦ حقيقت را كتمان كرد كه خودكﺸي كامﻼ خودخواستهي ادموند
مﺰيد برعلت بود؛ زيرا اگر ادموند از ﭘادزهر اطﻼع و براي ﭘﺨش آن نقﺸهاي درسر داشت ،ميبايست در طول حياﺗش در جﻬت آن

اقدامي انجامميداد اما حاﻻ كه طول حياﺗش به دست خودش ﺗﻨﻈيﻢ شده بود ،مﻨطﻖ حكﻢميكرد آنها بپذيرند كه ادموند يا از

ﭘادزهر ﭘدرش اطﻼعي نداشته يا نقﺸه ي ﺗوزيع آن را درسر نميﭘرورانده .در بدﺗريﻦ حالت اگر هﻢ فرض دوم را ميﭘذيرفتﻨد ،باز هﻢ
احتمالايﻨكه كﻼرا از ﭘادزهر اطﻼعي داشته باشد بسيار ﭘاييﻦ بود .كمتر ﭘدري ﭘيداميشود كه وقتي خودش چﻨيﻦ كار ﭘرخطري را

انجام نداده ،ريسك انجام آنرا بر گردن دختر دلبﻨدش بسپارد.ايﻦ فرضيه دقيقا با شﺨصيت محتاط ادموند هﻢ خواني داشت وايﻦ

دقيقا هدف ادموند بود.

آنروز حوالي بﻌدازظﻬر بود كه كﻼرا ﭘس از اﺗمام كارهايش از اﺗاقش خارج شد .ﭘس از چك كردن نتايج كاري اندرويدها و
دستيارانش به سوي آسانسورها حركت كرد .يكي از اندرويدها جلويش سبﺰ شد و ﭘس از كسب اجازه گﻔت :

_دكتر ليويﻨﮓ استون مﻦ اندرويد شماره ١٤٤٥هستﻢ .بايد درباره اندوريد شماره ١٤٤٦يه چيﺰي رو بﻬتون بﮕﻢ.آيا اجازه دارم
صحبت كﻨﻢ؟

كﻼرا _ خداي مﻦ شما رباتهاي انسان نما داريد روز به روز بيﺸتر به ما انسانها شبيهﺗرميشيد .جاسوسي يه ربات ديﮕه .عاليه!
خبميشﻨوم.

اندرويد  _١٤٤٥دكتر بايد اعﻼم كﻨﻢ كه در بررسيهاي امروزم به نﻈرم اندرويد ١٤٤٦در انجام وظايﻔش كوﺗاهي كرده .مﻦ مطمئﻨﻢ
كه اون امروز واقﻌا ميﺰان اكسيژن اﺗاق B23رو اندازه نمي گرفت بلكه فقط داشت به اندازه گيري اكسيژن اﺗاق ﺗﻈاهرميكرد.

كﻼرا_ ممﻨونﻢ اندرويد  .١٤٤٥حاﻻ ديﮕهميﺗوني بري.
اندرويد  _١٤٤٥ممﻨونﻢ دكتر .عصر بﺨير.

كﻼرا در حالي كه در ذهﻨش از چيﺰي كه نﻈاره گرش بود خﻨدهاش گرفته بود دكمه آسانسور را فﺸرد و وارد آن شد .در طبقه

مﻨﻔيﭘﻨج از آسانسور خارج و وارد اﺗاق زايش شد .در ﭘايان هر روز كاري بايد عﻼئﻢ حياﺗي و ميﺰان مواد دفﻌي و جذبي هر جﻨيﻦ را

بررسيميكرد .در حيﻦ اندازه گيري عﻼئﻢ دائما فكر ايﻨكه خودش هﻢ روزي به هميﻦ شكل درون يكي از هميﻦ ماشيﻦها ﺗكامل

يافته ،عذابشميداد .بﻌد از اﺗمام كار و رد شدن از بازرسيهاي امﻨيتي از ساختمان خارج شد .ﺗا عمارت راهزيادي نبود.ﺗرجيﺢ داد

مانﻨد هميﺸه كمي ﭘيادهروي كﻨد .وقتي به خانه رسيد و وارد خانه شد از ديدن ديميتري كمي جا خورد .همسرش قرار بود در حال
انجام يك ماموريت كاري در آفريقا باشد .ديميتري نهﺗﻨﻬا همسر بلكه براي كﻼرا صميميﺗريﻦ دوست و مورد اعتمادﺗريﻦ انسان بود.

كﻼرا_سﻼم .فكر نمي كردم بهايﻦ زودي از  AFX44برگردي!

ديميتري_ سﻼم .كﻼرا اﺗﻔاقي افتاده كه بايد بدوني .برايايﻨجا بودن دليل محكمي دارم.

