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استان البرز /كرج
سقوطِ آينده
ك شتي هوايي شماره  ٢١امروز با سپر فعال و مو شكهاي آمادهي شليك ديده شد .آنقدر نزديك به گروه ك شتيهاي هوايي
مﻨﻄقهي ميانه ،وارد مدارها شد كه هيچ كدام فرصت عكس العمل نداشتﻨد .فقط توانستﻨد سپرهاي دفاع دربرابر طوفان را فعال
كﻨﻨد .چﻨين سپري هم دربرابر آنچه كه قرار بود اتفاق بيوفتد هيچ فايدهاي نداشت .اگر كشتيهاي مﻨاطق اقيانوس مورد حمله

بودند ميتوانستﻨد كاري بكﻨﻨد .سپرهاي آنها براي ابَر گردبادها ساخته شده است .اما مﻨاطق ميانه و حاره دفاع ضعيفي دارند.
 ٢١هم اين را ميدانست .اين عجيبترين اتفاق در صد سالهي اخير براي كلوني است ،براي همين با اولين نشانههاي حضورش

گپ اضﻄراري اعضاي شورا تشكيل شد .سالن گپ در كشتي شماره دوصفر روشن شده و تمام صد فرمانده ارشد روي سكوهاي

ت صوير هولوگرامي آبي رنگ مخ صوص خود ح ضور دا شتﻨد .فرماندهي دو صفر تﻨها فرد با ح ضور فيزيكي در داخل سالن بود.
سكوهاي سبز و زرد در ردههاي پايينتر كه جايگاه ح ضور هولوگراميِ معاونان ار شد و نمايﻨده مردمي ك شتيها ست ،برخﻼف

هميشه اينبار كامﻼ پر بود .فرمانده ي دوصفر كه ميزبان سﻨتي چﻨين جلساتي است مثل هميشه شروع كﻨﻨده بود:
-

آدمان سﻼم .ممﻨونم كه از ايﻨكه دعوت به جلسهي اضﻄراري را پذيرفتيد.

در همين لحظه حضور فرماندهي كشتي شماره  ١٤از مﻨﻄقه ميانه مخدوش شد .آژير خﻄر در تمام اتاقهاي فرماندهي به
صدا درآمد .تمام ك شتيهاي مﻨاطق ميانه به شكل خودكار روي حالت دفاع دربرابر طوفان از نوع درجه يك قرار گرفتﻨد.

ت صاوير تمام فرماندهان قﻄع و و صل مي شد .معلوم بود كه از جاي خود حركت ميكﻨﻨد و ا سكﻨر نميتواند ت صوير ثابتي

بگيرد .كشــتي هوايي دوصــفر از اولين روزي كه ســاكﻨين زمين به كشــتيهاي هوايي مﻨتقل شــدند مقر هماهﻨگي ميان

كلونيها بود ،با اين وجود نه تاريخچهي ك شتي و نه فرمانده سوربا كه در پﻨجاه سال گذ شته فرماندهي مقر بود تا كﻨون
جلســهي ملتهبي به خود نديده بودند .زمان شــيوع دو ويروس مرگبارِ طاعون و نســيان در دهههاي قبل جلســات به اين
شــكل برقرار نميشــد و كلوني ها هﻨوز به ثبات نرســيده بودند .هﻨوز بيشــتر مردم درگير روياي زندگي روي زمين بودند و

زندگي هوايي برايشان سخت بود .ترس و دلهرهي ويروسهايي كه گاه و بيگاه شيوع پيدا ميكرد بيشتر از آن بود كه مردم

بخواهﻨد جل سات پرا سترس فرماندهي را هم پيگيري كﻨﻨد .تا همين  ٥٠سال پيش هﻨوز قدرت پرواز ك شتيها آنقدر نبود

كه هميشـــه بتوانﻨد باﻻتر از حد بارش حركت كﻨﻨد و با هر بارش باران يا غلظت مه ،دوباره ويروسهايي كه با آب شـــدن

