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و اتفاق مکان هااسامی اشخاص، این کتاب کامال یک اثر خیالی است و تمام اشخاص، 
هر گونه شباهت اشخاص .هن و تخیل نویسنده است و وجود خارجی ندارندذها حاصل 

. مکان ها و اتفاق ها به واقعیت، کامل تصادفی بوده و حقیقی نیستند
نی نزدیک به حقیقت را بیان اداستتمام تالش نویسنده از خلق این اثر، این بوده است تا 

تمام جنبه های داستان بدون هیچ منظوری بیان شده . درنداکند و هیچ منظور دیگری 
. است
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١

آواره ای سرگردان

ز گلویم بیرون خس خس عجیبی ا.و لب هایم خشک شده اندمی سوزندبینی امگلو و
. می آید

بهت قول می دم که سریع . کسی نیست که به کمکت بیادکجا داری فرار می کنی؟ « 
»یه لحظه صبر کن.خواهش می کنمازت . بکشمت

هر چه سعی می کنم . نعره و فریادهایش مانند برق تمام سلول های بدنم را می لرزانند
انگار درون مرداب قرار گرفته ام و . قدم هایم را سریع تر بردارم، سرعتم کمتر می شود
.هر چه دست و پا می زنم، بیشتر در آن فرو می روم

ه تاول زدانگشتان پایم،ماه از بس دوید.دنم که خیلی تند می زمی شنوصدای قلبم را 
. نمی کنماسحسهیچ دردی اولی با این حالندا

. و تکان خوردن لباسش را در جریان باد بشنومنرمشیصدای قدم هاحاال می توانم 
. دیوانه وار فریاد می کشد و از من خواهش می کند

فقط با یه تیر می کشمت تا. خواهش می کنم صبر کن. من چاره ای ندارم. صبر کن« 
».لعنتی صبر کن. درد نداشته باشی

حیطهکلماتی را در همین مخلوطی از هر دو، گاهی با تهدید، گاهی با خواهش و گاهی 
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او می تواند به من کمک . شاید نباید فرار کنم. شاید او درست می گوید. به کار می برد
.او می تواند من را از مرگ دور کند. کند

باید تا می توانم از او . دین افکار شیطانی از ذهنم خارج شوسرم را تکان می دهم تا ا
چشمانم سیاهی می .حواسم را به اطراف جمع می کنم ولی سرگیجه دارم. فاصله بگیرم

با این که هوا .انگار اشباح سیاهی به طرفم می دوند و تعادلم را به هم می زنند.روند
. جلوی خودم را ببینم، هشت متر، کمی روشن شده است ولی نمی توانم بیشتر از هفت

. مهولی تلو تلو خوران به راهم ادامه می ددست می دهم لم را ازاز چند گاهی تعادهر 
مانور باد، گاهی او را آنقدر به من نزدیک می کند که احساس می کنم دستش لباسم را 

انگار به داخل گودالی فرو گاهی هم او را آنقدر از من دور می کند که. لمس می کند
.رفته است

نامیدی ،کند تا سریع تر بدوم ولی خستگیمیاو من را وادار و ترس ازهر چه فریاد ها
دوست دارم بمیرم، دلم . دوست دارم بخوابم.سرد من را به زانو در می آوردهجوم بادو 

افکاری این . می خواهم... می خواهم ... کنممی خواهد جلوی شومینه با یک نفر صحبت 
ناگهان احساس می . که از ذهنم می گذرند و اطراف را برای من مبهم می کننداست 

دستانم مانند بی اختیار چشمانم بسته می شوند و .آیدکنم که زمین به سمت من می 
.دو اهرم جلوی سینه ام قرار می گیرند

های دانه.تشک نرمی را احساس می کنم که بدنم را به طرف خودش جذب می کند
.چشمانم بسته و بدنم شل می شود.دهانم را پر می کنندزبری 

دلم می . دای نامفومی را می شنوم که انگار از دنیای دیگری با من حرف می زندص
.فقط می توانم صدای ضعیفی از گلویم خارج کنمخواهد جوابش را بدهم ولی 

ی مشکی دور پارچهانگار . شبحی را می بینم که تلو تلو خوران به من نزدیک می شود
دو دستش را بر روی دو زانو اش گذاشته است و قفسه سینه اش .خودش پیچیده است
صدای مبهمی و متمادی به گوشم می رسد که گاهی قطع می .باال و پایین می رود

. شود
.بر روی زمین می نشیند و دستش را به طرف صورتم می آورد،بر روی دو زانو اش

آن .من را از روی زمین بلند می کند و من را روی دو پایم قرار می دهدچیزناگهان 
شخصیت انسان را مقاوم می شجاعتترس بیشتر از گاهی اوقات . ستفقط ترس اچیز
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با کمک او می توانم مردی را روبرویم حاال ترس به من قدرت بخشیده است و .کند
.ه گرفته استچاقوی نسبتا کوتاهی را به طرف من نشانببینم که 

گاهی صدای .لبانش کف کرده اند و با چشمان متعجب و خشمگین به من نگاه می کند
هیچ حرکتی . منظم ولی سریع.تنفسش باد را جا می گذارد و به گوش من می رسد

ابرو در حالی کهچشمانش تغییر وضعیت می دهند و با جدیت وناگهان .نمی کند
. هایش پایین آمده اند، به من نگاه می کند

ت هم داونقدر سریع که خو. چیه؟ نترس سریع کارتو تموم می کنم تا درد نکشی« -
»متوجه نمی شی

با بی توجهی به او، . بی حرکت می مانم و سعی می کنم تمام حرکاتش را در نظر بگیرم
دلم می خواهد چاقو را . رمطرف او می گیبندم بر می دارم و به کنار کمرچاقویم را  از 

کمی به روی پای سمت راستم فشار می آورم تا به طرف او شیرجه . در قلبش فرو ببرم
و من را از این کار منصرف ناگهان چیزی در عالم غیب به سرم ضربه می زند،بزنم ولی
. روی شانه ام جدا شوندازکالغ های شوم، سرم را تکان می دهم تا این. می کند

طوری .او از دیدم خارج نشود،سعی می کنم پلک نزنم تا حتی برای یک لحظه کوتاه
سعی می . پاهایم را از همدیگر فاصله می دهم تا برای فرار در موقعیت خوبی قرار گیرم

نم هنوز نفس نفس زد. قفسه سینه ام می خواهد منفجر شودکنم صاف بایستم ولی 
و صدا ها مثل انفجار بمب ر روبرویم مبهم می شوندیگاهی اوقات تصاو.استقطع نشده 

. در گوشم می پیچند
کوله پشتی . دچاقویش را در دستش می چرخاند و لبخندی بر گوشه لبش ظاهر می شو

می خواهم قدمی به.و چند قدم به من نزدیک می شوداش را بر روی زمین می اندازد
. ختیار او قرار دهمادر یفرصت کوتاهعقب بردارم ولی نمی خواهم حتی

دیگه راهی . م بیاریموهنوز می تونیم دو. به حرفام گوش بده. یه لحظه صبر کن« -
به تنهایی نمی تونیهنوز یه کم زمان مونده. حرفامو باور کن. مطمئن باش. نمونده

»مقصد برسی 
. بدون این که یک کلمه در جوابم بگوید، دو قدم به من نزدیکتر می شود

»....هنوز .این راهش نیست. گوش بده. یه لحظه صبر کن. ببین« -
:کند و با بی تفاوتی می گویدحرفم را قطع می
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. چاره ای ندارم.ی خوام ریسک کنممن. من نمی خوام این جا بمیرم. تو گوش بده«-
»دوست ندارم این کار رو بکنم ولی دوست هم ندارم که بمیرم

»... می تونیم یه . من هنوز غذا دارم« -
ا دو قدم خودش را به من می بناگهان . فشار پایش را بر روی ماسه ها احساس می کنم

ی او در تا از حملهخودم را به طرفی پرت می کنم . رساند و به طرفم شیرجه می رود
بر .پشتم را لمس می کند ولی موفق می شوم از چنگالش فرار کنم،دستش.امان باشم

. به من نرسدچاقو را دور از بدنم نگاه می دارم تا آسیبی. می قلطمروی زمین 
.چرخمبه پشت می.می شوندناگهان صدای نعره اش را می شنوم که به من نزدیک

بی اراده پایم به طرف سینه او . ناگهان او را می بینم که فقط یک قدم با من فاصله دارد
. پرت می شودیمی کوبم و او به طرفمحکم به سینه اش. نشانه می رود

م نگه تنمی توانم چاقو را در دس. بدنم می لرزدمی خواهم از روی زمین بلند شوم ولی 
.بدنم مانند ماهیچه بدون استخوان شده استسرم احساس سنگینی می کند و . دارم

چاقو را از کنار دستش . سزا می گویدااو را می بینم که قفسه سینه اش را می فشارد و ن
آرام و بدون هیچ حسی به طرفم می بار این. بر می دارد و آرام روی دو پایش می ایستد

. به من نزدیک می شودنیز دیگر از او چیزیره احساس می کنم به غیردوبا. آید
» .من از مرگ می ترسم. هی لعنتی من نمی خوام بمیرم« -

:او هم در جوابم با فریاد می گوید
در صورتی که غذا . اون هم از گشنگی. نه توی این جا. من هم نمی خوام بمیرم« -

». وجود داره
» خب پس من چی ؟ « -
»پنج روزه که چیزی نخوردم. من فقط االن گشنمه. ربطی ندارهاون دیگه به من « -

با پا کمی خودم را به عقب هل می . رفیقم، ترس را در کنارم احساس می کنمدوباره
. مکوله پشتی ام را فراموش کرده بود. ولی کوله پشتی ام این اجازه را نمی دهددهم

دیگرم مشتی از خاک را به سمت اوچاقو را محکم در دستم فشار می دهم و با دست 
او را .بلند می شومبی درنگ استفاده می کنم و از فرصت بدست آمده . پرتاب می کنم

چشمانش را گرفته است و بی وقفه از البه الی فریاد هایش، شمی بینم که با دو دست
.فحش می دهد
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با و هم گامدگیربدنم گر می ، زانو هایم می لرزند،هان کف پاهایم داغ می شوندگنا
به پایش با چاقو دستم را باال می برم و با تمام قدرت .تپش قلبم به سمت او می دوم

.ضربه می زنم
و مو بر بدنم رنگ دستانم سفید .از یخ افتاده اماحساس می کنم داخل دریاچه ای پر

و با دو چند قدم به عقب بر می دارم و فقط به او که روی زمین افتاده .سیخ می شوند
و خون از بین پایش قرمز شده است .نگاه می کنم،استدستش ران پایش را گرفته
.انگشتانش به بیرون می ریزد

با اجبار او چند . دهددوباره رفیقم، ترس را در کنارم احساس می کنم که من را هل می
.بیشتر می شودولی اصرار دوستم . باید به او کمک کنم.ایستمولی میقدم بر می دارم 

و تصویرش در نعره هایش در باد خفه .ز آن جا فرار می کنما،ترسبا خواهش به ناچار، 
.می شوندتاریکی محو 

و از برخورد باد مستقیم تا کمی دیدم را بهترکی از دستانم را جلوی صورتم می گیرمی
، باد با سرعت کنمز این که من با سرعت حرکت می بیش ا.به صورتم جلوگیری کند

.می وزیدبیشتری به طرف من

. هر ثانیه تصویر او جلوی من پخش می شود. خون، چاقو، من باید کمکش می کردم
نه اگر برگردم، ممکن . خون. صدای فریادش.مثل تمام ترسو ها از پشت به او خنجر زدم

.نیست بتوانم خودم را کنترل کنم
چیزی نمی بینم ولی .اه می اندازمو به اطرافم نگدهمراهم ادامه می تلو تلو خوران به 

.چشمانم اطراف را جستجو می کنندمثل عادتی که نمی توان آن را رها کرد، بی اختیار 
پیدا کنم ولی هیچ فایده م تا شاید آن رابا دقت به اطراف نگاه می کن. شاید امیدی باشد

. نمی دهدرا ای ندارد، تاریکی این اجازه 
اعماق دریا را تداعی ،نی کم رنگ با تاریکی ترکیب شده  است و در ذهبآان هم در آسم
.می کند

. سرماتاریکی، خون، چاقو، . م فرمان نمی گیرندزپاهایم از مغدیگر
روی دو زانو می نشینم ب،مثل محکومی که منتظر است تا گیوتین گردنش را قطع کند

به هیچ چیز . انگار دور مغزم حصار کشیده اند.و دست هایم را روی زمین می گذارم
مثل دو ترکه می شکنند و بی اراده بر روی . دستانم می لرزند.ذهنم وارد نمی شود
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و پرده مشکی صدا ها در گوشم از ابهام تبدیل به خاموشی می شوند. زمین می افتم
.چشمانم را می پوشانند
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٢

امیدسایه 

در سوت تیز و ممتدی داخل سرم و همچنین تاریکی نامفهومی، وضعیت یکنواختی را 
هیچ ولی .از این تاریکی فرار کنمبه دنبال نوری می گردم تا . ذهنم به وجود آورده است

و روشنایی به طرف صداخودم را رها می کنم تا . و نوری من را راهنمایی نمی کندصدا
.من روانه شوند

بم میوهای زیر تیز تبدیل به صداسوت ممتد و. همانطور که می خواهم می شود
صدای نرمی . ر ریتم می دهد و کم کم تبدیل به صدای باد می شودیسپس تغیشود
حاال به خود جرات می . انگار به من نزدیک می شود.هم گام با صدای باد می شود،هم

. دهم و چشمانم را باز می کنم
انگار مکشی را داخل شکمم . هنوز هوا کمی تاریک است. نور هم تاریکی را پس می زند

سعی می کنم از روی زمین بلند شوم ولی حتی . دلم می خواهد فریاد بزنم. قرار داده اند
.نمی توانم انگشتم را تکان دهم

.کنمتا به جایی که صدای پا می آید، نگاهچشمانم را به ابرو هایم نزدیک می کنم 
جلو صورتم خودش را روی زمین رها می . شبحی لنگ لنگان به من نزدیک می شود
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هر چه منتظر می مانم تا . خون خشکیده. سایه چاقویش بر روی صورتم می افتد.کند
فقط به چاقویش نگاه می . دوستم، ترس به کمکم بیاید، ولی هیچ خبری از او نمی شود

. در سرم موج بر می دارد،اره صدای سوت خاموشیدوب. کنم که به سمت گردنم می رود
چاقو را می بینم که به سرعت در هوا می . هان صدای رعدی در گوشم می پیچدگنا

. بر روی صورتم می چکدنچند قطره خو. چرخد و خون تازه را در هوا پخش می کند
دور در حالی که دستش را با دست دیگرش گرفته است، لنگ لنگان از من زخمی شبح 

.می شود
دیگری شبح . صدای قدم های سریعی را می شنوم که باالی سرم متوقف می شوند

تمام سعی ام را می کنم تا . دستش را بر روی شانه ام می گذارد و من را تکان می دهد
اسلحه اش را پر کمرش و . کلمه ای از دهانم خارج کنم ولی فقط می توانم پلک بزنم

آن پارچه ی مشکی را بیرون می از داخل . اردزمین می گذکوله پشتی اش را بر روی 
. وی من می گذرادلد و جآور

همانطور لحظه ای . سعی می کنم به صورتش نگاه کنم ولی فقط او را سیاه می بینم
می برای لحظه ی کوتاهی در نیمه راه . می رودبه طرف تاریکیثابت می ماند سپس 

و در تاریکی غیب دوباره به راهش ادامه می دهدسپس . ایست و به من نگاه می کند
.می شود

بویی که از آن ساطع . از من می خواهد تا بازش کنم. به پارچه مشکی خیره می شوم
جذب می خودش به طرف من را مانند آهنربایی . می شود بینی ام را تحریک کرده است

.کند
آن را لمس سپس گره آن . دستم را می بینم که بی اراده به طرف پارچه مشکی می رود

قمقمه کوچک آب هم در کنار آن ها قرار .کنسرو گوشت و مقداری نان.را باز می کند
.دارد

.چپانمتکه ای از نان را بر می دارم و در دهانم می. بی اراده تمام اندامم به کار می افتند
بدون .کنسرو باز شده را بر می دارم و تا جایی که دهانم اجازه می دهد، سر کشم

قمقمه آب را بر می دارم و همانطور که به پشت بر . جوییدن آن ها را قورت می دهم
.تمام آن را یک نفس سر می کشمروی زمین دراز می کشم، 
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دهند ولی هنوز اثری از کم کم ستاره ها هم با روشن شدن هوا، نورشان را از دست می
شکمم بشدت درد . باد همچنان میوزد.سطح زمین تقریبا تاریک است.خورشید نیست

مزه غذا ها را در گلویم . احساس می کنم هر لحظه ممکن است استفراغ کنم. می کند
. احساس می کنم

ه انتظار به اتفاقاتی فکر می کنم ک. مدتی همانطور می مانم و به ستاره ها نگاه می کنم
زمانی را به یاد . روز تمام آن اتفاقات برعکس شدنددهدر .دهندرخ نداشتم برای خودم 

با روحیه و رفتار . غذایش را به سر میز من آورد و به من تعارف کردویلدیمی آورم که 
راهی هدف بزرگی شود ولی . وارد گروه خدمتکاران شودمتفاوت، آرزویش این بود تا 

حتی غذا به من نداد، هیچ، می تا جایی که. هایش در ده روز عوض شدندتمام آرمان 
. خواست من را بکشد

خندیدنش را به یاد می آورم ولی آن خنده ها طوری فراموش شدند که من بدون تردید 
او هم .حتی یک لحظه فکر نکردم که او دوست من بود.چاقو را در پایش فرو کردم

. طوری من را فراموش کرد که چاقویش را بر روی گلویم احساس کردم
ه چند لحظه قبل جان من را حتی به مردی ک.نمی خواهم به آن اتفاقات فکر کنم

می خواهم از این مخمصه نجات پیدا . ذهنم را خالی کنمفقط می خواهم .نجات داد
.کنم

وه ها مثل ک.رندپهنه آسمان را فرا می گیمی شوند و نزدیک رکم کم ابرها به همدیگ
انگار که سایه یک جسم هستند که روی یک سطح . سایه از دور مشخص می شوند

که شنیده می فقط صدای باد است.اند و کوه ها را به وجود آورده اندعمودی افتاده
.آن هم نسیم مالیمی است که از شرق به غرب می رود.دوش

فقط زمانی که . مدر آن وضعیت می مانم و به ابر های نگاه می کننمی دانم که چه قدر 
بمب صدای غرش. ، از رویا بیرون می آیمآسمان را فرا می گیردارانصدای بمب ب

ابرها رعد و برق .آسمان را می شکافد و نورش برای چند لحظه زمین را روشن می کند
.را می شکافد و خودش  را به زمین می رساند
کم کم با زیاد شدن قطرات، صدای مالیم . قطره ای باران روی صورتم احساس می کنم

. تنم می لرزدبا فرو ریختن هر قطره بر روی بدنم، .ریزش باران به گوش می رسد
.احساس سبکی می کنم
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نباید این موقعیت به دست . روی دو پا می ایستمزمانی که موش آب کشیده می شوم، 
.تی می کنندسپاهایم احساس س.بدهمآمده را از دست 

. شکافم و به جلو می رومسیاهی را می.، راهی می شومرفتبه سمتی که ویلدی
روی هم می بر دندان هایم در حالی.گاهی، آذرخشی فضا را روشن می کندهر از چند 

چیزی در وجودم دلم را روشن . ر هم و سرم را در یقه فرو می برمدستانم را دخورند، 
.با این که هیچ هدفی ندارم ولی به ندایی در وجودم گوش می دهم. کرده است

خم می شوم تا نگاهی . سیاهی را بر روی زمین می بینمناگهان با انفجار آذرخشی، لکه
لکه های دیگری نیز در همین . خون خشک شده. زمین بیاندازمبه آن لکه بر روی

.افتمبه دنبال لکه ها به راه می . امتداد دیده می شود
دو نفر از آن ها نفر سوم را بر روی زانو نشانیده . ناگهان در روبرویم سه نفر را می بینم

بی درنگ بر .وم نشانه رفته استساز  آن دو به طرف شخص راند و اسلحه ی یک نف
صورت آن سه نفر را تاریکی هم. روی زمین دراز می کشم تا در تاریکی بیشتر فرو بروم

اجازه نمی دهد تا صدای آن ها را باد فاصله و زوزههمچنین . از من مخفی می کند
. حس خوبی ندارم. بشنوم

نقش بر هاو همان طور ک. فرو می آیدناگهان مشت یکی از آن دو نفر بر صورت نفر سوم
. استاو ویلدی. ا می بینمزمین می شود، ناگهان در یک لحظه کوتاه چهره اش ر

در این وضعیت . دارد، به خود می آیماحساسم یک قدم جلوتر از عقلم برقبل از این که
تا .فقط می توانم سعی کنم تا خودم را نجات دهم. من هیچ کاری نمی توانم انجام دهم

. جایی که می توانم خودم را به سطح زمین نزدیک می کنم
کند و مشتی دیگر به طرف صورتشرا از روی زمین بلند مییکی از آن دو نفر ویلدی

بیهوش می تقریبا ویلدیرا آنقدر انجام می دهند تا این که راین کا. حواله می کند
تا به کمک او بشتابم خودم احساس می کنم که من را وادار می کندنیرویی در. شود

آن ها . شانس من هم در برابر آن دو نفر هیچ است. به من اجازه نمی دهدمولی عقل
.نشانه می روندبه طرف من اسلحه را با دیدن من، اقطعاسلحه گرم دارند و

به همدیگر بگویند، بدون این که کلمه ای.را رها می کنندناگهان آن دو نفر ویلدی
می بینم که در کمال ناباوری. حرکت می کنندبه سمت ویلدیچاقوی در دستشان

بی . فرو می کنندبا تمام قدرت چاقو را در بدن ویلدییک نفر از پشت و یک نفر از جلو
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سپس در . شکم، سینه، پهلوها و کمر.فرو می روندچاقوها بر بدن اودرنگ و بی وقفه 
از دهان و بینی اشخون . کامال قرمز شده است، او را رها می کنندحالی لباس ویلدی

. درزبدنش می ل.بیرون می ریزد
بر مثل بدنی بی استخوان می کوبد و او ویلدییکی از آن دو نفر با پا محکم به پشت 

چند بار تکان می دهند تا خون روی آن ها آن دو نفر چاقویشان را.می افتدروی زمین
را از روی زمین ویلدیسپس برای مدت کوتاهی با یکدیگر صحبت می کنند.پاک شود

.دبلند می کند و پس از طی کردن چند قدم او را داخل چاهی می اندازن
شاید برای این که تکه ی نانی . یک نفر جانش را از دست داد شاید برای هیچ چیز

.کنم بین زمین و آسمان معلق هستماحساس می. داشتهمراه 
تنم می .دوست دارم تمام خشم را روی یک نفر خالی کنم.د فریاد بزنمهدلم می خوا

.د و مشت هایم محکم در هم گره شده اندزلر
ناگهان آن دو را می بینم که به سمت من .ممانی نمی دانم چه مدت در این وضعیت م

فقط به آن دو نگاه می .خشک می شومدرختیهمانجا مانند هان گنا. قدم بر می دارند
.کنم که هر لحظه به من نزدیک می شوند

از . بارانی بلند خاکستری بر تن دارند و صورتشان با پارچه مشکی پوشانیده شده است
.ببیند، پوشیده از مهمات، نارنجک و اسلحه هستندسر تا پا، تا چشم می تواند 

همانطور می مانم و .با طناب به زمین گره زده اندنمی توانم تکان بخورم انگار من را
هر لحظه فاصله آن دو با من کم می . حتی چشمانم را تکان نمی دهم؛ یعنی نمی توانم

.چشمانم را می بندم و نفسم را در سینه حبس می کنم. شود
می توانم . این تنها راه است. شاید تنها راه فرار از مرگ این است که به طرفش بروم

شاید تفاوتی در این . همین جا بدون هیچ مقاومتی بمیرم یا می توانم در مقابلش بایستم
. حداقل مثل ترسو ها زندگی ام را از دست نداده امدو نباشد و من در هر دو بمیرم ولی 

آن دو باید تاوان کشتن. از آن دو نفر، بر تصمیم پافشاری  می کندفکر انتقام گرفتن 
تمام نیرویم را در پاهایم . چشمانم را باز و دستانم را مشت می کنم. را پس دهندویلدی

. جمع می کنم تا به طرف آن دو شیرجه بزنم
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در ناگهان . با پاها و دستانم به زمین فشار می آورم و به طرف آن دو شیرجه می زنم
هابیابان گردروبروی آن دو می ایستم و بهمانند مجسمه ای . نیمه راه خشکم می زند

. خیره می شوم
. مانند دو فرشته مرگ به من زل زده اند

اسلحه ی آن دو به طرف من نشانه .می لغزدنگاهم بر روی چهره ی آن دو نفرفقط 
ورد و با چهار قدم خودش را به من آی از آن دو نفر اسلحه اش را پایین می یک. رفته اند

.به چهره ی من خیره می شودسپسمی رساند
پاهایم همراه با سستی، لرزش هم در. احساس می کنم کم کم نیرو از پاهایم می گریزد

د هایی که بیابان گر. فکر نمی کردم یک روز با بیابان گرد ها روبرو شود. ظاهر می شود
چرا با آن وحشتناکی حاال می فهمم که ویلدی.فقط افسانه ی آن ها را شنیده بودم

. جان خودش را از دست داد
انتظار دارم چیزی در .با هر نفس کشیدنش، انگار کنار گوشم بمبی منفجر می شود

.ولی فقط چشمان اوست که تمام چهره ی من را برسی می کندبدنم فرو رود 
بدون درنگ چاقوش از گونه . صورتم می آیدتچاقویش را می بینم که به سمناگهان

هیچ . سمت راست من، بعد از عبور از باالی لبم به سمت گونه چپم کشیده می شود
ا بر روی لباسم پاک رچاقویش . دردی احساس نمی کنم فقط گونه هایم گرم می شوند

. ، از من دور می شودشمی کند سپس به طرف رفیق
خم می شوند و به طرف صدا نشانه می آن دو نفر ،شلیگ گلولهصدایی مواجناگهان با 

بی هدف تیراندازی می کنند تا این که . وقفه شروع به تیر اندازی می کنندبی.روند
.من هم بر روی زمین پناه می گیرم.ابشان تمام می شودشخ

هدف نامعلوم راهی می بعد از تعویض خشاب مدتی منتظر می مانند سپس به سمت 
.شوند

که نمی توانم اتفاقات زندگی من رخ دادو بزرگترین در این سپیده دم کوتاه، بیشترین 
انگار او می . فقط خداست که همه چیز را می داند.هیچ کدام از آن ها را فراموش کنم

.هر چه که هست می پذیرم و خدا را شکر می کنم. خواد تا من زنده باشم
نمی کنم، هر چه فکر می. تمام دستم قرمز می شود. بر روی صورتم می کشمدستم ر ا

.منظورش را از این که زخمی بر روی صورتم ایجاد کرد، بفهممتوانم 
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بی درنگ به سمت چاه می . هیچ کدام از اتفاقات این سپیده دم را نمی توانم درک کنم
.باران خون ها را وسعت می بخشد.همه جا پر از خون است. روم

دنبال . ی نمی آیدبرا صدا می زنم ولی جواروی چاه خم می شوم و چند بار ویلدیبر
چند سنگ . ن شکاف استوراهی به داخل چاه می گردم ولی دیواره آن کامال صاف و بد

این طور که .به زمین سخت بر خورد می کند.دارم و به داخل چاه می اندازمریز بر می 
.می شود حدس زد عمق آن نیز باید زیاد باشد

سعی . پارچه ی کهنه ای را از داخل کوله پشتی ام بیرون می آورم و آن را آتش می زنم
روی زمین دراز می کشم و تا جایی که امکان . می کنم تا باران آن را خاموش نکند

نور کسی را نمی ندر ای. نور کمی به ته چاه می رسد.چاه می کنمدارد، دستم را داخل 
ویلدیها می کنم تا آسیبی به رآن را زمانی که دیگر از پارچه چیزی نماند است،. بینم

.در نیمه را خاموش می شود. که در چاه است، نرسد
شاید .نیستبه تنهایی از من کاری ساخته . چند بار او را صدا می زنم ولی باز سکوت

. جایگاه همیشگی او. استهمه جا راحت تر زاین چاه برای او ا
. با او خداحافظی می کنم و به سمت ناکجاآباد به راه می افتم

هیچ چیز دیده نمی شود و .نداردکه پایانیانگار داخل راهرویی تاریک قرار گرفته ام
بی امید تاریکی را چشمانم.کمی زمین روشن می شود،فقط گهگاهی با آذرخشی

.ولی چیزی پیدا نیست.جستجو می کنند
.ای چند لحظه جلوی دیدم را می گیردد بروبخاری که از دهانم خارج می ش

پشت تپه ای محو انگارو بعد از مدتی می شوداگهان آذرخشی در پهنای آسمان پخش ن
.می شودو باز انگار توسط تپه ای محو می گیرددوباره همانجا آذرخشی شکل .می شود
کمی پلک هایم را به هم . انگار که چیزی مانع دیدن آن می شود. عادی استیرکمی غ

تصویر ،اردنزدیک می کنم و با آذرخش سوم که صدای گوش خراشی به همراه د
سیمی بینم که در فاصله کمتر از نیز ا نور ضعیفی ر.خانه ای را می بینممبهمی از 

.متر سو سو می کند
به رویمبه آن نور که از روچشمانم .تا مانع دیدم نشودنفسم را در سینه حبس می کنم

باالخره به بی وقفه از خدا تشکر می کنم .باورم نمی شود.دوخته می شود،می آید
بی اراده . را می رساندلطف خدا واهم دست پیدا کرده ام و این کمالچیزی که می خ
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با آذرخش .محرکت می کن،رام به آن جا که نور را دیده امو آبر لبانم می نشیندلبخند 
ا بزرگی نور از داخل خانه نسبت. من را به یاد خانه اشباح می اندازد،آن خانه،چهارم

.طبقه استدوبا طبقه هم کف، است که به نظر می رسد 
با نزدیک . و می توانم از پس این نقاشی خانه را ببینمتاریکی هوا مثل آبرنگ شده است 

خانه را .دیوار هایش ترک برداشته اند. را ببینمشدن به آن کم کم می توانم جزئیات آن
انگار که تارهای .های آهن و پالستیک ساخته اندتکهچوب،از سرهم بندی آجر،

در و تکه های چوب و پالستیک پایین خانه آجرها.وت خانه را سراپا نگه داشته اندعنکب
.اندفرو ریختهاثر مرور زمان

لوله های بخاری را از را سوراخ وی خانهدیوار ها.از دیوار حیاطش چیزی نمانده است
و فقط چهار سیمان گرفته اندآجر وبا چند تا از پنجره ها را.خارج کرده اندآن جا 

.مساوی تقسیم شده استبه طور طبقه هم کف و اولکه بینپنجره دارد
تعدادی واندازه چند طبقه باال رفتهکه بهساختمان آهن های بسیار کلفتی استباالی

تیرآهن های باالی ساختمان به شدت .مان چیده شده اندساختن ها هم کناراز تیر آه
با و روی زمین افتاده ولی که یکی از تیر آهن ها کج شده استبه طوریزنگ زده اند

.این حال هنوز سر جایش متصل است
نیمی از طبقه . دندیده می شوآوار های باقی مانده طبقات دیگر باالی ساختمان هنوز

سقف . در و پنجره ای وجود نداردهیچ و در نیمه ی سالم،وم به کلی خراب شده است د
.به کلی خراب شده استآن طبقه نیز

باقی مانده ،در سمت راست خانه قرار داردو م دیواری که در عرض سواز طبقه تنها 
بدون استفاده کرد و دوم و سومدر کل فقط می توان از طبقه هم کف و اول. است

آهن های برافراشته باالی ساختمان هم این اجازه را می دهند تا در . استفاده هستند
.آینده طبقاتی را به آن اضافه کنند

محال است کسی در این جا سکونت . کمی شک می کنم و شاید آن را اشتباه گرفته ام
این که این همان مقصد من است داشته باشمنمی خواهم فکری به غیر از. داشته باشد

. تلقین می کنم که همان خانه استوو برای همین به خودم امیدواری می دهم
دست های باد مشغول نواختن آهنگی بی ریتم و کسالت آور با آلومینیومی ها کهنه ای 
است که قسمت های مختلف ساختمان را پوشانیده است و همراه پالستیک ها و چوب 
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و گواهی تنها موسیقی طبیعت است که در این فضای بی کران پیچیده استهای کهنه 
.دمی دهاز تازه کار بودن باد در موسیقی 

سته به طرف در می روم و آه. در ورودی از سمت راست و در عرض خانه قرار دارد
ر با می گیرد ولی این بادوباره تپش قلبم شدت . شودی ماسه ها کشیده میروپاهایم 

جلوی در می ایستم و به تابلویی که باعث می شود تا آن جا را با . دفعه قبل تفاوت دارد
.نگاه می کنم،اشباح اشتباه نگیرمخانه

بر ها آن جا را م که هنوز اآسمان می اندازقسمتی ازآخرین بار نگاهی بهبرایبی درنگ 
زردی رنگ که هر لحظه آسمان آبی و لکه.جنگ تمام شده است. رده اندتسخیر نک

ارانقطرات بیشتر ب.  ن ها سال همین گونه رخ می دهدمیلیوجنگی که .بیشتر می شود
هشتاد درجه با صاحبش فرق دارد،وکه صدروی تابلو . روی صورتم احساس می کنمبر

:رویش نوشته شده است.مخوانمی 
"پناهگاه امید"
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٣

پناهگاه امید

آن را ،و گاهی سایه های پشت درضعیفی از سوراخ های پایین در به بیرون می تابدرنو
دوباره در .کسی جواب نمی دهدم ولیدر می زن. برای مدت خیلی کوتاه قطع می کند

. نتیجه استمی زنم ولی بی
همهمه ضعیفی به سرم را به در می چسبانم ،از داخل می آیدکه صدای عجیبی با

را محکم به در می نچند بار آوز روی زمین برمی دارماسنگی را. گوش می رسد
.کوبم

ای آن جا را پر ای که فضناگهان همهمه .بیشتر می شودارانهر لحظه شدت بارش ب
،کوتاهچند لحظهبعد از ولی .و بعد از مدتی کوتاه قطع می شودضعیف،کرده است

.پیدا می کندجریان دوباره 
کمی .دونزدیک می شم که آهسته به در می شنود تا صدای پایی را می کشطول کمی

.ام را به دست می گیرماز در فاصله می گیرم و کوله پشتی

به دریچه ی روی در،ه ی کوتاهبعد از چند لحظپشت در متوقف می شود و،صدای پا
هر .ا نامفهوم استحالت چشم ه. دننمایان می شوچشم باز و چشمانی آبیاندازه ی دو

.دستگیرم نمی شودچیزیچه چشمانش را می کاوم، 
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.دمی کننگاه پشت در به منیمردد که ، گواهی می دهچشمان درشت و خشن
اون هم به دنبال چیزی، چشمانش صورت من را می .نگاهش را به من دوخته است

.پس از مدت کوتاهی دریچه بسته می شود.کاود
آنقدر دندان هایم را روی هم فشار می . مثل سوزنی در بدنم فرو می رودارانهر قطره ب

مطمئنم هستم که اگر کمی دیگر این .شروع به لرزیدن می کنددهم که سرم بی اختیار 
. شدخواهدجا بمانم، آب روی بدنم به یخ تبدیل 

مثل صدای صدای پای دوم .دوبه در نزدیک می شکه می شنومصدای پایی را هدوبار
سپس حرف های چند لحظه ای در سکوت می گذرد .می شودپای اول متوقف

م که از در دور می شنورا اول صدای پای نفر.دوشمی بدل نامفهومی بین آن ها رد و
.دمی کنسپس در را باز ،نفر دوم کمی مکث.دوشمی 

به در نوری از الی شکاف باریکه ی. آب روی صورتم را پاک می کنم تا واضح تر ببینم
و دست را سایه بان کپلک هایم را به هم نزدیم می کندورکه مجببد صورتم می تا

چند بار سریع پلک . مثل آبشاری از روی دستم سرازیر می شودارانآب ب. کنمچشمانم 
.مردی که از الی در به من نگاه می کند را می بینم،می زنم و از الی انگشتانم

از سر چشم هابی درنگ.دارندرنگ قهوه ایباری را می بینم که این یدوباره چشم ها
یکی از ابرو هایش را باال می برد و بدون این که حرفی .دنداز می کنناتا پای من را بر

و بنشانملبخندی بر لبانم مفقط می توان.بیان می کندمنبزند تردیدش را نسبت به
.دمی کنسپس در را باز ،مکثکمی مرد پشت در . کمی به او اطمینان ببخشم

و لختش را فرق باز کرده و و سفید که مو های سیاه مرد خوش قیافه و قد بلندی  است
. پوستی شاداب و صاف بر چهره دارد.ا توی پیشانی و صورت اش ریخته استآن ها ر

د نمایی می کند با حالت صورتش ی دارد و لبخندی که بر لبش خوچهره اش حالت جد
.استسازگار نا

ظاهر بسیار . ر می رسدبسیار زیبا به نظ، دایرهروی گردنبند به شکل » ک« ف حر
.آراسته و تمیزی دارد

:می گویدمی شکند وباالخره مرد سکوتش را 
»کاریسانماسیدان.هستمکاریسانسالم من « -

:دمی دهادامه و د می کنسپس دستش را دراز 
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»به پناهگاه امید خوش اومدی« -
می اندازم که سفید و چنان تمیز است که رگ هایش مشخص کاریساننگاهی به دست 

از بس کثیف .سپس نگاهم را به سمت دست خودم تغییر جهت می دهم.می شوند
وکمی صورت و دستانم را شستاران با این که ب.رنگ پوستم را فراموش کرده اماست

.امتنا کنمکنم که از دست دادنسعی می شو داده است ولی
.می کنمولی قبل از این که این احساسم را به او بفهمانم، دستش را در دستم احساس

»خوش اومدی، زودتر بیا تو تا بیشتر از این موش آب کشیده نشدی« -
.تا راه را برای من باز کندسپس کنار می رود

هوای موجی از.مگذارمی قدمی داخل با تردید.باورم نمی شود که باالخره موفق شدم
.به همراه داردخورد که کمی سوزش راگرم به صورتم می 

. نمی توانم باور کنم.از غذا استبوی لذیذ و مطبوعی را حس می کنم که به نظر 
.باالخره همه چیز تمام شده است و من به هدفم رسیده ام

کهمیز هایی قرار دارد،و جلویشاست در سمت چپ سر تا سر کشیده شده پیشخوانی 
.میز ها به جز سه چهار تا پر هستندتقریبا تمام .صندلی ها دور آن ها چیده شده اند

.به پناهگاه قبلی خیلی شلوغ تر استنسبت 
داخل را قطع می کندصداهایی ناگهانبه صورتکاریسانبسته شدن در توسط صدای

ناگهان همه از حالت .دمی کنننگاهند و به مامی چرختمام سر ها به سمت ماو 
به ما خیره هانی باز، با چشمانی گشاد شده و د. نشستن به حالت ایستاده در می آیند

:می شوند و همانطور می گویند
» د هی داره بارون میا« -

ی زدگان، به سمت در و پنجره ها هجوم می آورند و با قحطبعد از کمی تامل مثل 
همهمه ی عجیبی  شروع می شود و هر کس سعی . اشتیاق به بیرون خیره می شوند

بعضی ها دستشان را بیرون . برساندهامی کند تا دیگری را کنار بزند و خود را به پنجره
در قیافه بعضی ها شادی دیده می شود و در بعضی ها . را لمس کنندارانمی آورند تا ب

. استبر روی چهره شان نشستههم تعجب 
»د؟ اهی باورت می شه داره بارون می« -

:دیگری می گوید
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»باورت می شه یادم رفته بود بارون چه شکلیه « -
می اشتیاق نمی تواند حرف بزند، لحن بچگانه خود و در حالی که از دختر بچه ای با 

:گوید
» مامان بارون که می گفتی همینه؟ « -

:می گویدهم در جوابشیزن جوان
» چه صدای قشنگی داره. گوش کن. این همونیه که می گفتم. آره عزیزم« -

به سمت میزی بروم ولی با دست از این فرصت استفاده کنم و قدمی بر می دارم تا 
چشمانم را گشاد می . روبرو می شوم،که به نشانه ایست روبروی من قرار داردکاریسان

هم اعتراضم را نشان دهم و هم علت کارش را ،کاریسانی از یدن لفظکنم تا بدون پرس
با لبخندی جواب چشمانم را می کاریسانهمانطور که می خواهم می شود و . بپرسم

:دهد و می گوید
یه دوش کارتو راه .ت برسیاید قبل از ورودت یکمی به سرو وضعواقعا متاسفم ولی ب« -

»دم برات بیارنبرو تو حموم من وسایلیو که نیاز داری می. می ندازه
ورودی قرار اند و کنار درن را تازه ساختهکه به نظر آپس با انگشتش اتاق کوچکیس

که بیشتر از دو قدم با ما فاصله ندارد، من را به طرف حمام. به من نشان می دهددارد،
:قبل از این که وارد شوم دوباره راهم را سد می کند و می گوید. راهنمایی می کند

آب زیاد نیست.خودت که وضعیتو می دونی و الزم نمی بینم که بهت توضیح بدهم« -
بارون واسه این که مدتی زیر. ولی تا جایی که می تونی تو مصرفش صرفه جویی کن

هدتو خوب بشوری و آخرین مطلب اینه که اگه مشکلی داری یه سری ببودی بهتره خو
». من یا یه دکتر دیگه بزن

.می دهمجواب منفی منتظر جواب من می ماند ولی من فقط با سر به او 
،قبل از این که در را ببندد.من باز می کند و من وارد می شومسپس در حمام را برای 

:می گوید
لطفا خیلی . ولی اگه چیزی نیاز داری اون زنگو بکشهستهمه چی توی حموم « -

»ند دقیقه دیگه وسایلتو میارههمکارم تا چ. ندهطولش
. قبل از بستن در، تیغ صورت تراشی را بر می دارم و کوله پشتی را کنار در می گذارم

آهی از ته دل برای آسودگی . در همهمه محو می شودیش بند و صدای پادر را آرام می
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نگاه می کنم ولی فقط محدوده کمی را می توانم از سوراخ روی در به بیرون.می کشم
جمعیت در حال دست یابی به موقعیت بهتری هستند تا ریزش قطرات الماس را . ببینم

.ببینند و همچنین نوای دلنشین به زمین نشستن قطرات را بشنوند
اولین چیزی که نظر من را جلب می کند لکه های روی . ه داخل حمام باز می گردمب

فقط قسمت . در اثر محو شدن نقره اندود پشت آینه با این روز افتاده استکه آینه
. زدابا این حال همین اندازه کار من را راه می اند.کوچکی از آن قابل استفاده است

باورم . می رومناگهان از تعجب بی اختیار یک قدم به عقبوقتی نگاهم به آینه می افتد 
اطراف را به دقت نگاه می کنم تا از تنهای ،برای اطمینان. نمی شود این من هستم

. خودم مطمئن شوم
باز چشمانم را می بندم و. خودم را می بینمآهسته به طرف آینه می روم و وقتی دوباره

هیچ تغییری احساس نمی کنم و من همان مردی هستم که روبروی آینه . می کنم
. ایستاده است

باالخره بعد از مدتی دیدن شی که بر اثر مداومت عادی می شود من هم به خودم می 
آینه خودم را در. می شومکاریسانحاال متوجه بیگانگی .قبوالنم که این چهره من است

رنگ صورتم را تغییر داده ،زیر چشمانم گود افتاد است و الیه چرک. برانداز می کنم
جای زخم بر روی صورتم، قیافه ام را عوض .چسب ریخته اندتوی موهایم انگار. است

.زخم نسبتا سطحی است و حتی نیاز به بخیه ندارد. کرده است
به اندازه چشمانم به جستجوی آب به تکاپو می افتند تا باالخره بشکه کوچکی که 

پاهای من ارتفاع دارد را می یابم که شعله ای کوچک که از کپسول کنار آن نشئت می 
. کاسه ای هم برای استفاده از آب کنار بشکه قرار داده اند. گیرد، آن را گرم می کند

از جیبم ،کاسه را پر از آب می کنم سپس تیغی که شمار استفاده آن را از دست داده ام
. سپس خودم را می شویم. م و مشغول اصالح می شومون می آوربیر

.، به کار خود پایان می دهمایی تق تقی که از در ساطع می شودبا صد
همراه با تعدادی گفته است یکی از همکارانشکاریسانور که کنم و همانطیدر را باز م

سیاپر« : روی برگه ی روی سینه اش نوشته شده است. لباس جلوی در ظاهر می شود
با حالتی بی رمق لباس ها را روی میز کنار در می گذارد و ،بدون توجه به من» یاتیالن

:می گویدو خسته 
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»وضعیتو می دونیکهتخود. لطفا از چیز هایی که نیاز داری استفاده کن« -
ن معلوم یک دست لباس کامل ولی از ظاهرشا.دستی روی ریشش می کشد و می رود

.نو نیستنداست که چندان 
ها را بر می دارم و روی چوب لباسی که نیم آن شکسته و به دیوار متصل است، می آن

.بنشینمشود و وادارم می کند که روی کف حمامتمام میدن طاقتم برای ایستا. اندازم
زخم های .ماه انگار روی زمینی پر از شیشه راه رفت.ناگهان نگاهم به پاهایم می افتد

فقط .دردی احساس نمی کنمنمی دانم چرا هیچ . تاول های زمخت.مییتازه و قد
چشمانم را می بندم و دندان زمانی که با آب تماس پیدا می کنند، آنقدر می سوزند که 

.هایم را با تمام قدرت بر روی هم فشار می دهم
.با مصرف کم آب می شویمتنها لباسم است،تا روی زانو هایم می رسد وام کهارانیب

سپس با حوله ای که از داخل کوله . ن استفاده کردآتنها لباسی که هنوز می شود از
. پشتی بر می دارم، خودم را خشک می کنم

آرام و با . به راحتی می توانم بوی کهنگی آن ها را احساس کنم.را می پوشملباس های
کوله پشتی ام را بر می دارم و کمی آن را می تکانم و را می پوشم، مکفش هایاحتیاط 

.  ن جا خارج می شومآبعد از تمیز کردن حمام از 
همبقیه. ستاده اند و به بیرون خیره شده اندیجلوی پنجره ها ازیادی هنوز تعدای 

با خروج من از حمام، . همانطور که روی صندلی ها نشسته اند، به بیرون نگاه می کنند
که به سمت نزدیک ترین میز می روم .نگاه هایشان به سمت من می چرخدتعدادی

.ممی نشیو روی آن نزدیک پنجره است
سپس می اندازمسرم را پایین .ی سنگین همه را روی خودم حس می کنمنگاه ها

. مدیگران باشم، متنفراز این که زیر نگاه.می کنمشروع به  بازی کردن با انگشتانم 
که به هیچ کدام از چشم ها نگاه نمی کنم ولی می توانم منظور نگاه های آن ها با این 

نجکاوی به کسی که تازه وارد پناهگاه می شود نگاه می بعضی ها از روی ک. را بفهمم
، بعضی ها هم بی دلیل، بعضی ها هم منتظر شخصی هستند و انتظار او را می دکنن

ی را که می خواهند فروغ می شود تا شاید کسکشند و با ورود هر شخص چشمانشان پر 
چهره بعضی ها در هم فرو می رود و بعضی ها هم فقط خیره نگاه می کنند و .پیدا کنند

.است که با یک انسان آشنا می شوندری وانمود می کنند که اولین باریطو
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اطراف نگاهبه ماز گوشه چشم،رم همه نگاه ها متفرق شده اندبه نظبعد از مدتی که 
سرم را بلند می . ی به من ندارندتوجههیچ کسهمان طور که حدس زده ام.می کنم

.ماطراف نگاه می کنبهکنم و مثل تمام تازه وارد ها
نزدیک ،که روی هر میز و لبه پنجره ها، روی پیشخوانشمع با تعدادیفضای پناهگاه 

اند چیده ،یاه شوداز سقف سهاییه باعث شده است قسمت کداخل دیوار هادرسقف 
از یکدیگر در طول هم با فاصله نسبتا زیاد چهار المپ .دتا بتوانند آن جا را روشن کر
شود فقط می توانند یک اتاق نوری که از آن ها ساطع می.سالن به سقف وصل شده اند

.را روشن کنند و برای سالن به این بزرگی کافی نیست
ی که برق سیم های.و سیم ها را از بین آن ها عبور داده اندجوشتعدادی میله به سقف 

سمت چپ در که م تا به اتاقیمی کنبا نگاهم دنبال ،ندالمپ ها را تامین می کن
ای نسبتا زیادی از داخل آن سر و صد.رسممی ،ان و کنار در ورودی قرار داردوپیشخ

.می آید
بیشترین از بوی کثافت و آشغال گرفته است تا . مه نوع بو توی پناهگاه پیچیده استه

.دلم برای یک کاسه سوپ لک زده استکها استامم می رسد بوی غذبویی که به مش
.است و سطل های آشغالی خالی اندشدهبهمه جا جارو

و چوب،از سنگداخل آن هیچ اثری. گاه با بیرون آن کامال متفاوت استداخل پناه
ن دیوارهای ایتمام برعکس مثل تانکی مجهز .نیست،پالستیک که به هم وصل کرده اند

.رفته استنگه داشتن سقف به کار برایچند ستون آهنی هم.جا آهنی است
نش طمثل فلفلی که ظاهر و با.ن جا استسقف و کف ای،تنها جایی که آهنی نیست

.نش به کلی با هم فرق می کندطجا هم ظاهر و باکامال با هم متفاوت است این 
آن قسمتی را که رنگ.ندبعضی ها را تا نیمه رنگ کرده ابعضی از دیوار ها را کامل و

.ندو به زردی می زمثل درها زنگ زده است،ندنزده ا
قرار دارنددیدهاستفاده شده است، در معرض برای تامین روشنایی یی کهسیم هاتمام
. ی به آن ندارندترین توجهمو کچ کس به آن ها نگاه نمی کندیولی ه

صاحبان این یادگاری های زیادی نوشته شده است که معلوم نیستروی دیوار ها
بعضی ها بر روی آهن ها حکاکی های زیادی دیده می شود.یا نهاندنوشته ها زنده 

بعضی ها با نوشته هایشان نا امیدی را بیان و بعضی . می و بعضی ها جدید هستندقدی
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تا جایی که می تواننم ببینم و بخوانم حتی یک نفر هم . ها دنیا را پست معرفی کرده اند
.ا با رضایت حرف نزده استیاز این دن

، که توی قفسه ها لیواناستن قفسه هایی تا سقف کشیده شده پشت پیشخوا
قرمز روشنی در آن و به رنگ دارندهای بزرگ و پهن برگ گیاهانی کهو ... نوشیدنی،

ی شوند که آن ها نیز بین برگ ها میوه هایی به شکل گیالس دیده م.جا چیده شده اند
.قرمز هستند

د سالیان دراز از آن ها استفاده به نظر می رس.ندهی می زنچوبی اند و به سیا،سه هاقف
. هیچ کسی پشت پیشخوان نیست. دومی ش

میز دور هر . ن ها نشسته امکه من روی یکی از آوجود داردپیشخوان میز هایی جلوی 
آن ها هم .ندامثل قفسه ها از چوب ساخته شده صندلی ها هم .داردقرارچهار صندلی 
.دسایده شده ان

. می افتد،که روی آن نشسته امبه میز نگاهم،حالی که با دست هایم بازی می کنمدر
سعی کرده بودند با رنگ کردن کمی آن ها را نو جلوه دهند ولی باز مثل دیوار با این که

ح جاده و سطح  آن مثل سطیز کنده شده استقسمتی از سطح م.پر از یادگاری اند
با تناسب وو میز کج استکوتاهیکی از پایه های میزم . ناهموار و پر از سوراخ است

کمی تکان ال می شود به همان طرف کج ووزنی که روی آن و از جهات مختلف اعم
.می خورد

و بعد از کمی کلنجار رفتن با تکه چوبی که روی زمین است را با پایم جابه جا می کنم
. ی میز را از بین می بردآمیز است و لقموفقیت. می گذارمصندلی ، آن را زیر پایه آن

صندلی را از میز جدا کرده است و در تاریکی، درگوشه ای که را می بینم یناگهان مرد
در نظر اول فکر می کنم اشتباه کرده ام ولی . کنار شومینه نشسته و به من زل زد است

زل زده به من . وقتی که دوباره به او نگاه می کنم هنوز چشم از من بر نداشته است
تاریکی حل شده است و فقط چهره اش در . و فقط سینه اش باال و پایین می روداست 

به پشت سرم نگاه می کنم که شاید به کسی که . را ببینمن بی روحشمی توانم چشما
نگاه می کند ولی هیچ کس به غیر و در دیدگاه او قرار دارد، پشت سر من نشست است 
.از من در خط نگاه او نیست

.را روی صندلی نمی بینم، او به او اهمیت نمی دهم و وقتی دوباره به او نگاه می کنم
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. انگار با تاریکی مخلوط شده است
با این که مردم به کار آن ها . به سمت پنجره ها می روندکاریساناران دو نفر از همک

با این که پنجره ها . اعتراض می کنند ولی آن دو مشغول بستن پنجره ها می شوند
آن دو مشغول .ا قرار داردشیشه ای هستند ولی یک پنجره آلومینومی هم جلوی آن ه

هیچ روزنه ای در آن ها دیده نمی شود و کامال از . بستن پنجره آلومینیومی هستند
. با بسته شدن آن ها فقط کمی پناهگاه تاریک می شود. ورود نور جلوگیری می کنند

م و به چهره کنمی سرم را به آرامی  بلند . می بینمرا روی میزمخصی ه شسایناگهان
.می نگرمی او

.النه ساخته اندتوی چشمانش بی رمقی و خستگیوغذا کنارم ایستاده با سینی مردی 
بدیم غذا متاسفانه به دلیل کم بودن آذوقه بیشتر از این نمی تونیم به شما . بفرمایید« -
«

سپس در حالی که از من دور می شود، با انگشتش در سینی غذا را روی میز می گذارد
:کنار شومینه را نشان می دهد و  می گوید

دکتر یه نگاهی ، یه سری به اون جا بزن تا اگه حالت خوب نیسته و مریض هستی«  -
»بهت بندازه

و مام بدن آن ها را در بر گرفتهلباس تمام خدمتکار ها، بارونی بلند و روشنی است که ت
.همچنین پیراهن و شلوار ساده خاکستری رنگی به تن دارند

یک کاسه سوپ همراه با یک لیوان آب، باالخره بعد از سه . نگاهم به سینی غذا می افتد
.آماده ی غذا خوردن می شوم. هفته غذای درست وحسابی می خورم

و بعضی ها بعضی ها هم روی میز خوابشان برده است . بعضی ها با هم حرف می زنند
.هم روی زمین دراز  کشیده و به خواب عمیقی فرو رفته اند

ولی با این حال تعدادی هم مشغول . تمام دنیایشان در همین کارها خالصه می شود
دو نفر روبروی هم روی میزی نشسته اند و با هم شطرنج بازی می . بازی کردن هستند

ه است و روکشی از چسب نواری صفحه شطرنج با تعدادی چسب به هم وصله شد. کنند
روی آن کشیده اند تا در برابر عوامل خارجی محافظت شود ولی آنقدر عمر دارد که 

شده اند و فقط از خطوطی که اطراف خانه ها باقی مانده خانه های سیاه آن ها سفید
.است می شود تفاوت را احساس کرد
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چوب تراشیده شده و سنگ تعدادی از مهر ها هم گم شده اند و به جای آن ها از
چهار نفر هم روی زمین دور هم نشسته اند و مشغول بازی کردن . استفاده کرده اند

پوکر ها هم . پوکر هستند که چندان تفاوت قابل محسوسی در آن ها احساس نمی شود
.سفید شده اند و اعداد روی آن ها به سختی قابل درک کردن است

.ره شومغذا بوی همیشگی اش را دارد خی
وضعیت مردم داخل پناهگاه هم . با هر قاشقی که می خورم نگاهی به اطراف می اندازم

انگار که از جنگ بر گشته یا از یک . چندان بهتر از من نیستند هیچ، بدتر هم هستند
.زلزله ی نه ریشتری جان سالم به در برده اند

کثیف و خاکی و به لباش هایشان . رنگ صورتشان با لباس هایشان یکی شده است
موهای ژولیده و نامرتب و آنقدر . همه یک رنگ و یک دست شده اند. سیاهی می زد

.کثیف هستند که دسته دسته به هم چسبده اند
ینان و مثل زاغه نش. فقط ظریف بودن جثه بین مرد و زن ها تفاوت ایجاد می کند

و هیچ وجه تمایزی بین با این تفاوت که همه مثل همکارتن خواب های اطراف شهر 
تعدادی هم لباس های گشاد یا تنگ بر تن . لباس های پاره و وصله شده. آن ها نیست

.دارند و بعضی ها هم لباسشان  کامال در تضاد هستند
. ها از کارکنان پناهگاه هستندفقط چند نفری ظاهر تمیز و آراسته ای دارند که آن 

د، زن ها هستند که تعدادشان نسبت نمایی می کنموارد دیگر خود چیزی که بیش از 
با شمارشی تقریبی که انجام می دهم، صد و پنجاه نفر . به مرد ها یک دهم هم نیستند

شصت زن در در طبقه ی اول و اگر همین اندازه را هم در طبقه دوم فرض کنم، فقط
.این جا وجود دارند

ند و ولی در مقابل تعدادی هم فاقد تعدادی از آن ها شال، پارچه و روسری بر سر دار
.انسان در این جا یافت می شوداین طبیعی است و همه نوع . حجاب هستند

مردم هیچ عالقه ای به حمام شاید.نمی دانم چرا فقط من از حمام استفایده کرده ام
.ندارند یا شاید وضعم از آن چه به نظر می رسید بد تر بود که نیاز به حمام داشتم

قاشق ها را در دهان می گذارم که ناگهان صدای کشیده شدن صندلی را از پشت آرام
می چرخم و از روی کنجکاوی نگاهی به پشت سرم می . روی زمین می شنوم،سرم

روی صندلی هستند که یک نفر از آن ها درحالی کهبر دو نفر در حال نشستن . اندازم
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. به من نگاه می کند، به چشمان من زل زده است
مرد ناشناس و عجیب که ریش تمام صورتش را پر کرده است، . احساس عجیبی دارم

نگاهی پر از شک و تردید به مردی که کاله کثیف کوتاهی بر سرش دارد و در کنارش 
در با ابرو های. سپس دوباره نگاهش به سمت من می چرخداندازدنشسته است، می 

انگار می . هم فرو رفته و پلکهایی که به هم نزدیک شده اند، با خودش کلنجار می رود
خواهد چیزی به من بگوید ولی چهره اش حالت آرامی می گیرد سپس لبخند کجی 

. می نشیند،روی لبانش که در زیر ریشش فرو رفته است
ا کناری اش شروع به بعد از مدت کوتاهی قفل نگاه هایش را از توی چشمانم باز و ب

من که از نگاه های آن مرد چیزی نفهمیدم، نگاهم را از آن ها بر می . صحبت می کند
.گیرم

چه دلیلی دارد؟ سعی می کنم تا دوباره . .به نگاه های اسرار آمیز آن مرد فکر می کنم
هنوز . آرام سرم را می چرخانم. نگاه ی به آن مرد بیاندازم تا شاید چیزی را متوجه شوم

نگاه می کند و در به اطرافهر از چند گاهی . مشغول صحبت کرد با همدیگر هستند
.حین صحبت کردن اطراف را با دستش به مردی که کاله به سر دارد نشان می دهد

آن دو . سعی می کنم تا از حرف هایشان چیزی بفهمم ولی آن ها آرام صحبت می کنند
شاید . ده اند و زمزمه وار با هم صحبت می کنندمرد غریبه کامال به همدیگر نزدیک ش

خاصی نداشت و فقط من را با کسی دیگر اشتباه گرفته آن مرد به آن نگاهش منظور
وقتی بی اعتنایی اش را احساس می کنم و حتی نگاهی به من هم نمی کند، . است

. کامال مطمئن می شوم که من را با کسی دیگر اشتباه گرفته است
ر، گوش هایم به جستجو می ها را فراموش می کنم و به دنبال دو نفر دیگبه کلی آن 

همان طور که می خواهم می شود و صحبت های دو نفر که روی میز کناری من .پردازد
.  نشسته اند، ذهنم را مشغول خودشان می کنند

یکی از آن ها جعبه سیگاری که کامال سیاه شده است را از داخل جبیش بیرون می 
می آورد و سیگار له شده ای را جلوی صورتش نگه می دارد و در حالی که آن را

:گویدلبخند عصبی می با سپس . چرخاند، به آن نگاه می کند
. این آخریشه. االن یک ساله که دارم با یه جعبه بیست تایی صبر می کنم. اینه« -

چرا ما باید به این ! اریم هاناین چه جور زندگیه که ما د! فکرشو بکن تقریبا هر ماه دوتا
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حاال فکر نکن که . این همه اونجا راحت بودیم و حاال این از وضعمونه. بدبختی بیافتیم
هیچ فرقی نمی کرد فقط اونجا به جای این که یه . اوضاع اونجا هم بهتر از اینجا بود

» بسته سیگار داشته باشم، سه بسته داشتم 
:ه است در جوابش می گویدرفیقش که روی دو دستش تکیه کرد

به پناهگاه ون جا خونمون بود و تازه هنوز کهدرسته یه چیزایی رو کم داشتیم ولی ا« -
مطمئنا اون جا می تونیم یه موقعیت خوبی برای خودمون دست و . اصلیشون نرسیدیم

» پا کنیم
:مرد آهی می کشد و سیگارش را روی میز  می گذارد

فکر می کردیم که این جا فرق می کنه ولی . یه چیزایی؟ بگو چی داشتیم؟ هیچی« -
تو راست می گی تا حاال که همش چرت بوده و فقط حرف زدن ولی پناهگاه زندگی 

خیلی پیشرفته بود ولی با این حاال فقط همون یکی رو داشتن و تا . شون که بد نبود
» هم بوده حاال وضعشون از ما بهتر نبود هیچ بدتر
. هر چه که هست من آن جا زندگی می کردم. لبخندی بر روی لبم جاری می شود

:رفیقش روی میز مشغول کشید اشکال خیالی می شود و همانطور می گوید
» من هنوز نمی دونم چرا ما اون جا رو ول کردیم؟ « -
» اونجا دیگه نمی شد زندگی کرد « -
»! همش یه حرفه« -
یکی از رفیقام که یه رتبه درست و حسابی داشت این حرف رو . اقعیت داشتنه و« -

تاره مگه کوری و این همه آدم رو نمی بینی؟ . خودش زودتر از ما از اونجا رفت. می زد
«

ستش بین ترک های میز ویراژ می رفیقش که ریش و موهای بلندی دارد همانطور که د
و فقط چشمانش دو یا سه بار در حدقه چشم ، نگاهش را از روی میز بر می دارد رود

.تکان می خورند سپس دوباره سرش را پایین می اندازد
هیچ خبری نبود و فقط می خواستن ما رو از اونجا بیرون . همه شون رو فریب دادن« -

»    دلیلی هم بهتر از این پیدا نکردن . کنن
:در جواب رفیقش می گویدجعبه سیگار که حاال خالی است را در جیبش می گذارد و
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اونا مردمشون رو بیرون نمی کنن اونم برای چی؟ چه دلیلی داره؟ . احمق نباش« -
»حتما به خاطر این که جمعیت رو کمتر کنن؟ 

»شاید « -
» واقعیت داره . خبرش رسیده و همه جا پیچیده. گفتم اینقدر احمق نباش« -

:سپس بعد از مدت کوتاهی می گوید. درفیقش فقط شانه هایش را باال می انداز
»راستی می دونی االن چه مدته که ما تو مسافرت هستیم؟ « -

:مرد لبانش را به نشانه ندانستن ور می مالد و می گوید
خدا رو شکر که خودم بلدم ! الهولی مطمئن هستم بیشتر از یک س. چه می دونم« -

»ار درست کنم سیگ
کمی روی صندلی جا به جا و در آخر روی صندلی ولو رفیقش لبخندی می زند سپس 

:می شود و می گوید
تازه بعد از این مدت تازه به این جا رسیدیم توی . یک ساله و سه ماهه که تو راهیم« -

کاش تو . حاال باید دوباره از صفر شروع کنیم. این مدت به اندازه صد سال رنج کشیدیم
همه چیه اونجا که خوب بود و دیگه نیازی نبود که . همون پناهگاه زندگی مونده بودیم
» این همه راهو تا این جا میومدیم 

مرد فندکی را از توی جبیش بیرون می آورد و سیگارش را آتش می زند و با تمام وجود 
:مشغول سیگار کشیدن می شود

باید یه . شاید اونجا بتونیم یه کاری بکنیم. نه من باید پناهگاه اصلیشون رو ببینم« -
این مناطق پر شدن و تنها کاری که ما می تونیم بکنیم این که . جایی برای ما هم باشه

» دستشویی ها رو تمیز کنیم 
:سپس در حالی که فندکش را تکان می دهد با عصبانیت می گوید

حاال نمی دونم چه جوری باید دوباره گازش . ین فندک هم عمرش تموم شدلعنتی ا« ـ 
»کنم

:رفیقش در حالی که چهره ملتمسانه ای به خودش گرفته است می گوید
» که بتونیم انجام بدیم ه قدر راهه؟ کارهای راحتی هم هستمی دونی تا اونجا چ« -
بعد از این همه راه، بریم . ومدیممثل این که فراموش کردی ما نصف کره زمین راه ا« -

اگه سوابق. ما که لیاقت داریم پس کار درستی هم به ما می دن. دستشویی تمیز کنیم
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» ما رو بدونن به راحتی قبول می کنن 
بر خالف رفیقش که . ش بلند می شود و آخرین پک را به سیگارش می زندسپس از جای

در مقایسه دو . ه و قیاقه جوان تری دارددارد، صورتی اصالح شدیظاهری نچندان تمیز
لباس آن دو دوست می شود فهمید که او نیز از حمام استفاده کرده است

