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آﺳركا ٢٠٤٠

مرد به آرامي در را باز كرد و داخل شد؛ بدون آنكه كمترين صدايي ديگران را آزار دهد .او تظاهر ميكرد خونسرد است و شايد

واقعا همينطور بود .هواي ناخالص و بوي بد اتاق او را آزار ميداد اما جلوي او را براي وارد شدن به اتاق نگرفت .او سمت جسد
كودكي كه نزديك در بود رفت و با خود گفت :يكي ديگه!

لبخندش را حتي ضره اي كم نكرد .انتهاي اتاق كه رسيد كودكاني را ديد كه از همه سن بودند ١٦ ١١ ٧ .رو كرد به يكي از

انها و گفت :سﻼم! تو حالت خوبه؟

كودك سر تكان داد :اهوم

مرد كمي نزديك تر رفت و گفت :من يه مرد مهربونم كه به همه بچه ها كمك ميكنه ...دوست داري به توام كمك كنم؟

_ مثﻼ چه كمكي؟

_ هر چي كه تو بخواي .حتي ميتونم كمكت كنم از شر اين ويروس خﻼص بشي...
***

 ١٩اكتبر

وقتي تيرين ١چشمانش را باز كرد يك لحظه نفهميد كجا است .اما او در خانه خودش بود .روي تختش .بلند شد چون ديگر

صبح شده بود و بايد نامه اي كه شب قبل نوشته بود را ادامه ميداد .تنها چيزي كه از شب قبل يادش ميامد اين بود كه موقع
نوشتن نامه بيهوش شد .اما خودش هم يادش نميامد چه اتفاقي باعثش شده بود.

مادرش آمد در اتاقش ايستاد و سريع شروع به حرف زدن كرد :تيرين من و بابات داريم ميريم جايي عجله داريم .مواظب

خواهرت باش .اصﻼ هم از خونه بيرون نرو صبحونه رو حاضر كردم .صبحونه كه خورديد برو تو درساي خواهرت كمكش كن مدام

ميگه هيچي از درساشو نميفهمه

تيرين از روي تختش بلند شد و موهاي بهم ريختش را با دست منظم كرد .سپس به سمت آشپزخانه رفت تا يك ليوان شير

از يخچال بردارد:باشه .مراقب خودتون باشيد.

_ تو نگران نباش تا وقتي بيماري به اينجا نرسيده بيرون رفتن آسونه

_ آره خب و اين يكم عجيبه كه تو كل دنيا شيوع پيدا كرده به غير از اينجا ...به هر حال ميگم مراقب باشيد ديگه

مادرش اين حرف او را شوخي در نظر گرفت و رفت سوار ماشيني كه پدر تيرين در آن منتظرش بود نشست و در حالي كه

دور ميشدند براي پسرش دست تكان داد.

تيرين پسر  ١٨ساله با موي سياه بود كه با خانواده اش در شهري به اسم ووش ٢زندگي ميكرد .او پسر باهوشي بود ولي بعد

از  ١٦سالگي ديگر تحصيلش را ادامه نداده بود .او ميخواست زودتر كاري براي خود دست و پا كند.
Vowshe (٢

Tarin (١

قسمت اول :سفر

تيرين پس از خوردن صبحانه اش رفت جلوي تلوزيون نشست .تلوزيون را روش كرد و نامه اي كه قرار بود امروز تمامش كند

را در دست گرفت تا فكر كند چه بنويسد .خواهرش جلوي ديد او براي تلوزيون ديدن را گرفت و به او گفت :قرار بود توي درسام

كمكم كني زودباش ديگه

تيرين از ا ينكار بدش مي آمد و هميشه سعي ميكرد بحث را عوض كند يا كاري براي خودش سر هم كند كه ديگر مجبور ب

اينكار نشود :نميشه توي گوگل سرچ كني؟

_ من ميخوام ياد بگيرم گوگل فقط جوابارو ميگه

_ كي اينو گفته؟ اصن وايستا ببينم ...تو چند سالته؟

_ تو حتي نميدوني من چند سالمه؟ اي بابا!!!  ٨سالمه

_ واقعا؟ فكر ميكردم كوچيك تري ...برو يه كار ديگه بكن من اﻻن دارم نامه مينويسم.

اينكار بحث را عوض كرد ولي كار را براي پسر سخت تر كرد .حاﻻ خواهرش كنار او نشسته بود تا ببيند چه مينويسد .تيرين

عصبي شد .بلند شد و سمت پنجره رفت .نگاهي به بيرون كرد اما منظره خوبي نصيبش نشد شب قبل بخاطر باران همه جا
خيس شده بود و چون باران تا صبح ادامه داشت ،هنوز همه جا خيس و نمناك بود .هوا نسبتا ابري و درخت ها خشكيده بود.

اما چيزي كه آن منظره را از همه بدتر ميكرد مردم آنجا بودند .مردمي كه فقط و فقط به فكر خود بودند .از آنهايي كه به همسايه

پير خود كمك نميكردند تا آنهايي كه در صف نان تفرقه ميانداختند كه زودتر نانشان را بگيرند و بروند .همان مردمي كه زباله
شان را در خيابان رها ميكردند اما حتي فكرش را نميكردند كسي پشت آنها در حال جمع كردنشان است .پسر با ديدن هر روز

اين صحنه ها ميگفت :فكرشو ميكردم چرا حيوون ها و گياه ها اين بيماري رو نميگيرن.

تائورين ١خواهر تيرين وقتي فهميد برادرش در برار هيچكدام از كار هاي او تسليم نميشود بيخيال غر زدن شد و به سمت

اتاقش رفت تا بازي كند .اينكار باعث خوشحالي برادرش شد چون ديگر مجبور نبور به او درس ياد دهد .او رفت تا نامه اش را

تمام كند كه ناگهان صداي عجيبي شنيد صدايي مانند سوت؛ سوتي كه پايان نداشت .او گوش خود را گرفت تامانع از شنيدن

صدا شود ولي بيفايده بود .تا جايي كه صدا تمام شد و او راحت شد .از خواهرش پرسيد :توام اون صدا رو شنيدي؟

_ كدوم صدا؟
_ بيخيال...

تيرين ميدانست نبايد از خانه بيرون برود ولي اينكار را كرد .البته رفت تا از مغازه نزديك آنجا يك خوراكي بگيرد .خب اين

عادتش بود .هر روز اين كار را ميكرد .او خواست از خيابان رد شود ولي احساس كرد شيتا در حال لرزش است  :اوه يه زلزله ي

ديگه! درسته كه اينجا منطقه زلزله خيزيه ولي ديگه هر هفته لرزيدن زياديه.

اما او حتي فكرش را نميكرد كه آن زلزله در عرض چند ثانيه تبديل به يك زلزله مهيب شود...

Taorin (١

تيرين تعادلش بهم خورد و افتاد :اينجا چه خبره؟ تمامي مردم سعي ميكردند هر چه سريع تر از خانه هايشان خارج شوند.

آنها همديگر را هل ميدادند و به اين اهميت نميدادند كه ممكن است براي آن فرد اتفاقي بيفتد .آنها فقط سعي ميكردند از خانه

هايشان خارج شوند .جتي نميدانستند كجا ميروند .به هيچ چيز ديگري هم اهميت نميدادند .نه به گردنبند طﻼيي كه اگر روزي
گم ميشد دنيا را بخاطرش زيرو رو ميكردند و نه به موبايلي كه چند دقيقه پيش كسي گوشه آن را اتفاقي خط انداخت و آنها از

كارش نگزشتند.

زلزله اي به اين بزرگي ميتوانست كل خانه هايشان را خراب كند .تيرين سريع به خانه برگشت تمامي دكوري ها افتاده بودند.

چيز هايي كه به ديوار نصب شده بود افتاده بود .او به اين ها اهميت نداد دنبال خواهرش رفت و وقتي او را پيدا كرد بدون هيچ

حرفي در آغوشش گرفت و همراه او از خانه بيرون رفت .پسر نميدانست چه بگويد .چه كار كند .تائورين را روي شيتا ١گزاشت و

دست او را گرفت و هر دو دويدند تا به مردم برسند ،ولي بقيه مردم از شهر دور شده بودند و به سمت جنگل رفته بودند .تيرين
لحظه اي ايستاد تا نفسي تازه كند :بايد قبل خراب شدن خونه ها از اينجا دور بشيم وگرنه هر دو زير آوار ميمونيم .خواهرش بي

توجه به حرف هاي او ،دستش را رها كرد و به سمت مخالف رفت .تيرين سعي كرد جلوي او را بگيرد چون سر از كارش در نمي

آورد :چي شده كجا ميري؟

_ اونجا ...يه آقايي اونجاست .هنوز تو خونه عجيبشه

با گفتن اين جمله به جايي اشاره كرد .برادرش برگشت تا ببيند او به كجا اشاره دارد .در كمال تعجب مردي را درون برجي

بلند كه از خانه هاي ديگر فاصله داشت و كامﻼ سالم و مانند يك قصر بود ،ديد .آن مرد از داخل آن برج به ديگران ،به ترس
ديگران نگاه ميكرد .اما ذره اي ترس در نگاه خودش ديده نميشد .گويي ميدانست چه ميشود و چه قرار است بشود .تيرين نبايد

خود را اينجا معطل مي كرد .راحت ميشد فهميد آن مرد خودش نخواسته مانند ديگران فرار كند .پس خواست به راهش ادامه

دهد :بيا بريم تائورين ...تائورين؟

حال او خواهرش را گم كرده بود .حواسش اصﻼ نبود .يعني او كجا رفته بود؟ او همينطور به اين قضايا فكر ميكرد كه ناگهان

چشمش به شيتا١ي زير پايش افتاد :اوه نه!

فقط لحظه اي طول كشيد كه بفهمد شيتا١ي آن منطقه در حال ريزش است.

شخصي را كمي دورتر ديد .خواهرش بود! خوشحال شد و به سمتش رفت .به نظر خواهرش خيلي ترسيده بود.دستش را به

سمت او دراز كرد و صدايش زد ولي وقتي خواهرش صدايش را شنيد و برگشت كه ديگر امكان نداشت بتواند برادرش را ببيند.

_ تائورين!!!

شيتا١ي زير پايش فرو ريخت و نتوانستند دست هم را بگيرنند.
تائورين سقوط كرد...

 (١در اينجا شيتا جايگزين كلمه زمين شده چون بر اساس داستان اشخاص در كهكشان ديگري زندگي ميكنند .اسم سياره آنها
شيتا است.
Shita

در حالي كه روي شيتا نشسته بود احساس كرد تمام صداهاي اطرافش ساكت شدند و تمام اشياي اطراف از حركت ايستادند.

نميدانست چه بايد بكند .چگونه مرگ خواهرش را جبران كند .احساس كرد شخصي پشت سر اوست .او برنگشت و توجهي به

پشتش نكرد .آن شخص به او لگد زد طوري كه او را به كمي جلوتر افتاد .سپس شخص دست او را گرفت ،بلندش كرد و دنبال
خود كشاند.

تيرين به خود آمد :تو كي هستي؟ چرا منو زدي؟

آن شخص برگشت :تو ديوونه اي كه اين وسط نشستي و حواستم نيست كه كل شيتا داره ميريزه.

_ ولي صبر كن داري منو كجا ميبري؟ راهي كه همه مردم رفتن خﻼف اين بود.

_ تو از كجا ميدوني مردم دارن راه درست و ميرن؟ يه نگاه به پشت سرت بنداز .اگه يه لحظه بايستي رفتي وسط دره .اگه از
اينور بريم شايد زنده بمونيم.

شخصي كه داشت تيرين را دنبال خودش راهنمايي ميكرد دختري بود با موهاي قهوه اي و نسبتا بلند كه پشت بسته بود.