يخهاي قﻄبي در زمين شيوع پيدا كرده به جان كلونيها ميافتاد .ويروسهايي كه حتي قبل از آنكه رويشان اسم بگذارند
تمامي ساكﻨين چﻨد ك شتي را به ك شتن ميدادند .اما بعدتر ثبات بي شتر شد و ح ضور مردم هم بي شتر .اما زمان ك شﻒ

گروهي بازمانده از انســانها در مﻨﻄقه بين الﻨهرينِ ســابق در بيســت ســال پيش ،كه مهمترين حادثهي دوران ما بود هم
نيمي از اين افراد در جلسه حاضر بودند .كشفي كه شايد در ابتدا اميدبخش بود ،نه از اين بابت كه كلوني به زمين مﻨتقل

شـــود .با وجود گﻨدزدايي هاي مكرر كه با جتران هاي خودكار انجام ميشـــد هﻨوز ســـﻄح آلودگي زمين باﻻتر از تمام

استانداردهاي فعلي و حتي باﻻتر ازسﻄح مجاز دوران باستان بود .ادامهي حياتِ سالم در سﻄح در زمين امكان نداشت .اما

ك شﻒ بازماندههايي كه همه بيمار و ا شكال عجيب و ناهﻨجاريهاي شديد دا شتﻨد ن شان ميداد كه شايد چﻨد دهه آيﻨده
بتوان دوباره از مﻨابع زمين براي صــﻨعت و يا كشــاورزي اســتفاده كرد .با اين وجود ،خبر به آن مهمي هم جلســهي گپ

فرماندهي را چﻨين شـــلوغ نكرد .با تحرك عجيب و حضـــور ناگهاني كشـــتي  ٢١تمامي پرتابلهاي ديدار مردمي كه پﻨج

ميليون ساكن ك شتيهاي ف ضايي ميتوان ستﻨد از آنجا جل سات را در مانيتورهاي خود ببيﻨﻨد و سوال بپر سﻨد ا شغال بود.
فرمانده دكمهي درخوا ست ح ضور ا ضﻄراري را چﻨدبار ف شار داد .باﻻخره ت صاوير باقي فرماندهان كمابيش ثابت شد ،البته

به جز فرماندهان  ١٨كشتي هواييِ گروه ميانه كه هﻨوز در تب و تا و رفت وآمد بودند .فرمانده سوربا گفت:

_ به نظر ميرسه بايد آداب جلسه و مقدمات رو كﻨار بگذاريم و از چيزهايي كه همه دربارهاش اطﻼع داريم بگذريم.

از صفحه مونيتور هولوگراميِ مقابل فرمانده ،بخش سوالهاي مردمي سرا سر گزيﻨههاي قرمز براي پر سش بود .فرمانده فايل

كشتي هوايي  ٢١را كه اطﻼعات فﻨي كشتي و مشخصات  ٢هزار ساكن آن را داشت در پوشهي ارسال براي تمام جمعيت قرار
داد و صفحهي ارتباط مردمي به رنگ سبز تغيير كرد.

_ ما فكر ميكرديم كه اين كشــتي هم به همراه  ٧كشــتي ديگه كه درگير ويروس نســيان شــدهاند ســقوط كرده و از بين رفته
است.

فرماندهي يكي از كشتيهاي گروه ميانه كه به زحمت سي سال داشت و با وجود نوسان تصويرش كه نشان از آشفتگي مقرش
بود ،قرص و محكم و دست به سيﻨه ايستاده بود گفت:

_ هيچ وقت ﻻشهي كشتي هوايي پيدا شد؟ يا نشانهاي از سقوطش؟

_ نه .امكانات جستجوي ما شصت سال پيش ،كمتر از اﻻن بود .بيشتر جستجوها با جتهاي فيزيكي بودند و با شيوع ويروس
نسيان كه احتمال مي داديم از بارون مﻨتقل ميشه جستجوي فيزيكي ريسك بزرگي بود.

فرماندهي ارشــد گروه اقيانوســي دكمهي مكالمه را زده و چروك صــورتش در رنگ ســبزي كه براي گفت و گو درهولوگرامش
ايجاد شده بود بيشتر ديده مي شد.