»خیلی گرسنمه. دیگه بحث کافیه من میرم ببینم چیزی گیرم میاد تا بخورم«-
بیشتر آدم . تنها چیزی که در تمام مدت به آن فکر می کنم، چشمان قرمز آن ها است

. های اینجا چشمانشان قرمز است
با این وجود جمعیت ناگهانی .. فکر نمی کردم که خودشان را به این جا رسانده باشند

. تجنگی بزرگ به راه خواهد انداخ،مکانآب وکمبود غذا و. افزایش پیدا خواهد کرد
.جنگ آغاز خواهد شد.جنگی که شاید برای قطره ای آب، انسان ها همدیگر را بکشند
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٤

پناهنده های قرمز

می را صدا که لباس تیره و بلندی به تن داردکاریخدمت،از پشت سرمناگهان یک نفر
.مصدا زده است می کنآن مرد که خدمتکار را م و نگاه ی به می چرخ. ندز

.می کندرام به طرف آن مرد حرکت خدمتکار آ.که به من زل زده بودهمان مردی است
.ناگهان با شخصی برخورد می کند،دمی رسزمانی که تقریبا به میز من در بین راه، 

می کوله پشتی روی زمین .دمی افتوله پشتی من که کنار پایه میز قرار دارد،روی ک
.ود و وسایلم از داخلش بیرون می ریزدشمی زیپ آن باز د،افت

شت سر من نشسته پمردی که با خدمتکار برخورد کرد، یکی از آن دو نفر است که 
، شروع به ازه متوجه شده استهش را صاف می کند سپس انگار که تمرد کال. بودند

.دمی کنمعذرت خواهی 
حبت می کردممن داشتم با دوستم ص. خوام که شما رو ندیدممعذرت می.متاسفم« -

»و اصال شما رو ندیدم 
خدمتکار نگاهی از روی .کار را بگیردد تا دست خدمتوشمی سپس به طرفش خم 

.ودد سپس بدون این که دست او را بگیرد از روی زمین بلند شمی کنعصبانیت به او
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:می گویدودمدت کوتاهی اطراف را نگاه می کن
ن باید به یاین جا اومد.رو جمع کنینواستون بهتره ح. نیازی به کمک شماها ندارم« -

»رینقوانیم ما احترام بزا
:ش به کمک مرد کالهی می شتابد و می گویدقرفی

هر در ضمن . دلیلی نمی بینم که دستور بدی.ذرت خواستمعهی اون که از تو« -
»هو به هیچ کس ربطی ندارکاری که دلمون بخواد انجام می دیم

خدمتکار که اندام نسبتا . مردی کالهی هم با سرش حرف رفیقش را تایید می کند
:ورزیده ای دارد، حالت تهاجمی به خودش می گیرد و یک قدم به جلو می آید

. نیاینخیلی مشکل دارین می تونین این جا. رفیقت باید جواب این کارشو بده« -
رو صاحب داره و شما باید قوانین ماولی این جا. کسی برای شما دعوت نامه نفرستاده

»و هیچ حقی برای اعتراض ندارینرعایت کنین
وقتی . ناگهان تمام چشم قرمز های درون پناهگاه از روی صندلیشان جدا بلند می شوند

:می گویندسینه جلو می اندازند و ،حمایت را می بینندآن دو مرد 
االن هم .مز ها نمی تونیم توهین رو تحمل کنیمما چشم قر. خیلی حرف می زنی« -

»حواستباشه داری چی می گی. مدت زیادیه که زندگیمون بی سر و صدا بوده
بر می ) کسانی که چشمانشان قرمز ندارند( و تعدادی از مردم معمولیخدمتکاران

مثل دو ملت که در میدان جنگ روبروی هم می . خیزند و به کمک رفیقشان می آیند
خطی نامرئی آن . جبهه در می آیدپناهگاه به دو . ایستند، در مقابل هم قرار گرفته اند

. می غرد،ها را از هم جدا کرده است و هر کدام به دیگری که در روبرویش قرار دارد
خیلی بیشتر از مردم تعداد قرمز هابا این که . هستند تا حمله کنندفقط منتظر عالمت

:معمولی است ولی خدمتکار می گوید
ما هم می دونیم در جوابتون چه . دارین پاتون رو از گلیمتون دراز تر می کنین« -

»می تونی امتحان کنی. کارکنیم
. ن دو مرد غریبه مثل شیطان درون چشم قرمز می لولند و آن ها را می شورانندآ
شما ها . دارن به ما توهین می کنن.لو بهشون بدیموچوکحاال وقتشه که یه درس « -

شما . بدنردستوتوهین کنن و ولی من نمی تونم قبول کنم که اینا به ما رو نمی دونم 
»؟چی
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. ببینمهمه با هورا کشیدن جوابش را می دهند و می توانم دستان مشت کرده آن ها را
صندلی و میز ها می روند که به سمتهم دستانشان را می بینم در مقابل گروه مردمی 

ایستاده اند و فقط بیننده تعدادی هم بی طرف کنار دیوار ها. تا از آن ها استفاده کنند
.هستند

دندان هایشان . ند و چشمانشان مثل افعی و ببر به یک دیگر خیره شده انداهمه آماده 
ت و به صورت نیم خیز ابرو ها به هم نزدیک شده اس. از زیر لبانشان کنار رفته است

. روبروی هم قرار گرفته اند
نمی دانم چه کار باید انجام . نگاه می کنمبه آن هان همچنان همان جا ایستاده ام و

احساسم می گوید . من هستمصدمه خواهد دیدکه دهم ولی این را می دانم  اولین نفر 
.جنگ آغاز شودتا چیزی نمانده 

»کنین هی هی هی یه لحظه صبر« -
و در حالی که سخت در دو دستم را به نشانه ایست به طرف آن دو گروه می گیرم 

:اعتماد به نفسم را از دست ندهم ، می گویمتالش هستم تا 
به غیر از شما د اینه که دعوا کنین؟ ضعیت تنها کاری که ازتون بر می آتوی این و« -

ممکنه به اونا ؟ نها رو نمی بینیزن ها و بچه . هم این جا هستندیگه ایآدمهای
»به غیر از دعوا کردن کار های دیگری هم وجود داره. آسیب برسونین

( »انوراکوکیادین« از خیره شدن و طرز نگاه . هر دو نفر با تعجب به من می نگرند
این واقعه به نظر می رسد انتظار )اسمی که روی برگه روی پیراهنش نوشته شده است 

که ناگهان در ذهنم جست و جو می کنم تا جمالتی دیگر را بیان کنم .نداشته استرا 
.و کنار من می ایستدبه وسط می آیدسیاپر یاتیالن

ریش کوتاه صورتش را پر کرده است . آورده بودن مردی است که برای من لباسهما
هم فرو می بردی ابرو هایش را در کم.انی خاصی در چهره اش دیده می شودمهربولی 

:سپس می گوید
و نمیشه هر کی این جا قانون داره . این جا جای دعوا کردن نیست. هی آروم باشین« -

م یادتون نره اگه جرمی رو انجا. همه توافقات انجام شدهقبال .رسید ادعای حق کنه
»برابر مجازات می شینبدنین دو

:فک مرد غریبه را می بینم که می لزرد
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خواست به ما بگین نیعنی هر کار دلتون خواست با ما انجام بدین و هر چی دلتو« -
»مثل احمق ها شما رو نگاه کنیمما فقط اونوقت 

:خدمتکار ابرو هایش را از هم باز می کند و در جوابش می گوید
»کسی چیزی گفته؟چی شده؟ « -

:می گویدرا نشان می دهد وان وکیادین راکومرد غریبه با چشمانش 
»فکر می کنه که ما نوکرش هستیم « -

با نگاه های . می کند و فقط با نگاه هایش از او سوال می کندان وراکورو به یاتیالن
نفس عمیق ولی همانطور که یاتیالن. روبرو می شودان وراکوخشمگین و بدون جواب 

:و می گوید، سرش را به عنوان تاسف تکان می دهدکوتاهی می کشد
»من از شما معذرت می خوام . مواقعا متاسف« -

:مرد غریبه لبخند بی معنی می زند که تمسخر در آن دیده می شود
انجام میدین می گین و هر کاری که می خواین هر چی می خوان . تموم شد. همین« -

»یه معذرت خواهی کوچک تموم می شه و بعدش با
هم مجازات راکووان. و باز معذرت می خواممن بیشتر از این نمی تونم کاری بکنم « -

»می شه 
»؟پاداش این ماهشو بهش نمی دینحتما « -

دوباره فضا آرام می شود ولی مردم در. متفرق می شوندبا کله و شکایت و کنایه همه 
در و چشم قرمز ها هنوز ناراحت و خشمگین هستند . داین مورد صحبت می کنن

از بین جمعیت راه را باز می کند و وارد اتاق راکووان. نگاهشان تحقیر دیده می شود
. هم بدون این که چیزی بگوید در جمعیت گم می شودیاتیالن. کنار شومینه می شود

جوش و خروش نیز فروکش می ،مثل فواره ای که بعد از اوج گرفتن سقوط می کند
من می مانم و کوله پشتی که روی زمین فقط. کند و همه به سر جایشان باز می گردند

.پخش شده است
در جمع مردم از چشم قرمز ها فاصله می گیرند و میز و صندلی ها را جدا می کنند و

و با فاصله از دمطابقا همین کار را می کننچشم قرمز ها هم. خودشان می نشینند
. مردم می نشینند

مرد کالهی به. نممی شوم و شروع به جمع کردن وسایلم می کروی صندلی ام خم 
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از این کارش در این زمان که . کمکم می آید ولی رفیقش به مردمشان می پیوندد
.ممکن است حتی یک حرف دوباره دعوا به راه بیافتد، تعجب می کنم

نمی خواهم با رد کردن کمکش کار را از این . شاید می خواهد کارش را جبران کند
طراف را جستجو می ابا این که وسایلم را جمع می کند ولی چشمانش . خراب تر کنم

ظن و را باار که همانطو. انگار می خواهد متوجه شود کسی او را نگاه می کند یا نه.کند
.نگاه می کنم، لحظه ای از او غافل نمی شوم

و از این رفتارش که به من کمک می کند می خواهم هیچ کدام از وسایلم گم شوندن
. در این دعوا به من کمک کندهیچ دلیلی نمی بینم که او بخواهد . مشکوک می شوم

. ولی باز نمی توانم کمکش را رد کنم
د و به طرف می ده، مرد جعبه کوچکی را به منشوندمی وقتی که تمام وسایلم جمع 

جعبه را باز می کنم تا از بودن انگشتر و گردنبند درون آن مطمئن .می رودمیز خودش 
تمام زندگی من. هر دو داخل جعبه هستند ولی باید فکری به حال این دو بکنم. شوم

.نمی توانم آن ها را از دست بدهمو هستند 
ولی هنوز فکر . به نظر همه چیز سر جایشان است.پشتی می اندازماهی داخل کوله نگ

ه ام،س زددرست حد.دوباره نگاهی به زیر میز می اندازممه ام چیزی را گم کردمی کن
م و دسته به سختی خم می شو.میز افتاده استیکی از پایه های کنارکه دسته کلید

.می دارمکلید را از روی زمین بر
سرشان را به عالمت ولی مردم گفته بود در پیش می گیرم آن خدمتکارراه اتاقی که 

بدون فکر کردن به دلیلش پی می .کان می دهند و از من رو بر می گردانندنارضایتی ت
. ناراحت هستند،آن ها از این که کمک آن مرد را پذیرفته ام.برم

وضعم را کمی بتوانمنگاهی به خودم اندازم تا شاید .ممی ایستچند لحظه پشت در 
تمیز می کنم و دهانم را این است که م انجام دهم،می توانبهتر کنم ولی تنها کاری که 

.ممی زنم و در می کشسپس نفس عمیقی .روی لباسم می تکانمخرده های نان را از
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٥

کینه

:می گویدصدایی 
»داخلبیا « -

. حدس بزنم چه کسی داخل اتاق استممی توان
.هم فرو و ستون چانه اش کرده استمیز نشسته و دست هایش را درپشتراکووان

می وارد اتاق . و انتظار می کشدد پایش را روی زمین می کوبدهمانطور که فکر می کن
:یمبا لحنی پر از شک وتردید، می گوم لبخند بزنم،که سعی می کنورطهمانم وشو

»سالم« -
درحالی که دستد ونمی دهبه خودش حمت این که سرش را باال بیاوردزراکووان

بتواند صورتم را آورد تامی ، فقط کمی ابروهایش را باال هایش را روی میز می گذارد
و با صورت بی روحراکووان . ه استداز نگاه هایش متوجه می شوم که من را ندی.ببیند

:گویدمیحالی که انگار طرف صحبتش من نیستمدر 
»...خوبه که . من پزشک این جا هستم« -

و در آخر روی صورتم چشمانش از سر تا پای  مرا برانداز .دوشمی ناگهان حرفش قطع 
.می کندحالت صورتش تغییر .ترمز می کنند
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. درست همان نگاهی که چند دقیقه پیش در آن اتفاق به من می کرد
مدتی در سکوت می گذرد و می توان ببینم که با خودش کلنجار می رود تا چیزی را 

متعجبو همانطور آرام و کمیولی چهره اش تغییر نمی کند.دبفهمد یا به خاطر بیاور
.می کندبه من نگاه

کند و اه میمن نگچشمانش روشن می شود و به ،ایهر از چند گاهی مثل مرده 
ری که در ذهن دارد،افکاانگار می خواهد چهره من را با. دفکر فرو می رودرهدوبار

است که من در فراموش کردهبه نظر.وی من قفل استچشمانش هنوز ر. دهدتطبیق 
چشم تکان می خوردند و تنها چیزی که انگار زمان را متوقف کرده ا. این جا حضور دارم

.ه مستقیم به چشمان او جلوگیری کنندتا از نگاندمی کنهای من است که سعی 
نگاه های سنگین او مثل دو دیوار به من . دمی خواهد چهره من را به خاطر بیاوربه نظر

:می گویم.فشار می آورد
»پاهام یه کم مشکل دارن« -

پشت میز هم مثل یک آدم آهنی سرش را همراه من او.ممی کنسپس به پاهایم نگاه 
ه که انگار به بعد از چند لحظه ی کوتا.می اندازدبه پاهایم آورد و نگاهیمی پایین 

:می گویدبا بی حوصلگی و در حالی که نگاهش طرف دیگری استنتیجه ای رسیده
.یه نگاهی بندازمتا بتونم به اوناو پاهاتو دراز کنلطفا بیا روی اون تخت بشین« -

»مشکل از پاهاته درسته؟
من که. نشان می دهدمندر سمت چپ من است، بهسپس با ابرو هایش تختی را که 

م می روسریع به طرف تخت هر چه زودتر از اینجا خارج شوم،منتظر این لحظه هستم
.مکنمی می نشینم و پاهایم را دراز و روی آن

می د و در حالی  که نگاه ظن آمیزی به من می کنچین و چروک صورتش را صاف 
.دمی ایستکنار تخت ،اندازد

قبل از این که به طرف من بیاید از داخل کشوی میزش کلیدی را بر می دارد و به 
روی عالمت مثبت بزرگ و کم رنگی روی آن وجود دارد  و طرف جعبه ی بزرگی که 

تعدادی باند، ماده ضد عفونی کننده و نخ و . می کندبازن را در آ. رودمی ،دیوار است
دست .آن ها را روی میز کنار تخت می گذاردوسوزن برای بخیه زدن پایم بر می دارد 

لباس پزشکی اش بیرون می آورد و آن ها را دستش کش های پزشکی را از داخل جیب
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و ابروهایش را در هم فرو می برد،که چیزی به یادش آمده باشدانگار،ناگهان. می کند
:می گوید

»لعنتی . آه« -
:می گویدو سپس نگاهی به من می کند 

مجبوری . واسم نبود و یادم رفت که کفشاتو در بیارمح. می شه یه لطفی بهم بکنی«-
».خودت این کار رو انجا بدی

آن .تخت می گذارمرا در می آورم و کنارآن هادرنگبی .سپس منتظر جواب می ماند
که در مواجه شدن با چشم قرمز ها داشت، ندارد و انگار به کلی فراموش کرده خشونتی 

.یا اصال برایش اتفاق نافتاده است
.ول برسی زخم هایم می شودبا چشمکی از من تشکر می کند و مشغ

این که چشمانش رنگ ند و با حالت عجیب خودشان را حفظ کرده اچشمانش هنوز 
قریبا مثل ت.ینمباست که این رنگ را می ولی به نظرم این اولین باریقهوه ای دارند

هم .کوتاهش را به باال شانه کرده استو مو های جو گندمیظاهری تمیز داردکاریسان
:می گوید،که حالت چهره اش را حفظ کرده استچنان 

به نظر .هستمراکووان من حالشاید اسمم رو روی سینه ام دیده باشی ولی با این « -
ممکنه یه کم درد . پوشوندهی روولی زخم های زیادی سطح پا.خون زیادی از نرفته

مون کمه و باید در موارد ضروری برای بیمارایی که چون مواد بی حسیداشته باشه
»تحمل کنیباید درد روتچاره ای نیس.شون وخیمه استفاده کنیمضعو

:نقطه ای خیره می شود و می گویدبهقبل از شروع سپس 
»موقعیتی بهتر از این دیگه پیش نمیاد. دخالت کردیبی موقع« -
».برد صفر بودواسهاشانس م« -

:می گویدو دندان هایش راروی هم فشارمی دهد
من مطمئن هستم که اونا . جهتهاین فقط از یک. باید تقاصشون رو پس بدن«-

. همینجوری نمی شینن که زیر دست ما باشن. شورش می کنن و ادعای حق می کنن
حال که تا بهیبه هر کس.ندازنراه میجنگ بهشاید تا مدتی وانمود کنن ولی باالخره 

».قبول نکردههیچ کدومشونگفتم،
.شروع به کار می شود، کم فرو  می رودکمدر بین خستگی اشکینه ی کهدر حال
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به نظرم . اموش شودنمی خواهم آتش حرف زدن خ. اهی تنم را می لرزاندفقط گدرد
: من اولین نفری هستم که حرف او را نسبتا قبول دارم

»اونا که هیچ نیرو و قدرتی ندارن « -
:لبخندی تلخ بر لبانش ظاهر می شود و می گوید

ته شد و ر موقع ابلیس رام شد و دوباره فرشه. چند لحظه پیش هم چیزی نداشتن« -
وقتی براشون غذا می بری . از خدا فرمانبرداری کرد این ها هم همین کار را می کنند

»...انگار
مکثی می کند و دوباره شروع .لبانش را روی هم فشار می دهد و دست از کار می کشد

. به بخیه زدن می کند
چ عنوان حاضر به کمک کردن به هی.پدرشون رو ازشون گرفتیمانگار که ارث« -

»نیستن
انگار می خواهد .دوباره توی فکر فرو رفته است.سکوت حکم فرما می شودبرای مدتی 
.ولی تردید داردچیزی بگوید

مده است و گرد و خاک آگ خاکستری و سیاه در اتاق به رن. نگاهی به اطراف می اندازم
. دید،دن می افزاینیاهی آروی دیوار ها که به سرا می شود 

،عکس روی دیوارقاب که من روی یکی از آن ها نشسته ام و تعدادیدو تخت پزشکی 
ن ها محو تصویر آ،قاب هایی که به خاطر خاکدیوار های خاک گرفته وو همچنین

. نددیدی از این اتاق استفاده نمی کندهد که مدت مهستند، گواهی می
باال می اندازدد و در حالی که یکی از ابرو هایش رامی کنرا باز دهانشباالخره راکووان

.و شکافانه اش را به من می اندازدنگاه م
من که به هیچ عنوان به اینا . هیچ فرقی نمی کننرمز ها با اون آبی هااین چشم ق« -

».اعتماد ندارم
.اندازدسپس نگاه تند و تیزی به من می 

»از کجا میای که پاهات به این روز افتادن؟« -
»پناهگاه زندگی « -

:نیشخندی می زند
»بینی میحتما اونجا جایی برای مردم نمونده و هر جا نگاه می کنی چشم قرمز« -
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و از طرفی شودچون پناهگاه زندگی آخرین پناهگاه محسوب می. حرفش راست است
. قرمز هایی است که از راه می رسندبرای چشم اولین پناهگاه

جمعیتش خیلی  زیاد شده و اگه. مردم با غذا مشکل دارناونقدر که. آره« -
همونجوری که داشت پیش می رفت تا االن پیش رفته باشه، با مشکل بزرگی روبرو 

با این که از قبل . دو تا پناهگاه اونجا ساختن ولی باز جواب گوی جمعیت نبود. شدن
»کافی نبود ولی آذوقه رو انبار کرده بودند و هر دو روز به آونجا آذوقه می رسونن

.انگار داشت به حرفش می رسید. دوباره همان نیشخند
یا یک زن گرگانگار از یک . این همه کمک ولی می بینی که چه جوابی می دن« -

همون کاری رو می کنن که اون خائن و مترود ها . وفاداری انتظار داشته باشی،هرزه
» جدا نمی شن عزم ندارن و همین جا می مونن و از مردم ولی این ها اینقدر . کردند

از این حرف . که ناخواسته به آدم تلقین می شودآنقدر با اطمینان صحبت می کند 
ده رکفکری موضوع وه امید به زندگی برای این هایش متوحش می شوم ولی حتما گر

. اند
موقعیت و جلوگیری از ظگروه امید به زندگی قبول کردن و حتما راهی برای حف« -

. اونا بدون برنامه ریزی هیچ وقت کار به این مهمی رو انجام نمی دن.شورش دارن
». چیزی که معلومه اینه که اونا نمی تونستن این همه مردم رو نپذیرن

آره قبول می کردن ولی اونقدر از ما ؟به ما پناه می دادناگه اونا جای ما بودن، « -
تا جایی می تونستن . تی از یک نوکر هم بی اختیار تر می شدیمامتیاز می گرفتن که ح
ن اول مثل سگی که از همو. ما هم باید همین کار رو می کردیم. از ما استفاده می کردن

».گرنه پاچه گیر می شهباید تربیتش کرد و
ملتی هیچ ملتی زیر دست. با یا کامال با حرف هایش موافق هستمیدانم ولی تقرنمی 

نکرده این فکرزندگی بهبا این حال فکر نمی کنم که گروه امید به. دیگر نمی رود
. مثل ماری توی آستین است و نمی توان احتیاط نکرد. باشند

آیند مثل تصاویری از انگار .دستانش متوقف می شود. به بینهات در اتاق خیره می شود
کی اتاق هم کمک می کند و صحنه را آماده می یتار. جلوی چشمانش عبور می کنند

:ولی تلخ می زند و می گویدخندی غیر عادی بخیلی کوتاه لبعد از لحظاتی . سازد
»لوغه درسته؟اون جا االن مطمئنا خیلی ش« -
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.تکان می دهمبه عنوان مثبت سرم را 
اونا به راحتی می تونن اونجا رو تصرف . شلوغ تر هم می شهچون نزدیکتره،اونجا« -

اول پایه هاشون رو محکم می . نه این کار رو نمی کنن. ممکنه این کار رو ننکن. کنن
»... اونوقت. کنن

چون مطمئن است که بقیه اش را می . ه حرفش را ادامه دهدینیازی نمی بیند که بق
. بعد از مدتی سکوت ادامه می دهد. دانم

نفر می رسید ولی دسته کم باالی سیصد نفر همین االن توی بیستاینجا به زور به « -
هم پر می شهکاریسانق یم که اتااونقدر جا کم دار. همه جا پر شده. پناهگاه هستن

ما این پناهگاه رو با ده نفر اداره .فقط این جا مونده که اونم مطمئنم تا فردا پر می شه
ن بیرون رگ گردنشوحتی وقت برای خوابیدن نداریم ولی اونا به جای تشکر . می کردیم

».و مشت هایشون رو به طرف ما می گیرنمی زنه
با . احساس می شودکمی سرد است ولی کم . داروی ضد عفونی را روی پایم می ریزد

باند را آرام به دور پایم می پیچید و . این کار متوجه می شوم بخیه زدن تمام شده است
:می گوید

»؟تونه اونجا رو هدایت کنهکه بچه جوریه؟ کسی هستاوضاع اونجا« - 
شورش قرمز هااگهنمی دونم .چند تا نیروی جدید ولی با تجربه امدن اونجاآره « -

»بگیرن یا نهمی تونن جلوشون رو کنن
»جنگی بزرگ داره راه می افته هیچ کس نمی تونه جلوشو بگیره« -

:مکثی می کند و می گوید
».جنگی که این بار برای همیشه دنیا نابود می شه« -

سرش را برگردانداو هان کسی در می زند ناگ
یه و پاهات خون ریزی کردن حتما اگه دوباره مشکلی پیش آومد .می تونی بری« -

سرش شلوغه و ممکن اونقدر شلوغ بشه کاریسانالبته . بزنکاریسانسری به من یا به 
در ضمن مواظب خودت به هر حال کسی دیگه تو رو میبینه. که منم نتونم بهت برسم

»باش
می صحبت زند و به طرف در می رود و با مردی که پشت در استمیسپس لبخندی 

و یک جفتآوردمی دستش را باال .دمی آیبه طرفم ومی گیردچیزی از آن مرد .ندک
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.کفش  را به من نشان می دهد
دو کفش با همردونگ حاشیهرخاک رویشان نشسته است و ویر کرده غیترنگشان 

.فرق می کند
»این جا پیدا نمی شه،بهتر از این« -

. می رومآهسته به طرف در .ممی پوشبدون معطلی آن ها را به آرامی تشکر می کنم و 
.می ایستمناگهان با صدای راکووان.ندهنوز کمی پاهایم درد می کن

:می گوید،در حالی که چیزی به ذهنش رسیده است
به نیرو احتیاج داریم که کمی توی . بزنکاریساند یه سری به اگه کاری ازت بر میا«-

»کمتر کسی پیدا می شه که کار متفاوتی رو بلد باشه. رشته داشته باشهامور سر 
: می گویمبدون این که سرم را برگردانم

»حتما« -
.سپس از آن جا خارج می شوم
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٦

گردهابیابان

و دستش سعی می کند تا را می بینم که روی یک صندلی ایستاده است و با دکاریسان
تعدادی هم که داخل طبقه دوم .برابر شده استدوجا جمعیت این.ساکت کندمردم را 

.گوش کنندکاریسانبه طبقه پایین آمده اند تا به حرف های هستند نیز 
هیچ اثری از میز و صندلی ها وجود ندارد و مردم داخل پناهگاه به صورت صف های 

مردم ایستادهکاریسانآنقدر شلوغ که تا نیم متری . ایستاده اندکاریساننامرتبی جلوی 
. را ببیننداوحتی تعدادی روی پیشخوان نشسته اند تا بتوانند . اند

تعدادی . ستثنا نیستهم از این موضوع مم منتهی می شود پله هایی که به طبقه دو
تا کسی خم نشود مده است کهد و سرهایی از بین آدم ها بیرون آروی نرده ها نشسته ان

آن سر ها نظاره گر هستند تا سخنرانی .از بین مردم بیرون بیاوردنمی تواند سرش را
.بشنوندکاریسان

همهمه ای به وجود آمده است که فقط می توان صدای کسی که در کنارت است را 
ومی که بی می توان انتظار، استرس، بی خیالی و حتی ترس را در چهره عم. بشنوی

کاریسانارانهمک. را بر زبان می آوردند، دید»یعنی چه اتفاقی افتاده ؟ « اختیار جمله 
. دم را ساکت کنندمی بینم که سعی می کردند تا مررا 
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رف صفی که به ط.له دارمصو نیم با او فاهستم و یک مترکاریساندرست پشت سر 
کنار دیوار قرار می گیرم اوارانمی روم و تقریبا بین مردم و همکایستاده انداوکنار 

.طوری که فقط می توانم نیم رخ او را ببینم
مثل بویی که بعد از مدتی . پاهایم کمی درد می کنندفقط موقعی که قدم بر می دارم، 

. ددرد پاهایم نیز کم کم از یاد می رواستشمام کردن آن عادی می شود، 
قبل از کاریسان. روندی می اموشخ، کم کم مردمکاریسانباالخره با شروع صحبت 

سپس آب .ن نگاهی می کندآبرگه ای را از جیب خود بیرون می آورد و به ،صحبت
:می گوید،دهانش را قورت می دهد و با صدای بلندی که همه بتواند بشنود

دونم این چیزایی رو که می.ساکت... ساکت ... . لطفا ساکت باشین. لطفا ساکت« -
قبول و ا رمی خوام بگم همه رو ناراحت می کنه ولی چاره ای نیسته باید همتون این

مدتی که مردم دارن .اتفاق رخ نده ولی چاره ای نیستن خیلی سعی کردم تا ای. کنین
جمعیت رو به افزایشه و همینطور که . این جا مهاجرت می کنناز نقاط مختلف به 

حتی تعدادی که . ه شلوغ شدهکه این جا بیش از اندازنو می بینینخودتون می دونی
»این جا حضور دارن خیلی زیاد ترن از تعدادی که،اومدن این جااز جاهای دیگه

او ادامه می . دیده می شودکاریساندر چهره ی همه، اشتیاق به شنیدن حرف های 
:دهد

کاری ازشون ساخته . فی می دنزمان زیادی که به درخواست های ما جواب من« -
باید کم کم این جا . بدم خودتون درک می کنیننیازی نیست اوضاع رو توضیح. نیست

انبار .با امروز تقریبا سه هفته اس که هیج آذوقه ای بهمون نرسیده. رو ترک کنیم
.تر اینجا بمونیم خالی تر هم میشههر روز بیش. غذایی روز به روز داره خالی تر می شه

هیچ راهی هم برای انتخاب .یعنی این که ما باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم
صبر کردیم با این حال ما تا این موقع.دیگه نمی تونن جواب گوی این جا باشن.نداریم

و با توجه به آذوقه نمی تونیم بیشتر از کمک برسه ولی دیگه هیچ راهی نیستتا شاید 
»اینجا بمونیم،این

کاریسان.و همه با یکدیگر صحبت می کنندجرقه می زندبین جمعیت دوباره همهمه
ند می کنش هم سعی ارانهمک. دکنمی دوباره با دست هایش شروع به آرام کردن آن ها 

.تا دوباره آن ها را آرام کنند
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اوضاع دوباره آرام می شود و مردم اجازه حرف زدن ،نسبتا طوالنیباالخره بعد از مدت
و بدون این که توجه ی اندازدمی در دستشهدوباره نگاهی به برگکاریسان.می دهند

:به آن داشته باشد می گوید
باید هر چه .شیممیینجا بمونیم بیشتر به مرگ نزدیکهر روز بیشتر اببینین« -

ی دارن و اونا برای این که نمی تونن آذوغه بفرستن دلیل موجه.زودتر از اینجا بریم
پس هر کاری که دارین .دیگهیعنی چهارده ساعت .از اینجا بریمتا ساعت نه امشبباید 

م بهتون کمک می کنن ارانهمک.هر چه زودتر انجام بدین و هر چه زودتر از این جا برین
». تا سریعتر کاراتونو انجام بدین

:می کند و می گویدسپس مکث کوتاهی 
بهتر هم اینه که به .خواین بدونین که چرا دیگه آذوقه نمی رسهتون میمیدونم هم« -

امید به « لی یعنی پناهگاهاینجا دورترین نقطه از پناهگاه اص. شما اینو توضیح بدم
ه رسوندن آذوقه به این ربه خاطر این که راه خیلی دو. »زندگیه « و پناهگاه » زندگی 

. جا سخته و با وجود این همه مهاجر نیرو و آذوقه کم دارن تا بتونن به این جا بفرستن
فقط برای مسافرانی .شه زندگی کرداینجا نمی.در ضمن این جا یه پناهگاه بین راهیه 

»هکمی آذوقه بگیرنکه نیاز دارن کمی خستگی در کنن و
ه چندان با این قضیه کقیافه ی آن ها معلوم استد ولی ازهیچ کس اعتراض نمی کن

د و مثل گوسفندانی که افتاین اولین باری نیست که چنین اتفاقی می.موافق نیستند
همه کامال این ،عبور و مرور پیاپی، بدون حضور چوپان راه را به پایان می رساننداز بعد 

.و برایشان تازه گی نداردقضیه را درک می کنند
د و از داخل آن کاغذ سفیدی را بیرون می کندستش را داخل جیبش کاریسانسپس 

:می گویددجمعیت نشان می دهالی که آن را به درحمی آورد و
ولی همون جور که خودتون هستینتازه رسیدین و خسته میدونم بعضی از شماها« -

کردیم که تم یه نقشه کوچیک درسارانهمکمن و.تمی دونین چاره ای نیس
نطقه چهار تا پناهگاه توی این م.پناهگاهایی رو که می تونین برین ، توش مشخصه

روی نقشه .» ه زندگیبامید « و» پرتو«، » افق«،» زندگی« پناهگاه .اصلی داریم
ر نقشه در ضمن زیر ه.از همه نزدیکتره» پرتو « پناهگاه . جاهاشونو میتونین ببینین

تا بین چهار پناهگاه تقسیم لطفا با هم هماهنگ کنید. ظرفیت او پناهگاهو نوشتیم
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در ضمن پناهگاه های دیگه ای هم مثل .تا یه پناهگاه بیش از اندازه پر نشهبشین 
تعدادی از اونا رو هم روی . می تونین اون جا هم برینهم هستن که )) نور((ه پناهگا
نزدیک ترین پناهگاه فرعی . تصمیم بگیرینمشخص کردیم که خودتون می تونیننقشه

. آذوغه بگیرینباید خودتونه به این دو تا برسونین تا بتونین .))نور((و بعدش )) ارانب((
»؟ندارهیسوالدر مورد پناهگاه ها خب ببینم کسی

لباس های چرکین و کثیفش با ف اول ایستاده است و صورت سفیدردیدرمردی که 
:عرق روی پیشانی اش را با آستینش پاک می کند و می گوید،تضاد دارد

»؟خب اونایی که مریضن چی می شن« -
:جواب می دهدکه همچنان خونسردکاریسان

و هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام مما تا جایی که بتونیم کمکشون می کنی« -
ن خیلی کم شده و در حال حاضر تعداد مریض هایمو.می دیم تا حالشونو بهتر کنیم

ن ها ض هستند که فقط چهار یا پنج تای آتعداد انگشت شمار یا شاید کمی بیشتر مری
م تا اون ها هم و می کنیباز تا بتونیم تمام تالشمونمریضیشون خیلی جدیه ولی 

ولی اگه تا اون موقعه حالشون خوب نشد دیگه نمی تونیم . و بدست بیارنسالمتشون
نمی تونیمتچاره ای نیس.ما براشون آذوقه میذاریم. بیش از این کاری براشون بکنیم
»...طر بندازیم تازه برای چند نفر جون همه رو به خ

و در حالی که ابرو هایش د می کنقطع راکاریسانحرف ،مردی که کنارم ایستاده است
دستش را بلند می ،الت عجیبی را به خودشان گرفته استند و چشمانش حجمع شده ا

:کند و می گوید
اصال .که چی به سرشون میادتمهم نیس.یمیعنی همین جوری ولشون کنیم بر« -

من این همه راهو همین حرفو می زدی؟بوداگه زنو بچه خودت . مهم نیس که میمیرن
»قرار باشه زنو بچمو اینجا ول کنم نیومدم که 

می دهد و می قرار دارد،نزدیکی اش ش که دراراندو برگه را به یکی از همککاریسان
:گوید

و تقاضای رو فرستادیم به مرکزنفرچند. فمحرفو می زنم واقع متاساز این که این« -
ولی تا اون موقع.به محض این که بتونن برامون ماشین می فرستند. میچند ماشین کرد
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که توی این مخمصه و این که فکر نکنم این اولین باری باشه باید این جا صبر کنین
»گیر کردین

یچ کس با این قضه مخالفتی ندارد ه.هیچ کس حرفی نمی زند.همه ساکت می شوند
:ناگهان صدای آشنا از بین جمعیت با تمسخر می گوید

»م این جوری باشهنفکر نک« -
چهره . ناگهان همهمه خاموش می شود و همه سر ها به وسط جمعیت می چرخند

. خشک می شود و به طرف صدا نگاه می کندکاریسان
مان قرمزش مثل گلوله چشد،سجلوی صف می رصدا راهش را باز می کند و وقتی به 

رفیق کالهی اش به کنارش می آید و مثل . دنقفل می شوکاریساندر چشمان ی آتش
گواهی دهنده دو اهریمن است چشمانشان . رهبر شورش افسار را به دست می گیرنددو 

. که افکار شومی را در ذهنشان می پرورانند
جواب اگه شما برای ما قانون گذاشتین پس باید واقعا به این جا آذوقه نمی رسه؟ « -

»نمی فرستینشما مخصوصا برای ما آذوقه . از های ما هم باشینیگوی ن
چهره ای .حتی لب به سخن نمی گشایدهیچ حرکت خاصی انجام نمی دهد و کاریسان

قدمی بر می دارد و روبروی آن دو یاتیالن. آرام دارد و فقط چشمانش تکان می خورد
. مرد قرار می گیرد

»هی منظورت چیه؟ « -
:مرد دست از تمسخر بر می دارد و می گوید

فکر . شما از این کاراتون منظور خاصی دارین. فکر نکم خیلی پیچیده گفته باشم« -
ما از باشینمطمئن. م و شما هر چی گفتین انجام بدیمنکنین ما همینجوری می نشینی

»م نه تا زمانی که شما زنده هستین گرسنگی نمی میری
فقط تعجب می کنم و وقتی دقت می کنم. پناهگاه یک صدا حرف او را تایید می کنند

ایستاده کاریسانگوشه ای به سمت فقط تعداد کمی از مردم . چشمان قرمز می بینم
تعدادشان آن قدر کم است که در مقابل چشم . اند و دو لب را روی هم گذاشته اند

. قرمزها به چشم نمی آیند
:انگشتش را به طرف آن دو مرد نشانه می گیرد و می گویدیاتیالن

که هر چی می گیم باید قبولیعنی این. حواستون باشه باید از قوانین پیروی کنین« -
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»کنین 
نه تا زمانی که قراره از.از قوانین مزخرف شما پیروی کنممن دلیلی نمی بینم که« -

. ، می تونین بدینش به دست مااگه نمی تونین این جا رو هدایت کنین.گرسنگی بمیریم
»تو گروه ما آدم های سزاوارتری نسبت به شما داریم

همه در سکوت فرو رفته اند ولی موجی را احساس می کنم . کندهیچ کس حرکت نمی 
ور که من می بینم این ط. هر دو گروه روبروی هم قرار گرفته اند. که تنم را می لرزاند

. شیری بین گله گرگ. شکست ما حتمی است
:دوبار پا به میدان می گذارد و می گویدیاتیالن

»نمی رسه به این جا آذوقه. برای همین شما باید این جا رو ترک کنین« -
دستی را روی شانه اش حس می کند و بدون هیچ حرفی قدمی به عقب ناگهان یاتیالن

آنقدر . صندلی پایین می آید و روبروی آن مرد می ایستداز رویکاریسان. بر می گردد
تقیم به سم. با صورت او فاصله داردفاصله اش را کم می کند که فقط چند سانتی متر 

.همه در سکوت منتظر هستند. چشمانش زل می زند
مردی که تمام سر ها به سمت.نسبتا شدیدی باز می شودناگهان در ورودی با صدای 

لباسش پر از خون است و از دستش خون .دندر آستانه در ظاهر شده است، می چرخ
:در حالی که رنگ بر چهره ندارد و تنش می لرزد، می گوید. می چکد

».بیابان گردها برگشتن« -
چشمانشان .ه از شنیدن این جمله، ناخود آگاه، یک قدم به عقب برمی دارندناگهان هم

. ه می کنندگشاد می شوند و به صورت های همدیگر نگا
»منظورت چیه؟« -

می زند، به طرف مرد زخمی مرد چشم قرمز را کناربا بی اعتنایی در حالی که کاریسان
می رود 

»چه اتفاقی افتاده؟« -
».یه نفر رو هم زنده نمی زارن. این بار همه رو می کشن. اونا برگشتن« -
»حرف بزن چه اتفاقی افتاده« -

:لرزد، می گویدمرد زخمی در حالی که تنش می 
ن گرد هابیابا. اونا دنبالم هستن. ار کردممن هم فر. اونا شیش نفر از ما رو کشتن« -
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». همه رو می کشن. برگشتن
. حرف هایش مانند موج انفجاری همه را تکان می دهد

»اونا چند نفر بودن؟« -
»...اونا . هر جا نگاه می کردم یه نفر از اونا رو می دیدم« -

به کاریساندو نفر از همکاران .وی زمین می افتدرناگهان تعادلش به هم می خورد و بر 
را از کاریسانسعی می کنم تا احساس .سمت او می روند و او را به طبقه دوم می برند

می آید، آهسته چیزی به سمت یاتیالناو. چهره اش بخوانم ولی فقط او را متفکر میابم
. ، به سمت اتاقش می رودسپس با اشاره به همکارانشوشش می گوید، در گ

:بر روی صندلی می ایستد و می گویدکاریسانیاتیالن به جای 
هر غذایی که شما می خورید اون ها هم . هیچ فرقی بین مردم ما و شما وجود نداره« -

همکارانم صحبتی نمونده، . هر جا شما می خوابین اون ها هم می خوابن. می خوردن
»ناگه سوالی مونده لطفا بپرسیکمک می کنن تا برای خواب آماده شین 

اتفاقات چند لحظه قبل را مهبه نظر آنقدر ورود بیابان گرد ها شک آور بوده است که ه
.از یاد برده اند

متاسفانه همونجور که خودتون می دونین چون تعداد مسافرا . ضوع دیگهوو یه م« -
موردش پس لطفا دیگه در. خیلی زیاد بود دیگه هیچ لباس سفیدی برامون نمونده

وقتی به یه پناهگاه رسیدیم حتما در صورت گفت کاریسانهمنطور که . صحبت نکنین
دم چون اونجا هم همراه ماشینا می فرستم ولی قول نمینکه وجود داشته باشه براتو
گه خب دیگه ضرورتی نمی بینم که در موردش صحبت کنم ا. به این مشکل روبروهستن

»سوالی دارین می تونین بپرسین 
:بعد از مکثی، ادامه می دهد

یعتر هر چه سرسعی می کنه فرستنده ما. اونایی که ناتوان هستند همین جا بمونن« -
ریض ها میان تعدادی و با ماشین ها که برای مبرسونهرو به پناهگاه زندگیخودش

ا چون لباس هم مثل غذ. ناتوان و پیر هستنفقط برای کسانی که . لباس می فرسته
»شده و به این آسونی گیر نمی آد 
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دو با کسی اعتنائی به حرف هایش ندارد،می بیند سپس کمی منتظر می ماند و وقتی 
آهسته به آن ها نزدیک .صحبت می کندکه هنوز کنارش ایستاده اند، ش ارانهمکنفر از 

می شوم تا حرف هایشان را بشنوم
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٧

ت سازشمالقات سرنو

»یه مشکلی این جا وجود داره« -
.ددر حالی که در فکر فرو رفته است این را می گوییاتیالن

»اونا این جا چه کار می کنن؟. بیابون گردها خبری نبودخیلی وقته از « -
و حضور ناگهانی در این جا ناپدید شدن بیایان گرد ها می گذردزمانی نسبتا زیادی از 

.کمی شوک آور است
باید از همین االن به تموم .این اصال خوب نیست.باید یه دلیلی وجود داشته باشه« -

قرمز ها از یه .ماجرا رو خوب نمی بینمنمن به هیچ وجه ته ای. نیرو ها آماده باش بدیم
».این اصال خوب نیست. طرف و این بیابون گردها از طرف دیگه

هم از از طرفی دیگر عقیده ام را حرف های راکووان از یک طرف، حرف های یاتیالن
.تحکم می بخشد که آشوبی بزرگ به راه خواهد افتاد

هیچ کاری از اونا . این بار یه نقشه تازه ای دارن. دوباره کشتن مردم رو شروع کردن« -
».باید مواظب باشیم. بعید نیست

:یکی از همکارانش می گوید
»ممکنه به این جا حمله کنن؟« -
شما باید .شاید آماده برای جنگ. باید مجهز بشیم. گفتم همه کاری از اونا بر می آید«-
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سالحتون آماده باشه البته مردم نباید . واستشون خوب جمع باشهح. نگهبانی بدین
در .سعی کنین آروم و خونسرد باشین. بفهمن ممکنه بیشتر از این مشکل پیش بیاد

ضمن به چند نفر دیگه که می شناسینشون و بهشون اعتماد دارین، خبر بدین تا بیان 
»کمکتون 

.ودمی شکاریسانسپس راهی اتاق 
اووضعیت را برای صحبت کردن باولی .را می دیدمکاریسانباید قبل از خوابیدن 

.نمی بینم و به طرف توالت می رومخوب
نامه ها را از . صف ایستادن وارد توالت می شوم و از آن استفاده می کنمدربعد از مدتی 

. خوشحالم،گم نشده انداز این که آن ها . جیبم بیرون می آورم و به آن ها نگاه می کنم
یکی از نامه ها را از سه نامه دیگر جدا . نامه هایی که زندگی من به آن ها وابسته است

با ضربه هایی که به در نواخته می شود، مه را باز کنم ولی می برم تا نادست . می کنم
.مجبور می شوم تا از دستشویی بیرون بیایم

و فضای پناهگاه در تاریکی بیشتری فرو مپ و شمع های کمی روشن هستند تعداد ال
حاال متفرق شده اند ،جمعیتی که ربع ساعت پیش این جا تجمع کرده بودند. رفته است

. تلنبار شده انددیوار در دو طرفصندلی ها را دید که روی هم، گوشهو می شود میز و 
ا بقیه آن ها را جای حتم.کمتر است،پناهگاه بودولی این تعداد از تعداد که توی 

.دیگری گذاشته اند
جاهایی برای خوابیدن پهن ،همه مثل گور های دسته جمعی کنار هم توی چند ردیف

صدی خر خر تعدادی هم بلند شده است ولی . کرده اند و تعدادی هم به خواب رفته اند
بعضی ها توی رخت. در صدای مالیمی که در پناهگاه جاری است، گم می شود

لی با نقش و وتوی کثیف و نازکی برای زیر انداز و دوباره همان پتوی خوابشان که از پ
مشغول مردی هم . به فکر فرو رفته انداستفاده کرده اند،نگار متفاوتی برای رو انداز

خندی که منشا اش را فقط ببازی کردن با مو های پسر خواب رفته اش  است و گاهی ل
. ند، می زخودش می داند

هیچ شعله ای در آن جوالن نمی می شود گفت خاموش است چون تقریباهمشومینه 
گواهی تحویل شیفت شب را به روز می،دداخل می آینوری که از پایین در به. دهد
بین مردم می چرخند تا اگر کسی کمکی نیاز داردخدمتکاران. دهد
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. به او کمک کنند
خستگی را . بدهند،ه کسانی که پتو ندارندین تعدادی پتو در دستشان است تا بهمچن

کشف کرد که باعث می شود حتی به کسی که در ممی شود از چهره بی رمق مرد
درمده اند،اعتی که این گونه به بار آجم. ی نداشته باشندکنارشان خوابیده است توجه

ولی چرا باید این . ه هم در آن دخالت ندارندمشکالتی که یک ذر. سختی و مشکالت
ونه باشد و ما این همه زجر بکشیم؟گ

دارم منصرف کنند دهند تا من را از تصمیمی که دست هم میبههمه این ها دست 
روی زمین می نشینم و . که به من محول شده است را به پایان برسانمولی باید کاری

. را نمی بینمکاریسانولی مدتی می گذرد . پیدا شودی مانم تا فرصت مناسبی ممنتظر 
تکان می مراشلواحساس می کنم ناگهان قبل از این قدم اول را بردارمبلند می شوم و 

.دورخ
قرار کمربندشلوارم خیره شده است و به برجستگی که کنار کمربنددختر بچه ای به 

ه آنجا زل سال تجاوز نمی کند و بی حرکت بسنش بیشتر از پنج. نگاه می کند،دارد
را به چشمهای من متصل می کند و با این کار مجبور می سپس نگاه نازش. زده است

سپس یکی از بازو هایش را . شوم روی دو پا بنشینم تا بتوانم تا حدودی هم قد او شوم
:و می گویمتوانم صدایم را بچه گانه می کنم می گیرم و تا جایی که می 

»سالم کچولو اسمت چیه؟« -
انگار . دهد با انگشتش به همانجا اشاره می کندبه من جواب دخترک بدون این که 

به را باال می زنم و چشمم پیراهنم. شلوارم استکمربندتقاضای دارد و آن تقاضا کنار 
آن را از . می افتدستفاده می شود،لید از آن اعروسک کوچکی که برای نگهداری ک

را به دخترک انم آن را از کجا پیدا کرده ام آنآزاد می کنم و بدون این که بدکمربند
:سپس می پرسم. می دهم،استن دادهکه با سرش جواب تاییدی به سوال م

»عنوان یه هدیه از من قبول می کنی؟اینو به « -
درنگ عروسک را به او می دهم و او هم با من هم بی. دوباره سرش را تکان می دهد

ظاهری آراسته و تمیزی دارد و مثل فرشته ای کوچک می .داشتیاق از من قبول می کن
در بر ا خط های قرمز که لبه دامن را ن قرمز بلندی که روی دامن سفیدش بپیراه.دمان

.ابق داردتطبه شکل زیبایی با هم ،گرفته است
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موهای بلند مشکی و فرفری به شکل زیبایی دارد که تا روی بازو های او را پوشانده 
و برق حکاکی شده است بر روی دایره ای» ک« رف گردنبندی را می بینم که ح. است

تا نیمه نمایان سینه اش نصب شده و رویبرگه ای که وقتی که چشمم به .می زند
را کاریسانمی توانم اسم .استکاریسان، مطمئن می شوم که او دختر ، می افتداست

نینا « سمش را از روی آن می خوانم موهایش را کنار می زنم و ا. از روی آن بخوانم
:می پرسم. »کاریسان

»هستی؟کاریسانببینم تو دختر « -
:می پرسم. هددرا دوباره تکان می سرشرک که سخت در عروسک فرو رفته است،دخت

ببری پیشش باهاش یه کار ببینم کوچولو می دونی بابات کجاست؟ می تونی منو« -
»مهم دارم

باال ،منتهی می شودرخد و از پله هایی که به طبقه اولسریع می چ،دوباره تایید سر
در . از پله ها باال می روداز بین مردم راهش را باز می کند و بدون توجه به من. می رود

رده است ولی وقتی می بینم ی کنم که به درخواست من توجه ی نکلحظه اول فکر م
تردید از بین می رود و به دنبال او به که باالی پله ها توقف می کند و من را می نگرد،

.راه می افتم
اگر اتاقها، ولی به نظر می رسدبزرگ تر از طبقه هم کف،یک نگاهدر طبقه اول

. استین طبقه اضافه کنیم همان طبقه همکفو دستشویی را به اان، انباروپیشخ
اولین چیزی که جلب توجه می کند تخت های است که تمام فضای این جا را پر کرده 

همه . یا کمی بیشتر فاصله دارندمتر نیم ،تخت های سه طبقه که از ارتفاع تا سقف. اند
، کوله پشتی یا چیزی دیگر را به دادی هم که خالی هستندتعتخت ها پر هستند و 

. ها گذاشته اندآن روی ،عنوان این تخت صاحب دارد
از که بعضی ها مجبور می شوند نیم تنهبین تخت ها فاصله کمی برای تردد وجود دارد

هتقریبا مثل رودی ک. ولی  راهروی بین تخت ها فاصله کافی را دارد. آن جا عبور کند
. نیز در این جا بین تخت ها حکم می کند،شاخه های آن کوچکتر از خود رود است

را می بینم که روی کاریسانتا این که به دنبال دخترک به انتهای سالن می روم 
انگار که سه تخت اول را . صندلی کنار تختی نشسته است و مشغول مداوا فردی است

.ده اندبه مریض ها اختصاص دا
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بقه دوم کشیده شده است که به غیر از سقف و دیوار آهنی وانی هم در عرض طپیشخ
ان طبقه اول در طول وبا این تفاوت که پیشخ.تنها تشابه بین طبقه اول و دوم است

چند خدمتکار.در عرض کشیده شده استکشیده شده اشت ولی در طبقه دوم برعکس
پشت پیشخوان ایستاده اند و به مردمی که می خواهند این جا را ترک کنند، آذوقه می 

م در حال ترک کردن این جا کنم که با حضور بیابان گرد ها، مردیمتعجب . دهند
می می خواهند تا شانس فرار را شاید ماند در این جا را مرگ می بینند و. هستند

.از این جا فرار کنند،ازدست نداده اند
جز .دارد که پر از وسایل پزشکی استان وجودومثل طبقه اول قفسه ای پشت پیشخ

دیوار .دهیچ فرقی با طبقه اول نمی کن،جا تخته خواب سه طبقه استاین که همه 
دیوار ها زردی کمتری همکفطبقه ولی نسبت به استآهنیهمجاهای و سقف این 
.دیده نمی شودهم ار ها هیچ رنگی روی دیو. دارد و نوتر است

او. می ایستم،استنشستهکاریسانباز می کنم و کنار تختی که راهم را از بین مردم 
بی مرد سیاه پوستی روی تخت،. همچنان مشغول کارش است و متوجه من نمی شود

. حرکت خوابیده است و رنگ بر چهره ندارد
ولی با این حال سینه اش بیشتر از حد رسدصدای نفس هایش به سختی به گوش می

و مشغول مالیدن کاریساندستکش پزشکی در دست . معمول باال و پایین می رود
.کرمی بر روی بدن مرد سیاه پوست است

نی نازک پدرش دخترک را می بینم که باراخواهم صبر کنم تا کارش تمام شود ولیمی 
اندازدمی نگاهی به دخترشکاریسان. را می کشد و با نگاه هایش من را نشان می دهد

مثل کسانی که در فکر حالتش. سپس نگاهش بعد از کاوش کوتاهی روی من می ایستد
. اورندیرا به یاد بته اند تا شخصی فرو رف

تبدیل به لبخندی مالمیمپس از مدتی حالت صورتش تغییر می کند و از ابهام و شک 
از جایش بلند .خندش باال می رودبابرو هایش متناسب با ل.می شودان یجو هبا شوق 

درخودش را یزی بگوید نار تخت می گذارد و بدون این که چکمی شود و کرم را 
من بدون این که دستش با پشتم تماسی داشته باشد با بازوهایش . آغوش من می اندازد

. را در آغوشش می فشرد
چیزی بگویم او پیشغوشم می فشرم و قبل از این کهمن هم متقابال او را محکم در آ
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:دیدستی می کند و می گو
ردم ؟ فکر نمی کچی شده از اون جا اومدی بیرونهی رفیق این جا چکار می کنی؟ « -

»که بتونم تو رو این جا ببینم 
نگاه می ای این که مطمئن شود دوباره به منکند و برمی را از دور من باز من دستانش 

. کند
قبال می شاید. هم برای من ساخته نشده بودتازه کارش. ن نبوداونجا جای م« -

»از من نیاز داره به کسی بیشتر . تونستم ولی االن دیگه از عهده من خارجه
:ماسک اخم را بر صورتش می گذارد و می گویدکاریسان

. اونجا به تو خیلی نیاز دارنباالخره به حرف من گوش ندادی و کار خودتو کردی؟ « -
»می تونستی بهشون کمک کنی 

:وشش بیرون می آوردغمن را از توی آ
»؟ایهمه راهو تا اینجا پیاده اومدی و حتما خسته ببینم « -

:می گوید،اوضاع من را درک می کند و بدون این که منتظر جوابم باشدانگار از چهره ام
» کی اومدی؟ ببینم چیزی خوردی؟« -

:می زنم و می گویمبی اختیار لبخندی 
و تازه خودت در رو حتما منو نشناختی چون دقیقا یک ساعته که من اومدم پس« -

»!برام باز کردی
:می گویدشمانش را می بند و باز می کند و چ
ولی من . متاسفم اونقدر سرم شلوغ بود که تمام فکر و ذکرم رو مشغول کرده« -

فکر کنم اشتباه می . تازه خیلی وقته که من درو باز نکرده ام. مطمئنم که تو رو ندیدم
»؟کنی

نشناسی چون خودم هم وقتی توی آینه صورتم رو دیدم، وق داری که منالبته ح« -
»ولی خودت در رو باز کردی . نشناختم چه برسه به تو

چهار پایه اش در قوطی کرم را می بندد و بعد از نگاهی کوتاهی به مرد سیاه پوست،او
:نینا که هنوز کنارش ایستاده است می گویدبهرا با پایش کنار می زند و

یادت نره خوب . یه کم از کارم موندهببر تو اتاقم تا من بیاممو جون روععزیزم « -
»ازش پذیرایی کنی 
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که است می اندازد و مثل این می ماندسپس نگاه عجیبی به عروسکی که در دست نینا
:می گوید،توی عمرش عروسک می بینداولین باری است

»این عروسکو از کجا آوردی؟« -
دست کش دست راستش را در کاریسان. دوباره با نگاهش به من جواب می دهدنینا 

:می آورد و موهای دخترش را نوازش می کند و می گوید
»ب تونسته دل دخترمو به دست بیاره انگار عمو خو« -

. نینا لبخند کودکانه و شیرینی می زند سپس عروسکش را محکم توی بغلش می گیرد
:امه می دهد و رو به من می گویدبه کارش ادکاریسان

. بیامتا من اینجا کارام تموم شه تو با نینا برو تو اتاقم و کمی استراحت کن تا من« -
ه یکی از بیمارا یه سری بزنم و فقط ب. همونطور که خودت می دونی سرم یه کم شلوغه

»دخترم؟همه کارا رو به نینا بسپار اون کارشو خوب بلده مگه نه . دش میامبع
سرش را به عنوان مثبت ،نینا که همچنان در دنیای کودکانه خودش غوطه ور است

و دست را در دست من می گذارد و من را مجبور می کند تا دنبالش به تکان می دهد
. راه بیفتم

مثل . مهارت بسیار من را از بین مردم عبور می دهد و به سمت مقصد پیش می بردبا
استادی که بعد از سال های متمادی معادل ریاضی را بدون فکر کردن حل می کند، 

کند و جلو خاصی از بین مردم راهش را باز میبا مهارتنینا هم با وجود سن کمش 
. می رود

یک اتاق در . یموارد می شو،که آن را ندیده بودمان به داخل راهروییواز پشت پیشخ
اتاقی که در سمت راست قرار دارد . و اتاق نیز در سمت چپدسمت راست قرار دارد و

مطبی. دستشویی و سپس به انبار متصل می شودوی به طبقه اولاز پله های منتهبعد
. درست روبروی انبار قرار دارد،بودمه من در آن جا هم ک

نینا دست من را رها می کند و به حالت دویدن جلوتر از من در سمت راست را برای 
من نشان می بعد از من وارد اتاق می شود و با دستش صندلی را به. من باز می کند

هیچ .غیب می شود،ردثانیه در اتاقی که کنار این اتاق قرار دادهد و در عرض چند
. اتاق شدآن د ندارد و فقط می شود از این اتاق وارد ن اتاق وجورو به آدری از توی راه

.قرار دارد می نشینمصندلی که روبروی میز نسبتا بزرگیروی
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شان از صندلی عضت و تعدادی صندلی چوب که چندان وکنفرانس اسشبیه میز میز 
حتم شش صندلی جلوی میز کنفرانس که به طور .های دیگر توی پناهگاه بهتر نیستند

و حالت کوچه ای را به وجود روبروی هم قرار دارند ،شده اندچیده،استکاریسانمیز 
چرم روی بعضی از آن ها پاره شده است و فقط یکی دو تا از آن ها سالم . آورده است

. هستند
ه از چهار تا فقط یکی خاک گرفته پشت میز کنفرانس کمد های بایگانی قرار دارد ک

درست سمت چپ من، روبروی میز کنفرانس کتابخانه ای . ست و از همه نو تر استنی
کمی توی چشم می ،ن وجود دارد و وسعت آنر دارد که نسبت کتاب هایی که در آقرا
از آن فقط دو سه تا. مورد پزشکی هستنددر،مواردرتعداد محدود کتاب که بیشت. دنز

. ها به موضوعات دیگر می پردازد
خوردن استکان با سینی و بعد از مدت »دینگ « ، سپس صدای ریختن آبصدای

به جلوی من می آید و استکان با احتیاط شمرده وکمی نینا را می بینم که با قدم های 
با این که با تمام احتیاط تا اینجا . سرخ رنگ و تعدادی بیسکویت را جلوی من می گیرد

. نی ریخته استتوی سی،نوشیدنیست ولی مقداری از راه پیموده ا
باعث ،لرزش دستش را می بینم که سنگینی سینی پذیرایی و هم چنین قدرت کم نینا

را از توی سینی برو دو بیسکویتبی درنگ استکان. ن افزون تر شودشود تا بر آمی 
. سینی را توی اتاق می گذارد و روی صندلی روبروی من می نشیندنینا. می دارم

عروسک کوچکی را از توی جیب پیراهنش بیرون می آورد و با دو عروسک مشغول بازی 
. می شود

گرم دیوار ها را وارسی مییاهم به نینا است و نگاه ددر حال خوردن نوشیدنی یک نگ
دیوار های سفید و .تنها جایی که کامال با جای های دیگر پناهگاه متفاوت است. کند

از نگاه کردن .ب شده اندی از چند چهره روی دیوار نصمیقدکه چند قاب عکس تمیز 
،به عکس ها خسته می شوم و از این که تا به حال نینا یک کلمه هم حرف نزده است

:برای این که موضوع را کشف کنم می پرسم. متعجب می شوم
»چند سالته؟. نینا. نینا« -

،برخوردبا این. روی دنیا را پرسیدمنگاه عجیبی به من می کند که انگار بدترین سوال 
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آشنا جواب ناگهان صدای. ا او کر استیمطمئن می شوم که یا من سوالم را بد پرسیدم 
.تفکراتم را می دهد

یکمی . سه ماه دیگه میشه پنچ سالش و در ضمن تعجب نکن اگه حرف نمی زنه« -
»دم رابطه برقرار کنه تا با یه آخجالتییه و طول می کشته

نشان می دهد، آهی تگی او را شود و همراه لبخند بی رمقش که خسوارد میکاریسان
:شق و رق می نشیند و می گوید. دلی روبروی من ولو می شودمی کشد و روی صن

من با عمو یه حرف . شینینا عزیزم میشه بری تو اون اتاق و واسه خودت نقاشی بک« -
»خصوصی دارم 

وارد اتاق می شود و در را وپدرش نگاه کند سرش را تکان می دهدنینا بدون این که به 
: می گوید،می شودوقتی از رفتن نینا مطمئن کاریسان. می بندد

بعد از خیلی شوک سنگینی براش بوده و تازه. که بهش وارد شدهاستش از شوکیهر« -
می اگه دو ماه پیش .خیلی وقتها گوشه نشین بود.مدت طوالنی حالش بهتر شده

»...دیدش 
انگار لحظه بدی جلوی چشمانش . حرفش را قطع می کند و چشمانش را می بندد

پرده ای قرمز رنگ ش در شمانش را باز می کند و سفیدی چشمچ. تداعی شده است
.استفرو رفته

داره خوب می شه کم کم. خیلی سعی کردم تا باالخره حالش به این وضعیت رسید« -
»ولی زمان می بره 

»چه جور شوکی؟ « -
:یکی از چشمانش را می بندد و بعد از مدت کوتاهی می گوید

می شینه جلوی مادرش و گریهروز کامل مییه. مادرش جلوی چشماش می میره« -
می کرد گریهمون جا نشسته بود ووقتی من پیداش کردم هنوز ه. باورش نمی شد. کنه

«
:د و خودش را به نزدیکی من می رساند و آهسته می گویدروی صندلی خم می شو

مثل هیچی از اون قضیه نمی دونه و من. پدرشو هم چهار سال پیش از دست داد« -
و بعد از مسافرت طوالنی باالخره برگشتم تا کنار هم بهش گفتم که پدرش هستم،همه

چون او توی شوک بود حرفمو زود باور و قبول کرد و حاال فکر می کنه . زندگی کنیم
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مرگ مادرش سرزنش نمی نو بابتفقط تنها خوبیه که داره اینه که م. من پدرش هستم
»کنه 

:به موقعیت قبلش باز می گردد و می گوید
لی از روزی که اش بازی می کرد وقبال توی اتاق تنها می نشست و با عروسک«-
ر تو دومین نفاط برقرار کنه که بعد از راکووانوردمش اینجا باالخره تونست با بقیه ارتبآ

ولی انگار که او به سختی کسی رو قبول می کنه. هستی که تونستی دلشو بدست بیاره
»رو بلدی تو راز بعضی از دلها

:زند و با صدای بلند طوری که نینا بشنود می گویده لبخند بی رمقی میدوبار
»راستی دخترم ازت پذیرایی کرد؟« -

بیسکوتی را از توی ،داندکه این قضیه را میکاریسانو دخترش باز جواب نمی دهد 
:داردسینی روی میز بر می

انتظار دیدنتو چی شده که این همه راهو تا این جا اومدی؟ . خب از خودت بگو« -
»داشتم ولی نه االن 

روی زمین می ریزم و به ن را از روی پاهایم بیسکویتم را می خورم و خرده های آبقیه 
:می گویم

».باالخره باید از اون جا می رفتم. دیگه دلیلی نمی دیدم که اونجا بمونم« -
:ش را ستون چانه اش می کند و می گویددستکاریسان

فردا . بهتره بری یه کم استراحت کنی.ات داد می زنه که خیلی خسته ایقیاقه« -
توی این . بهت بگمباید حرف های خیلی زیادی دارم که . صبح با هم حرف می زنیم
رو عتا یکمی اوضاباید به من تو اداره این جا کمک کنی. اتاق با من و نینا می خوابی

تونیم می بعد از چند روز.وضع خیلی آشفتست و دیگه از اداره من خارجه. مرتب کنم
»در مورد رفتن تو صحبت کنیم 

: از حرفش تعجبی می کنم و می پرسم
»مگه تو نگفتی که که باید تا فردا این جا رو ترک کنیم؟« -
:می گویدستن چشمانش حرف من را تایید می کند و با باو
. ته ولی من باید تا چند روز دیگه اینجا بمونم و کمی کارا رو راستو ریس کنمدرس« -