كﻼه لبه داري كه داشت مانع ديدن چشمانش ميشد .تيرين نميدانست چرا لباس رزم داشت ولي احتمال زياد از همان شهر بود.
تيرين به پشت سرش نگاه كرد .ريزش شيتا داشت آهسته و آهسته تر ميشد تا جايي كه تمام شد.

دختر دست تيرين را رها كرد و تيرين بﻼفاصله همانجا نشست :همين؟ تموم شد؟ يعني فقط دو دقيقه اومد خواهرمو بكشه و

بعد بره؟ فقط دو دقيقه اومد زندگيمونو خراب كنه و بره؟ اونم به اين زودي؟
دختر تعجب كرد :نكنه دوست داشتي تا شب ادامه داشته باشه؟

تيرين زانوهايش را بغل زد و سرش را روي زانو هايش گزاشت.

دختر كمي دورتر از تيرين نشست و پاهايش را دراز كرد :خب حداقل ويروس نميگيريم.

_ منظورت چيه؟ با اين وضع از سرما و گرسنگي ميميريم.
_ من يه مقدار غذا كنسرو شده توي كيفم دارم.

پسر نميدانست چرا اينطور شده بود احساس ميكرد همه چيز اشكال دارد .مدام از همه چيز ايراد ميگرفت :ﻻبد بعدشم بايد

بريم از جنگل غذا پيدا كنيم نه؟

_ تو خيلي غر ميزني چت شده؟

_ چم شده؟ نديدي من همين اﻻن كل زندگيم از بين رفت .احتماﻻ مادر پدرمم هيچوقت برنميگردن اينجا و منم پيدا نميكنن
دختر آه تاسف كشيد :نبايد كمكت ميكردم زنده بموني اصﻼ بدرد نميخوري.

_ تو درك نميكني...

_ باشه تو درك ميكني! حاﻻ بلندشو يه نگاه به اطرافت بنداز ببين تو چه وضعيتي هستيم .حاﻻ ديگه به زودي ميميريم!
پسر به آرامي سرش را بلند كرد و نگاهي به اطراف انداخت :تو ...شوخي ميكني ...اين امكان نداره

چه شده بود؟ تمام شيتاي اطرافشان فرو ريخته بود .تنها قسمتي از شيتا باقي مانده بود كه آنها رويش بودند .جتي ميشد

شيتا هاي باقي مانده ي ديگري كه در اطراف بود را ديد ولي در بين آنها فاصله اي)قسمت هايي از شيتا كه فرو ريخته شده(

وجود داشت كه مانع رفت و آمد ميشد.

دختر طوري رفتار ميكرد كه گويي اين اتفاق ها عادي است .او رو كرد به تيرين و گفت :حاﻻ خوبه يه برجي باﻻ سرمون

هست.

تيرين برگشت و پشت سرش را نگاه كرد :اين كه ...اين همون برجيه كه موقع زلزله يه مرد داخلش بود و فرار نميكرد .انگار

ميدونسته قرار نيست برجش خراب بشه.

دختر رفت جلوي در خانه و دو بار در زد :چه مرد خوش شانسي

_ بخاطر اينكه خونش توي همچين اتفاقي خراب نشد؟
_ نه بخاطر اينكه مهمونش منم (:

آنها كمي منتظر ماندند ولي خبري نشد .دختر همچنان منتظر بود :تو مطمئني كسي تو خونه هست؟
پسر سري به نشانه تاييد تكان داد.

صدايي از پشت در آمد .انگار باﻻخره كسي آمده بود در را باز كند ...در باز شد و پشت در ،مردي قد بلند و مو مشكي با پالتوي
گرمِ خز قهوه اي انتظارشان را ميكشيد .مرد بسيار خونسرد بود و لبخند كوچكي به لب داشت :ببخشيد يكم طول كشيد اين

خونه خيلي پله داره .خب ...چيكار ميتونم براتون بكنم؟
.

***

مرد سه ليوان چاي را در سيني هاي چوبي گزاشت و روي ميز ،رو به روي آنها قرار داد :حتما سردتونه)با اشاره مستقيم به

تيرين( اين چاي هارو بخوريد كه گرم بشيد.

دختر با اشاره به تيرين گفت :مشكل ما اينه كه اين پسر خونه نداره .شايد ديده باشي چند لحظه پيش چه اتفاقي افتاد .مشكل

بعدي اينه كه منم خونه ندارم و از اينا گزشته ما وسط يه دره گير افتاديم و نميدونيم اون مكاني كه قراره بريم ممكنه ويروس

چقدر داخلش شيوع پيدا كرده باشه .هيچ اخباري هم از وضعيت شهر ها نميدن...

مرد همچنان لبخند داشت و ذره اي براي آنها ناراحتي نشان نميداد .اما اين به معناي آن نبود كه برايش اهميتي ندارد .فقط

كمي خوشبينانه اتفاقات را قضاوت ميكرد :احتماﻻ بتونم دركش كنم .متاسفانه نميتونم اجازه بدم توي برجم بمونيد .چون اگر

اينجا هم بمونيد حداقل بتونيم دو ماه از مواد غذايي استفاده كنيم باﻻخره تموم ميشن ديگه ...خودمم نميتونم تا ابد اينجا بمونم.
تيرين سكوت كرده بود چون داشت به اتفاقات اخير فكر ميكرد .اما سوالي برايش به وجود آمد :ببخشيد يه سوال! چرا بين

اينهمه خونه ،برج شما سالم مونده؟

_ راستش خودم هم نميدونم .ولي هر اتفاقي مقدمه سرنوشت بعدشه .زندگي رو سخت نگيريد .من يه جايي رو ميشناسم كه
ميتونيد اونجا زندگي كنيد و از شر بيماري هم در امان بمونيد .ولي فقط بايد افراد سالم رو اونجا راه بديد تا بيماري به اونجا راه

پيدا نكنه .راستي من يه عالمه وسيله دارم كه ميتونه كمكتون كنه.

آنها به همراه مرد به يكي از اتاق هايش رفتند .اتاق بسيار شلوغ بود .كتاب ،نقشه ،لباس و هر چيز ديگري را ميشد در اطراف

اتاق ديد .صاحب برج به سمت يكي از قفسه هاي كتاب رفت .نقشه اي را برداشت و به دختر داد :اين نقشه راهتونه من تقريبا

همه چيز رو داخلش مشخص كردم.

سپس يك چراغ قوه نسبتا بزرگ سبز رنگ و يك طناب  ٢٥متري و دو بطري آب به دختر داد تا آنها را در كيفش جاي دهد.

همچنين دو ماسك مخصوص ،كه بتواند ايمنيشان را حفذ كند.

دختر ،اول لباسي شبيه به لباس خود از كيفش بيرون آورد و به تيرين داد :نميدونم اندازه هست يا نه ولي بگير بپوش.
تيرين لباس را گرفت :چطوري پيشبيني كردي قراره با من همسفر بشي؟

_ پيشبيني نكردم ،نقشم بود وگرنه نجاتت نميدادم.
_ اميدوارم اين حرفت راست نبوده باشه

تيرين لباس را گرفت و پس از پوشيدن آن پيش صاحب خانه و دختر كه منتظرش بودند ،رفت :خب بيايد بريم ...آقا شما چرا

آماده نشديد؟

مرد خم شد و به پسر تلنگري زد :من نميام .شايد كسي مثل شما دو تا پيدا بشه و به اميد اينكه داخل اين خونه كسي هست

كه ميتونه كمكشون كنه ،تا اينجا بيان؛ ولي اگر كه يهو اميدشون نابود شه چه بﻼيي سرشون مياد؟ بعدشم كي ميخواد دوباره
طناب رو براتون باز كنه و بندازه ،وقتي شما رفتين اون پايين؟ شما بريد هر وقت به مقصد رسيديد از اونجا براي من دست تكون

بديد.

تيرين حرف مرد را منطقي ديد و تاييدش كرد .گرچه ميدانست هر كاري بكند او راضي به آمدن نميشد :گفتي از اينجا بايد

طناب بندازيم و تا اون پايين بريم بعد دوباره بعد رسيدن به اونطرف طناب بندازيم و بريم باﻻ؟

_ آره

_ از اينجا تا مقصد چقدر راهه؟

_ دو روز و يك شب يا دو روز و دو شب بستگي به خودتون داره .ولي اگه ماشين داشتيد احتماﻻ تو نصف روز ميرسيديد.
آنها از مرد بخاطر كمك هايش تشكر كردند و خواستند بروند كه آن مرد صدايشان زد :صبر كنيد يه چيزي...

آنها برگشتند.

_ قبل از اينكه بخوايد بريد خودتون رو به هم معرفي كنيد.

تيرين به دختر نگاه كرد و سپس خود را به او معرفي كرد :من تِيرين هستم .تيرين سُوكا

_ منم سورنا١هستم.
Sorena (١

بعد از اينكه از مرد خداحافظي كردند .سر طناب را به يكي از پنج ستون قصر بستند و انتهاي آن را در دره پرتاب كردند.

تيرين ميترسيد ولي پيش قدم شد :من اول ميرم.

سر طناب را گرفت و براي امتحان آن را كمي كشيد .بعد از اطمينان از استحكام آن ،طناب را محكم گرفت و پاهايش را روي

ديواره قسامت فرو ريخته شده گذاشت .حال بايد آرام آرام پايين ميرفت .ميدانست نبايد به پايين نگاه كند .او از ارتفاع هراس

داشت .احساس ميكرد هر چه پايين تر ميرود ،هواي اطرافش سردتر ميشود .سورنا از باﻻ به او نگاه ميكرد و برايش سوال پيش

آمده بود چرا انقدر كند است :تو حالت خوبه؟

_ آره خوبم! مشكلي نيست.

ولي در اصل مشكل بود .او ديگر نميتوانست خود را باﻻ نگه دارد .حتي با اينكه تمام سعيش را كرده بود .يك لحظه به فكرش

رسيد طناب را كمي شُل تر بگيرد تا با نيروي جاذبه پايين بيايد ولي يك اشتباه كوچك در انجامش ميتوانست جان او را بگيرد
پس سعي كرد عاقﻼنه عمل كند .همچنان كه دنبال راه راحت تر ميگشت فهميد ديگر به انتهاي فضاي خالي شيتا رسيد .آنقدر

هم سخت نبود ...نميدانست چند متر تا آن باﻻ فاصله است شايد  ٥متر يا بيشتر .اما فاصله شان تا سمت ديگر ديواره قسامت
فرو ريخته شيتا بيشتر از  ١٥متر ميشد.

برخﻼف تيرين ،سورنا بسيار سريع تر از طناب پايين آمد .بعد از رسيدن او)سورنا( به سطح شيتا ،صاحب خانه كه باﻻ بود را

صدا كرد تا طناب را برايشان باز كند .او هم بي درنگ اينكار را كرد و سپس دستي به نشانه خداحافظي تكان داد و گفت :مراقب
باشيد هيچ ماموري شما رو پيدا نكنه وگرنه تو دردسر ميفتيد.

حال بايد به سمت ديگر ميرفتند .خرابه خانه ها و جسد بعضي از مردم كه در هنگام فرار زير آوار مانده بودند را ميشد زير

خورده سنگ ها و سنگ هاي بزرگ ديد .هواي آنجا سرد بود و اكسيژن كافي نداشت .بخاطر بوي بدي كه تمام آن مكان را فرا
گرفته بود ،حال تيرين داشت بد ميشد كه باعث شد وقتي سورنا به او پيشنهاد داد ماسكش را بزند ،پيشنهادش را رد نكند.

تيرين سعي ميكرد هويت جسد ها را تشخيص دهد ولي اينكار اصﻼ راحت نبود صورت جسد ها پوشيده از خون بود و آسيب
زيادي ديده بود .مشخص بود قابل تشخيص نيست .تيرين نميدانست چرا مرگ خواهرش را انقدر راحت فراموش كرده بود يا به

آن اهميتي نميداد؛ شايد هم فراموش نكرده بود ولي از روي رفتارش نشان داده نميشد .حتي خودش هم ميدانست در اين

وضعيت جاي سوگواري نيست .او تمام مدت به اينها فكر ميكرد .حتي بعضي اوقات به اينكه سورنا به چه فكر ميكند ،فكر ميكرد.