_ من اون زمان فرماندهي ار شد ميان كلوني بودم .د ستور توقﻒ ج ستجو با من بود .يادم ه ست همه شواهد ن شون دهﻨدهي
سـقوط بود .دقيقا به همون حالت  ٧كشـتي هوايي ديگه ،اول موارد ابتﻼ مخابره شـد .بعد كشـتي به قرنﻄيﻨهي محدوده هوايي

جﻨوبگان رفت .طبق همان الگوي نسيان در كشتيهاي ديگه در عرض  ٤٨ساعت تمام ساكﻨين مبتﻼ به فراموشي شدند و هيچ

چيزي رو به خاطر نميآوردند ،بعد ارتباط قﻄع شد ،يا ﻻاقل ت صور ما اين بود كه چﻨين شده كه در نهايت كشتي سقوط كرده

و در بخش درياييِ قﻄب جﻨوب مﻨهدم شده.

فرمانده سوربا فايل اطﻼعات تخصصي كشتي هوايي  ٢١و فايل اطﻼعات ويروس را در صفحه مونيتورش به پوشهي اعضا ارشد
فرماندهي و اطﻼعات تخ ص صي مردمي مﻨتقل كرد .تعداد كمي از اع ضا كلوني اين اطﻼعات تخ ص صي را مي خواندند اما طبق

قانون تمامي اطﻼعات و فايلهايي كه فرماندهان و مشــاوران در اختيار داشــتﻨد ،ﻻزم بود همزمان در دســترس عموم جمعيت

كلوني هم قرار بگيرد.

_ خب حاﻻ ديگه مﻄمئن هستيم اين شيء بزرگي كه توي رادارها داره به گروه ميانه نزديك ميشه همون كشتي  ٢١هستش و
طبق اسكنها كامﻼ مجهز به موارد قابل انفجار و آمادهي پرتاپ.

_ به پيغامهاي گروه ميانه جواب نميده ،كشتيِ ديگهاي سعي كرده باهاش تماس بگيره؟

يكي از فرماندهان ميان سال از گروه ميانه اينرا پر سيد .نمودار راي گيري با دو گزيﻨه روي مونيتور فرمانده سوربا ظاهر شد و

صفر به صد ،ستونِ »پيغام را مخابره كرديم ،پاسخ نداد« باﻻتر قرار داشت.
فرماندهي جوان گروه ميانه گفت:
-

در تمام كشــتيهاي هوايي ما هيچ وســيله دفاعي نيســت ٢١ .چﻄور به مواد مﻨفجره قابل پرتاب مجهز شــده و چه
قصدي داره؟

درخواستي براي صحبت فعال نشد .فرمانده سوربا گفت:
-

من از صبح چيزهايي به يادم ميآيد اما مﻄمئن نيستم .اخرين فرماندهي  ٢١قبل از سقوطش.

مكثي كرد .دست روي پيشاني كشيد

_ تصحيح ميكﻨم ،قبل از ناپديد شدنش ،نارشين بود .بيپروا و اغلب شاكي ولي بينهايت باهوش و خوش فكر بود .يادم هست
معتقد بود بايد به زمين بيشت از ماه بها بديم .افكار پس گرايانهي افراطي داشت .آنزمان تست »روان شهروندي« هﻨوز همگاني

نشده بود .شايد اگر اﻻن بود براي درما افكار افراطياش به استراحتگاه ميرفت .از سقوطش بسيار متاسﻒ بودم.

فرمانده ســاكت شــد .همه ميدانســتﻨد در اين زمان اين اطﻼعات مفيد به نظر نميآيد .روي مانتيور پيام ســوال از طرف عضــو

عادي كلوني روشن شده بود .فرمانده پاسخ به سوال را با گزيﻨهي دستيار بايﻨري فعال كرد تا سيستم خودكارِ هوش مصﻨوعي
پاسخگو باشد .تصوير يكي از معاونان ارشد به رنگ سبز درآمد
-

به هرحال بايد احتمال هر نوع تغيير و م شكلي رو در نظر بگيريم .شايد ميخوان تماس بگيرن ولي د ستگاهها شون با
سيستم فعلي ما هماهﻨگ نيست .ميتونيم جِتران بفرستيم كه پيام رو حضوري پخش كﻨه .خﻄر انتقال ويروس هم

نداره.