كﻼرا_ چه دليلي؟ چيﺰي دستﮕيرت شده؟
ديميتري_ ميﺸه گﻔت ﺗقريبا آره.

ديميتري جﻌبه فلﺰي كوچكي را از كيﻔش بيرون آورد و روي ميﺰ گذاشت.

كﻼرا_ايﻦ چيه؟

ديميتري_ ديروز از طريﻖ يه واسطه مطمئﻦ ،ايﻦ به دستﻢ رسيد .آخريﻦ ﭘيام ﭘدرت براي ﺗو قبل از مرگﺸه.

كﻼرا_بﻌد از ﭘﻨج سال؟ شك نكﻦ يه ﺗله ست.

ديميتري_ فكر نكﻨﻢ كﻼرا .واسطهاي كه ازش حرف ميﺰنﻢ يكي از صميميﺗريﻦ دوستان مﺨﻔي ﭘدرت بوده وايﻨكه چرا بﻌد از

ﭘﻨجسال به دستت رسيده رو بايد از ﭘدرت بپرسي .وصيت خودش بوده .يه نﮕاه بﻬش بﻨداز ببيﻦ سر در مياري؟ مﻦ كه چيﺰي

نﻔﻬميدم.

كﻼرا در حركتي خيلي سريع جﻌبه رو باز كرد و براي چﻨد ثانيه بﻬت زده به چيﺰي كه بسيار شبيه يك نمونه آزمايﺸﮕاهي بود نﮕاه
كرد.

كﻼرا_ امكان نداره .مورس دي اناي.
ديميتري_ چي؟

كﻼرا_ايﻦ يه راز بيﻦ مﻦ و اون بود .يه بازي مﺨﻔي ابداعي كه اسمﺸو گذاشته بوديﻢ مورس دي اناي .بﻌضيوقتا نامههاي مﺨﻔي رو

به واسطه ﺗﻐيير چيدمان رشتههاي دي ان روي يك نمونه آزمايﺸﮕاهيمينوشتيﻢ .در واقع رشتهها رو ميشكافتيﻢ و اونارو به صورت

عﻼمتهاي مﺨتلﻒ ﺗوي يه رديﻒ ميچيديﻢ .هر عﻼمت هﻢ بيانﮕر يه حرف خاصه .بيا بريﻢ ﭘاييﻦ.

كﻼرا و ديميتري به سمت آزمايﺸﮕاه خانﮕي واقع در عمارت حركت كردند و ليويﻨﮓ استون جوان در سكوت كامل شروع به
رمﺰگﺸايي نمونه كرد .ﭘس از گذشت ﺗقريبا بيست دقيقه سكوﺗش را شكست و گﻔت:

_ ﺗو مصﻨوعي نيستي .خودت الﮕو هستي .ايﻦ دو جمله ﺗمام چيﺰيه كه نوشته.

ديميتري_ خيلي مسﺨرست.

كﻼرا_ نه مطمئﻨﻢ كهايﻨطور نيست .حتما ميخواسته چيﺰي بﮕه .شك ندارم كه يه ربطي داره.

ديميتري_ مﻦ كه چﺸمﻢ آب نمي خوره .ﭘدرت جوري وانمود ميكرد كه ﺗوي جبﻬه ي ماست .اما هيﭻوقت كاري نكرد كه ايﻨو باور
كﻨيﻢ .خودكﺸي عجيبﺸﻢ كه ديﮕه...

كﻼرا_ اون هميﺸه روشهاي خودشو داشت.

ديميتري_ اميدوارم كﻼرا .اوضاع اصﻼ خوب نيست .كﻢ كﻢ داره از گوشه و كﻨار شﻬركها سر و صداهايي بلﻨد ميﺸه .اگر ﺗوي چﻨد

ماهآيﻨده نتونيﻢ ازايﻦ فرصت عليه اونا استﻔاده كﻨيﻢ ،دوباره برميگرديﻢ به همون نقطهاي كه شروع كرديﻢ.

كﻼرا_ باور كﻦ مﻨﻢ ﺗا جايي كهميﺗونﻢ دارم ﺗﻼشميكﻨﻢ .دارم سﻌيميكﻨﻢ درمان لﻌﻨتي رو ﭘيدا كﻨﻢ .خيلي وقتا نا اميد ميﺸﻢ و
به بﻦبست ميﺨورم ولي باز به خاطر ﺗﻌﻬدي كه به خودم دارم دوباره از نو شروع ميكﻨﻢ .ديميتري بايد براي يه مدت بهايرلﻨد

برگردم .ﺗوي ايﻦ خﻔقان نمي ﺗونﻢ روش ﺗمركﺰ كﻨﻢ .لطﻔا هماهﻨﮕيهاشو با ﭘدرت انجام بده .بﻬش بﮕو به خاطر فﺸار كاري ايﻦ
ﺗصميمو گرفتﻢ.