باید قبل از رفتن همه .روز می ریمدر دیگه اینجا می مونیم و بعد از چنفقط منو دو نف



راکاناک
رالین

69

جابه جا بشن رو آماده کنیم تا موقعه ای که چیز رو مرتب کنم و چیزایی رو که باید
».رسهبنشیما

. سپس با یک دستش مشغول مالیدن چشمش می شود
»واقعا به این جا آذوقه نمی رسه؟« -

:می گویدایستد و حرکت باز می از کاریسان،مثل این که زمان متوقف شده است
»منظورت چیه؟« -
ن تقریبا که درست وسط چهار پناهگاه دیگه قرار داره و در ضمآخه پناهگاهی« -

حساب می آید و االن چند دهه است که همینجوری داره به پناهگاه فرعی بهمهمترین 
هر کدوم از پناهگاها به اگه . یهو دچار کمبود آذوقه می شه.می دهکار خودش ادامه 

به موقع می تونن آذوقه ذوقه بفرستن، درسته که یکمی راه دوره ولی ه این جا آنوبت ب
»برسونن 

:د می گیرد و می گویدبه جانب به خوققیافه ای ح
در کار وجود حرفه تو درسته ولی همونطور که خودت دیدی اونق. آره  مشکل همینه« -

اونا حتی نمی تونن که . که این کارا در حال حاضر تو اولویت دوم قرار می گیرهداره
ذوقه آتوی پناهگاه خودشون آذوقه پخش کنن چه برسه که قرار باشه برای این جا هم 

این جا رو تا االن خیلی وقت می گذره که به ما اعالم کردن باید هرچه زودتر .بفرستن
یک پنجم توی انبار . ه تونستم جلوی این کار رو گرفتمتخلیه کنیم ولی من تا جایی ک

». آذوقه نمونده
:دهد کیه میسپس به صندلی اش ت

»؟اوضاع در چه حالهچه خبر از اونجا ؟ « -
بیش.دیگه یه نفر نمی تونه اون جا رو هدایت کنه. مشکالت داره زیاد می شهخب « -

. ن سعی می کنن که مردم رو به این طرف بفرستناز اندازه اون جا شلوغ شده و دار
اگه پیش بینی هامون غلط . بگم که با یه مشکل بزرگ داریم روبرو می شیمرو فقط این 

». ممی کردیاید خودمونو برای بیش از اینا آماده ب. از آب در بیاد تعداد زیادی میمیرن
:لبخندی از روی اطمینان می زند و می گویدکاریسان

اگه همونجوری که . دیم و اگه خدا بخواد مشکلی پیش نمیاما تمام سعیمونو کرد«-
همین . می تونیم از پس مشکالت بربیایمدرست باشهرئیسشون اطالعاتو به ما داده،
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بیشترشون االن داره سه تا پناهگاه بزرگ و پنج شیش تا هم فرعی ساخته می شه که 
»ماده می شن مرحله نهای ساخت هستن و به زودی آتو 

»در مورد غذا چی؟ « -
فکر نکنم از لحاظ غذا مشکلی داشته . تقریبا تمام محصوالتمون رو دو برابر کردیم« -

االن تمام نیرو ها آماده . چی به خوبی اتفاق بیافتهه ولی فقط خدا کنه که هم. باشیم
ت در ه انقش. خب بیا بعدا در این مورد صحبت کنیم.کم داریمزباش هستن ولی با

»مورد بعد چیه؟ می خوای چه کار کنی؟ 
را قبل از این که نامهسهی ام از داخل باروان. آوردمی ن با این حرفش چیزی را به یاد م

بیرون می داخل جیبم قرار داده ام،به آن ها را از کوله پشتی ام ،وارد شودکاریسان
درحال که هم با چشمانش سوال می پرسد و او. می گذارمکاریسانآورم و روی میز 

. دی بیان می کند، نامه ها را از روی میز بر می دارظلف
انگار که جلد نامه های می . دهدها را از زیر نگاه هایش عبور می نامه قبل از باز کردن 

سپس نامه ای که از بقیه بزرگتر است را باز می کند و . توانند از درون خود خبر دهند
. در حال خواندن آثار نارحتی روی صورتش نمایان می شود.ول خواندن می شودغمش

آرامش می کند سپس نامه دوم را باز می کند و این بار با این که تظاهر به بی اعتنایی و 
همچنان سعی می . را در صورتش دیدن تردیدتزلزل و بی ثباتی و همچنیولی می شود 

. کند تا چهره اش را آرام نشان دهد
از پشت آن طور . آن دو نامه را روی صندلی کناری می گذارد و نامه سوم را باز می کند

ق از پشت خوانده نمی کلمات با نور کم اتا. سه کلمه نوشته استکه من می بینم فقط 
ه کوچک مشکی را نیز می جعب.ن آن ها نشانه از کلمه می باشددشوند و فقط مشکی بو

در کوچکش به طرف من است و نمی توانم داخل آن . بینم که به اندازه بند انگشت است
. درش را می بند و داخل جیب درونی بارونی اش می گذاردبعد از نگاه کوتاهی . را ببینم

:می گویدوها را درون پاکتشان بر می گرداندآن
نامه دوم هم از .و فکر کنم خودت بدونی که چی توش نوشتهنامه اولی از پدرته« -

نامه سوم و . که در مورد امور پناهگاه توش نوشتهمدیر جدید پناهگاه امید به زندگیه 
»اون ها جواب نمی خوان یچ کدوم از ه. برام فرستادههم یه امانتی بود که مدیر جدید

جار رفتن بابا در نظر گرفتن کلن. ولی چهره اش در مورد نامه دوم چیز دیگری می گوید



راکاناک
رالین

71

وردن کلمات و همچنین چشمهایش که بهترین و مهمترین خودش هنگام بر زبان آ
.داردضبا گفتهایش تناق،قسمت برای درک حاالت روحی افراد است

چهره اش کم کم . و جمالتش را باتخیر ادا می کندچیزی فکرش را مشغول کرده است 
شاید . می کند و چهره ای آرام به خودش می گیردخودش را حفظآشفته می شود ولی 

نچیزی توی نامه دوم نوشته است که هیچ ربطی به من ندارد و برای همین که م
.خصوصی به من جلوگیری کنددوست او هستم سعی می کند تا از گفتن نامه 

دست هایش را در هم می کند ،صندلی اش بلند می شود و درحالی که از پشتروی ز ا
:و حرکات کششی انجام می دهد تا از خستگی اش بکاهد می گوید

خب فعال تا همینجا کافیه و من دیگه نمی تونم ادامه بدم و دارم از بی خوابی « -
که من و نینا روی یکی از او نا می دوتا تخت وجود دارهتو اون اتاق . بیهوش می شم

فعال وقت برای حرف زدن زیاده آماده شو . خوابیم و دومی هم برای تو که روش بخوابی
».که بخوابیم

سپس دخترش را صدا می زند که ناگهان در بدون کوبیده شدن باز می شود و چند 
می ندادشان از شش نفر تجاوز همراه تعدادی مریض که تعچهره مضطرب و هراسان 

یکی.ندوارد اتاق می شوکند و در حالی که خودشان را به سختی سراپا نگاه داشته اند 
: می گوید،از آن ها که از نفس افتاده است

مریضا دونمدیگه نمی. و همه جا ها پر شدنولی دیگه جا نیستکاریسانمتاسفم « -
»اتاق شماست ه،که هنوز خالیها جاییفقط تن. رو باید کجا جا بدم

:می گویدهم بدون معطلی کاریسان. می ماند تا اجازه کسب کندسپس خاموش 
ون هم شونین بقیه رو ببرین توی اتاق روی تخت بخوابسریع دونفرشون . زود باشین« -

بعد وتر هستنداونایی رو روی تخت بخوابونین که ضروری. همین جا روی زمین
در . این جا بخوابونین تا من وسایلمو بیارمو بقیه روصندلی ها رو از روی زمین بردارین 

»هم خبر بدین بیاد کمک من به راکووانضمن 
:سپس رو به من می کند و می گوید

به . کنیبهتره یه جایی رو پیدا کنی و کمی استراحت. خودت که می بینی. متاسفم« -
»داریم و می تونی بری استراحت کنی کمک تو فعال نیازی ن

. ی قدم های من را می بیند که برای کمک می روم این جمله آخر را بیان می کندوقت
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»بعدا می بینمت « -
می خواهم بمانم و به آن ها کمک کنم ولی می دانم به جزء به هم ریختن اوضاع کاری 

درنگ از اتاق خارج من هم بی. می شودیوارد اتاق کنارکاریسان. از من ساخته نیست
.می شوم

مریض جدید به این جا اضافه وارد پناهگاه شده اند و به همین دلیلیه تازه اگروانگار
. شده است

ان فضا را برای وروبروی می شوم که تا پشت پیشخاز مردم ناگهان با جمعیت انبوهی 
من . برای خوابیدن پیدا کنندهمه در تکاپو هستند تا جایی را . خوابیدن اشغال کرده اند

سرازیر از جمعیتی که از طبقه اول به طبقه همکف.هم بیدرنگ وارد جمعیت می شوم
. هستند می فهمم که ظرفیت آن جا تکمیل شده است

ناگهان مردی را می جایی برای خوابیدن پیدا کنم که اطراف را جست و جو می کنم تا 
انگار با پنجره زیاد . بینم که از جایش بلند می شود و به جای دیگری نقل مکان می کند

تقریبا همانجایی است . ن جا می رسانممن هم بدون معطلی خودم را به آ. سازگار نیست
. که قبال روی صندلی نشسته بودم

. ممی کناندار نازکی را پهن و زیر بالش و لحافم را برمی دارم،کوله پشتیاز پشت 
، از نوک پاهایم  تمام خستگی ام را به مثل آهن رباو زمین روی آن دراز می کشم و 

رهایی از همه چیز که انسان را به پرواز ،احساس آرامش. طرف خودش جذب می کند
لوله شدهپتوی. کمی عضالتم را می کشم تا در این کار تسریع ببخشم. وادار می کند

.می اندازمرا باز می کنم و رویم پشت کوله پشتی ام
می با این حال. غیر ممکن استد از موضوع نامه دوم پی ببرم ولی خیلی دلم می خواه

شاید سرنوشت من در آن نامه قرار . دانم که موضوعات مهمی داخل آن بیان شده است
. ناگهان چهره ای را می بینم که باعث می شود تا از افکارم بیرون بیایم. دارد

انگار دنبال . ددارد اطراف را نگاه می کننینا در حالی که بالش و پتو کوچکی در دستش
دهم می وقتی نگاهش به من که دارم به او دست تکان می . کسی یا چیزی می گردد

عبور می کند و ، سکون به خودشان گرفته اندریبا حالتافتد، از بین جمعیتی که تق
:می پرسم. و همانطور می ایستدمی شودهبه من خیر.کنارم می ایستد

سر بابات کمی شلوغه و وقتمی خوای امشب کنار من بخوابی؟ فکر کنمببینم « -



راکاناک
رالین

73

»نداره 
می قرارخودم گر یکوله پشتی را از کنارم بر می دارم و سمت د. سرش را تکان می دهد

شیند سپس پتو ندو زانو روی زمین می . روی زمین پهن می کنمراش زیر انداز. دهم
. اش را روی زمین می گذارد و مشغول در آوردن کفش هایش می شود

عروسکش را توی .روی زیر انداز دراز می کشد و من پتو را رویش می اندازمسپس
.یرد و چشمانش را می بنددبغلش می گ

»دوست داری برات قصه بگم؟ببینم« -
م سعی ام را بکنم تا باالخره به حرف می خواه. مت منفی تکان می دهدسرش را به عال

. بیاید
»باباتو چقدر دوست داری؟« -

. بی اعتنا به من چشمانش را بسته نگاه می دارد و چیزی نمی گویدباباز
»؟منو چی؟ منو دوست داری« -

و چیزی ولی چشمانش را باز نمی کند عالمت مثبت تکان می دهداینبار سرش را به 
. نمی گوید

قایممن چشم می زارم اون وقت تو می ری و دوست داری فردا با هم بازی کنیم؟« -
»باشه؟. می شی

. همان کار را انجام می دهد ولی این بار کمی رضایت روی لبانش آشکار می شوددوباره
. چشمانش را باز می کند و دوباره می بندد

.به او شب بخیر می گویموقتی از این کار نتیجه ای نمی گیرم 
و از ظاهرش که ساخته دست است طبق عادت از توی کوله پشتی ام جعبه کوچکی 

د ولی کمی تا به بهتری شکل آن را زیبا کنالشش را کردهپیداست که سازنده آن تمام ت
و است که یکی از آن ها خراب شده با لوال به جعبه متصل شده دری . ناموفق بوده است

قفلش با کمی فشار دادن باز می .کمی برای باز و بسته کردن آن مشکل ایجا می کند
.د نیستشود و احتیاجی به کلی

گوشههای داخلی کمی زیبا تر شودند،د تا جدارهالیه های داخلی آن که کمک می کن
که به مرو زمان به گ، رنگ سفید با پاره شدن الیه قرمز رنن پاره شده است و از آای

. ، نمایان شده استتبدیل شدهخاکستری 
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نار هم به یک انگشتر که دو لوزی باریک و دراز کگردنبند و از داخل آن یک عکس،
را از پدرم و مادرم به جا مانده اندکههایی استطور موازی نقش بسته و تنها چیز 

.ممی آوربیرون 
و بزرگ استکمی برایم.نگشتر را دستم می کنمابعد از مدت کوتاه نگاه کردن به آن، 

.عکس را برمی دارم و روی آن را با آستینم پاک می کنم. به جا می شودحتی جاابه ر
. و شکل مثلثی به وجود آمده استآن پاره شدهگوشهدو

که زن و مردی کنار هم ایستاده اند و لبخند بر عکس خانه کهنه ای را نشان می دهد
ماهه چند کودکی، جلوی آن دو نفرطرفدر وسط بریدگی دو درست . لبانشان است

.داخل گهواره ای خوابیده است
م که درون عکس و می کنبرای چند لحظه حس .با حسرت به آن عکس نگاه می کنم

م که االن کجا هستم و ه اکنار آن خانواده شاد زندگی می کنم و به کلی فراموش کرد
. آنقدر محو آن عکس هستم که آن را زنده جلویم احساس می کنم.چه کار می کنم

. و کمی آن را تاب می دهمجلوی صورتم قرار می دهم نگردنبند را به صورت آویزا
. دارد و با تمام گردنبند هایی که تا به حال دیده ام متفاوت استکمی حالت عجیبی

فرو . مربع کوچکی در وسط قرار دارد که هیچ کدام از ضلع های آن صاف نمی باشند
. رفتگی و برآمدگی، صاف و هموار بودن آن را به هم زده است

کامال شکل . چند شاخه به صورت نمی دایره بیرون زده استمثل عنکبوت، از دو طرف
در عین حال کوچکولی با شاخه های ریزی که در اطرافش وجود دارد،عنکبوت است 

زمختی و طرح و نگار روی مربع آن را از آن حالت . ر می رسدظبسیار زیبا به نو
.و آن مربع را جزء الزامی گردنبند به حساب می آوردبدشکلی بیرون آورد است

هیچ کس . یکی از شاخه های کوچک سمت راست را تکان می دهم و مربع باز می شود
ن قرار دارد که عکس نسبتا کوچکی درون آ. به ذهنش نمی رسد که مربع آن باز شود

کاش می . آه که چقدر دلم برای آن دو نفر تنگ شده است. دو دوستم را نشان می دهد
.شد دوباره آن ها را پیدا می کردم

:می گویدم که ان از کنارم صدایی می شنوناگه
بهتره تا می تونی اون ها رو برای خودت نگه داری و ؟حتما خیلی برات عزیز بودند« -

»وگرنه تا آخر عمرت افسوس می خوری از دستشون ندی
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.که ریش تمام صورتش را پوشانده استنمیمی بپیرمردی را .سرم را می چرخانم
.درا نگاه می کنپیرمرد دارد سقف 
از ته م که می شنوکه طرف صحبت پیرمرد من نیستم ولی وقتی اول فکر می کنم

.سخن می گوید، مطمئن می شوممیدی و پشمیانی گودال ناا
به فکر باش.به فکر آینده باش. گذشته ها رو ول کن.دنیا به هیچ کس وفا نمی کنه« -

هتره هر س بپحاال که فقط همین دختر برات مونده .که چه جوری گذشتتو درست کنی
همونطور که اگه دختر من زنده بود همین کارا رو .ش انجام بدیکاری که می تونی برا

همین .تمام تالشتو بکن که دخترتو از دست ندی. ولی حیففففف. دادمبراش انجام می
».تا آخره عمر شادت می کنه

د رنینا دختر من نیست ولی وقتی زبانم می جنبد پیرممی خواهم در جوابش بگویم که 
انگار که درد و . و در خاموشی فرو می رودروی من قرار می گیردروبشپشتبه پهلو و

از مرگ پدرم همین احساس را مثل من که بعد . ادی کشیده استسختی و تنهایی زی
. دارم

می ،کمتر از فرشته ها نداردچهره معصوم نینا که هیچ چیز برای آخرین بار نگاهی به 
و کوله پشتی ام را معکس را به جای اولشان بر می گردانگردنبند و و انگشتر،اندازم

می شوم که آماده خوابیدن. کنارم می گذارم تا خیالم درموردش کامال راحت باشد
. را می بینم که به طرف در ورودی می رودکاریسانناگهان 
مثل باد عبور می ،نند که در مقابل ماشین با سرعت باالمثل درختانی می ماجمعیت

پشت درختان را هاستفاده کرد و منظرکنند و فقط گاهی می شود از فاصله بین آن ها 
گاهی گه،ولی با این حال.مردم هم با عبورشان فضای دید را مختوش می کنند. دید

. را مثل عکس ببینمکاریسانمی توانم 
انگار با کسی صحبت می . کنار در می ایست و لبانش را می بینم که تکان می خورند

گاهی لبخند می زند و گاهی او. کند ولی به دلیل عبور و مرور طرف مقابل را نمی بینم
. هم لبانش باز می ایستند

جمعیت کمتر می شود و می توانم آن مرد آنقدر صحبتشان طول می کشد که باالخره 
فضا تاریک است . دتقریبا پشتش به من است ولی گاهی سرش را بر می گردان. را ببینم
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رخش را یممی توانم نط شمعی که باالی سر آن دو نفر قرار دارد، ولی با این حاال توس
. ببینم

جایی او را دیده ام و بیش از .قیافه اش آشنا است ولی نمی توانم او را به خاطر بیاورم
ناگهان نوری که به چشمم می تابد رنگ چشمش را برایم باز گو می . آندازه آشنا است

مغزم پرونده آن نفر را از کمد ها خاک گرفته بیرون می آبی پرنگ که بالفاصله. کند
. آورد

است و فقط او را چندی قبل در پناهگاه امید عضو گروه امید به زندگی .استنابیداک او 
بعد از مدتی .او هم گاهی صحبت می کند و گاهی خاموش می شود. به زندگی دیده ام

قبل از . باز می کندنابیداکدر را برای کاریسانکردن با هم دست می دهند و صحبت
کوتاهی نگاه . خارج شدن چشمان آبی به طرف من می چرخند و به من خیره می شوند

. می اندازد و از در خارج می شود
ولی بعد از کمی تامل مطمئن هستم به می کنم به جای دیگری نگاه کرده استفکر 

.موضوع نمی شود و به طرف اتاقش می رودمتوجه این کاریسان. من نگاه کرد
پس بعد از مدت کوتاهی فکر به من مهلت نمی دهد و سنگینی پلک هایم بیش از این 

.به خواب می رومکردن



راکاناک
رالین

77

٨

زخمی نفرین شده

دو دستم را ستون بدنم می کنم و در همان . نفس نفس زنان از خواب بیدار می شوم
با آستینم عرق بعد از آه کشیدن پناهگاه به من آرامش می بخشد وحالی می نشینم

سعی می کنم تا خوابم را به یاد بیاورم ولی هیچ . روی پیشانی ام را پاک می کنم
.انگار که فقط چشمانم را بسته و باز کرده ام.یدآقسمتی از آن به یادم نمی 

پیرمرد هر از . پتو را کنار می زنم و کمی چشمانم را می مالمنینا هنوز خواب است 
می پرد و انگار کابوس می بیندچند گاهی از خواب 

کمی آب به صورتم بزنم برای همین به کمک لبه پنجره از جایم بلند می شوم نیاز دارم
با توده ای از مردم روبرو می شوم که جلوی در ورودی اجتماع کردند و با هم که ناگهان 

.کشانده استن جا رون رخ داده که آن ها را به آاتفاق عجیبی بیانگار. پچ پچ می کنند
از بین مردم بیشماری که در خواب عمیق و به نسبت پتو روی نینا را درست می کنم و

کمتری بی خوابی به سرشان زده است می گذرم و خودم را به دستشویی که خلوت 
. کمی خودم را توی آینه می نگرم. وارد می شوم و صورتم را می شویم. می رسانم،است

نفس . ولی همان چیزی است که می بینم. چیزی به من بگویدانتظار دارم تا چهره ام
. بعد از مدت کوتاهی از آن جا خارج می شومعمیقی می کشم و
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کنجکاوی من را . بیرون  نگاه می کنندبه هنوز چند نفر جلوی در ورودی ایستاده اند و 
هر از و مانه کمرش را خم کرده است زده ای کهخورلبه آن طرف می کشد و از مرد سا

:می پرسم،استسرش رکاله سربازی  بوندگاهی سرفه می ک
»بیرون  نگاه می کنن؟به چیزی شده ؟ اون بیرون اتفاقی افتاده که همه دارن « -

سپس بعد از مدتی .روی سرش می چرخاند تا چهره من را بهتر ببیندرا کاله ،پیرمرد
:که انگار من مردی قابل قبول او هستم جوابم را می دهد

یه صدایی از بیرون اومد چند نفر رفتن بیرون دنبال صدا چون کمک می خواست « -
»وم نیست چه اتفاقی براشون افتاده معل.ولی هنوز برنگشتن

»خبر داره؟کاریسانی خواست؟ ببینم صدایی که کمک م« -
:اخم هایش را توی هم می کند و می گویدپیرمرد

»نه او یکم سرش شلوغه نتونست بیاد« -
راه را باز می کنم ،شدن استزیاد درحالاز بین جمعیت که واز پیرمرد تشکر می کنم 

محوطه کمی را ،فقط نوری که از داخل به بیرون می پاشید. و جلوی در می ایستم
بیرون را بیش از اندازه ،روشنایی و عادت به نوربه دلیل بودن در. کرده استروشن 

باز . تا جایی که روشنایی است بیرون می روم و اطراف را می نگرم. تاریک می بینم
. تاریکی است و چیزی نمی بینم

می شنوم و بی اختیار به طرف را سر داده است،ناگهان صدایی که ندای کمک 
از پنجره ها بیرون می تابد راهم را برای با توجه به نوری که که.حرکت می کنمصدا

نجره ها چیز عجیبی که جلب توجه می کند این است که پولی . برگشت گم نمی کنم
. آن ها را بستندکاریساندر صورتی که دیروز همکارانباز هستند 

را از ذهنم بیرون می کنماین افکار . شاید زمانی که من خواب بودم آن را را باز کرده اند
از روی حس . مسیرش را پیدا کنم،دوباره صدا را شنیدمفقط تمرکز می کنم تا اگر

مستقیم در خالف جهت پناهگاه آرام و آهسته به جلو ،ششم و تقریب صدا که شنیده ام
صدای مردم را می شنوم که کم کم محو می شوند و جای خود را به سکوت . می روم

.دنوحشت آور می ده
نورش کافیست و تا حدودی . جیبم بیرون می آورم و آن را روشن می کنماز فندک را 

ترس بر من چیره و باعثزمان،مدتی می گذرد و این مرور.جلویم را روشن می کند
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. تقویت تصمیم برگشت به پناهگاه می شود
می از فاصله نسبتا نزدیکی ران ناله سرشار از کمک تقریبا قطعی می شود که دوباره آ

انگار الهام درونی راه را برای . با نور از میان تاریکی عبور می کنم و جلو می روم. شنوم
. من نشان می دهد و من را هدایت می کند

رافندک. تمام تالشم را می کنم ولی روشن نمی شود. اموش می شودناگهان فندکم خ
ریکی متلق روبرو می وقتی با تا.وزدسکه از داغی نوکش دستم می در جیبم می گذارم 

. بر می گردمقدم به عقبچند.شوم سستی در وجودم رخنه می کند
فاصله . نگاه می کنم،وجی از پنجره هایش را می بینمبه پناهگاه که هنوز نورهای خر

. ادار می کند تا به تصمیم کمی فکر کنمیزی من را وچولی ن جا دارم نسبتا کمی تا آ
. تسنجات دهم و همین برای من مثل شمعی در دشت تاریک اشاید می توانم کسی را 

قدمی بر می دارم و سپس . بندم انگار که با این کار آدمی دیگر می شوممانم را میچش
کمی غیر عادی . ار شوندرهمین باعث می شود تا قدم های بعدی هم پشت سرش تک

. ارج است ولی فرمانبرداری می کنم و چشمانم را باز می کنماست و از ادراک من خ
دوباره به پناهگاه نگاه می کنم . ی شودمچند بار پلک می زنم و هیچ تغییری ایجاد ن

دستم را جلوی صورتم می گیرم ولی حتی دستم  که جلوی . ولی هنوز سر جایش است
چند قدم با احتیاط بر می .هر لحظه ترسم بیشتر می شود.صورتم است را نمی بینم

.صدای ریگ های ریز و درشت را زیر پایم احساس می کنمدارم و 
ه نگاه های من گره که بم به پناهگاه نگاه می کنم انگاردارهر چند قدمی که بر می

،مثل خال.خود را به ماسه سپس به زمین خشک می دهندها جایریگ. خورده است
. هیچ هوایی جاری نیست

. نمسقوط می کناگهان زیر پایم خالی می شود و
چشمانم را باز می کنم و انتظار دارم که همه ی این ها خواب باشد ولی باز همه جا 

لختی . می پاشدنورلوداگکه به داخل از داخل گودال ماه را می بینم . تاریک است
می دهم تا از را تکانن دست هایم درنگ می کنم سپس پاهایم و بعد تنم و بعد از آ

و از همه راحت می توانم انگشتان دستم را تکان دهم. ن ها مطمئن شومسالم بودن آ
. همتر می توانم بنشینمم

کمی گردنم را برای رفع خشکی ماساژ می دهم به زمانی که در این جا بیهوش بودم
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آنقدر گذشته است که گردنم از بی حرکتی زمان دقیق را نمی دانم ولی . فکر می کنم
حمت و با کمک دیوار داخلی گودال از جایم بلند می شوم که به ز. خشک شده است

دلم می خواهد بال در . که به دیوار گودال برخورد کنمدیزی باعث می شوهان چگنا
خارج شوملبیاورم و از این گودا

تا کمی آرام شومدوباره چشمانم را می بندم
به همان شکل و ترکیب و همان حالت . چشمانم را باز می کنم ولی او هنوز این جا است

در زیر چشمان او . درست مثل همان خوابی که دیشب دیده ام. روی زمین افتاده است
تواند به اندازه خطی یفقط به اندازه ای باز است که م. انده مخفی شدپلک هایش

ی اش را صرف این کار کرده ن حال به نظر تمام انرژولی با ای. جلوی چشمانش را ببیند
. است

همان زخم . را پوشانده استو خون تمام بدنش به همان شکل ساق پایش شکسته است 
. باید کمکش کنم ولی خودم هم به کمک نیاز دارم. سطح بدنش را فرا گرفته اندها 

رسی کنم ولی ناگهان چشمانش مثل نزدیک می شوم تا کمی وضعیتش را بقدمی به او
. فنر باز می شود و من را می نگرنند

.که روی زمین افتاده است تغییر مسیر می دهندچشمانش به سمت اسلحه ای 
مدتی صبر می . می کنم ولی کسی جواب نمی دهدطلب چند بار فریاد می زنم و کمک 

او که در سایه چشماندرکنم تا شاید معجزه ای رخ دهد ولی می توان درد بینهایت را 
.است که به هیچ عنوان زنده نمی ماندطوری وضعیتش. ببینمگوداخ مخفی است،

حاال می فهمم چرا او به اسلحه اشاره . حتی اگر کسی ما را پیدا کند او زنده نمی ماند
.می کند

ماشه اسلحه را می . دارم و به طرف سر او نشانه می گیرممیبی اختیار اسلحه را بر 
.کشم



راکاناک
رالین

81

٩

دادگاه

ن با ایولی همه بیدار شده اند. در حال چیده شدن هستندو صندلی ها دوبارهتمام میز 
.هنوز در خواب به سر می برندپناهگاه، تعداد کمی همه سر و صدا در 

شاید او در آن جا تا ابد آرامش داشته . شاید آن گودال، جایگاه همیشگی ویلدی باشد
. باشد

. او نباید به این سادگی فراموش شود. باید او را از آن جا بیرون بیاورم...نه
تعدادی .هستندبه بقیه مردممردم مشغول صبحانه دادن عدادی ازتوخدمتکاران

تعدادی هم به سراغ میز . همانطور روی زمین نشسته و در حال صبحانه خوردن هستند
.دلی ها می روندنو ص

کوله پشتیی ام را نیز روی صندلی .نزدیک نینا می نشینم،به روی یکی از صندلی ها
.و هم نزدیک به من باشدتا جایی برای نینا هم باقی بمانددیگری می گذارم 

. در حال تکاپو هستند تا بتواند صبحانه را برای همه فراهم سازندخدمتکاران
مشغول خوردن .رسمتر از بقیه به صبحانه میدیر،چون از پیشخوان فاصله دارممن

اولین قاشق را توی دهانم می . استدیشب صبحانه همان غذای . صبحانه می شوم
. را بیدار می بینمواهم با نگاه نینا تالقی می کند و گذارم که ناگهان نگا
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دهم و قبل از این که جایم را از دست به طرفش می روم . به چشمان من زل زده است
نینا را بلند می کنم و روی صندلی کنار خودم که به لطف کوله پشتی مورد تجاوز قرار 

. نگرفته است، می نشانم
. انجا می نشیندما دستانش می مالد و ساکت هبدون هیچ اعتراضی چشمانش را ب

»بیارم همین جا صبر کن تا برم برات صبحانه بگیرم و « -
ولی او فقط با نگاهی جوابم را می دهد و بسرعت از بین جمعیت راهش را باز می کند و 

کمی مات و مبهوت می مانم ولی کوله پشتی ام را دوباره روی صندلی . ناپدید می شود
ناگهان حس می گذرد کهمدت نچندان طوالنی.گذارم و به جمعیت نگاه می کنممی 

می گردانم و نینا را می بینم که از جمعیت رو بر. ضربه می زندمی کنم کسی به دستم
. به من نگاه می کندیک سینی کوچک و صورت شستهبا

چابک و بردارم سپسز می گذارد و منتظر می ماند تا کوله پشتی را سینی را روی می
. و مشغول خوردن غذا می شودسریع روی صندلی می نشیند

. غذایش را می خوردو با آرامشقاشق هایش را مرتب و با احتیاط وارد غذا می کند 
مار را می بینم که از بین مردم مثلیاتیالنکه  ناگهان کم کم به آخر غذایم  می رسد

ولی .تقیافه اش کمی عصبی اس. می لولد و راهش را باز می کند و به طرف من می آید
شد و به همان نا هم با نگاه من دست از غذا می کنی. در یک نظر آرام به نظر می رسد

. جهت نگاه می کند
سپس خم می شود و قبل از این که با من آهسته،ا می ایستدنبین من و نییاتیالن

:کند به نینا می گویدصحبت 
»نینا عزیزم معذرت می خوام « -

:رو به من می کند و آرام می گویداو. نینا لبخندی می زند و غذایش را ادامه می دهد
»باهات کار داره کاریسان« -

.بدون توضیح منظورش را می فهمم. نگاه معنا داری به نینا می کند
عمو با من کاره .تموم شد برو تو پیش خالهکه غذاتین عزیزم لطف کن بعد از ا« -

»باشه؟. داره
.می زندد خنبلو با دهان پر سرش را تکان می دهد 

.همراه می شوم و او جلوتر از من راه را باز می کندبا اوکوله پشتی ام را بر می دارم و 
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بدون در زدن وارد می شود و منتظر من . میا همان مطب می رویبه طرف اتاق راکووان
. است و با پاهایش بازی می کندروی میز نشستهکاریسان. می ماند تا من هم وارد شوم

. و دستانش را در هم قفل کرده استکیه دادهبه دیوار تهم راکووان
از پتو به جای رو انداز سبز، . تعدادی بیمار روی زیر انداز، روی زمین خوابیده اند

.بیشتر استکاریسانتعدادشان از اتاق . استفاده کرده اند
در به غیر از دو بیمار که بیدار هستند، بقیه . هیچ دستگاهی در این جا وجود ندارد

گاهی از آن ها ناله ای بلند می شود ولی در مجموع، به نظر . خواب به سر می برند
. بیماری آن ها حاد نیست

بی دو بیمار هم در گوشه ای از اتاق، در حالی که پتو تمام بدن آن ها را پوشانیده است، 
. سینه شان باال و پایین نمی روند. حتی ناله نمی کنند. حرکت به خواب رفته اند

ه ای مغموم به خودش گرفته قیافراکووان. و کنار میز می ایستددر را می بندد یاتیالن
لی ش بی وقفه روی بازوانش می رقصند وانگشتان دست. عصبی به نظر می رسداست و

با ورود ما سر هر دو . د و به فکر فرو رفته استقیافه ای آرام و خونسردی دارکاریسان
دست از بازی کردن با پاهایش بر می دارد و می کاریسان. نفر به طرف ما می چرخد

:گوید
ی پیش اومده که به یه مشکل. گفتم بیای اینجا تا یه قضیه ای رو برامون روشن کنی« -

»دست تو حل می شه 
»ری از دستم بر بیاد انجام می دهم هر کا« -

:صندلی به من تعارف می کند و می گوید
لطف کن هر چی رو که می ؟ چه اتفاقی افتادهمی خوام بدونم که دمدمه های صبح« -

»بگو؟دونی 
که تا راکووان. بدون فکر کردن قضیه دیروز را به یاد می آورم ولی کمی تامل می کنم

. روی چهره من ثابت می ماندبه زمین نگاه می کرد و در  افکارش می چرخید، آن موقع
. انگار می خواهد با نگاه کردن با من حرف بزندپیش از حرکت می ایستد و 

»همه چی رو بازگو کنهزایراسمن همه چیز رو گفتم و نیازی نیست دوباره « -
:تامل من را می بیند می گویدوقتی یاتیالن. سخن باز نمی کنمبا این حال لب به 

تو اونجا بودی ولولی از همون او. نمی دونم چه اتفاقی افتاد. من از اول اونجا نبودم« -
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»بدیازت می خوام بی طرف تمام ماجرا رو توضیح . اون اتفاق کنار تو افتاد
:احت تر صحبت کنمرتا نگاه می کنم کاریسانبه 

اون ویه برخورد بین راکووان.م رو کوتاه می کنم و فقط نظر خودم رو می گمفحر« -
»در نظر اول این برخورد اتفاقی بود ولی من نظر دیگری دارم. یارو اتفاق افتاد

:چشمانش را تنگ می کندکاریسان
»کدوم برخورد؟منظورت از این حرف چیه؟ « -
»گفت که همه چی رو توضیح دادهراکووان. ماجرای تنه زدن او یارو با راکووان« -

:و با لحنی سرزنش آمیز و کمی تمسخر می گویدنگاه می کند به راکووانکاریسان
»انداختی؟تو فقط به خاطر یه تنه دعوا راه « -

:وسط حرفش می پرم و می گویم
»باید طرف دیگه رو هم بهتون بگم . یه استاین فقط ظاهر این قض« -

با کاریسان. صدایی از گلویش خارج می کند و می غردکاریسانراکووان فقط در جواب 
:ن را وادار به ادامه دادن می کندتکان دادن سرش م

»تنه زد راکوواناو چشم قرمز مخصوصا به از نظر من . گفتم این یه طرف قضیه بود« -
»مخصوصا؟ چرا؟« -
رایی غیر عادی بود و یه جو. صحبت می کردننمی دونم ولی قبل از تنه زدن با هم « -

»این کار رو انجام دادن انگار از روی عمد
. کمی چهره اش روشن شده می شودراکووان

»یعنی تو اونا رو مقصر می دونی؟ « -
»نه« -

لب به هم کمی گیج شده است ولی یاتیالنکاریسان. من می نگردبه با تعجب راکووان 
. سخن نمی گشاد و فقط نظاره گر است

»؟ زایراسمنظورتو نمی فهمم « -
: در جوابش می گویم

ماجرا نگاهتمام مردم به ظاهرچون . می تونست به این قضیه بی اعتنا باشهراکووان« -
همه چی به ،با این کاری که کردا نیت او دو نفر رو نمی دونن و راکوواناون. می کنن

کار راکووان.مقصرهشما دو نفر هم فکر می کنین که راکووانحتی. اسم اون تموم شد
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رو راکووانن هم که واقعیت رو می دونم باز م. و مقصر می دوننهمه اونرو خراب کرد و 
»ر چی که می خواست به اونا می گفت مقصر می دونم و نباید ه

:می گویدکاریسان
»این اولین بارت نیست قبول داری؟ کیادین« -

: با نفرت می گویدراکووان
ما برای کمک . یادت رفته اونا با ما چه کار کردن. نیاز به توضیح نمی بیمماسیدان« -

» حاال باید نوکریشون رو بکنیم. بهشون رفتیم ولی اونا حتی آب به ما ندادن
حاال وقتش نیست . جواب مشت رو با مشت نمی دنتو هنوز اونو فراموش نکردی؟ « -
«
»همین سادگی اونا رو قبول نمی کنم من به « -
تو با قبول . چه بخوای چه نخوای ما یه ملت رو تشکیل دادیم. اونا جزئی از ما شدن« -

»کردن اون ها مشکل داری؟
:به طرف در روانه می شود ولی در میانه راه می ایستد و می گویدکیادین

.نه ولی تو باید قوانین بیشتری می گذاشتی تا حتی نتونن از جاشون تکون بخورن« -
اونا همین جوری . اونا باالخره نیش خودشون رو می زننبهت گفتم و باز هم می گم 

»کنن که حتی فکرش رو هم نمی کردی کاری رو میباالخرهساکت نمی نشین و
اگه می نکنه می خوای به پای همشون زنجیر وصل کنم هان؟ چه جور قانونی؟ « -

دونم یچی رو مخودم همه. نمی تونستیم از ورودشون جلوگیری کنیمخواستیم باز
»ولی هیچ کاری نمی شه کرد 

سرش را تکان می دهد و دو قدم باقی ماده تا در را طی می کند که ناگهان کیادین
می خودش را از جلوی در کنار می کشد و گوشه ای . دسصدای در زدن به گوش می ر

. آتشفشان می غردایستد و مثل فوران 
هفت هشت نفر جلوی در ظاهر. کنمچون از همه به در نزدیک تر هستم، در را باز می

ز و حرکت دستش آن ها با بلند شدن از روی میکاریسان. و منتظر اجازه ورود می شوند
یکی از آن ها به نمایند از بقیه یک قدم به . را به داخل دعوت می کند و منتظر می ماند

: جلو می آید و می گوید
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تازه این بیابون گرد ها هم که این اطراف همه تقریبا دارن اینجا رو ترک می کنن« -
فکر کردیم ممکنه به کمک نیاز داشته باشین برای همین اینجا آمدیم تا در . هستن

البته اگه . مطمئنا همکارهای شما خسته هستن.منیشاید بتونیم کمک بکصورت نیاز 
»تعدادمون از این هم بیشتر می شه بخواین

آخرین سیگارش را کشید و با دوستش در مورد پناهگاه همان مرد چشم قرمز است که 
دوستش نیز پشت سر او ایستاده است و حرف های . د به زندگی صحبت می کردندیام

. دم هم در آن ها دیده می شوندرتعدادی از م. تایید می کندبا تکان دادن سر رفیقش را 
:لبخندی می زند و می گویدکاریسان

این اگه شما نمی اومدین مجبور بودیم . آره خیلی به کمک نیاز داریم. تشکر« -
. به شما می گه که باید چه کار کنینیاتیالن. کنیمدرخواست رو از بقیه ب

خارج آن ها را با دستش هدایت می کند و از اتاقاو. اشاره می کندسپس به یاتیالن
روی کاریسان. پشت سر آن ها از اتاق خارج می شودهم بی درنگراکووان. می شوند

به سقف دستش را روی پیشانی اش می کشد و . صندلی ولو می شود و آهی می کشد
. خیره می شود

»نظرت چیه؟« -
خودت سر سخنرانی . نمی شه به اونا اعتماد کرد.درستهحرف های کیادینهمه ی « -

».د رو انجام دادنمبر می اوکوچکترین کاری که از دستشون ، دیدی
.تکان می خورندهایشمعنی که فقط لبیمی خندد ولی خنده ب

»چه کار باید بکنم؟« -
چاره ای . هیچ کار نمی تونی بکنی. خودت جواب این سوال رو خوب می دونی« -
»و یه جورایی آماده باشییایبن کنار وفقط باید یه جوری باهاش.ستین

:می گویدمن را فهمیده است،با این که منظور 
»منظورت چیه؟« -

:رک می گویم
دن که نباید انجام مییه کاری رو انجام اونا ... ممکنه گفت کیادینهمونجور که « -

». بدن
.واضح تر بگویممن منظورم را برای اوابروهایش را به هم نزدیکتر می کند تا 



راکاناک
رالین

87

خوان یه پایگاه و یه بممکنه منظورم اینه که اونا . مایه هاشورش یا چیزی توی این « -
».جای ثابت برای خودشون داشته باشن

.نه حرفم را تایید می کند و نه تکذیب و فقط به حرفم فکر می کند
چهره اش آرام شده است و هیچ اثری . نمایان می گرددناگهان در باز می شود و کیادین

:می گویدبدون این که داخل شود. وجود ندارداز عصبانیت چند دقیقه پیش 
»یه مشکلی پیش اومده ماسیدان« -

:بدون اعتراض بلند می شود و در حال خارج شدن از اتاق می گویدکاریسان
بگه رو می فرستم تا بهتیاتیالن.رت می کنمبخ. مرهمین اطراف باش بهت نیاز دا« -

»ر کنی ولی باید مدتی منتظر بمونی چکا
به طرف اتاقش می رود و کاریسان. من هم به دنبال آن ها از اتاق خارج می شوم

، چشمانم آن تا ناپدید شدن آن ها پشت دیوار. هم پشت سرش قدم بر می داردراکووان
بعد از ناپدید شدن آن ها چشمانم میز نینا را می جویند تا به او . ها را می نگرند

. ولی او را نمی بینم.بپیوندم
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١٠

جلسه

صحبت کاریسانباید درمورد ویلدی با .ی پیدا می کنم و روی آن می نشینمصندلی خال
.یاتیالن را می بنم که به طرف من می آید. کنم

. باید جیره بندی کنیم. ندازیمباید قبل از هر کاری یه نگاهی به آذوقه توی انیار ب« -
شاید بتونیم با این کار کمی وقت جمع .  گفت که تو از پس این کار بر می آییکاریسان

»آوری کنیم 
؟با این عجله رفتکاریسانببینم اتفاقی افتاده که . من آماده هستم« -
»بریم که وقت ارزش داره. آره ولی االن اهمیت نداره« -

درست . انبار کنار مطب قراردارد. جلوی در انبار می ایستیم. روانه می شومبه دنبالش 
.زیر پله ها

:دست می برد تا در را باز کند ولی انگار چیزی به یادش می آید و منصرف می شود
کیادین . کیادینبرای این که راحت تر باشی کوله پشتیتو بده به من تا بدمش به « -

»مطمئنی می زاره اونو جای
مدت کوتاهی منتظر می مانم تا . با حرکت سر به عنوان جواب مثبت، به او جواب می دم

. او برگردد
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»می تونیم بریم . خب حل شد« -
این نسیم  در . نسیم مالیم گرمی صورتم را نوازش می دهد. زودتر از من وارد می شود

وجه ای به آن ندارد هیچ تیاتیالن. رودی ندارد کمی غیر عادی استاتاقی که هیچ راه و
.دریچه را باز می کند و غیب می شود. و به سمت دریچه می رود

گوشه ای صندلی های شکسته را قرار .بتا بزرگی است ولی حالت راهرو داردسانبار ن
تعدادی گونی هم از .داده اند، قسمتی هم کمد ها کنار یکدیگر، دیوار را پوشانیده اند

.متعددی دیده می شودبرق بین آن ها سیم های سقف آویزان شده اند که در 
. من هم به دنبال او از دریچه پایین می روم

او را می بینم که مشغول روشن کردن تعدادی شمع، که روی دیوار، جایی برای آن ها 
. تعبیه شده است

. می شوموقتی تمامی شمع ها روشن می شوند، تازه متوجه تفاوت این جا با طبقات باال
دیوار های سیمانی که بر اثر مرور زمان، قسمت های خراب شده در پایین دیوار ها جمع 

با اندازه ای که صدای زوزه . نسیم مالیم شدت بیشتری به خودش گرفته است. شده اند
. مانند خیلی ضعیفی شنیده می شود

ر کمی جایش را لیست روی دیوار را بر می دارد سپس درحالی که به دنبال نویاتیالن
:عوض می کند می گوید

ی دارن دیگه اونایی که خط خوردگ. که برامون موندهاین لیست آذوقه هایی هست« -
چون تنها آذوقه موجود البته نیازی نیست که بهش نگاه کنی. تو انبار موجود نیست

»... همین جعبه ها هستند و 
ت تمام عوامل چهار گانه رویش لیس. سپس لیست را به من می دهد و منتظر می ماند

همانطور که گفته است، فقط تنها . نمانده استباقی آن اعمال شده اند و دیگر چیز از
چیزی که توی لیست به چشم می خورد که خط رویش کشیده نشده است، پانصد 

. بیست عددی کنسرو است و صد گیاه قرمزجعبه
ولی هیچ اشتباهی نکرده . ها را ببینمدقت بیشتری نوشته به نور نزدیک می شوم تا با

را می بینم که به دنبال جواب نگاه های من یکی از ابرو هایش را اتیالنچشمان ی. ام
به اطراف می لغزد و تقریبا تعداد صد گیاه قرمز نگاهم از روی چهره او. برده استباال

ان آویزان شده از شاخه هایشبه رنگ قرمز تیرهکوچک و میوه هایی شبیه گیالس ولی 
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بدون این که نگاهم را از آن ها بر گیرم می . است و در گلدان های کوچکی جا گرفته اند
:پرسم

تقریبا اینا معدل چند کنسرو . من تا به حال از این گیاه های قرمز استفاده نکردم« -
»غذا می شن؟ 

:لبخند می زند که من معنی اش را نمی فهمم سپس می گوید
اون زمانو فراموش موقعهیچ . عه اینا بودند که جونمون رو نجات می دادناون موق« -

» هیچ کس فراموش نمی کنه . نمی کنم
:دستی به ریشش می کشد و ادامه می دهد

» تقریبا هر گیاه با ده تا کنسرو برابری می کنه « -
پس چهار پایه ای که یکی از پایه هایش شکسته است را به دیوار تکیه می دهم س

. رویش می نشینم
یازده . خب این جوری که معلومه ده هزار تا کنسرو داریم به عالوه هزار تا هم گیاه« -

اگه پنجاه نفر هم ثابت در نظر بگیریم تقریبا . هزار تا غذا داریم و تقریبا سیصد نفر آدم
» چیزی در حدود سه هزار تا کنسرو برامون می مونه 

یشانی اش می اندازد و با این کار، من را مجبور می کند تا چین و چروکی بر پیاتیالن
. کمی برای او توضیح دهم

اگه برای هر نفر دو وعده غذا در روز در نظر بگیریم، برای پانزده روز غذا دارند و « -
چون همه سیصد نفر پناهگاه رو ترک نمی کنن و طبق حدسیات من پنجاه نفر این جا 

پس در . زمان استفاده کردبرامون می مونه که می شه به مروربمونن هزار و پانصد غذا
کل چهار هزار و پانصد غذا برامون می مونه که در کل می تونیم چهل و پنج روز دووم 

باز عوامل پیش بینی نشده رو حساب کنیم تقریبا بیست روز دیگه این جا آذوفه . بیاریم
»      داره 

:ندازد و بعد از مدتی می گویدآهی می کشد و سرش را پایین می ا
» بیست روز کمه « -

مثل فال بین ها چشمانم را تنگ می کنم تا بتوانم از صورتش کمک بگیرم و حرفش را 
:بدون هیچ نتیجه ای می پرسم. تجزیه و تحلیل کنم

» از هر پناهگاه با ماشین تا این جا فقط سه روز راهه !!! کمه؟« -
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:بدون هیچ عکس العملی می گویدیاتیالن
که شما نمی دونین وجود داره چیز هایی . نمی تونن کمک برسونن. اوضا خیلی بده« -

 «
سپس بدون لحظه ای درنگ به طرف نردبان می رود تا مجبور به جواب دادن به سوال 

:سپس می گوید. های من نباشد
.  وقه ها را به بیرون منتقل کننمن می رم تا تعدادی از بچه ها رو بیارم تا آذ« -

لیست را کنار می گذارم و یکی از جعبه . همانطور که گفته است، از نردبان باال می رود
کنسرو را وارسی می کنم تا . تعدادشان با لیست هم خوانی دارد. ها را باز می کنم

دیگر پنج روز. مشکلی نداشته باشند که ناگهان تاریخ انقضای آن جلب توجه می کند
. همه کنسرو ها فاسد خواهند شد

. یکی از کنسرو ها که محتویاتش سبزیجات است را باز می کنم و کمی از آن می چشم
هنوز تغییری در مزه آن ایجاد نشده است ولی تا پنج روز دیگر حتما این تغییر ایجاد 

. خواهد شد
یا نیز به چشم می روی لیست نگاه می کنم و به غیر از کنسرو سبزیجات، کنسرو لوب

این نوع کنسرو هم تاریخ . می کنمبین جعبه ها می گردم تا یکی از آن ها را پیدا . خورد
قطعی می شود و آن هم این است که باید امروز یچیز. نقضای آن پنج روز دیگر استا

. تعداد زیادی باید این جا را ترک کنند. پناهگاه تخلیه شود
گذارم و به دنبال نسیم که دوباره شدت گرفته است، می کنسرو را روی چهار پایه می 

باد درست . انگشتم را با آب دهانم خیس می کنم تا دقیق تر جهت باد را پیدا کنم. روم
تا جایی که می توانم به منبع باد نزدیک می شوم . از پشت جعبه های آذوقه می آید

.ز ادامه دادن باز می مانماولی به دلیل جعبه های زیادی که در سر راه قرار دارد، 
رنگ متفاوتی دارد و با دیوار کناری اش که . دیوار پشت جعبه ها را برسی می کنم

.پوست پوست شده است، کامال در تضاد قرار دارد
به نظر . دیوار بعدی هم همین تشابه را دارد و انگار که هر دو را در یک زمان ساخته اند

تصل کردن آن ها به دیوار های قدیمی، بر آن بوده اند تا با ایجاد این دو دیوار جدید و م
.  قسمتی از منطقه ای را محصور و از آن به عنوان انبار استفاده کنند
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با این حدسیات، نظریه دیگری وجود دارد که راهی به این جا متصل می شود که باعث 
بقه پایین قرار در نتیجه چون در ط. استکاریسانعبور جریان باد در این جا و اتاق 

. دارم به احتمال زیاد چاهی در این اطراف قرار دارد
مدتی مبهوت سپس در فکر، سرمای ناگهانی و لرزش خفیف تنم را می لرزاند و با پناه 

کلمه هایی هستند که » گودال « ، »چاه « . بردن به دیوار تعادلم را حفظ می کنم
.  چشمانم به نمایش در می آیدخواب دیشب را تداعی و مثل پرده سینما جلوی 

نم ناگهان دستی را روی شانه ام حس می کنم و مثل جن زده ها بر می گردم و چشما
با چهار نفر، پشت سرش می بینم که همه من ،یاتیالن . را جست و جو می کنندعامل

را مثل مرده ای که ناگهان جان گرفته است نگاه می کنند و با رد و بدل کردن نگاه ها 
. من را نشانه می روند

.کمی احساس ترحم در نگاه هایشان دیده می شود با چشمانی گشاد من را می نگرند
»ببینم چیزی شده؟ حالت خوبه؟ « -

ر حالی که سعی می کند چیزی را در چشمان من پیدا کند تا جواب گوی دیاتیالن
سرم را . نمی دانم چرا صدا پایشان را نشنیده ام. سوالش باشد، این جمالت را می گوید

تکان می دهم و برای این که کارم را توجیه کنم و هم خبر مهمی را به آن ها اطالع 
:دهم می گویم

» ها رو خوندین؟ تا حاال روی این کنسرو « -
بدون این که آن را از دست من یاتیالن. ه دست او می دهمسپس کنسرو باز شده را ب

:بگیرد لبخندی که بیشتر جنبه غم و اندوه دارد می زند و می گوید
»این یکی از دالیلمونه « -

سپس با دستش به همکارانش دستور می دهد و آن ها را به سمت جعبه ها فرمان می 
:و می گویددهد 

تعداد زیادی از مردم می خوان این جا رو ترک . باید صد تا از این ها را ببریم باال« -
لطفا با فاصله از یکدیگر وایسن تا . باید هر چه سریع تر این ها رو انتقال بدیم. کنن

» بتونیم راحتر این ها رو جابه جا کنیم 
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آن ها از تاریخ انقضا اطالع . فهمموقت کم است، می: حاال منظورش را از این که گفت
همه بدون یک کلمه دستورش را اجرا می کنند و با فاصله از یکدیگر می . داشتند
. ایستند

»ممکنه مردن مسموم بشن« -
به باید کمتر از شیش روز خودشون رو . کننکبرای همین باید امروز این جا رو تر« -

»پناهگاه باران برسونن 
ایستم و من هم به تبعیت از آن ها جلو می. ریچه در طبقه باال می ایستدنفر آخر کنار د

تقریبا دو  ساعت وقت . جعبه هایی که کمر را خم می کنند، به دست دیگران می دهم
می گیرد تا آن ها را از انبار خارج کنیم و از بین مردم که که به کمک ما می شتافتند، 

پیراهنم کامال خیس شده است و در تماس . کنیمبه پیشخوان های باال و پایین منتقل 
با هر بار نفس زدن، احساس می کنم که روحم می . دست با بدنم، به هم می چسبند

. خواهد از بدنم جدا شود
هایم نیز به درد آمده اند ولی با فشاری که جعبه ها به من وارد کرده اند، زخم کف پا

را به کلی فراموش می ، به من می دهد، دردبا نوشیدنی نسبتا خنکی قرمز تیرهیاتیالن
با نوشیدن آن، مثل معجونی که پیری را به جوانی تبدیل می کند، خستگی هم از . کنم

. بدنم خارج می شود
باید یه آماری بهش بدیم تازه یه جلسه هم داره . کاریساننوشیدنیتو خوردی بیا اتاق « 

».برگزار می شه
نینا روی آخرین میز در گوشه پناهگاه طرف در اصلی نشسته و در حال نقاشی کشیدن 

. هیچ کس توجه ی به او ندارد و او در تنهایی با خودش به سر می برد. است
. حتما آن قدر کار سرشان ریخته است که نمی توانند وقتی برای نینا داشته باشند

.، سپس با دستش به من عالمت می دهدوقتی نگاهش به من می افتد، لبخند می زند
.به کنار او می روم

منتظر می ماند تا در مورد نقاشی اش را به من نشان می دهد و با نگاه کردن به صورتم، 
.نقاشی اش نظر دهم

! بی نظیره! عمو تو اینو کشیدی؟ وای چقدر خوشکله« -
وسایلش را با کمک من. صندلی اش بلند می شودروینیشخندی می زند سپس از



راکاناک
رالین

95

دستش را در دست من . جمع می کند و آن ها را درون کیف کوچکش قرار می دهد
فکر کنم بدانم او چه کار می . قرار می دهد و من را به طرف اتاقش هدایت می کند

. قاشی اش را به دیوار وصل کنداحتماال می خواهد ن. هد انجام دهدخوا
. می شویم و نینا با توجه به مریض ها، آرام به طرف کتابخانه می رودکاریسانتاق وارد ا

اگر یکی از آن پنج شبحی که در اتاق حضور دارند، تکان نمی خوردند، فکر می کردم 
بیش از اندازه فضای این . که واقعا شبح هستند و بی اختیار از کنار آن ها می گذشتم

تعجب می کند و قدم هایش بسیار آرام و آهسته بر می جا تاریک شده است و حتی نینا
.  دارد

را می بینم که روی میز کاریسان، بعد از این که کمی چشمانم به تاریکی عادت کردند
. در این اتاق قرار داردکاریسانفقط میز . تون سرش کرده استنشسته و  دستش را س

دستش را . سرعت بسته می شوندپلک هایش را می بینم که به سختی باز می شوند و با
مثل آدم های عصبی، روی میز آهنگ نامنظمی را به اجرا می گذارد و به غیر از ناله 

ر ها متوجه من می همه س. مریض ها، تنها صدایی است که در این جا شنیده می شود
:حتی سرش را باال نمی آورد و می گویدکاریسانشوند ولی 

یه جلسه داریم . ن می خواستم یکی رو بفرستم دنبالتخوشحال شدم که اومدی چو« -
»  وضعیت داره خراب می شه . باید االن تصمیم آخر رو بگیرم. اونم خیلی مهم

دو . سپس یا دستش به طرف تنها صندلی که جلوی کتابخانه قرار دارد، اشاره می کند
کمی فکر می کند و نینا. انگشتش به نشانه عدد دو باال می برد و به نینا نشان می دهد

با . قبل از این که وارد شود به چشمان من خیره می شود. وارد اتاقش می شود
:چشمانش به من می گوید

»  منتظرت هستم « -
، دلی که از همه به من نزدیکتر استمن هم چشمانم را برای او می بندم و روی تنها صن

. بر می گردندکاریسانبقیه ایستاده به طرف . شینممی ن
مدت کوتاهی در . لیوان آب کنارش را بر می دارد و کمی از آن می نوشدکاریسان

سپس برگه ای را به طرف خودش سر می دهد و در زیر دستانش . سکوت می گذرد
:لبانش را به سختی تکان می دهد و می گوید. متوقف می شود

رف های چرت و پرت رونمی خوام مقدمه چینی کنم و اصال حال و حوصله ح« -
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قعا وضعیت خیلی او. وضعیت خیلی خرابه و اون جوری که فکر می کردیم نشد. ندارم
بیاببون گرد ها هم . نیرو این جا کم داریم و نمی تونیم همه جا رو هدایت کنیم. خرابه

خب وضعیتو اعالم . این جلسه برای اینه که یه راهی پیدا کنیم. وزقوز باال قکه شدن یه 
»ین تا تصمیمی بگیریم کن

گاهی می حرفش درست است و جلسه در بین مریض هایی که گاهی سرفه می کنند و 
. نالند، بر گذار می شود

دستی روی . لیوان آب را بر می دارد و مقداری روی صورتش می پاشدکاریسان
در حالی که راکووان. کند تا جوابی دریافت کندنگاه می و به همهصورتش می کشد 

:دستانش را رد هم فرو کرده و به دیوار تکیه داده است، می گوید
ما به . مردم دارن بیشتر می شن و آذوقه های ما کمتر. هیچ راه سریعی وجود نداره« -

» باید یه جوریه آذوقه تهیه  کنیم .  آذوقه نیاز داریم
از مدت کوتاهی سکوت، می سرش را به عنوان تایید تکان می دهد و سپس بعد یاتیالن

:گوید
طبق آماری که خودم گرفتم یک هفته پیش فقط روزی سه نفر وارد پناهگاه می « -

چون راه تا این جا زیاده برای . شدن ولی االن روزی هشت نفر وارد این جا می شن
همین چند روزی که این جا می . همین مدتی این جا می مونن و استراحت می کنن

نظر من اینه که همین االن همه از این جا برن. برای ما گرون تموم می شهمونن خیلی 
 «

:یکی از خدمه ای که تا به حال او را ندیده ام در ادامه حرف همکارش می گوید
. و برای تعدادی که این جا می مونن باید از پناهگاه های اطراف آذوقه تهیه کنیم« -

»رو تخلیه کنیم همین االن هم باید نیمی از پناهگاه 
:ند و می گویدمو های آشفته  اش را کنار می زکاریسان

»نظر تو چیه؟ زایراس« -
نفر که هیچ همه نگاه های به طرف من می چرخند و منتظر هستند تا تجربه های یک 

.بشنونددر مورد او نمی دانند را
:می گویم

که هیچ وقت این ود دارهوجبا نظریه آقایون موافقم ولی یه مشکل این وسط « -
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همونطور که بهت . ما برای همیشه به این پناهگاه نیاز داریم. خالی نمی شهپناهگاه
خالی بشه نمی شه انتظار داشت که. گفتم این جا دقیق وسط پناهگاه های دیگه است

 «
:با دست حرفم را تایید می کندکاریسان

چاره ای نیست حتما باید این جا آره درسته خودم خیلی بهش فکر کردم ولی « -
» تخلیه بشه 

فکر . که ضروری باشه چون بهترین پناهگاهه از لحاظ موقعیتهمفکر نکن» باید « « -
ون ترین راه فراهم کردن به نظرم آس. م که تنها دلیل شما فقط نرسیدن آذوقه باشهننک

حدود هشتاد درصد مردم . رو تخلیه کردمی دونین که نمی شه این پناهگاه . ستآذوقه 
»  از این راه عبور می کنند 

» ...بیابون گرد ها از یه طرف و . این جا موقعیت خطرناکی دارهحرف تو درسته ولی « -
:تامل می کند سپس ادامه می دهد 

تا» امید به زندگی «  من این همه راهو از پناهگاه . برای همین منو این جا می بینین« 
تخلیه این ،این جا اومدم تا جلوشو بگیرم ولی تنها راهی رو که میبینم برام مونده

خطراتی .باید این کار رو بکنیم تا این جا فقط برای تامین آذوقه استفاده بشه. جاست
»! وجود داره که شما نمی دونین

: می گویددر حالی که به من اشاره می کند، کاری متخد
منظور از تخلیه ، . درست میگهکاریسان. تا جمعیت متعادل بشهاین کار نیازه « -

باید هر طور شده برای . تا رسیدن آذوقه باید این کار رو بکنیم. تخلیه ی کامل نیسته
همه این جا رو ترک می کنیم و فقط یه دو سه نفر این جا می . این جا آذوقه بفرستن

ی گن که فقط نیم تا یک روز می تونن به کسایی که بعد از ما به این جا میان م. مونن
» .این جا استراحت کنن

:به صندلی اش تکیه می دهد و در حالی که سقف را نگاه می کند، می گویدکاریسان
باید بعد از اون هم فقط این جا به عنوان استراحتگاه استفاده . تا رسیدن آذوقه نه« -

». هر چند اگه می شد اینجا رو تخلیه کرد خیلی بهتر بود. بشه او هم نیم روز
ممکن است بر روی تصمیم . بگویمکاریسانباید آماری که از آذوقه به دست آوردم را به 

.گیری تاثیر بگذارد
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همونطور که خودتون می دونین تا . در مورد آذوقه. راستی یه چیز رو فراموش کردم« -
باید هر طور شده واسه این جا آذوقه فرستاده . می شنپنج روز دیگه کنسرو ها فاسد 

باید زودتر از اینا . باید اینو مطمئن باشیم و اتفاقات ناگهانی رو هم در نظر بگیریم. بشه
باید یه فکر . ما هنوز نمیدونم چقدر آدم وارد این جا می شه. به اذوقه فکر می کردیم

» .واسه همیشه برای این جا کردیاساس
: لب به سخن می گشاید و می گویدبا پایان یافتن حرف منکیادین

نگران آذوقه نباشین . همونطور که بقیه گفتن منتظر می مونیم تا پیام به اونا برسه« -
نفر هم اداره این چند. این جا می شه پناهگاه سر راهیهمه این جا رو ترک می کنیم و 

جا رو به دست می گیرن و در ضمن باید همه تا آخر امروز به جزء اونایی که تازه 
خیلی از مردم ! بیابون گردها. فقط یه مشکل وجود داره. رسیدن، این جا رو ترک کنن

اینو هم بگم که اگه یه درصد اتفاق بیفته و .ن این جا رو ترک کننرسبه خاطر اونا می ت
». گرد ها به این جا حمله کنن ما هیچ شانسی نداریمبیابون 

انگار قضیه پیش آمده، کمی غیر . برای مدت کوتاهی همه در سکوت فرو می روند
. منتظره بوده است

:یاتیالن با صدای قدم هایش سکوت را می شکند و می گوید
اتفاقی رفتن ولی خب مثل این که یه فکر می کردیم بیابون گردها برای همیشه « -

تا خبر دادن و رسیدن نیروی . در هر صورت ما کاری نمی تونیم انجام بدیم. افتاده
دونیم اونا می خوان چه کار کنن هنوز نمی.کمکی به این جا، فرصتی برای ما نمی مونه

».خودمون رو آماده کنیمطرف اونا ازاحتمالیباید برای حملی ولی 
:راکووان مداخله می کند

» . اونا به این جا حمله نمی کنن« -
:درحالی که پلک هایش از همدیگر فاصله می گیرند، می گویدکاریسان

»چی اونا به این جا حمله نمی کنن؟ منظورت چیه ؟ برای« -
و یاتیالن جابه جا می شود، بعد از کمی تامل کاریسانراکووان در حالی که نگاهش بین 

:می گوید
به احتمال خیلی زیاد هدف خاصی . اونا اتفاقی مسیرشو به این جا کشیده نشده« -

می دونم ...یه نفر می گردن دارن دنبال شاید دنبال یه چیزی می گردن، شاید . دارن
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وقتی به منظورشون . هرکاری ازشون بر می آد ولی اونا کاری با این پناهگاه ندارن
»ینه که نمی دونیم منظورشون چیه فقط مشکل ا. رسیدن از اینجا می رن

. استعادی غیرو حرف های راکووان کمی تردید برانگیز . همه در ابهام به سر می برند
کاریسانراکووان وقتی نگاه . در فکر فرو رفته است و به راکووان نگاه می کندکاریسان