گزيﻨهي تاييد از طرف تمام فرماندهان ار شد روي مانيتور آمده بود و كﻨارش همچﻨان گزيﻨهي سوال از طرف ع ضو عادي قرمز
مانده بود.

_ به نظر ميرسه اگر از طرف گروه ميانه جتران بره سريعتر بهش ميرسه .كدوم فرمانده پيام رو ميفرسته؟

فرماندهي داوطلب گزيﻨهي تاييد را زده بود كه دوباره آژير خﻄر تمامي ك شتيهاي هوايي فعال شد .گروه ك شتيهاي ميانه باز

به تب و تا افتادند .فرمانده سوربا شرح و ضعيت را بر روي ا سكرين بزرگ ميان سالن فعال كرد .روي مانيتور شرح و ضعيت
چﻨدان اميدبخش نبود .از كشــتي هوايي  ٢١هوارانهايي با هويت نامشــخص به پرواز درآمده بودند كه طبق رادار مقر اصــلي

دوصفر ،همه مجهز به مواد مﻨفجرهي قابل پرتاب بودند .فرمانده سوربا آه كشيد .روي مانيتورش گروه زبان و انديشه را به جلسه
وصل كرد وشرح وضعيت را در گزيﻨهي اضﻄراري گذاشت.

_ گروه ميانه با چه سرعتي ميتونيد در خﻼف جهتِ  ٢١حركت كﻨيد؟

جواب از طرف فرماندهان نيامده بود كه شرح و ضعيت مانيتور تغيير كرد و به جاي مجهز به مواد مﻨفجرهي قابل پرتاب نو شته

بود مسلح و آمادهي حمله.

_ سالها بود به جز بخش تاريخي جاي ديگهاي از اين كلمه استفاده نكرده بوديم و اميدوار بوديم از زبانمون براي هميشه حذف
شده باشه .توضيحات كلمه براي جمعيت كلوني ارسال ميشه.

اين پيام از طرف م سئول گروه زبان و اندي شه بود .ح ضور ناگهاني ك شتي  ٢١باعث تمامي اتفاقات نادري شد كه حتي فرمانده

سوربا هم فقط در چيپ قوانين آنها را همراه دا شت و هيچ گاه ا ستفاده ن شده بودند .مانتيورهاي تمامي فرماندهان و معاونان

ارشــد قفل شــد و گزيﻨهي بﻨفش رنگي روي آنها ظاهر شــد .تمامي ســاكﻨين كلوني اين پيام را دريافت كردند»:درخواســت

استفاده از حق بيان« .سيستم بايﻨري مقر گفت:

_ ع ضو عادي جمعيت كلوني به شماره  ٩٨-١-١٧درخوا ست صحبت ا ضﻄراري دارد .طبق قانون حق بيان تمامي فرماندهان

موظﻒ به شﻨيدن صحبتهاي او هستﻨد.

در هشـتاد سـال گذشـته كه اين قانون وجود داشـت هيچ گاه از آن اسـتفاده نشـده بود .تمام تجربههاي زندگي بر روي زمين

د ستمايهي نو شتن قوانين شده بود .تجربههايي كه باعث ر سيدن به آن نابودي جمعي و انت شار ويروسهاي با ستاني و انفجار

عمدي و سهوي رآكتورهاي هسته اي در سراسر جهان شد ،هميشه در ذهن جمعيت كلوني زنده بود حتي حاﻻ كه دو نسل از

ترك زمين و شـــروع زندگي هوايي مي گذشـــت هيچ كســـي اجازه نميداد رفتارهاي قبلي تكرار شـــود .وقتي گروه كوچك

بازماندههاي زميﻨي با آن ناهﻨجاريهاي عجيب و زندگيهاي فﻼكتبار پيدا شدند ،نتيجهي آن سبك زندگي و نابودي زمين با
تمام مواد سمي و راديواكتيويته بيشتر به چشم آمد و بازنويسي قوانين سختگيرانهتر و جديتر پيگيري شد» .قانون حق بيان«

از اولين اصول كلوني بود كه حاﻻ براي اولين بار استفاده ميشد .جواني ﻻغر با گوشهاي درشتتر از حالت عادي روي سكوي

هولوگرامِ بزرگي در كﻨار سكوي فرماندهان ظاهر شد .جوان شانههايش خم بود و د ستهايش را مقابل تﻨش قﻼب كرده بود.
پشت سرش تصوير مغوشش و آشفته بود .بوي عﻄر عجيبي ميداد كه فرماندهي مسﻨي را به سرفه انداخت.