_ سورنا!
_ همم؟

_ اگه به مقصد رسيدي ...بعدش ميخواي چيكار كني؟ منظورم اينه كه ...قراره تا ابد همونجا زندگي كنيم؟ اگه بيماري به اونجا

برسه چي؟

_ وقتي برسيم اونجا بايد يه شهر جديد ايجاد كنيم و فقط افراد سالم رو وارد اونجا بكنيم.

_ ولي اگه بشه به افراد آلوده به بيماري كمك كرد چي؟ با راه ندادنشون به منطقه ١ممكنه باعث مرگشون بشيم.
 (١منظور تيرين از منطقه همان شهري است كه سورنا درباره ساخت آن حرف ميزند .ولي چون هنوز شهري ساخته نشده از
اين كلمه استفاده ميكند.

سورنا كه گويي ميخواست تيرين را از كاري كه قرار بود انجام دهد ،منصرف كند ،گفت :متاسفانه من پرفسور يا حتي دكتر

هم نيستم كه درباره بيماري هاي عادي چيزي بدونم چه برسه به يه ويروس ناشناس! اگه ميتونستم حتما يه راهي براش پيدا

ميكردم.

_ ولي باز ميتونيم تحقيق كنيم نه؟

_ عجله نكن! فعﻼ بزار ماموريت اول رو انجام بديم؛ بعد درباره چيز هاي ديگه تصميم ميگيريم.

دو جوان به راه خود ادامه دادند و وقتي به سمت ديگر ديواره مكان رسيدند ،طناب را باﻻ انداختند و به يكي از شاخه هاي

تنه درختي كه در باﻻي فضاي دره مانند افتاده بود ،محكم كردند .سپس با باﻻ رفتن از طناب ،از فضاي خالي شيتا گذشتند.

اكنون بايد پياده روي طوﻻني مدت به سوي مقصدشان را شروع ميكردند.
***

قسمت دوم :مردم آلوده

گرماي زياد باعث شده بود آن دو مدام تشنه شنوند .برخﻼف مكان زندگي تيرين كه تا اﻻن از آن فاصله زيادي گرفته بودند؛

شهري كه اكنون در آن پا ميگذاشتند بسيار گرم بود .هر جا كه جسد بود ،بوي تعفن هم ﻻنه ميكرد .مردم شهر به اجسادي كه

بخاطر ويروس در جاي جاي شهرشان افتاده بودند ،اهميتي نميدادند .ميترسيدند كه با دست زدن به آنها ويروس به بدنشان

منتقل شود .شهر به جز اجساد دﻻيل ديگري براي زشت بودن داشت؛ مانند ديوار هاي پوسيده،

سورنا سرش پايين بود و قدم هاي كوتاه و سريع داشت .احساس امنيت نميكرد؛ مدام حس ميكرد شخصي در حال تعقيب

آنها است .اما تيرين فقط به فكر وسيله اي براي خنك كردن خود بود .سورنا سعي كرد خود را درگير افكار منفي نكند :بيا اين
نقشه رو بگير

نقشه راه را رو به روي او ميگيرد :من جغرافي نمره  ٢از  ١٠٠آوردم .نقشه دست تو باشه بهتره

پسر نقشه را گرفت و ن گاه گذرايي به آن انداخت .ثانيه اي فكر كرد پايش گير چيزي كرد ولي فهميد پايش روي ماده چسبناكي

رفته كه نميتواند از خود جدايش كند .پشت سرش را نگاه كرد ولي نتوانست چيزي كه ديد را باور كند :اين؟ اين چيه؟

سورنا برگشت ولي بعد ديدن جسدي كه نصف بدنش ذوب شده بود ،دست تيرين را گرفت و سريع دنبال خود كشاند :تو چرا

حواست نيست پاهات رو كجا ميزاري؟ اگه قسمتي از بدنت به اون جسد ميخورد همون بﻼ سر تو ميومد.

_ ولي اون چي بود؟

_بيماري تو بدن هر فرد متفاوت عمل ميكنه .يكي رو ذوب ميكنه و يكي رو به مرده متحرك تبديل ميكنه .حتي بعد از مرگ

هم ميتونه بيماري رو انتقال بده (.تيرين تا اﻻن جلب توجه زيادي كرده بود و نبايد ريسك ميكرد با اين حال مردم هيچ اهميتي
به اطراف خود نميدادند و اين جاي خوشحالي داشت .وقتي خواست حركت كند جلو را نگاهي انداخت و شوكه شد.

چشمانش تا چند مامور را ديدند ،سورنا را داخل يكي از مغازه ها كشاند و به او گفت :چند تا مامور اون بيرونه .سپس نگاهي

انداخت و سرش را برگرداند :يه پسر هم سن و سال ما اونجاست .به نظر دنبال دستگيري اون پسرن

مغازه دارها اهميتي نميدادند اگر دو غريبه در مغازشان پنهان ميشدند .پنهان شدن آنها را به ماموران گزارش نميدادند چون

فايده اي برايشان نداشت .جلوي مامورها را هم براي دستگيري ديگران نميگرفتند .اين مانند يك چيز عادي در زندگيشان بود.

تيرين دوباره نگاهي انداخت و سرش را برگرداند .با هر بار نگاه كردن سريع سرش را برميگرداند تا ديده نشود :اون پسر به نظر
اهل اينجا نبود .شايد براي همين دارن دستگيرش ميكنن.

_ با مردم بومي اينجا كاري ندارن؛ پس حدست درسته .ولي چه مشكلي ممكنه براشون ايجاد كرده باشه؟
_ به هر حال نبايد ديده بشيم .احتماﻻ بعد دستگيريش از اينجا ميرن.

تيرين درست حدس زد آنها متوجه حضورشان نشدند و رفتند .پسري كه دستگير كردند هم از آنجا بردند .دو جوان ماجراجو

بعد از رفتن آنها به راهشان بازگشتند و ادامه راه را در پيش گرفتند.

***
پس از قدم هاي زياد آنها بالخره توانستند از شهر نفرت انگيز خارج شوند ولي هنوز كامﻼ دور نشده بودند و راه زيادي داشتند.

فعﻼ هم نشسته بودند تا كمي استراحت كنند.

سورنا دو كنسرو از كيف خود درآورد و يكي را به تيرين داد :نبايد انقدر جلو ميرفتيم بايد زودتر استراحت ميكرديم .راستي

بطري آب تو كدوم بود؟

_ هموني كه كمتر داخلش آب هست.

سورنا بطري آب تيرين را به او داد :تو بيدار ميموني؟ من ميخوام بخوابم .يكي بايد نگهباني بده.

_ باشه

بعد از اينكه غذاي سورنا تمام شد ،سرش را روي كيفش گذاشت و خوابيد .تيرين هنوز غذايش را تمام نكرده بود چون مدام

به پسري كه مامورين دستگيرش كردند فكر ميكرد .در آخرين نگاهي كه به او انداخت ،چشمش به گردنبند او افتاد .گردنبندش

پﻼك نداشت .زنجيري بود كه به آن يك شيشه مدرج در بسته و مايع درونش بسته شده بود .نميدانست آن چه بود ولي به

نظرش آشنا بود .احساس كرد يك دژاوو ١رخ داده است .اين افكارش ادامه پيدا نكرد چون صدايي كه در نزديكي خود شنيد،
جلوي او را براي ادامه دادن به اين داستان ها گرفت .انگار كسي نزديك ميشد .خواست سورنا را بيدار كند ولي وقتي لوله تفنگ

را جلوي چشمانش ديد ،زبانش بند آمد و فقط كف دست هايش را باﻻ برد و گقت :تو كي هستي؟

 (١واژه فرانسوي به معناي )قبﻼ ديده شده( وقتي در موقعيتي قرار ميگيريد كه انگار قبﻼ هم درآن موقعيت گرفتيد .يك داژوو
رخ داده است .ممكن است چيزي را ببينيد كه حس ميكنيد قبﻼ هم آن را ديده ايد ولي نميدانيد در كجا و چه زماني...

لوله تفنگ خيلي به صورت تيرين نزديك بود .ميتوانست در يك ثانيه كارش را تمام كند .شخصي كه سﻼح را دستش گرفته

بود ،زن جواني بود كه موهاي كوتاه طﻼيي داشت .ماسك فيلتر دار و سربندش باعث ميشد فقط چشمانش ديده شود .لباس

عجيبي داشت مانند اينكه تكه پارچه هاي كوچك را به هم دوخته باشند .او يك كمربند بزرگ داشت كه وسايلي مانند بي سيم،

كلت ١وچند زنجير نازك و كوتاه در آن جاي داده بود .همانطور كه روي يكي از زانو هايش نشسته بود گفت :خود تو كي هستي؟
اينجا چيكار ميكني؟

_ من ..ما فقط داشتيم از اينجا رد ميشديم كه وايستاديم تا استراحت كنيم ،ولي تو پيدات شد.
_ ميخوايد كجا بريد؟
_ چرا بايد بهت بگم؟

_ چون اگه نگي ميميري

تيرين دستانش را باﻻتر برد و بلند شد :مشكلت با ما چيه؟ برات مهم نيست اگه قاتل بشي؟

_ ديگه براي هيچكس مهم نيست .حاﻻ بگو كجا ميريد؟

سورنا از سر و صداي آنها بيدار شد و پس از ديدن موقعيتشان فهميد نگهبان كردن تيرين اصﻼ كار درستي نبود :اينجا چه

خبره؟ نتونستي دو دقيقه نگهباني بدي؟

زن سﻼحش را هنوز به سمت تيرين نشانه رفته بود :جواب منو بده!

تيرين بايد همزمان جواب دو نفر را ميداد؟ سعي كرد مشكل را با آرامش حل كند :ميشه چند لحظه صبر كنيد بببينم چي

شده؟ ما بايد بريم به دامنه كوه آسركا ٢ولي با اين وضعيتي كه درست كردي نميتونيم به موقع برسيم.

زن تفنگش را پايين آورد:

_ چي؟

الويير٣

_ اسمم الوييره؛ به معناي دختر كوير .بايد دوباره تكرارش كنم؟

سورنا بي توجه به آن زن بلند شد و كيفش را برداشت :بيا بريم تيرين! معلوم نيست داره چيكار ميكنه)با اشاره به الويير(

تيرين خواست نقشه را بردارد :نقشه؟ نقشه كجاست؟

الويير نقشه را به او نشان داد :اينجاست ...ولي به نظر راهش درست نيست .اگه از راهي كه تو اين نقشه مشخص شده بريد به

زودي به يه باتﻼق بزرگ ميرسيد .اين شهر خيلي تغيير كرده با اين نقشه فقط گم ميشيد.

_ پس...

_ من ميتونم همراهتون بيام و راه رو نشون بدم .چطوره؟
 (١نوعي اسلحه

Aserka (٢

Elvier (٣

سورنا به زن اعتماد نداشت .حق هم داشت .دو دقيقه هم از آشنايي شان با او نگذشته بود .تا چند لحظه پيش هم ميخواست

آنها را بكشد ولي حاﻻ ميخواست به آنها كمك كند .پس جلوي تيرين را براي قبول كردن كمك او گرفت :نميتونيم بهش اعتماد

كنيم .ما تا اﻻن از نقشه استفاده كرديم و مشكلي نداشتيم.

تيرين فكر ميكرد بايد به زن اعتماد ميكردند ولي حرف سورنا را منطقي تر ديد و گفت :خب ...تو هم با ما بيا! اگه گم شديم

يا به باتﻼق رسيديم تو راه رو نشون بده در غير اين صورت تو راه خودت رو برو ما هم راهمون رو ادامه ميديم.