ديميتري_ ﺗو براي انجام ايﻨجور كارا نيازي به اجازه نداري .خودﺗو اصﻼ ايﻨجا دستكﻢ نﮕير.

كﻼرا_ اگر ﺗو بﮕي كمتر شكبرانﮕيﺰ ميﺸه .راستي ﭘدرت كه بﻬت شك نكرده ؟

ديميتري_ نه ميﺗونﻢ بﻬت اطميﻨان بدم اون كﻔتار ﭘير هﻨوز نمي دونه چه نقﺸههايي واسش كﺸيديﻢ.

كﻼرا_ ﭘس اوضاع فﻌﻼ خوبه.

"ﭘنجشنﺒﻪ ﭘنجم اكتﺒر ﺳال  ٢٣٠٧ﺳاعﺖ يك بامداد"
-

محوﻃﻪ جنﮕﻠي باﻟينورا واقع در شهرﺳتان كورك،ايرﻟند

آنشب جﻨﮕل باليﻨورا كه درست در موقﻌيت جﻨوب غربي شﻬر كورك قرار داشت ،ﺗرس آلودﺗريﻦ حالت خلسه و اوهام را به چﺸﻢ

ديد .شايد بتوان گﻔت سردﺗريﻦ شب ماه اكتبر طي ده سال اخير بود كه با ﺗوجه به ﺗﻐييرات اقليمي قرن گذشته چﻨيﻦ سرماي
استﺨوان سوزي بسيار متحمل و قابل ﭘيش بيﻨي بود .كﻼرا ليويﻨﮓ استون جوان در حالي كه از شدت سرما به خودميلرزيد،

دكمههاي كت سياه رنﮓ بلﻨدي كه بر ﺗﻦ داشت را بست و با ﭘريﺸانحالي ،در آن فضاي وهﻢ آلود به راهش ادامهداد .ﺗا قبرستان
متروك قديمي كمتر از سه دقيقه راه بود .در ﺗمام طول مسير مرﺗبا به عقب برميگﺸت ﺗا نﻈارهگر هر آنچه ﭘﺸت سرش رخ

ميدهد باشد؛ بايد مراقب ميبود ﺗا كسي ﺗﻌقيبش نكﻨد .با آنكه جاي نﮕراني نبود اما نمي ﺗوانست هيﭻ گونه ريسكي را بپذيرد .ﭘس
از رسيدن به مقصد در محل مقرر به انتﻈار ايستاد .به آسمان شب خيره گﺸت ،نﻔس عميقي كﺸيد و ﭘلكهاي يﺦزدهاش را براي
چﻨد ثانيه روي هﻢ گذاشت .ﭘلكهايي كه گويي ﺗﻨﻬا سد موجود در مقابل هجوم افكار سياهش بود ،انديﺸههايي كه همچون

هيوﻻهاي كوچك مكﻨده ،ذره ذره ي جسارﺗش را ميمكيدند .شايد كميﺗرسيده بود اما از نقﺸهاي كه قصد اجرايش را داشت
مطمئﻦ بود .غرق نبرد باﺗرسهايش بود كه با صداياشﻨاي ديميتري به خودش آمد:

_ سﻼم كﻼرا.

كﻼرا _ سﻼم ،فكر نمي كردم به موقع بياي.

ديميتري _ چرا؟

كﻼرا _ خب فكرميكردم بررسي كامل مﻨطقه و مطمئﻦ شدن از ﺗﻨﻬا بودن مﻦ يه مقداري طول بكﺸه .حس كردم به خاطر هميﻦ
شايد يكﻢ ﺗاخير داشتهباشي.

ديميتري ﭘوزخﻨدي زد و گﻔت:

_ شﻨيدن همچيﻦ چيﺰي اصﻼ ازت بﻌيد نبود .باﻻخره داريﻢ از بدبيﻨي ذاﺗي خانواده ليويﻨﮓ استون حرف ميﺰنيﻢ.
مكثي كرد و ادامه داد:

_ متاسﻔانه هﻨوز هﻢ مثل قبل بﻬت اعتماد دارم .عﻼوه بر اون هيﭻ كس به دكتر ليويﻨﮓ استون وفادار كه طبﻖ عادت ،به مﺰار ﭘدر و
ﭘدربﺰرگش سرميزنه شك نميكﻨه .حتي ﭘدربﺰرگت هﻢ انقدر ﺗوي بازي دادن سيستﻢ مﻬارت نداشت ،البته هميﻦ عدم مﻬارت بود
كه اونو بهكﺸتﻦ داد.

كﻼرا _ الكي ﭘاي اونو وسط نكش .ميدونﻢ از دستﻢ عصباني هستي .بذار ﺗوضيﺢ بدم.