_ هستم؟

فرمانده سوربا تﻨها كسي بود كه امكان پاسخگويي داشت .طبق قانون ،اين جلسه از زمان فشرده شدن دكمه به عﻨوان وضعيت
اضــﻄراري براي تمامي افراد باﻻي  ٢١ســال پخش ميشــد و در صــورت عدم رضــايت جمعيت كلوني از شــيوهي پاســخگويي،
فرماندهانِ متخلﻒ طبق نظر ع ضو شاكي ،از شغل خود بركﻨار مي شدند .اينها را ك سي يادش نبود و با شروع جل سه سي ستم

حافظهي كلوني آن را براي شهروندان فرستاد .فرمانده رو به جوان گفت:

_ متاسفم كه قبل از اين امكان شﻨيدن حرفهاي شما نبود .توي يك وضعيت اضﻄراري هستيم .حاﻻ بفرماييد
جوان پل بيﻨياش را خاراند .آشكارا مضﻄرب بود.

_ به ك شتيهاي هوايي ميانه بگيد كه هر كدوم يك طرف برن .بايد توي جهتهاي مختلﻒ پخش ب شن و با سرعت از  ٢١دور
بشن

_ طبق چه قانون جوي و حركتي؟
_ هيچكدوم .طبق قانون جﻨگي

به خاطر وضعيت حق بيان نميشد صداي بقيه حاضرين را شﻨيد ولي از تصويرشان ميشد خﻨدههايشان را ديد.

_ ايﻨﻄور كه از مشخصاتت ميبيﻨم شما محقق تاريخ باستان هستي با تخصص استراتژي جهان پيش از  .٢٠٢٠فكر نميكﻨي

كمي بيش از حد تو اون زمان غرق شدي؟ سالهاست كه ما با هم نجﻨگيديم.
_با هم نه ،ولي حاﻻ با اونها بايد بجﻨگيم

جوان اين را نامفهوم و زيرلبي گفت و كسي توجهي به حرف نكرد .مكثي كرد .با صداي بلﻨدتري گفت

_ اونﻄوري  ٢١ميتونه دو يا نهايت سـه كشـتي رو سـرنگون كﻨه ولي اگر نزديك به هم باشـن تعداد تلفات باﻻ ميره و فرصــت
براي نجات دادنشون هم نيست.

_ طبق چه تخصص يا مداركي اين درخواست رو داري؟
_ من توي كشتي  ٢١بودم.

فرمانده سوربا سرش را عقب برد و دهانش باز شده بود كه چيزي بگويد اما همانﻄور مبهوت مانده بود .جوان كمي جابه جا شد

كه تصويرش را مخدوش كرد .سرچرخاند و فرماندهان را نگاه كرد .پل بيﻨياش را خاراند.

_ همونﻄور كه گفتيد من محقق تاريخ باستانم .ده سال پيش ،پروژهي تاريخچهي جﻨگ رو داشتم.

روي مچ بﻨد نقره اي رنگش زد و از صفحه نمايشي كه باﻻي دستش ظاهر شد فايلي را به مانيتور فرمانده سوربا فرستاد.

_ اين نتيجه تحقيقمه .به اﻻن ربط مستقيم نداره .ولي نشون ميده كه من تﻨها كسي هستم كه براي نقشه برداري از شهرهايي
رفتم كه سال  ١٠٠پيش از پرواز ،درگير جﻨگ جهاني بودند .با سه تا دستيار و عكاس بايﻨري رفته بودم چون هيچ كسي حاضر
نبود اون مدت همراهم به زمين بياد.