الويير قبول نكرد :ولي من كه نميتونم اين همه راه رو همراهتون بيام .اگه تا اونجا بريد و بعد بخوايد تازه به حرف من گوش

بديد بايد دوباره برگرديد همنيجا و از اول شروع كنيد .چرا ميخوايد وقت تلف كنيد؟

تيرين نميدانست به حرف چه كسي گوش دهد .اگر گم ميشدند ديگر نميتوانستند راه ديگري پيدا كنند .و اگر بدون فكر به

غريبه اي اعتماد ميكردند معلوم نبود چه ميشد .اما آخرش هم نتوانست درست تصميم بگيرد چون سورنا نخواست وقتش را تلف

كند و راهش را ادامه داد كه تيرين هم مجبور شد دنبالش برود :فكر نكنم بشه كاريش كرد ...خداحافظ
زن كه رفتن آنها را تماشا ميكرد گفت :قول ميدم گم بشيد.

تيرين برگشت و آخرين نگاهش را به پشت سرش انداخت و سپس راهش را در پيش گرفت.

تيرين به سورنا گفت :چرا انقدر بد بيني؟ ممكن بود كمكمون كنه.

_ تو خيلي خوش بيني! تو حتي نبايد به من اعتماد كني اونم توي همچين وضعيتي

_ چه وضعيتي؟ اينكه تو شهر پر شده از آدماي خطرناك؟ يعني من نميتونم اينو تشخيص بدم؟ چرا ما بايد هدف يه سري آدم
باشيم؟ چه چيز مهمي داريم؟

_ شايد تو چيزي داري كه نميدوني مهمه

_ بيخيال! اگرهم شخصي بخواد مارو به قتل برسونه يا از اين قبيل ،ميتونه راحت گيرمون بندازه و مارو بكشه .ما كه نه آمادگي
دفاعي بلديم نه وسيله دفاعي داريم.

سورنا لحظه اي ايستاد :اونوقت آدم هايي كه هدفشون ما هستيم .اين رو از كجا بدونن؟ همه مثل تو نيستن .ديگران احتياط

ميكنن (.و سپس با سرعت بيشتري ادامه داد.

***
دو جوان همانطور كه در نقشه گفته شده بود راه را در پيش گرفتند ولي تا حدود  ٦٠متر آنطرف تر به هيچ مانعي برخورد

نكردند .تيرين هم كم كم داشت به حرف سورنا قانع ميشد .تقريبا غروب بود و هوا روبه سرما ميرفت جايي كه اكنون در آن پا

گزاشته بودند دشت بزرگي بود كه هيچ آب و علفي در آن نبود .اما ديگر به جنگل رسيده بودند .تيرين نگاه ديگري به نقشه
انداخت راه نزديكتري در نقشه ديده ميشد كه از وسط پايتخت رد ميشد ولي مردي كه به آنها نقشه را داد راه دورتر را مشخص

كرده بود .نميدانست چرا آن راه را مشخص كرده است ...شايد نقشه اشتباهي را به آنها داده بود چون او در خانه اش چندين
نقشه شبيه به هم داشت و يكي شان را به آنها داده بود :سورنا به نظرت چرا...

سورنا حرف تيرين را قطع كرد :صبر كن! اونجا ...واقعا يه باتﻼقه؟

تيرين شوكه شد طوري كه حرفش يادش رفت .تا چند دقيقه پيش داشت كامﻼ به حرف سورنا قانع ميشد ولي با ديدن باتﻼق

فهميد چه اشتباهي كرده است :واي نه! اشتباه كرديم .حاﻻ چيكار كنيم؟

_ يه راهي پيدا ميكنيم ديگه بيا

_ صبر كن! هنوز هم رو حرف خودتي؟ ميگي نبايد به اون زن اعتماد ميكرديم؟ ديدي كه راست گفت

_ شايد راست گفته باشه ولي هنوز هم دليل محكمي براي اينكه بگيم نميخواد به ما صدمه بزنه نيست!!!

تيرين هنوز هم عقب ايستاده بود در حالي كه سورنا به باتﻼق نزديك شده بودو به طول و عمق آن نگاه ميكرد تا بتواند راهي

براي گذشتن از آن پيدا كند .از آنجايي كه به جنگل رسيده بودند اطراف پر از درختان بلند ،با تنه هاي بزرگ بود هر دو
ميدانستند اگر راهشان راتغير دهند و باتﻼق را دور بزنند ممكن است گم شوند .تيرين خواست برگردد :مجبوريم برگريدم و از

اون زن كمك بخوايم.

_ يعني اون تمام مدت نشست و منتظر ما موند تا اشتباه كنيم؟
_ خب ميريم پيداش ميكنيم

)نيازي نيست(

الويير از پشت يكي از درختان بيرون آمد .لبخند شيطنت آميزي زده بود و به نظر از قبل ميدانست قرار است چه اتفاقي بيفتد:

نيازي نيست دنبالم بگردين.

تيرين از ديدن او خوشحال شد :تو تمام راه رو دنبال ما اومدي؟

_ آره ميدونستم وقتي اينجا برسيد يا اونقدر دنبال من ميگرديد كه نااميد بشيد يا سعي ميكنيد از باتﻼق رد بشيد و همونجا هم

گير ميفتيد .حاﻻ دنبالم بيايد

_ مگه نگفتي بايد برگرديم سر جاي اولمون )جايي كه با هم آشنا شدند( بعد دوباره شروع كنيم؟

_ من فقط داشتم پياز داغش رو زياد ميكردم .ميخواستم اينطوري مجبورتون كنم به حرفم گوش بديد ولي نشد .خب اون نقشه
رو بده به من ببينم

تيرين همان كار را كرد و نقشه را به الويير داد .الويير هم با يك نگاه انداختن نقشه را در دستانش مچاله كرد و به گوشه اي

دورتر از خودشان انداخت :ديگه به اين نقشه قديمي و بدرد نخور نيازي نداريد .شما اﻻن منو داريد .من بهتر از هر نقشه اي
عمل ميكنم .راه بيفتيد.

تيرين برگشت و با خوشحالي به سورنا گفت :زودباش بيا بريم (.سپس دنبال الويير رفت.

سورنا به سمت نقشه رفت و آن را باز كرد .به ياد حرفي كه مرد موقعي كه تيرين لباس تعويض ميكرد ،به او زده بود افتاد.

سپس نقشه را در جيبش گذاشت و براي آخرين بار به راه زير شيتايي كه هيچكس به آن توجهي نكرده بود ،نگاه كرد .او با خشم

از الويير و نگراني از راه پيش رويشان از آنجا دور شد و با شناختي كه از تيرين داشت ،خودش را هر چه سريعتر به او رساند؛
قبل از اينكه كاري دست خودش دهد.

قسمت سوم :جمعيت

الويير خوشحال بود كه راهنمايي دو نفر را به عهده داشت .حتي به خود افتخار هم ميكرد .همچنان لبخند داشت و خود را

رييس ميدانست .با اينكه  ٢٢سال سن داشت باز هم مانند كودكان رفتار ميكرد .پس از حدود  ٢ساعت ،آنها را به پايتخت رساند:
خب! نگاه كنيد! من شما رو تا اينجا راهنمايي كردم .اگه من رو نداشتيد هيچوقت به اينجا نميرسيديد.

شهر بزرگ و پرجمعيتي كه براساس آخرين خبر ،ويروس هنوز آنجا شيوع پيدا نكرده بود .شهر پر از ساختمان هاي بلند و

برج هاي نوراني بود .از آنجا كه شب بود ه مه چراغ هاي خياباني روشن و درخشان شده بودند .بر خﻼف شهر هاي ديگر ،در اينجا
مردم روال عادي زندگيشان را ادامه ميدادند و خبري هم از جسد بيماران نبود كه به همين خاطر تيرين ماسكش را در آورد تا

بتواند راحت تر تنفس كند ولي سورنا اينكار را نكرد.

تيرين با شگفتي گفت :چه بزرگه ...آسركا كدوم سمته؟

سورنا نتوانست حرفي نزند :فكر ميكردم باهوش تر باشي! چطوري ميخواي تو شهر دنبال كوه بگردي؟

تيرين نگاهي به بطري آبش انداخت :لعنتي! بطري آب من تموم شد.

او هنوز پولي كه ميخواست با آن قبل از اينكه محل زندگيش خراب شود خوراكي بخرد را داشت .از همان استفاده كرد تا از

فروشگاه هاي اطراف ،براي خود بطري آب بخرد .سورنا خواست جلوي او را بگيرد ولي او توجهي نكرد و خريدش را كرد .او بر
اين باور بود كه سورنا بيش از حد محتاط است .الويير جاده اي را نشان داد :اگه از اين راه بريم زودتر ميرسيم .اينجا ديگه از هر

كس بپرسيد راه رو نشونتون ميده پس گم نميشيد .گرچه من هنوز قرار نيست از پيش شما برم .سورنا آمد جلو و گفت :شما دو

تا ميشه ديگه بس كنيد؟ اومديد تو يه شهر پر از جمعيت

الويير سريع جوابش را داد :نگران نباش بيماري هنوز به اين شهر نرسيده

_ تو چطوري انقدر مطمئني؟ تيرين از اون آب نخور

اما تيرين اينكار را كرده بود :تو بايد بس كني! ديدي كه اون مرد راه اشتباه و الويير راه درست رو نشون داد .ميدونم تو بخاطر

اينكه به الويير اعتماد نداري اين حرف رو ميزني ولي...

سورنا عصباني شد و گفت :تو اصﻼ به درد همچين كارهايي نميخوري .اگه به جاي تو يكي ديگه رو نجات داده بودم يا اصﻼ از

آروارد ١نميرفتم خيلي بهتر بود (.او پس از اين حرفش راهش را از تيرين و الويير جدا كرد و خﻼف جهت حركت كرد .تيرين
چند قدم به سمت او رفت :صبر كن! كجا ميري؟

_ ميرم كه خودم تنها آسركا رو پيدا كنم .اگه با شما بيام فقط از مقصد دور ميشم.

سورنا رفت و الويير جلوي تيرين را گرفت تا دنبالش نرود .سورنا نميخواست گروه را از هم خراب كند و ماموريت را تنهايي به

سرانجام برساند .ولي او خيلي تحمل كرده بود و مطمئن بود اگر ادامه دهند نه تنها به آسركا نميرسند بلكه از آن فاصله هم

ميگيرند .وقتي او از آنجا دور شد و ديگر نتوانستند با چشم او را دنبال كنند ،الويير روبه تيرين كرد و گفت :تو ميدونستي تا اﻻن
با چه كسي همسفر بودي؟

 (١نام گروهي كه  ٥عضو داشتArvard .

***

 ٢٨آگوست

فرمانده گروه با اينكه نقشه را كامل كشيده بودند و فكر همه چيز را كرده بودند ،باز هم حس ميكرد چيزي ايراد دارد .اين

حس آنقدر قوي بود كه او زمان نقشه را عقب انداخت تا مشكل را پيدا كند .اما پس از  ٣٠دقيقه هنوز مشكل را پيدا نكرده بود.
بايد زودتر مخفي گاهشان را تعويض ميكردند تا مامورين نتوانند آنها را پيدا كنند .گرچه مخفي گاهشان انباري كوچك در دل

سنگ و شبيه به غار ،در دشت بود .آنجا يك مخفي گاه موقتي براي استراحت بود .براي همين بود كه كامﻼ خالي بود و هيچ

چيز به جز جعبه كمك هاي اوليه و ماسك گاز در آن ديده نميشد .آنها مگر در مواقع ضروري توقف نميكردند و اﻻن يك موقعيت
ضروري پيش آمده بود .يكي از اعضاي گروه مجروح شده بود و براي بهبودي او بايد توقف ميكردند.