: ترغیب می شود و می گویدرا می بیند،
مشکلی این .طولش نمی دادناین جا حمله کنن، این قدرستن به وااونا اگه می خ« -

». جا رو تهدید نمی کنه یا حداقل تا زمانی که این پناهگاه خلوت بشه
حاال حرفش منطقی به نظر . راکووان دیگر نیازی نمی بیند که صحبتش را ادامه دهد

می یا چه کسی بیابان گرد ها دنبال چه چیزی .همه در فکر فرو رفته اند. می رسد
گردند؟

خب ببینم . باید آماده باشیم. حرف راکووان درسته ولی با این حال نباید ریسک کرد« -
»دیگه کسی حرفی نداره؟ 

. اعالم می کنندپایان جلسه را یا تکان دادن سرهایشان، همه 
نفر در فکر هر سه . ، یاتیالن و راکووان از اتاق خارج می شوندکاریسانهمه به غیر از 

. شاید من هم باید از اتاق خارج شوم.فرو رفته اند و به اوضاع پیش امده فکر می کنند
. از روی صندلی بلند می شوم که ناگهان نینا را می بینم که به من اشاره می کند

وقتی نینا من را می بیند از روی تختش پایین می . می شومکاریسانوارد اتاق نینا و 
. تش نقاشی که روی دیوار چشبیده است را به من نشان می دهدآید و با دس

شاید حالشان خوب شده است و . هیچ اثری از دو مریضی که در این اتاق بودند، نیست
. به هر حال نینا از آوارگی خالص شده است... شاید 

کنم به اطراف نگاه می. دریا، موج بر می دارندنقاشی ها را می بینم که مثل آبناگهان 
به . تا محرک آن ها را پیدا کنم ولی هیچ دستگاه  برودتی و حرارتی در اتاق نمی بینم

موج ها از پشت کتابخانه و کمد . نقاشی ها نگاه می کنم تا بتوانم جریان هوا را پیدا کنم
ولی نینا به باد هیچ . مثل همان جریانی که در طبقه زیرین جریان دارد. نینا جریان دارد

حتی گوشه یکی از نقاشی هایش که در اثر باد . ندارد و انگار برای او عادی استتوجه ی 
. از دیوار جدا شده است را می چسباند
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به عنوان خروج به طرف کمد ها می روم تا آن ها را بررسی کنم ولی هیچ راهی پیدا 
ن هوا دوباره به نقاشی ها نگاهی می کنم ولی جریا. نمی کنم تا بتوانم پشت را ببینم

.قطع شده است
. ناگهان از بیرون صدای فریاد کوتاهی را می شنوم
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١١

ناکامی

. از این اتاق خارج شومکند تا میدترغیب ایجاوحشتی غریب در من
قیافه مرد . کنار تخت مرد سیاه پوستی ایستاده است و او را معاینه می کندکاریسان

روی کاریسان، باالکر کنم همان مردی است که در طبقهف. سیاه پوست کمی آشناست
.پوستش کرم می مالید

نیم تنه باالیش لخت است و . کپسول اکسیژنی به دهان مرد سیاه پوست وصل است
هم در حالی که سینه اش باال و راکووان. نظم باال و پایین می رودسینه اش تند و نام

. نگاه می کند،پایین می رود، خیره به مرد روی بستر افتاده
:سکوت را می شکند و می گویدباالخره یاتیالن

»شد؟ اون دارو ها هیچ اثری نکردند؟ چی« -
:دست از معاینه کردن بر می دارد و در حالی که به فکر می رود، می گویدکاریسان

تره آماده باشیم به.هر لحظه داره حالش بدتر می شه. اهی به ذهنم نمی رسههیچ ر« -
«
»ممکنه هنوز کار کنه . سریعتر شدهفقط تنفسش. ولی هنوز عالئمش ظهور نکردن« -

:میدی تکان می دهد و می گویدسرش را با نااراکووان
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همه عالئمشون مثل . نه تا حاال این پنجمین نفره که داره این جوری می شه« -
»باره اشتباه شد ود. این هم داره مثل اونا پیش میره. هم تکرار شدن

آن را اجرا ،که طرف دستور استبرد تا یاتیالنباال میابرویش را به طرفکاریسان
چشمانش مثل خون روی برف ریخته است ولی با . نگاهش به من می افتدسپس.کند

.  این حال نسبتا به دو ساعت پیش موج های خستگی چشمانش کم ارتفاع تر شده اند
»بند بیا داخل و در رو هم ب« -

:می کند و می گویدسپس رو به یاتیالن. نار در می ایستمداخل می شوم و همانجا ک
»نمی خوام از این که هست بدتر بشه . و نینا رو از این جا ببریه لطفی کن« -

. و به من خیره می شودرش جلوی در ظاهردنینا را می بینم که با گفته پ
انگار از صحنه ای که قرار است . او را در آغوش می گیرد و از در بیرون می رودیاتیالن

وانم مدت کوتاهی بعد از رفتن آن ها در سکوت می گذرد و می ت. وهم دارد،پیش آید
به چهره آن های  درناآراماین که با. بخوانمو راکووانکاریسانبی ثباتی را از چشمان 

وی می توانم عرق ر. در صورتشان کمی شورش می کندولی امید،وضوح دیده می شود
ولی آن ها حتی کمی دشان پیش روی می کنچانهصورتشان را بینم که حتی تا زیر

. نددهسرشان را تکان نمی 
گهان در حالی ان. سکوتی وحشت آور که فقط صدای نفس کشیدن ها به گوش می رسد

ند، لرزش خفیف سپس تشنج شدید مرد سیاه یت را پیش بینی می کنکه همه موفق
. پوست را به خود لرزاند

. و را می گردند و من هم به کمک آن ها می شتابمدست و پاهای ادو نفربی درنگ آن 
ما را ،می مانددیم ولی نیروی که از هیکل نحیفش بعروی ران هایش فشار وارد می کن

.کمی تکان می هد
مده شوکه شده اند و از صحنه به وجود آ. آرام می گیردمدت کوتاهی می گذرد و او

در آن ها می لولداضطراب. باورشان نمی شود
.برای اطمینان همچنان او را نگه می داریم. کشیدنش سریع تر می شودنفس

. شت امید را در چهره شان مشاهده می کنمباره مدتی در سکوت می گذرد و بازگدو
سستگی می جدی بودن تبدیل کرده است، دچار گبه،ه شان را که امیدچهر،ولی دلهره

یشهان روی هم و با نزدیک کردنکند و آن ها سعی می کنند تا با فشار دادن لب ها
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. ابرو ها به چشمانشان از آن جلوگیری کنند
می شود و مدت کوتاهی می گذرد و دوباره در اوج امید، از شدت نفس کشیدنش کاسته

که انگار خودش را از قبل راکووان. ه در ظاهر نفس نمی کشدآن قدر تقلیل می یابد ک
کنار تخت که با کنار رفتن از برای این آماده کرده است، دستگاه شوک دهنده را 

. جلوی دیدگانم ظاهر می شود، بر می داردکاریسان
نفس مصنوعی به مرد سیاه تاو را با دست متوقف می کند و مشغول دادن کاریسان

وقتی می بیند که تالش . نمی شوددر او احساس ولی هیچ تغییری . پوست می شود
. را فرا می خواندهایش بی فایده است، با دست راکووان

دفعه اول شارژ می کند ولی بی فایده است، دومین بار هم به همین روال می راکووان
آب دهانش را قورت می دهد و برای آخرین بار شارژ می . گذرد ولی باز بی فایده است

،ذارد و فقط طنین صدای باال و پایین شدن مرد سیاه پوستکند ولی هیچ اثری نمی گ
. در اتاق می پیچید

سر را پایین می اندازد و آه بلندی از ته .شده استنابودمثل این که دنیا برای آن ها 
که کار من هم تحت تاثیر آن ها از این .دل می کشند و در دریاچه غم فرو می روند

.هم از سکوت این جا در خود فرو می روموقرار می گیرم،نتیجه ای ندارد
مرد سیاه پوست سقف را نگاه می کند و انگار دنبال روح خود که به اوج آسمان ها می 

از روی تاسف مردن او و بی نتیجه ماندن کارش روی زمین کاریسان. می نگرد،رود
تگاه هم همان طور که دسراکووان. ین دستانش قرار داده استنشسته و سرش را ب

. شده استکوچک شک در دستانش قرار دارد، به مرد سیاه پوست خیره
روی درصورتی که حتی یک عالئم ظاهری.تم که دنیا این قدر خطرناک استدانسمی

سکوت هم انگار با مرگ دستشان توی یک کاسه . بدنش نیست این چنین می میرد
. است

غمگینی به وجود می آید که پاهایمبا آمیزش سومین عنصر تاریکی، آنقدر فضای 
مرگ یک . سست می شود و در حالی که روی پاهایم می نشینم به دیوار تکیه می دهم

خیلی ،افتدچشمان کسی اتفاق میظاهر خیلی آسان است ولی وقتی جلوینفر در 
.  تاثیر گذار است

است، بهره شدهصدای ضربه روی میز وادارم می کند تا نگاهم که به جای نامعلومی خی
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. را می بینم که دوباره مشتی روی میز می زندکاریسانطرف صدا بکشانم و 
همه چیز داشت خوب پیش می . چرا این طور شد. لعنتی.لعنتی. لعنتی. لعنتی« -

نابود شد بدون این نمی تونم قبول کنم که تمام تالشم دوباره. چرا این جور شد. رفت
»نه نه . یری ایجاد بشهکه حتی یه تغ

می کند تا به با لحنی که سعی و هم توسط صدا ها از افکارش بیرون آمده است راکووان
:می گوید،دهدبلش امید طرف مقا

»نه این جوری که تو می گی نیست« -
اعالم می د و با مشت دیگری جدیت را در نظرشروی حرفش پافشاری می کنکاریسان

. کند
که همونجوری مرد. ندیدی که حتی یه تغییر جزئی با بقیه هم نکردمگه. هست« -

».بقیه هم مردن
بقیه تکرار شد ولی ، مثل اشتباه می کنی درسته که در کل همه اتفاقات مرگ« -

همه . ه بعد از اون مردقپنچ دقینتقریبا بین بوجود آمدن تشنج پنج دقیقه و همچنی
ر دم می مردند تشنج می گرفتند و د،بعد از قرص هابالفاصله در کمتر از یک دقیقه 

»بدون هیچ وقفه ای 
اینو می توان. اون به خاطر مقاوت خودش بوده و در کل قرص های ما کاری نکردن« -

»ت کرد ممقاوت طرف گذاشت و ممکنه استثنایی باشه برای همین بیشتر مقاوجز
بیشتر فکر کنی بیشترین کسی که تونست مقاومت کنه فقط دو دقیقه بوده و هبهتر« -

ونست حتی یک ثانیه هم دوام بیاره ولی این یکی تنتازه اون هم بعد از تشنجه مرد و 
»تونست بین قرص و تشنج زنده بمونه بین پنچ  دقیقه 

در و،می شودبعد از فوران دوباره خاموش و مثل آتش فشان سکوت می کند کاریسان
:کمی به مرد نگاه می کند و می گوید. تاریکی فرو می رود

ه بوده برای همین این قدر در مقابل بیماری مقاوم تر از بقیممکنه بدن این مرد« -
»به وجود نیومد یعنی دوباره شکست در اصل قضیه هیچ تفاوتی. تونست تحمل کنه

. روی میز می گذارد،شدستروی صندلیش می نشیند و سرش را بین دو
من که بعید می . طمئن شویمباید روی یه نفر دیگه امتحان کنیم تا از نتیجه اش م« -

من هنوز.تا به حال با چنین بیماری بر نخوردم. م بیارهیک نفر بتونه اینقدر دوودونم



راکاناک
رالین

105

»همون نظرم رو دارم 
»سرم درد می کنه . من می رم بیرون. َاه لعنتی لعنتی« 

.را تایید می کند و به مرد سیاه پوست خیره می شودکاریسانحرف ،راکووان با سر
در حالی که دستش را بر روی پیشانی اش گذاشته است، از اتاق خارج می کاریسان

. شود
به تا بتوانم وادارم می کند تا از این فرصت استفاده کنم مرگ این مرد سیاه پوست 

بدون این که چیزی بگویم او را . او از اتاق خارج می شومههمراو ویلدی کمک کنم
:همراهی می کنم ولی قبل از خروج می گویم

»وجود داره؟ این اطراف گودال یا چاه « -
بر می گردد و با بی اعتنایی ساختگی که آن را از طرز قرار گرفتن چین و کاریسان

نگاهی به من می ،برای بی اهمیت نشان دادن موضوع استکهچروک روی صورتش
:کند و می گوید

»چرا چیزی شده؟« -
. انتظارش را داشتم آن بادی که از انبار خارج می شد و همچنین در اتاق نینا قرار داشت

.یعنی راهی مخفی از چاه به داخل پناهگاه امید. به احتمال زیاد باید همین چاه باشد
»ضیح می دم ات تواه برتو ر« -

هدف رانشانه به آن چیز که می خواستم دست پیدا کرده ام و با این کار با یک تیر دو
این است تا به یک هدف بادی است که زیر پناهگاه است و دومین هدف هم . می گیرم

.ویلدی کمک کنم
توضیح می ا به او رموضوع ویلدی،در راه رسیدن به آن که کمتر از بیست متر است

همان طور که فکر می کردم موضوع هم . دقت به من گوش می دهددهم و او هم با
.برای او جالب می شود

»چرا اینو زودتر بهم نگفتی؟ « -
صت دیگه این آخه با حضور بیابون گردها، فکر می کردم که می تونیم توی یه فر« -

». کار رو انجام بدیم
نگاهی به من می کند 

»واسه چی بهش حمله کردن؟ « -
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»وقتی من سر رسیدم یهو دیدم که بهش حمله کردن و کشتنش . نمی دونم« -
»گفتی می خواست به گروه امید به زندگی بپیونده؟ اسمش ویلدی بود؟ « -
». به من که اینطوری می گفت. آره«  -
»چیزه مشکوکی هم ازش دیده بودی؟ « -
»منظورت چیه؟ « -
قبل از این که بکشنش، اتفاق ببینم. ی خوبی ازاین موضوع به مشامم نمیرسهبو« -

»خاصی نیفتاد؟ 
بعد از این که زدنش، با چاقو بهش حمله کردن . ه اسیر شده بودکمن زمانی رسیدم « -

»و بعد انداختنش داخل چاه 
.کاریسان در فکر فرو رفته است و با خودش کلنجار میرود

.دامه می دهیمدر سکوت به راه ا
و همچنین قرار گرفتنبا بیرون آمدن از آن فضا. بسیار کار آمد استکاریسانواقعا نظر 

مثل بیرون . مرگ آن مرد سیاه پوست در نظرم کم رنگ شده استدر فضای آزاد، 
. مدن از هوای گرفته مرداب استآ

داخل آن به شوم و خم می . کردم، می ایستیمبرسیکنار همان چاه که دیشب آن را
آب ون آن نفوذ کند و مثل کسی که از زیرروشنایی روز نتوانسته در.نگاه می کنم

اع شع،اقیانوس به سطح می نگرد و می تواند اشعه های نور را ببیند که با تالطم دریا
.زیاد می شودتابش آن های کم و

. قعر دریا در تاریکی به سر می بردند روشن کند وفقط تا سطح کمی از دریا را می توان
.روشن کندخورشید نتوانسته داخل این جا را .این جا هم درست شبیه دریا می ماند

»؟طناب داری. باید برم پایین« -
:می گویدی کند و سرفه ای مکاریسان

».باید هر جور شده پیداش کنی« -
»تمام سعیمو می کنم« -

یک سر آن . با پایش ماسه و خاک ها را جابه جا می کند و طنابی پدیدار می شود
می طناب را داخل چاه . که در زمین فرو رفته، وصل استمحکم به میخ تویله بزرگی 

.انگار از این چاه استفاده می شود. اندازد
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پایم با آن،ه که با تماس گرفتن دیوار چاآهسته و با احتیاط ازطناب را بر می دارم و 
تا مرز تاریکی و روشنایی دلهره ای ندارم ولی همین که . پایین می روم،فرو می ریزد

. پایم به تاریکی می رسد، سستی اندامم را حس می کنم
و ای آرام به من نگاهروی دهانه چاه خم می شود و با چهره بر را می بینم که کاریسان

. به آرامش دعوت می کند
حتیاط روی زمین می گذارم و پایم را با ا. هوای خنکی احساس می کنمدر کف چاه 

به دیواره تکیه می دهم و صبر می کنم تا چشمانم به تاریکی .را رها می کنمطناب 
. عادت کند

برای اطمینان همه جا را با دست هایم برسی می کنم ولی !!! هیچ کس درون چاه نیست
. و چشم خودم دیدم که او درون چاه افتادبا د. ردامکان ندا!!! هیچ کس درون چاه نیست

بشوم روی ماسه ولی قبل از این که وارد اینجا. از این چاه وجود داردشاید چاهی به غیر
دی خودش این چاه سوراخی وجود دارد و ویلشاید در.امکان ندارد. ها اثر خون را دیدم

.را از آن سوراخ به زیر پناهگاه رسانیده است
از ،مس کردن دیواره چاه می کنم تا هم اگر سوراخی وجود داردهمان باال شروع به لاز 

آنقدر ادامه می دهم که ناگهان انگشتانم . دستم فرار نکند و هم جایی را از قلم نیاندازم
. احساس می کند،لبه سوراخی در دیواره چاه چسبیده به کف چاه

که تقریبا به اندازه ای است که آدم می تواند سینه خیز می کنم دستم را داخل سوراخ 
سوراخ را برسی می کنم . توده ای از خاک روبرو می شومناگهان با.آن جا عبور کنداز 

شاید هم تونل نیست و فقط به خاطر ریزش حفره . ولی انگار سوراخ ریزش کرده است
. ای به وجود آمده است

ن نظریه من قوت می بخشد، جهت چهل و پنج درجه دلیل دیگری هم که به اشتباه بود
کامال اشتباه . ای است که تونل با پناهگاه دارد و این به کلی نظریه من را رد می کند

.کرده ام و جریان بادی که برقرار است از جایی دیگر نشئت می گیرد
هجوم ماسه ها است و در تغییر می دهد و این نشانه ازماسه ها دارند ارتفاع چاه را

امکان . همه چیز غیر عادی استباورم نمی شود . مدت نامعلومی این چاه پر می شود
شاید . ه باشد چه رسد که خودش به تنهایی از این جا خارج شده باشددندارد ویلدی زن

.این حفره به تازگی فرو ریخته است
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»من ویلدی رو توی چاه نمی بینم؟  ماسیدان« -
»مطمئنی همین چاه بود ؟ « -
»آره لکه های خون رو هم می تونی روی ماسه ها ببینی « -
شاید چند نفر ! مگه می شه؟ اون که خودش نمی تونسته از توی این چاه بیاد بیرون« -

»دیگه اونو از توی چاه آورده باشن بیرون 
»نیاوردنش توی پناهگاه؟ اگه چند نفر ویلدی رو آورده باشن بیرون خب پس چرا « -

.از طناب باال می رومبرای آخرین بار داخل چاه را برسی می کنم سپس 
:سمان نگاه می کندمتفکرانه به آکاریسان

بیا بریم داخل پناهگاه باهات . این قضیه خیلی مشکوکه. باید یه اتفاقی افتاده باشه« -
کار تو این جا تموم شده باید ماموریتتو.و در ضمن تو دیگه نباید اینجا بمونی. کار دارم

»شروع کنی 
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١٢

آغاز ماموریت

یشب را با دمن تمام اتفاقات .این امکان ندارد. هیچ اثری از ویلدی نبود. باورم نمی شود
ولی . شاید راهی در آن چاه وجود داشت که من آن را ندیدم. چشمان خودم دیدم

. ویلدی با آن وضعیت نمی توانست یک وجب خودش را جابه جا کند
آرام و مصمم گام بر می دارد و انگار به . هیچ توجه ی به گیجی من نداردکاریسان

. شاید او به این فکر می کند که چه اتفاقی برای ویلدی افتاده است. چیزی فکر می کند
نگاه کوتاهی به مرد . و به سوی اتاقش روانه می شویمبدون هیچ حرفی وارد پناهگاه

می کند، چشمانش را برای مدت ،سیاه پوست که هنوز بروی تخت دراز کشیده است
. او روی تخت دراز می کشد.کوتاهی می بندد، سپس وارد اتاق خصوصی اش می شود

. متخت دخترش را برای من تعارف می کند و من هم در جوابش روی تخت می نشین
:بعد از مدت کوتای دستش را از روی پیشانی اش بر می دارد و می گوید

و یاتیالنو به احتمال خیلی زیاد کیادینمن هم امروز این جا رو ترک می کنم « -
. تو هم باید ماموریتتو شروع کنی،چون همه این جا رو ترک می کنن. ناینجا می مون

»یبه مقصد برسونتا نامه بهت بدم تابل از رفتن حتما بیا این جا تا سه فقط ق
:می گویدروی تخت می نشیند و . ز روی صورتم سوالم را می خواندا
»داخل اون می دونی از فکر کنم از نامه پدرت مطلع هستی یا حداقل یه چیزی رو « -
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:کنم سپس ادامه می دهدتایید میم با سر.را ببیندمن بودنسکوت می کند تا موافق
رو انجام رباید یه کافکر کنم نظر خودت هم باشه، همونطور که تو نامه گفته و « -

شاید تا االن نظرت عوض . این به خودت بستگی داره و می تونی انجامش ندی. بدی
»شده باشه 

سپس .نشودبا سر حرف هایش را تایید می کنم تا در بین صحبت کردنش وقفه ایجاد 
:می گویم

قرار شد او هر کاری رو گفت من انجام . من قبال تمام صحبت هایم رو با پدرم کردم« -
بدون هیچ دلیلی اونو همونطور که قول دادم حتما تو نامه نوشته که چه کاری؟ . بدم

»قبول می کنم 
راست می این کار می خواهد ببیند کهانگار از. به چهره ام خیره می شودکاریسان

. گویم یا نه
تو باید کاری رو انجام بدی که توی این راه . همونطور که پدرت گفته انجام میدم« -

»همه چیز به خودت بستگی داره . چند نفر کمکت می کنن
. طوری روی تخت قرار می گیرد تا بتواند به دیوار تکیه دهد

»باید نجات دهنده بشی « -
دلیلش را نمی دانم ولی این . م ولی نه از روی ناراحتی و افسوسبی اختیار آهی می کش

:با تردید نگاه می کند و می گویدکاریسان. کار به من آرامش می بخشد
»چرا؟ مشکلی وجود داره؟ از این کار خوشت نمیاد؟« -
آخه فکر . خودم این پیشنهاد رو داده بودم. فکرش رو می کردم. نه نه به هیچ وجه« -

»م تغییر کنه این قدر مسیر. یه روز به این جا برسمنمی کردم 
.منظورم را می فهمد و او هم می خندداو. سپس می خندم

و به این ی تو رکس. باز می تونی در موردش فکر کنی. این خواسته خودت و پدرته« -
خودته برات انتخاب اگه خواستی می تونم یه کاری که توی حرفه . کار مجبور نمی کنه

»؟ کنم
شدت می کم کم خنده مان مثل برخورد آب با ساحل از. جمله اش را با کنایه می گوید

متوجه ماجرا می شود و بحث را عوض می کاریسان. افتد و فضا رو به سکوت  می رود
. کند
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. نیاو بهت می گه چه کار ک. البته توی این راه تنها نیستی و یه نفر همرات میاد« -
»برسونین و به اونا بپیوندینآذرخش یکباید خودتون رو به گروه

:سپس بی سیمش را از کنار تختش بر می دارد و می گوید
»بیا این جااستاکیا « -

. از پشت بی سیم صدای کلفتی جواب می دهد
»االن میام « -

و چهار شانه در نظرم درشت اندامنمی دانم کیست ولی او را با توجه به صدایش کمی 
. بازوانی کلفت و چهره ای که باید خشن باشد. مجسم می کنم

اون . همین قدر رو بدون که من بهش اعتماد دارم. می تونی کامال بهش اعتماد کنی« -
ولی گاهی وقت ها خودشو گم می کنه . از روی ظاهرش قضاوت نکن. کارشو خوب بلده

«
:کنم و می گویمبا سرم حرف هایش را تایید می

ماموریتمون تو . راستش من زیاد در مورد کار های گروه نجات دهنده ها نمی دونم« -
»باید چه کار کنیم؟ چیه؟گروه آذرخش یک

:کمی فکر می کند و می گوید
وه روقتی که به گ. تو راه برات توضیح می دهنیازی نیسته بهت توضیح بدم استاکیا« -

بهتر بود سر شغل قبلیت می ولی. هم رسیدی اونجا کامال با ماموریت آشنا می شی
»موندی 

:اخم می کنم و می گویم
اگه قبول کنم توی اون کار هم موفق بودم ولی انگار برام . اون ما جرا رو وسط نکشه« -

»بهتره بگم خسته شده بودم . یه جوری بود که نمی تونم برات توضیح بدم
. استدلیلش چیز دیگریهمه می دانندواین دالیل فقط برای خودم قابل قبول است

به ظاهر دلیل من را قبول می کند و بی سیم را بر می دارد که ناگهان صدای کاریسان
و منتظر می بی سیم را سر جایش بر می گردانداو. کوبیده شدن در به گوش می رسد

. جلوی در ظاهر می شوداکیااستبعد از کمی تامل در باز و . ماند
مردی بر خالف آن چه که فکر می کنم کسی دیگر بی سیم را جواب داده است چون 

.که جلوم ایستاده است، با صدایش کامال متفات است
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پارچه ای شبیه به کسانی که می خواهند خانه تکانی کنند، . و ریز نقشقد نسبتا کوتاه 
. دور سرش بسته است

از این به بعد قراره با هم کار کنین پس بهتره با هم کنار . آشنا شوبا استاکیازایراس« -
در . همه چیز رو توی راه برات توضیح می دهاستاکیا.وقت تنگه باید حرکت کنین. بیان

حواستون . ضمن سعی کنین از همین االن قوانین رو رعایت کنین و کم صحبت کنین
»!  به همه چیز باشه

. عوت می کند تا روی تخت کنار او بنشینددرا دست استاکیاسپس با 
. شرایط ماموریتتان چیزی رو مجبور شدم انجام بدم که بر خالف میلم بودبرای « -

. تو این ماموریت شما بیشتر از همه به لباس سفید نیاز دارین. اینو برام انجام داداستاکیا
االن قع اضطراری کنار گذاشته بودم ولی توی انبار چهار لباس سفید بود که برای موا

رت خراب شدن در صویه لباس اضافه براتون می مونه که . بیشتر به درد شما می خوره
»ی استفاده کنین می تونین از دوم،اولی

:بعد از کمی تامل ادامه می دهد
حواستون . به حساب من نوشته می شهمنه و هر کار انجام بدینبامسئولیت شما « -

هر کدوم از شما شرایط یکسانی .و از رئیس گروه پیروی کنینرو خوب جمع کنین
»واستون جمع باشه پس باز می گم ح. دارین و به تقاضای یک نفر پذیرفته شدین

:روی تخت به طور کامل دراز می کشد
تر از این و هر چه زودینبگیرنوسایلی رو که نیاز داریباال و از یاتیالنهر دو برین« -

این . تا دوباره به این جا آذوقه برسه، این جا خلوته شده و اداره اش آسون تره. جا برین
از این که تو این مدت کوتاه تو رو دیدم . یل می شهکه می خوام تبدیجا به همون چیز

»کردی خیلی خوشحالم و به من کمک 
اره وصل می شود پس می گیرم و می حواسم را از جریان بادی که گاهی قطع و دوب

:گویم
»می ری؟از این جا به کجا« -

:همانطور که سقف را نگاه می کند می گوید
کار های زیادی دارم که باید . ا زندگی فعال معلوم نیستپناهگاه پرتو ی.نمی دونم« -

. الن هم زیاد این جا موندماتا همین . نمی تونم این جا بمونم. انجام بدم
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»بر می آید می تونم این جا بمونم اگه کاری از دست من« -
اونا از پس همه ی کار ها بر می . نه همون کاری رو که بهت گفتم باید انجام بدی« -

»باید خودتون رو زود به مقصد برسونین. فقط زودتر از این جا برین. آن
:چشمانش را می بندد

چند تا نامه هسته که باید توی راهت به . و رو ببینمقبل از رفتن باید حتما تزایراس« -
خیلی باید حواستو جمع . باید مواظبشون باشی تا از دستشون ندی. یه جاهایی برسونی

می تونم خیلی راحت تر اونا رو به مقصد برسونم ولی اون نامه ها در مورد تو . کنی
»تو به اونا نیاز داری . هستند

هم استاکیا. ه برای خروج می ایستمدهم سپس به عنوان اجازن خاطر می به او اطمینا
.کمی پشت در مکث می کند. از در عبور می کنداز من تقلید می کند و سریع تر از من 

.و از در خارج می شودراهش را کج می کند 
. از در بیرون می روم. ناگهان به یاد نینا می افتم که قول بازی کردن با او را داده بودم

.و از او معذرت بخوامشاید بتوانم او را پیدا کنم
انگار . بینم که مثل فنر از روی صندلی ای که نشسته است بلند می شودنینا را می 

روی نوک پا می نشینم تا . منتظر مانده بود تا صحبت های ما تمام و بعد وارد اتاق شود
:هم قد او شوم و می گویم

د به پدرت بازی کم خیلی متاسفم ولی سرم شلوغ بود و بایاز این که نتونستم با تو « -
».کمک می کردم

مثل مرده ای به من نگاه . که چرا نمی توانم ذهنش را بخوانمم لعنت می فرستمودبه خ
مثل مگس که سریع جایش را روی هوا تغییر می . به چشمانم زل می زند.می کند

امپیوتر که اعداد رمز را د و مثل کدهد، چشمانش هم روی چشمان من جابه جا می شو
پس می زند، چشمان او هم یکی یکی نقاطی در صورت اشتباه بودن رسی کردن بعد از ب

را که نمی تواند توسط آن به عمق چشمان من راه یابد پس می زند و با قیافه ای آشفته 
رستم و دوباره به خودم لعنت می ف. خودش را از من جدا می کند و وارد اتاقش می شود

ناگهان دستی را روی شانه ام احساس می کنم . خارج می شومشوش از اتاقغذهنی م
. که من را از حرکت کردن باز می دارد

.ینم که آرام و خون سرد به من نگاه می کندرا می ببر می گردم و استاکیا



راکاناک
رالین

114

خوای چه کار تو می . وسایلمون رو بگیرمید بریم باال تا شلوغ نشده از یاتیالنبا« -
»کنی؟

و فقط او می شوم، رو بر می گردانم بعد از سر درگمی متوجه حرف های اومن که تازه
:او متوجه گیجی من می شود و می گوید. را نگاه می کنم

»ببینم مشکلی پیش امده؟ « -
ه من  فرصت می دهم تا متوجه استاکیاماجرای نینا کمی از ذهنم را خالی می کند و ب

. شوم
کاریساناین جوری که . یل رو تحول بگیریمابریم وس. آره یعنی نه مشکلی نیست« -

»می گفت باید عجله کنیم 
سپس به راه می ،چیزی نمی گوید و فقط کمی با شک و تردید به من نگاه می کند

از بین . دنبال می کنم و هیچ حرفی بین ما رد و بدل نمی شودادر راه فقط او ر. افتد
می ه اتاق راکووانجمعیت مورچه هایی که با نظم عبور و مرور می کنند خودم را ب

باره همین کار را انجام می ود. قبل از ورود در می زنم ولی کسی جواب نمی دهد. رسانم
.در را آهسته باز می کنم و داخل سرک می کشم. دهم ولی باز کسی جواب نمی دهد
روی زمین دراز کشیده اند،جلوی درداخل پر از مریض هایی است که تا

وقتی دستش را .نم که وارد اتاق می شودیبرا میراکووانبه طرف در نگاه می کنم و 
:، فقط به گفتن یه جمله کوتاه اکتفا می کنمپر از وسایل پزشکی می بینم

من منظوری در مورد اون اتفاق نداشتم و فقط همون چیزی رو که می دونستم « -
»گفتم

:بدون توجه به حرفم، می گوید
»به فکر ماموریتت باش« -

:بعد از کمی تامل می گویم 
»...باشه « -

!متعجب و درمانده در را می بندم
به ه زحمت خودم را از پشت استاکیااز بین موج خروشانی که روی پله ها جاری است، ب

ا کنار پله ها ادامه تو بین تخت هاصف طوالنی جلوی پیشخوان. طبقه دوم می رسانم
معیت پناهگاه از تازه متوجه می شوم که نیمی از ج،واسم را جمع می کنموقتی ح. دارد
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این جا رفته اند ولی مثل قلب که خون در آن جا تجمع می کند، تمام جمعیت در 
مثل کندو عسل همه در . محسوس نمی  شود،طبقه دوم تجمع کرده اند و تفاوت

.م هستندتالط
»د خیلی منتظر بمونیم این جوری بای. شلوغهخیلی « -

ولی برسانمراهم را باز کنم و خودم را به یاتیالنتصمیم می گیرم تا از وسط جمعیت 
هر کس سعی می کند تا خودش را به اول صف شخصیتم اجازه نمی دهد و این که 

.با اعتراض مردم روبرو می شود،برساند
»ف وایسیم صباید توی ای نیستچاره « -

روی نوک پا می . می شویم که ناگهان دستی را می بینم که تکان می خوردوارد صف 
به سمت ما دست تکان می همانطور که آرزو می کردم یاتیالن. بهتر ببینمایستم تا 

. تعدادی در امتداد دست به ما نگاه می کنند که این کار ما را آسان تر می کند. دهد
تعدادی اعتراض می . میبدون معطلی از بین جمعیت مثل لولیدن مار به جلو می رو

.رومپیش می،دهندآن ها که گاهی من را هل میاز کناربا بی توجه ی کنند ولی
ون هیچ فاصله ای دنبالم می هم از فضای پشت سر من استفاده می کند و بداستاکیا

.و تعادلم را بر هم می زندگاهی پایش به پشت پایم می خورد.آید
چیزی به رفیقش می گوید سپس یاتیالن. ان می رسانیموبه پیشخباالخره خودمان را
. به سمت ما می آید

»من یک کم سرم شلوغه . بریم داخل« -
استاکیا جلوتر از همه . میمی رو،استپیشخوان پشتکه در کوچکبه طرف با اشاره او 

.در را می بنددآهی از روی خستگی ، باآخر از ماوارد می شود و یاتیالن
.در گوشه ای روی هم چیده شده اندز انبار به این جا منتقل و تمام جعبه های آذوقه ا
و کنسرو ها خود نمایی می باز استقرار دارندباالتر از بقیهدر تمام جعبه هایی که

تانکر بزرگ آب .میز کنار یکدیگر چیده شده اندهم روی یکتعدادی دسته کاغذ. کنند
.ادی قمقمه هم قسمتی دیگر از انبار را به خود اختصاص داده اندو تعداد نسبتا زی

ونچون خودتینلطفا همراهم بیا. رو راه بندازمگفت که سریعتر کار شماکاریسان« -
»اون بیرون خیلی کار دارم که نمی بینی

:او به طرف دسته کاغذ می رود و می گوید
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هشت قمقمه آب هم .بیست کنسرو کوچک غذا بردارینلطفا از توی جعبه ها« -
»بردارید 

کنسرو ها را درون . و به کمک من می آیددسته بر می دارد از برگه ها را از داخل دو تا
کوله پشتی ام می چینم و قمقمه های آب را هم از بیرون دور کوله پشتی ام قرار می 

نیز شبیه من است با این تفاوت که امکانات خارجی بیشتری کوله پشتی استاکیا. دهم
. نسبت به من دارد

نه که همونطور که خودت می یه توضیح مختصری در مورد نقشه بدم و اون هم ای« -
یکیشون که هیچی . توضیح دادکاریسانکه روی این نقشه هستبینی چهار تا پناهگاه 

. اونجا زندگی می کردی و اولی رو هم خط بزن چون مطمئنم پره می شهچون خودت
»ن رو دو تا دیگه می تونی حساب کنی

حرف او را قطع نمی کنم و کامل ،با این که تمام مطالب را در مورد پناهگاه ها می دانم
با این حرفش مطمئن می شوم که او هیچ از ماموریت ما دو نفر . به او گوش می کنم

. دمی شود نتیجه گرفت که بقیه همه چیزی از این ماجرا نمی دانن. نمی داند
»نه هیچ لباس سفیدی برامون نمونده متاسفا« -

خودش را به همکارش می . از اتاق خارج می شویم،وقتی حرف هایش تمام می شود
. اموش می شوددمات دهی خکند بودن خکننده ها ازرساند و صدای اعتراض

:می گویددر بین راه استاکیا. م و از پله ها پایین می رویمیی می کنخداحافظبا یاتیالن
جز ندارهه هیچ کس از این ماجرا خبر یادش رفت که بهت بگکاریسانراستی « -

»راکووان 
:می گویدمی ایستد و بعد از کمی فکر کردنقط سکوت می کنم تا در پایین استاکیاف
شون شلوغه و پناهگاه خلوت تر همه سر.ن فقط برای پوشیدن لباس سفیدهبهتری« -

»همراهم بیاباید قبل از  رفتن اونا رو تنمون کنیمشده 
قبل از این که. انبار طبقه پایین به راه می افتدمنتظر جواب من نمی شود و به طرف 

:وارد شود می پرسم
»چرا این جا؟منظورت چیه؟« -
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کسی .پر از بیمارهکاریساناتاق . چون این جا خالی شده کسی با اینجا کاری ندارد« -
عوض می کاریسانوگرنه ذهنیت مردم نسبتا به .نباید از موضوع لباس سفید مطلع بشه

»شه 
هیچ کس کوچک ،گفته استهمانطور که. سپس در را باز می کند و وارد می شود

ولی با این حال با احتیاط وارد می شوم و در را کمی باز .ترین توجه ی به این جا ندارد
نور طوری وارد می شود .تا در صورت وارد شدن شخصی اول سایه او را ببینممی گذارم

.که سایه به داخل اتاق می افتد
».تو همین جا لباست رو عوض کن. من می رم طبقه پایین لباس را می پوشم« -

کوله پشتی ،قبل از پایین رفتن.سپس راه پایین رفتن از دریچه را در پیش می گیرد
لماس در نور ضعیف می که مثل ااش را باز می کند و از داخل آن دو دست لباس سفید

یکی از لباس ها را روی دستش آویزان می کند و دیگری را . ند، بیرون می آورددرخش
. روی کوله پشتی اش می گذارد و در پایین محو می شود

رنگ و مثل شیشه مثل آب بیلباس سفید. به طرف لباس می روم و آن را بر می دارم
دازه ابریشم دارد و مثل پر نلطافتی به ا. دست و یک پارچه استیکو کامالشفاف

آنقدر سبک که بعد از مدتی عادت کردن به آن، وزنش را دیگر حس نمی . سبک است
. هیچ بویی هم ندارد. کنم

که از محدوده پشت یک کمد کوله پشتی ام را کنار کوله پشتی او قرار می دهم و به 
اس زیرم را در می آورم و آن را از حتی لب،تمام لباسهایمدید در ورودی در امان هستم 
. یقه که کش می آورد می پوشم

ناپدید می ناگهان به رنگ بدنم در می آید و ،بعد از مدت کوتاهی که آن را پوشیده ام
جدا کرد، آرمی است که و از بدنتنها نشانه ای که می توان آن را تشخیص داد. شود

عد از بفشاری هم که به بدن وارد می کند،.ردن متصل به یقه آن استدرست پشت گ
. نیستا می پوشم ولی هنوز خبری از استاکیااسم رلب. مدتی از بین می رود

بعد .دوباره او را صدا می کنم. ولی جوابی نامفهوم به گوشم می رسداو را صدا می زنم
:از مدت کوتاه جواب می دهد

»... لعنتی ... کم یه . چند لحظه صبر کن االن آماده می شم« -
مدتی که بیش از سه دقیقه تجاوز می کند نیز منتظر می مانم ولی باز از او خبری نمی
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وضعیت او آگاه شوم که ناگهان در نیمه راه با لحنی به طرف دریچه  می روم تا از.شود
:و شتاب زده می گویدمضطرب 

» می شهتمومکارم من حالم خوبه االن ... هی یه لحظه صبر کن « -
کمی لباسش .دیچه  باال می آیآهسته و آرام از دردوباره کمی صبر می کنم که باالخره

:را مرتب می کند و می گوید
»من آماده هستم می تونیم بریم . متاسفم که یه کم طول کشید« -

.کوله پشتی اش را بر می دارد و با احتیاط از در خارج می شود
را که کنار کاریساناست که به راحتی می توانم ت شده پناهگاه خلوتا این لحظه آنقدر

پناهگاه به این سرعت خلوت شده انگار اتفاقی افتاده است که . ببینم،ایستاده انددر
شاید مردم از ترس این که بیابان گرد ها به این جا حمله کنند، با این سرعت در . است

کمک کرده خدمتکارانبه ی در توزیع آذوقه به نظر تعداد. حال تخیله این جا هستند
. ن سرعت تمام نمی شداند وگرنه به نظر به ای

اطرافش را جستجو می کند و وقتی چشمانش با من تالقی می کند، اضطراب کاریسان
قرار کاریسانخودم را به استاکیا می رسانم و رو به روی . ش فرو می نشینددر چشمان
جلوی او با فاصله از در می . نینا را هم می بینم که کنار پدرش ایستاده است.می گیریم
:با چهره به ظاهر خشن و دلخور می گویداو ایستم و 

»فکر کردم از این جا رفتی . کجایی؟ در به در دارم دنبالت بودم« -
»رو پوشیدیم ا شلوغ بود و رفتیم توی انبار اونااستش یکم این جر« -

:و می گویدمنتظر جواب نبود برای همین به حرف من توجه نمی کندانگار 
»باید عجله کنم یه کمی سرم شلوغه« -

زیر چشمی به من نگاه می کند و وقتی نگاهش نینا .نینا می گذارددسش را روی سر
. لبخند می زند،با نگاه من تالقی می کند

:نامه ها را از توی جیبش بیرون می آورد و با تاکید می گویدکاریسان
»اکید نمی کنم اینا خیلی مهم هستن دوباره ت« -

سپس نامه ها را مثل دسته ای ورق جلوی من می گیرد و با نشان دادن انگشت جلوی 
.در مورد آن ها توضیح می دهدهر کدام 
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و اون ، این یکی رو هم به پارکادرسیدین باید این نامه رو به کیداتونوقتی به گروه« -
با این نامه ها اونا شما رو .ا هستنماینا معرفی نامه های ش. بدینابیداکیکی رو هم به 
».قبول می کنن

بر روی مهم بودن آن ها تاکید می کند و آن ها را به دست من می ،با تکان دادن آن ها
.دهد

شبا این حال یه معرفی نامه هم برای .هم هستضمن این نامه ها برای استاکیادر« -
»آماده کردم 

پشت و رویش را نگاه می کنند . می گیردکاریسانجلو می آید و نامه را از استاکیا
.سپس آن را داخل جیبش می گذارد

ه ما از داخل جیب دو شی کوچک مشکی بیرون می آورد و در کف دستش بکاریسان
. نشان می دهد

حتی اگر اون .توی این ذخیره می شهشماعاتالتمام اط. اینا نشان گروه هستن« -
که شما اثر پشت اینا جایی وجود داره.نامه ها رو گم کردین نباید اینا رو گم کنین

»...بعد. انگشتتون رو اونجا قرار می دین تا توی حافظه دستگاه ثبت شه
جایی به اندازه یک . پشت دستگاه جایی که در گشویی دارد را به ما نشان می دهد

. صفحه ای لمسی است که اثر انگشت را اسکن می کند. شت نمایان می شودگان
:همانطور که حرف می زند دستگاه کوچک را می چرخاند و می گوید

. صفحه نمایشهیکی یه این . رنگ چشمتون رو هم ثبت کنینباید تو همین جا« -
از وقتی که شما دکمه تایید . اطالعات خودتون رو توش وارد می کنینوقتی روشن شد 

این وسیله شناسایی شما می شه و وقتی . رو فشار بدین، جزء لیست گروه می شین
باید خیلی مواظب باشین که . درستی هویت رو نشون می دهبزارین انگشتتون رو داخل 
کسی جز شما نمی تونه وارد بشه. ازش استفاده بکننمی تونن چون دست کسی نیافته 

.»..ک شه اونوقت ولی ممکنه ه
سربازانی هستین که ما مثل.می توانم بقیه اش را حدس بزنم. حرفش را تمام نمی کند

مثل جنگ ها که از دست رفتن . اگر هویت را از دست بدیم محکوم به شکست هستیم
. ممکن بود در جنگ مغلوب شوندهویت یک نفر، 

دونمه هم ازت نمی پرسم و میندارم و در مورد آذوقونخب من دیگه کاری باهت« -
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ارم که باید من کارای زیادی د. ختیارت گذاشتههر چی که می خواستی رو در ایاتیالن
».اگه کاری با من نداری من دیگه می رم. بهشون برسم

خداحافظی می کند و به . فی می دهم و در آغوش او جای می گیرمبا سر جواب من
نینا رو هم در آغوش می گیرم. طبقه دوم می رود

»؟ت نیستیببینم از من که ناراح« -
. با سر جواب منفی می دهددر حالی که زمین را نگاه می کند 

.لبخند میزند
. دست تکان می دهم و با احساس نامعلوم از پناهگاه خارج می شوم
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١٣

خروج

می کنمآن ها را باز و بست چند بار .ممی کنم و دستم را سایه بانمی بندرا چشمانم 
مجبور می .ولی انگار زمین نیز از خودش نور دارد و چشمانم به شدت درد می کنند

سپس انگشتانم را آرام از یکدیگر باز می .شوم دستم را کامال جلوی چشمانم قرار دهم
از مدتی ساکن بودن، ته نشین می شود، چشمانم نیز بعد که  بعددر آبمثل گل.کنم

را چشمانشهم اکیااست.دخورشید عادت می کننبه نور،از مدتی و با فنون انجام شده
.خوشبختانه سه چهار ساعت تا غروب مانده است.بسته است

د می آیبی اعتنایی من را می بیند به طرفم، وقتی که تامل و بعد از کمی تردیداستاکیا
:می گویدو 
»خب؟« -

نگاهم را از آوردم ومی دستم را پایین ،ندمانم به نور خورشید عادت کرده احاال که چش
:سپس با تعجب می پرسم.ممی برخورشید به طرف استاکیا

»خب باید چه کار کنیم؟« -
سه نفر از پناهگاه. شود و ما مجبور می شویم تا از جلوی در کنار رویممیناگهان در باز 

حرکتبا بی اعتنایی از کنار ما می گذرند و بهانه ای می شود تا ما هم.خارج می شوند
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. درست پشت سر آن ها با فاصله و آهسته تر از آن ها قدم بر می داریم. کنیم
این دلیل شاید به . من را ناراحت کرده است و نمی توانم آن را درک کنم،چیزی غریب

نمی .که دارم پا به راهی می گذارم که نمی دانم در آن چه اتفاقی برای من می افتد
. دانم می توانم در این ماموریت موفق شوم

در اندرختهای مدتی بین ما در سکوت می گذرد تا این که آن سه نفر را مثل سایه
عقبم را نگاه می کنم و دو نفر را می بینم که تازه از در پناهگاه خارج .ینمغروب می ب

ولی شتاب و سرعت پشت سری های نشان بین آدم ها قرار داریمما درست. می شوند
. می دهد که آن ها از ما جلو می زنند

:می گویدبا تردید،می دهم که استاکیاهمانطور آهسته و بی ثبات به راهم ادامه 
. فکر نکنم بیشتر از این نیاز باشه که در مورد من بدونی. من ورارین استاکیا هستم« -

»از این به بعد ما با هم همکاریم
:ادامه می دهد.تکان می دهمدنه تاییافقط سرم را به نش

ا شک کنه و هیچ کس نباید به م. از همین حاال باید مواظب حرف زدنمون باشیم« -
»حرف های ما رو بشنوه 

:دوباره می گویداموش می شود تا این کهمدتی خ
»یه ماموریت بشیمباید وارد . ما باید خودمون رو به گروه آذرخش یک برسونیم« -
»چه ماموریتی؟« -
می گفت، اونجا کاریساناینجوری که .من هم چیز زیادی از این ماموریت نمی دونم« -

».احتیاط کنیمباید! وضعیت یه کم خرابه
»منظورت چیه؟« -
من سعی کردم بفهمم . اوضاع خیلی داغون شده. انگار داره اینجا یه اتفاقاتی می افته« -

».داره چه اتفاقی می افته ولی نشدکه 
»می شه یه کم واضح تر صحبت کنی ؟« -

کندبه اطرافش نگاهی می
»فعال سکوت کن چند نفر دارن بهمون نزدیک میشن زمان زیاده بهت میگم « -

. دو طرف را می شنوم که هر لحظه به ما نزدیکتر می شوندصدای پای
آن را. از کنار کوله پشتی اعصایی که برای نابینایان استفاده می شود، بر می دارم
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چتری هم که به سر آن متصل . باز می کنم تا در نهایت شکل اعصایی به خود می گیرد
. مان بمانیماشده است را باز می کنم و باالی سر هر دو قرار می دهم تا از شر آفتاب در 

.در کوله پشتی اشغال می شودبا این روش جایی کمتری 
من را به ،باالخره آن دو به ما می رسند و در حالی که از کنار ما با تعجب می گذرند

:خاطر چتر تحسین می  کنند و می گوید
»ببینم یکی از اونا داری به ما بدی؟ « -

. ی سرشان انداخته اند، می ریزند و از ما فاصله می گیرندکمی آب روی پارچه ای که رو
»خب ماموریت چیه؟« -
»نقشه رو نیاز دارم « -

خطوط نا منظم .ممی آوربیرون را ن داده استبه میاتیالننقشه ای که ،توی کیفماز
پناهگاه های ،از روی شمال.را با دست کشیده اندنقشه و خمیده نشانه گر این است که 

ولیدر یک خط و به طرف شمال قرار دارند »دگیزنبهامید« و » افق « ، »پرتو« 
ین راهی و جدید چند پناهگاه ب.که در سمت جنوب استاست » زندگی « تنها پناهگاه 

.است»طوفان « ه یکی از آن ها پناهگاه کهم روی نقشه نمایان است
:می گویدو د ی کنمخودش را به من نزدیکترورارین

»باید خودمون رو به این جا برسونیم. درست این جا... . ب خ« -
ایی را مشخص کرده است و سپس با دستش روی نقشه دایره ای که به نظر محدوده ج

. خوانده می شود، نشان می دهد»رالینشهر «به نام 
»رو به اونجا برسونیم غروب خودمونفکر کنم بتونیم قبل از . خیلی به ما نزدیکه« -

مقیاس بندی نقشه درست نیست ولی با عددی که کنار خطی که به عنوان جاده 
.نشان می دهدرا کمتر از هشت کیلو متر کشیده شده است،

این جوری به تاریکی هم نمی . دو ساعته می تونیم خودمون رو به اونجا برسونیم« -
»خوریم 

نیز کنار من قرار ورارینحرکت می کنم و ،فاصله گرفته اندزمانی که آن دو نفر از ما
تا از به پشت سرم نگاه می کنم. حاال هیچ گوشی حرف های ما را نمی شنود. می گیرد

نفر می شوند از در خارج که بیشتر از دهتعداد زیادی از مردم . آن جا هم مطمئن شوم
با دیدن آن ها از . ، تقریبا پشت سر ما قرار دارنددو نفر از آن ها، جلو تر از همه. شده اند
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هم با دیدن عمل من به ورارین.سوالی که در مورد ماموریت است صرف نظر می کنم
آن با همان سرعت به راهمان ادامه می دهیم تا . و سکوت می کندموضوع پی می برد 
. ها از کنار ما بگذرند

شب که هوا بیش از اندازه سرد است، نسب به.دواز پیشانیم سرازیر می شکم کم عرق
د و به جای این که کمی ما می کنباد مالیمی شروع به وزیدن . استروز هوا خیلی گرم

عرق ما را سرازیر گرما از هر سو وما را در خودش می سوزاند،مثل کورهرا خنک کند، 
. می کند

از نور ما را تاثیری در گرما ندارد و فقط چتری که من آن را ابداع کردم هم هیچ 
با این تفاوت که در این هوایی شبیه شرجی بودن در نزدیکی سواحل . محافظت می کند

. جا رطوبت جایش را به هوای خشک داده است
. نظری به طبیعت بیاندازمدارم می کند تا سکوت وا

سه اینجا هم ما. می رودزیر پاهایم خاک نرمی را حس می کنم که پاهایم داخل آن فرو
را ماسه فرا گرفته است ولی با این حال در تا چشم کار می کند بیشتر مناطق.است

نند سد جلوی ماسه ها را فقط چند تا کوه ما.. بعضی مناطق خاک هم دیده می شود
.ندگرفته اند تا مثل آب حرکت نک

. متفاوتی درست شده استد و تپه های ناقسمت ها، ماسه ها روی هم جمع شده بعضی 
تپه ها تا شب جابه جا ولی ممکن است. خوشبختانه هیچ کدام سر راه ما قرار ندارند

.شوند
سط مثل یک نقطه سیاه ورا و پناه گاه امید انمی توانیم خودماگر از باال نگاه کنیم،

دوباره ه بایداخت کراه کسل کننده و یک نو.میببین،یک صفحه سفید که انتهایی ندارد
فقط ماسه و رنگ . چیز جدیدی در آن نیست تا نظر من را جلب کند. کنیمآن را تحمل

. زردی که در زیر نور خورشید چشم ها را می زند
خل کفشم پر از ادمثل مرداب پاهایم در ماسه ها فرو می روند و طولی نمی کشد که

ز هر مدت راه رفتن ماسه ها باید بعد ا.ماسه می شود و مثل تیغ پایم را آزار می دهند
و پایم به خاطر کنندخونریزیرا خالی کنم وگرنه ممکن است دوباره زخم های پایم 

.داغی ماسه ها تاول می زند
قبل از این که روی ماسه ها.و با حیرت به من نگاه می کندمی ایستد با ناله ام ورارین
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، ماسه ها به این موقعدرمطمئن هستم که . بنشینم، زیراندازی روی ماسه ها می اندازم
و پاهایم را به داخل سینه ام جمع می کنم .اندازه زغال باقی مانده از آتش داغ هستند

.کفش هایم را در می آورم
چتر را طوری . کنار من می نشیندزیرانداز، او هم وضعیت خودش را می سنجد و روی 

. تا از نور در امان باشیم سپس مشغول پاهایش می شوددرون ماسه ها فرو می برد
چتر را . رو ما می افتدبر کفش هایم را از ماسه خالی می کنم که ناگهان سایه دو نفر 

. تا قیافه آن دو نفر را ببینمکنار می زنم 
جهت تابش نور ولی با سی ساله ایستاده است یرپیرمردی و در کنار او جوانی تق

وقتی چشمان ما را می بیند که تنگ .آن ها را از ما مخفی می کندخورشید چهره ی
ولش باز می ، چتر را به سر جای استند تا آن ها را بشناسیمهشده اند و در تکاپو 

. جلوی ما می نشینندگردانند و 
تنومند و جوان مرد ولیده است در کنار پیرمرد که کوتاه تر و ژ.مه ادرست حدس زد

. ، پدر و پسر به نظر می رسندچهار شانه
:زود تر از من لب به سخن می گشاید و می گویدورارین

»می تونیم کمکتون کنیم؟« -
:و پسرش می گویددهدیرمرد سرش را به نشانه مثبت تکان می پ
کمک بگیریم ولی اونا سرشونمی خواستیم از خدمتکار ها. راستش ما سواد نداریم« -

»شلوغ بود 
تلفن همراه را بیرون می آورد و به شبیه بهیدستگاهی کوله پشتی اش واز تسپس

. دست من می دهد
»روی این مشخص کنیناز شما می خوام که مسیر رو « -

کلید . می شوم که دستگاه راهنمای مسیر یا همان جی پی اس استدر نگاه اول متوجه
در بعضی قسمت ها ترک و . ه است و لبه هایش سایده شده اندهایش از رنگ رفت

درست همان راهنمای مسیر است که قبل از آن استفاده می . شکستگی دیده می شود
. با دستگاه کار کنم،می توانم بدون نگاه کردن. کردم

:دکمه راه اندازی اش را فشار می دهم و می پرسم
»؟کجا می رینکدوم مسیر رو براتون مشخص کنم؟ « -
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اخطار از حرف توام با ،نگاه پسرشپیرمرد دهانش را باز می کند تا جوابم را دهد ولی با 
:پدرش می گویدپسرش بالفاصله بجای. زدن باز می ایستد

»م به پناهگاه امید به زندگی برسمحت بتونییه راهی رو مشخص کنین که را« -
و انگار چیزی او را مردد و رفتهدر فکر فر. به پیرمرد نگاه می کنم تا نظر او را هم بدانم

به نظر این اولین نینهمچ. که به ما اعتماد ندارنداز رفتارشان پیداست . ساخته است
مثل کوری که به راحتی می تواند .باری است که از راهنمای مسیر استفاده می کنند

فقط با چند بار تمرین کردن، به راحتی می رقم پول ها را از هم دیگر تشخیص دهد، 
.با این دستگاه کار کردشود

:راه را برایشان توضیح می دهم،کردنقبل از مشخص
که در مجبور هستین.هدو هفته تا پناهگاه پرتو راهتقریبا از روی نقشه، کمتر از« -

. عبور کنینطوفانسر راهتون باید از پناهگاه .وارد پناهگاهای دیگر هم بشینهبین را
باید بعد از این که به پناهگاه پرتو رسیدین، . اینجوری می تونین تجدید آذوقه کنین

توی این راه . خودتون رو به پناهگاه افق و بعدش به پناهگاه امید به زندگی می رسین
. راه آسون تر و کوتاه تر می شودچند تا پناهگاه بین راهی داره ساخته می شه که 

»نزدیک ترین راه همینه . افق و امید به زندگی قرار دارهپناهگاه نور هم بین پناهگاه 
ولی . تردید او را آزار می دهدکامال نمایان است که. نگاه می کندمرد جوان پیرمرد به 

.او را وادار می کند تا خاموش بماندنگاه های مرد جوان 
»مگه نه؟. پدرم هم موافقه. آره همین مسیر خوبه« -

دو یا سه نفره تقسیم شدهبه گروه های،طی کردن مسافتگروه ده نفره که در هنگام
با سر هر دو نفر . اندازندو بعضی ها هم نگاهی گذرا به ما می آرام از کنار ما عبور اند، 

. اموش می شوندرسیدن آن ها خ
خ نقشه مربوط به شصت سال تاری. تا رد شدن آن ها نگاهی به راهنمای مسیر می اندازم

به دنبال .شودیتمام شهر ها در آن هستند و نام تمام خیابان ها نیز دیده م. پیش است
ولی تمام مکان ها از آن زمان تا به حال فرق محل پناهگاه امید را روی نقشه می گردم

. کرده اند
با هفت . را به یاد می آورمکاریسانروی نقشه، نقشه »رالینشهر«ناگهان با دیدن 

. می رسم،به جایی که پناهگاه امید است»رالینشهر «کیلومتر فاصله گرفتن از 
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ی این طور که من ود ولشباورم نمی . روی صفحه نمایش می افتندبر چشمانم از حیرت 
یک بار دیگر محاسبه را انجام می دهم ولی !ه استال یک شهر بودمی بینم اینجا قب
این جا هیچ شهری دیده درست است؛ اینجا یک شهر بود ولی حاال. اشتباه نمی کنم

. برای اطمینان اطراف را نگاه می کنم تا از نبودن شهر در اینجا مطمئن شوم. نمی شود
. مانده استانگار تنها از آن شهر فقط همین پناهگاه. چیزی جز ماسه دیده نمی شود

. را ثابت می کندقضیهتیر آهن های کلفتی که باالی ساختمان است این 
می که با شنیدن صدای پیرمرد که زمزمه وار با پسرش صحبت افکار خودم هستم در
بلند تر و کم کم به کم کم زمزمه به صدای. .چهره مضطربشان می شوممتوجه ، کند

.ممی توانم کلماتشان را بشنوحدی می رسد که
»...اگه قرار باشه به هر کی رسیدیم در مورد اونجا حرف بزنی که . تو نباید بگی« -
»...اگه اونا راه رو . احمق فکر کن باید مطمئن باشیم« -

:پسر حرف پدرش را قطع می کند و با صدای نسبتا بلند می گوید
»خودمون پیداش می کنیم . نه پدر« -

:پدرش اخم هایش را در هم می کند و می گوید
»میرم بیابون بنمی خوام وسط. خفه شو« -

پسر وقتی خودش محکوم به شکست می بیند، فقط سرش را پایین می اندازد و زیر لب 
. غر غر می کند

:با سوالم سعی می کنم تا اوضاع را کمی آرام کنم
»راه رو براتون مشخص کنم؟چی شد؟ « -

:پیرمرد اخم هایش را باز می کند و با کمی تردید و با نگاه کردن به پسرش می گوید
چیزی »جدیددنیای« شما چیزی در مورد شهر ... چه جوری بگم . یه سوالی دارم« -

»؟می دونین
:سرم را تکان می دهم و می گویم

»ونم همچین شهری داره ساخته می شه فقط می د. زیاد نه« -
با پیراهنی که در تنش است، عرق روی صورتش را پاک می کند و در حالی که ورارین

:می زند، می گویدخودش را باد
»چیزی بدونین؟ن جابرای چی می خواین در مورد او« -
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نمایان شچشماننمی کند و فقط برقی دررد هیچ توجه ی در مورد سوال ورارینپیرم
. کمی موج بر می دارندو لبان خشکیده اش می شود 

»شه کمی بیشتر درموردش توضیح بدین می ! پس راسته« -
با شک پیش دستی می کند وگهان ورارینمی کنم تا جوابش را بدهم که نادهانم را باز 

:و تردید می پرسد
»منظورتون از این حرف ها چیه؟« -

:دویپیرمرد وقتی خودش را در اتهام می بیند می گ. موضوع دستم می آی
هستین این سوال رو کاریسانچون دیدم از همکار های ... می خواستمفقط... خب « -

»از شما کردم 
بی هیچ کالمی فقط پدرش را اموش که در خودش می غرد، پسرش مثل آتش فشان خ

د اسم جاسوس را روی از نظر من هیچ تفاوتی با بقیه ندارند و نمی شو. می کندنظاره
.آن ها گذاشت

:کاسته می شود و می گویدله از تب ظن و تردید ورارینبا شنیدن این جم
»؟چه می خوان درموردش بدونین« -

تش می ریزد تا از نیش های آفتاب در امان ورپیرمرد موهای بلندش را طوری توی ص
:سپس می گوید،باشد

»می خوام بدونم اون شهر دقیقا کجاست؟ « -
:ناراحت استانگار از چیزی . اضطراب نگاهی به چشمان پیرمرد می کندباورارین

»اصال شما از کجا در موردش می دونین؟نکنه شما تصمیم دارن برین اونجا؟ « -
روی نقشه جاشو برای ما مشخص مهم اینه که ما از کجا فهمیدیم، مهم نیست« -

»کنین 
»اصال شما چیزی در موردش می دونین؟« -

:می گویددهد ورا تکان میسرش
پر از همیشه یه زندگی تکراری و . دیگه این بدبختی ها رو نداریم. از اسمش معلومه« -

»...می خوایم اونجا مثل آدم ها زندگی کنم نه مثل یه مشت. رنج
:پسرش به حرف می آید و حرف پدرش را قطع می کند و می گوید

»این وسط مشکل چیه؟ مگه چی می شه ما اونجا زندگی کنیم؟« -
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:نیشخندی می زند و می گویدورارین
تازه این ههیچی نمی شه ولی تا شما به اونجا برسین دیگه جایی برای شما نموند« -

»ر جواب بده ولی هیچی معلوم نیستاگ. فقط آزمایشه
به پسرش .می کندظد تاثیر می گذارد ولی خودش را حفرکمی در پیرمحرف ورارین

:می گویداشاره می کند و
یی برای ما دو جااختمون ها که هر کدومشون پنجاه طبقه هستنیعنی توی این س« -

»نفر وجود نداره؟ 
:دبه دلیل جابه جا شدن خورشید چتر را دوباره تنظیم می کنورارین

کمتر از ساختمون های پنجاه طبقه نه؛ ساختمونها هفت طبقه و تازه ظرفیت اونجا « -
جاها رو بل از همه به زندگی از این ماجرا خبر دارن و قهمه اهالی امید. پنج هزار نفره

»گرفتن 
عکسی بر می دارد و از داخل آن کوله پشتی اش نگشتاز در همین زمان پسرش دست

:می گویدآورد و میرا بیرون
»؟مگه این نیست« -

و برج ها تا آسمان نداز ماشین هستد که خیابان هایش پر دهعکس شهری را نشان می
زندگی است که سال های پیش .دم هم مشغول کار های خودشان هستندمر.رفته اند

.حاال شیوه زندگی به کلی عوض شده استونابود شده
باز. آره خودشهتقظ پیشرفت پایین تر فرض کنید اونواز لحااینو ده نه صد برابر « -

»می گم این یه طرح آزمایشیه 
انگار ،طور که آن ها تظاهر می کنندآن ها به خودشان گرفته اند و آنهکبا قیافه ای
سعی می پسرش چندان اعتنایی به ما دو نفر ندارد و .را قبول ندارندورارینحرف های

مایل به نظر چندانپدرش با دیدن اشاره های او که . کند چیزی به پدرش بفهماند
را به آرامش فرا می خواند سپس رو به من با دست او ، نیست تا از نظر ما مخفی بماند

:می گوید
».جاشو دقیق روی نقشه عالمت بزاریناگه می خواین به ما کمک کنین فقط « -

:می گویدوبا بی اعتنایی شانه هایش را باال می اندازدورارین
جاییهاونجا »زندگی جدید « شهری به نام . هفت کیلو متر باال تر از پناهگاه امید« -
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»که شما می خواین برین 
را روی نقشه پیدا می کنم و بعد »پانیسورا « کوه سپس به صفحه نمایش نگاه می کنم 

.اری می کنمذ، آنجا را عالمت گاز هفت کیلو متر فاصله
پسرش هم راهنمای مسیر را از من می گیرد و .رد بر می گرداندعکس را به پیرمورارین