_ و اين چه ربﻄي به  ٢١داره؟

فرمانده اين را پرسيد چون ميديد كه  ٢١در رادار به كشتيهاي گروه ميانه نزديكتر مي شود و هوارانهايش به شكلي عجيب

در اطرافش پراكﻨده شدهاند.

_ كشتيهاي ميانه بايد در جهات مختلﻒ برن و تا جايي كه ميتونن به سمت قﻄب شمال عقب نشيﻨي كﻨن اونها مقر دوصفر

و پايگاههاي ســﻄح ماه رو ميخوان و براشــون اهميتي نداره اگر بقيه كشــتي ها همه ســقوط كﻨﻨد .بايد زمان داشــته باشــيد تا
نيروي دفاعي درست كﻨيد .شما بدون ارتش و سرباز هيچ شانسي در مقابل اونها نداريد.

_ اونها؟  ٢١فقط يه كشتي هواييه.

_ وقتي از رادار محو شد يكي بود اﻻن يه ناوگان با  ١٧كشتي جﻨگيه ....تا وقتي من ديدمشون  ١٧تا بودند.

سي ستم سﻼمت جمعيت كلوني روي حالت ه شدار قرار گرفت %٦٠ .جمعيت كلوني در تمام ك شتيهاي هواي دچار ا ضﻄراب

شديد و تپش قلب شده بودند .براي  %١از جمعيت اعﻼن ر سيدگي فوري پز شكي صادر شد و اين هم ركوردي ديگر كه ٢١

ايجاد كرد .فرماندهان طبق قانون براي برر سي موارد پز شكي كه تاكﻨون باﻻترين الويت را دا شت بايد جل سه را ترك ميكردند.
فرمانده سوربا درخوا ست الويت بﻨدي جديد و جادهي »و ضعيت ا ضﻄراريِ احتمال حمله« را در جدول الويت بﻨديها به مقر

فرماندهي ا صلي كلوني فر ستاد .جوان دو ت صوير سه بعدي را در ميان سالن مﻨﻄبق كرد .دو ك شتي هوايي بزرگ كه يكي به

ســبك كشــتيهاي نيم قرن پيش دايره و با چهار موتور عمود پرواز بود كه بدنهي بيرونياش صــفحات باتري خورشــيدي قرار
داشت .دومي دوكي شكل ،با هشت موتور دوجهته و راكتور هستهاي براي تامين نيرو بود.

_ اولي  ٢١فرماندهيه و دومي  ١٧كشــتي هوايي كه خودشــن ســاختﻨد .هر چه ســريعتر وضــعيت اعﻼن اضــﻄراري رو بزنيد و

كشتيها رو دور كﻨيد .ما اگر بتونيم نيمي از جمعيت رو هم به ماه برسونيم خيلي شانس آورديم.
پرتعدادترين سوال از طرف فرماندهان و جمعيت كلوني از طرف بايرني براي جوان خوانده شد.

_ چي ميخوان؟
_ انتقام.

فرمانده ســـوربا كلمه را براي گروه زبان و انديشـــه فرســـتاد تا براي جمعيتِ جوان كلوني معﻨي شـــود .خودش آن را به خاطر
داشت.جوان كه حاﻻ كمي به خودش مﻄمئنتر شده بود گفت:
-

فرمانده نارشين

-

بله سي ستم پز شكي گروه  ٢١از ما خيلي جلوتره وفرمانده نار شين حتي از شما هم جوانتر به نظر مياد .پز شكي و

-

مگه نارشين هﻨوز زنده است؟

شيمي و ساخت تجهيزات ،چيزهايي ه ستن كه گروه  ٢١تو شون از ما جلوتره .اما مواد اوليه ندارن كه ميخوان از ما

ت ما از زمينهاي زير نظر كلوني بگيرن.
بگيرن .يا در واقع بدون مزاحم ِ

ياداوري تمام كلمات از كار افتاده مثل جﻨگ و انتقام و حمله ،فرمانده سوربا را دچار حس شك و ترديدي كرد كه سالها

ودهه ها فراموش شده بود.