پسري كه در نزديكي ورودي نشسته بود و كﻼه لبه دار و لباس رزمش را مثل هميشه پوشيده بود به فرمانده گفت :چي شد؟

حاﻻ ميتونيم راه بيفتيم؟( موي مشكي و كوتاه پسر جلوي صورتش ريخته بود و چشمان كشيده اش به در مينگريست .او بسيار

كم حرف و رك بود و هميشه نگهبان گروه بود .در استفاده از تفنگ ماهر بود و لقب تك تيرانداز گروه را داشت.

فرمانده گروه از سر جايش بلند شد و با تكان دادن سرش به نشانه خير گفت :نه ولي زمانمون براي ادامه نقشه كم شده و بايد

يه نقشه جديد بكشيم (.سپس به سمت عضو مجروح و شخص مراقب او رفت :مايكرون !١تو حالت خوبه؟
_ آره بهترم ...سورناشي ٢كمكم كرد زخم پاهام رو ببندم.
_ راستي تاكو ٣كجاست؟

تاكو از بيرون انبار فرياد زد :فرمانده بيايد اينجا ...من يه شكار گرفتم.

فرمانده و سورنا بيرون رفتند و او)تاكو( را در حالي ديدند كه يكي از مامورين را به درخت نزديك انبار بسته و خوشحالي

ميكند :يه مامور ديدم كه اينجا پَرسه ميزد من هم براي اينكه پيدامون نكنه ،گرفتش .تازه اسلحش هم اينجا پيش منه!

فرمانده گروه سمت مامور رفت و خطاب به تاكو گفت :ديگه هيچوقت تنهايي عمل نكن اگه خبرمون ميكردي بهتر بود.

_ چشب

فرمانده گروه نگاهي به جليقه مرد انداخت تا اگر وسيله مفيدي داشت از آن استفاده كنند اما با ديدن وسايل روي جليقه مرد
سياه پوش بلند شد و لگدي به سرش زد .البته مامور ماسك به صورت داشت كه مانع درد سرش شد .فرمانده تفنگ را از تاكو

گرفت و به او گفت :برو كنار مايكرون و بهش كمك كن .سورنا توام برو به بكاگه ٤بگو بياد اينجا و پشتيباني بده خودت هم با

تاكو و مايكرون از اينجا دور شو
_ مگه چي شده؟

_ بايد زود از اينجا بريم ...ماموري كه اينجاست ردياب داره و به زودي بقيه مامور ها ميان دنبالش...
Maykron (١

ميشود.

 (٢شي :كلمه احترام براي خانم ها پس از اسم فرد گفته ميشود .براي مرد ها از كلمه چي استفاده

Tako (٣

Bekage (٤

در حالي كه تاكو و سورنا براي فرار به مايكرون كمك ميكردند؛ بكاگه به فرمامنده گروه براي از بين بردن مدارك كمك ميكرد.

مداركي كه به ماموران نشان ميداد كساني كه دنبالشان بودند را پيدا كردند .بكاگه نگاهي انداخت ولي مامورين را ديد كه ديگر
رسيده بودند و داشتند شخصي كه به درخت بسته شده بود را آزاد ميكردند .اگر ديده ميشدند بﻼيي كه سر دوستانشان آمده

بود سر خودشان هم ميامد .فرمانده گروه اسلحه اي كه داشتند را به دست گرفت و گفت :من ميرم و سرشون رو گرم ميكنم تو

برو ...اگه هر دو نفر اينجا بمونيم ديگه هيچكدوم زنده نميمونيم.

بكاگه هيچوقت روي حرف فرمانده اش حرفي نميزد؛ اگر هم ميخواست نميتوانست دستور فرمانده اش را اطاعت نكند .پس

آماده شد تا با عﻼمتش از آنجا خارج شود.

مايكرون ايستاد :بچه ها شما ها بريد اگه همينطور ادامه بديد اونها شما رو هم ميگيرن.

تاكو ميان حرفش پريد :ولي كمك به تو دستور فرمانده بود .بلند شو يكم ديگه به ماشين ميرسيم.

_ قضيه همش اين نيست ديگه نميتونم راه بيام .در ضمن من كه نگغتم قراره خودمو تحويل اون آدما بدم ...ميرم يه جايي اين
اطراف پنهان ميشم.

سورنا و تاكو به دوستشان كمك كردند كه به سمت جايي كه چندين درخت در آن روييده برود .او همانجا نشست و گفت:

نگران نباشيد اونا ميان دنبال شما به من توجهي نميكنن.

سورنا لبخند غمگيني زد و گفت :همينجا منتظر بمون .قول ميدم حداقل تا فردا برميگرديم پيشت و با هم ميريم.

آندو از دوستشان خداحافظي كوتاهي كردند و به سمت ماشين دويدند .سرعتشان چندين برابر شده بود ولي هنوز احساس

گناه ميكردند .صداي تيراندازي از كمي دورتر ميامد .با اين حال آنها سرشان را برنگرداندند و به راه ادامه دادند .سورنا صداي
قدم هايي را از پشت سرش حس كرد و تنها به همين خاطر برگشت :اون كيه كه داره مياد؟

با كم شدن سرعت آندو فرد پشت سرشان نزديكتر شد و با نزديكتر شدنش تاكو توانست او را تشخيص دهد :بكاگه ...فرمانده

كجاست؟

بكاگه سرش روبه پايين بود .او با سرعت دويد و موقع رد شدن از آنها گفت :فقط بدوييد! مامورا درست پشت سرمونن

از اين حرف ميشد فهميد چه اتفاقي براي فرماندشان افتاده بود .ولي مطمئن نبودند چون هنوز از پشت سرشان صداي

تيراندازي ميامد .همه ساكت شدند و فقط دويدند .بي وقفه تا ماشين دويدند .تاكو احساس گناه ميكرد و فكر ميكرد اين اتفاقات

تقصير اوست .گردنبندش را در آرود و روبه روي سورنا گرفت .سورنا به گردنبندي كه ظرف كوچك مدرج به زنجيرش بسته شده
بود نگاه كرد و فهميد تاكو ديگر مسئوليتش را قبول نميكند .آن را در گردن خود انداخت .حاﻻ او حامل گردنبند بود.

بكاگه بخاطر سرعت زيادش زودتر از بقيه به ماشين رسيد .ماشين پنجره نداشت و مخصوص جاده هاي بياباني و سنگي بود

به همين علت ظاهر تميزي نداشت .تنها دو نفر را در جلو و چهار نفر را در پشت خود جاي ميداد .بكاگه آيينه هاي ماشين را

صاف و ﻻستيك آن را چك كرد سپس وقتي دو نفر ديگر هم آمدند ،همگي سوار شدند.

تاكو جاي راننده و بكاگه در كنارش نشسته بود :تاكو راه بيفت .فعﻼ نميتونيم برگرديم و نجاتشون بديم.

_ ولي اﻻن ماشين داريم .ميتونيم بريم و...

_ اين دستور رييسه!

_ پس حداقل برگرديم و مايكرون رو بياريم.

سورنا در بحث آنها دخالتي نميكرد .چون داشت به صداي تير اندازي كه قطع شد فكر ميكرد :بچه ها گوش بديد .ديگه صدايي

نمياد .ديگه صداي تير اندازي نمياد ...فرمانده...

لحظه اي همه سكوت كردند .تنها صداي پرنده اي كه روي شاخه درخت آواز ميخواند ميامد .انگار آوازي از اتمام جنگ سر

ميداد .جنگي كه اكنون قرار بود به سراغ آنها بياد.

بكاگه صدايش را بلند كرد :ما وقت فكر كردن نداريم گاز بده

تاكو ترسيده بود .از اين ميترسيد كه دوست ديگري را هم از دست بدهد .اما فرار تنها راه بود .پس ماشين را روشن كرد،

فرمون را سفت گرفت و در كمال تعجب...
ماشين روشن نميشد!

_ دوباره امتحان كن .زود باش

اينكار براي بار دوم هم بيفايده بود .بكاگه از ماشين پياده شد و لگد محكمي به آن زد :زود باش ديگه ما وقت نداريم (.اما مگر

ماشين اين را ميفهميد .بكاگه تفنگش را از ماشين بيرون آورد و آن را چك كرد :فقط دوتا تير داريم .بايد فرار كنيم جنگ با

دوتا تير ديوونگيه.
_ ولي ماشين...
_ پياده ميريم.

سورنا و تاكو پياده شدند ولي گويي سرنوشت ديگر از آنها خسته شده بود .ديگر چيزي نمانده بود تا مامورين به آنجا برسند.

حتي با اينكه فرماندشان آنها را معطل كرده بود باز هم نتوانستند فرار كنند .شايد نبايد فرار ميكردند .شايد بايد همه ميجنگيدند
تا اكنون اسير نشوند .تاكو و سورنا دويدند و بكاگه با دو تيرش دو نفر از نزديكترين مامورين را از پا درآورد .اما كافي نبود.

به محض اينكه سورنا جلوي راهش چاه كوچك و كم عمق را ديد ،ايستاد ولي بخاطر اينكه تاكو پشت سرش بود ،چاه را نديد

و با برخورد به سورنا هر دو در چاه پرت شدند .بخاطر كم عمق بودن چاه صدمه اي به آندو وارد نشد ولي حال چطور ميخواستند

به سطح شيتا برگردند؟

وقتي بكاگه برگشت تا به دوستانش برسد ،اثري از آنها نبود .شايد دوستانش رفته بودند .به هر حال او نميتوانست دنبالشان

بگردد پس فرار كرد .فكر ميكرد تنها بازمانده است .خسته بود .خسته و نا اميد! سرعتش با هر قدم كمتر ميشد .پايش به چيزي
كه خودش هم نفهميد چه بود گير كرد و افتاد .سرش را بلند كرد ولي مردي كه با ماسك گاز روبه رويش نشسته بود باعث شد

بفهمد ديگر تمام شد .صداي نفس هاي بلند مرد گوش هايش را آزار ميداد .شايد هم نفس هاي خودش بود .نميدانست! چشم

هايش روبه سياهي ميرفت .براي آخرين بار به رودگرد١ي كه كمي جلوتر بود نگاه كرد و در آخرين لحظه؛ قبل از اينكه بيهوش
شود با خود چيزي گفت و چشمانش را بست .ميخواست بخوابد.

 (١از نوع خاصي از باران تشكيل ميشود و در واقع رود نيست .مردابي است كه دور آن نوعي از گياهي مفيد روييده ميشود كه
مردم بخاطرش در بيابان چاه حفر ميكردند تا رودگرد تشكيل شود .رودگرد تنها در سياره شيتا وجود دارد.

_ زود باش بايد بتوني بري باﻻ

تاكو براي دهمين بار تﻼشش را كرد ولي بيفايده بود.

_ انقدر معطل كردي شب شد .بگير من برم
_ اينكارو تو نميتوني انجام بدي
_ پس كي ميتونه؟ تو؟

تاكو آرام به ديواره چاه تكيه داد :طناب نداريم؟

_ يه طناب داريم! اگه بريم بيرون طناب رو بدست مياريم و براي بيرون اومدن ازش استفاده ميكنيم).كنايه به سطح درك تاكو(
تاكو تسليم شد و براي سورنا قﻼب گرفت .سورنا هم خيلي راحت باﻻ رفت و از چاه بيرون آمد :حاﻻ حق دارم بزارم همون

داخل بموني؟

سورنا اطراف را نگاه كرد و سمت كيفي كه پيدا كرد رفت .كيف بكاگه بود ...ديگر اثري از هيچكس نبود .نه مامورين و نه

دوستانش! درون كيف يك طناب بود .او طناب را براي تاكو انداخت و او را بيرون آورد .بعد به او گفت :من ميرم ماشين رو دوباره
امتحان ميكنم .تو هم برو پيش مايكرون.

تاكو رفت و سورنا كاپوت ماشين را باز كرد .با يك نگاه مشكل را فهميد و با آوردن ابزار ﻻزم از ماشين ،دست به تعمير آن زد.

از آنجايي كه پدرش يك مكانيك بود .او هم از اينكار سر در مياورد.