ديميتري _ ﭘدر بﺰرگت مﻬره اصلي داستان بود .چه انكارش كﻨي چه بپذيريش ،ايﻦ حقيقت كه اون دقيقا محور ايﻦ ماجرا بوده رو
عوض نمي كﻨه.

كﻼرا _ مﻦ نبايد ﺗاوان گﻨاهان اونو ﭘس بدم.

ديميتري _اصﻼ مﻨﻈورم ايﻦ نبود .برعكس؛ ﺗو مجبور نيستي .حتيميﺗوني هميﻦ اﻻن بيﺨيال همه چيﺰ شي ،به آﺗاكاما برگردي و
به زندگي بدون دغدغت ادامه بدي.

كﻼرا_ شﺨﻢ زدن گذشته بي فايدست .آيﻨده ﺗﻨﻬا انﮕيﺰه مﻦ برايايﻨجا بودن و حرف زدن با ﺗوعه .به خاطر نابودي گذشته نه ،بلكه
براي ساختﻦ آيﻨدست كه ايﻨجام.

ديميتري _ ﺗو خيلي شبيه ﭘدرﺗي .درست برخﻼف مﻦ.

ﭘس از چﻨد ثانيه سكوت ،كﻼرا به نﮕاه سرد ديميتري چﺸﻢ دوخت و ادامه داد:
_ از اديﻨبرگ ﺗا ايﻨجا چه طور بود؟

ديميتري _ بد نبود .ﭘرواز خوبي بود .البته اگر صداقت هوش مصﻨوعيايﻦ ماشيﻦ ﭘرنده لﻌﻨتي رو فاكتور بﮕيريﻢ .موقع رد شدن از

حريﻢ هوايي ناحيه ممﻨوع  EUX33اعﻼم حضور كرد ،اونا هﻢ بﻬﻢ اخطار ﺗوقﻒ دادن .خوش شانس بودم كه ﺗونستﻢ با ﭘدرم ﺗماس

بﮕيرم و از شر سوال جوابهاي مسﺨرشون راحت بﺸﻢ .ديﮕه هيﭻ وقت ﭘرواز رو روي حالت خودكار ﺗﻨﻈيﻢ نمي كﻨﻢ .ايﻦ

رباتهايﺗرسو اصﻼ قانون شكﻨي بلد نيستﻦ .اونقدري ارﺗﻔاع داشتﻢ كه احتمال ايﻨكه شﻨاسايي بﺸﻢ ﺗقريبا صﻔر بود ولي آيرا جيﻦ

اون ربات احمﻖ وضﻌيت هﺸدار رو خودسرانه فﻌال كرد .ﺗرجيﺢ ميدم بﻌد ازايﻦ خودم به صورت دستي ماشيﻨو هدايت كﻨﻢ .كاشكي

انسانهام به اندازه رباتها صادق بودن.

كﻼرا _ اگه ﺗيكه انداختﻦ رو ﺗموم كﻨي به زودي جواب ﺗمام سواﻻت رو ميﮕيري .بيﻦ انﮕلستان ﺗا ايرلﻨد ،هﻨوز هﻢ كﺸتيهاي باري
سﻨتي فﻌالﻦ؟

ديميتري _ خيلي وقته كه با وجود ناوگان دريايي خودكار و زير درياييهاي غول ﭘيكر هوشمﻨد سيستﻢ حمل و نقلهاي اون
چﻨيﻨي برچيده شده.

كﻼرا_ آخريﻦ بار شونﺰده سال ﭘيش همراه ﭘدرم باهاشون از اديﻨبرگ به ايﻨجا اومدم.

ديميتري _ ميﺸه گﻔت اون كﺸتيها اﻻن كامﻼ فرسوده و به كل مﻨحل شدن .مﻬﻢﺗر از اون؛ آخريﻦ دستهي ملوانا و خدمه هﻢ وارد
دهه هﻔتﻢ يا هﺸتﻢ زندگيﺸون شدن ،اون قدر از كار افتاده و فرﺗوت شدن كه ﺗوانايي اداره امور شﺨصي خودشون رو ندارن .چه

برسه به اداره كردن يه كﺸتي .زمان حكومت انسانها روي درياها بهسر رسيده.

كﻼرا_ بﻬتره بﮕي زمان حكومت انسانها روي كره زميﻦ به سر رسيده .هﻔتاد و هﻔت ساله كه هيﭻ نوزادي خارج از مﻨاطﻖ شﺸﮕانه
و به طور طبيﻌي روي كره زميﻦ متولد نﺸده .جمﻌيت زميﻦ به كمتر از دويست ميليون نﻔر رسيده كهايﻦ عدد هﻢ از مجموع افراد
سالمﻨد ﺗﺸكيل شده.ايﻦ يﻌﻨي يه انقراض ﺗمام عيار.