. ین رویایشان می شوندرهسپار سرزمه با یک تشکر ساد
ی که بی وقفه از پناهگاه خارج می مبه مردهممن. ورارین رفتن آن ها را تماشا می کند

.نگاه می کنم،شوند
تا وقتی که جواب قرار بود این قضیه مسکوت باقی بمونه و هیچ کس خبردار نشه« -

»اون هم به تعداد کمی برای آزمایش بده تازه 
:می گویمدر جواب ورارین

»که بتونن مخفیش کنناین چیزی نیست« -
عنوان تایید صدایی از حلقومش خارج می شود که به بدون این که دهانش را باز کند، 

:سپس می گوید. حرف من است
دم دارن می رن اون آاین همه . ادبه وجود میفقط خدا می دونه که چه مشکالتی « -

»جا
»همه چیز فکر کردن حتما در مورد « -

زنی ناله کنان در حالی که. . ، صحبتمان را قطع می کنندتعدادی از جلوی ماعبور 
همانطور که شکمش را با دستش ، ش انداخته استرخودش را روی شوهرش یا براد

رد به م. گرفته است و گاهی آن را پا پنجه های فشار می دهد، در خواست آب می کند
مرد . تا او را روی ماسه ها رها کنداو بی اعتنایی می کند ولی در آخر مجبور می شود 

. ا صدای نسبتا بلند می گوید سپس روی کوله پشتی اش خم می شودچند ناسزا ب
زن برخالف مرد . بقیه گروه برای آن دو نفر نمی ایستند و به راهشان ادامه می دهند

اندامی . آنقدر که باید زیبا به نظر برسد، نیستچهره ای زیبا دارد ولی در بین چرک ها 
مردانگی ،مرد هم از نطر اندام شبیه به زن است ولی اندمش. و قد متوسطی داردظریفی 

ریش چهره اش را . و هیچ ظرافتی در آن ها دیده نمی شودندخودشان را نشان می ده
.استگرفته پوشانده و اخمی چهره اش را فرا

:و قمقمه آب را به دهان زن نزدیک می کنداز کوله پشتی اش بر می دارد تمرد دس
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من تا کی باید به .دیگه لعنتی اونا رفتنزود باش . دهنتو باز کن. بیا این هم آب« -
»زود باش تا پشیمون نشدم .تو زجر بکشمخاطر 

دو مثل جنین.جلز و پلز می کند،زن روی ماسه های داغ مثل ماهی توی ماهی تابه
ولی آن مرد هیچ توجه . دستش را روی شکمش گذاشته است و در خودش می پیچید

:هماطور که مرد ناسزا می گوید از جایش بلند می شود و می گوید.ی به زن ندارد
آشغال نمی خوای که . نا عقب موندمزود باش بلند شو از او. ت نیومدهلطف هم به« -

»!این جا ولت کنم و برم هان
لیوان آب را می خورد سپس همانطور که دهانش را با آستینش پاک می کند، کوله 

دستش را می گیرد تا از به طرف زن می رود و . پشتی اش را روی کولش می اندازد
:دبلندش کند که ناگهان صدایی از کنار من می گویزمین 

»هی صبر کن « -
وقتی کنارم را نگاه می . ف صاحب صدا نگاه می کندبه طرزن را رها می کند و ،مرد
زیر اندازش را بر می . را می بینم که چشمانش پر از اضطراب و ترحم استورارین،کنم

زن را آرام از ،را روی ماسه ها می گذاردزیر اندازش . دارد و به طرف زن جوان می رود
.جایش بلند می کند و روی زیرانداز می خواباند

»زود باش .دار و بیارچتر رو برنکوله پشتی و اوزایراس« -
دخالت نگاه هایشان توی کاراو بنظاره گر هستند مردمی که از کنار ما می گذرند، فقط 

گاهی به طرف ما ،که در چند متری ما ایستاده استیمرددر این بین،ولی . می کنند
. با انگشتانش بازی می کندچشمانش پر از اضطراب است و . نگاه می کند

انگار .اهی به طرف پناهگاه نگاه می کند و گاهی هم به زن که روی زمین ناله می کندگ
. یا این که منظور دیگری داردمنتظر کسی است 

، اضطراب مرد هم بیشتر می به گریه دل سوز تبدیل می شودوقتی که صدای ناله زن 
بی وقفه به اطراف نگاه می کند و دستش را روی .شود و انگار می خواهند او را دار بزنند

. صورتش می کشد
می روم و چتر را هم از توی زمین بیرون می آورم بی درنگ به طرف کوله پشتی ورارین

می گذارم و چتر را طوری توی پشتی را کنار ورارینکوله . و به طرف زن جوان می روم
مرد با حالت تمسخر آمیز و بی. زمین می کارم که سایه اش روی زن جوان بیافتد
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:رحمی می گوید
من به این راحتی ولت . ن برات سوختهکه دلشومثل این که چند نفر پیدا شدن« -

»، می تونی منو فریب بدی آوردیفکر نکن که با این بازیی که از خودت در . نمی کنم
. دسپس دوباره می خند

می گذارم خودم را در اختیار ورارین
»من باید چه کار کنم؟« -
»برسونیم داروتا شدید تر نشده باید بهش . داره»کاردیک « مرض « -
»دارن دارواونجا . باید ببریمش پناهگاه« -
»هاشون برای این بیماری تموم شده نه اونجا دارو« -

:با صدای بلند رو به شوهرش می گویم
»هی تو قرص مخصوص این بیماری رو داری؟« -

و در حالی که برقی از چشمانش می گذرد می مثل احمق ها شانه اش را باال می اندازد 
:گوید

»هرزه نمی کردم نه تازه اگه داشتم حروم این « -
سپس . کوله پشتی اش می کندداخلبدون درنگ ولی با کمی تردید دستش را ورارین

همه چشم ها روی ؛ حاال تردیدش را می فهمم. بسته کوچک قرصی را بیرون می آورد
تعداد مردم زیاد نیست . و از قدم بر داشتن متوقف می شوندبسته متمرکز می شوند 

آن ها مثل گرگی که بعد از مدت طوالنی به گوشت . ولی می تواند مشکل آفرین باشد
. می رسد، به قرص ها نگاه می کنند

جمع در این جا جمعیتی بیشتر از پنج نفر مردم تک تک از پناهگاه خارج می شوند ولی 
خیز بر قتی بسته قرص را می بیند، انگار که او را هیپنوتیزم کرده اند،مرد و. شده است

.می دارد و مردم هم با دیدن حالت او قدمی به جلو می گذارند
نفرتم از این مرد برای همین تمام .پیش بینی این مسئله را می کردم،با تردید ورارین

قطرات خون از توی دهانش برصورتش می کوبم که را در مشتم جمع می کنم و چنان 
ر خورشید می بینم که با وجود کدری، می در نواآن ها ر،بیرون می ریزند و یک لحظه

.درخشند
همه. مردم با دیدن این صحنه یک قدم به عقب بر می گردند و چند نفر به راه می افتند
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. وحشت زده به من نگاه می کنند و انگار حادثه را دوبار در ذهنشان مرور می کنند
صورت چهار به زحمتبا . روی سینه فرود می آیدبهبعد از چند متر پرت شدن مرد 

می می ریزد خیرهبیرون دست و پا روی زمین در می آید و به خونی که از دهانش 
. زمین بلند می شودو به زحمت از رویدهانش را با آستین پاک می کند . شود

و با کمی آب به او کمک دهان زن جوان می گذارد و قرصی را دردر این مدت ورارین
اشک های مثل آب که بعد از مدتی عبور از جایی در آن جا جوی می سازد، . می کند

ر .چرک ها را شسته است و مسیر را باقی گذاشته استخشک شده روی چهره زن نیز 
.لی نیز روی صورتش دیده می شوندبهای قهگریاثراین اولین بار نیست و

لی با این حال با پنجه هایش و. بعد از بلند شدن مرد، ناله های زن هم فرو کش می کند
. به زیبایش بیشتر پی می برموقتی به او نگاهی دقیق تر می کنم . شکمش را می فشارد

و در آخر بینی نسبیتا ریز و متناسب با چهرهچشمانی درشت، ابرو های کشیده، 
به نظر . چشمانی قرمز که به چهره اش بیشتر از بقیه حتی لبش جذابیت می بخشد

ولی چهره اش خسته به نظر . تجاوز نمی کنداز بیست و پنج یا شش سالسنش بیشتر 
. می رسد

.لی انگار در تصمیمش تردید داردمی غرد ویی،اژدهامرد با چشمان قرمزش کامال مثل
. صورتش را نوازش می دهد و به من خیره نگاه می کند

ولی باز هم همدیگر رو می االن وقتش نیست. ویه حساب می کنیمباشه با هم تس« -
».بعدا مزدمو می گیرم. همه باشه مال خودتوناین جنازه . بینیم

و بی وقفه در راه چند ناسزا می گوید . سپس بر می گردد و به دنبال گروهش می رود
هنوز می .اجرا به راهشان ادامه می دهندمردم هم با خاتمه یافتن م. تهدید می کند

مشت من طوری اثر گذاشته توانم تردید و افسوس را در مورد بسته قرص ببینم ولی 
.دنآن ها هم طعم آن را بچشکه انگار ترجیح می دهند تا راهشان را ادامه دهند تا است 
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١٤

ماسه های خونین

ه گرمی زانو هایم بالفاصل. و روی ماسه ها دو زانو می نشینمبر می گردم به طرف ورارین
سپس در حالی که . ماسه ها را حس می کنند و کم کم بر داغی آن افزوده می شود

:می گویم،نک شومرا در جهت باد قرار دهم تا کمی خسعی می کنم خودم 
»حالش چه طوره؟« -
»...اینجوری .بشهباید درمان . خوبه ولی باید ببریمش پناهگاه« -

:حرف ما را قطع می کند و می گویدنازکیصدای 
»باید زودتر حرکت کنم من نه نیازی نیست« -

:زن جوان چشمانش را باز و سعی می کند تا از روی زیرانداز بلند شود
فعال . شما رو فراموش نمی کنمارتون رو جبران می کنم و هیچ وقتاین کممنون « -

»سعی می کنم جبران کنمهتشکر از من بر نمیاد ولی در آیندبیشتر از یک 
:سعی می کند تا با دستش او را به سر جایش باز گرداندورارین

»نباید به پناهگاه برگردینه شما« -
هنوز. دستش تکیه می دهدبهو و روی زیرانداز می نشیندولی او لجاجت می کند

.دستش روی شکمش است
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»...آخ . خودمو به پناهگاه پرتو برسونممن باید « -
.سعی می کند تا روی دو پا بایست که ناگهان صدایی او را منصرف می کند

»سالم بانوی من« -
بر می گردم و به طرف صاحب نگاه . سایه ای را می بینم که کنار من متوقف می شود

.می کنم
گرد و .انتظار کسی را می کشیدهمان مردی است که در چند قدمی ما ایستاده بود و 

.رنگ مشکی لباسش دیده می شودبا این حال خاک لباسش را در بر گرفته است ولی
کمی در خیلی ریش حالتشان را حفظ کرده اند و،به طرفی،اشموهای کامال سفید

و پوستش کمی پژمرده روک های صورتش را پر کرده اندچ.صورتش دیده می شود
.است

،به زن جوانو با نزدیک شدن حالت اضطراب در چشمانش دیده می شودهنوز همان 
ماند و زن جوان با شنیدن صدا بی حرکت می.بینمحتی را نیز در چشمانش میانار

:می گویدخیر به مرد
»...من فکر کردم که تو تو اینجایی؟ « -

و قطره ات چشمانش پر از اشک می شوند مرد میان سال هم . سپس به گریه می افتد
.ریزندروی گونه هایش میاشک بی سر و صدا 

اسفم و هیچ وقت خودم رو نمی از این که این همه اتفاق برای شما افتاد واقعا مت« -
»بخشم 

:می گوید،زن جوان بین هق هق هایش که دل را می خراشد
کشیدم سختیباورت نمی شه چقدر تا این جا . خدا رو شکر که تو رو زنده می بینم« -
«
»م می خورم که دیگه تنهاتون نزارم ناراحت نباشین از این به بعد قس« -

:سپس رو به ما می کند و می گوید
اگه شما نبودین . فراموش نمی کنمنهیچ وقت لطفی رو که در حق دخترم کردی« -

»به سر بانوی من می اومد ن معلوم نبود که چه بالییاال
او را با وجود درد. و کنار بانویش دو زانو می نشیندیم کوتاهی به ما دو نفر می کند تعظ

.توی آغوش می گیرد
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آهسته نزدیک گوش من می هم و م آن دو نشود تا هم مزاحبه کنار من می آید ورارین
:گوید

»ما دیگه باید بریم « -
اشاره می کند تا من نیز آماده و با دست کوله پشتی اش را روی شانه هایش می اندازد 

:سپس به آن ها نزدیک می شود و می گوید.رفتن شوم
فقط می خواستم بگم که هر روز یکی از این قرص ها رو بهش بدین تا . باید بریمما « -

استمرار اثرش در صورت.به هیچ عنوان قرص رو فراموش نکنین. خوب شهشحالت
»ظاهر می شه 

مرد بعد از چند قدم ناگهان صدای . به راه می افتیمو و می گذارم اباالی سر چتر را
.ما را باز می گرداندمیان سال

»ببخشید؟« -
:حرفش را بزندبر می گردد و منتظر می ماند تا مرد ورارین

»امید؟پناهگاه به می شه به من کمک کنین تا من بانو رو ببرم « -
:زن جوان مخالفت می کند و می گوید

با قرص هایی که این دو نفر لطف کردن و به من دادن مطمئن .نه من حالم خوبه« -
»باید بریم پناهگاه پرتو .هستم حالم خوب می شه

»...باید شما حالتون خوب نیستولی بانوی من « -
»ما باید بریم پناهگاه پرتو . دونیخودت که وضعیتو می « -

و انگار به ظاهرشان بسیار خسته به نظر می رسنداز .مرد میانسال سکوت می کند
.و سکوت آن دو این را به من می گویدکمک نیاز دارند

فکر کنم بتونیم با هم کنار . خب فکر کنم تا یه جاهایی با هم هم مسیر هستیم« -
»بیایم 

پیشنهاد هستند و بدون هیچ تاخیری مرد میان ینمنتظر همهمانطور که فکر می کنم 
:سال می گوید

»!ممنون واقعا تشکر« -
وچتر را از روی زمین بر می داردورارین.از روی زمین بلند می کندرازن جوان مرد
بلندجوان را از روی زمین زنمرد کمک می کند تا سپس به . دست من می دهدبه
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. کنند
خودم را به . جابه جا می کنند,جنگی که پاهایش صدمه دیده انداو را مانند مجروح 

چتر را روی سر زن جوان می . با آن ها هم گام می شومپشت آن ها می رسانم و آرام 
.در امان باشدخورشیدشعله هایتا از گیرم 

ناله های زن جوان آن را می شکند، جلو می با سکوتی که بین ما حاکم است و گاهی 
در این بین گاهی آن دو نفر با هم صحبت می .به تماشای مناظر می پردازیمرویم و 

طبق نقشه که به آن نگاه کرده . کنند که به جز پچ پچ کردن چیزی از آن ها نمی شنوم
که جلو تر از ما تعداد آدم ها تا به مقصد برسیم ولی باید جاده ای را دنبال کنیم بودم، 

. می کندکار ما را راحت ترقرار دارند 
که یاز وسط ماسه ها سر بر می آورد و ترک های،جاده ای فرسوده،در یک جافقط

انگار تقال می کند . به تماشا می گذارد و ندای کمک سر می دهد،رویش را گرفته است
سیاهی جاده که یه مرور زمان به . تا از غرق شدن در ماسه ها خودش را نجات دهد

خودش را نمایان می کند و با نقشه ای که در ،شده استخاکستری کم رنگ تبدیل 
کم د دره و کوهایی نشان می خواهکه دلطورماسه ها آن . قت داردابدست دارم مت

. د آورده اندورا در راه ما به وجارتفاعی 
ماسه ها ش بی نتیجه می ماند ووی جاده جارو می زند ولی باز کارباد ماسه ها را از ر

که سیم وجود دارد در سمت چپ ردیفی از تیر برق هایی . سطح جاده را فرا می گیرند
تا از آن ها کمرشان بر دهایشان مثل دست های فلج از آن ها آویزان شده است و چن

ولی انجام می دهند را ، کاری که بر آن ها گماشته انداثر مرور زمان شکسته و خمیده
نمی و قدر دانی ن بی فایده است و هیچ کس از آن ها تشکر نمی دانند که تالش شا

.کنند
. آن سه نفر می ایستند،ناگهان با نالهمدت نسبتا کوتاهی می گذرد که 

از . و کمتر هم درد می گیرهاینجوری راحترم. باید با دستم شکمم رو فشار بدم... آخ« -
»بهم کمک می کنه کابیراد, کمک شما ممنون

سپس چتر را از من می گیرد و در کنار آن دو می با تردید او را رها می کند ورارین
به ناچار دستمال را. دافتمی که روی هر سه نفر سایه تجهت آفتاب طوری اس.ایستد

.  روی سرم می اندارم و دو جرعه آب روی دستمال می ریزم
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جاده هم در این . می رسیموسیعی گری از تپه ها می گذریم تا به منطقهیکی پس از دی
و جا مثل رودی در جریان است ولی به سختی می شود تشخیص داد که آن جاده است 

باد با هنرش قسمت وسیعی از این جا را یک .ط قسمت کوچکی از آن دیده می شودفق
جا هم هیچ تپه ای ، در اینمثل دریایی که هیچ موجی ندارد. دست و منظم کرده است

.وجود ندارد
دریای واقعی وجود داشت و می ،آرزو می کنم که ای کاش این جا به جای دریای ماسه

باعث شده است کهاست ولی به جای آن خورشیدی . آن شیرجه بزنمدرتوانستم 
لباسم کامال به بدنم چسبیده است و پاهایم .جاری شودجریان عرق از سر و رویمان

. درون کفشم می لغزند
گرمای هوا هیچ کدام از شاید.هیچ صحبتی به میان ما نمی آیدتعجب می کنم چرا 

ند تا اطراف را می کاوم که فقط چشم هایمآنقدر کالفه هست. حوصله حرف زدن نداریم
. مسرپناهی از شر آفتاب بیاب

ساعت می نماید، با از حرکت خورشید و زمان غروب دوبعد از مدتی راه رفتن که تقری
:می ایستد و می گویدناگهان ورارین

»؟چند درجه ستمی دونی هوا االن« -
:می گویمناخود آگاه پاک می کنم و پلک هایمعرق را از روی پیشانی و 

»نقدر هست که دارم دیونه می شم او« -
»اون هم دو ساعت تا غروب مونده درجه تازه و هفتچهل« -

ماسه ها را از توی کفشش بیرون بریزد ود تا می دهکمی کفش هایش را تکان ورارین
:یدوگمی 

از چهره شما هم اینطور به نظر .استراحت کنممن خسته شدم نیاز دارم که یه کم« -
»اقت فرساست خیلی ط. البته بیشتر از نور خورشیده. می رسه

کمی به آن دو استراحت احساس می کنم این حرف خودش نیست و فقط برای این که 
روی ماسه ها نشستنم با .من هم احساس خستگی می کنم. حرف را زده استندهد ای

می روی زیر اندازی که کابیرادبا رضایت و تشکر آن دو هم .با او موافقت می کنم
کوله پشتی ام را روی زمین می گذارم و همانطور که به اطراف نگاه. اندازد، می نشینند
:می کنم، می گویم
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همین جا برای . هیچ خبری از دیوار یا خونه نیستمی تونم ببینمتا جایی که من « -
توی این آفتاب من که دیگه . مدت کوتاهی چادر می زنیم و کمی استراحت می کنم

»از سمت راسته مسیر ما . تازه این جا باید از هم جدا بشیم. نمی تونم راه برم
:چادرش را بیرون می آورد و می گویدورارین

این جوری هم وقت کمتری رو صرف چادر بر . نفره ستردوچادر من .نیازی نیست« -
کاری نداره سریع .بشیننمی تونن چهار نفر راحت توی چادر .یمکردن می کنپا

».ش می کنمتدرس
و چادر ها را داخل کوله دست از کار می کشیم با این گفته اش هم من و هم کابیراد

.ردانیمگپشتی بر می 
کفش هایم را از زیر انداز را می اندازم و من هم ،کندمی او چادر را بر پا زمانی که تا 

:ماسه خالی می کنم و می گویم
من یه راهی دارم . خیلی اذیت می کنن. باید یه فکری در مورد این ماسه ها بکنیم« -

»...ولی وسایلشو 
:می گویدبه نظر سریع آماده می شود، از داخل چادری که ورارین

فقط کافی پاتو توی این پالستیک ها بکنی و با نخ اون . برای اونا هم یه فکری دارم« -
»می تونیم از اونا استفاده کنیم حداقل تا خراب شدن . ها رو محکم به پات گره بزنی

می رود و به او ورارینکابیراد به کمک . هم با سر موافقت می کنندزن جوان و کابیراد
ثابت است و ،کاری که انجام می دهمیروبه نگاهش زن جوان هم. کمک می کند

.به فکر فرو می رودگاهی 
»زیر این آفتاب کباب نشدین بیاین داخلتا .آماده شدخب چادر« -

انگار خبر مرگ یک نفر را می ناله و گاهی جیغ باد از کنار ورودی چادر می گذرد و 
رقصد ولی تکان چادر مالیم زیر حرکت باد می. و در غیبت او سوگواری می کندآورد 

موج های به آرامی چادر را به دو طرف آن مثل دریای مواج است و . داردهای آرامی
. حرکت در می آورند

وقتی جریان باد را می واقعا از این قضیه نگران هستم و . این اصال نشونه ی خوبی نیست
.بینم بیشتر نگران می شوم

.این درست چیزی را برای من بیان می کند و به یادم می آورد. نباید بی گدار به آب زد
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:ن نوشته شده بودکتابی را به یاد می آورم که در آ
در همین یک کشور را تسخیر کرد، لشکر و محمات نامحدود چندینمی شود با «

بین . یک کشور را تسخیر کرد،تیرمی شود با یک دیگری نیز وجود دارد کهراه معنی 
چیز را بیان می کند؛ یعنی در هر صورت یک آن ها تفاوت زیادی وجود دارد ولی 

»موفقیت 
.کمک گرفتنتا شاید روزی بتوان از آباید همه چیز را برسی کردپس 

»شما استراحت کنین . زود بر می گردمورارین من می رم این اطراف یه سری بزنم « -
ن تعدادی آن را با سر و هم کرداز توی کوله پشتی ام دوربین یک چشمی را که خودم

قدم با هر از بین ماسه های که . بر می دارم و به راه می افتمآلومینیوم درست کرده ام،
تا جایی ادامه می .در ماسه ها فرو می رود، به جلو می رومپایم در آن ها تا باالی مچ

روی نوک تپه ماسه ای می ایستم و . بینممی را از اندازه واقعی سه چهارمدهم که چادر 
. دوربین یک چشم را روی چشم سمت راستم می گذارم

همه ولی . عریض ببینمباید این جا جاده ای طبق نقشه . عبورمان را پیدا کنمباید راه 
. زیبایی خودش را داردبا این حال.جا ماسه است و مثل برف یک دست است

می ن حال عرق را روی بدن منست داده است ولی با ایآفتاب قدرت خودش را از د
کوهی وجود ندارد تا در . و با اقتدار می درخشدهنوز نورش سرخ نشده است . نشاند

. شیفتش را به ماه تحویل دهدپشت آن محو شود و باید در افق پهناور 
. راه ما چها نفر را از هم جدا خواهد کردشده است که لجاده به دو راه تبدیدر این جا 

ن ها دامه دهیم و سمت چپ راهی است که آسمتی است که ما باید آن را امستقیم،
از روی مترسک هایی می مانند که تعدادی از مردم مثلاز دور . باید دنباله رو آن باشند

.بایستند، راه می رونداجبار به جایی این که یک جا 
تعدادی روی ماسه . ر می رسنداین جا مشخص نیست و کمی محو به نظظاهر آن ها از 

در سمت آن ها . مدار دید خارج می شوندها نشسته اند و تعدادی هم پشته تپه ای از 
جاده سمت چپ کامال زیر ماسه . هیچ چیز به خصوصی به غیر از ماسه دیده نمی شود

ست ولی انگار از پشت تپه دوباره جریان گرفته است چون مردی در حالها دفن شده ا
. راه را نشان می دهدنسب کردن تابلوی روی تپه است که 

در سمتی که ما. ی خوانم ولی فقط جهتی را نمایان کرده استروی تابلو را با دوربین م
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بزرگی خودش را مرز وسیع سر در آورده است ودر یک باید از آن جا عبور کنیم جاده 
آن جاده که فقط یک یا دو خط عبورش مشخص بود، حاال دوازده خط . نشان می دهد

. در جلوی من نمایان هستندعبور 
کمی روی آینده ممکن است تاثیر تا چیز به خصوصی که مدتی را صرف می کنم

در آخرین لحظه ای که می خواهم به .ولی هیچ نتیجه ای نمی گیرمبگذارد را پیدا کنم
استوار و نیمی از آن خراب بینم که روی دو دیوار ناگهان سقفی را می،چادر بر گردم

یلی که نتوانستم آن را ببینم همین لرنگش هم رنگ ماسه ها است و تنها د. شده است
. است

. رسیدخواهیمبه آن جا ، د و شاید تا نیم ساعت راه پیماییفاصله زیادی ندار
, ناگهان در آن سو! برای آخرین بار نگاهی به داخل دوربینم می اندازم تا مطمئن شوم

صدای جیغ ! سراسیمه به سمتی فرار می کنند, گروه از مردم را می بینم که, کنار تابلو
همه در تکاپو .به گوشم می رسد, و فریاد چند نفر از آن ها از البه الی جریان باد

ان در ماسه های پاهایش, مثل مرداب.فاصله بگیرند, نقطه که ایستاده اندهستند تا از 
و پاهای آن ها را می , انگار دست هایی از درون ماسه ها بیرون می آید. فرو می رود

. تا نتوانند فرار کنند, گیرند
دوربین چشمی را به حرکت در می , کسی یا چیزی که باعث این شده استبه دنبال 

. نمی شوندکس به غیر از مردم عادی دیدههیچ. آورم
من هم بی اختیار روی ماسه ها دراز می ! ناگهان همه سر جایشان خشکشان می زند

تپه از ناگهان از پشت یکی . چشمانم در تکاپو هستن تا دلیل این نا آرامی را ببینم. کشم
. مرد سیاه پوشی را می بینم که آرام به سوی جمعیت حرکت می کند, های ماسه ای
!!!بیابان گرد ها 

بیشتر از ده .ظاهر می شوند،تعدادی مانند مردگانی زنده شده،از پشت چند تپه دیگر
هر کدام از آن ها اسلحه ای به دست .می شوندآهسته و آرام به سمت مردم راهی. نفر

و مانند افعی به سوی طعمه ها که در مرکز محاصره آن ها قرار دارند، حرکت می دارند
. کنند

. محاصره می کنند، یکی از آن ها جدا می شود و به میان مردم می رودآنها رازمانی که 
. می لرزند، نگاه می کندبه چهره ی مردمانی که از سر تا پا
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. و هر چه زودتر از این جا فاصله بگیریمباید برگردم و به چادر . خطر در کمین است
مطمئن هستم که اگر بمانم، به هیچ عنوان . سینه خیز به عقب می روم تا دیده نشوم

.صحنه خوبی را نخوام دید
.به چادر باز می گردمو همینطور با سرعت ممکن با در نظر گرفتن جاده 

سعی می کنم پاهایم را مالیم بر روی ماسه ها قرار .چیزی در درونم هشدار می دهد
ماسه ها مثل ذغال های داغ می مانند که کمی به خاکستر . دهم تا از سرعتم نکاهد

پایم را می سوزانند و آن . تبدیل شده اند ولی هنوز داغی را در خودشان نگه داشته اند
. ارند به پرواز در می آیندولی مهمتر این است که آن ها د. ها را به خارش می اندازند

. نشانه بدی است و باید زودتر حرکت کنیم
. هیچ کس را بیرون از چادر نمی بینم. چادر را از دور می بینم که در باد تکان می خورد

برای این که . باد بیش از اندازه چادر را تکان می دهد، انگار کسی درون چادر نیست
.هیچ کس نیست. ازممطمئن شوم به داخل آن نگاهی می اند

بر روی ماسه های تعداد زیادی رد پا می . هیچ وسیله ای در این جا دیده نمی شود
. هیچ اثری از این که در این جا درگیری رخ داده باشد، وجود ندارد. بینم

چشم کار می کند، فقط ماسه به اطراف نگاه می کنم تا شاید کسی را ببینم ولی تا
...شاید .دیده می شوند

از نقطه ی تماس آن جسم فلزی،. ناگهان جسم فلزی را بر پشت سرم حس می کنم
فقط ثابت و بی حرکت می . موجی سرد، وارد بدنم می شود و تمام بدنم را می لرزاند

. ایستم
بدون هیچ .با فشار دادن اسلحه اش به پشت سرم، من را وادار می کنم تا حرکت کنم

فقط با هر بار فشار .نمی کندم هیچ گونه فرمانی صادرزمغ. فتممقاومتی به راه می ا
دادن اسلجه بر پشت سرم، مغزم به من فرمان می دهد تا تغییر مسیر بدهم یا این که  

با سرعت بیشتر حرکت کنم 
ناگهان ورارین و چند نفر دیگر را می بینم که دو . از کنار تپه ای ماسه ای می گذریم

در چهره .ستاده اندییابان گرد بر باالی سر آن ها ابزانو بر روی زمین نشسته اند و چند 
پدر خوانده و دخترش نیز در بین آن ها . ی همه نگرانی، اضطراب و ترس دیده می شود

. دیده می شوند
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ورارین با . ی به کنار آن ها می رسیم، فشار اسلحه از پشت سر من برداشته می شودوقت
یکی . همه ی نگاه ها به سوی من جلب می شوند.دیدن من چشمانش پر فروغ می شود

و از بیابان گردها که به نظر رئیس آنهاست، با دیدن من کمی به من نزدیک می شود
به تک تک چهره . به سمت جمعیت بر می گرددبعد از کم تامل، .صورتم خیره می شود

دو نفر . ها نگاه می کند سپس با اسلحه، ورارین، پدر خوانده و دخترش را نشان می دهد
از بیابان گردها به طرف آن سه نفر می روند و آنها را از روی زمین بلند می کنند و به 

.کنار من می آورند
»! بکشینشون« -

. تمام بیابان گردها سالحشان را آماده می کنند سپس به سمت مردم نشانه می گیرند
بیشتر از هشت نفر با چشمانی وحشت زده . احساس می کنم قلبم درحال ایستادن است

دو نفر از مردم زوزه کشان از بین جمعیت فرار می .بیابان گرده ها نگاه می کنندهب
...کنند ولی 

...سپس هیچ .ثانیه تمام فضا را پر می کندپنجصدای آذرخش به مدت
ماسه های .جان که در خون خود بر روی زمین تا ابد به خواب رفته اندبدن های بی

بعضی ها هنوز زنده هستند و نفس های آخر خود را می . خونین تشک آن ها شده است
. با سرفه کردن از دهانشان، خون بیرون می ریزد.کشند

انگار درک باد از این اتفاق بیش از .ر مرگ آن ها شیون می کندبصدای سوزناک باد 
کابیراد و دخترش نیز با چشمانی خیس، آرام می . ماست که این گونه زجه می زند

. گرینند
با دستش عالمت می دهد به این کشتار بیرحمانهرئیس بیابان گردها با بی تفاوتی

.هم گام با او، از ما دور می شوند،ه همیبق. سپس از ما دور می شود
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١٥

دره مرگ

همه در فکر فرو . همه در سکوت در حال پیچیدن پالستیک به دور پاهایمان هستیم
.گیری می کند، از صحبت کردن جلوغمی پنهان در درون همه.رفته اند

. هر لحظه صحنه ی کشتار بی رحمانه بیابان گرده ها جلوی چشمانم ظاهر می شود
هر چه تالش می کنم نخ را دور پایم . چقدر انسان ها بی رحم و سنگ دل هستند

.باید گره بزنمانگار فراموش کردم که چه جوری.ببندم، نمی شود
ذهنت مشغول تو هم مثل من خیلی. می دونی خیلی صحنه ی وحشتناکی بود« -

»بزار من این نخ ها رو گره بزنم . شده
اینقدر ذهنم مشغول است که . بستن نخ ها می شودورارین این را می گوید و مشغول 
:چشمانم را می بندم و می گویم.حتی نمی توانم نخ ها را گره بزنم

»ماسه ها هم دارن حرکت میکنن . باید زودتر حرکت کنیم تا هوا تاریک نشده« -
:ورارین می گوید 

»ما همه آماده هستیم « -
:چرخاند، می گویدسپس نگاهش را به سمت آن دو نفر می

راه برگشتی هم وجود نداره چون به طوفانا که یک کوله پشتی بیشتر ندارینمش« -
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ن و یاگه کمی صرفه جو باش.ن جوری دچار کمبود آذوقه می شینیا. بر می خورین
طوفانرو به پناهگاه تون آذوقه ای که ما به شما می دیم می تونین خودقناعت کنین با 

»برسونین 
گره زدن را تمام می کند سپس به سمت کوله پشتی اش می رود و دست به کار ورارین 

نسبتا همچنین لباس . قمقمه آب را به آن ها می دهدچهار کنسرو و یک .می شود
من هم، از توی کوله پشتی.به آن ها اضافه می کند، زنالمی را با توجه به لباس پاره س
. مان اندازه به آن ها آذوقه می دهده

و چهار سر گرفته است قرار می دهد ها را در لباس کهنی ای که از کابیرادذوقه آورارین
عرق روی صورتش را پاک در حالی که نفسش را بیرون می دهد و .آن را گره می زند
:می کند، می گوید

»تون بیش از اندازه سنگین نمی شه اینجوری کوله پشتی« -
و می ،ن دو نفر نشان می دهده حاال کوله پشتی شده است را به آدو آستین پیراهنی ک

:گوید
»ین جوری کامال یک کوله پشتی میشه این دو آستین رو دور شونه هات گره بزن ا« -

می اندازد و محکم گره می زنهای ن بلند می کند و دور شانه پیراهن را از روی زمی
:سپس رو به من می گوید. زند

» باید حرکت کنیم زایراس« -
به طرف همان تپه که هنوز جا به جا نشده .تر از همه به راه می افتم تا راهنما باشمجلو

. می رویم و آن ها نیز پشت سر من بدون هیچ کلمه ای راه می پیمایند،است
،ستادر جهتی که راه آن هات باد اضطرابشان ذوب می شود چون جهبا دیدن جاده 

. ارتباطی نداردهیچ 
. من دیگه از شما تشکر نمی کنم چون باید تشکر را جواب داد و جبران کرد« -

»تا من بتونم جبران کنم . امیدوارم که یک روز همدیگر رو ببینم
.تایید می کندبا صحبت بانویش با سر حرف های او را همراه مرد

تونینمی ،اگه مقصدتون اونجا افتاد. میبه پناهگاه پرتو می رهمونطور که گفتم ما« -
»ما رو اون جا پیدا کنین 

:این بار حرف های بانویش را با کالم تایید می کندکابیراد
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»امیدوارم همدیگر رو ببینیم « -
»...او راستی « -

. دست را به طرف سینه اش می برد و از زیر پیراهنش شی ای را بیرون می آوردزن
متصل نیز مشکی مربعی شکل سنگ تراش خوردهکه زنجیری مشکی رنگ را می بینم 

می ، به طرف منآن را شاید به دلیل  این که من به او نزدیک تر هستم. استبه  آن 
:گیرد و می گوید

شاید هیچ . عنوان یه هدیه و یه یادگاری از من داشته باشینمی خوام اینو به « -
وارم که شما رو ببینم و باز می گم، امید. این یه نماد دوستیهارزشی نداشته باشه ولی 

»حقمو ادا کنم
را روی یک صفحه سفید نند و مثل ربات که فقط خط مشکیخداحافظی می ک

دنبال می را گهم جاده خاکستری رنال آن می رود، آن ها تشخیص می دهد و به دنب
. گاهی سرشان بر می گردد و به ما نگاه می کنند. کنند

همان منطقه صاف و . ایستممی, داشتم موقعیت را برسی می کردمهمان قسمت که در
کوچک سر تا سر آن را فرا گرفته بی موج حاال تبدیل به دریایی شده است که موج های

این . کنار تابلو ماسه ها به رنگ قرمز در امده اند. به داخل دوربین نگاهی می اندازم. اند
می دهم تا او هم از موقیت آن دوربین را به ورارین! جا هم قتل عام انجام شده است

.و هم از آن نقطه قرمز رنگ چشم بردارمپناه آگاه شود
تا جایی که ممکن است و ماسه ها . نیم ساعت زمان زیادی است تا به آن جا برسیم

و صافی آسمان را هم چند ابر به هم می زنند . اجازه می دهند با سرعت پیش می رویم
وباره همان حادثه دیشب دارد به وقوع می د.انگار باد هم در آن جا آشوب کرده است

که ابر از این . را تحمل کنیمبعد از این همه گرمای طاقت فرسا حاال باید سرما . پیوند
زمین مثل گرگ آسمان و. بدنم می لرزد،های سیاه کم کم از چیزی خبر می دهند

. ما را احاطه کرده اندهای درنده 
ی مثل رشته کوهی که در بعضی جاها از هم در این جا هم تیر برق ها ادامه دارند ول

کمیبعد از این . جاده هم کم کم در زیر ماسه ها مدفون می شودشده است،گسسته 
:می رسانم و می گویمخودم را به ورارینتوقف برای برسی اوضاع

با این. باید نزدیک هم بمونیم تا همدیگرو گم نکنیم. اوضاع داره خراب می شه« -
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لعنتی حاال باید این طور . م به اونجا می رسیمدچه که فکر می کروضعیت دیر تر از اون
»این جوری شد؟چرا امروز. لعنتی. می شد

آنقدر تند می وزد که . باد مثل ارواحی ما را هل می دهند تا به درون قبر سرازیر شویم
انگار نقطه ضعفمان را می داند و به .ه راهمان ادامه دهیمبم خمیده شویمجبور می

گاهی ورارین. سمتی که کوله پشتی سنگین تر است می وزد و تعادلم را به هم می زند
هم پیاپی فحش و لعنت می او . لباس من را می گیرد تا تعادلش را از دست ندهد

. فرستد
به عنوان سپر استفاده کنیم و با م،بد که مجبور می شویم از دستانآآنقدر ادامه می

.ید به راهمان ادامه دهیمبا.چاره ای نیست.چشمانی نیمه بسته به راهمان ادامه بدهیم
.تقریبا فریاد بزنیم،بتوانیم با یکدیگر صحبت کنیمبرای اینکه مجبور هستیم

اگر باد کمی شدیدتر .ون اجازه وارد قلمرو اش شده ایمبد.انگار باد با ما مشکل دارد
.زمین بلند کنداز را ما شود حدس می زنم بتواند 

ناگهان . و پیشگری کردباید به فکری افتاد . شدید شودفکر نمی کردم به این سرعت باد 
می سد و آن را با فریاد به گوش ورارینتنها و قابل اجرا ترین راه حل به ذهنم می ر

می سرم را بر. دوباره می گویم ولی باز جواب نمی آید. رسانم ولی او جواب نمی دهد
می اطراف را به دقت نگاه .گردانم و در کمال ناباوری می بینم که او غیب شده است

.جایی را ببینمتا د هم اجازه نمی دهنولی او نیست و ماسه های شناور مثل گردبادکنم 
.با دلهره و ترس از نبود او به خود می لرزم

تصمیم می گیرم تا اطراف را برای پیدا . را گم کرده استمنبه احتمال خیلی زیاد او
.از این می شودجست و جو کنم ولی فریاد باد مانعکردن او

همان وخدا را به کمک می طلبم .ناچار و تنهایی همان فکری را به اجرا می گذارمبه 
.تمام  شودنم تا طوفانیجا می نش

چند بار او را صدا. پتو را بیرون می آورم و روی سرم می اندازم،از توی کوله پشتی ام
مطمئن می ،وفان گم شدهطدراز این حیث که او .دنمی دهم ولی او جوابم را می زن
بگردم ولی تهدید های باد من را ساکت می ره به فکر می افتم تا به دنبالش دوبا.شوم
.بروموباید تا پایان طوفان صبر کنم و اگر خودم زنده ماندم به دنبال ا. کند

پشتی ام را از طرفی که بادکوله .باد باشمزمین دراز می کشم تا کمتر در معرضروی 
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.می گذارمکنارم به می آید
انگار که این طوفان نمی خواهد قرار داد صلح را امضا . مدتی را در همان حالت می مانم

دست هایم را به داخل آستین هایم می کشم تا دست هایم را در مقابل داغی ماسه . کند
. ها محافظت کنم

.م زمین دارد حرکت می کندمی کناحساس ناگهان
می ،اشتباهی که باد و خود انسان در آن دست داردتوجه ای نمی کنم و آن را جزء 

و باد دارد زمین نیستدرست حدس زده ام .دوباره همان اتفاق رخ می دهدولی. گذارم
!ممن هم همراه آن ها دارم جابه جا می شوودماسه ها را جابه جا می کن

از روی سرم پتو را سعی می کنم تا .آنقدر که نمی توانم توصیف کنماحساس بدی دارم
این سنگینی در یک . لی سنگینی که نمی دانم از چیست این اجازه را نمی دهددارم وبر

. لحظه اتفاق افتاده است
.بر می دارم تا آن را گم نکنمکه تا نیمه در ماسه ها فرو رفته است،کوله پشتی ام را 

به هیچ ذهنم کامال درگیر است و . فشار بیش از اندازه استدوباره تالش می کنم ولی 
احساس می کنم در گودالی .فقط می خواهم تا از این تنگنا خارج شوم. چیز توجه ندارم

.تنگ و تاریک قرار دارم
برای کند تا یانسان را مجبور مدر این وضعیت ترس نیروی انسان را دو برابر می کند و

تمام قوایم را در پاهایم جمع می . تمام تالشش را بکندموقعیت خطرناکشرها شدن از 
با .و خودم را می بینم که در تپه ای از ماسه قرار دارمرا کنار می زنم سپس پتوکنم 

.به راحتی جابه جا می کنندمن راسرعت نسبتا پایینی دارند ولیاین که
پرواز لکه مشکی بزرگی ناگهان در خالف جهت باد در بین ماسه های پراکند و در حال 

ترس تمام وجودم را لرزه بر اندامم می اندازد و را می بینم که بعد از کمی نزدیک شدن
. نگاه می کنمو منگ می مانم و فقط مثل احمق هاگیج.می گیرد

هر چه تالش .مکه من مستقیم به طرف آن می روروبرویم قرار داردبسیار بزرگیدره
مثل دیوانه ها دست و .تا شکم در ماسه ها فرو رفته ام. تکان بخورمی توانمممی کنم ن

ام کمی وضعیت بهتری کوله پشتی . پا می زنم و سعی می کنم تا از ماسه ها بیرون بروم
. دارد و فقط قسمت کمی از آن داخل ماسه ها است

آن فروده است و مثل باتالق که هر چه بیشتر دست و پا بزنی بیشتر دریتالشم بی فا
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هم در این جا حاکم است و فقط خودم را خسته می کنم و بیشتر در ماسه ها ،می روی
.م باید چه کار کنماننمی د.فاصله دارمدرهدو متر تا کمتر از . فرو می روم

باالخره دوباره ترس وظیفه اش که همان هشدار خطر به انسان است را انجام می دهد و 
. می رسانمکه از من فاصله گرفته است،خود را به نزدیکی کوله پشتیدابا تقالی زی

. که از زیر ماسه ها بیرون زده است،نمیمی بتنه جلویی ماشینی را از نیمهناگهان 
کوله پشتی ام نیز به سمت آن پیش . ماشین تقریبا به صورت عمودی قرار گرفته است

نم هم کوله پشتی ام را می گرفتم و هم اگر می توانستم خودم را به آن برسا. می رود
. نجات می یافتم

ستم را دراز می کنم تا بتوانم با تقال خودم را کمی از داخل ماسه ها آزاد می کنم و د
با حسرت به . متوقف می شودماشین کنار سقف کوله پشتی ام . را بگیرمماشین سپر

. افسوس می خورم،نیستمکوله پشتی نگاه می کنم و از این که من جای کوله پشتی
م را تا جایی که می توان کشبدن. فاصله داردچند سانتی متر تا سپر ماشیندستم فقط

بازپشت دِردر همین حین کوله پشتی حرکت می کند و در . برسممی دهم تا به سپر
.ماشین متوقف می شود

ام می رسد ولیستم به کوله پشتی مثل مار روی ماسه ها کمی می خزم تا این که د
آخرین فرصتم را به اجرا . بگیرم و فقط دستم تماس کوتاهی با آن داردمی توانم آن ران

در حالی که اصال در هوا .می پرموله پشتی یا سپرکبرای به دست آوردن ومی گذارم 
را احساس چیزیدستم فقط کشیده می شوم و در آخر در ،بلند نمی شوم، روی زمین

. ناگهان از سقوط کردن متوقف می شوم.می کنم
کردن ندارم و نیازی به فکر. دزوقتی به خودم می آیم حس می کنم گلویم می سو

مات و مبهوت هستم و آن . هنوز فریاد هایم قطع نشده اند. دلیلش را متوجه می شوم
آنقدر . پاهایم فقط چند سانتی متر تا لبه فاصله دارند.چه را که می بینم باور نمی کنم

دستم را فشار داده ام که ناخن انگشت کوچکم در کف دستم فرو رفته است و قطره ای 
. استرخون از آن سرازی

وقتی . با دست دیگرم وسیله ای که در دستم است را می گیرم تا وضعیتم را تثبیت کنم
ی از پرتگاه دور می کنم متوجه می شوم طناب است که به پشت کوله مخودم را ک

.پشتی ام متصل است
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رسانم که ناگهان متوجه می شوم،یمه نزدیکی ماشینآرام و با احتیاط خودم را ب
طناب را به سمت خودم می کشانم تا از دره دور . می رومدوباره به سمت دره پیش

طناب هم همراه من می آید و انگار ، هر چه طناب را می کشم. شوم ولی بی نتیجه است
به طرف خودم می با این حال هر چه سریع تر آن را . از کوله پشتی آزاد شده است

و با فریاد و جیغ ناگهان زیر پایم خالی می شود،همانطور که حدس می زنم.کشم
.سقوط می کنم

دست هایی از زیر انگار ولی .می گیردلبه پرتگاه را در آخری لحظات دستم از روی غریز
ماسه ها هم مثل جالدی دستم را لگد می . من را گرفته اند و به داخل دره می کشند

همانطور که فکر می کنم لبه خیلی سست است و من هم توانم را از دست داده . کنند
!ادهایی  از ترسفریود و دوباره شمی لبه خراب .ام

در احساس می کنم و خودم را می بینم کهدر کمال ناباوری چیزی لطیفی را در دستان 
باد من را مثل مرده ای به . هستم آبشاری از ماسه ها به ته دره فرو می ریزدلقمعهوا

. کنمخم می کنم تا بتوان موقعیت را برسیرا به باال سرم. دار آویخته تکان می دهد
من را نجات ،استتوانسته ،در وسطراخ کردن آنو در دستانم است و میله ای با سوپت

غیر قابل باور.همه چیز کمتر از چند ثانیه اتفاق افتاده است. قلبم تند تند می زند.دهد
.است که تا این حد به مرگ نزدیک شده ام

. هیچ چیز مفهوم نداردبیدار شده از خواب، در  تمام مسائل از شبیه مدتی است که بعد
می فهمم از چه حادثه ای نجات تازه.ه اندمثل فیلمی که آن را در دور تند قرار داد

. انده از دیواره پرتگاه بیرون زدهم کمی بینمرا میله های زیادی.یافت ام
با لبه انگار. که به زیر ماسه ها فرو رفته اندندهستبه نظر آن ها مال خانه های شهری

سعی می کنم تا از . ماسه های به روی من می ریزدچونپرتگاه فاصله چندانی ندارم
. دنم را می پیمایدموجی سرد ب. تو را می شنومپجر خوردن ولی صدای پتو باال بروم 

تنها اندامی که تکان می خورد، . بی حرکت می مانم.موها بر بدنم سیخ می شوند
باید خودم را به میله های داخل .چشمانم هستند که به دنبال راه نجاتی می گردند

.مستحکم کنمخودم راو م جای پایی پیدادیوار برسان تا ه
و توده آگاه باال را نگاه می کنمخودنا.می شنوم،گهان صدایی شبیه ریزش بهمنان

قبل از ریختن روی من از روی غریزه . وسیع ماسه را می بینم که به روی من می ریزد
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.میله را رها می کنمبدون فکر کردن در مورد عواقبشباز می شوند وانگشتانم از هم
ه ی کوتاهی پشتم تیر می کشد مثل رویا چیزی را متوجه نمی شوم و فقط در لحظ

تنگی نفس به سپس پتکی را احساس می کنم که روی سینه ام کوبیده می شود و 
و جلوگیری از مثل دست و پا زدن در آب برای به دست آوردن اکسیژن .غم می آیداسر

ی زنم و با  تمام قوا هوا را به داخل می کشم ولی انگار چیزی خفه شدن، هوا را چنگ م
سرم گیج می رود و دنیا جلوی چشمانم سیاه . مانع این می شود تا تنفس انجام شود

.می شود

***

ارم و هنوز روی قفسه سینه دهمه چیز را به زاللی آب به خاطر . را تار می بینمجاهمه 
انگار که با این کار می توانم درد را چشمانم را می بندم . ام فشار را احساس می کنم

. می آورم تا بتوان اکسیژن مورد نیاز را تامین کنمبه خودم فشار بیشتری. متوقف کنم
فقط شی . دبه اندامم بر می گردکم کم حس . ام حس می کنمهرا زیر سینشی سفتی

. را حس می کنم و مثل خواب پاهایم انگار در هوا شناور هستندسفت و ضمخت
عادی قرار وقتی پاهایم توسط باد تکان می خورند متوجه می شوم که در وضعیتی غیر

دو دیوار بسیار بلند ،می کنم و بعد از چند بار پلک زدنبازچشمانم را به آرامی. دارم
که باعث شده است تا ذرات گیج ی تاسرم را تکان می دهم . در اطرافم حس می کنم

وقتی که باد هم به صورتم سیلی می زند کامال از بی هوشی . از سرم بپرند،مبهوت بمانم
.گاه می کنمنبه اطرافآیم و با ناباوری میبیرون 

که به نظر به یکی از خانه هایی که از دیواره بیرون زده یروی تیر آهن،رو به سینه
ن است با این هنوز آبشار باالی سرم در جریا.مدر بین زمین و هوا معلق هستاست،

طرز قرار . تفاوت که گاهی از شدت آن کم می شود و کاهی مثل سیل تشدید می باید
.گرفتن من کامال شبیه زخمی است که آن را روی اسب گذاشته اند
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وظیفه اش دارد و باد هم همچنان آفتاب هنوز محکوم به شکست نیست و همان نور را 
ر آمده اند را تکان می دهم و لبه تیر دکه به جنس آهندست هایم.انجام می دهدرا 

. غریزه دستور می دهد تا خودم را نجات دهم. را با دو دست می گیرمآهن
و قدرت باقی مانده را چشمانم را می بندم،بدون هیچ توجه ای به اطراف و وضعیتم

ناگهان حس می کنم . کمی خودم را باال می کشمزو هایم جمع می کنم وابن درو
از هم باز می قدرت از انگشتانم می گریزد و.ابت می کندصآذرخشی به سینه و پشتم ا

. که حتی نمی توانم چشمانم را باز کنمضعفی تمام وجودم را فرا گرفته است. شوند
مطمئن هستم که من هیچ کاری برای نجات دادن خود . نمی دانم چرا متوقف می شوم

را باز می کنم و به دنبال با زحمت چشمم . نکرده ام ولی هنوز روی تیر آهن هستم
. چیزی که من را نجات داده است می گردم

این از. یدهم امیدوار می شوم و هم ناام. لبه را گرفته استمی بینم که دستم با ناباوری 
جهت که هنوز سقوط نکردم و از این جهت که فکر می کردم کسی به کمک من آمده 

. است
دست دیگرم ! تفکرات واهی را کنار می گذارم و تصمیم می گیرم تا خودم را نجات دهم

خودم را برای آذرخشی دیگر آماده می کنم و با بستن چشمانم و . را به لبه می رسانم
. خودم را باال می کشمفشار دادن دندان هایم روی همدیگر 

بشکه ای از باروت درون سینه ام منفجر می شود ولی با این همانطور که فکر می کنم، 
س خس خ. و روی تیر آهن می نشینمحال با دستانی لرزان خودم را باال می کشم

یک درحس می کنم . مزنمی بی وقفه نفس نفس د وینه ام بیرون می آیشدیدی از س
. بدنم خیس از عرق است و بی وقفه می لرزد. افتادمایدریاچه

دره ای بزرگ که من .امیدی و ناباوری خودم را وسط بدبختی و مرگ می بینمبا نا
از هر دو طرف با ولع مثل دهان ماسه ها را به درون خود می . وسط آن قرار دارمدرست

از . فاصله استمتر دویستیشتر از بشاید .دارددو دیواره دره فاصله نسبتا زیادی. ریزد
هر دو دیواره دره تیر آهن ها و بدنه ها بیرون زده اند و انگار دست دراز کرده اند و 

. هنداکمک می خو
احساس می کردم که همه ی .تیر آهن قرار دارمارانین هزم درست روی یکی از امن ه

. ولی تمام حقیقت داردبیدار خواهم شد؛بخواب است و به زودی از خوااتفاق هانیا
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باید خودم . هی شب را می دهدانور قرمز رنگی که نیمی از آسمان را پر کرده است، گو
. چون در آن زمان احتمال نجات پیدا کردن خیلی کم استرا قبل از تاریکی نجات دهم 

تا به انتهای میله نزدیک دیواره می مثل بچه ها روی میله می خزم،ستههمانطور نش
،دیواره درهژی از کجا پیدا شده است ولی با نزدیک شدن بهنمی دانم این همه انر. رسم

احساس دردی در کمر و سینه ام هیچ.یم می ایستمهااز جایم بلند می شوم و روی پا
.سینه ام می سوزدبا حرکت گاهی فقط. نمی کنم

.گیرممی راآن لبه دیواره دره،نزدیک ترین تیر آهن را پیدا می کنم و با کمک 
این بار به اندازه قبل .آنقدر دست و پا می زنم تا باالخره خودم را به روی آن می رسانم

موقعیت را برسی می .به نفس نفس زدن نمی افتمودچار کمبود اکسیژن نمی شوم
.و نفسی تازه می کنمکنم 

دستانم خسته شده اند و به سختی خودم را نگه داشته .تقریبا دو متر فاصله دارمتا باال 
که مطمئنا پیدا کنمجا بپرم یا این که راهی دیگربرای رسیدن به باال باید تا آن. ام

عوض ارتفاع، طول را بپیمایم تا باید در. راه را دور تر می کندراه دارد و خطر به هم
هیچ م نیزباالی سر. ولی این راه انرژی و زمان می خواهد.راهی دیگر به باال پیدا کنم

به آن آویزان فقط همان میله ای است که با پتو. وسیله ای نیست تا خودم را باال بکشم
.بوده ام

خدا را شکر می کنم و می .افتدمی ،استمیله آویزانبه طنابی که بهناگهان چشمم 
قدم به وسط تیر آهن بر می دارم تا بتوانم زیر آن قرار چند. ایستم تا بتوانم آن را بگیرم

مجبور . باد تعادلم را به هم می زند. هیچ وسیله ای نیست تا به آن تکیه بدهم. بگیرم
.کنمظو تعادلم را حفبازمی شوم دستانم را مثل پرندگان 

هیچ با این که ارتفاع. طناب با من فاصله دارد و باد به هوا بپرم تا بتوانم آن را بگیرم
آنقدر دره عمق . کمی ته دلم را خالی می کندتاثیری در من ندارد ولی در این موقعیت 

مطمئن هستم که حتی انسان های شجاع هم از . را تاریک می بینمته آندارد که 
. یدن این صحنه متزلزل خواهند شدد

نتیجه سپس به اندازه یک وجب به هوا بلند می شوم ولیانم را قورت می دهم آب ده
. ای ندارد و به طناب نمی رسم

بعد از فرو. باد در لباسم می پیچد و من را به سویی می کشاند،زمانی که در هوا هستم
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و مجبور می شوم بشینم و تیر آهن زیر پایم را آمدن به سختی تعادلم را حفظ می کنم
.سینه و کمرم می سوزد و درد می گیرند. با دستانم بگیرم

ان باد تکان می خورد ولی قابل یطناب با جر. می ایستم و به باال خیره می شومبه آرامی
هم فشار می دندان هایم را روی . دوباره تمام قوایم را جمع می کنم. دسترسی است

.و به هوا می پرمدهم 
م این مطمئن هست. دستم بی وقفه هوا را چنگ می زند ولی چیزی نسیبش نمی شود

بی درنگ آن را . خواهم افتاد که ناگهان چیزی در دستم قرار می گیردهبار به درون در
. می گیرم

کنم ولی ترجیح می دهم روی تیر آهن دلم را حفظ می ااین بار بدون نشستن تع
عضالت وم فشار داده ام که فکم درد می گیردآنقدر دندان هایم را روی ه. بنشینم

.صورتم منقبض شده اند
قدرت این که به دستم نگاه .کمی آرام همانجا می نشینم تا ضربان قلبم آهسته تر شود

. آن را لمس می کنم. شاید آن چیزی که می خواهم درون دستم نیست. کنم را ندارم
طناب. م را قورت می دهم به دستم نگاه می کنمآب دهان. زبر است

طناب آن را دور دستم جمع می کنم  و به باال نگاه می کنم تا جایی برای قالب گردن
. غیر از همان میله نیسته ولی هیچ چیز ب. پیدا کنم

. مکانش را به خاطر ندارمکه لبه دره است را به یاد می آورم ولی ناگهان ماشینی
باالی سرم قرار دارد چون به احتمال زیادمیله باالی سرم می گوید کهبا این حال

.  سقوط من از آن جا بود که پتو متصل به میله را گرفتم
سر .کمی تامل می کنم تا خودم را بازیابم.تانم می لرزد و سرم گیج می رودناگهان دس

سر طناب را به صورت حلقه در .تمرکز می کنم.طناب را به صورت حلقه در می آورم
.ممی کنبه طرف باال پرت آن را کند ن که به جایی از ماشین گیربه امید ایو می آورم 

ماسه ها اجازه این کار را نمی .نمی شودم باز هم می کندوباره پرت .ودشنمی ولی 
. و منتظر می مانم.ندده

چیز به باد بستگی دارد و گاهی همه. هر از چند گاهی ریزش ماسه ضعیف می شود
. زش به طور کامل قطع می شودری

.می کنمپرت لحظه کوتاه فرصت به دست می آورم و با یاد خدا آن را سریع برای چند
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به هر سو که .ناگهان با وزش شدید باد، مقدار زیادی ماسه به سمتم هجوم می آورند
فقط می ایستم و به قاتل . را بسته اندای فرار هها را می بینم که راهنگرم، ماسه می

.خودم نگاه می کنم
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١٦

حفره

و در حالی که از اعماق وجود فریاد می کشم، در طناب را محکم نگه داشته اند ،دستانم
ناگهان میله ای از کنار سرم با سرعت عبور .چرخمیهوا معلق هستم و به دور خودم م

می کند، محکم به تیر آهنی برخورد می کنم و در نهایت با برخورد به دیواره دره، از 
.حرکت  باز می ایستم

.دهانم را قورت می دهمبی وقفه سینه ام باال و پایین می رود و هر از چند گاهی آب
به .ر لحظه، کم کم از دستم می لغزدطناب ه. تنم می لرزد و دسانم سست شده اند

دنبال تیر آهنی کمی در هوا تاب می خورم سپس بر پرش کوتاهی بر روی تیر آهن قرار 
تا زمانی که دوباره بتوانم دستانم را مشت کنم، بر روی تیر آهن آستراحت می . می گیرم

.کنم، سپس دستانم را دور طناب حلقه می کنم
از طناب باال می لی که سعی می کنم به دردها بی توجه باشم،در حاو عرق ریزان و آرام 
با هر سانتی .دهوا آرام تر شده است و ماسه هایی که می ریزند انرژی زیادی ندارن.روم

. متر صعود به باال، حس می کنم میخ بزرگی را در بدنم فرو می کنند
چشمانم مجبور می شوموقتی به لبه می رسم، ماسه ها به صورتم حمله ور می شود و 

ولی . ممی گیرلبه پرتگاه را خالی می کنم وهانم را با سرفه کردن از ماسهد.ببندمرا 
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.دوباره مجبور می شوم طناب را بگیرم. ماسه سفت شده ی زیر دستم کنده می شود
زمین سست هستند و گاهی قسمتی از لبه ها و .ممی کشباال با کمک طناب خودم را 

. ن فرو می ریزندآ
بی درنگ از بین ماسه ها که تا پایین زانو هایم می رسد راهم را را باال می کشم و خودم 

. به طرف کوله پشتی ام می رومو باز می کنم 
دوباره خدا را شکر می کنم و کوله . ماشن گیر کرده استطناب به سپر ماشینحلقه 

طرز . نگه می داردولی ناگهان چیزی من را . پشتی ام را از پشت در ماشین بر می دارم
شکل سپر طوری نیست که . ر ماشین کمی غیر عادی استسپقرار گرفتن طناب دور 

ز مهارت طبیعت دارد تا به بیش اینیاز به مهارت. بتواند دور آن قرار گیردحلقه طناب 
. این صورت دور سپر قرار گیرد

.باید هر چه زودتر اینجا را ترک کنم
سر دبه یا.دوباره سقوط کنمسست است و هر لحظه ممکن استبیش از اندازه زمین 

بتوانم آن چشم را نمی بیند غیر ممکن است،شماین طوفان که چدرپناه می افتم ولی 
ین جا دور شوم و بعد نقشه خودم را یک بار دیگر از اهر چه زودتر باید فعال. را پیدا کنم

مثل دریاچه ای که هر چه به مرکزش .روی زمین بخوابمباید دوبار.را بگذارمبه اج
جلویم سد می نیز نزدیک تر می شوی عمقش هم بیشتر می شود، ماسه های بیشتری 

.شوند
آنقدر توان ندارم که . انگار دوباره مقدار زیادی ماسه به طرف دره سرازیر شده است

مجبور . بتوانم راهم را باز کنم و آنقدر که به عقب پیش می روم به جلو پیش نمی روم
ارانقطرات ب.می شوم با دست جلوی چشمانم را بگیرم و به صورت خمیده حرکت کنم

.ندمحکم به صورتم بر خورد می کنورتم حس می کنم که همراه ماسه هاروی صبر را 
آنقدر . تقریبا خودم را مغموم می بینم که ناگهان شی ای محکم به صورتم می خورد
روی . محکم که با دست صورتم را می گیرم و برای مدت کوتاهی سرم گیچ می رود

کنم چشمانم را باز می. ماسه ها می افتم و بر خالف جریان ماسه ها دست و پا می زنم
. ناگهان مار زرد رنگی را می بینم که روی ماسه ها می لولد

. از ترس به عقیب خیز بر می دارمُ
کردن با عصبانیت طنابکوتاه نگاهبعد از مدتی . حرکات مار کمی برایم عجیب است
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نمی دانم که چطور فکر کرده ام که توی . زرد رنگ که مثل مار می لولد را بر می دارم
. زندگی می کنداین صحرا حیوان 

طنابی را که انگار از نا کجا آباد برای نجات من آمده است را بر می دارم و آن را به طرف 
همین طور که به جلو می روم . خودم می کشم تا او هم من را به طرف خودش بکشد

فریاد ها . فریاد های را می شنوم که انگار از دهان یک روح یا یک شبح بیرون می آید
ع صدا باالخره آنقدر به منب. کامال محو هستند و  به سختی می شود آن ها را درک کرد

:نزدیک می شوم که می شنوم
فقط .خیلی زیاد نمونده. طنابو به هیچ عنوان ول نکن. اقت بیاره زیادی نمونده طرا« -

»زود باش .چند قدم
صوت را روی دور کند قرار داده تمام حرف های توی سرم می پیچند و انگارکه ضبط 

روی زمین ،من را نمی گرفتاگر ورارین. را محو و مثل روح می بینمورارینحتی .ندا
حرفایش زمزمه ای هستند که در . یمراه می افتتمام وزنم را به روی او. می افتادم

.گوشم طنین می اندازند
می را بیروناو پتویی. ممی ایست،با حرکت دست او که به سینه ام فشار وارد می کند

نمی دانم ولی احساس می کنم که پاهایم مثل ریشه . می اندازدیمانآورد و روی هر دو
ولی با .احساس می کنم وزنشان چند برابر شده است. درخت به زمین وصل شده اند

مان بردار او می شوم و او هدایت من را به مدتی فر. دوباره به راه می افتیمکمک ورارین
. بی وقفه راه می رویممدتی که حسابش را نمی دانم . عهده می گیرد

.می بینم که به شی ای سیاه نزدیک می شویم.لبه پتو را باال می زندتا اینکه  ورارین
. هوا نیز کمی تاریک شده است یا این که من این طور می بینم

. قوه ضعیفی دارد،زیر وزن من کامال خم شده است و با توجه به جثه کوچکشورارین
پتو کامال خیس شده است و قطرات . من را به طرف جلو پیش می بردولی با تمام نیرو 

. کوچکی مثل سقف ترک خورد به روی ما می چکد
هی است که هگااا بر می دارد و می بینم که آن شی سیاه همان پنربار دیگر پتوورارین

پتو . وشه ای که سقف دارد می گذاردمن را گوارد می شویم و او. من آن را پیدا کرده ام
.را مچاله می کند و گوشه ای می اندازد

های خیستو در بیاری وگرنه لباستا من این جا آجر ها رو می چینم بهتره لباس « -
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»خراب می شهسفیدت
با فاصله یک نفر کنار من آجر ها که روی . سپس مشغول همان کاری که گفت می شود

کار بعد از اتمام. زمین پخش شده اند، را روی هم می چیند و دیواری به وجود می آورد
از کوله ن می آورد و بدون سوالکوله پشتی اش می رود و پتو خشک را بیرویبه سو