تعمير ماشين مدت زيادي طول نكشيد .پس از اينك كارش تمام شد ،سوييچ ماشين را درون كيف بكاگه انداخت و كيف را با

يكي از لباس هاي اضافي شان پركرد .نگاهي به گردنبند انداخت و براي اينكه ديده نشود از گردنش در آورد تا درون جيبش
بگذارد ولي در يك ثانيه شخصي موتورسوار گردنبند را دزديد و رفت .سورنا بﻼفاصله دنبال او دويد :صبر كن! اون خيلي مهمه

صبر كن! من بجاش بهت پول ميدم فقط نرو ...موتورسوار بدون توجه به حرف دختر ،دور شد و رفت .گردنبند دزديده شد .سورنا
نميتوانست ماشين را حركت دهد .نميتوانست در آن شب تاكو را تنها بگذارد .تازه جغرافيا هم درست ياد نگرفته بود و اگر دنبال

موتورسوار ميرفت صددرصد گم ميشد .يك گوشه نشسن و به اين فكر كرد كه چه راه حل ديگري وجود دارد.
پس از چند دقيقه تاكو با عجله برگشت :م ...ماشين درست شد؟

_ زود برگشتي .مايكرون كجاست؟

_ اون ...راستش ...خون زيادي ازش رفته بود براي همين...

سورنا اين را ميدانست .از لحظه اي كه ماشين روشن نشد اين را فهميد .ميدانست قرار است مايكرون را از دست بدهند.

ناراحتي خود را نشان نداد و بحث را عوض كرد .ميدانست كه تاكو هم همين را ميخواهد :ماشين تعمير نميشه خيلي وضعت

داغوني داره .تازه سوييچ هم دست بكاگه بود براي همين پيداش نميكنم .سپس لبخندي زد و همانطور كه راه ميرفت ادامه داد:

ديگه بايد قبول كني كه تموم شد .منو تو كه با تجربه ترين ها هستيم باز هم نميتونيم فرمانده باشيم .پس نميتونيم گروه رو

دوباره بسازيم.

_ منظورت اينه كه...

_ من ميرم .و دوست ندارم تو با من بياي.
_ پس من چيكار كنم؟

سورنا كيفش را گرفت و گفت :تو؟ هر كاري كه دوست داري بكن.

_ پس گردنبند چي؟ نميخواي بازش

كني؟١

_ من قرار نيست برم زندگي جديدي رو شروع كنم .ميرم كه تنهايي از راز گردنبند سر در بيارم

سورنا هفت تير كوچكي را در دستان تاكو جاي داد :اين رو توي ماشين پيدا كردم .بگيرش .ولي فقط در مواقع ضروري ازش

استفاده كن باشه؟

تاكو چيزي نگفت چون از دست دختر عصباني بود .فقط هفت تير را گرفت و سرش را پايين انداخت .دختر هم خﻼف جهت

حركت كرد و رفت .در چند قدمي يادش آمد كه خداحافظي نكرده .برگشت ولي دوستش را ديگر نديد .حتي اگر كارش اشتباه

بود ،ديگر نميتوانست جلويش را بگيرد .رو به ماشين گفت :منتظرم باش! راهش را در پيش گرفت و وقتي كنار مخفي گاهشان
رسيد باﻻي سر جسد فرماندشان چند شاخه گل گذاشت و به راهش ادامه داد...
***
_ پس اينطوري بوده؟

الويير گفت :اون هنوز اين گردنبند رو نديده .اگه ببينه دست منه با هر زحمتي شده پس ميگيرتش.

تيرين از جايش بلند شد :ولي تو خيلي موجود بي اعتنايي هستي .ميتونستي كمكشون كني ولي فقط از دور مراقبشون بودي

تا در اولين فرصت گردنبند رو بدزدي درسته؟

_ براي يه دزد چه فرقي ميكنه ديگران دارن ميميرن؟ اون توي هر شرايطي از فرصت هاش استفاده ميكنه (:
_ نخند يكم قضيه رو درك كن ...راستي اون مامور ها براي چي دنبالشون بودن؟

الويير در حالي كه خوراكي هايش را جمع ميكرد گفت :خودت به زودي ميفهمي! اوه نگاه كن! مامورا اونجا هستن .خودت برو

ازشون بپرس.

_ ها؟ خب اونها از كجا بفهمن من درباره كي دارم سوال ميكنم؟

_ اونها ليست همه اشخاصي كه دستگير ميكنن يا ميكشن رو دارن حتي بعضيا حفظش هم ميكنن اگه ازشون بپرسي خودشون
جوابتو ميدن .به هر حال من نميدونم اگه دوست داري دليلش رو بدوني برو بپرس.

 (١منظور باز كردن ظرف مدرجي است كه به زنجير گردنبند آويز شده است.

تيرين به سمت مامورين قدم برداشت  ٥نفر از آنها اصراف را نگاه ميكردند و  ٢نفر داخل ماشين مخصوصشان بودند .پسر هم

به آرامي سمت آنها رفت .يكي از آنها به پسر خيره شد .تيرين هم به او خيره شد ولي خيره شدن به قيافه اي كه ماسك گاز

نميگزاشت قيافه آنها مشخص شود كمي ترسناك و سخت بود .در چند قدمي آنها ايستاد و روبه الويير برگشت .الويير نبود!

غيبش زده بود! تيرين به اين فكر كرد كه چرا بايد به  ٥انسان بي آزار حمله ميشد؟ چرا بايد پسر بچه هم سن خودشان را در
حالي ميديدند كه به دست آنها دستگير ميشود؟ چرا بايد مامورين همه جا در همه مكان ها باشند و به اطراف خيره شوند؟

تيرين به مرد لبخندي زد كه نشانه امنيت بود و سپس برگشت و فرار كرد...

الويير ...آن زن آنها را فريب داده بود .ترسيده بود و دلش ميخواست سورنا كنارش باشد .اگر كنارش ميبود حتما راه حلي

داشت .ولي اين تيرين بود كه به حرف او توجهي نميكرد در حالي كه او مدام ميخواست جلويش را بگيرد .اين تيرين بود كه
بيش از حد ساده بود .او اين را دير فهميده بود .اين را زماني فهميده بود كه ماشين مخصوص مردان سياه پوش جلوي راهش را

سد كردند و از پشت همه ديگرد افراد بودند كه او را محاصره كردند .تيرين نشست سرش را بين دستانش گرفت وقبل از اينكه

مامورين دهن او را با پوزه بند ببندند اسم سورنا را فرياد زد...

قسمت چهارم :دير درماني
وقتي چشمانش را باز كرد خود را در يك زندان ديد .نه حتي از زندان هم كوچكتر بود .يك قفس بود .افرادي هم سن و سال

او هم آنجا بودند .همشان در يك اتاق بودند ولي هر كدام در قفس جداگانه! اتاق هيچ چيز ديگري جز قفس ديده نميشد.

از بيرون اتاق صداي زن و مردي ميامد كه با هم حرف ميزنند ولي حرف هايشان نامفهوم بود .پس از كمي حرف زدن زني كه

بيرون اتاق بود داخل آمد و به همه سﻼم كرد :سﻼم بچه ها حالتون چطوره؟

دهن همه بچه هاي آن اتاق را با پارچه بسته بودند و تنها براي تيرين از پوزه بند استفاده كرده بودند.

زن موهاي طﻼيي كوتاه و يقه لباس سفيدش را مرتب كرد سپس روبه روي قفس تيرين نشست :تو تازه واردي؟

تيرين جوابي نداد .زن هم انتظار جواب نداشت .پس ادامه داد :من لوشيا ١هستم .و مسئوليت مراقبت از شما رو دارم .ميتوني به

من كمك كني؟

_ چه كمكي؟

_ خب منو يه سري از آدما داريم روي يه سري پروژه كار ميكنيم تا بتونيم مردم رو از اين بيماري نجات بديم .ولي ما نياز داريم

تا يك سري افراد منحصر به فرد به ما كمك كنن تا ما بفهميم روش هامون درستن يا نه .يعني بايد روش هارو امتحان كنن.
_ يعني تو از ما ميخواي بشيم موش آزمايشگاهي تو؟

_ نه من اصﻼ اين رو نگفتم .تازه وقتي بتونيم ويروس رو از بين ببريم قسمتي از پاداشي كه رئسا به ما ميدن به شما ميرسه

Lushia (١

 (٢در اين سياره كشور ها به اندازه شهر ما هستند و به همين علت دولت يا شاه ندارند .به جايش رييس دارند.

_ تو اصﻼ چرا مارو ميدزدي و بعد ازمون درمورد اينكه موشت آزمايشگاهيت ميشيم يا نه ميپرسي؟ با اينكار بدتر مارو نسبت به
خودت بي اعتماد ميكني.

زن لبخند زد و گفت :ولي شما مجبوريد به ما اعتماد و كمك كنيد .سپس از اتاق بيرون رفت و به مردي كه بيرون در ايستاده

بود گفت :واكسن ها رو دونه به دونه روي همشون آزمايش كنيد (.با اين دستور پنج مامور وارد اتاق شدند و هر كدام دونفر را با

خود بردند.

پس از اينكه عده اي را بردند و در اتاق را بستند ،پسري كه در قفس كناري نشسته بود و به شيتا خيره شده بود دست هايش

را از پشتش بيرون آورد و دهن خود را باز كرد .تيرين تعجب كرد :دست هاي تو رو نبستن؟

_ خودم بازشون كردم! تو فكر كردي اونها ميفهمن كه بايد فقط داوطلب ها رو براي آزمايش قبول كنن؟ رييس ها گفتن اگه
اين پادزهر ها روي  ٢٠٠٠نفر جواب بده به اونها اعتماد ميكنه براي همين همينطوري توي شهر راه ميرن و هر كي رو كه دلشون

ميخواد به عنوان داوطلب با خودشون به اينجا ميارن.

تيرين جوابي نداشت پس بحث را عوض كرد :تو از چه موقع اينجايي؟

_ نميدونم .هيچي يادم نيست .راستي تو ميدوني ساعت چنده؟
_ من هم نميدونم .فكر كنم آخرين بار ساعت  ١١شب بود.

پسرك لباس كهنه اي به تن داشت و موهاي قهوه اي رنگ و نسبتا بلند و بهم ريخته اش روي صورتش پخش شده بود .جليقه

خود را درآورده بود و كنار خود گزاشته بود .زانو هايش را خم كرده بود و دستش را رويش گزاشته بود .همچنان به شيتا خيره
شده بود .تيرين با ديدن او چيزي يادش آمد :تو ...تو همون پسري هستي كه تو بازار دستگير شدي؟

_ تو از كجا ميدوني؟

_ من و سورنا هم اونموقع اونجا بوديم
_ چي؟
_ ها؟

تيرين يك لحظه متوجه اتفاقات جند ثانيه پيش نشد و حرفش را دوباره تكرار كرد و پرسيد :منظورت از چي ،چي بود؟

_ هيچي ولي ...تو سورنا رو از كجا ميشناسي؟

_ سورنا و من با هم تا اينجا اومديم ولي اون ...بخاطر اينكه من داشتم راه اشتباه رو ميرفتم ،راهش رو از من جدا كرد.
پسر انگار كه سورنا خواهرش باشد پرسيد :اون كجا رفت؟

اين عكس العمل براي تيرين جالب و عجيب بود پس از پسرك پرسيد :تو هم سورنا رو ميشناسي؟ اسمت چيه؟

_ اسم من رو چيكار ميخواي؟

_ اسمت رو بگو خواهش ميكنم

_ اسمم تاكوئه

دريچه تهويه هوا باز شد و سورنا از داخل آن بيرون آمد.

تاكو با خوشحالي از جايش بلند شد ولي سرش به سقف قفس خورد و دوباره نشست :سورنا خودتي؟

سورنا انگشتش را روي بينيش گرفت و گفت :هيششششش ساكت باش! ميخواي بفهمن من اينجام؟

دختر سمت قفس تيرين رفت و كليدها را به او نشان داد :نقشم اين بود كه به هيچ الوييري اعتماد نكنيم و با ادامه دادن راهمون
به ماشين برسيم ولي نقشه عوض شده .حاﻻ بايد به لطف تو يه عالمه آدم ديگه رو هم نجات بديم.