ديميتري با حالت كﻨايه داري گﻔت:

_ البته به لطﻒ ﭘدربﺰرگ شما .هﻨري ليويﻨﮓ استون كبير.

ديميرﺗي ﭘس از اداي ايﻦ كلمات ،خﻨده بلﻨدي سر داد و چﻨد قدم به آرامﮕاه خانوادگي چﻨد صد ساله ليويﻨﮓ استونها نﺰديكﺗر
شد.

كﻼرا كه گويي با نﮕاهي شرم آلود به مﺰار ﭘدربﺰرگش خيره شده بود ادامه داد:

_ ﭘدربﺰرگ مﻦ قديس نبود اما نمي ﺗونﻢ اونو ﺗويايﻦ قالب شيطان مجسمي هﻢ كه واسش ساختي متصور بﺸﻢ .اون هيﭻ وقت نمي
خواست كار بهايﻨجا بكﺸه .ﭘيش خودش فكرميكرد داره درستﺗريﻦ كار ممكﻦ روميكﻨه.

كﻼرا درستميگﻔت .در سال  ٢٢٣٠زميﻦ رو به نابودي مطلﻖ بود .شرايط زيست محيطي به قدري هولﻨاك بود كه بيش از نيمي از
گونههاي جانوري و گياهي ،ﭘروسه انقراض را به اﺗمام رسونده بودند .بﺸر خود و ﺗمام آنچه كه درايﻦ كره خاكي بود را ،در مسير

نيست شدن و نابودي هدايتميكرد .در طي قرنها علﻢ بدون در نﻈر گرفتﻦ محدوديت سياره ،با مﻬيا كردن شرايط ﺗضميﻦ بقا و

به حداقل رساندن مرگ و مير ناشي از بيماريها ،سبب افﺰايش جمﻌيت ﺗا مرز بيست ميليارد نﻔر شد .دماي سطﺢ زميﻦ به قدري

افﺰايش ﭘيدا كرده بود كه ديﮕر چيﺰي ﺗحت عﻨوان سرما و زمستان حس نمي شد .انسانها با حماقت بي ﭘايانﺸان ﺗا آخريﻦ قطره به
هدر دادن مﻨابﻌﺸون مﺸﻐول بودند و زماني كه ديﮕر چيﺰي براي استﺨراج باقي نمانده بود به ﺗه ماندههاي يكديﮕر دست درازي

كردند .جﻨﮓهاي وحﺸتﻨاك و ﭘي در ﭘي،اشﻔتﮕي و وضﻌيت اسﻔﻨاك زندگي انسانها ،فقر ،گرسﻨﮕي و از همه مﻬﻢﺗر ﺗﻬديد نابودي
زميﻦ به وسيله بمبارانهاي اﺗمي ،باعﺚ شد هﻨري ليويﻨﮓ استون احساس كﻨد كه دارد كار درست را انجام ميدهد .به عقيده او
ﺗوقﻒ زاد و ولد به طور موقت به بقاميانجاميد .درست زماني كه ﭘس از جﻨﮓهاي بي وقﻔه و سيري ناﭘذير ،ﺗمام حكومتها و

قدرتهاي جﻬان به مرز فروﭘاشي رسيده بودند ،هﻨري به كمك سرمايه داران بﺰرگي از سرﺗاسر دنيا از جمله الكساندر ژوكوفسكي

ﭘدر ديميتري ،بﻨياني به نام سيستﻢ را ﭘايه گذاري كرد .سيستمي كﻨترل گر و قوي با نﻈارﺗي همﮕاني .او به كمك هميﻦ سيستﻢ
ﺗوانست سوداي مرگي كه خالقش بود را گسترش دهد.ﺗرسﻨاكﺗريﻦ سﻼح بيولوژيكي كه به دست بﺸر ساخته شده بود؛ سﻨدروم
زايش مرگ .ويروس مﻬيب و كﺸﻨدهاي كه حاصل دهها سال ﺗﻼش بي وقﻔه هﻨري بود .ويروس هوشمﻨد با سرعت انتﺸاري باور

نكردني .با قابليت سرايت از طريﻖ هوا ،آب ،غذا ،حيوان و انسان .به كمك هﻢ ﭘيمانانش ،ويروس گسترش ﭘيدا كرد .مﻨابع

آباشاميدني و غذايي در سرﺗاسر زميﻦ به ويروس آلوده شدند .ارﺗباطات انساني هﻢ به ﭘﺨش ويروس كمك شاياني كرد .ويروس

ﺗمامي جمﻌيت كره زميﻦ را آلوده كرد و در مرموزانه حالت خودش بي آنكه سبب بروز كوچكﺗريﻦ عﻼمتي شود ،در ﺗﻦ ميﺰبانانش

ساكﻦ شد .ﭘس از گذشت سه هﻔته بود كه اوليﻦ گﺰارشها رسانهاي شد .گﺰارشهايي كه حاكي از بروز طيﻒ وسيﻌي از مرگ و