لباس هایش کنار من می نشیند و . پشتی من نیز پتو خشک دیگری را بیرون می آورد
. اندامش ظریف هستند. در بر داردراهن نازکییو پفقط شلواررا در می آورد و 

:و با تعجب می گویدمثل مجسمه ای می ایستد
»هنوز که لباساتو در نیاوردی؟« -

انگار که . فقط شلوارم را در می آورد. غر غری زیر لب می کند و به کمک من می شتابد
خودش را به من . بیشتر فضای پتو را روی من انداخته بود که پیراهنم خیس نشده است

. پتو ها را به من می دهدمی چسباند و یکی از
هم باید نشسته بخوابیم و کنار . امشب هوا خیلی سرد می شه. خود بندازرو اینو« -

».بمونیم تا کمی گرم شیم
شدت خستگی داخل پتو و با وجود درد وگرم شدن هوایاو،خاموش شدنبه محض

. خواب می رومبه

***

»...زایراس. شوپازایراس« -
مثل نگاه . چشمانم را باز می کنم ولی چیزی نمی بینم. ندرشانه هایم تکان می خو

چند بار پلک می زنم تا . کرده به ذربین از نزدیک همه چیز را تار و محو می بینم
و قدری هوا تاریک است و ماه در آسمان خود نمایی می کند. چشمانم واضح ببینند

سرم را . شاید یک یا دو شب مانده است تا قرصش کامل شود. وشن کرده استرزمین را 
و سعی می کند تا من را بیدابینم که کنارم نشسته استرا میمی چرخانم و ورارین
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.کند
ترحم و او هم به من خیره می شود و در نگاه هایش . گیج و  منگ به او نگاه می کنم

مثل آدم های مفلوج که فقط .دلسوزی را می بینم که بر روی چهره اش اثر می گذارد
. اطراف نگاه می کنم تا به باز یابی حافطه ام کمک کندfiچشمانشان تکان می خورد

حوادث دیشبتمام ،با دیدن ماسه ها که تا جلوی پایم رسیده اند و دیوار های سر پناه
سینه و کمرم نیز در این کار بیشترین قسمت را بر عهده گرفته .را به خاطر می آورم

که تازه درست مثل خوابی است .حقیقی باشندباورم نمی شود که اتفاقات دیشب . اند
هر لحظه شدید تر می شودکه دردیشاید االن هم خواب می بینم ولی . بیدار شده ام

. ضیه را ثابت می کندقعکس این 
سرم را از زیر پتو کامال بیرون می آورم و اولین چیزی که نظرم را جلب می کند بخاری 

ک مثل سوراخی در سد، هوای بسیار با رخنه ای کوچ. خارج می شودماست که از دهان
تو را باال می کشم و اجازه می دهم تا چشمانم بیرون پ. به زیر پتو راه می یابددسر

.بمانند
:می گویدتش را به من نشان می دهد و دسورارین

»، دیدمشو می بینی، وقتی چند دقیقه پیش بیدار شدماین« -
به او نشان خیره شدن به ماه،باره و دون قضیه را با نگاه کردن به دستش بی اهمیت بود

ولی مثل . فقط می خواهم به ماه نگاه کنممهم نیست برای مدتی چیزی برایم.می دهم
.این که منظورم را نمی فهمد یا توجه ای به این موضوع نمی کند

باید . ی شدیاین که زخممثل. مال کمر توئه... ن نیست می دونی این خون مال م« -
»یه نگاهی بهت بندازم 

. انجام نمی دهمیمی دانم ولی چیزی نمی گویم و کاربا این که این موضوع را 
او برداشت دیگری از این کارم می کند و با قیافه ای اندوهناک و در حالی که خودش را 

:سرزنش می کند، می گوید
اگه تو رو . یر من بود که این اتفاق برات افتادهمش تقص. برای دیشب واقعا متاسفم« -

من داشتم . گم نکرده بودم شاید این اتفاقات برات نمی افتاد و تو این جوری نمی شدی
خیلی دنبالت گشتم و . که نمی دونم چی شد و تو رو گم کردمپشت سرت می امدم

ولی هیچ . حتی تا این جا اومدم و فکر می کردم که شاید این جا باشی. صدات زدم
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همون راه رو برگشتم تا کمی بیشتر دنبالت بگردم ولی طوفان خیلی . خبری از تو نبود
بعد از مدتی . شدید تر شد و مجبور شدم که همون جا روی زمین بخوابم و منتظر بمونم

بلند شدم و هر جور که بود خودم. رو دیدمبه نظرم یک نفر دقیقه گذشت پنجکه شاید 
»...و به هر حال یه سر طنابو پرت کردممتوجه نشدم که تویی ولی . رو به تو رسوندم

به این جا که می رسد حرفش را قطع می کند و چون بقیه اش را می دانم، بیشتر از 
نم و حتی هیچ اهمیتی به اتفاق یک درصد او را مقصر نمی دا.این توضیح نمی دهد

شاید دلیلش خودم را . ستمچرا ناراحت و غمگین هنمی دانم که نمی دهم ولیدیشب
. حقیر می بینم و آن طور که فکر می کردم نمی توانم ادامه دهم

،نشان از این است که اگر پشتم زخمی وخیم نداشته باشدست ورارینخون روی د
حتی ماه هم برای من . ی ندارمهیچ توجهسطحی هم نیست ولی حتی به زخم هایم

. د و چشمانم را می بندمهیچ رنگی ندار
:می گویدبا اصرار بیشتری ورارین

تا همین االن هم . بندازمنگاهی باید بهش .ست ندارم بقیه راه رو تو رو کول کنمدو« -
»معلوم نیست چقدر خون از دست دادی 

فقط لب هایم دو کلمه را . و دلم می خواهد تا قیامت بخوابمپلک هایم سنگین هستند
:کنندبیان می

»حالم خوبه « -
:می گویداره انگشتش را نشان می دهد ومیتی به موضوع نمی دهم ولی او دوباه
. باید قبل از این که عفونت کنه معالجش کنم. فکر کنم خون زیادی ازت رفته باشه« -

»تا بهت کمک کنم وضعیتتو بهتر کنی صبر کن 
بخار دهانش . گیردمی لرزشی خفیف او را در بر.اردپتو را از روی خودش بر می د

به . لباس هایش را در بر کرده است.بیشتر می شود و دست هایش را به هم می مالد
:طرفم می آید و بعد از کمی مکث و فکر کردن می گوید

به طرف دیواری باید . طوری بشینی تا بتونم نگاهی به پشتت بندازمکمکت می کنم« -
»جلو خم شی و از دیوار کمک بگیری ت کردم بشینی و و بهشب درسکوتاهی که دی

. داردو را از روی من بر میتپ
احساس. تک تک موهای بدنم سیخ می شوند. نفسم بند می آید و دهانم باز می ماند



راکاناک
رالین

163

با خودش سرمای هوا. می کنم در زمستان، بیرون از خانه درحال دوش گرفتن هستم
آنقدر سرد که بدنم بی حس می . زمین را به طرف ما می آورداسته از آب رویوبرخ
شلوارم که حاال خشک شده است را به من لرزیدن من را می بیند،وقتی ورارین.شود

:می دهد و می گوید
». مجبوری تا کارم تموم شه تحمل کنی. فعال اینو بپوش« -

انم را می بندم، دندان چشم. آنقدر سرد است که ترجبح می دهم آن را نپوشمشلوارم 
شاید اگر روی . هایم را روی هم فشار می دم و شلوارم را بدون هیچ تاملی باال می کشم

انگار .سوزش و درد به همراه نداشتزغال های گداخته شده می نشستم این طور 
شلواری از یخ می پوشم

تمام استخوان . با کمی تردید دو دستم را می گیرد و من را از دیوار جدا می کنداو 
ا این کار، انگار ب. ه دارمم خودم را نگصدا می دهند و اگر من رها کند، نمی توانهایم

با شنیدن فریاد، من را . وارد بدنم شده اند و صد پتک روی سینه فور می آیدهزار چاقو
:و وحشت زده می پرسدحرکت نمی دهد

»ببینم حالت خوبه؟ چی شد؟ « -
.شنودجوابی از من نمی 

. به طرف جلو خم می شومسپسه می دارمنگبا دو دست دیوار را  می گیرم و خود را
ماسه ها پشت آن متوقف شده . حاال می فهمم چرا آن دیوار کوتاه را درست کرده است

.ه در ماسه ها فرو می رفتیمماند و اگر آن دیوار نبود تا نی
پشتم احساس می کنم و متوجه می شوم که در حال در آوردن سوزشی نفس گیر

این طور که او . یده استپیراهن از تنم است و خون های خشکیده آن را به بدنم چسبان
پیراهنم را تا نمیه باال نیاورده است که آهی از ته . پشتم کامال قرمز شده استمی گوید

. دل می کشد و متوقف می شود
ت تا پایین کمرت انگار با یه چیز تیز ه اتقریبا از باالی شون. خرابهوضع پشتت خیلی« -

»نیاز به بخیه داره لیوزخمش عمیق نیست. کامله بریده شده و یه خط به وجود آورده
. من را رها می کند و پتوی خودش را روی زمین پهن می کند

»اون بخوابی تا بتونم بخیه بزنمباید روی« -
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ولی حس می کنم که ذره ذره نیزه دراز می کشمروی شکم ،روی پتو،بدون کمک او
با . سینه ام مثل ماهی توی ماهی تابه جلز و ولز می کند. داغی را در بدنم فرو می کنند

. نگه داشتن نفسم سعی می کنم تا کمی درد را کاهش دهم
ون را از پشتم خ. و کنار من می چیندوسایل را از توی کوله پشتی اش بیرون می آورد 

شروع به بخیه زدن می کند .سپس مایع سردی را پشتم احساس می کنمپاک می کند
ه است که آنقدر بدنم بی حس شد. هر از چند گاهی آهی از روی اشمئاز می کشدو 

هر چند ثانیه نوک سوزن را احساس می کنمفقط 
را انجام می دهد که متوجه نمی شوم پیراهنم را به طرف من آنقدر سریع بخیه زدن

دستم را دراز می کنم تا پیراهن را از او بگیرم که ناگهان دستش را عقب . گرفته است
:می کشد و با حیرت می گوید

»؟ سینه ات چرا این جوری شده« -
حرفش باعث می شود تا سرم را خم کنم و جای دو لبه تیر آهن را روی سینه ام ببینم 

روی دو پایش می نشیند . حاال دلیلش را می فهمم. و فاصله بین این دو کبود شده است
صورتش را در هم می کشد و می . و با دست های لطیفش سینه ام را معاینه می کند

:گوید
دیشب چه اتفاقی برات . تا از دنده هات شکسته باشهممکنه چند. خیلی وخیمه« -

»فی نزدی از وقتی که بیدار شدی هیچ حر. افتاده؟ یه چیزی بگو
با کمک دیواری که او درست . پیراهنم را از او می گیرم و آهسته آن را در بر می کنم

می دارم بارونی ام را بر . کرده است از جایم بلند می شوم ولی او هم به کمکم می آید
:ولی او مانع می شود و می گوید

»صبر کن تو باید استراحت کنی« -
با خودش . حالت ترحم انگیزی به خودش گرفته است. سپس کمی مکث می کند

.چهره اش می بینم که خودش را مقصر می دانددرکامال . کلنجار می رود
. نمی دانم چه قیافه ای به خود گرفته ام که او یک قدم عقب می نشیند

حالم خوب . به روز می خوریمرکت کنیم وگرنهباید ح. فکرشو نکن تو مقصر نیستی« -
»نیست 

.آماده رفتن می شودبی هیچ اعتراضی سرش را به نشانه رضایت تکان می دهد سپس
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.لنگان به راه می افتمو لنگ کوله پشتی ام را برمی دارم 
به خاطر . رنگ از صورتت رفته. باید یه چیزی بخوری خیلی ضعیف به نظر می رسی« -

»منم خیلی گرسنمه .خونیه که از دست دادی
:ابش را می دهیموو مرده جبا حالت بی روح 

»وقت نداریم تو راه می خوریم « -
باورم نمی شود که . حبس می شوداولین قدمی که بیرون می گذارم نفسم در سینه 

به هم نزدیک می کنم و لبه بارونی ام را . ستهوای بیرون با داخل اینقدر متفاوت ا
. ستانش را در  هم قفل می کندهم دورارین

زمین . ماسه های خیس را روی صورت ما می ریزد و می رود، سرمای گرفته شده ازباد
چند .را به هم فشرده کردهاستماسه هادر بعضی از نقاط گل آلود شده است و آب

:می گویدکه  ورارینقدم حرکت می کنیم و از سر پناه فاصله می گیرم
»هوا خیلی سرده « -

ما . ید کامال گواهی این حرفش استبخاری که از دهانش بیرون می آصورت قرمزش و
قط ف. مثل دو نفر در کوهستان هستیم که ماسه ها برف هایش را تشکیل می دهند

فاوتی است که در مادیت دیده می شود و فقط است، تتفاوتی که در این جا نمایان
پتویش را دورش ورارین. سرمایش همان سرما است. فرق می کندشکل برف در این جا

من هم پتو را دور خودم می پیچم و همراه او به راه می . و به راه می افتدمی پیچید
. افتم

با این حال لرز را بر تن ما دو نفر انداخته . خدا را شکر می کنم که باد از پشت می وزد
خمیده و در کنار یکدیگر . بیشتر از من به گوش می زدصدای دندان های ورارین. است

.حرکت می کنیم
بغل چشم از. ا می بینم که به من خیره شده استرورارین.کنمفکار خودم شنا میدر ا

. کنسروی را به طرف من گرفته است. به او نگاه می کنم
. نمیدونم چرا هنوز سراپا هستی. باید اینو بخوری مطمئنا خون بدنت خیلی کم شده« -

»بریبا این وضعیت چه جوری میتونی راه
کنسرو را قبول می کنم 

»م ریعنی متنف. سکوت زجر آوره. شیمبره حرف بزنیم تا گرم تر تبه« -
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مخصوصا . به نظر من سکوت آرامش بخش است. نظر من با او کامال متفاوت است
برای من کوتاه تر از مسیر مسافرت زمانی که فکر می کنم، . فکر باشدهسکوتی که همرا

.از این حرفش منظوری دیگری داردشاید . یک دقیقه می شود
.بیرون می آورمآن کج شده است،از کنار کوله پشتی ام تنها چنگالم که دسته 

»منتظرم تا بشنوم که چه اتفاقی برات افتادهخب چرا شروع نمی کنی؟« -
در حین صحبت های من فراموش می در چند جمله کوتاه به او می گویم اتفاقات را 

.را بخوردکند که غذایش 
»باور نکردنیه درکش خیلی سخته یعنیتو از این اتفاق ها جون سالم به در بردی؟ « -

:موضوع بحث را عوض می کنم و می گویمفکر فرو می رود ولی با این حال در
»؟باید از کدوم طرف بریم« -

:پرش می گذارد و نقشه را بیرون می آوردچنگالش را داخل کنسرو نیمه
مگه این . ، نباید فاصله زیادی تا اونجا داشته باشیمماگه هنوز توی اون جاده باشی« -

ولی االنولی تا چند لحظه بیش من جاده رو می دیدم. که داریم راه رو اشتباه میریم
»جاده رو نمی بینم 

هیچ اثری از جاده نیست و در جریان طوفان چند ساعت پیش کامال از دید محو شده 
:با توقف ناگهانی روی نقشه می گویدورارین. است

هیچ ولی منمشخص کردو راهاز روی ستاره ها می شه . وجود دارههم راهی دیگر«-
»دانم ا نمی از اون

:می گوید.من هم سرم را به نشانه نه تکان می دهم
».بهتره این دو ستاره رو در نظر بگیرم تا راه رو گم نکنیم« -

شو دیگری روی شانه راستدو ستاره که هر یکی روی شانه چپبهشدستسپس با دو 
مدتی در سکوت می گذرد . با همین گفته ی او به جلو می رویم.می افتد اشاره می کند

:می گویدپرتاب می کند و و او کنسرو خالی اش را به طرف صحرای گرسنه 
چرا ما رو واسه چی؟ . مکشتن این همه آد. فاجعه ای بدتر از این ندیده بودم« -

»نکشتن؟ چرا ما چهارنفر رو زنده گذاشتن؟
بین خودم خیلی فرق با او نمی بینم و شاید یک یا دو سال از . خیره به او نگاه می کنم

. تمن کوچک تر اس
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». هیچی نمیدونم...نمی دونم« -
»... این نباید « -

ردم که سینه و آنقدر سریع بر می گ. بقیه جمالتش را با جیغ و فریاد به پایان می رساند
یا زمین آن را در او نیست و انگار رعد و برقی او را نابود کرده و . پشتم تیر می کشد

.استهندنماهیچ چیز از او باقیخود فرو برده و 
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١٧

متروکهشهر 

چون سه قدم از او عقب تر راه می . به ردپای او نگاه می کنم که در کجا تمام شده است
و با کمک ماه گودال بزرگی را می بینم که منطقی با احتیاط به به آن جا می روم،رفتم

ا تندی شیب نسبتکه در تاریک مطلق رفته استگرفته استفرا وسعی را در خودش 
اطراف را جستجو می کنم تا شاید راه بهتری .می توان از آن پایین رفتدارد با ای حال 

. پیدا کنم
متوجه می شوم که این فقط یک گودال نیست و هر چه به راهم ادامه می ربا این کا

ند بار او را صدا می چبه سر جای اولم باز می گردم و . دهم دهانه اش گشاد تر می شود
نمی شود . انگار ماسه ها این گودال را به وجود آورده اند. لی او جواب نمی دهدوزنم

چاره ای جزء این نمی بینم که پایین . سم آن را گودال گذاشت و باید به آن دره گفتا
. بروم

رد لیز خوردن . آهسته و آرام پاهایم را داخل ماسه ها فرو می کنم تا سقوط نکنم
با فرو کردن پاهایم درون ماسه ها آرام به پایین می . روی ماسه ها معلوم استورارین

یک تر می شوم شیب کمتر می شود و تا جایی ادامه می یابد هر چه به عمق نزد. روم
روی زمین قراربعد از پایین آمدن از شیب نسبتا بلند، . که به راحتی می توان راه بروم
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. می گیرم
،نگاهم به آسفالتی می افتد که بیشتر از یک بیابان بی آب. استزمین زیر پاییم سفت

.و تا جایی که می توانم ببینم قسمت از آسفالت به کلی خراب شده استترک دارد
به سمت . بینم که ماسه ها تا مسیر کمی او را همراهی کرده اندرا میرد پای ورارین

. رفته استیکی از دو ساختمان سمت راست
خم شده اند و سیم های بعضی از آن ها که .دتیر برق ها انگار به کسی رکوع می کنن

.سیم هستندبدونتیر های زیادی . روی زمین با جریان باد می لولنداند،ماندهباقی 
ساختمان های . بلوار بسیار بزرگی است که بین ساختمان ها فصله ایجاد کرده است

آن ها را مثل غول های سیاه می ،قرار دارند و در دور ترآنکوتاه و بلندی دو طرف 
تیر . دیوار های فرو ریخته و بی سقف. ساختمان های بی در و پنجره های شکسته. بینم

چند . ساختمان بیرون زده انداستخوان دست یا پاهای شکسته ازآهن هایی که مثل 
.که فقط اسکلت آن باقی مانده استرا هم که می بینمیساختمان

از دور سایه . و آن را شبیه شهر جن زده ها ساخته استشهر النه مه ی از تاریکی در
.لرز بر اندامم می اندازدهایی را می بینم که با جیغ باد بر 

داخلاز .بسته می شوندر ها باز و دتابلو های متصل به ساختمان ها تکان می خورند و 
تعدادی ماشین به طور نامنظم .ساختمان ها صدای جیغ و فریاد جن ها بیرون می آید

در بعضی از آن ها اثر سوختگی و تعدادی هم به مرور زمان .سطح جاده را پوشانیده اند
. و جز چند فلز زنگ زده چیزی از آن ها نمانده استرنگشان رفته است

.ی نمی شنومرا صدا می زنم ولی جوابچند بار ورارین
ناخود آگاه از وسط جاده . ستاقابل تشخیص غیر ی را می شنوم که جهتش صدای پای

.  به کناره سمت راست فاصله می گیرم و پشت یک ماشین سواری سوخته خم می شوم
بودن شهر را در ذهن من سو کامال منحوندتاریکی را به جریان انداخته ا،خاکستر ها

انگار. به راحتی از این جا  خارج نمی شومهگوید کبه من میچیزی . بت کرده استاث
. قرار داردسرنوشت من درست زیر یگسل

از داشته باشم وتا بتوانم در خطر چند برگ برندهاطراف را از زیر نگاهم می گذرانم
تاریکی همه چیز .کمی صبر می کنم ولی چیزی نمایان نمی شود. موقعیت استفاده کنم

.رنگ ساخته استرا یک 
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و فقط در ماسه ها فرو رفتهرد اولی ساختمان شوم ولی ساختمانتصمیم می گیرم تا وا
آهسته و با احتیاط به طرف دومین ساختمان می . قسمت کمی از آن هنوز بیرون است

. روم و از پنجره وارد آن می شوم
با توجه به مشاهداتم ماسه ها مثل سیل شهر را محاصره کرده است و هر روز پیشروی 

نیز شهراطراف .تا مدتی نامعلوم مطمئنا شهر در ماسه ها محو خواهد شد. می کند
. محاصره شده استتپه های سنگیتوسط 

حجوم ماسه ها تپه های سنگی مانند سد جلوی ماسه ها ایستاده اند ولی با این که 
. لبریز شده استیو مانند سدبیش از اندازه است 

ماسه ها هم توانسته اند راهی به داخل این ساختمان پیدا کنند و کف این جا هم پر از 
داخلی ساختمان یک از دیوار ها نمایان است و نیمه ی سوراخ بزرگی داخل. تماسه اس

شیشه های . کمد های زنگ زده. میز های شکسته چوبی. به کلی نابود شده است
اثر سوختگی گوشه حال و چوب های نمی . تل خاک وسط هال. شکسته کف اتاق

.خشنی را می نوازندگ  در های کمد ها که با جریان باد می رقصند و آهن. سوخته
است که نمی دانم باید از ریاضیمعادلهمثل . تا به حال در این موقعیت قرار نگرفته ام

ردم، تمام این که دنبال ورارین بگباید قبل از ولی این را می دانم که . کجا شروع کنم
تنها ولی افتاده است وز نمی دانم چه اتفاقی برای اوهن. اتفاقات ممکن را برسی کنم

. نشده استناپدیدبی دلیل که اوموضوع آشکار این است 
می شنوم که ناگهان صدایی . داشته باشمبه بیرون دیدبه طبقه دوم به راه می افتم تا 

. مدتی در سکوت می گذرد. اتاق مخفی شومهگوشدر من را وادار می کند تا در تاریکی 
:می گویدکه آرام و با احتیاطصدایی را می شنوم همان دوباره 

»چرا نمی آیی باال؟زایراس« -
و نشان آهسته و آرام صحبت می کند. که از طبقه باال می آیداست کهورارینصدای 

صدای او آرام و با مطابقت با لحن گفتارش باعث می شود که.می دهد که او تنها است
، روی پله ها می در قسمتی که به راحتی می توانم طبقه دوم را ببینم. روماحتیاط باال

.ایستم
،کندنگاه مینشسته است و در حالی که به بیرونرا می بینم که کنار پنجره ایاو

. نگاه می اندازدپله هایی که من از آن باال می آیم نیز گاهی به 
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:همین که چشمش به من می افتد، می گوید
تا جایی که می تونی یواش حرف بزن و اون پایین داشتی چه کار می کردی؟« -

»مواظب پنجره ها باش . مواظب باش
از ظاهرش پیدا است که . چند پله باقی مانده را می گذرانم و کنار او قرار می گیرم

نگاه می به باال .ریزدمیکنارمبه ناگهان مشتی از ماسه ها . افتاده استیاتفاقی برایش ن
.هنوز آثار طبقات باال هم دیده می شود. ه خراب را می بینمکنم و سقف نیم

:می گویدبدون این که منتظر سوال من باشد ،را می بیندچهره پر از سوال من وقتی
»نی و بعد خودت همه چی رو می فهمیبهتره خودت اون بیرون رو نگاه ک«-

دشمن است به پنجره نزدیک می آهسته و با احتیاط و با فرض بر این که بیرون پر از
شده است و می نخانه جلویی به کلی ویرا. نگاه می کنمبه بیرونبا یک چشم . شوم

. شبیه همان بلواری است که وارد شهر شده ام. توانم بلوار کناری را هم ببینم
به نظر لباس های .وسط بلوار ایستاده اند،به دستچهار شبح را می بینم که اسلحه

هن نواری راانو و یقه پینظامی مشکی در بر دارند که دور شانه، مچ پا و دست، آرنج، ز
ولی خیلی کوچک تر سرشان را ،ارانکالهی شبیه موتور سو. آبی رنگ دیده می شود

. پوشانیده است
. بی دلیل این جا نیستنولی هر چی هست،. م اینا این جا چه کار می کنننمی دون« -

گفته بود کاریسانهمون جور که .ماموریت ما تقریبا از همین جا شروع می شه
مجبور شدم بیام این چند نفر هم توی بلواری که وارد این جا شدیم،. تعدادشون زیاده

»باید خیلی حواسمون جمع باشه .جا
:و می گویم.ز کنار پنجره فاصله می گیرماآرام  

»خب حاال باید چه کار کنیم؟« -
:می گویدو او هم از پنجره فاصله می گیرد 

»ه نداریم که خودمون تصمیم بگیریم ما اجاز. باید خودمون رو به گروه برسونیم« -
»خب چه جوری؟ اصال ماموریت ما این جا چیه؟« -

:شانه اش را باال می اندازد و می گوید
»گفت خودتون پیداشون می کنین کاریسان. من هم نمی دونم« -

. منیرا پیدا کفکر فرو می روم تا راه چاره ای سکوت برقرا می شود و هر دو به
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تا . باید از بیرون مطمئن بشیم. فعال باید همین جا بمونیم و اوضاع رو برسی کنیم« -
.ی روز کارمون خیلی مشکل تر می شهقبل از صبح وقت داریم وگرنه تو

:ت می کند و می گویدموافق
من دو نفر رو . از همین جا اطراف رو نگاه می کنیم تا موقیت دشمن رو پیدا کنیم« -

مطمئن نیستم که همین تعداد توی بلوار اصلی دیدم و مجبور شدم بیام این جا ولی
»باشن 

»باش و منم این سمتو برسی می کنم خب تو پنجره سمت راستو زیر نظر داشته« -
کمی سرم را از پنجره بیرون . دیوار می چسبمبهوم و ی به طرف پنجره می ردر تاریک

با توجه به قسمت های آبی روی لباسشان هیچ کس . می آورم و اطراف را دید می زنم
. در پنجره های ساختمان های روبروی هم هیچ کس دیده نمی شود. دیده نمی شود

در این صورت باید در سایه و . که آن ها خودشان را نشان دهنددانتظار هم نمی رو
. به جلو برویمتاریکی ساختمان ها 

»من این جا کسی رو نمی بینم « -
:هم با صدای آهسته می گویدورارین

.این جا هم هنوز همون چهار نفر کنار همدیگه هستند و انگار با هم حرف می زنند« -
»توی هر خیابون چند نگهبان بزارن فکر نکم تعدادشون در اون حد باشه که بخوان

نگهبان جا وجود دارد که توی هر دو بلوار اینجا یا پایگاهشونه یا چیز مهمی پس این« -
»گذاشتن 

به سریع . توجه م را جلب می کند،ی روی آسفالت خیابانناگهان صدای افتادن فلز
سوارخ خود بیرون نیامده هیچ موشی از . ولی هیچ کس را نمی بینم. بیرون نگاه می کنم

:می پرسم،نگاه می کنمهمانطور که به بیرون.است
»خب حاال باید کجا بریم؟ « -

» نقشه« ،ن بلوار چیزی را به یادم می اندازدددیناگهان 
لبه . نمکبرای پیدا کردنش تمام کوله پشتی ام را می گردم تا باالخره آن را پیدا می 

آن قدر . و قسمتی از آن که به کناره ها نزدیک هستند، پاک شده اندهایش پاره شده
شود و در ولی مثل کیف پول باز می که به صورت یک دفترچه در آمدهبزرگ است 

.کره نشان می دهدیمننهایت نقشه کاملی از 
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با توجه که پنجاه سال از این نقشه می گذرد ولی . ر را پیدا می کنمشهر مورد نظ
وقتی که راهمان را پیدا می . هستم که دستخوش تغییرات زیادی نشده استمطمئن 

تعداد زیادی بلوار وجود دارد ولی با . متوجه می شوم که هیچ تغییری نکرده است،کنم
. می توانیم راهمان را پیدا کنیم،بدست آوردن نام بلوار که در آن فرود آمده ام

. ی مخصوصی می گذارم تا فراموش نکنمآن قسمت از نقشه را جدا می کنم و در جا
»ببینم چیزی شده؟« -
این جوری که . حداقل یه نقش از این جا پیدا کردم که دیگه دور خودمون نچرخیم« -

»تقریبا ضلع غربی شهر قرار داریم من می بینم ما
»... اینطوری دیگ« -

از او من هم بی دلیل .م که با وحشت روی زمین می خوابدرا می بینناگهان ورارین
چشمانش گشاد شده اند و لبش را گاز می . خوابمپیروی می کنم و روی زمین می

. ماسه ها را جابه جا می کند،نفسش از بینی. گیرد
،کمی مکث می کند و بعد. نور چراغ قوه ای را می بینم که به داخل خانه می تابد

سرجای اولش باز می گردد و با دقت دوباره به. یگر را برسی می کندپنجره های د
همراه با . اموش می شودشن می کند و بعد از مدت کوتاهی خبیشتری داخل را رو

. نیز به صورت مبهم به گوش می رسدصدای آن چهار نفر گردش نور در ساختمان 
ه خیز رفتن نیز به من می فهماند با ابرو هایش به من عالمت می دهد و با سینورارین

ان را به خودمسینه خیز. بروم،سمت کمدی که وسط خانه واژگون شده استا بهت
. نفسش را رها می کندمتوجه می شوم که ورارین،پشت کمد می رسانم و تازه آن موقع

. ا نگه داشته بودسینه خیز آن رهنگامانگار نفس کشیدن او دنیا را خبر می کند و در 
:می گوید،شده استمثل جن زده ها که رنگشان از ترس سفید

باید زود باش . باید زود تر از این جا بریم. اینا از کجا فهمیدن که ما این جا هستیم« -
»فتیمراه بی

:با دست او را متوقف می کنم و می گویم
نمی تونیم بی برنامه هر کاری که . کنیمید حواسمون باشه و همه چی رو برسیبا« -

مطمئن هستی که تو . اونا راحت می تونن ما رو توی تله بندازن. خواستیم انجام بدیم
»؟سی دیگه رو به غیر از این ها ندیدیک
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هر چی البته مطمئن نیستم ولی وقتی تو اونا دو نفر بودن. قبال بهت گفتم. آره« -
»گفتم انجام دادی مطمئن شدم 

:یاری می دهدمن که منظورش را نفهمیده ام کمی فکر می کنم و او هم من را
»ی دادم و تو این جا رو پیدا کردی هت عالمت مکه داشتم با دستم بهمون موقعی « -

:فقط او را نگاه می کنم و می گویمحیرت زده
»ه تو رو شانسی پیدا کردم من ک« -

:می گویددر حالی که اضطراب سراپایش را فرا گرفته است،ورارین
»چی که می گفتم تو انجام می دادی من هرو از توی پنجره ندیدی؟ پس تو من« -
»نه« -
»؟پس چه جوری این جا اومدی« -

:می گویم،م به محیط و صدا ها باشدهمانطور که سعی می کنم توجه
من صدای یه پایی رو شنیدم و اونوقت برای اطمینان پشت ماشین و بعد توی این « -

»دیدم و فقط صدایی رو شنیدم نمن کسی رو . خونه اومدم
توی بلواری که هر دو به این جا آمده ایم می رود و به طرف پنجره سمت چپورارین

. بیرون را با دقت نگاه می کند
. ئن هستم که فقط همین تعداد نیستنمطم. جمع باشهباید خیلی حواسمون« -

ولی اون قدر . جا رو زیر نظر گرفتنو همه ممکنه توی ساختمان ها پنهان شده باشن
»بتونن همه جا رو زیر نظر بگیرند که تعدادشون زیاد نیست

در هنگام عبور سنگ ریزها از زیر پله ها مثل غاری در حال . از پله ها پایین می رویم
این هشداری است که باید حواسمان به تمام . فرو ریختن، روی زمین می ریزند

مثل پل قدیمی که به ظاهر محکم و استوار می . پله ها باشدساختمان ها و مخصوصا
آیند ولی در باطن پوک و خالی هستند، نمی شود اعتماد کرد و این شهر هم سست 

ن که ارم از این وینولی فکر نک. و شاید با یک زلزله پنج ریشتری کامال ویران شوداست
»ویران تر شود ،هست

، همه جا سرگردان هستندقبل از خارج شدن بیرون را برسی می کنم و با این که اشباح 
هم همراه من با کمی تاخیر خارج می شود تا در ورارین. از ساختمان خارج می شوم

مدت نسبتا زیادی پشت . مواقع الزم بتواند عکس العمل الزم را از خودش نشان دهد
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از ساختمان ها ما را ارد کهاحتمال د. نمی بینمهیچ کس را.ماشینی سوخته می مانم
. رداشته باشندظزیر ن

و در امان باشیمتاریکتربه کنار ساختمان ها پناه می بریم تا در سایه هالبا این احتما
می افتد از ،وقتی نگاهم به ساختمانی که در آن بودیم. تاریکی استفاده می کنیماز

نصف بیشترش نابود شده. حاال می فهمم که چرا آنقدر کوچک است. حیرت می ایستم
. استهاست و شاید یک پنجمش سالم ماند

هر شبحی که . یمان نگاه می کنیمساختمان های روبروبه م که بر می داریم هر قد
می فهمیم خطای دید زمانی کهما را باز می دارد ولی ،جلوی پنجره ظاهر می شود

به جلو می رویم تا این که بی هدفمثل ارواح . مان ادامه می دهیمبه راه،بوده است
باالخره تابلوی شکسته و خمیده وسط بلوار با صدای نفرین کننده اش ما را مجذوب می 

. مثل دیوانه ها در جریان باد تکان می خورد. کند
مثل گوسفندی وسط گله گرگ به جلو می روم و پشت یک ماشین که نزدیک تابلو 

و سر جایش می ماند ورارین.مئن شومبلوار مطتا از درست بودنمی ایستم،است
تابلو را نگه می دارم و نوشته رنگ رفته را می اطراف را زیر نظر می گیرد تا در صورت

:خوانم
»تاریبان« 

نقشه را از توی . کنمباز می گردم و اسم روی تابلو را برای او باز گو میبه طرف ورارین
در غرب شهر قرار داریم و دقیقاحدسه من درسته بوده است و . آورمجیبم بیرون می 

از روی نقشه مسیر بلوار را . شدآن جا خارج ازمی شود تقریبا با یک ساعت پیاده روی 
بدون هیچ سوالی به آهش . آهی از ته دل می کشدکه ناگهان ورارینمی دهیم ادامه 

. و قسمتی از آن پاک شده استدرست وسط نقشه سایده . پی می برم
از این جا تا می شود فاصله با این حال باید یم به کجا باید رفت ولی نه نمی دابا این ک

. ممکن است تعدادی از راه ها مسدود باشند. نباید موقعیتمان را از دست بدهیم.گرفت
فعال دیگر نیازی به نقشه نمی بینم .ابق با بلوار روی نقشه رسم می کنمخطی فرضی مط

. متمرکز اطراف باشدحواسمو آن را داخل جیبم می گذارم تا به کلی 
»بهتره با فاصله حرکت کنیم« -

سکوتی که هیچ کسی. با فاصله از یکدیگر به راه می افتیم.تصدیق می کندراحرفش 
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. ریمکوتاه راه را پیش می بفقط سریع و با قدم های .دلش نمی خواهد آن را بشکند
نگاهم به فروشگاه ها و در این بین گاهی .در پیاده رو مستقیم به انتهای بلوار می رویم

تابلوی بعضی از آن ها شکسته و یا زنگ زده اند ولی . مغازه های اطراف خیابان می افتد
حتی روی . نجره ها بدون شیشه هستندتمامی در و پ. تعداد زیادی فاقد تابلو هستند

. زمین هم هیچ خرده شیشه ای دیده نمی شود
حتی تلی از خاک روی کف . فروشگاه ها را پوشانده استخاک تمام فضای داخلی
قفسه ها خالی از اجناس البته در صورتی که قفسه ای وجود . فروشگاه ها دیده می شود

با. تمام دیوار ها سیاه به نظر می رسندوهمه جا خاکستر نشسته است . داشته باشد
.که در تمام فروشگاه ها دیده می شوندهستند تنها وسایلی ،باداضافه کردن

قدکه به نظر تا آسمان ها مسکونی هم دیده می شونددر این بین ساختمان های 
انگار که گذر عمر بر آن ها اثر کرد است و آن ها از کمر خم شده برافراشته بودند ولی 

هیچ فرقی با شهر . تابلو های رنگ رفته.زنگ زدهیآهن ها. دیوار های فرو ریخته. اند
. جنگ زده ندارد

بعضی مواقع که محیط کمی باز است و احتمال دیده شدن می رود، مجبور می شویم از 
. امنیت در خانه ها بیشتر است ولی سرعت را کاهش می دهد. داخل خانه ها عبور کنیم

ر بلوا. باالخره بعد از نیم ساعت عبور از بین اشباح و تاریکی به انتهای بلوار می رسیم
تا قسمتی که .ی را درست کرده استچهار راهر وانسبتا بزرگی قرار دارد که با این بل

جزئیات در این تاریکی دیده نمی شود و . بلوار جدید نشست کرده است،دیده می شود
ترکی بزرگ بلوار را به دو .فقط نشست زمین را می بینم که بلوار کامال خراب شده است

و قسمت شینتعدادی ما. که می توان کانال های فاضالب را نیز دیدنیم تقسیم کرده 
. هایی از ساختمان در شکاف بلوار فرو ریخته اند

می ،ی نیمه مخروط کنار چهار راه که کامال سیاه شده استمغازه هاداخل یکی از 
کمی استراحت می ،ایستیم و در حالی که چشم و گوش هایمان در آماده باش هستند

سپس همانطور که به نیم مشت آب به صورتش می زند وراین. کنیم و آب می نوشیم
:قطرات آبی که از انگشتانش می چکد، نگاه می کند، می گوید

»...االن ما باید یخ زده باشیم ولی . ههوا امشب خیلی غیر عادی« -



راکاناک
رالین

178

. کمی صورت را قرمز می کندو فقط نسیم مالیمی می وزد که تنهاراست می گوید
باد را شاید دلیلش در گود بودن شهر و همچین ساختمان هایی است که سرعت

به برایم مهم نیست فقط مهم این که از سرما هر دلیلی داشته باشد.محدود می کنند
:خودم را به کمدی که له شده است می چسبانم و می گویملبا این حا. مخود نلرز

»چیزی در مورد ماموریت نگفت؟کاریسانباید چه کار کنیم؟ چه طور ببینم ما« -
می کند دستانش را تکان می دهد تا سریع تر خشک شود سپس پاهایش را درازورارین

:و می گوید
من هم چیزی. ید کردهگفت شما اونا رو پیدا خوا. قدر توضیح دادبه من هم همین« -

»نپرسدم 
ن چند دپیدا کر. از این حرفش منظوری داردکاریسانمطمئنا . سکوت برقرار می شود

ما و نباید راه ارتباطی بی. چند سوزن در انبار کاه استنفر در این شهر مثل پیدا کردن 
ولی کمی این را بعید می شاید گروه باید ما را پیدا کندیا . آن ها وجود داشته باشد

...شاید .مندا
ایم آن فراموش کرده. می افتم،به ما داده استکاریساناگهان به فکر نشان گروه که ن

. با این وسیله ها گروه را پیدا می کنیم.اندازی کنیمها را راه
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١٨

ندای مرموز

:با حرکت دست من تکان می خورد و می پرسدچشمان ورارین
»هی چی شده؟« -

با . کوله پشتی اش را جستجو می کند،وقتی نشان را می بیند، او هم به دنبال نشان
صفحه نمایش آبی می شود سپس بعد از مدت .ن می کنمشدکمه کنار آن، آن را رو

نار من می آید و در به کورارین. نمایان می شود»لطفا صبر کنید« کوتاهی جمله 
:می گویدو خودش را سرزنش می کند،حالی که غرولند

»تونیم با اینا گروه رو پیدا کنیم شاید ب. چرا به فکر خودم نرسید« -
شعار ناپدید می شود و . ظاهر می شود»همه برای هم برای زندگی کردن« سپس 

. جمله ای دیگر روی صفحه آشکار می شود
»ریق اسنکر پشت دستگاه وارد کنید لطفا اثر انگشت خود را از ط«

. انگشتم را روی صفحه می گذارم. اه را کنار می زنمدر کشویی اسکنر پشت دستگ
آشکار می ،دوباره جمله ای روی صفحه نمایش. صدای بوقی از دستگاه خارج می شود

با انجام دادن دوباره آن. اثر انگشت خود را وارد کنمشود که از من می خواهد دوباره 
:ی شودجمله ای دیگر ظاهر م
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»م خود را جلوی اسکنر قرار دهید چش«
اشعه آبی رنگ از روی چشمانم عبور . چشم راست خود را جلوی اسکنر قرار می دهم

همانطور که فکر می کنم دوباره از من . دوباره صدای بوقی به گوش می رسد. می کند
فقت کردن هر او موبا مطابقت . درخواست می کند تا چشمم را روبروی اسکنر قرار دهم

از من می دستگاه .یدار می شوده پدحجمله ای دیگر روی صف،دو اسکن از چشمم
در وارد کردن آن ها می خواهد تا خصات شخصی ام را وارد کنم و همچنینهد مشخوا

. دقت داشته باشم
آخرین جمله نمایان می شودبعد  از وارد کردن آن ها 

باید در حفظ نشان . شده اید» آذرخش یک« شما عضو گروه . ثبت نام شما تمام شد«
و چشم اثر انگشت بار از شما درخواست می شود تا شبانه روز چهاردر هر. کوشا باشید

د زشان به طور کامال می سودر صورت عدم انجام دستور ن. خود را روی اسکنر قرار دهید
این عمل برای عدم سوء استفاده دیگران در صورت گم شدن نشان . و نابود می شود

در صورتی که احتمال می دهد نشان شما به دست دشمن می افتد آن را نابود . است
بهترین وسیله ای که دشمن می تواند از آن علیه شما استفاده . کنید و از بین ببرید

»این نشان است کند، 
گزینه های . با تشکر و آرزوی موفقیت اجازه استفاده از دستگاه را به من می دهد

:محدودی دارد
»با اعضای گروه و صحبت مکاتبه «
»و راهنمای مسیر استفاده از نقشه «
»مشاهده موقعیت اعضای گروه «
»ارتباط با پایگاه « 
»مشاهده دستوارت « 
»تایید عضویت « 

دشمن با پیدا . حفظ نشان پافشاری می کردآن طور روی کاریسانحاال می فهمم چرا 
. تمام گروه نابود می شود،کردن یکی از این نشان

را انتخاب»اعضای گروه مشاهده موقعیت «نگشتم گزینه با لمسی بودن دستگاه، با ا
صفحه نمایش ظاهر می شود و بعد از مدتجمله در حال جستجو روی. می کنم
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. یک نفر را پیدا می کندکوتاهی 
. نفر را پیدا کرده استیک آن نشان او هم . نمایان می شودهیجان در صورت ورارین

چراغ روی دستگاه شروع به چشمک زدن می کند و بوق با فاصله ولی متمادی از 
. دستگاه ساطع می شود

متری20شعاع : موقعیت----- -------------------- ------2_آ
.   در حال انجام عملیات

موافق: پذیرش
پنج ساعت قبل: تایید اثر انگشت

دستگاه را در هوا به صورت دایره . نگاه می کندبه جلو خم می شود و به بیرونورارین
رو بروی در خروجی بوق و چراغ چشمک زن روی دستگاه به ناگهان ؛می چرخاند

. صورت ممتد در می آیند
یه هدر صورتی کهی فکر کنم این دستگاه یه جور سیگنال رو به اطراف می فرسته« -

این بوق و چراغ متمادی . نفر دیگه همین دستگاه رو داشته باشه اونو پیدا می کنه
پس . سمت و با فاصله بیست متری از ما قرار دارهاون یه نفر در این نشون می ده که 

»؟نشون نمی دهدچرا دستگاه من تو رو 
:انم و می گویمایش را کامال از زیر نگاهم می گذرصفحه ی نم

»...فکر کنم یه چیزی رو ندیدیم «-
.ناگهان نگاهم به گزینه ای دیگر که در گوشه و در کادری دیگر قرار دارد، می افتد

این دستگاه این امکان رو داره که بتونیم به . باید حدس می زدم. پیداش کردم« -
شعاع دریافت روگرنه اگصورت دلخواه خودمون رو از بقیه اعضای گروه مخفی کنیم

ون فکر نکنم که چباید تمام افراد رو پیدا کنه نه فقط یه نفرسیگنال دستگاه زیاد باشه، 
»گروه یه نفر باشه 

همانطور که فکر می . را فشار می دهم»ماموریت تنظیمات «انگشتم گزینهسپس با 
گزینه پذیرش را روشن می . خاموش هستند»ماموریت « و » پذیرش « گزینه کردم
.کنم

. روشن می شوداگهان گزینه دوم روی دستگاه ورارینن
شعاع یک متری: موقعیت-----------------------------٦_آ
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لغو: ماموریت
موافق: پذیرش

پنج دقیقه قبل: تایید اثر انگشت
. نمایان می شود٧_روی دستگاه من گزینه آ. نیز پذیرش را روشن می کندورارین

»! نفر بیشتر نیستندهفتفکر کنم گروه ما ،این جوری که من می بینم« -
ریده است و به ولی رنگ از صورتش پمی کنددهم با سرش حرف من را تاییورارین

. فکر فرو می رود
»چیزی شده؟« -
»ن نفرن ولی گروه ما فقط هفتدارنگهباننه فقط اونا توی یه خیابون پنج نفر « -

در این وه از پناهگاه امید شاید چند گر. حق با اوست ولی همیشه کمیت موفق نیست
. جا وجود دارند که هر کدام قسمتی را پوشش می دهند

ما این . حاال که این یه نفر رو پیدا کردیم بهتر سریع تر خودمون رو بهش برسونیم« -
»شناسیم و ممکنه همه جا دشمن باشه جا رو نمی 

دستگاهش را خاموش می کند و به طرف دیوار خرابه ای که به شکل صندلی در آمده 
پالستیک هایی که فقط . و به دیوار تکیه می دهدمی رود و روی آن می نشیند،است

کفش هایش را از . را باز می کند،که به مچ پایش باقی مانده استقسمتی از آن ها
ولی مقداری ماسه ،پایش در می آورد و با این که پالستیک دور پاهایمان پیچیده ایم

باید برای رفتن آماده . کنممن هم کفش هایم را خالی می . کف کفشم احساس می کنم
. شویم

و باعث می شود آب دهانم را قورت می لرزاندناگهان چیزی به ذهنم می رسد که من را 
همانطور که نشان می . بی اختیار می ایستدآنقدر که دستم در حال گره زدن . دهم

تواند ما را به راحتی به اعضای گروه هدایت کنید، به راحتی هم می تواند ما را به طرف 
و باعث می یک لحظه خودم را در دریاچه ی یخ حس می کنم . تله دشمن هدایت کند

. و مو بر بدنم سیخ شودشود موج سردی تمام بدنم را بلرزاند 
ما را مثل پنیر به طرف ،ممکن است نشانمثل پنیری که موش را به تله می کشاند، 

هیچ عکس العملی ازچرا نفر خاموش است؟ چهارچرا نشان آن . دشمن هدایت کند
و عضو جدید برای او دیعنی حضور ؟شان، دیده نشداسم ما دو نفر روی نظاهر شدن 
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. هیچ اهمیتی ندارد
انسان سیاه و سفید دست در دست چهار( آرم .دستگاه را از توی جیبم بیرون می آورم

با تماس پیدا کردن انگشتم با . در حال چرخیدن دور خودش است)همدیگر داده اند 
هنوز . می شوم)) موقعیت اعضای گروه «وارد .تمام گزینه ها ظاهر می شوند، صفحه

تایید اثر انگشت به پنج ساعت و . سر جایش است و حتی کمی جابه جا نشده است٢_آ
ذکر شده است، چهار اگر همان طور که در دستور العمل . ده دقیقه قبل نشان می دهد

. پنجاه دقیقه دیگر باید تجدید اثر انگشت کندبار در شبانه روز باشد، 
اثر انگشتش را تجدید او را مجبور می کنند تا ، ٢_اسیر کردن آبا این حال در صورت 

را اضطرابش،به کنار من می آید و با سوالشورارین. باید با او ارتباط بر قرار کنم. کند
:توصیف می کند

»ببینم چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ « -
»رو می شنوه؟کسی صدامو« -

ولی هیچ از آن طرف جواب می خواهمدر حالی که ارتباط را برقرار کرده ام، آرام 
وقتی . دوباره درخواستم را تکرار می کنم ولی هیچ کس پاسخ نمی دهد. جوابی نمی آید

:را می دهمکه مطمئن می شوم جواب ورارین
»اره که اصال با هم جور در نمی آن یه چیزایی وجود د. آره« -
:هم که انگار از ماجرا بو برده است می گویداو
»ممکنه تو اوضاعی قرار داره که نمی تونه به ما جواب بده« -

مدتی می . برای همین درخواستم را به صورت متن برایش ارسال می کنم،ممکن است
. ولی باز بی جواب می مانددوباره پیغامم را تکرار می کنم. گذرد ولی جوابی نمی آید

باید . ما نباید بدون اطالع به اون جا بریم. همونطور که گفتم ممکنه یه تله باشه« -
ما می تونیم راحت از این جا . یا شاید بهتره که وارد خطر نشیم. اوضاع رو برسی کنیم

»ین که خودمون رو توی خطر بندازیم دور شیم بدون ا
:ل می کند سپس می گویدکمی تامورارین

»اسیر کرده باشن باید کمکش کنیم که اونوممکنه ولی در این صورت « -
». یا نههنوز نمی دونیم که او زنده س. ولی هنوز از اسیر بودن او اطالعی نداریم« -
در صورتی که تایید اثر انگشت کنه اونوقت. تا چهل و پنج دقیقه دیگه می فهمیم« -
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»لوم می شه که حداقل او زنده است عم
. کی فرو می روم تا از نور ماه که کمی داخل را روشن کرده است، در امان باشمیدر تار

»می تونن ازش اثر انگشت بگیرن ولی در صورتی که مرده هم باشه « -
سپس با چهره ای روی صندلی کمی جابه جا می شود تا بتواند بیرون را بهتر ببیند

:مضطرب ولی مصمم می گوید
به غیر از تشخیص رنگ چشم، می تونه . مورد اسکن چشم فرق می کنهآره ولی در« -

»ستور العمل تو قسمت تنظیمات نوشه اینا رو تو قسمت د. مرگ انسان رو تشخیص بده
»خب منظورت چیه؟« -

. با این صحبتش چیزی را می خواهد به من بفهماند
منظورم اینه که همون قدر که احتمال داره این یه تله باشه، همون قدر هم احتمال « -

همون قدر که احتمال داره که او مرده باشه، همون قدر هم احتمال داره . داره که نباشه
»اشه و به کمک ما نیاز داشته باشه که زنده ب

لی کم باشد باز باید درست است و اگر احتمال زنده بودن او خیهای ورارینتمام حرف
برای کمک به او برویم ولی چیزی من را سر و راهی قرار داده است و آن نامه ها 

. بیشتر من را محافظه کار کرده استکاریساناضطراب . هستند
مثل نجات دادن شکار شده ای از دست داریم دست به کاری می زنیم که ،به غیر از این

برای من که در این زمینه هیچ تجربه ای ندارم، محصولش . قحطی زده استشیر های 
. استاضطراب و نگرانی

جابه جا شدن سریع چشمان . ه مخمصه ای شده امهنوز باور نمی کنم که وارد چ
ذهنش آشفته و و همچنین تکان دادن اندام بدنش نیز نشان می دهد که او هم ورارین

. درگیر است
جدید اثر انگشت می کنه ه تفعال باید صبر کنیم تا ببینم کبا این حرفی که تو زدی « -

من می رم نزدیک در ورودی . ن رو توی خطر بندازیمومنباید برای هیچی خود. یا نه
»بیرون رو زیر نظر داشته باشم فروشگاه تا 

، از الی سوارخ های کنار در ورودی می نشینم و از قسمتی که دیوار خراب شده است
گرد های خاکستری زنگ در هوا شناور هستند و . نگاه می کنمبه بیرون،بین دیوار

ماه را در بر تمام، ما دو نفردرست روبروی آسمان خراشی. تاریکی را غلیظ تر می کنند
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درست مثل ابرها پراکنده که از الی آن ها خورشد و آسمان دیده می شود، .تسگرفته ا
. زرگ داخل دیوارها دیده می شودروزنه ها و سوراخ های بماه هم از بین 

مثل . پاره گی دیده می شودآسمان خراش لباس ژولیده ای در بر دارد و همه جای آن 
، افتاده دکه در طرف چپ قرار دارنهاییدرخت از کمر شکسته است و روی ساختمان

ل درخت، کمی از آن هنوز روی پا است، از قسمت شکسته شده که ثدرست م. است
نوک آن که همان شاخه دیده می شود وشاست، روی ساختمان های اطرافهمان تنه 

ادی از تیر آهن های دبا این حال هنوز تع. فتاده استا، وسط بلوار ها و برگ ها هستند
. پا بر جا استنه طبقه آن هنوز تقریبا . به پایین تنه متصل هستندغول پیکر 

آنقدر بزرگ است که تمام عرض وشدهطراحی شدهن مثل سفینه های فضایی نوک آ
گی بزرگی به وجود فرو رفتدر قسمتی که قرار گرفته است،. بلوار را در بر گرفته است

. ن های اطرافش کامال ویران شده اندساختما. استآمده
هیچ چیز مشکوک دیده نمی ولی . سیگنال دریافت شده از داخل همین ساختمان است

. شود
قالیی سرم را بر بدون هیچ ت. شانه و جلوی دهانم حس می کنموی ناگهان دستی را ر

. رنگ صورتش پریده است و چشمانش گشاد شده اندکهرا می بینمورارین. می گردانم
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١٩

اشباح آبی

»به این جا نزدیک می شن فکر کنم داره. نفر رو شنیدمصدای پای یه« -
از بین . آنقدر آهسته می گوید که مجبور می شوم تا گوشم را به دهانش نزدیک کنم

به فروشگاهی که ما در آن دیگر نیز دو شبح . بیرون چشم می دوزمسوراخ توی دیوار به 
در راه با هم حرف می زند ولی فقط صدای ریزی شبیه انگار. هستیم نزدیک می شوند

. به گوش من می رسدموش
. می شنوم که خیلی به ما نزدیک است و از کنار ما عبور می کندرااول صدای پای نفر

آبی پوش که تقریبا سرباز همانطور که حدس زده ام. می کشمخودم را از جلو در کنار
نمی دانم چرا تا به حال . عبور می کنداز کنار در ،بلند تر استگردن از منو یک سر 

یا این که روی ماسه ها قدم بر شنیدم شاید خیلی آهسته راه می رودصدای پایش را ن
جازه نمی دهدیکی هم اماسکی بر صورت ندارد ولی پشتش به من است و تار. می دارد

.صورتش را ببینم
سپس جلویش می ایستد. می آیند،آن دو نفر به طرف سربازی که هم اکنون می ایستد

زمینرویمثل قدم زدن به جلو می آورند وستشان راپای سمت راهر دو هم زمان 
. کامل می ایستندمی کوبند و بعد از آن
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:یکی از سرباز ها با صدای کلفت و خشنی می گوید
»ماموریت انجام شد « -

قناری از صدای سرباز که در پای او صدای کلفت تر و خشن تر مافوق آن دو با صدایی
:یدمی گو،بیش نیست

»چی شد؟ « -
»ن اون جا رو پیدا کردیم و االن گروه مشغول تجسس هست« -

:سرباز دوم نیز بعد از پایان صحبت همکارش می گوید
»مشغول شدن جنوبی هم پیدا شد و گروه« -
»چیزی پیدا نشده؟ لتا به حا« -

»نه«:هر دو با هم جواب می دهند
»این چندمیشه؟.بیست تا جود دارهلعتی توی این شهر حداقل « -

حالت چهره شان از زیر . هر دو سرباز مثل مجسمه ای ایستاده اند و تکان نمی خورند
.فقط گاهی مافوقشان اطرافش را نگاه می کند. ماسک دیده نمی شود

»یه قربان این دوازدهم« -
:مافوق آن دو با عصبانیت می گوید

»چه قدر مونده تا همشون رو پیدا کنین؟ « -
. انگار هر دو منتظر هستند تا یکی جواب رئیسشان را بدهد. آن دو کمی تامل می کنند

:یکی از آن ها می گویدباالخره تعارف را کنار می گذارند و 
»با این سرعت حدودا دو هفته دیگه « -

مثل یک پلنگ خیز برداشته که مافوقشان یک قدم به آن ها نزدیک می شود و در حالی
:است با فریاد می گوید

نکنه فکر مگه شما دارین چه غلطی می کنن؟ دو هفته طول می کشه؟ چی؟ « -
. به یه بچه هم یه نقشه بدی راحت همه جا رو پیدا می کنهکردین اومدین پیک نیک؟ 

»این شهر کامال رفته زیر ماسه ها تا دو هفته دیگه
:می گوید،حالی که صدایش می لرزدهمان سرباز در 

»قربان به نیروی کمکی نیاز داریم « -
:با لحن تمسخر آمیز جوابشان را می گیرند
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»گه مطمئن هستم که اومدین پیک نیک نه دی« -
:صدایش را بلند می کند طوری که در فروشگاه موج بر می دارد

یه ؟به نیروی کمکی نیاز دارین؟ هنوزپنجاه نفر دارین این جا چه غلطی می کنین« -
»مشت آدم به درد نخور 

آن دو سرباز بدون هیچ حرکتی . نسیم باد سکوت را روی آن های می ریزد و می رود
گاهی پایش را روی زمین می زند و همانجا ایستاده اند و به رئیسشان نگاه می کنند که 

آشکار طاسی سرش چهره اش نمایان نیست ولی . گاهی به چپ و راست قدم بر می دارد
. کی حل شده استیدر تاراش هگاهی او را از نیم رخ می بینم ولی چهر. است

باالخره می ایستد و در حالیکه صبرش مانند سوت از سوراخ کتری خارج می شود، می 
:گوید

»جاست؟ کاون احمق کله پوک پس « -
»سالم قربان« -

بیرون می آید و همان کار که انگار احترام آن ها به ای توی کوچهروبرو از مردی از 
:یکدیگر است را انجام می دهد و می گوید

»ی با این حال ما اون جا رو گشتیم ولتمام اون منطقه فرو کش کردهقربان« -
»خب؟« -
»خب باید دورشو خط بزنیم ... خب « -
»ش برسونین؟ و بههیچ راهی وجود نداره تا خودتون ر« -
هیچ خونه ای هم .فرو کش کردهی تقریبا تا شعاع صد مترمنظورم اینه که اونجا «-

»سالم نمونده 
:بی سیمش را روشن می کند و می گویدفرمانده

»چه کار کردی؟ »کارستیم « هی « -
:خش خش ضعیفی و بعد صدای متوسطی می گوید

»داریم می گردیم فعال . تا حاال هیچی راویگان« -
»تا حاال گزارش دادن؟کردن؟ اون سه تا چه کار « -
»اونا هم مثل من هیچی پیدا نکردن « -
»هر چی پیدا کردین به من خبر بدین . من می رم پایگاه« -
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یا با هم ، هم رتبهطرز صحبت کردن مرد پشت بی سیم این را می رساند که یا با هم
:دبی سیم را خاموش می کند و رو به سه نفر می گویراویگان. رفیق هستند

. به نظرچند نفر دارن زاغ سیاه ما رو چوب می زنن.ندیهمین اطراف نگهبانی می« -
باشه ولی ما اونایی رو وجود داشته زیاد اسب هایتوی این شهرممکنه. حواستون باشه

»گفتم نگهبان گذاشتین؟راستی اونجاهایی رو که . که پیشونی سفید هستن می خوایم
:سرباز سوم در جوابش می گوید

»همه تو موقعیتی که شما تعیین کردین، مستقرن . بله قربان« -
: با تمسخر و تحقیر می گویدراویگان

»حداقل این کار رو تونستین انجام بدین « -
.در تاریکی غیب می شودسه نفر احترام می گذرند و اوهر

سرباز  می یکی از آن دو در تاریکی غیب شود سپس کنند تا راویگانآنقدر صبر می 
:گوید

اصال نمی دونم چرا . نزدیک بود ما رو همین جا تکه تکه کنهکجا بودی؟لعنتیهی « -
مگه بی سیم نداریم؟ ؟گزارش بدیماین ما رو می فرستن تا به راویگان

:می گویدسرباز سوم کالهش را از روی صورتش بر می دارد و 
»یه چیزی این جا مشکوکه؟ « -

صورتش شبیه صورت . ریش کوتاهی به صورت دارد و مو هایش نیز به همان اندازه است
آنقدر پر رنگ و پر نور هستند که به . روباه است و از همه مهمتر چشمانش آبی است

. خشندو ماه در تاریکی آسمان می درمثل د. راحتی آن ها را از این فاصله می بینم
.   آن دو نفر هم با دید عمل همکارشان ماسک ها را از روی صورت بر می دارند

در حالی که آه می موسرباز د. چشمان آن ها هم آبی و به پر نوری سرباز سوم هستند
:کشد، می گوید

»پام به اونجا برسه استفاء می دم من. از همون اول نباید می اومدیم توی این حرفه« -
:سرباز کناری اش با دست او را ساکت می کند و می پرسد

»مگه چی شده؟ اتفاقی افتاده؟« -
می ،نهایت نگاه می کند و انگار در فکر فرو رفته استسرباز سوم در حالی که به بی

:گوید
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»ما این جا تنها نیستیم . می افتهیه اتفاقایی داره« -
همانطور که صدای ناله از ماشین بلند می . سرباز دوم روی کاپوت ماشین می نشیند

برای . د و کامال روی آسفالت جاده می نشیندوشود، آخرین تایر از ماشین جدا می ش
ولی با قطع شدن لحظه ای کوتاه تمام حواس ها را به طرف خودش جلب می کند 

سپس مشغول تکان دادن . موضوع کامال فراموش می شودصدای آهن روی آسفالت، 
سرباز اول نیز در حالی که به ماشین تکیه می دهد، می . می شودش توی هواپاهای
:گوید

مثل این که اونا . لما گروه امید هم این جاستمس. ما تنها نیستیمهوملاین که مع« -
ولی نمی دونم چرا . مام این اتفاق ها تقصیر اوناستت. اجرا گر این بازی ها هستن

»نمی کننخودشون رو نشون نمی دن و هیچ کاری 
:سرباز دوم مداخله می کند و می گوید

یکی یه بار هم. من از همون روز اول گفتم که گروه امید به زندگی هم این جاست« -
»از اونا رو توی تاریکی دیدم 

:گویدسرباز سوم نیز روی تکه ی خراب شده ساختمان می نشیند و می 
این . ستن می کنههم می دونه ولی تظاهر به ندونراویگان. این چیز مهمی نیست« -

یه . مسئله چیز دیگریه. مثل روز روشنه که ساکت نمی شینن و وارد عمل می شوند
»چیز مهمتر از این

:تکان دادن پاهایش را متوفق می کند و می گویددوم، سرباز 
چون اونوقت دیگه در صورتی که نتونیم اونو پیدا کنیممهمتر از این وجود نداره « -

»زنده بزاره ما رو فکر نکنم راویگان
چشمان سرباز اول .و به فکر فرو رفته استوم دستش را ستون چانه اش کردهسرباز س

نشان ،در حالی که سرباز سوم را می نگرد، بی تابی خودشان را با خیره نگاه کردننیز 
اول دستانش را در هم فرو می برد ولی چیزی نمی گوید و منتظر می سرباز . می دهند

. ماند
»یه گروه دیگه هم به غیر از ما و گروه امید به زندگی این جا وجود داره« -

انگار شوک . ره می شوندیمات و مبهوت به او خ. با تعجب به سرباز سوم نگاه می کنند
الکتریکی آن ها را خشک کرده است
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»منظورت چیه؟ « -
. سرباز سوم سکوت می کند

»...نکنه منظورت « -
»آره« -

. مثل مریض سکته قلبی دهانشان باز مانده است
»گروه قرمز؟« -

. سرباز سوم سرش را تکان می دهد
» اونا از کجا خبردار شدن؟ « -

فرو رفته اندهر سه نفر به فکر. سوال را بی جواب می گذارندبا سکوت بین آن ها، 
مثل گم شدن چند به نظر برای آن ها . طوری که حتی به همدیگر هم نگاه نمی کنند

باالخره سرباز اول در حالی که به ساختمان روبرو نگاه می کند، .استسال از توی تاریخ 
:می گوید

تا به حال هیچ گزارشی از دیده شدن اونا پخش تو از کجا این موضوع رو فهمیدی؟ « -
»یشتر ماموریت ها بودم چیزی ندیدم منم که تو ب. هیچ کس چیزی نگفته. نشده

:سرباز اول همان طور که انگشتش را روی گونه اش می زند، می گوید
من هم تا نیم ساعت پیش هیچ کس رو ندیده بودم ولی وقتی داشتم می امدم این « -

. انگار او منو ندیده بود برای همین تا می تونستم بهش نزدیک شدم. رو دیدمیه نفجا 
به نظر منتظر . اول فکر می کردم که یه نفر از افراد گروهمونه ولی لباس ما تنش نبود

تصمیم گرفتم تعقیبش کنم . حدود دو سه دقیقه صبر کرد ولی کسی نیومد. کسی بود
»حرکت کرد تی مطمئن شد کسی نمی آد برای همین وق