_ ببخشيد من...

_ گفتم به لطف تو ديگه .كنايه اي در كار نيست.

او با استفاده از كليد در قفس را باز كرد .حاﻻ نوبت بقيه قفس ها بود .تيرين از قفس بيرون آمده بود كه صداي قدم هاي

شخصي آمد .ميخواست به داخل اتاق بيايد؟ تيرين و سورنا پشت قفس هاي ديگر رفتند و قايم شدند .در اتاق باز شد و يكي از

مامورين داخل آمد .ولي به محض ديدن قفس خالي تيرين دويد تا به ديگران خبر دهد .سورنا سريع سمت قفس تاكو رفت و

آن را باز كرد :تاكو تو برو سوار ماشين شو ما به يه راننده نياز داريم .تاكو رفت و زودتر از بقيه وارد دريچه تهويه هوا شد .تيرين

به سورنا كمك كرد و پس از باز كردن در  ١١قفس ديگر همه را يكي يكي به داخل دريچه هدايت كردند .اما مامورين ديگر

رسيده بودند .لوشيا هم همراه آنها بود .وقتي وارد اتاق شدند تيرين و سورنا هنوز فرار نكرده بودند .لوشيا شانه هاي تيرين را
سفت گرفت :تو داري چيكار ميكني؟ ميخواي همه رو به كشتن بدي؟ مگه نميدوني چه اتفاقي اون بيرون افتاده؟
تيرين تعجب كرد :ها؟

لوشيا گفت ميدونستم! تو وقتي بيدار شدي فكر كردي چقدر زمان گذشته؟

_ من فقط چند دقيقه بيهوش بودم

_ حدس ميزدم! تو چهار روزه كه بيهوشي  .تو نميدوني تو اين چهار روز چه اتفاقاتي افتاد .مردم ديگه به هيچكس رحم نميكنن.

همه مردم دارن همديگه رو ميكشن .اعتقادشون اين شده كه اگه همه به جز خودشون بميرن ديگه كسي نيست كه به اونها
ويروس منتقل كنه .در ضمن فقط اين نيست خيلي از مبتﻼ ها تغييرات ژنتيكي پيدا كردن و ميخوان ديگران رو هم مبتﻼ كنن.

اگه از اينجا بيرون بريد ديگه زنده نمي مونيد همتون اون بيرون ميميريد (.تيرين به سورنا نگاه كرد :واقعا همينطوره؟

_ خب ...آره ولي اينجا موندن بدتره .ما نميتونيم تا ابد تو يه آزمايشگاه بزرگ بمونيم و هيچكاري نكنيم.

تيرين شانه هايش را از ميان دستان زن رها كرد و گفت :خودت ميدوني كه اينجا موندن يعني از گرسنگي مردن .اگه من

ميخواستم از گرسنگي بميرم همونجا پيش مردي كه مارو به اين راه رسوند ميموندم .من ميخواستم به آسركا برم؛ نه اينكه اينجا

قايم بشم (.به مامور ها نگاه كرد :هركس كه ميخواد با من بياد و هركس كه نميخواد همينجا بمونه .ممكنه با بيرون رفتن از
اينجا خيلي هاتون بميريد ولي حداقل ميتونيد شانستون رو امتحان كنيد .شايد زنده مونديد.

زن گفت :ولي من نميتونم .نه .شما هم نبايد بريد .نميزارم (.سپس روبه مامورين كرد :شماها بايد جلوشون رو بگيريد...

يكي از مامورين به زن شليك كرد و زن هم در كسري از ثانيه روي شيتا افتاد .مامور جلو آمد و گفت :خيلي داشت وراجي

ميكرد .تو پسر! راهي براي فرار داري؟

برق خوشحالي در چشمان تيرين درخشيد :البته
_ يه لباس پوشيدن رو چقدر طول ميده...

***

مرد كنار سورنا نشست :خب بزار قبل از اينكه تيرين بياد ،يه چيزي بپرسم! تو چيزي درباره مقصدتون ميدوني؟

_ راستش تو كه چيزي نگفتي .فقط يه نقشه بهمون دادي و گفتي مكانش روي دامنه كوهه

سورنا از خونسردي زياد مرد خوشش نميامد ولي اين براي مرد مهم نبود :خيلي از بچه هاي همسن شما ممكنه اونجا باشن!

يا شايدم هيچكس اونجا نباشه.
_ منظورت چيه؟

_ برج من جلب توجه زيادي ميكرد .بچه هاي تقريبا  ١٢يا  ١٣ساله هم هميشه ميومدن خونه من و با هم حرف ميزديم ...تا
اينكه اين ويروس شيوع پيدا كرد و رفت و آمد اونها كمتر شد .حرف هامون هم از هر طريقي به ويروس ربط پيدا ميكرد .ولي يه

روز اونها از من پرسيدن راهي براي نجات هست؟ و من چي بايد ميگفتم؟
دختر كنجكاو شد :چي گفتي؟

_ راستش جوابي ن داشتم .بعد سه سال اونها به من گفتن كه ميخوان از اين شهر و از تمام شهر ها فاصله بگيرن و به جايي كوچ
كنن كه هيچكس اونجا نيست .براي اينكه فهميدن حتي اگه اونها تنها كاري هم كه ميتونن رو انجام بدن باز يه عده افراد سودجو

يا بي اعتنا پيدا ميشن كه جلوي همكاري مردم براي رسيدن به روزي كه از دست اين ويروس خﻼص بشيم رو ميگيرن .اونها
مجبور شدن فرار رو انتخاب كنن .اگه شما بتونيد به مقصد برسيد شايد اونها رو ببينيد.

_ پس مقصد ما و اون بچه ها يه مكانه؟

مرد كه حرف هايش ديگر تمام شده بود بلند شد و آخرين جمله اش را قبل آمدن تيرين گفت :نگران نباشيد! اگه  ١٠سال

هم طول بكشه باﻻخره تموم ميشه .باﻻخره يه روزي همه آدم هايي كه براي خﻼص شدن از اين ويروس همكاري نميكنن

همشون از بين ميرن و وقتي از بين برن فقط افرادي كه همه چيز رو رعايت ميكنن باقي ميمونن.
_ ولي تا وقتي انسان هاي جديد متولد ميشن اين اتفاق شدني نيست.

_ پس احتماﻻ وضعمون همينطوري ميمونه نه؟ اين به خودمون بستگي داره! البته فرار هم راهي براي خودشه .شايد كسايي كه
فرار كردن بتونن نسل مارو ادامه بدن؟

سورنا مشت آرامي به مرد زد :بيخيال!

_ به هر حال اگه ميخوايد زنده بمونيد بايد هر چه زودتر فرار كنيد .آخرين اخبار ،نشون ميده كه مبتﻼ ها به زودي تغييرات
ژنتيكي توي بدنشون رخ ميده و باعث ميشه ظاهر جديدي به خودشون بگيرن .اگه اونها به ما پيروز بشن نسل انسان ها منقرض
ميشه و گونه جديدي پا روي شيتا ميزاره.

_ حاﻻ ميفهمم چرا اون بچه ها كه حرفشون رو ميزدي هر روز به تو سر ميزدن.

تيرين پس از پوشيدن لباس پيش صاحب خانه و دختر كه منتظرش بودند ،رفت...

***

تعداد زيادي از مامورين آماده شدند تا همراه تيرين فرار كنند .ولي عده اي همچنان ميترسيدند و پناه گرفته بودند .سورنا

باﻻخره ميتوانست سﻼح در دست بگيرد؛ تا قبل از اين پيدا كردن سﻼح مشكل بود ولي اكنون با ماموران سياه پوش به توافق

رسيده بودند .ماموري كه لوشيا را كشت داشت به تيرين استفاده از سﻼح را ياد ميداد .در اين جنگ كسي نميتوانست از تيرين

محافضت كند براي همين اينكار واجب بود .تاكو بچه هاي همسن خودشان را در ماشين بزرگ و  ١٥نفره سوار ميكرد و پس از

آماده شدن همه آنها روبهروي در آزمايشگاه ايستادند.

تيرين با شمارش در را باز كرد و در جلويشان تنها يك چيزي ديده ميشد .انسان هاي تغيير ژن يافته ١بود.

تيرين و سورنا جلو و مامورين كه ديگر عضوي از گروه آنها بودند ،پشت سر آندو ايستاده بودند .دور چند متر جلوتر سيم

خاردار هاي كوتاهي نصب شده بود و ديگر مردم پشت سيم خاردار ايستاده بودند و تماشا ميكردند .منتظر عملكردي از سوي
حريف مقابلشان بودند .فكر اينكه آنها همان انسان هايي هستند كه تا چند روز قبل در همان خيابان ها رفت و آمد ميكردند،

تيرين را آزار ميداد .قرار بود جنگي ميان انسان هاي سالم و مبتﻼ رخ دهد .پسر قبل از اينكه روي يكي از زانو هايش بنشيند

معذرت خواست و سپس اسلحه را به سمت يك نفر نشانه رفت و با اولين شليك او به سمت يكي از مبتﻼيان ،آغاز جنگ را اعﻼم

كرد.

پس از شليك همه مبتﻼيان تغيير ژن يافته از روي سيم خاردار ها پريدند و به سمت افراد سالم حجوم آوردند ولي پس از

شليك شدن گلوله به سرشان يكي پس از ديگري روي شيتا ميافتادند و مبتﻼيان ديگري حمله ميكردند .البته در اين بين خيلي

هايشان تا نزديكي مامورين ميامدند و تعدادي از آنها را با چنگ و دندان از پا در مياوردند .در اين بين تيرين هم خودش را نشان
داد .او تعداد تير خطايي نداشت كه ميشد گفت اين به لطف اسلحه پيشرفته بود .اگر يك اسلحه معمولي داشت شايد بهتر بود

پشت ديگران قايم ميشد.

تعداد مبارزان دو طرف ،در هر ثانيه كاهش ميافت .هر كس براي خود ميجنگيد ولي هيچكس از دليل جنگيدن مبتﻼيان سر

در نمياورد.

پس از مدتي تاكو وقتي فرصت را غنيمت ديد ماشين را روشن كرد و افراد درون ماشين كه از همه سن در آن ديده ميشد را

به سمت جايي برد كه جنگ در آن هيچ معنايي نداشت .تاكو حركت كرد و به سمت آسركا به راه افتاد.

در بين جنگ سورنا شخصي را ديد كه باﻻي يكي از ساختمان ها نشسته و به آنها نگاه ميكند .اول او را نشناخت ولي پس از

مدتي نگريستن به او فهميد كه او كيست .او الويير بود .سورنا به سمت آن ساختمان رفت و جنگ را به ديگران سپرد .او به دنبال

جنگي بزرگتر با شخصي مهمتر رفت...

 (١انسان هايي كه ويروس در بدن آنها بيشتر از  ٩روز بماند و آنها را نكشد تغيير ژن ميدهند و ظاهرشان تغيير ميكند .اين

تغييرات معموﻻ تغيير رنگ پوست و بزرگتر شدن جثه و دست ها است.

 ( ٢اسلحه مخصوصي كه به همراه عينك است .از عينك براي نشانه گيري هدف استفاده ميشود و با به چشم زدن آن ميتوان
اطﻼعات مربوط به اسلحه از قبيل تعداد گلوله باقي مانده و ...را جلوي چشم مشاهده كرد .اما اسلحه از گلوله معمولي و با سرعت

بيشتر استفاده ميكند.