ميرهاي ناشﻨاخته ،ميان جمﻌيت زنان باردار در ﺗمامي نقاط كره زميﻦ بود .عاملي ناشﻨاخته كه در سريعﺗريﻦ حالت ممكﻦ باعﺚ

مرگ همﺰمان جﻨيﻦ و مادرميشد .دانﺸمﻨدان ،ﭘﺰشكان و ﭘژوهﺸﮕران از اقصي نقاط دنيا ﺗمام آن چيﺰي كه از علﻢ و ﺗكﻨولوژي در

اختيار داشتﻨد را به كار گرفتﻨد ﺗا دليلي برايﻦ ناشﻨاخته به دست آوردند .وقتي جامﻌه جﻬاني متوجه شد كه دقيقا چه اﺗﻔاقي افتاده
است شروع به انتﺸار هﺸدارها كرد .مبلﻐان سﻼمت مرﺗبا اعﻼمميكردند كه اگر قصد زنده ماندن داريد باردار نﺸويد .از شروع

بارداري مادر مبتﻼ ﺗا مرگ ﺗﻨﻬا سه هﻔته فاصله بود .درايﻦ سه هﻔته بود كه نﺸانههاي بيماري ذره ذره نمايانميشد .هر زن ،ﺗﻨﻬا

سه هﻔته فرصت داشت ﺗا اقدامي در جﻬت نجات جانش انجامميداد .بايد در آن فاصله وجودش را از جﻨيﻦ ﭘاكميكرد؛ فقط درايﻦ

صورت بود كه ويروس ميﺰبان را بي خطر ﺗﺸﺨيﺺميداد و از هدف قرار دادن سيستﻢ عصبي بيمار مﻨصرفميشد .اگر مادر كاري بر
خﻼف ﭘاكسازي انجامميداد ،ويروس با ﺗكثير بي رويه ماده ژنتيكياش ميان نورونهاي مﻐﺰي ،سيستﻢ عصبي را به كل از كار

انداخته و سريﻌا باعﺚ مرگميشد .از آنجايي كه عﻼوه بر مرگ مادر ،مرگ جﻨيﻦ نيﺰ قطﻌي بود؛ ﺗمام محققان بهايﻦ نتيجه رسيده

بودند كهايﻦ ويروس هوشمﻨدﺗريﻦ ويروسيست كه جﻬان به خود ديده است .باايﻦﺗرفﻨد ،ديﮕر جاي هيﭻ گونه فداكاري از طرف مادر

باقي نمي ماند .يا هر دو يا هيﭻ كدام...

سالها به هميﻦ مﻨوال گذشت .دانﺸمﻨداني كه به دنبال واكسﻦميگﺸتﻨد هر سال ﭘيرﺗر و نا اميدﺗر از سال قبل شدند .جمﻌيت كره
زميﻦ كﻢ و كﻢﺗر و جمﻌيت نااميدان روز به روز بيﺸتر و بيﺸتر شد و ﺗا امروز كه بيش از هﻔتاد سال ازايﻦ ماجراميگذرد چيﺰهاي
بسياري ﺗﻐيير كرده است.

كﻼرا ادامه داد :

_ ﭘﺸتايﻦايدئولوژي فقط يك نﻔر نبوده .نمي خوام ازش دفاع كﻨﻢ اما ازتميخوام سﻌي كﻨي از زاويه ديد اون هﻢ به موضوع نﮕاه

كﻨي .عﻼوه بر ﺗمامايﻨا خودت بﻬتر از مﻦ ميدوني كه اون قصد نداشت بيماريايﻦ همه سال ادامه داشته باشه.

ديميتري_ اگر داري به اعمال ﭘدر خائﻦ مﻦاشارهميكﻨي بايد بﻬت بﮕﻢ كه لﻨﮕه ي يكي از همون قالبهاي شيطان مجسمي كه
براي ﭘدر بﺰرگت ساختﻢ رو دقيقا براي ﭘدر خودم هﻢ ساختﻢ.

كﻼرا به ديميتري چﻨد قدم نﺰديكﺗر شد .به چﺸمانش خيره و سپس با لحﻨي دلﻨﺸيﻦ گﻔت :
كﻼرا_ ﺗوي ايﻦ يكسال اﺗﻔاقاﺗي افتاده كه بايد بدوني.