. خاموش می شود و اطراف را از نگاهاش می گذراند
تا یه جاهایی دنبالش رفتم . یا شاید از گروه امید به زندگیفکر کردم از مردم عادیه« -

. همون لحظه بود که چشمان قرمزشو دیدم. که ناگهان برگشت و عقب رو نگاه کرد
یهو شروع به دویدن کرد و تو . الش رفتماصله حرکت کرد و من هم دوباره دنببالف
» کی گم شد یتار

:مکثی می کند و می گوید



راکاناک
رالین

193

البته این اتفاق شکم رو بر طرف کرد چون جدیدا هر جا که می رفتم انگار چند نفر « -
فکر کنم اونا تو قسمت شرق . ردپاهاشون کامال دیده می شد. زود تر از ما اونجا بودن

.توی این قسمت و دارن جستجو می کننکارشون رو کامل کردن حاال اومدن 
:رو به آسمان می کند و می گوید،سرباز دوم که روی کاپوت ماشین نشسته است

»می دونه؟راویگانوای این چه بالیی بود که به سرمون امد؟« -
و کار ما دخالت می کنن و اگه تاونا دارن . ی باید اینو بگمولمن چیزی بهش نگفتم « -

فکر کنم باید خودمون رو برای چند . زودتر پیداش کنن، سرنوشت ما به باد رفته
».درگیری آماده کنیم

سپس اسلحه اش مسلسلش را روی شانه اش می ،سرباز سوم رو پاهایش می ایستد
:اندازد و هفت تیرش را به دست می گیرد

ما هم همین اطراف نگهبانی . دیک گزارش بدمزاز ندیگه باید برم و به راویگانمن« -
بقیه ما رو می یما این وسط خرگوشیم، ما کسی رو نمی بینم ول. و مواظب باشینبدین 
درست وسط بیست و پنج این جا . ن باید همین اطراف باشهوم مقرشبه نظر. بینند

»غربیهمنطقه 
:گشاد شده و ابرو های در هم رفته می گویدسرباز سوم با چشمانی 

»چی؟خب راویگان« -
:می گویدبا اعتماد بنفس 

»من دیگه رفتم . اون با من« -
ورارین. آن دو نفر نیز به سمت انتهای بلوار غیب می شوند،یکبا محو شدن او در تاری

که تا به حال حتی نفس هم نمی کشید، در حالی که سعی می کند خودش را آرام 
:می گوید،نشان دهد

م من هم از همون اول می دونست. این به ضرر ما هم هست. هی مسئله پیچیده شد« -
»که این قرمز ها ساکت نمی نشینن 

. و با دقت بیرون را نگاه می کنمخودم را به در نزدیک
واسشون به ما دیگه کامال حداره که یه خوبی هم . اونجوری هم گه می گی نیست« -

»؟ما برای چی این جا هستیممن هنوز نمی دونم ماموریت ما چیه؟ . نیست
:شانه هایش را باال می اندازدورارین
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. ولی انگار دو گروه دنبال یه چیزی می گردن. من هم چیزی بیشتر از تو نمی دونم« -
.فکر کنم ما هم دنبال یه چیزی می گردیم. هاشون پای ما رو وسط کشیدنتوی حرف

«
.ولی باید گروه را پیدا کنیم. با حرفش موافق هستم

اینجوری که اونا با هم . باید بریم تو اون ساختمون که سیگنال از توش می آید« -
ساختمون گار هیچ کس توی این انبه این ساختمون بی اعتنا بودن،حرف می زدن و

این کار از طرف از طرف دیگه ممکنه . با این حال نمی شه به اونا اعتماد کرد.نیست
»این یه ریسکه ولی باید انجام بشه به هر حال . باشهگروه قرمز 

.جزء وظایفمونه و باید انجامش بدیمما این کار رو قبول کردیم و این 
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٢٠

دشمن نامرئی 

.هیچ کس در تاریکی دیده نمی شود و تکان نمی خورد. نگاه می کنمبه بیرونبا دقت 
که به دار اعدام نگاه می متهمیهم به ساختمان خیره می شود و درست مثل ورارین
حالت . گاهی آب دهانش را قورت می دهدهم اواز واقعی بودنش مطمئن شود، کند تا
روع به بازی کردن با و آنقدر نیست که شصورتش زیاد به چشم نمی آید عصبی

. یا این که لبش را بجویددستانش بکند
ولی قبل از . زمانشه که حرکت کنیم. ن نمی بینمومن هیچ کس رو توی خیاب« -

لی وارد می شم تو هم صحرکت برای این که حداقل یه راه فرار داشته باشیم، من از در ا
»گیر افتاد به نفر بعدی خبر می ده این جوری اگه کسی. از یه طرف دیگه

بهترین فکر نبود چون اگه آن ها ساختمان را در دستانشان داشته باشند، مطمئنا در 
. مورد این قضیه هم فکر کرده اند و مهمتر از این که آن ها ما را زیر نظر دارند

خودم را . به راه می افتمهایم می اندازم و جلوتر از ورارینکوله پشتی ام را روی شانه
و از طریق در کنده بانمسدر خالف مسیری که آن دو سرباز پیموده اند به ماشین می چ

و بعد با عالمت دست به کنار من می آیدورارین. شده ماشین بلوار را زیر نظر می گیرم
مت می او نیز به همین ترتیب به من عال. از اندکی تامل کنار ماشین روبرو قرار می گیرد
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می در ورودی منتظر ورارینکنار م و یمی رساناختمانرا به سدهد تا این که خودمان
. مانم

چهره ای آرامی .دآخرین ماشین را رد می دهد و کنار من در تاریکی می ایستورارین
. این اولین باری نیست که این کار را می کند. دارد و گاهی با لب هایش بازی می کند

. انگار عادت او است ولی چهره اش را زیبا و بانمک می کند
مطمئننا . تو باید از ساختمون کناری وارد این جا بشی. من از این جا وارد می شم« -

. دیوار بین این دو ساختمون خراب شده و هیچ مشکلی برای ورود به این جا نداری
ی دیدی تو هم اگه چیز مشکوک. همون جا این قدر منتظر می مونی تا من بهت خبر بدم

»حتما با نشان بهم خبر بده 
هی به اطراف می کند و به با اضطراب نگابازی کردن با لب هایش را رها می کند، او

در کمتر از سی ثانیه از طریق سوراخ بزرگ درون دیوار . یق حرکت می کندنفسی عم
. ساختمان کناری می شودوارد

با غرق شدن او در ساختمان جن زده، بی اختیار با نفسی عمیق قدم به داخل ساختمان 
مثل . گذردکمی بدنم مور مور می شود و گاهی موج سردی از بدنم می. می گذارم

. مارمولک و موش از کنار دیوار خود را به داخل ساختمان می رسانم
می ماند و همه مثل بدنی تکه تکه شده دیوار های . داخل با بیرونش هیچ تفاوتی ندارد

مربعی را تشکیل داده اند و آسانسوری در وسط آن قرار ،چهار ستون. پر از آجر استجا
انگار با . سیم های آسانسور پاره شده اند و آن مانند یک مربع له شده می ماند. دارد

.کرده استسرعت به زمین بر خورد
تیر .دسازنرفتن به باال را ممکن می،پله هاساختمان بسیار بزرگی است که از دو طرف 

همه چیز خاکستری رنگ .ی می کندشده، صدای باد که زمستان را تداعآهن های خم
. مثل تابوتی وهم انگیز به نظر می رسدآسانسور هم کدر و است؛ حتی

تعدادی رد پا . ولی این خاکستر ها و خاک های روی زمین نیز گاهی به درد می خورند
به آن ها نزدیک می . را به من نشان می دهند ولی اثر کمی از آن ها باقی مانده است

. شوم تا نگاهی دقیق به آن ها بیاندازم
مثلباز کرده اند،اشعه های ساطع از ماه که از بین سوراخ ها راه خودشان را به این جا 
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یم ولی سرد نیز نسیم مال. گرد و غبار شناور در هوا را نشان می دهد،صفحه تلویزیون
. آوا های ترسناکی به وجود می آوردبا گذر از بین سوراخ ها 

با گذاشتن ،واسم به اطراف و صداها استو همانطور که حروی دو پایم می نشینم 
حداقل از ولی . سینه و کمرم تیر می کشند. ادلم را حفظ می کنمع، تدستم روی زمین

با وجود درد خم می شوم و نگاهی . ن شده اندااین نظر خوشانس هستم که پاهایم درم
. به رد پاها می اندازم

رد دست . و فقط تعدادی هنوز شکل خود را حفظ کرده اندبیشتر آن ها از بین رفته اند 
رد پاها تعداد باقی مانده . ظر سعی داشته رد پاها را پاک کندهم دیده می شود که به ن

های انتنیز به نظر شبیه هم هستند و فقط در جهات پله ها و سوراخی که در دیوار 
فقط گاهی ایی دنه صنه هیچ کس دیده وولی . ساختمان قرار دارد، دیده می شود

. قات باال شنیده می شودصدای ریزش خاک از طب
آن ها را فراموش کرده ام و با آن ها به این جا نمی دانم . تمففکر نامه ها می اناگهان به 

ضعفی بدنم را فرا می . سینه ام می کوبدیکه توضربان قلبم را حس می کنم. آمده ام
باید خیالم از آن ها راحت . به خاطر این بی توجه ی ام به خودم لعنت می فرستم. گیرد
اطراف را جستجو می کنم تا این که چشمم به توده ی آوار می افتد که در گوشه . باشد

نامه ها را درون یکی از آوار ها قرار می دهم و  ورودی آن را با آجر . ای تلنبار شده اند
. می پوشانم

تا استفاده از آن آسان تر زیر پیراهن با یک سنجاق نسب می کنم،نشانم را روی سینه
:مه آن را فشار می دهمسپس دک؛ شود

»تو چی؟فعال هیچ خبری این جا نیستورارین« -
سپس صدای به گوش می رسد ضعیفی که فقط گوش های من می شنوند، خش خشی 

:با کمی مبالغه به گوش می رسدورارین
»همه جا ساکت و آرومه . نه من هم چیز مشکوکی نمی بینم« -
»خب خودتو به من برسون « -

می مانم تاهمانجا در تاریکی منتظر. سپس دکمه را فشار می دهم تا ارتباط قطع شود
است ولی با این ا ورارینمطمئن. را می شنومییک دقیقه صدای پایاین که کمتر از 

وقتی به . ها و از پشت دیوار استصدا تقریبا از انت. حال احتیاط را از دست نمی دهم



راکاناک
رالین

198

م هایش را آهسته بر می دارد تا این که به لبه دیوار می این جا نزدیک می شود، قد
. بعد از کمی تامل جسم سیاهی دیده می شود که اطراف را نگاه می کند. رسد

آرام ،او هم مثل من به کنار ها پناه می برد و همانطور که به طرف من قدم بر می دارد
:می گوید

»...زایراس... زایراس.... زایراس« -
مثل عقاب تیز چنگالی سرش را به طرف . جوابش را می دهمبا سوت مالیم و کوتاهی 

. به طرف من می آید،من می چرخاند و بعد از مکثی برای اطمینان
»م کسی این جا باشهنفکر نک« -
»و خودشو نشون نمی ده کمین می کنهمین دشمن کمگه رد پا رو نمی بینی؟ « -
»کو؟ کجا؟« -

:گویدنگاه کردن با تعجب میمن نگاه می کند و بعد از مدتی امتداد انگشت اشارهبه 
»کهنه به نظر می آن تو چه جوری اینا رو دیدی؟ « -

:سرم را تکان می دهم و می گویم
هر کی یا کسانی که بودند، سعی اونا کهنه نیستن بلکه . نه کامال اشتباه می کنی« -

آخه معلوم نیست این این آدمو به شک می اندازه. کردن تا رد پاهاشون رو از بین ببرند
»د پا مال یه نفره یا مال چند نفر ر
»خب حاال می خوای چه کار کنی؟« -

همان روش را پی می گیرمطفقچیز خاصی به ذهنم نمی آید و 
قتی و. من می رم باال و تو همین جا می مونی. هیچی فقط دوباره همون روش« -

»اوضاع آروم بود خبرت می کنم 
ر باط قدم ه های سمت چپ می رسانیم و با احتیرا به پلاز بین آوار و خرابه ها خودم

و با هر قدم ناله ی پله ها به احساس می کنمریزش خاک از پله ها را زیر پایم.ممی دار
. مثل مناطق جنگ زده هستندهمه دیوار ها رنگ خاکستری دارند و.گوش می رسد

. همه چیز دست نخوره هستند و چیز خاصی به چشم نمی آید. به طبقه دوم می رسم
آسانسور هم از وسط این جا عبور می کند و با نزدیک شدن به لبه ها می توان طبقه 

. انسور استسآ،همهامبدراهروهای زیادی دیده می شود که . پایین یا باال را دید
هیچ وسیله ای در ساختمان پیدا نمی . پیشخوان کشیده ای نیز در سمت چپ قرار دارد
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پس از چهار .می شودلز زنگ خورده و بی مصرف اطراف دیدهشود و فقط تعدادی ف
. ، به طبقات باال پله وجود داردطرف

چراغ چشمک زن . را فعال می کنم٢_روی سینه ام بر می دارم و نشانی آنشان را از 
در جهت نما آن رامثل قطب . به صدا در می آیدشروع به چشمک زدن می کند و بوق 

.سیصد و شصت درجه می چرخانم تا بوق و چراغ ممتد شوند
ممتد بوق تقریباند و زع چراغ می راست یعنی همانجا که من هستم سریبوق در طرف

جهت مایلی راه به من . آهسته آن را می چرخانم تا باالخره ممتد می شوند. شده است
.رم تا به آن دست یابمذنشان می دهد که باید از یک راهرو بگ

. قدم به داخل راهرو می گذارم و در سمت راست در امتداد آن آهسته به جلو می روم
این که هوای تازه به راحتی وارد این جا لی با وهیچ ردپایی در این جا دیده نمی شود

فقط صدای باد است که از سوراخ ها می . دنهمه چیز بوی کهنگی می دهمی شود باز 
کاش به جای باد بودم و به راحتی می توانستم همه جا . مثل اژدهایی می غردگذرند و 

. بدون مزاحمت سرکشی کنم
سیگنال یکی از اتاق های سمت چپ که . باالخره به جایی که می خواهم می رسم

هیچ دری وجود ندارد و بدون این که . روبروی من قرار دارد، نشان می دهددرست 
انگار زلزله ای اتاق را به این روز . داخل اتاق شوم، به راحتی می توانم داخل آن را ببینم
میز و صندلی . کمد های بایگانی. انداخته است و همه چیز بر روی زمین ویران شده اند

و برای اولین بار شیشه شکسته شده چراغ آباژور، کتاب های نیم سوخته،های شکسته
. نیز می بینم

چون مثل . ولی کاری احمقانه استبرای اطمینان با پایم وسایل را جابه جا می کنم
برف دست نخورده که هیچ رد پایی را نشان نمی دهد، گرد نشسته روی وسایل هم 

دوباره نشان را برسی می کنم ولی . قضیه احمقانه بودن فرضیه من را نشان می دهد
. همین جا را نشان می دهد

»نشان تو کجا رو نشون می دهد؟ورارین« -
. شاید عالمت من اشتباه نشان می دهد

»صبر کن « -
:می گویدصدای فشار دادن چند دکمه سپس
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این جوری که من می بینم، باید از همونجایی که رفتی باال، همون . آهان پیدا شد« -
»ببینم تو چیزی پیدا نکردی؟. فقط اونجا بوق ممتد می شه. اطراف باشه

من درست تو همون . این جا به غیر از یک اتاق خالی چیزی وجود نداره.فعال نه« -
»ولی هیچ کس این جا نیستموقعیت هستم

. ولی هیچ اثری از ورود آن ها به این جا نیستگذاشته اند،این جاشاید فقط نشان را
.این جا درست مثل دخمه ای است که سال های زیادی کسی وارد این جا نشده است

:با هیجان می گویدخش خش نشان به گوش می رسد و ورارینناگهان 
یعنی این که . جهت رو نشون می ده، فکر نکنم ارتفاع رو نشون بدههی این فقط « -

»ممکنه توی طبقات باال باشه 
به طرف پله ها بر می گردم و از پله ها که یک در میان فرو . حرفش کامال با معنی است

.صدایم داخل ساختمان می پیچد،مثل داخل غار.ریخته اند وارد طبقه دوم می شوم
.تغییر پیدا کرده استفاوت که مکان راهرو ها طبقه اول است با این تاین جا هم مشابه 

پس . در طبقه دومود ولیشوقتی به نشان نگاه می کنم، در همان جهت بوق ممتد می 
این بار راهروی دیگری را پیدا می کنم و به . واقعیت تبدیل می شودفرضیه ورارین به

این جا هم عالمت از داخل اتاقی می . رف جهتی که عالمت نشان می دهد، می رومط
هیچ چیز دست نخورده درست مثل طبقه پایین . ی شوم و اطراف را می نگرموارد م. آید

.همه جا را پوشانده استتر سخاکی مترینیم سانتاست و الیه تقریبا 
دیوار را نشان می زاز اتاق دیگر نیز وارد می شود ولی با. عالمت دیوار را نشان می دهد

. دهد
، خالی است و هیچ راهرو نشان می دهدعالمت وارد طبقه سوم می شوم ولی جهتی که 

که عالمت نیازی به جست و جو نیست و به راحتی، مکانی را. و اتاقی دیده نمی شود
. نشان می دهد، دیده می شود

»چی شد؟ چیزی پیدا کردی؟ « -
. در صدایش اضطراب و نگرانی دیده می شود

باال باشهباید توی طباقات . االن توی طبقه سوم هستم ولی هیچ کس دیده نمی شه« -
«
»من دارم میام باال « -
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هنوز کمی اضطراب در صورتش . می مانم تا باالخره او را روی پله ها می بینمرمنتظ
. گار از بین می رودنا،دیده می شود که با نزدیک شدن به من

همون رد پاها در از به غیر. ممکنه توی هر کدوم از اونا باشه. این جا نه طبقه داره« -
.فکر نکنه نیاز باشه این قدر احتیاط کنیم. ول هیچ اثر از انسان این جا نیستطبقه ا

طوفانیه، این جا هم مثل دریا که صافه ولی یک ساعت بعد . ظاهر قضیه رو نبین« -
»و تو با فاصله با من حرکت کنمن جلوتر از تو می رم .همین حس رو به من می ده

باال می روم و پله ها از . بی چون و چرا قبول می کند و منتظر می ماند تا حرکت کنم
. نیز به من بپیونددتا ورارینکنار پله ها می ایستم . مخودم را به طبقه چهارم می رسان

اوضاع این جا هم آرام است و درست طرح طبقه اول ولی سمت چپ، همان سمتی که 
من آن جا هستم هیچ راهرویی دیده نمی شود و فقط یک سری اتاق کنار همدیگر قرار 

. گرفته اند
ری نیز خبصدای جیغ تیزی و را می شنوم ن از پشت سرم صدای فرو ریختن آوارناگها

عبور از هر پله آن را قبل از .بینمیرا نمگردم ولی ورارینبر می . بد را گواهی می دهد
فریاد ها بدون این که . همزمان با هم رو ریخته اندچهار پله. با نوک پا امتحان می کنم

د تا سعی می کنلبه را گرفته است و را می بینم کهدست ورارین. قطع شود ادامه دارد
. با دست دیگرش نیز لبه را بگیرد

».یه کم تحمل کن. آروم باش االن بهت می رسم« -
دستش را . می رسانماوبا کمک نرده خاکستری رنگ و خمیده، کنار پله ها خودم راه
چند بار سعی می کنم تا . می بینم که می لرزد و انگشتانش کم کم لبه را رها می کنند

. دستش را بگیرم ولی فاصله کمی زیاد است
با دست دیگر هم . دوباره جیغ گوش خراشی ولی در آخرین لحظه دستش را می گیرم

مطابق با جثه ریزش،  وزنش . زیر وزن ما به ناله در می آید. چنان نرده را نگه می دارم
ولی هم . هم کم است ولی آنقدر فشار می آورد که نزدیک است تا خودم نیز سقوط کنم

.دند لبه را بگیراولی نمی تواو را کمی باال می کشم . چنان نرده را در دستانم دارم
. وزنش ما را پایین می کشد

. ودنرده نیز فریادی می کشد و یکی از پایه هایش کنده می ش
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باید لبه رو بگیری وگرنه نرده . مارم و اونوقت می کشمت باالشتا شماره سه می « -
».کنده می شه

ود گرفته لرزش خفیفی به خپله ها . ریزش سنگ ریزه ها را زیر پاهایم احساس می کنم
جای پایم را محکم . قبل از یک زلزله بزرگ هشدار می دهنداند و مانند پس لرزه ها،

ناگهان . می کنم و بعد از نفس عمیقی تا شماره سه می شمارم و او را باال می کشم
. ا روی کمر و سینه ام گذاشته انداحساس می کنم آهن گداخته ای ر

ناگهان پله زیر پایم خالی می شود ولی با یک . لبه را می گیرد و خودش را باال می کشد
م و نرده را مثل طنابی می کشم و خودم را روی کف طبقه پا خودم را نجات می ده

هم چهار دست و پا ورارین. سینه ام بی وقفه باال و پایین می روم. چهارم رها می کنم
.سر و رویش خاک آلود شده است. است و سرفه می کندروی زمین افتاد 

آب دهانش را بیرون می ریزد تا خاک ها از . دلیل قطع شدن فریادش را می فهمم
.دهانش خارج شوند

»خوبی؟« -
. همش چیز دیگری می گویدرش را تکان می دهد ولی چهره ی درس
».طبقه دیگه موندهپنج« -

:دهانش را با آستینش تمیز می کند و می گوید
».لعنتی کاش همون طبقه اول مونده بودم« -
دیگه نیازی نمی . آره با این سر و صدایی که تو به پا کردی کل عالم خبر دار شدن« -

بیم که خودمون رو مخفی کنیم چون اگه کسی توی این ساختمون باشه از حضور ما 
باید سریع باشیم . نشنیده باشهخدا کنه کسی از بیرون صدای ما روفقط . خبر دار شده
».و عجله کنیم

اق ات. به طرف اتاقی که سیگنال از داخل آن می آید می روم و آهسته در را باز می کنم
را لخت انگار راهزنان این جا. ن دیده نمی شودکه هیچ چیز در آا بزرگی استنسبت

راهی برای دستیابی به آن جا وجود سیگنال از پشت دیوار می آید که هیچ . کرده اند
دیده نمی شود و اتاق تقریبا به طور زیاد ولی تنها اتاقی است که در آن خاکستر . ندارد

شفته است که بی درنگ به پیش آنقدر ذهنم آ. رنگ قهوه ای تیره خودش را دارد
. بر می گردمورارین
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قبل از باال رفتن از پله ها می .دهد و بلند می شودتکان میاز روی تاسف سرش را 
:گوید

تا رو امتحان می کنممن جلو تر می رم و پله ها. واقعا متاسفم دست خودم نبود« -
».خطری نداشته باشن

ضعفی عجیب . منقبض شدن عضالتم را احساس می کنمو برابر شده است و وحشتم د
و از همان تصمیم به برگشت می گیرم ولی خیلی دیر شده است . در بدنم حس می کنم

اجرا لنی شدن متی ایجاد نشده است ولی عاوبا این که تف. اول هم ممکن بود تله باشد
. بی اختیار بر من تاثیر گذاشته استبا فریاد های ورارین

. ولی حاال هیچ راه برگشتی وجود ندارد. می خواهم هر چه زودتر از این جا خارج شوم
در . جلوتر از من پله ها را امتحان می کند و با اجازه او حرکت می کنمه پنج پلهبا فاصل

مثل کیک دست .مبینیهیچ کس را نمی طبقه پنجم نیز چیزی پیدا نمی کنیم و 
در قآن. بعید است کسانی برای ما در این جا تله درست کرده باشندنخورده ای است و 

. کجا می رویمو چه می گوید ذهنم آشفته است که نمی دانم ورارین
و مثل نجات دهنده از تاریکی من را از فکر در انتهای طبقه پنجم مهتاب بر ما می تابد

دلیلش را می فهمد چون انگار در طبقه ششم بمبی منفجر ورارین. هایم نجات می دهد
ارتباط با . هیچ دیوار و یا پنجره ای دیده نمی شود. ن شده استراکامال ویکره اند و 

طبقه ششم . ه یافتطبقه باال قطع شده است و به هیچ عنوان نمی شود به طبقات باال را
نابودی این طبقه را نمی دانم به چه دلیل . پشت بام طبقات زیرین حساب می شود

.ندیدم
و دهوای آزاد را می توان حس کر.ما می رسدی کوتاهی دارد که تا زیر شکمدیوار ها

انگار . همچنین هوای سرد که در لباسم می پیچد و لرز را بر اندامم می ریزد و می رود
با نگاه کردن به ماه احساس سرما . مهتاب با رنگ مالیمش سرما را برز پاشی می کند

. شاید همانطور که گرما از خورشید است، سرما نیز از ماه می باشد. می کنم
تاریکی است ولی می . مناظر از این باال مدت کوتاهی ما را خاموش و خیره می کند

ببینم که مثل قبرستانی است که سنگ قبر هایش توانم جسد ساختمان های مرده را 
. و طلب کمک می کندانگار باد ناله ای است که از آن ها بر می خیزد.شکسته باشد

. برای چند لحظه همه چیز را از ذهن من می دزد و فکر من را آرام می کند
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».خیلی غم انگیزه« -
. انی داردواست که با حسرت نگاه می کند و گفته اش نیز با صورتش هم خورارین

شهری که تاریکی اش، تاریک تر از تاریکی و سکوتش . شهر یک دست خاکستری رنگ
.صدای قدم زدن مرگ را در خیابان های شهر میشنوم. مرگ بار تر از هر سکوت

.ساقدوشش، باد او را همراهی می کند
من را از توی . دستی جلوی صورتم تکان می خورد و تمام افکارم را بر باد می دهد

مرداب بیرون می کشد
این خودخواهی .با دست های خودت آتش بزنیه خودتومونه که مزرعمثل این می « -
حاضره خودش دنیا رو نداشته باشه در صورتی که بقیه هم دنیا رو . دم رو نشون میدهآ

».نداشته باشن
چند . اصی که ما باید به خاطر نسل های قبل بپردازیمتق. نفرتش کامال آشکار است

:ن می خواهد، می گویدس با نگاه های که انگار چیزی از می گوید سپناسزا م
».خب نتیجه چی شد؟ ما که کسی رو پیدا نکردیم« -

. های بلوار است می رود و اطراف را می نگرداری که موازی با انتیوسپس به طرف د
فکر کنم ما اشتباه کردیم و همه جا رو خوب نگشتیم و گرنه سیکنال وجود داره و « -

ونه که ممکنه اون توی ی مفقط یک احتمال م. هر دو عالمت ما آن را نشان می دهند
»رو درست نگشتیمحتما یه جایی . طبقات باال باشه که به نظر من خیلی بعید می دونم

رنه تا به وگشاید هیچ دشمنی وجود ندارد و فقط بی دلیل دور خودمان می چرخیم
به . دستگیر شده بودیمباید اثر از آن ها دیده می شد یا ما حال با فریاد های ورارین

. در جایی مخفی شده است٢_می ماند که آن هم این است که آنظرم یه چیز
».اشتباه کرده باشیم ولی االن می دونیم که این یه تله نبودآره ما ممکنه « -

مثل دو عقاب همه جا .ز مدتی فکر کردن سرم را به عنوان تصدیق تکان می دهمبعد ا
.شاید بشود از این جا چیزی به دست آورد.ر می گیریمظرا زیر ن

رباز همراه که این قدر سحتما جایه مهمیه. انگار دنبال یه جایی می گشتن« -
چند ساله که اونا سرشون تو الک . هبه نظر من این یه نشونه شوم. وردنخودشون آ

. ممکنه روی همین جریان جنگی که همه فکر می کردن اتفاق بیافته. خودشونه
».وضعیت گرگ و میشه



راکاناک
رالین

205

با توجه به حرف هایی که از آن . حرفش درست است و من هم همین عقیده را دارم
چهار نفر شنیده ام، انگار مشغول کاری هستند که ممکن است به ضد گروه امید به 

. زندگی است
اسم . و خودشون رو یک کشور می دوننتازه برای خودشون هم مرز مشخص کردن« -

».فرستادن)) امید به زندگی (( و پرچمشون رو برای پناهگاه 
.م از این اتفاق می ترسنددهمه ی مر. هم می گویده وراریناین شایعاتی ک

»آره درسته« -
:از حرفم تعجب می کند و می گوید

» . تو از کجا می دونی که این قدر با اطمینان صحبت می کنی« -
با حالتی که برای من عادت است ولی در صورت برداشت دیگری آن را با غرور اشتباه 

:می گویم،می گیرند
از پناهگاه امید به زندگی هم خواستن که.دتاه امید نیز هسگناهپخواهان تجارت با « -

».خودشو کشور اعالم کنه
:از روی شانه من پشت سرم را نگاه می کند و می گوید

»اون چیه؟« -
دو جعبه کوچک سیاه به .با انگشتش اشاره می کند. بر می گردم ولی چیزی نمی بینم

به طرف .ناگهان بدنم شل می شود. دو دیوار پله ها نصب شده استاندازه کبریت روی 
خیره شده بود نگاه می کنم و همانطور که حدس زده ام چهار شبح را جایی که ورارین

. که به سمت ما می آیندمی بینم
:می گویم،به دویدن می کنمانرژی زیادی را در خودم احساس می کنم و همانور شروع 

». زود باش. باید از این جا بریم. زود باش« -
بدون هیچ سوالی .اه می کند و کمی جا خورده استگنبه منمثل جن زده ها ورارین
ولی با سرعت بیشتری نسبت به روی پله ها آهسته. دویدن می کندمن شروع بههمراه 

باید جایی رو . کنیم تا از این جا خارج شویمفرصتی پیدا نمی . قبل حرکت می کنیم
دیوار های طبقه پنج پر از سوراخ هستند و هیچ دیوار .برای مخفی شدن پیدا کنیم

. قه چهارم برویممجبور می شویم به طب. سالمی دیده نمی شود
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از بین . صدای صحبت کردن چند نفر را می شنویم که در ساختمان طنین می اندازد
با پاهایشان .نور چراغ هایشان همه جا را جستجو می کنند. را نگاه می کنمپله ها پایین

در حال دو نفر از آن ها . جاهایی که در وجود دارد را می شکنند و همه جا را می گردند
. آمدن به طبقه دوم هستند

».شیمبباید یه جایی مخفی . لعنتی اونا دارن می آین باال« -
رنگ بر صورت ندارد و در حالی که سعی می کند تا لرزش صدایش را مخفی ورارین

:کند می گوید
».شیمبهیچ جا نمی تونیم مخفی . اونا  ما رو پیدا می کنن« -
».بهتر از این که اونا بیان و بدون هیچ زحمت ما رو پیدا کنن« -

ولی هیچ . آن را آهسته باز می کنمدری که می بینم می روم و نبه طرف نزدیکتری
فقط چند تا پنجره وجود دارد که آن هم به دلیل ارتفاع . راهی در این اتاق وجود ندارد

به طرف پنجره می رود و آن جا با این حال ورارین. زیاد نمی توان از آن ها استفاده کرد
ده ناه فراری نمامی فهمم که هیچ ربا چهره عصبی که بر صورت دارد،. را برسی می کند

.است
خودمان داخل اتاق جزهیچ چیز به در را مسدود کنم ولیاطراف را جستجو تا با چیزی 

شکسته شدن هر.راه بر گشتی هم وجود ندارد. رودتنها امیدمان نیز از بین می .نیست
می توانم صدای پاها و تجهیزاتی که در . در مانند بتکی می ماند که بر سر من می کوبند

. را می شنوم،اثر حرکت به صدا در می آیند
هر دو کنار در .م می کندانگار زنگوله مرگ است که به صدا در آمده و مرگ ما را اعال

.صدای پا ها هر لحظه نزدیک تر می شوند. شاید بتوانیم کاری از پیش ببریم. می ایستم
ورارین. که احساس می کنم خفه می شومآنقدر نفسم را در سینه حبس کرده ام 

. ی به دیوار چسبیده است که انگار می خواهد در آن مخفی شودطور
طبقه چهارم می صدای پایشان، درانگار صد سال برای من گذشته است تا این که 

صدای شکسته شدن دری را می شنوم که برای من مثل خالی کردن زیر پایم . پیچد
.طاقت نمی آورد و به طرف من می آیدورارین. است

»م؟ کار کنیاونا دارن می آین باید چه« -
ناخود آگاه از در فاصله میکه فلزی است شنیده می شود و ورارینصدای دری دیگر 
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. گیرد
هم میله ای را از روی ورارین. چند آجر بر می دارممی روم و از گوشه دیواره طرف اوب

قورت هر چند لحظه کوتاه آب دهانش را ورارین. زمین بر می دارم و کنار من می ایستد
. می دهد

او هم همراه من روی دو زانو . را می کشمرا از دست می دهم و پیراهن اوناگهان تعادلم
م فرو هدرپای راستم آتش می گیرد و کاری می کند که از درد صورتم . خم می شود

.می رود
انگار در اثر سست بودن این قسمت فرو . گیر کرده استطبقه پایم داخل حفره کف 

. سعی می کنم تا پایم را از درون حفره بیرون آورم ولی گیر کرده است. ریخته است
ناگهان . هم به کمکم می آید و آرام پایم را جابه جا می کند ولی بیرون نمی آیدورارین

قلبم . در راه نگاه می کنم ولی در این اتاق نیست. صدای شکستن در را می شنوم
با شدت .درد و ترس. پره های بینی ام به شدت تکان میخورند.نزدیک است بایستد

بیشتری پایم را جابه جا می کنم و همین باعث می شود تا درد بیشتری را احساس 
. از مرگ بهتر استولی اهمیت نمی دهم و این درد. کنم

. برای آخرین بار نفسم را در سینه حبس می کنم و پایم را با دو دست بیرون می کشم
حال . ضعفی عجیب من را متوقف می کند. انگار روحم می خواهد از انگشتم خارج شود

. بدنم می لرزد و نمی توانم تعادلم را حفظ کنم. استفراغ به من دست داده است
باید آن ها را نابود . ناگهان به فکر نشان ها می افتممدتی در همان حال می مانم که 

صدای . بگویمانم را باز کنم و این را به ورارینکنیم ولی آنقدر انرژی ندارم که ده
بی . رسدناگهان فکری به ذهنم می. پایشان را می شنوم که به در ما نزدیکتر می شوند

بند کفشم را باز می .از می ایستند و سر گیجه ام تمام می شوددلیل دستانم از لرزش ب
دلهره فکر را مسدود می .پایم را از حفره بیرون می کشمنفسم را حبس می کنم و . کنم
. و نمی گذارد درست تصمیم گیری کنیمکند

. پشت در می ایستند. نمی دهند تا به درد فکر کنمپاهای آن سرباز ها مجالیصدای 
شاید . به طرف دیوار می روماز جایم بلند می شوم و . انگار که روح از تنم خارج می شود

بر می گردم و با . ولی فقط دیوار است.راهی برای فرار است که من آن را ندیده ام
.در را تماشا می کنیمورارین
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کنم کهو حس می دستی جلوی دهانم قرار می گیرد،ناگهان همراه شکسته شدن در
.به طرف عقب کشیده می شوم
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٢١

٢_آ

».هیس ساکت باشین« -
یک جمله همان . دست ها از جلوی دهانمان کنار می رود،کردن مابعد از متقاعد

که روی دیوار است می رود و مرد غریبه به طرف سوراخی. کوتاهش برای ما کافی است
. ماندکه باید ساکت باشیم، باز با دستش به ما می فهوراخ نگاه می کندر که در سوهمانط

:سپس خراب شدن دیوارشی ایصدای پرتاب شدن 
».نمی دونم کجا غیبشون زد. از این جا بود خودم شنیدم« -

:صدای ورود دو نفر دیگر را هم می شنوم و یکی از آن ها می پرسد
»چی شد پیداشون کردی؟ « -

:یک نفر از آن ها  در اتاقصدای 
».ممکنه از پنجره ها فرار کرده باشن« -
. هنوز یک طبقه مونده. نمی تونن از این جا فرار کرده باشن. نه ارتفاع خیلی زیاده« -

:چند ناسزا می گوید
.صدای ناله ای هم شنیدم. نه من مطمئن هستم که صدا از توی این اتاق اومد« -

»بدیم؟چه جوابی باید به راویگان. پیداشون کنیملعنتی لعنتی باید
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. شما دو نفر برین طبقه پایین واسین و ما دو تا می ریم طبقه پنجم رو می گردیم« -
».حتی شده بکشینشون ولی نباید فرار کنن. اگه دیدیشون نزارین فرار کنن

صدا ها با به گوش می رسد سپسصدای پای دو نفرکه به نظر همان احترام گذاشتن 
. به طرف باال می روندپا دو نفر دیگر هم با توجه به صدا . کم کم محو می شوند،طنین

فقط صدای پایشان است که مثل موش های توی فاضالب یا ارواح سرگردان به گوش 
.می رسد

پادشاه بعد از یک شکست برای ،اتاق کوچکی است که به نظر مثل زمان های قدیم
دو پنجره دارد که می توان از دو طرف بیرون را زیر نظر . مخفی شدن استفاده می کرد

تنها وسیله داخل اتاق میز و صندلی است که تعدادی شمع ذوب شده روی آن . داشت
اتاقی است که فقط برای یک . سه نفر نمی توانند کنار یکدیگر بخوابند. دیده می شود

ظور ساخته شده است و آن هم مثل استتار ماندن ببر از شکارش و در مقابل به من
ن همه دلی دیو، مخفی ماندن از دید همهاین جا هم برای . وضوح دیدن شکار است

.است
رنگ متمایل . در هیچ جای آن سوراخ دیده نمی شود،تمام دیوار هادیوار های متضاد با

. به سفید آن ها نشان از این است که تدابیر امنیتی برای این جا لحاظ شده است
گوشه اتاق هم کیسه خوابی . ار آویزان شده استمیخی به دیودوربین دو چشمی هم با 

.و در کنار آن ها کوله پشتی مرد غریبه قرار داردآن جمع شده است و یک بارونی روی 
.شوداز جایش بلند می با تردیدورارین

. پانسمان پایم از بین رفته است و پایم قرمز است
قیاقه اش کمی آشنا است و . مرد غریبه سوراخ را رها می کند و ما را برسی می کند

وقتی موهای سفیدش که خیلی بیشتر از موهای مشکی اش است و هم چنین سبیل پر 
نسبتا به . م او را کامال می شناسمپشتش که با ریش کوتاهش تطابق دارد را می بین

ست خورده اند و سیاهی تقلیل رفتهچند سال قبل سیاهی مو هایش در جنگ شک
. است

چروک . اندسبیل هایش نیز از این قضیه مستثنا نیستند و از موهایش پیروی کرده 
بی نصیب نیست ارانبان کمی بیشتر شده اند ولی هنوز از باصورتش مثل ترک های بی

یک بیگانه میولی او من را مثل. و شاید ده سال دیگر خشک سالی به سراغش بیاید
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.نمی شناسدو انگار که من را نگرد 
».بهتره که صداتون در نیاد.این جا برینزوقتی اونا رفتن شما هم زودتر ا« -

ت شکیسه خواب را پکوله پشتی اش را مرتب و . سپس به طرف کوله پشتی اش می رود
.  کوله پشتی اش قرار می دهد

وقتی که اونا رفتن همه با هم از این جا خارج می شویم و شما راه خودتون رو می « -
». شینببا این وضعیتی که اونا دنبالتون هستن بهتره از این جا خارج . رین

.زیر چشمی ما را زیر نظر دارد
».هستیمولی ما دو نفر جزء گروه امید «-

.می خواهم خودم را معرفی کنم ولی پشیمان می شوم و به همین گفته بسنده می کنم
ولی . و بقیه صورتش را وادار می کند تا از او پیروی کننداخم هایش در هم می روند 
:می گوید.احتیاط را از دست نمی دهد

» هستین؟ ٧_و آ٦_پس شما آ« -
انگار معلم با تجربه ای . را وارسی می کندما دو نفربا چشمانشدر حالی که می خندد، 

.است که با یک نگاه دانش آموزش را می شناسد و از داخل او کامال با خبر است
ین اونوقت ما ؟ فقط کافی بود یک کلمه می ننوشتچرا شما به ما جواب نمی دادین« -

».فتادیمتوی این دردسر نمی ا
:و همانطور که مشغول کار با نشان می شود، می گویدتوجه ی به حرف من نمی کند

خودتون می دونین . نمی شه به هر کس اعتماد کرد و هر پیغامی که اومد جواب داد« -
اگه شما عضو گروه بودین باید صالحیتتون رو . که به راحتی می شه با اینا گیر افتاد

».نشان می دادین
پوش را می شنوم که مثل لشکر شکست خورده آرام و مثل ببر یازان آبصدای پای سرب

ناسزا هایشان در . زخمی پایشان را روی زمین می کشند و به طبقات پایین می روند
. ساختمان مثل کوه انعکاس می یابد

در حال صحبت کاریسان، که قبل از خواب در پناهگاه امیدنابیداک،این شخص همان 
به کنار . به طرف دوربینش می رود و آن را بر می دارد. را ترک کردبا او بود، و او آن جا

دوربینش ،روی یک نقطهبر بعد از مدتی تمرکز. نگاه می کندبه بیرونرود و ره میجپن
گوشه ای ورارین. دارد سرباز ها را با دوربین دنیال می کندانگار. حرکت می کند
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گاهی لبش را می گزد و .کلنجار می رودودش خو در فکر رفته است و با ایستاده
. اردچشمانش حالت عجیبی د

. ن می نویسدآدفترش را بیرون می آورد و داخل نابیداک
فکر نکنم بتونه با این . نگاهی به پای رفیقت بندازتا موقعی که اوضاع کامال امن شه، « -

».بدیماین جوری ممکنه یکی از افراد گروهمون رو از دست . پاش راه بره
دست مشت . در خودش است که حتی نگاهی به سمت صدا نمی کندآنقدر ورارین

نگاه می است و  گاهی زیر چشمی به نابیداککرده اش را در دست دیگرش گذاشته
ش چهره ا.ی که زده است نگاه می کندسمی چرخد و احتماال به حدنابیداک. کند

. را می بیند که هنوز از جایش تکان نخورده استحرف من را تصدیق می کند و ورارین
می افتد ولی وقتی که نگاهش به چشمان وراریندهانش را باز می کند تا چیزی بگوید 

. هم در تالطم و هم در حال فرار از چیزی هستندنگاه ورارین. خاموش می شود
:می گویدخیلی سریع تر از آن چه که فکر می کنم به نگاه هایش پایان می دهد و 

»؟نشنیدی چی گفتم« -
مثل آدم های صاعقه دیده دستمال تمیزی را بر می دارد و در حالی که سرش را ورارین

. به زیر می افکند، مشغول تمیز کردن پایم می شود
:بعد از کمی تامل می گویدنابیداک

»چطور اونا پیداتون کردن؟« -
. همچنان با دوربینش به بیرون نگاه می کند

».س گر کار گذاشتنتوی راهرو ها ح« -
:دوربینش را کنار می گذارد و می پرسد

»؟شما چه جوری اونا رو پیدا کردین« -
.تردید استاه هایش پر از شک وگن
جاهای ممکنه . نورشون نامرئی هستن ولی ناگهانی منبع شون رو روی دیوار دیدم« -

».دیگه هم کار گذاشته باشن
:نگاه می کندیرونببه دوباره دوربینش را بر می دارد و 

اونا جور دیگر . اونا رو من کار گذاشتم تا اگه کسی وارد این جا شد بهم خبر بده« -
».شماها رو پیدا کردن
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به که یگاهازهر.پای من نگاه می کندبه در حین کار دستش می لزرد و فقط ورارین
دوباره وسایل بخیه زدن را آماده می کند و . دزمن نگاه می کند، نگاهش را می د

،میخ روی در را که به عنوان دستگیره در استفاده می شودنابیداک. می شودمشغول
. و در اتاق نمایان می گرددمربعی یک متری از دیوار جدا می شود ؛می کشد

تا من بر گردم شما آماده . یا نهبندازم ببینم کسی هستن تا نگاهیمن می رم بیرو« -
». ممکنه هر لحظه اونا بر گردن. شینب

در را می بندد و فقط صدای پایش است که شنیده می شود که آن هم بعد از مدت 
. کوتاهی محو می شود

»تو چت شده؟« -
،به حرفم اهمیت نمی دهد و به انگشتانش که در حال بازی کردن با آن ها استورارین

انگار که روح . نفس عمیقی می کشد و ناگهان چهره اش آرام می شود. نگاه می کند
. دیگری در بدنش جا گرفته است

ه نکنه خودشو جای یکی منظورم اینه کتو این یارو رو می شناسی؟. چیزی نیست« -
»وه جا زده باشه؟ رگاز افراد 

»نترس « -
»می شه بهش اعتماد کرد؟« -
او به اندازه سن ما خدمت . آره اگه به خودت اعتماد نداری باید به او اعتماد کرد« -

». البته من دو سه بار بیشتر ندیدمش. کرده
».خوشم نمی آدشولی من زیاد از« -

دست ما راهدر باز می شود و با اشار. حرف ما را متوقف می سازدصدای پای نابیداک
با چهره ی خونسرد و با اعتماد به نفس می گوید. وادار می کند تا از جایمان بلند شویم

»من دیگه این جا کاری ندارم. شیمباین جا خارج باید از. فعال از اونا خبری نیست« -
قش را نسیم مالیم بوی عر. کوله پشتی اش را بر می دارد و جلوتر از ما به راه می افتد

.به طرف ما می آورد و لباسش پاره پاره است
که مانیتور کوچکی روی آن است را ای ی از ما روی پله ها می ایستد سپس شجلوتر او

قرمز روی آن در کف دست او کامال جای گرفته است و چراغی. به ما نشان می دهد
دو شئ کوچک مشکی که سپس روی دو پایش می نشیند و . روشن و خاموش می شود
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آن ها را داخل کوله . به اندازه نیم بند انگشت شصت هستند را از روی دیوار بر می دارد
. پشتی اش می گذارد و به راه می افتیم

هم گاهی به من ورارین. میخ می گزارماراناحساس می کنم که پای راستم را روی هز
مجبور می شویم در طبقه چهارم از جایی . کمک می کند و وزنم را روی او می اندازم
ت دیگه ای کناری پله ها خودمان را به سمکه پله ها فرو ریخته اند، با کمک نرده ه

. برسانیم
بور عپایانتا . گونه توانستند از این جا عبور کنندخیلی عجیب است که سربازن آبی چ

با این که مدتی طول می . انگار روحم می خواهد از تنم جدا شوداز نرده کنار پله ها، 
. با من پیش می رودگام کشد تا به پایین پله ها برسیم ولی او چیزی نمی گوید و هم
از دیواری که خراب شده . قبل از این که از ساختمان خارج بشیم، نامه ها را بر می دارم

.یم و وارد خیابان نسبتا بزرگی می شویماست خارج می شو
من جلوتر از شما می رم و وقتی . باید از توی خونه ها عبور کنیم تا ما رو نبینن« -

اونا ممکنه همه جا . کار اشتباهی هم نکنین. دیدم همه جا امنه بهتون عالمت می دم
»ببینم اسلحه دارین؟. باشن

هفت تیر را از زیر پیراهنش بیرون می آورد و می دو . از نگاهایمان جوابش را می گیرد
:گوید

هفت تا تیر بیشتره نداره و من هم . از ضامن خارج کنید و خیلی حواستون باشه« -
فقط و فقط زمانی . در صورت نیاز شلیک می کنین. مهماتم تموم شده و فشنگ ندارم

و اگه اونا تعدادشون از ما خیلی بیشتره . که بدونین میمیرین می تونین استفاده کنین
وی ولی ممکنه تتسراه زیادی تا اون جا نی. فاتحمون خونده استامون رو پیدا کنن ج

. همین راه کم هزار اتفاق بیافته
ما همانجا . سپس به طرف دیگر خیابان می رود و وارد یکی از ساختمان ها می شود

باد هیچ  خبری را همراه . می نشینیم تا او به ما خبر دهدبه استثنای من روی دو زانو 
. خودش نمی آورد و فقط مقدار ماسه روی ما می ریزد و می رود

وباره همان صدا را کمی تردید می کنیم ولی د. صدای تیزی به گوش می رسدناگهان 
را یداکناب. میو عرض خیابان را طی می کنبه راه می افتمورارینهمراه با. می شنویم
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مام نه چیزی برای توصیف ندارد و مثل تخا. می بینم که از پنجره ما را زیر نظر دارد
. ساختمان ها است

می نابیداکاسلحه اش را به طرفورارین. سریع از طبقه دوم فرود می آیدنابیداک
:گیرد

».من اینو نیاز ندارم« -
:بدون هیچ کلمه ای آن را می گیرد و می گویدنابیداک

با این که کمتر دیده می شویم . باید از بین مخروبه ها و ساختمان ها عبور کنیم« -
فاصلتون رو حفظ . همین روش رو پیش می گیریم. ولی نباید احتیاط رو از دست بدیم

» . کنین
نیم ساعت بی وقفه از داخل . ما هم با فاصله دنبال او می رویمسپس حرکت می کند و 

با این که ما نصف سن او را داریم ولی . جلو می رویمساختمان ها، زیرزمین، و پشت بام 
پایم کمی آرام تر شده است و مجال می .نفسمان گرفته استو از او عقب می افتیم 

می او همیشه جلوتر از ما می رود و به ما عالمت. راه برومبا سرعت بیشتری دهد تا 
نی کوتاهش و کالهی که بر او با بارا. باالخره وارد خیابان نسبتا کوچکی می شویم.دهد

. سر گذاشته است شبیه قاتالن شب است که برای طعمه بعدی اش راهی است
می کنم تا به دهانم را باز . ناگهان صدایی را می شنوم که باعث ایستادنم می شود

خم شده است و دستش را به نشانه سکوت به خبر دهم ولی او را می بینم کهنابیداک
. از دید مخفی شویمبا دستش ما را به طرف دیوار می خواند تا . طرف ما گرفته است

».بهتره این جا رو دور بزنیم« -
به تمام حرف ی اعالم جنگ کرده اند،باز زمانی که گروه ّآ. شنهادم از روی ترس استیپ

این برای من کامال روشن بود که دوباره . را کشته اندهایشان عمل کرده اند و تعدادی
. جنگ شروع می شود

به طرف دیواری ساختمانی که وسط خیابان ویران شده است می با اشاره دست نابیداک
. رویم و پشت آن پناه می گیریم تا از دید خارج باشیم

».شما همین جا بمونین تا برگردم. منه باید اون داخل رو ببین« -
:ولی مکث می کند و می گویدبلند می شود 

افلممکنه نیاز باشه تا غ. وارد ساختمون بشیتو باید از طرف دیگهزایراس« -
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».ون کنیمشگیر
آنقدر همورارین. شاید او من را می شناسد. با شنیدن اسمم از دهان او تعجب نمی کنم

. اضطراب دارد که هیچ چیز نمی شنود
»نیازه که بریم داخل اون ساختمون؟ببینم « -

فقط با دستش من را خاموش . اهمیتی به سوالم نمی دهد و آن را بی جواب می گذارد
. می کند

دو طرف شود کلماتی که روی تابلویی که درهنوز میساختمان نسبتا بزرگی است که 
خرابی و زنگ زدگی هنوز چند کلمه را در .خوانداست،هآن را پوشانیداالبساختمان تا 

. و کلمه هتل را هنوز می شود رو آن دیدخود مخفی نکرده اند
در . تو هم بهتره این جا بمونی.من از سمت راست می رم و تو هم از سمت چپ برو« -

».ضمن اینقدر توی ماموریت سوال نکن
لحه اش را پس داده استسرش را تکان می دهد ولی به نظر از این که اسورارین

با حرکت دستش، از بین چند ماشین عبور می کنم و خودم را به کنار . پشیمان است
به . چند لحظه تامل می کنم و در کوچه تاریک کنار هتل می نگرم.ساختمان می رسانم

.به بقیه اطالع بدمو منتظر هستم تا اگر چیزی مشکوک دیدم، دیوار می چسبم 
اسلحه را جلوی چشمانم قرار میدم تا بعد از این که کمی اوضاع را برسی می کنم، 

به انتهای آرام جلو می روم ولی از آن چه که فکر می کنم زودتر به . بتوانم هدف بگیرم
. سرمای بیش از اندازه ای را احساس می کنم که تنم را می لرزاند. می رسمساختمان

اطراف را با دقت برسی می کنم و بیش از اندازه . تقریبا به پشت ساختمان می رسم
. آب دهانم را فرو می دهم و آرام و با احتیاط به طرف در پشتی می روم. توقف می کنم

تصمیم .اثری از او نیسترا ببینم ولی هیچوتاهی صبر می کنم تا شاید نابیداکمدت ک
ناگهان  به فکرم می رسد که شاید به کمک نیاز داشته ولیمی گیرم تا همین جا بمانم 

.باشد
چون دیواری سالم دیده نمی شود و از هر طرف ،ازی نمی بینم که از در وارد شومنی

پایم را جاهای . شکافی در دیوار است که یک ماشین به راحتی می تواند وارد شود
م بوی گندی ساختمان ساختمان می شووارد . محکم می گذارم تا کمتر صدا تولید کند

. به پیش می رومآهسته در تاریکی . را فرا گرفته است



راکاناک
رالین

217

. اختمان پیچیده استصدای مرموزی در س. هرچه جلوتر می روم بو شدید تر می شود
فقط تعدادی دیوار . در این جا فضا کامال باز است و هیچ راهرو یا اتاقی دیده نمی شود

مثل موش های فاضالب . ی من در انتهای ساختمان قرار داردنیمه ویران درست رو برو
که فقط صدایشان گاهی شنیده می شود ولی دیده نمی شوند جلو می روم و اسلحه را 

. محکم در دستم نگه داشته ام
ویران سرباز آبی پوشی مثل صاعقه ظاهر می گهان از پشت یکی از دیوار های نیمهنا

نمی دانم او چه طور متوجه حضور من شده . شود و اسلحه اش را به طرف من می گیرد
. ولی من هم اسلحه ام را به طرفش می گیرماست

سرش را هدف . او اسلحه اش را با یک دست به طرف من گرفته است و تکان نمی خورد
از روی چشم ها و . ینم و این کارم را مشکل می کندچشمانش را نمی ب. گرفته ام

فعال مهمترین قسمت تصمیم حاالت صورت به راحتی می توان ذهن را خواند ولی 
خود را حفظ پس باید سعی کنم تا حداقل .در این موقعیت را از دست داده امگیری 

. م به او خیره می شوم و سرم را باال نگه می دارممستقی. فم فرصت ندهمیکنم تا به حر
.اعتماد خودم را به او ثابت کنممی خواهم . پلک نمی زنم و ثابت ایستاده ام

.آورممی ولی اسلحه ام را پایین ن. ناگهان دودی را جلویم می بینم که او را محو می کند
. از اوضاع با خبر بشوممنتظر می مانم تا . کمی خم می شوم و سرم را پایین می آورم

دود سفید در کمتر از چند ثانیه ناپدید می شود و سرباز آبی را می بینم که روی زمین 
. در دستش استاسلحهولی هوز افتاده است و 
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٢٢

کیداتون

. ولی هیچ خونی نمی بینممی لغزدنگاهم از روی اسلحه به سرباز 
می بینم که از پشت همان دیوار نمیه ویران بیرون می ی محوی رادر آن تاریکی سایه 

. هیکلش در تاریکی قرار دارد ولی موهایش را می بینم که دم اسبی بسته است. آید
بدون هیچ کلمه ای به طرف سرباز آبی پوش می رود و با پا اسلحه را از دسترس سرباز 

شیشه . سپس سرباز را با پا به پشت بر می گرداند و مدتی او را می نگرد.می کنددور
. روی کاله سرباز مثل شیشه ماشین شکسته است ولی چهره اش نامعلوم است

»ازت خوشم امد ! به نظر می آید که که این قدر هم تازه کار نیستی« -
صدایش مالیم است و . زندسپس در حالی که سرش را تکان می دهد، به لبخند می 

اندامی بازوانی کلفت و قدی بلند، . کمی ترسناک جلوه می دهددر تاریکی او را هیکلش 
هر کس هم به جای آن سرباز بود به یک مشت او به این روز می . برجسته و ورزیده

. نشست
:از طبقه دوم به پایین می پرد و تقریبا بیم ما دو نفر قرار می گیردنابیداک

»تو این جا چه کار می کنی؟« -
از روی تمسخر نیشخندی می زند.مرد غریبه به طرف پله می رود و روی آن می نشیند
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: و می گوید
»اینا رو از کجا پیدا می کنی؟. گروه واسه خودت درست کردی« -

:و می گویدفشار می دهدلب هایش را روی هم نابیداک
»مگه تو نباید سر پستت باشی؟« -
ما االن یک هفته است که این جاییم در صورتی می ؟ داری به من درس یاد می دی« -

». این جا هیچ خبری نیستدونی که 
یه . باید سر از کاراشون در بیاریم. ولی نمی شه به همین راحتی اونا رو رها کرد« -

».ربطی نداره و اصال برات مهم نیستجوری حرف می زنی که انگار به تو هیچ 
ی تو هم یه جوری حرف می زنی که انگار نمی دونی که داریم وقتمون رو تلف م« -

لطی می غفقط باید چند تا سرباز احمق رو زیر نظر داشته باشیم و ببینم که چه .کنیم
».کنن

هیچ کس از جای اونا . ولی این دلیل نمی شه که همین جوری پستت رو ول کنی« -
». خبر نداره
:دوباره نیشخندی می زندمرد غریبه

کردین به جاش می این همه آدم رو معطل. آره حتما کسی جاشون رو نمی دون« -
و و پارکادکاریسانهیچ کس خبره نداره به جزآره. تونستین برای دفاع آماده بشیم

».چند نفره دیگه
:که می بیند نمی تواند او را متقائد کند نفس عمیقی می کشد و می گویدنابیداک

مگه قرار نبود که نشانتو گاهی خب چه خبر؟ اونا دارن اون جا چه کار می کنن؟« -
»روشن کنی خبر بدی؟

فکر کنم تا به حال فهمیده باشن که سر کار . درحال اکتشاف هستن. مثل همیشه« -
از اون چیزی که فکر می . ولی تا چند ساعت پیش مثل روز اول مشغول بودن. نرفت

ممکن . تقریبا تمام سربازاشون مشغول کار هستن. کردن شهر زودتر زیر ماسه ها می ره
کال این نشان لعنتی رو . نجا رفتمایم رو پیدا کنن برای همین از اوبود هر لحظه ج

».فراموش کردم
پشت ساختمان ظاهر بر می گرد و اسلحه اش را به طرف شبحی که از ناگهان نابیداک

.می شود می کرد
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»  منم ورارین « -
. ناسزایی می گوید و اسلحه اش را پاییش می آوردنابیداک

» .یمریت ما هم تقریبا به پایان رسیده تا سه چهار روز دیگه از این جا می رومام« -
:دیگر سوق می دهد و می گویدمرد غریبه چشمانش را به جای

»ریز ماسه ها خفه می شدیمخوب شد به این نتیجه رسیدی وگرنه یک هفته دیگه « -
تو .خودت می دونی که من نمی تونم تصمیم بگیرم. دیگه این بحث رو فراموش کن« -

باید . حاال که اومدی باید تا آخرش بری. می تونستی از همون اول وارد این ماجرا نشی
».نیازه با او مشورت کنیم. بریم پایگاه

سرش را تکان می دهد و نابیداک. مرد غریبه با چشمانش ما دو نفر را نشان می دهد
:می گوید

»اونو که نکشتی؟« -
توی چند . مخفی کنیم اونا می دونن که ما این جا هستیمنیازی نیست. نه« -

در به در دنبال ما می گردن ولی دست از کاوش کردن بر . ساختمان نگهبان گذاشتن
» . نمی دارن

:و خشابش را برسی می کند و می گویدلبانش را برای تمسخر باال می بردنابیداک
. ن دو نفر دنیالمون بیاتو هم از پشت سر ایکیداتون. ا می رمخب من جلوتر از شم« -

».شما هم بین ما دو نفر بمونین
:می گویدرو به کیداتون.نظرش عوض شده استرانگا. می کندولی مکث 

».بیا تو اتاق باهات حرف خصوصی دارم« -
صدای توقف کردن صدای . سپس وارد اتاق سمت راست می شوند که تقریبا سالم است

به کنار من می آید و ورارین. پایشان را می شنوم و انگار شروع به حرف زدن می کنند
:به دیوار تکیه می دهد

این یکی دیگه کی منو همونجا ول کردین و دارین این جا با هم گپ می زنین؟ « -
»بود؟ 

».درست بود و فکر همه جا رو کرده بودکاریسانحرف های . خودت حدس بزن« -
نمی داند که کنار ورارین. را تا به حال ندیده ام ولی اسمش را چند با شنیده امنوکیدات

.مطمئن ترین آدم ها است
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»؟٣_نکنه آ« -
ولی این جوری که من فهمیدم اونا ما رو اصال حساب نمی کنن و فعال جزء . درسته« -

».گروه خودشون نمی دونن
باید . که آن ها به سختی ما را قبول خواهند کردهم این واقعیت را قبول دارد ورارین

. را به آن ها نشان بدهیملیاقت خودمان
» وردی؟آرو به سر این بدبخت تو این بالاین کیه؟ « -

کنجکاوی . ی پوش می رومبسرم را به عالمت منفی تکان می دهم و به طرف سرباز ّآ
همانطور که فکر . دهمبمن را به طرف او می کشاند و نمی توانم این فرصت را از دست 

مهمات و چراغ قوه را دور کمرش بسته . لباس های مشکی نظامی بر تن داردمی کنم،
سینه .دور کمرش دیده می شوددو هفت تیر هم است و عالوه بر یک اسلحه مسلسل، 

صورتش بین شیشه شکسته روی  اش تند تند باال و پایین می رود و نفسش که از 
.بیرون می آید، ماسه ها را به پرواز در می آورد

اتاق .از آن بیرون آمده است، می افتدچشمم به اتاق تاریکی که او و کیداتونناگهان 
حتی راه برای ورود نور ندارد و فقط کمی از دیوار کناری که متصل به اتاقی دیگر می 

و کیداتونحضور. شود، خراب است و یک انسان الغر به زحمت از آن عبور می کند
ناگهان نگاهم به سقف می افتد و ولی . یر عادی استغی پوش در آن جا کمیبسرباز ّآ

.از آن جا وارد شده استبه احتمال زیاد کیداتون. می بینمآن جا سوراخدر 
»چیزی شده؟ « -

:فقط می گویم. بگویمچیزی ندارم تا در جواب ورارین
رو ری همه چیز یه جو. از حرف هاشون معلومه که قبال از این ماجرا خبر داشتن« -

».توی دستاشون گرفتن
اونا خودشون رو برای همه چیز . گروه امید هیچ چیز رو به راحتی از دست نمی دن« -

» .آماده کردن
:با اشاره به سرباز آبی پوش می گویمسرجای اولم باز می گردم و

هی. این یارو هم که این جا افتاده نشونشه. اوضاع وخیمه ولی هیچ کس نمی دونه« -
».جنگی که هیچ کس فکرشو نمی کرد و نمی کنه

او حتی. هم که مثل بقیه از این ماجرا بی خبر است فقط سرش را تکان می دهدورارین
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سکوت می کنم و به سرباز آبی پوش . و نمی تواند این موضوع را درک کندنمی داند 
. خیره می شوم

:می گویدمی آیند و نابیداکناز اتاق بیروبعد از مدت نسبتا کوتاه نابیداک و کیداتون
» همونطور که گفتم حرکت می کنیم« -

با فاصله از ما حرکت می کند و از بین نابیداکو اطراف را برسی می کنند سپس آن د
ما ساختمان های خراب که با خراب شدن دیوار هایشان به هم ربط دارند جلو می رود و

.هم به دنیال او می رویم
گاهی .ردیهم در سکوت راه می پیماید و گاهی می ایستاد تا با ما فاصله بگکیداتون

نر از آگرتفاعی زیادی که من مطمئن هستم اخودش را با یک دست باال می کشد و از ا
بازوانش لخت هستند و خراش . یدمی آدتی فروجا بپرم پایم خواهد شکست، به راح
. های زیادی روی آن ها دیده می شود

روی هم پوشیده است و دست کش ها در این هوای نسبتا سرد فقط دو تی شرت
ده زده است و یک هفت نی کوتاهش را دور کمرش گربارا. دستانش را مشکی کرده اند

.نیز پر کمرش استتیر 
با هر صدایی عکس العملی از خودش نشان می دهد به جایی که صدا می آید خیره می 

شاید یکی دو سال . به آن جا نگاه می کند و دوباره به راه می افتدفقط یک ثانیه . شود
قدرت بدنی اش همین را می گوید و وقتی که به .گذاردیدیگر پا به میان سالی م

. مخفیگاه آن ها می رسیم او بدون این که حتی نفس نفس بزند به ما می پیوندد
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٢٣

گروه

طبقه سوم آن خراب شده و روبرویش پر از که نیمی ازمانده استسالمسه طبقه از آن
آنقدر بزرگ است که طبقه . اتی بزرگی روی آن قرار داردتابلوی تبلیغ. پنجره است

مانده تابلو کامال ویران شده و فقط بدنه فلزی آن باقی . ستدیگری را به وجود آورده ا
.است

به بیرونمردی لبه پنجره ایستاده است و . وارد خانه می شوندآن دو نفر زودتر از ما
مو های بلند سفیدی است ،ش با بقیهتمایزمعمولی دارد و تنهاای قیافه .نگاه می کند

دهد که در ان می چروک های روی صورتش، نش. ی شانه هایش می رسندکه تا رو
انگار .هیچ عکس العملی از خودش نشان نمی دهد.استخوردهجنگ با زمانه شکست 

وقتی که هر چهار نفر می ایستیم و به . ما فقط تعدادی جن هستیم که دیده نمی شویم
:او خیره می شویم، می گوید

؟ یه کور هم  شما رو توی این انجام میدینماموریت ولین باریه که داریناین ا« -
».حریفتون رو دست کم گرفتینخیلی .تاریکی می بینه