-

تو براي چي با اونها بودي؟ از كجا معلوم كه براي حمايت از ما ايﻨا روميگي

تعداد افراد م ضﻄرب كلوني به  %٨٠ر سيد .جوان موهايش را با د ست عقب زد و سرش را خاراند .بعد د ست گذا شت روي
لبهايش و چﻨددقيقهاي مكث كرد .انگار كه دهانش پر است و نمي تواند چيزي بگويد.

_ اونموقع كه تو بخش اروپاي با ستاني بودم .يه ويروس گرفتم.تو پرونده رو نگرديد اونجا چيزي ني ست .من بيهوش شده

بودم و توان برگشتن به هواران رو نداشتم .اونا پيدام كردن و براي درمانم با گروه  ٢١تماس گرفتن.
_ اونا؟ اونا كي هستن؟
_ ساكﻨين خشكي.

فرمانده سوربا ديگر نتوانست جلوي خودش را بگيرد و آهي كشيد كه به جيغ شبيه بود.

_ مگه روي زمين هﻨوز هم كسي هست؟

_ دو برابرِ ما روي خشــكي و شــاي د ســه برابر روي دريا ســاكن داريم كه ياد گرفتن كجاها زندگي كﻨن كه رادارهاي ما

پيداشون نكﻨه

با صداي لرزان و آهستهتري گفت

_ اونها به خون ما تشﻨه هستﻨد.
_ يعﻨي چي؟

جوان انگشتهايش را دوباره در هم گره كرد.

_ خب اين يه اصﻄﻼح باستانيه .يعﻨي خيلي از دست ما عصباني هستﻨد و ميخوان كه ما نابود بشيم.
_ و چرا؟

_ به خاطر تمام اين يك قرن كه زندگي راحتتري از اونها دا شتيم و فرامو ش شون كرديم و بي شتر به خاطر موادي كه هر
چﻨد وقت يه بار روي سرشون ميريزيم و غذاهاشون رو نابود ميكﻨيم وبچههاشون رو ميكشيم.

طبق اعﻼم گروه پزشكي دو نفر در كلوني دچار ايست قلبي شدند .يكي از فرماندهان ارشد درخواست تغيير وضعيت ارتباط داد
و دستيارانش به كپسول حفظ حيات مﻨتقلش كردند .تصويرش تار شد اما هﻨوز ميتوانست به خوبي بشﻨود .فرمانده سوربا فايل

اطﻼعات دﻻيل و راي گيري لزوم ويروس ك شي زمين را براي جمعيت كلوني فر ستاد .جوان د ستمالي از جيبش دراورد و عرق

پيشاني و گردنش را پاك كرد.

_ سربازهاي نار شين همه از ساكﻨين زميﻨي ه ستﻨد .اع ضاي ا صلي ك شتي هوايي اﻻن توي شهرهاي مختلﻒ زمين كارهاي
فرماندهي و هماهﻨگي رو انجام ميدن.

_ و تو چﻄور اﻻن ايﻨجايي؟

جوان مكث كرد .ت صوير نيمي از فرماندهان گروه ميانه قﻄع شد .طبق اعﻼم بايﻨري  ٣ك شتي مورد حمله قرار گرفته و سقوط

كرده بودند.

_ من محقق جهان باستانم .اونها استراتژي ﻻزم داشتﻨد و من ميخواستم زنده بمونم.

با سقوط كشتيها ،فرمانده سوربا كد »موقعيت خارج از راي گيري« را فعال كرد .ارتباط با فرماندهان و معاونان ارشد قﻄع شد
و در سالن فقط خود فرمانده ،جوان و يازده عضو ارشد كلوني باقي ماندند .فرمانده رو به اعضاي ارشد گفت:
-

وضــعيت جديد رو به مﻨﻄقه ميانه اعﻼم ميكﻨم » ،در جهات مختلﻒ پراكﻨده شــده و به قﻄب شــمال عقب نشــيﻨي

كﻨيد« سكوهاي پرتاب به ماه براي تمام كلوني آماده شود .براي ارسال پيام كد تاييد را بزنيد.

قبل از آنكه پيام به شكل كامل ارسال شود ٢ .كشتي ديگر با موشكهايي كه از زمين پرتاب شده بود سقوط كردند .پيام

ترك زمين به تمام ساكﻨين هوايي سياره ارسال شد.