ديميتري_ مﻌلومه كه خيلي اﺗﻔاقات افتاده كﻼرا .براي هميﻨﻢ چﻨديﻦ ماهه كه دنبال جواب سواﻻﺗﻢ هستﻢ .ﺗمامايﻦ مدت به

دنبالايﻦ بودم كه بﻔﻬمﻢ دقيقا چه اﺗﻔاقي افتاده كهايﻨجوري رفتارميكﻨي .آﺗاكاما رو به مقصدايرلﻨدﺗرك كردي .يكسال ﺗمام خودﺗو

ﺗوي خونه آبا و اجداديت حبس كردي و ﺗمام زمانهايي كه سﻌي داشتﻢ بﻬت كمك كﻨﻢ مﻨو به حريمت راه ندادي .حس نمي كﻨي

يكﻢ براي ﭘارهاي از ﺗوضيحات دير شده باشه؟ ﺗو هﻢ دقيقا مثل ﭘدرت جا زدي .ﺗوضيحش خيلي هﻢ سﺨت نبود ،باور كﻦ حداقل
سﻌيميكردم كه دركت كﻨﻢ .باور كﻦ...

كﻼرا اجازه اداي ادامه حرفش را نداد و گﻔت :
_ مﻦ درمان رو ﭘيدا كردم ديميتري.

ديميتري با چﺸماني گرد شده ،به گونهاي كه گويا اشتباه شﻨيده باشد ﭘرسيد:
ديميتري_ چي؟

كﻼرا_ رمﺰهاي ﭘدرم حقيقت داشت .مﻦ هيﭻ وقت مصﻨوعي نبودم .مﻦ درون هيﭻ ماشيﻨي رشد ﭘيدا نكردم .مﻦ رو مادرم به دنيا
آورده.

ديميتري_ايﻦ يﻌﻨي...

كﻼرا_ درسته .اون درمان شده بوده .ﺗمامايﻦ سالها خانواده خودم درمان شده بودن .حتي مﻦ هﻢ ايﻦ الﮕوي درماني رو طي دوران
جﻨيﻨي از مادرم به ارث بردم .مﻦ هيﭻ وقت بيمار نبودم.

ديميتري_ اما ﺗستهاي ﺗو هﻢ مثل همه مثبت بود! ايﻦ چه طور ممكﻨه؟

كﻼرا_ ديميتري هيﭻ واكسﻨي برايايﻦ ويروس وجود نداره .درمان ﭘﺨش يه ويروس ديﮕست .ويروسي هﻢﺗراز اما در ﺗضاد با ويروس
قبلي .ويروسي كه آثار مﺨرب ويروس قبل رو خﻨثي ميكﻨه .در هر حال فراموش نكﻦ كه هر دوي ويروسها ﺗا آخر عمر همراه فرد

هستﻦ اما ويروس دوم در انتﻬا به عﻨوان ارگانيسمي بي خطر در بدن باقي ميمونه .در طيايﻦ يكسال ﺗونستﻢ با ﺗﻐييرات ايجاد شده
روي دي اناي ويروس ،جﻬشهاي ممتدي رو ﭘديد بيارم كه در نتيجه ايﻦ جﻬشها نسل ويروسي كه اﻻن به دست آوردم هﺰاران

بار قويﺗر ،مسريﺗر و بي خطرﺗره.

ديميتري_ باورم نميﺸه .كﻼرا ﭘس چرا ﺗمامايﻦ مدت ايﻦ موضوع رو با مﻦ به اشتراك نذاشتي؟

كﻼرا_ اون يه موضوع ديﮕست .ديميتري مﻨو ببﺨش كهايﻦ موضوع رو ازت ﭘﻨﻬان كردم .موقﻌي كه آﺗاكاما رو به مقصد ايﻨجا ﺗرك
كردم باردار بودم .ﭘيام ﭘدرم همون شب جرقهاي بود ﺗا بهايﻦ فكر كﻨﻢ كه شايد ﭘدرم از مﻦ به عﻨوان يه بانك امﻦ درماني استﻔاده

كرده باشه .قبﻼ هﻢ بﻬت گﻔتﻢ اون براي هر كاري روشهاي خاص خود را داشت .بايد صحت فرضيهاي كه داشتمو ميسﻨجيدم.

براي هميﻦ همون شب ازت درخواست كردم مقدمات سﻔر مﻦ بهايرلﻨد رو فراهﻢ كﻨي .مﻦ دخترمون رو هميﻨجا به دنيا آوردم .يه

دختر سالﻢ و زيبا .ميدونستﻢ اگر حقيقت رو بﻔﻬمي مانع انجامشميشدي .از اون گذشته حضور مﻦايﻨجا به عﻨوان كﻼرايي كه
ﺗصميﻢ گرفته از شوهرش فاصله بﮕيره اصﻼ شك برانﮕيﺰ نبود.