در ساختمان را باز كرد و بدون توجه به هر چيز ديگري به سمت آسانسور رفت .نه او وقت منتظر ماندن نداشت ساختمان ١٥

طبقه بود و او نميتواند منتظر شود تا آسانسور از باﻻترين طبقه تا پايين بيايد .با دويدن روي پله از طبقات باﻻ رفت تا به آخرين
طبقه رسيد .آنقدر از دست الويير عصباني بود كه به ياد نداشت  ١٥طبقه پله را بي وقفه دويده.

الويير باﻻي پشت بام ساختمان نشسته بود و به گردنبند نگاه ميكرد .سورنا با ديدن گردنبند شوكه شد :اون دست تو چيكار

ميكنه؟

الويير برگشت :اوه تو اينجايي؟ هنوز متوجه نشدي موتورسواري كه اين گردنبند رو دزديد من بودم؟
سورنا تفنگ را سمت زن نشانه گرفت :اون گردنبند رو بده به من

الويير دستانش را باﻻ برد :ميدوني اگه به من شليك بكني من ميافتم پايين و فكر نميكنم اين گردنبند سالم بمونه
سورنا تفنگ را پايين آورد و به سمت الويير قدم برداشت :اون رو بده

_ هي! نزديك من نشو .من ميتونم راحت خودم رو از اينجا پرت كنم.

_ تو چه دزدي هستي كه از چيزي كه سرقت كردي استفاده نميكني؟ اگه خودت رو پرت كني پايين ...اونقت دزدين گردنبند
چه فايده اي براي تو داشت؟

_ من دارم از گردنبند استفاده ميكنم .براي زنده موندن .اصﻼ ميتونم اين رو به تو بفروشم.
_ چرا بايد چيزي كه از من دزديده شده رو بخرم؟

الويير نيشخند زد و به پايين ساختمان خيره شد :مالك اين تو نيستي شخص سازنده اين گردنبنده و من دارم با يه قيمت

خوب به يه نفر ميفروشم ش .اگه تو قيمت بهتري داري ميتونم به تو بدم.

_ چقدر؟

_ يه چيزي حدود ١٠

سكه١

سورنا عصباني شد :چي؟ تو انتظار داري انقدر پول همراهم باشه؟

_ مشكل خودته! من به باﻻترين قيمت اين گردنبند رو ميفروشم .اگه پولش رو نداري نميتوني بدست بياريش.

دختر تفنگ را رو شيتا انداخت .كﻼهش را در آورد :پس بايد از راه سختش عمل كنيم.

تيرين تفنگش را با تير هاي جديد پر كرد و به نزديكترين فردي كه كنارش بود گفت :ديگه نبايد بجنگيم .به همه بگو ميريم

سمت هواگان ٢ميريم.

 (١هر يك سكه آنها معادل  ٥٠دﻻر در سياره ما است .براي همين آنها از سكه هاي متوسط و سكه هاي كوچكتري استفاده
ميكنند كه يك سكه متوسط حدود  ١٠دﻻر و يك سكه بسيار كوچك حدود  ٥٠سنت است.

 (٢هواگان همان هواگرد امداد و نجات است كه مخخف شده .هواگان مانند هليكوپتر ولي بزرگتر است و امكان جا به جايي ٢٠

تا  ٤٠نفر را دارد همچنين رانندگي با آن آسان است .آنها نقشه كشيده بودند كه آخرين افراد با هواگان به سمت آسركا بروند.

مامورين به همديگر اين خبر را ميدادند و سپس به سمت هواگان ميدويدند .تقريبا همه فرار كرده بودند و تيرين خواست

سوار شود كه سورنا را نديد :سورنا كجاست؟

يك نفر جواب او را داد :رفت سمت يه ساختمون ولي هنوز برنگشته.

)چرا برگشتم(

سورنا در حالي كه جسم خونين الويير را با خود ميكشيد به سمت هواگان آمد :ببخشيد رفتم بايد اين گردنبند رو پس

ميگرفتم.

تيرين رفت نزديك آنها و به الويير نگاه كرد :تو اين بﻼ رو سرش آوردي؟

الويير با اينكه بدنش خون ميچكيد هنوز نيشخند ميزد .سرفه اي كرد و گفت :اين دختر خيلي خشنه ...گفتم بيشتر از اين

عصباني نكنمش ...براي همين اجازه دادم گردنبند رو بگيره ...وگرنه هنوز موفق به اينكار نشده بود.

سورنا الويير را انداخت و گردنبند را به تيرين داد و بدون هيچ حرفي سوار هواگان شد .تيرين هم نگاهي به آن انداخت و

سپس دور گردنش انداخت .برگشت و به بقيه افراد نگاه كرد :منمونم كه كمكم كرديد .ولي ...حاﻻ بايد با اين چيكار كنيم؟(

سپس به الويير اشاره كرد.

سورنا از پنجره تيرين را صدا كرد :زودباش خودت تصميم بگير! وقت نداريم .مبتﻼ ها دارن به ما ميرسن.

تيرين هم يقه لباس الويير را گرفت و او را داخل هواگ ان هل داد .سپس خودش هم سوار شد و وقتي آخرين افرادي كه براي

پشتيباني در حال جنگ بودند سوار شدند ،در را بست و همگي با هواگان پرواز كردند و راه را به سمت آسركا به پيش گرفتند...
سورنا قبل از به پرواز در آوردن هواگان گفت :قراره بدون توقف به آسركا بريم.
***
 ٢٧اكتبر

_ پس اينطوري به اينجا رسيديد؟ اينكه خيلي سخت بود .ما فقط با راه رفتن تو يه مسير به اينجا رسيديم.

تيرين خنده كوتاهي كرد و گفت :البته من داستان خودم رو گفتم ولي تاكو سوار ماشين بود و مسيرش فرق داشت نميدونم

چطوري تا اينجا رسيد.

پسري كه كنار او نشسته بود گفت :ولي شما به ما مديونيد! اگه ما به آقاي شيزورو چيزي درباره فرارمون به اينجا نگفته بوديم

هيچوقت به ذهنش نميرسيد به شما هم بگه بيايد اينجا.

_ آقاي شيزورو؟

_ همون مردي كه گفتي توي يه برج بلند زندگي ميكرد.
_ ها؟ چي شده؟

سورنا به داخل چادر آمد :تيرين فكر نميكردم اون مرد رو يادت رفته باشه!( روبه ديگر افراد درون چادر كرد :پس شما همون

بچه هايي هستيد كه گفته بود هميشه ميرفتيد بهش سر ميزديد؟ گفته بود اگه برسيم اينجا ميتونيم شما رو ببينيم.
تيرين بحث را تغيير داد تا از سورنا سوالي بپرسد :تونستيد اون گردنبند رو باز كنيد؟

سورنا در حالي كه هويج درون دستش را گاز ميزد گفت :نميدونم بزار از مهندسش بپرسم( از چادر بيرون رفت و الويير را

داخل آورد .يك بسته كامل خوراكي دست الويير بود .سورنا بسته را از دستش گرفت و گفت :اين آخرين بسته خوراكي هامونه

انقدر همه چيز و نخور حاﻻ به سوال تيرين جواب بده.

تيرين سوالش را دوباره پرسيد و الويير جواب داد :آره تونستيم بازش كنيم ولي اون واكسن مخصوص افرادي هست كه بيماري

تو بدنشون به وجود اومده .ما كه فعﻼ بيماري بينمون نداريم .تازه يه پرفسور داريم كه ميگه ميتونه اون واكسن رو با يه سري
ماده ساخته شده تركيب كنه و اينطوري ميتونيم واكسن بيشتري داشته باشيم خﻼصه من دقيق نفهميدم چي گفت .بايد خودت

بري ازش بپرسي ...حاﻻ ميشه خوراكي ها رو بدين به من؟

سورنا يك آبنبات از بين خوراكي ها درآورد و به الويير داد :همين بسه! برو...

الويير هم آنبات را گرفت و به آن خيره شد.

تيرين و سورنا از چادر بيرون رفتند و باﻻي يكي از تپه ها ايستادند .تيرين به بقيه نگاه ميكرد كه با خيال راحت زندگيشان را

ميكردند .خوشحال بود و هيچوقت فكر نميكرد روزي زندگيش را در جايي ديگر ادامه دهد .خطاب به سورنا گفت :به نظرت آقاي
شيزورو داره چيكار ميكنه؟

سورنا هم كه همان حس تيرين را داشت ،در جواب گفت :احتماﻻ نشسته و به اين فكر ميكنه كه ما داريم چيكار ميكنيم (:

_ اگه تو سياره هاي ديگه هم يه ويروس شيوع پيدا كنه اونها چيكار ميكنن؟
_ من از يه سياره ديگه اومدم كه اين رو بدونم؟

تيرين نگاهي به دختر انداخت و بعد دوباره به منظره جلويش چشم دوخت :نه ولي به نظر من بقيه راه ديگه اي رو انتخاب

ميكردن .شايد كشور ما پيشرفته تر باشه .يا كشور اونها پيشرفته تر باشه .بر اساس محدوديت ها هركس روش خودش رو داره

نه؟

_ چه سواﻻيي ميپرسي من چه جوابي بدم؟ آره خوبه؟

_ به نظرت راه ديگه اي وجود داشت كه بتونيم به همراه مردم بيشتري فرار كنيم؟

سورنا به كله ارن مشت آرامي زد :ديگه بهش فكر نكن تموم شده .حتي اگر هم ميتونستيم دير شده بود.

تاكو از پشت سرشان آمد :بچه ها ما داريم موفق ميشيم .فكر كنم اندازه واكسن هامون دارن بيشتر ميشن .تاكو وقتي كنار

آنها رسيد شيشه اي نسبتا بزرگ به آنها نشان داد كه در آن مايع بي رنگي وجود داشت :فقط يه قطره از اون پادزهر تونسته اين
شيشه رو كامﻼ تحت تسلط خودش در بياره .حاﻻ ميتونيم از اين به عنوان واكسن استفاده كنيم.
تيرين برگشت :عاليه! كارت عالي بود!

_ راستش كار من نبود .كار يكي از دوستامون بود.
)كمك كنيد يه نفر اينجا دچار عﻼئم شده(

تاكو شيشه را سفت گرفت و به سمت آن فرد دويد :مشكلي نيست فقط ازش فاصله بگيريد .من كمكش ميكنم ولي به يه آمپول

نياز دارم.

تيرين نگران نشد .چون حاﻻ آنها پادزهر داشتند .برگشت و دوباره به منظره جلوي رويش خيره شد :راستي اون مرد كيه؟ يادم

نمياد موقع فرار با ما اومده باشه.

سورنا شانه باﻻ انداخت :نميدونم مرد عجيبيه! ميگن زياد باهاش حرف بزني ديوونه ميشي.

_ چرا؟

_ مدام ميگه مرد مهربونيِ و ميتونه به ما كمك كنه
_ چه كمكي؟

_ نميدونم فقط همين جمله رو ميگه
تيرين كنجكاو شد و به سمت مرد رفت :سﻼم ميشه يه سوال بپرسم؟

مرد سﻼم كرد :سﻼم دوست داري كمكت كنم؟

_ براي چي؟

_ براي اينكه از شر ويروس خﻼص بشي...

تيرين احساس عجيبي پيدا كرد :نه ممنون! ما خودمون داريم مشكل رو حل ميكنيم (.سپس نفس عميقي كشيد و برگشت.

اجازه داد آن مرد هم عجيب بماند .و بعد رفت تا به زندگي جديدش ادامه دهد.
زندگي جديدش در آسركا...

...

معني اسم اشخاص:

تيرين :اسم يكي از فرشتگان خدا در داستان ها

سورنا :اسم اژدهايي است كه در يكي از افسانه هاي اين كشور بوده و بسيار قدرتمند و در عين حال مهربان بوده.
الويير :دختر كوير

تاكو :يكدنده

بكاگه :مهار نشدني

مايكرون :مهربان و لطيف

شيروزو :اين اسم از اسم يك مجسمه در يكي از كشور هاي آنها گرفته شده و اشاره به دانايي و علم دارد.

تاورين :فرزند خدا