جﻬان دور سر ديميتري در حال چرخش بود .نمي ﺗوانست حقايقي كه شﻨيده را باور كﻨد .در آن لحﻈات مجموعهاي از احساس

خﺸﻢ و شادي را ﺗجربهميكرد .براي دقيقهها مات و مبﻬوت مانده بود و كﻼمي بر زبان نمي آورد .ﭘس از آنكه كمي از ماجرا را هضﻢ

كرد رو به كﻼرا گﻔت:

_ اون اﻻن كجاست؟ جاش به اندازه كافي امﻦ هست؟

كﻼرا_ نﮕران نباش .يه جاي فوق سري و امﻦ .اگر بﺨواي هميﻦ اﻻنميﺗونيﻢ به ديدنش بريﻢ.

ديميتري_ مﻌلومه كه ميﺨوام .كﻼرا باورم نميﺸه .يﻌﻨي همه چيﺰ باﻻخره ﺗموم ميﺸه؟ ما يه دختر داريﻢ؟ خداي مﻦ...

كﻼرا_ با هﻢ ديﮕه ﺗمومشميكﻨيﻢ .مﻦ به آﺗاكاما برميگردم و كار ﭘﺨش ايﻦ ميكروارگانيسﻢ عﺰيﺰ رو از اونجا شروعميكﻨﻢ .ﺗوام

هﻢزمان اونو بيﻦ شﻬركهاي ديﮕه ﭘﺨش ميكﻨي .چيﺰي ﺗا ﭘايان امپراطوري لجﻨﺰارشون باقي نمونده.
ﭘس از سالها لبﺨﻨدي حقيقي بر لبان ديميتري نقش بست و همسر عﺰيﺰش را در آغوش كﺸيد.

"جمعﻪ نوزدهم مي ﺳال  ٢٣١٧ﺳاعﺖ هشﺖ ﺻﺒﺢ"

مﻘر برگزاري مراﺳم رژهي آزادي  ،آتاكاما واقع در شيﻠي
‘براي كﻼراي عﺰيﺰ و آﺗﻨاي دلبﻨدم

دقيقا نميدانﻢ چﻨد روز است كه در ايﻦ دخمه اسير شده ام .كﻼراي عﺰيﺰم متاسﻔﻢ كه بي خداحافﻈي مجبور به ﺗرك جبﻬهي

شمال شدم .ميدانستﻢ كه اگر از ﺗصميمﻢ آگاه ميشدي به رفتﻨﻢ رضايت نميدادي .برادران و خواهرانمان در جبﻬههاي غرب زير

سﻨﮕيﻦ ﺗريﻦ آﺗش ها قرار داشتﻨد و حضور مﻦ در ايﻨجا براي ﭘدرم حيلهي دلچسبي بهنﻈر ميرسيد .اميدوارم طبﻖ استراﺗژي

ﭘيﺸيﻨمان ﺗا چﻨد هﻔتهي ديﮕر با نيروهاي ﭘﺸتيبان به ايﻨجا بيايي .راستش نميﺗوانﻢ ﺗضميﻦ كﻨﻢ زماني كه به ايﻨجا ميرسي براي
ديدارت جاني در بدن داشته باشﻢ .صادقانه بﮕوييﻢ هر روز بيش از ﭘيش مرگ را حس ميكﻨﻢ .ايﻦ ممكﻦ است اوليﻦ و آخريﻦ

ﭘيامﻢ باشد .كوﺗاه ميگويﻢ كه دوستت دارد و از ﺗو ميخواهﻢ در نبودم براي آﺗﻨاي كوچكمان از قصه ها و نبردهايمان بﮕويي .هر

سال در روز ﺗولدش به يادش بيار كه چه قدر دوستش دارم .به يادش بيار كه زميﻦ با ﺗولد او بود كه دوباره متولد شد .به يادش بيار
چرا نامش آﺗﻨا است .داستان آﺗﻨاي جﻨﮕاور را برايش بازگو كﻦ؛ الﻬه اي كه با آنكه مي ﺗوانست اما ﺗمام عمرش در حسرت داشتﻦ

فرزند سپري شد .برايش از اشك هاي مادراني كه هيﭻ گاه مادر نبودند بﮕو .برايش بﮕو چرا نتوانستﻢ ﺗمام عمرم را با او بﮕذرانﻢ .از
آرمان هايمان بﮕو .از جﻨﮓ هايمان از مرگ هايمان .بيش از ايﻦ مجال نوشتﻦ ندارم .به نام آزادي دوستتان دارم‘ .

ديميتري

دكتر ليويﻨﮓ استون اشك هاي سرازير شدهاش را ﭘاك كرد .نامه را در جيبش گذاشت و دست دختركش را محكﻢ ﺗر از هر زماني

فﺸرد .هر دو با قدمهايي محكﻢ و استوار از ﭘلهها ﭘاييﻦ آمده  ،وارد محوطه اصلي شده و با ﺗﺸويﻖ و اداي احترام مردم و ارﺗﺸيان به
جايﮕاهﺸان وارد شدند .گويي همهشان از ايﻦ انتﺨاب راضي بودند.