:می گویدد و نزمی نیشخندی نابیداک
؟خب چه خبر این جا که اتفاق خاصی نیافتاد.ه تا زمانی که تو این جا باشینالبته « -
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به طرف صندلی می رود و روی آن که صدای غیژ غیژ می دهد و هر لحظه کیداتون
و می کندپر با قمقمه ای که روی میز استلیوان را.می نشیند،بشکندممکن است

:می گوید
ه نمی شه این گدی.همونهفقط سرباز های آبی پوش نمی دونن که این جا مخفیگاه« -

». جا موند باید جامون رو عوض کنیم
در بین راه .می کندپاردکاد است رو به نابیداکمی کنم همان که فکر پیرمرد 

:سپس می گوید،انگار که تاز ما را دیده است. چشمانش روی ما و نفر متوقف می شود
»موضوع چیه؟«-

:وشه دیوار می گذارد و می گویدتی اش را گکوله پشنابیداک
»؟ولش کن هیچ اتفاقی که نافتاد... خب« -

می آید و دوربینی که از لبه پنجره کنار .هنوز نگاهش را از من بر نداشته استپارکاد
:می گویدد و می کنپرت را به طرف کیداتوندستش است

»خب نمی خوایی این دو تا رو معرفی کنی ؟« -
ست که نگهبانی به نظر نوبت او. می رودو باال پشت دیوار استاز نردبانی که کیداتون

:می گویدآورد و می بیرون د و دو کنسرو می کنکوله پشتی اش را باز نابیداک. دهد
».سمت چپی ورارینزایراسسمت راستی « -

د و می کنسرفه ای نابیداک.می کندپرت یکی از کنسرو ها را به سمت پارکادسپس
:می گوید

»؟نهبچه ها شما ها هم می خورین یا « -
:می گویمد و من هم می دهن سرش را تکاورارین

».ممنون ما یه چیزی خوردیمنه « -
همن جا نزدیک در ورودی روی زمین باالخره تحمل تمام می شود و مجبور میشوم

احساس سنگینی در مچ پایم می کنم ولی با نسیم دلنشینی هر چند که سرد . بنشینم
هم ورارین. نه، کمر و پایم را به آرام می کنددرد سیو ذهنم را آرام می کنداست ولی 

. کنار من می نشیند و به دیوار تکیه می دهد
عدادی اسلحه روی میز ت.ودشمی د و مشغول خوردن می کندر کنسروش را باز پارکاد

این موضوع را بهکه اتاق کناری پهن شده است شک هم داخلسه ت.چیده شده است
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.راحتی می توان از دیواری که نصفش خراب شده است، فهمید
:با اشاره به ما دو نفر می پرسدبین غذا خوردنش، پارکاد

»خب این دو نفر این جا چه کار می کنن؟« -
:ولی واضح می گویدبا دهان پر نابیداک

».افراد جدید گروه هستن« -
قاشق را جلوی دهانش متوقف می کند و با تعجب و چشمان گشاد شده می پارکاد
:گوید

» عضو جدید؟« -
به وجود بیاید، می نابیداکبا آرامش و بدون این که وقفه ای به خاطر تعجبپارکاد
:گوید

».فرستادهکاریسانینا رو آره ا« -
به این کاریسانکجا می داند که ما از طرف ازنمی دانم که . تعجب می کنماز حرف ش
. جا آمده ایم

:می گویداخم هایش را در هم می کند و پارکاد
»برای چی اونا رو فرستاده؟ « -

:می خندد و می گویدنابیداک
».که توش دلیلشو نوشتهفکر کنم معرفی نامه هم دارن « -

نامه . ناگهان به فکر نامه ها می افتمنابیداک،به ما خیره می شود و با این حرف پارکاد
امه می نگاهی به پشت ناو. می دهمرا بیرون می آورم و به نابیداکمخصوص پارکاد

کنسرو و قاشقش را لبه پنجره می گذارد و او. می دهداندازد سپس آن را به پارکاد
هیچ تغییری در هنگام خوان نامه در چهره اش ایجا نمی . مشغول خواندن نامه می شود

نامه به . سپس آن را داخل اجاق گازی که تبدیل به زغال شده است می اندازد. شود
. آرامی می سوزد و به جمع خاکستر های توی اجاق می پیوندد

با این که می دونست گروه ما . همه چیز رو توی این نامه برام توضیح دادهکاریسان« -
هیچ . شما تازه وارد هستین و باید از ما پیروی کنید. ولی این جور تصمیم گرفتههکامل

نباید از خودتون قهرمان بازی در بیارین . ی دینکاری رو بدون مشورت با ما انجام نم
این گروه مثل. درست کردن خبراب کاری های شما رو نداریمچون ما حال و حوصله 
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نیازی نمی بینم که همه رو به . داره که باید بهش احترام بگذارینبقیه گرو ها قوانینی
».خودتون در حال کار متوجه می شینشما توضیح بدم چون

:کنسروش را بر می دارد و می گوید
فردا با هم در . ن تا فردا صبحیین یه جایی رو پیدا کنین و بخوابفعال اگر خسته هست« -

». مورد ماموریت حرف می زنیم
نمی . از جایش بلند می شود و در تکاپو جایی را برای خوابیدن آماده می کندورارین
. به موضوع اهمیت ندادپارکاددر مورد من چیزی نگفته است یا این که کاریساندانم 

شاید موضوع پدرم را با . ولی گاهی به من نگاه می کند و با دقت من را برسی می کند
در نامه مطمئنا . در میان گذاشته است ولی او هیچ اشاره ای به موضوع نمی کندپارکاد

. حتی به او نگاه هم نمی کنداواز ورارین هم چیزی نوشته شده بود ولی
:و پرسید آخرین قاشقش را می خوردباالخره او

»چه خبر ؟ هنوزم اونجان ؟« -
:می گویدسپس ،دمی کنکنسرو خالی شده را بیرون پرت نابیداک

انگار دست .، سه نفر از سه جهت نگهبانی میدننوبت به نوبت. آره هنوز همونجان« -
».بردار نیستن

می و می اندازدنجره بیرون هم که کنسروش تمام شده است، قوطی اش را از پپارکاد
:گوید

.ه بیشترین امید رو به اینجا دارنتاز. ا یه هفته دیگه میره زیر ماسه هاخب اینجا ت« -
»چند نفرن ؟

:می دهداز باال جواب هم به حرف می آید و کیداتونباالخره 
زیاد وقت .یه گروه دیگه هم بهشون اضافه بشهبه نظر میاد قراره .سی و شش نفر« -

غرب شهر شدن و حاال تا یه محدوده ای رو دارن قسمت ندیروز شروع به گشت. ندارن
دارن دورو اشوننصف نیرو ه.به غیر از غرب هنوز سمت شرق و شمال مونده. می گردند

».ه مناطقی رو که گشتن، می گردنبر
:می گویدد و می کنپایش را روی میز دراز و بعد شروع به مالش دادنش نابیداک

»؟نیروی کمکی خبر کنیمچکار کنیم؟ نیازی هست« -
:می گویدد و می دهبا ابرویش جواب نه پارکاد
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اگه همینجوری پیش بره و باد شدید تر.اونا نمی تونن پیداش کنن.نیستنه نیازی« -
اونا می . ولی باز نباید اونا رو دست کم بگیریم.بشه اونا نمی تونن همه شهرو بگردن

قسمت هایی که درصد بیشتری دارن رو می گردن و . دونن دارن چه کار می کنن
نقشه عوض می شه ما باید اون زود تر از اونا پیدا کنیم و از . وقتشون رو هدر نمی دن

». این جا خارجش کنیم
مثل این که روی توده ای ذغال بلند نمی شود ولی نابیداکاعتراضی از کیداتونهیچ 

:نشسته است، می گوید
اونا به این راحتی که مگه مشکلی پیش اومده؟ چرا نقشه عوض شده؟ چی؟ چرا؟ « -

».تو فکر می کنی نمی تونن اونو پیدا کنن
:از پنجره به بیرون نگاه می کند و می گویدپارکاد

قرار همین بود از همون اول هم . ته تا این کار رو انجام بدماز من خواسکاریسان« -
». فردا باید در موردش صحبت کنیم. ولی حال تصمیم قطعی شده

:چهره اش در هم فرو می رود و اعتراض می کندنابیداک
االن وضعیت خیلی خرابه و اونا . ما نمی تونیم این کار رو انجام بدیم. نه نمی شه« -

مطمئنا به خاطر وضعیت هوا گروه کمکی هم . همه جا هستن و همه جا نگهبان دارن
».خبر می کنن

:هم از باال مداخله می کند و می گویدکیداتون
بی دلیل توی این جهنم شب و فقط . از همون اول هم باید همین کار رو می کردیم« -

».روز رو می گذروندیم
:اضافه می کندپارکاد

»...یه اتفاق هایی هم داره می افته که« -
را بی درنگ حرفش. به یاد صحبت های آن سه سرباز می افتمناگهان با این جمله او

:می گویمقطع می کنم و 
». من قطعی نمی دونم ولی به نظر گروه قرمز هم توی این شهره« -

جب تع. ه شان دیده نمی شودچیز خاصی در در چهرهر دو به من خیره می شوند ولی 
. فرو می ریزدنابیداکنمی کنند ولی کمی چهره 

»تو از کجا می دونی؟« -
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. ، کمی تردید را در خودش به همراه داردپارکادطرز گفت این سوال از 
رو ببینم، چند سرباز داشتن در مورد گروه قرمز با خودشون که نابیداکقبل از این « -

می گفتن که یه نفر از اونا رو دیدن و رد پاشون تو قسمت شرقی . صحبت می کردن
». شهر و تازگی ها هم توی همین قسمت دیده شده

. هیچ کدام چشمانشان گشاد نمی شود و به فکر فرو نمی روند
مثل این . ین جا اومدن بهترین فرصته که مداخله کنندحاال هم که به ا.می دونستم« -

».با این وجود نقشه قطعی می شه. که اونا هم خودشون رو مالک می دونن
:را تایید می کند و می گویدحرف پارکادبا حرکت سر، نابیداک 

و پخش ین جاسوس یا جاسوسان که این خبر راین که معلوم بود ولی نمی دونم ا« -
». بی خودی بعد از این همه سال دوباره این اتفاق نمی افتادکردن کی بودن؟ 

باید دوبار گروه رو . حاال باید ازش جلوگیری کنیم. باالخره این موضوع لو می رفت« -
مطمئنا یکی جاسوسه که تونسته خودشو مثل ریشه درخت تو . سازمان دهی کنیم

». زمین جا کنه و به این سادگی ها نمی شه پیداش کرد
دو پتو روی زمین پهن کرده است و همانطور که با چشمانش نظار گر صحبت ورارین

ریشه های قرمزی در چشمانش . گاهی به من چشم می دوزدهای بین آن دو نفر است، 
. گاهی خمیازه ای می کشد. و کمی بی حال استدیده می شود
لی که به بدنش کش و قوسی می دهد، از روی صندلی بلند می شود و می پارکاد در حا

:گوید
فردا در مورد همه چی صحبت می . من می رم بخوابم خیلی خسته هستمنابیداک« -

». لت جمع شهااز آروم بودن اوضاع خیتا تو کمی بیدار بمون . کنیم
به اجازه نمی بیند و بی به این حرف نیازیورارین. راهی یک از پتو ها می شودسسپ

روی صندلی می نشیند و به به جای پارکادنابیداک. دکشمی ازروی پتو دردرنگ
می روم و وارد تنها اتاقی که در این من هم به کنار ورارین. بیرون خیره می شود

هیچ داخل اتاق به غیر از پتو ها و دو کوله پشتی . ساختمان به ظاهر یک طبقه می شوم
تو پبا این که . و کوله پشتی را کنارم می گذارمروی پتو دراز می کشم . وجود ندارد

می شوم مجبور . پشتم را آزار می دهدت ولی قلوه سنگ ها ریز و درشتیکلفت اس
.جایم را کمی تغییر دهم
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ودش ماسه ها را که گاهی همراه خشد صدای باد استتنها صدایی که شنیده می
که باالی پشت بام  جابه گاهی صدای پایی کیداتونگه.داخل خانه می ریزد  و می رود

د می ، از روی صندلی بلنکه از خشکی پاهایشد یا نابیداکوشنیده می شود، جا می ش
.و کمی راه می رودود ش

مثل مرده . ی کشدد که نفس هم نمحتی به نظر می رس.آیدنمیهیچ صدایی از پارکاد
و من را مانند به سراغم آمد استهم مثل بقیه خواب . ای به دنیای دیگر رفته است

چشمانم را روی هم می .ه اش می پیچد، آرام در بر گرفته استماری که دور طعم
. که مانند الالیی استه به گوشم می رسد صدای باد استصدایی کگذارم و آخرین 



راکاناک
رالین

232



راکاناک
رالین

233

٢٤

غریبه های آشنا

...تاریکی، روشنایی، تاریکی، روشنایی، تاریکی 
آن سقف وقتی چند بار پلک می زنم و با دقت به آن جا نگاه می کنم، متوجه می شوم 

. در آن دیده می شودکمرنگیهنوز قسمت های سفیِد. ور به نظرم می آیدطاینست که ا
وقتی مقداری خاک از سقف به روی صورتم می ریزد تازه متوجه می شوم که بین 

هانم را از دبه حالت نشسته در می آیم و به طور ناشیانه ای . خواب و بیداری هستم
. به موقع بستم ولی دهانم را فراموش کردمخوشبختانه چشمانم را. خاک خالی می کنم

. با آستینم صورتم را پاک می کنم و اطراف را می نگرم
هنوز زیر. تکانی نمی خوردو هیچ به من خیره شده استنفرین شده هامثل ورارین

. شاید از حرکت ناگهانی من بیدار شده است. پتو است و چشمانش کمی خمار هستند
و اوضاع آرام است دوباره به داخل پتو بر می گردد بدون هیچ سوالی، وقتی می بیند که 

. چشمانش را می بندد
نور زاویه دار و مالیمی داخل اتاق را روشن هوا هنوز کمی لرز بر اندام می اندازد ولی 

.هیچ صدایی شنیده نمی شود. کرده است
گرد و غبار شناور در هوا را به نمایشها و دیوار ها، پنجره الی نورهای ورودی از 
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پتو را کنار می زنم و با کمک دیوار بلند می .که جنبش کمی که دارندگذاشته است 
. رنگ لباسم بر گرددگرد و خاک پاک شوند و لباسم با دست می تکانم تا . شوم

حضورم را تا از من می خواهد . به صدا در آمدن نشان، پیغام روی آن را می خوانمبا 
دست به کار می شوم و انگشتم را روی اسکنر و چشم را جلوی اسکنر قرار .ثبت کنم
که گوشه ناگهان چشمم به کیداتونآن را به سر جایش بر می گردانم که . می دهم

دست چپش را روی . نمی دانم چرا او را ندیده ام. می افتد،دیوار دراز کشیده است
گاهی . می کندمگذاشته است و با دست دیگرش روی هوا اشکال خیالی ترسیسرش 

نمی خواهم مزاحمش . که روی پای دیگرش قرار گرفته است، تکان می دهدایش راپ
. شوم ولی بهترین فرصت است تا نامه را به او بدهم

است و با چشمانش بسته . نامه را از توی کوله پشتی ام بر می دارم و به طرف او می روم
.این که صدای پایم را شنیده، ولی هیچ توجه ای به من نمی کند

»...ببخشید « -
چشمانش را باز می کند . و روی بدنش جای می گیردددستش روی هوا متوقف می شو

اجازه می این کارش را به عنوان .سپس بعد از مکثی دوباره چشمانش را می بندد
:پندارم و می گویم

».براتون دارمکاریسانیه نامه از طرف « -
کند، بدون این که چشمانش را باز .نامه را به طرف او دراز می کنم و منتظر می مانم

با این عملش . دستش را باز می کند و دوباره می بندد.دستش را به طرف من می گیرد
بدون این که به پشت نامه نگاه کند، با دندانش بغل نامه . زارمنامه را در دست او می گ

. با دهان نامه را از توی پاکت بیرون می آورد و مشغول خواند می شود. را پاره می کند
ولی هیچ را بدهم و هم مزاحم خواند او نشوماز اتاق خارج می شوم تا هم نامه نابیداک

نگاه می از آن بیرون را که پارکادصندلی خالی است و پنجره ای . کس را نمی بینم
تقریبا هیچ کس از بیرون نمی تواند داخل را . با تکیه ای از آوار پوشیده شده استکرد،
نگاه می به طرف در می روم وا از الی در به بیرون. ولی در ورودی نیمه باز است. ببیند
. خورشید به طور کامل از پناهگاهش بیرون آمده استبه نظر . کنم

خورشید لرزی تنم را می لرزاند سپس نورد، وقتی بدنم نور خورشید را به خود می گیر
در را باز می کنم تا شهر را در. ولی بدنم را نوازش می دهدبا این که نیروی زیادی ندارد،
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:که ناگهان صدایی من را متوقف می کند. زیر نور خورشید ببینم
کارت هم بیشتر از ده دقیقه نباید . همه ی دیوار ها موش دارن. هی مواظب باش« -

».طول بکشه
نیازی . یز در سکوت فرو می روده شدن کاغذی را می شنوم سپس همه چصدای مچال

. به جواب دادن نمی بینم و از در بیرون می روم
برای من مثل جادویی می ماند . درست حدس زده بودم و خورشید کامال دیده می شود

. که همه چیز را تغییر داده است
آن اشباح . شده استکامال وارونلی است وو بی روح با این که شهر هنوز ماتم زده 

با رفتن . ال به کلی به خانه هایشان خزیده انداسرگردان که در شهر پرسه می زدند ح
با دمیده . آن ساختمان های جن زده، حاال به مشتی مخروبه تبدیل شده اندتاریکی 

. شدن روز، مه تاریکی از بین رفته است و شهر از پوست بدلی خود خارج شده ست
. ولی پوست شهر رنگ خودش را حفظ کرده است و همه جا خاکستری دیده می شود

هیچ ساختمان سالمی دیده نمی . نابودی یک دنیا رو دیداین نور به راحتی می شوددر 
تا چشم کار می .سکوت فرو رفته اندهمه فرو ریخته اند و انگار سال هاست که در . شود

لی تیر آهن های امتداد یافته لند تر از ده طبقه دیده نمی شد وکند هیچ ساختمانی ب
. باالی ساختمان ها نشان می دهد که روزی آن ها آسمان خراش بوده اند

. ندستهخیابان ها و کوچه ها گذرگاه باد تهیچ موجود زنده ای دیده نمی شود و وق
قانون سکوت گاهی صدای فرو ریختن آوار، گهطفق. هیچ صدایی شنیده نمی شود

. می ریزدچندین ساله را بر هم 
چشمانم بی دلیل اطراف را جست و جو می کنند تا چیزی به خصوصی را پیدا کنند 

. نیز به چشمان من نمی رسندنابیداک و پارکاد
از خانه ها که در جلوی آن قرار دارند، پوشیده شده است یپایگاه گروه ما تقریبا با سد

دیده شدن من توسط دشمن با این وضعیت . و از اطراف نیز در چنین موقعیتی قرار دارد
خیابان به طرف ضلع دیگر ساختمان می روم که ناگهان به همین دلیل . کاهش می یابد

وسیعی را می بینم که درست مثل یک ترکی در یخ، در خیابان هم یک شکاف بزرگ 
. دیده می شود
مثل. ن را ببینمرم ولی به راحتی می توانم داخل آساختمان فاصله دابا خیابان یک
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لوله های فاضالب که مثل . شکم دریده شده تمام اجزای داخلی اش نمایان است
هایی هم که سیم برق را از داخل آن عبور داده اند، نیز لکانا. استخوان ها شکسته اند

. مثل گورستانی دسته جمعی، تعداد زیادی ماشین در آن دیده می شود. دیده می شوند
حتی داخل آن یک اتوبوس نیز . بدنه آن ها زنگ زده اندرفته است و رنگ تمامی آن ها 

. می بینم
به وجود آمده که آرامگاه یک ساختمان که درست در آن چهار راهوسطگودالی نیز در 

ناگهان این عالئم چیزی را به ذهنم می . و به جمع مردگان پیوسته استفرود آمده 
ساختمان شوم را می بینم که درست روبروی پایگاه ما قرار آن بر می گردم و. آورند

به غیر از طبقه . آن را از این فاصله تشخیص داددارد و به راحتی می شود از این جا، 
. اول، تمامی طبقات دیده می شوند

ماهیچه .ناگهان حضور چیزی را پشت سرم احساس می کنمخیره به آن جا هستم که 
اسلحه را می بینم که نابیداک. ولی بی اختیار بر می گردمشوندهای بدنم منقبض می 

با ضعفی که بدنم را فرا گرفته است نمی توانم تشخیص . اش را به طرف من گرفته است
دهم چه حالتی روی صورتش نقش بسته است ولی بی درنگ اسلحه اش را پایین می 

:آورد و می گوید
باید مواظب . بیرون از مخفی گاه می گردینیومدی که این قدر راحت نیک به پیک « -

»مشکلی پیش اومده؟.اطراف باشی
:سرم را تکان می دهم و نامه را بیرون می آورم

». آوردمنبراتوطرف کاریسانفقط یه نامه از نه هیچ مشکلی نیست« -
در اول کار. با تعجب نامه را از دست من می گیرد و بی درنگ آن را باز می کند

چشمانش آرام از روی نوشته ها می گذرد ولی کم کم مثل شعله ای گسترش می یابد، 
اضطراب روی ورقه کاغذ می لغزند و نامه را به پایان چشمانش با سرعت بیشتری و با 

غیبی یالهامبا این کار نگاه می کند انگار به اطراف و نگران به نظر می رسد . می رساند
. به او کمک خواهد کرد

»؟بر نگشتهپارکاد« -
جنب و جوش در این سن . با این حرفش شبحی از ساختمان روبرو به پایین می پرد

راه می رفت یا حداقلبا کمک عصا کمی برای او زیاد است و اگر کسی به جای او بود، 
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.استراحت می کرددر خانه 
».وقت زیادی ندارم. بریم تو باید ماموریت رو شروع کنیم« -

مهربانی خاصی دیده می شود یا قیافه اش درولی لحنش کمی خشک و جدی است
جلوتر از ما . آرامش دلنشینی در دل انسان می کارد. شاید اینطور به چشم من می آید

قمقمه آبش را بر می دارد و . وارد مخفی گاه می شود و روی صندلی خودش می نشیند
. کمی از آن می نوشد

ورارین. را از خواب بیدار می کندورارینلگد آرامیبر می خیزد و ،با دیدن ماکیداتون
به طرف کوله پشتی اش می رود و کمی آب به . بی درنگ از جایش بلند می شود

رنگ صورتش از کمی خواب آلود است ولی . سپس کنار من می ایستدصورتش می زند
. شفاف دیده می شود،آن کدری دیشب در آمده ایت و پوستش

با خراب شدنش شیبی را به وجود آورده است تکیه می دهد و به دیوار اتاق که کیداتون
:می گوید

»؟اوضاع چه جوریهخب چی شد؟ « -
آخرین جرعه را می نوشد سپس با آستینش دور دهانش را پاک می کند و می پارکاد
:گوید

همون جور که فکر می . اوضاع رو دستشون گرفتن. نمثل مور و ملخ همه جا ریخت« -
».تا می تونیم نباید از اون جا وارد بشیم. کردم

:می گویدبا حالت متفکرانه ای هم روی آوار دیوار خراب می نشیند و نابیداک
کنه اونا شک کن و همون شانس اول کهماگه بخوایم این کار رو انجام بدیم مپارکاد« -
وقت کافیه که احتمالشون با .رو از دست بدیمون دفن شدن شهر زیر ماسه ها هستمه

»...دیدن ما به یقین تبدیل بشه اونوقت
:حرف او را ادامه می دهدبا مکث نابیداککیداتون

». اونوقت ممکنه نتونیم که ماموریت رو انجام بدیم و اونا زود تر از ما اونو پیدا کنن« -
:حرف آن دو نفر را با بستن چشمانش تصدیق می کند و می گویدپارکاد

باید . خطرناکهمی دونم ریسکش زیاده ولی به همون اندازه که اگه اونو پیدا نکنیم « -
».جلو بریمحساب شده ب

به کلی آن ها را از یاداتفاق افتاده ثحوادبه خاطر .می افتم٥- آو ٤-ان به یاد آهناگ
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.برده ام
»اونا یه کمی کارمون راحت تر بشه فکر کنم با کمک چی؟ دو نفر باقی مونده گروه « -

سپس دهانش را باز می کند تا صحبتش را فقط با یک نگاه جوابم را می دهدپارکاد
.و دو نفر نمایان می شوندادامه دهد که ناگهان در باز

»شما دو نفر این جا چه کار می کنین؟ « -
، از روی صندلی بلند می شود و با فاصله می گیرنداز چشمانشدر حالی که ابرو هایش 

.این سوال را می پرسد،تعجب از آن دو
:می گوید،قدم از دیگری جلوتر استمردی که یک 

».مجبور شدیم اون جا رو ترک کنیم« -
خون سرد و بدون پارکاد. کنار می رود تا رفیقش نیز داخل شود و در کنار او قرار گیرد

:هیچ آشفتگی از او می پرسد
»اتفاقی افتاده؟برای چی؟« -

دیده آن ها را مختل کرده شاید به دلیل این که ورارینن،بدون توجه به ماول مرد
کوله پشتیشان را به گوشه ای می ، می اندازدز روی بی اعتنایی نگاهی به ورارینا، است

:یکی از صندلی های خالی می رود و روی آن می نشینداندازد و به طرف 
اونا ما رو پیدا می اگه از اون جا نمی رفتیم، حتما. اونجا خیلی اوضاع خراب شده« -

».دارن وجب به وجب اونجا رو می گردن.کردن
و ابرو هایش را به چشمانش نزدیک می از حالت تکیه به دیوار خارج می شودکیداتون

:و می گویدکند
»کی؟« -

دستانش را در هم فرو می برد و به جای مرد اول جواب می ،مرد دوم همانجا نزدیک در
:دهد

ولی مثل دو تا برادر دارن به هم کمک . به غیر از گروه آبی، گروه قرمز هم وارد شده« -
».می کنن
دو آرنج دستانش را روی زانو هایش می گذارد نابیداک

»هی منظورت چیه؟« -
نفر اول ابروی سمت راستش را باال می اندازد و دستانش را از همدیگر باز می کند و می
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:گوید
اصال انگار همدیگه رو نمی . سرشون رو انداختن پایین و کاری به همدیگه ندارن« -

».هر کدوم راه خودشون رو می رن و کاری به کار هم ندارن.بینن
به . این حرکت را بیش از اندازه به چشم دیده ام. استناین حرکتش خیلی برای من آش

سبیل نسبتا بلندی دارد و ریش و . م تا شاید او را بشناسموچهره اش دقیق می ش
با این که ریشش او را مسن جلوه می . ده اندیموهایش نیز تا روی شانه های او را پوشان

متوجه می شوم اندامش نگاه می کنم، پوست صورتش و همچینی دهد ولی وقتی که به 
ظاهرش از چشمان کامال مشکی و . که سنش بیشتر از بیست و پنج یا شش نیست

چرک ها، دستش را ضمخت نشان می دهد . جمله موهایش کامال ژولیده و نامرتب است
. پاره شده اندو تمام لباس هایش از رنگ رفته و 

به رفیقش نگاهی می . فه اش آشناست ولی نمی توانم او را به خاطر بیاورمخیلی قیا
استاندازم تا شاید او را بشناسم ولی او کامال برای من غریبه

:ریشخندی می زند و می گویدنابیداک
».خدا کنه تا آخرش اینجوری باشن« -

:مرد اول اضافه می کند
هم درگیر شدن بته چند بار باال. هر ده متری یا یه سرباز آبی می بینی یا یه قرمز« -

به نظرم باید .فقط چند تا تیر خالی شده و کسی کشته نشده.اونقدر مهم نبودهولی 
». ما اونو از این جا خارج کنیمدست به کار بشیم و قبل از این که اونا پیداش کنن، 

آرام، طوری که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده و دوباره روی صندلی اش می نشیندپارکاد
:می گویداست،

».ما هم داشتیم در همین مورد بحث می کردیم« -
»خب تصمیم چیه؟« -

. ددهخودش را روی صندلی جابه جا می کند سپس به پشتی صندلی تکیه می پارکاد
سپس دستی روی ریش می . ناله صندلی هم به گوش می رسدهمراه حرکات او صدای 

:کشد و می گوید
هیچ جای . مخفی وارد شدباید از راه . از در اصلی نمی شه وارد شد. همه جا هستن« -

».افتیمتوی دردسر بزرگی میاشتباه وجود نداره وگرنه 
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»خب حاال نقشه چیه؟ باید چه کار کنیم؟« -
:می گویدپارکاد رو به نابیداک

». گروه تقسیم بشیمهارباید به چ. تعدادمون زیاده و نمی تونیم با هم حرکت کنیم« -
. گوش می دهندهمه بدون هیچ حرف به پارکاد

بدون اطمینان دست . تا وضعیت رو برسی کنیممدتی منطقه رو زیر نظر می گیریم« -
».به هیچ کاری نمی زنین

طرف . بدون اشتیاق به این توصیه ها گوش می دهندو آن دو نفر نابیداک و کیداتون
.ما دو نفر هستیمصحبت پارکاد

مسدود شده ممکنه. باید از هر سه راه ورودی مطمئن شویم. سه راه ورودی داره« -
». نباید وقت رو از دست بدیم. نباش

کمی روی آن . له پشتی اش می برد و نقشه ای را بیرون می آوردودست به طرف ک
:و می گوید، سپس آن را به داخل کوله پشتی بر می گرداندتامل می کند

. شینبشما دو نفر هم از آخری وارد . از راه وسطی وارد می شیمزایراسمن و « -
».و نگهبانی می دیننمی مونیظرکنار ورودی اول منت،ورارین و تو نابیداک

. را خطاب قرا می دهدآن دو مرد غریبهبا ابرو هایش 
. خب همین حاال باید دست به کار بشیم. هم می دونه باید چه کار کنهکیداتون« -

». نباید زمان رو از دست بدیم
با خودش کلنجار . مرد غریبه اول می افتد که خیره به من نگاه می کندناگهان نگاهم به 

. دست داده استخاصی احساس به من نیز . دنو حاالت چهره اش عوض می شومی رود
. انگار هر لحظه او برای من آشنا تر می شود

حتی نمی توانم ناگهان چنان خیز بر می دارد و با سرعت به طرف من می دود که 
من را هر چه محکم تر در آغوشش فشار می . تعجب کنم و او من را در آغوش می گیرد

. دهد
»لعنتی تو این جا چه کار می کنی؟ « -

قیافه اش هیچ تغییری . به صورتم نگاه می کندبا اشتیاق من را از توی آغوشش خارج و 
اگر ریشش را بتراشد، شاید هیچ . به مردانگی اش اضافه شده استنکرده است و فقط 
. تغییری نکرده باشد
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». تو این جا چه کار می کنی سایدان« -
:با خوشحالی بی وصف می گوید

نگفتی این جا چه . نی نبودمستثمن هم م. همه رو تغییر می دهتروزگار سرنوش« -
»می کنی؟کار

».سرنوشت منو به این جا کشونده« -
نمی توانم باور کنم . وقتی به خودم می آیدم، تازه متوجه می شوم که صدایم می لرزد

نمی توانم این همه لطف از طرف . ، بهترین دوستم روبروی من ایستاده استکه سایدان
. بی وقفه خدا را در دلم شکر می کنم. خداوند را در خود بپذیرم

و کوله پشتی اش را در از روی صندلی بلند می شود دو نفربا بی توجه ی به ماپارکاد
.اتاق می گذارد

».بیاین اینجاو تو ورارینزایراس. فعال این صحبت ها رو بزارین برای بعدا« -
یکی سه اسلحه روی میز را بر می دارد و یکی از آن ها را پر کمر خودش می گذارد و 

دستانش هل می با جدا شوم ولی او من را نمی خواهم از سایدان. می دهدورارینرا به 
.هم اسلحه اش را امتحان می کند تا از سالم و پر بودن آن مطمئن شودنابیداک.دهد

».زدن زیادههی همکار وقت برای حرف« -
می شوم و می خواهم ند که به سمت او روانه می گوید که من را می بیاین را زمانی

. دوباره با او صحبت کنم
با تبسمی را می بینم که با گام های استوار به من نزدیک می شود و سایداندوست

. روبروی من قرار می گیرد
»!ژاکیدوستان قدیم رو فراموش کردی؟ « -

نزدیک است قلبم بایستد
»...این جا چه خبره؟ چرا چرا ... تو تو ؟ تویی فرادیام« -

اخلوجودم را د. چشمانم تجربه نکرده بودمتا به حال این همه بی اعتمادی را نسبت به 
. دستانش را باز می کند و من را به داخل آغوشش فرو می برد. خالء احساس می کنم

می خوام از این که تو رو تنها گذاشتم، منو . یه معذرت خواهی بهت بدهکارم« -
»...از این ک. ببخشی
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خیره می شش خارج می شوم و فقط به او و سایدانآغوبا بی اعتنایی به حرفش، از
. آن دو هم فقط به گیجی من لبخند می زنند. شوم

بزارین برای یه . دوباره همدیگر رو می بینین.وقت نداریم. هی دیگه تمومش کنین« -
». به اونا نیازی نیست. کوله پشتی هاتون رو همین جا بزارین. وقت دیگه

اضطرابی در دلم . همانطور که کوله پشتی اش را به اتاق می برد این را می گویدنابیداک
شاید به خاطر اولین ماموریتی است که برای امید به زندگی انجام . به وجود آمده است

ید چه کاری بامنمی دان. شاید هم به خاطر خطری که در پیش روی ماست. می دهم
هم مثل من به آن ها زل زده ورارین. نگاه می کنمنفرآن پنجبه انجام دهم و فقط 

. است
زودتر از کیداتون. آماده رفتن می شوندنفر تجهیزات خود را امتحان می کنند و آن پنج

در حال پارکاد. خیلی عجله ندارندولی انگار پارکاد و نابیداک. همه از در خارج می شود
. اسلحه اش را وارسی می کندهم و جو توی کوله پشتی اش است و نابیداکجست

البته سعی کنین . حواستون باشه وقتی خودتون رو توی خطر دیدین شلیک کنین« -
».شلیک تردید نکنینواسهکسی از حضور ما مطلع نشه ولی 

:را تایید می کند و می گویدپارکاد حرف نابیداک
شاید .و ممکن هر اتفاقی بیافتهنیستاین کاری که ما انجام می دیم شوخی« -

اگه . ولی شما باید وظیفتون رو انجام بدین و به هدف برسیمجونتون رو از دست بدین
ولی این رو بدونین که باید تو . می ترسین می تونین همین االن از گروه جدا بشین

».کارتون جدی باشین
:دست از جست و جو بر می دارد و می گوید. تنها حرف هایشان خطاب به ماست

».و ازشون استفاده نکنیناو نشاناتون رو خاموش کنین . آره پیداشون کردم« -
دو بی سیم که به اندازه دو بند انگشت است را به طرف ما پرتاب می کند و در ادامه می 

:گوید
». فقط کافیه که دکمشو فشار بدین« -

:با نفسی عمیق می گویدهم اسلحه اش را به کمرش می سپارد و پارکاد
».دیگه باید حرکت کنیم. من آماده هستم« -
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٢٥

رانش

هم پارکاد. در بیرون می روداز به دنبال نابیداکهم با چهره ی نگران و عصبی ورارین
:به طرف در می رود و می گوید

».به اونجا برسیمباید سر موقع. زود باش باید بریم« -
:و می گویددستش را روی شانه من می گذارد ، سایدانقبل از خروج

خیلی سخت نگیر همه چیز همون . می دونم یه کم سخته ولی بهش عادت می کنی« -
».طور که باید پیش بره، پیش می ره

:می گویدسپس همراه لبخند زدن، 
».می بینمت. موفق باشی« -

مشتی. زبان آوردن جمله، تکان می دهد و به من چشمک می زندسرش را همراه بر
.بازوی او می زنم و از او تشکر می کنمروانه 
بی . من هم پشت سرش از در بیرون می روم. در را باز می کند و بیرون می رودپارکاد

چشمانم را می بندم و آن ها را آرام باز می . اختیار دستم به جلوی چشمانم می آید
. کنم
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سی درجه ،را می بینم که تقریبا به جایی که ما می رویمرد چای ورارین و پارکاد
کنار او قدم بر می دارم ولی . برسمایم را سریعتر می کنم تا به پارکادقدم ه. تفاوت دارد

شویم که آوار آن را کوچک در سکوت وارد کوچه ای یا شاید خیابان نسبتا بزرگ می 
در . دیواری را بین خیابان به وجود آورده استهادر بعضی قسمت ها آوار. کرده است

. ه خیابان وارد ساختمانی می شویم و از پله های آن به طبقه دوم می رویمنیم
ی که پلی به سمت ساختمان بعدی ایجاد کرده است وارد ساختمان دیگری هایاز آوار

بیرون گذرد و حتی یک کلمه از دهان پارکادی این راه در سکوت می همه. می شویم
این موقعیت را بهترین فرصت می بینم تا از گیجی و این همه سوال که ذهنم . نمی آید

سینه ام را به عنوان جلب توجه او صاف می کنم . مثل انباری پر شده است، رهایی یابم
:و می گویم

»شما این جا چه کار می کنین؟من هنوز نفهمیدم که « -
.به اطراف می نگردو وقف می کند تلب پنجره طبقه دوم 

»خودت چی فکر می کنی؟« -
:شانه هایم را باال می اندازم و می گویم

». راستش نمی دونم« -
سه . دس زده ام ولی مثل فرضیه ای است که هنوز ثابت نشده استحالبته تا حدودی 

معلوم نیست مجری این بازی کیست و چه کسانی . گروه دنبال چیز با ارزشی هستند
. بازی گر هستند

با این . از لبه پنجره به پایین می پرد و بدون این که منتظر من بماند به راه می افتداو
. پخش شده در اطراف این فاصله را کم کرده اندزمین زیاد است ولی آوارها که فاصله تا

روانه می شوم و خودم را بال اووی آوار ها که به صورت پله در آمده اند می پرم و به دنر
. به او می رسانم

»وظیفه من توی این گروه چیه؟« -
:لبخنده بی صدایی لبانش را حالت می دهند

».توضیح دادن نیستخیلی روشنه نیازی به . هر کاری که گفتیم باید انجام بدی« -
در وقتی می بینم که از جواب دادن طفره می رود خواموش می شوم و در سکوت 

مثل مورچه ها از ساختمانی خارج می شویم و وارد ساختمان . قدم بر می دارمکنارش
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مسافت را ،از خیابان به خیابان دیگر و از پشت بام به پشت بام دیگر. دیگری می شویم
،در حال زیر نظر گرفتن اطراف استمی پیمایم که ناگهان، در حالی که روی پشت بام 

:می گوید
».به لباس نیاز داری. امروز هوا خیلی خراب می شهلباس سفید داری؟ « -
».هدادلباس به من و ورارینکاریسانآره «-
»؟تا حاال چه کاره بودی« -
».بیشتر توی دفاتر کار کردمکارهای مدیریتی تا حاال انجام دادم و « -

همانجا روی بام کنار دیوار نیمه خراب طوری که دیده نشود، می نشیند و به سایه دیوار 
. پناه می برد

»هستی؟ درسته؟تو پسر آالندیما. درموردت یکمی تو نامه توضیح دادهکاریسان« -
.مثبت تکان می دهمسرم را به عنوان جواب

».باالخره تو رو هم دیدیم« -
:با تعجب ساختگی می پرسم

»؟مگه شما با پدر من در ارتباط بودین« -
:همانطور که به بینهایت چشم دوخته است، نیشخندی می زند و می گوید

».به اندازه سن تو اونو می شناسم« -
:مر با تعجعب واقعی می پرساین با

»؟چرا به جزء چند بار من شما رو بیشتر ندیدمپس « -
... شاید من گوشه نشین بودم یا این که. واقعا من برای دوستان پدرم یک بیگانه هستم

این اولین باری است که آن . آره من فقط بیشتر از پناگاه زندگی چیزی دیگر ندیده ام
. جا را ترک می کنم

باید راه پدرتو ادامه .برای یه کاری ساخته شدههر کسی . یبهتر بود اونجا می موند« -
». می دادی

».اون جا رو هدایت کنماونجا خیلی بزرگه و من نمی تونستم « -
سپس دوباره به بی نهایت خیره می بدون حرف زندن با نگاهش به من جواب می دهد

درست پنج سال بود که پدرم نمی توانست از . معنی نگاهش کامال آشکار است. شود
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شاید همه من را صاحب آن . همه کار های پناهگاه را من انجام می دادم. جایش برخیزد
. اه نمی توانستم حتی یک قدم بردارمبدون کمک های پدرم هیچ گجا می دانستند ولی 

می بینم را روی پیشانی اش قطرات عرق. با طوالنی شدن نشستنش من هم می نشینم
زمین مثل کوره ای ما . که منتظر هستند تا جریانی به وجود آیند و آن ها هم فرو ریزند

زد تا هم بین ما سکوت بشکند و هم نسیمی هم نمی نو. را داخل خودش ذوب می کند
. خنک شومبه کمک عرق نشسته روی بدنم، کمی 

»باید کجا بریم؟ما این جا دنبال چی می گردیم؟ « -
»برات مهمه؟« -
»!آره... خب « -
ممکنه یکی طبقه پایین . انگار هنوز نمی دونی نباید توی ماموریت خیلی حرف زد« -

این یکی از قانون . همین جا که ما هستیم، باشه و داره به حرف های ما گوش می ده
ضیح داد، باید خودت بفهمی همیشه نباید همه چی رو تو. رعایت کنیهاییه که باید

».زء گروه ما نیستی و الکی این همه راه رو امدیوگرنه ج
انگار درست وسط صفحه ی شطرنجی افتاده ام که نمی دانم چی هستم، چه کار باید 

.بکنم، و چه اتفاقی برای من می افتد
ت بی حرکت همانظور می مانم و با نگاه کردن به اطراف و فکر کردن در مورد ماموری

:دستش را کنار گوشش می آورداالخره اووقت را می کشم تا ب
»؟ چی شد کیداتون« -

تاللی به وجود نمی آورد صدای با فاصله کمی که با او دارم و نسیمی که هیچ اخ
:را می شنومتونکیدا

».من االن توی موقعیت هستم ولی یه مشکلی به وجود اومده« -
»مشکل چیه؟چی شده؟ « -
»...باید خودت ببینی« -

:صدایش قطع می شود سپس بعد از مدت کوتاهی می گوید
».و برسونینزود خودتون. من دیگه نمی تونم صحبت کنم« -

از جایش بلند می کردن وقتپارکاد بدون ذره ای تلف . صدایش به کلی قطع می شود
:شود و می گوید
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».باید عجله کنیم« -
ه از ساختمان کناری پایین می اطراف را می نگرد سپس با استفادبرای مدت کوتاهی

ماسه ها کامال سطح . وارد خیابان عریضی می شویم و از کناره ها به جلو می رویم. میآی
اهمیتی به این ولی پارکاد. این خیابان را پوشانده اند و رد پای ما روی آن ها می ماند

. ردقضیه نمی دهد و بی درنگ گام بر می دا
می اه پیمایی نسبتا کمی ناگهان پارکاداز بین ساختمان ها عبور می کنیم و بعد از ر

داخل کوچه ی تنگ که با خراب شدن ساختمان ها به . ر می دهدایستد و مسیر را تغی
قسمتی از این جا سقف دارد و در نهایت به ساختمانی سه . وجود آمده است می شویم

. یا چهار طبقه می رسیم
تا . سر و صدا نکن. تو از این جا وارد شو و من هم از یه طرف دیگه وارد می شم« -

من . اسلحه هم توی دستت باشه و آماده شلیک باش. جایی که می تونی آهسته راه برو
»یکمی دیر تر از تو وارد می شم 

شکار کامال واضح است که من را به عنوان . سپس روانه آن جایی که گفته بود می شود
.داخل می فرستد تا از امن بودن داخل مطمئن شود

خودم را درون اتاقی . از دیواری که حفره ای در آن به وجود آمده است، وارد می شوم
ر دیوار خودم اسلحه را بیرون می آورم و از کنا. می یابم که هر سه دیوارش سالم هستند

.را به در می رسانم
هیچ . داخل دیوار، داخل را دید می زنمخودم را به دیوارکنار در می چسبانم و از سوراخ 

. کس و حتی هیچ سایه ای دیده نمی شود
فقط فضای کمی . نیمی از ساختمان فرو ریخته است و هیچ راه پله ای دیده نمی شود

ادن دو دستم با فشار د. تقریبا همه جا با آوار پوشیده شده است. قابل دسترسی است
. دور اسلحه به خودم نیرو می دهم و مثل موش از سوراخ خود بیرون می خزم

همه جا آرام . هیچ کس جلویم سبز نمی شود و هیچ صدای تیری به گوش نمی رسد
وقتی به اطراف نگاه می کنم . است و فقط پایم خش خشی روی زمین به وجود می آورد

تنها. هیچ کس نمی تواند در طبقه همکف وجود داشته باشدتازه متوجه می شوم که 
.استهمان اتاقراه ورود 

لش را ازادتعساختمان درست شبیه آدمی نیمه مفلوج است که در صورت ایستادن 
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خمیده گی ساختمان هم از این زوایه به . دست می دهد و به همان طرف خم می شود
مثل لوله ای که انحنای آن اجازه دیدن از سوی دیگر را .راحتی قابل تشخیص است

. سلب می کند
.ه بعدی پیدا کنمباید راهی به طبق. کمی منتظر می مانم ولی هیچ اتفاقی نمی افتد

مثل الیه های . ناگهان چشمم به آوار هایی که به صورت پله روی هم قرار دارند می افتد
ی ه ااز سقف، پلفرو ریختن قسمتیقرار دارند و با ،مذاب که روی هم انباشته ی شوند

از روی آن ها که از نظر اندازه تناسب ندارند، آرام باال . به طبقه باال درست شده است
. را به طبقه دوم می رسانمبه وجود آمده خود همی روم و از روی پل

طبقه ریز اینجا هم درست شبیه .خم شدن متمادی سینه و شکمم را به درد می آورد
خرابی این طبقه بیشتر است ولی پله هایش با . اینجا محدود تر استاست ولی فضای 

. ، به نظر سالم می آیندوجود از دست دادن چند عضو
تا از روی پله ای به روی پله دیگر بپرم و درد مچ پایم را با اینکه گاهی مجبور می شوم

. تحمل کنم، خودم را به طبقه آخر می رسانم
تعادل را مثل آهنرباشیبش اد نیست ولی با این حال تمان زیخخمیدگی سابا این که 

، شوی، قطر آن کمتر  می شودکوهی که هر چه به قله اش نزدیکمثل . بر هم می زند
در اثر شیب آوار های کف اتاق . در این جا هم فقط اتاقی از طبقه آخر باقی مانده است

. آدم را مجبور می کند تا کمی خیز بردارد. در گوشه اتاق جمع شده اند
نمی دانم چرا . ناگهان چشمم به کسی که در حال نگاه کردن با دوربینش است، می افتد

. به خودم می آیم و اسلحه را به طرف او می گیرم. او را ندیدم
این جوری تو فقط یه . سرعت عملت کار دستت می ده. خیلی ضعیف عمل می کنی« -

».هستیشکار 
او هم مثل من کمی خیز . موهای سفیدش زودتر از جمالتش، او را به من می شناسد
. برداشته است و با دوربین دو چشمی اطراف را نگاه می کند

». مواظب وسط اتاق باش، کفش سسته« -
منطقه ی نسبتا وسعی رو بروی ما .به توصیه اش گوش می کنم و به کنار او می روم

قسمتی لولی با این حا. قرار دارد که ساختمان های متعددی جلوی دید را گرفته اند
ساختمان هفت یا هشت طبقهدر جهت دیدبانی پارکاد. اردکوچک در دید کامل قرار د
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. تقریبا سالم به نظر می رسدساختمان تقریبا در صد متری قرار دارد و. ای دارد
»مشکل چیه؟. من تو موقعیت هستمکیداتون« -

:خش خش ضعیفی به گوش می رسد سپس به همان اندازه صدای ضعیف می گوید
».نگاه کن خودت می فهمیمیم سهبین ساختمان اصلی و« -

. و به طرف ضلع دیگر اتاق می رود و از پنجره به بیرون نگاه می کندمی چرخد پارکاد
به نقطه ای، با چهره اش را نمی بینم ولی یا بیرون بردن سرش از پنجره و خیره شدن 

. با نامیدی به من می فهماند که اتفاقی افتاده است)) نه (( گفتن 
»ه؟این چرا اینجوری شدلعنتی « -

:از پشت بی سیم جواب می دهدکیداتون
».زمین فروکش کرده« -
»کی؟« -
».فرو کش کردهمطمئنا توی همین مدت زمین.ده بودکه هیچ اتفاقی نافتایروزتا د« -

تقریبا در فاصله پنجاه متری زمین به . به طرف پنجره می روم و به بیرون نگاه می کنم
مثل مردابی همه چیز را به درون خودش فرو برده . قطر صد متر فرو کش کرده است

در داخل حفره روی هم انباشته ساختمان ها مثل کشتی های در هم شکسته، . است
تعدادی ساختمان هم در . ماشین های له شده نیز در بین آن ها دیده می شود. شده اند

. اطراف حفره، فقط کمی تحت تاثیر گرفته اند و فقط کمی کج شده اند
»حاال باید چه کار کنیم؟خب پارکاد« -
هیچ عکس العملی از خودش نشان نمی . مات و مبهوت به آن جا خیره شده استاو

دوباره درخواستش را بیان کیداتون. و چشمانش محل حادثه را نظاره گر هستنددهد
:از آن جا برگیرد، می گویدبدون این که نگاهش را پارکاد. می کند

»کجاست؟نابیداک« -
راه های منشعب، درست سر سه راه منظورم همون.اونا هم توی موقعیت هستن« -

».همه از بین رفتن
»دسترسی بهش غیر ممکنه؟کامال راه ورودی نابود شده؟ « -

:کمی تامل می کند سپس جواب می دهدکیداتون
.هنوز نصفش سالم مون البته به احتمال زیاد. راه نابود شدهاز ینمی دونم ولی نیم« -
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م از اونجا اگه بخواهی. یا شاید هم بر عکسهآوار مدفون شده باشدیش زیرممکنه ورو
».وارد بشیم باید پیداش کنیم

:با چهره ای پریشان می گویدبه نقطه ای خیره می شود، در حالی که دوبارهپارکاد
باید هر چه . ممکنه اونا راه ورودی رو پیدا کنن. خیلی بد شد. ید پیداش کنیماب« -

. نباید وقت رو از دست بدیم. خودتو سریع به اونجا برسون. سریع تر اونجا رو پیدا کنیم
».هم خبر بده که خودشو به اونجا برسونهبه نابیداک

:و در زیر بارونی اش مخفی می کنددوربینش را دور گردنش می اندازد 
».وقت نداریم. بجنب.ترهنزدیکبه اونجا مسیر ما . زود باش باید حرکت کنیم« -

. من هم بی درنگ پشت سر او پایین می روم. خودش را به پایین می رساند
» .مراقب باش. آماده باش از این جا به بعد اسلحه باید توی دستت باشه« -

اسلحه را آماده می کنم و به دنبال او که بی وقفه قدم هایش را بر می دارد، روانه می 
. شوم

هر کی گیر افتاد . اگه احساس خطر کردی، از من جدا می شی. کنار من حرکت کن« -
»فهمیدی؟. اون یکی نباید برای نجاتش خودشو توی خطر بندازه

. سپس در سکوت به جلو می رویم. سرم را به عنوان جواب مثبت تکان می دهم
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٢٦

نگهبان

از بین خرابه ها به جلو می رویم و گاهی گوشه ای مخفی می شویم تا از دید دشمن در 
با این که آرام و خون سرد قدم بر می دارد ولی گاهی سرش با هر پارکاد. امان باشیم

از کناره ها عبور می کنم . و ساختمان ها مرده را می نگردصدایی به اطراف می چرخد 
آهسته قدم بر می داریم و سعی . و مثل موش ها از داخل ساختمان ها به جلو می رویم

. می کنیم تا کمترین صدا از ما تولید شود
»گروه ما فقط همین تعداد هستن؟« -

سپس دوباره چشمانش . نگاهی به من می کندهمانطور که راه می رود، بر می گردد و 
:به اطراف مشغول می شوند

»مگه مشکلی داره؟چرا« -
»این تعداد برای انجام ماموریت کافی هستن؟نه منظورم این که« -

. از روی مانعی می پرد و دم در می ایستد و به اطراف نگاه می کند
».تیمآره کافی هس« -

مسیر کوتاهی را طی می .نبال او خارج می شومدوارد خیابان می شود و من هم به 
ولی بعد از گذر از یک ساختمان. کنیم تا این که دوباره وارد ساختمان ها می شویم
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. ن می شویمادوباره وارد خیاب
»همون جنگ قدیمی؟این موضوع به گوی ها مربوط می شه؟« -
»خودت چی فکر می کنی؟« -

ببه نظر من یا باید جوا. متنفر هستمسی سوالم را با سوال جواب می دهد،از این که ک
ولی حاال زمانش نیست که اعتراض کنم. دهد یا این که بدون جواب رها کند

».مثل روز روشنه که باید همین دلیلش باشه« -
»خب پس چرا می پرسی؟« -

سکوت می کنم تا . کندکه فکر می کنم، زمان باید همه چیزی را روشن همان طور 
. او هم انگار از سکوت راضی است. باالخره اتفاقی بیافتد یا کسی را ببینیم

تقریبا خورشید نزدیک به وسط آسمان . در زیر نور آفتاب راهمان را ادامه می دهیم
باد هم همچنان به اعتصابش ادامه می . مثل کوره ای بی وقفه مشغول به کار است. است

درست مثل مارمولک هایی . ماسه را هم به پرواز در نمی آورددهد و حتی یک دانه 
روی در ریز نور پیاده . هستیم که بر روی ماسه های داغ می خزیم و به جلو می رویم

. آتشی برافروخته اندآفتاب حرارت را به جان من انداخته است و انگار زیر پایم 
گاهی چشمانم . سکوت از یک طرف و گرما از طرفی دیگر من را گیچ و کالفه کرده است

تمام آبشاری روی صورتم به راه افتاده است و . سیاهی می روندبه تار می شوند و گاهی 
ذرات گاهی ساختمان خم شده یا دیواری بلند ما را از شر . تنم چسبناک شده است

. می شویماالخره وارد ساختمانی ب. حامل انرژی امان می دهد
نفس نفس زنان روی پله ای که از طبقه باال خراب شده است می نشیند و در پارکاد

:حالی که با آستینش، پیشانی اش را پاک می کند، می گوید
».لعنتی چیزی نمونده که توی این هوا کباب بشیم« -

:به روی ساعت مچی اش نگاه می کند سپس می گوید
».باالخره عمر این ساعت هم تموم شد« -

برای . چند بار با انگشتش روی ساعت می زند و با آستینش صفحه آن را تمیز می کند
ولی با . و به صدای ضربان قلبش گوش می دهداطمینان آن را روی گوشش می گذارد 

. ناامیدی سرش را تکان می دهد، آهی می کشد و ساعت را از دور دستش باز می کند
با ناراحتی می. در نور به آن نگاهی می اندازد سپس آن را به گوشه ای پرت می کند
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:گوید
»ساعت چنده؟. باتریش به هیچ عنوان گیر نمی آید« -

. دکمه ساعت را فشار می دهم تا عدد روی آن مشخص شود
». دو سه دقیقه دیگه مونده. تقریبا نزدیک یازدهه« -

:نگاه می کند سپس همانطور می گویداز قسمت خراب شده دیوار، به بیرون 
».نشانتو روشن کن و بزرار توی رادار باشی« -

وارد قسمت . م و آن را روشن می کنمربدون هیچ چون و چرایی، نشان را بیرون می آو
دستور به او نگاه می کنم تا . مشخصات می شوم و گزینه پذیرش را روشن می کنم

این بی اعتنایی اش را به . بعدی را اجرا کنم ولی او همچنان به بیرون نگاه می کند
درست حدس زده ام و او هیچ .ر می مانمظحساب می کنم و منتعنوان پایان دستورات 
. سخنی بر لب نمی آورد

منتظر می مانم و گاهی به بیرون و گاهی به روی صفحه نشان نگاه می کنم تا این که 
اسم جدیدی را روی صحفه نشان می بینمناگهان 

شعاع بیست متری: موقعیت----------------------------- ١_ر 
لغو: ماموریت
موافق: پذیرش

دو ساعت قبل: تایید اثر انگشت
ید دلیل نگاه کردن شا. حتما از گروهی دیگر است چون اسمش کامال با ما متفاوت است

ن حال باید این اتفاق را به ایولی با. همین است و او منتظر کسی استبه بیرون پارکاد
:توضیح دهماو
»!انگار از یک گروه دیگه هست! یه نفر روی رادار من پیدا شده« -

اتفاق خبر داشته و فقط انگار از این . ولی او حتی سرش را به طرف من نمی چرخاند
به من گفته بود تا نشان را روشن ، به این جا٢_رای اطمینان یا شاید هدایت کردن ر ب

. کنم
می گیرم که تا تصمیم. کمتر و او به ما نزدیک تر می شود٢_هر لحظه فاصله ر 

. دستگاه را خاموش کنم که ناگهان پیغامی روی صفحه پدیدار می شود
در صورت عدم این کار دستگاه در. شما باید تجدید اثر انگشت کنید. پایان وقت مقرر(( 
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))کمتر از دو دقیقه نابود خواهد شد 
در کشویی پشت را به کنار . صبح با آن بیدار شده بودمدوباره همان پیغامی است که

اثر انگشت تایید با صدای بوق مالیمی. می گذارم و انگشتم را روی صفحه قرار می دهم
پیغامی هم روی صفحه دوباره پدیدار می شود که به دلیل انجام کار از من . می شود

. تشکر می کند
نشان . را می بینم که با ما فقط دو متر فاصله دارد٢_وقتی که پیغام ناپدید می شود، ر

ه ام، می مانم همانجا که ایستاد. را از حالت پذیرش خارج، سپس آن را خاموش می کنم
. نگاه می کند، می نگرمو به جایی که پارکاد
صورتش پر از ریش است و آن ها تا روی سینه . قد بلند وارد می شودمردی الغر اندام و 

انگار از جنگ با یک شیر . موهای ژولیده و لباس پاره ای به تن دارد. را پوشانده انداش
در سیاهی چهره با این که سفید پوست است ولی فقط چشمانش . نجات پیدا کرده است

به . نمایان هستندانگشتان پایش نیز از بین شکاف چکمه هایش . اش سفید هستند
ق برای نگه داشتن پایش در کفش استفاده کرده جای بند چکمه هایش، از سیم های بر

.تقریبا به صورت پیراهن در آمده استهماش ارانیباست
اسلحه اش را پر کمرش می گذارد سپس با خوشحالی که لبانش را از هم با دیدن پارکاد

:باز می کند، می گوید
».نمی دونی چقدر خوشحالم که دوباره آدم می بینمپارکاد« -

:کمی لبانش را می جنباند ولی در کل هیچ تاثیری روی صورتش نداردپارکاد
».به بعد تا دلت بخواد آدم می بینیناز ای« -

عضو جدید می خندد ولی با دیدن من، با این که خندیدنش تغییر نمی کند ولی حالت 
، از عضو جدید با تکان دادن ابرویش به سمت من. محتاطانه ای به خود می گیرند

:نگاهی به من می کند و می گویداو. می خواهد تا من را معرفی کندپارکاد
»پسره آالندیما « -

مات و مبهوت به من خیره می عضو جدید مثل گرگی که به شکارش نگاه می کند، 
ناباورانه من را برانداز می کند ولی مثل دیوانه ای که حرکاتش غیر قابل پیش . شود

:خنده در می آید و می گویدبینی است، به 
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باید یادم اسمت چی بود؟ یه لحظه صبر کن االن. ؟ باالخره دیدیمتپسره آالندیما« -
»نه نه... نه نه  سیا... بیاد چی؟ چی؟ بود؟ سا 

:به کمکش می شتابدپارکاد
»زایراس« -

را تایید می کندذوق زده حرف پارکادیید مثل بچه ایعضو جد
». می دونی مطمئن بودم که باالخره روزی تو رو می بینم. آره خودشه« -

کمی تامل می کند
»تو این جا چه کار می کنی؟ « -

:در جوابش می گویدپارکاد
». حاال دیگه توی گروه ماست«-

نمی دانم در ذهن او چه می گذرد ولی . ابروهایش را به هم نزدیک می کندعضو جدید 
به نظرم او مردی جالب .برای او تعجب آور است که من را این جا می بیندکمی به نظر 
چهره ای دلنشین دارد و با او احساس راحتی می . از رفتارش خوشم می آیداست و 

.کنم
که اسم گروهمون فرق می درسته . هستمجونادینمن . بهتره خودم رو معرفی کنم« -

تونی روی من حساب کنی هر کاری داشتی می . کنه ولی در کل توی یه گروه هستیم
».به من بگو

:مداخله می کندجونادینبا پایان یافتن حرف پارکاد
اوضاع صد و هشتاد درجه . کارای مهمتری داریم که باید انجام بدیم. فعال کافیه« -

».باید هر کاری که می تونی انجام بدی. چرخیده
:جدی می شودحالت چهره جونادین

اگه . من به محض این که پیامتو دریافت کردم خودمو به این جا رسوندمچی شده؟ « -
».یه کم دیرتر پیام فرستاده بودی من دیگه توی این شهر نبودم

».به کمکت نیاز داریم. نقشه عوض شده« -
:ابرو هایش از هم فاصله می گیرند و چشمانش گشاد می شوندجونادین

»هی داری در مورد چی صحبت می کنی؟ منظورت چی؟ نقشه عوض شده؟ « -
نشان می دهد ساخت طبیعت از آوار ها را به جونادینبا دستش صندلی پارکاد



راکاناک
رالین

256

».رو برگردونیمباید راکاناک« -
:در همان حال می گویددر لحظه نشستن از حرکت باز می ایستد و جونادین

»چی؟ « -
:نشان می دهد و می گویددستش را به عالمت ایست به جونادینپارکاد

ولی هنوز معلوم . لو رفتهانگار جای راکاناک. ولی باید این کار انجام بشه. می دونم« -
.هم اینو از ما خواستهکاریسان.باید هر چه زود تر دست به کار بشیمبه هر حال . نیست

«
»نکنه برای گروه مشکیه؟« -

واضح تر بشنودرا د انگار که می خواهد حرف های جونادینکمی خم می شوپارکاد
»تو از کجا می دونی؟« -
، رئیس گروهشون رو با چند نفر »وایتار « که داشتم می اومدیم این جا موقعی ای« -

لو می خواستم تعقیبشون کنم ولی ممکن بود . دیدم که داشتن به یه جایی می رفتن
».تو هم توی پیغامت خیلی اصرار داشتی که زود خودمو برسونمبرم و 
:می گوید،دستانش را در هم فرو می برد و همانطور که سرش را تکان می دهدپارکاد

». می دونستم« -
»خب حاال ما باید چه کار کنیم؟« -

زمین و در حالی که به انگشت اشاره اش را روی پشت دست دیگرش می زند پارکاد
:چشم دوخته است می گوید

».تر از بقیه پیدا و خارج کنیمدرو زوباید راکاناک« -
»خب منتظر چی هستین؟« -

. با نگاهش نیز به من می فهامند که من هم مورد خطاب هستم
:وباره دستانش را در هم فرو می برد و می گویددپارکاد

ست در اونجا در. سه راه ورودی به ساختمان نابود شده اند. یه مشکلی وجود داره« -
رو ورودیهر لحظه ممکن که اونا راه . زمین فرو کش کرده و تمام راه های از بین رفتن

».پیدا کنن
».ورودی مسدود شده باشهممکنه که« -

:سرش را تکان می دهد و می گویدپارکاد
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در صورتی که راه . ممکنه راه ورودی مسدود نشده باشه. نمی شه ریسک کرد« -
وگرنه با مشکل بزرگی روبرو ورودی قابل دسترس باشه کار ما رو راحت تر می کنه

». هستیم
از صحبت هایشان معلوم است که باید چیزی . دو چهره شان پریشان و آشفته استهر

از این که باالخره چیزی دستگیرم شده است . را از دست آن سه گروه دور کنیم
تیر . ولی اتفاقاتی که ممکن است آینده رخ دهد من را ناراحت می کند. خوشحالم

. تنم را می لرزاندشلیک شده و جای گرفته در بدنم، 
تنها یه راه می مونه که اون . اگه راه مسدود شده باشه با مشکل بزرگی روبرو هستیم« -

اون جا هم خیلی مشکله چون تقریبا در مرکز قرار . اختمان وارد بشیمهم از در اصلی س
». داره و عبور از اونجا مشکله

:گویدیسرش را تکان می دهد و مپارکاد
اونا االن باید توی موقعیت. من بچه ها رو خبر کردم تا خودشون رو به اونجا برسونن« -

مگه . فعال تنها امیدمون همون راه مخفیه. ما هم باید خودمون رو به اونا برسونیم. باشن
».که ما نمی دونیمتو راه دیگه ای بلد باشیاین که 

:سرش را تکان می دهد و می گویدجونداین
».ی اون جا رو گشتم ولی هیچ راهی برای ورود و خروج وجود ندارهنه من همه« -

:دو دستش را روی زانو اش می گذارد و با کمک آن ها می ایستدپارکاد
».خب دیگه باید بریم« -
»نقشه چی؟« -

. ی پرسدمدر حالی که از روی صندلی طبیعی بلند می شود، این را جونادین
».توی راه توضیح می دم. زمان نداریم. باید خودمون رو به بچه ها برسونیم« -

خرابی ساختمان ها روی آن سقف به جلو تر از همه به راه می افتد و وارد خیابان پارکاد
هم با عالمت دادن با دستش از من می خواهم که جونادین. وجود آورده است می شود

من هم . می رساند و در کنار او گام بر می دارداو خودش را به پارکاد. به دنبال او بروم
.رومدر تعقیب آن ها به پیش می

با شروع . هوا در زیر سایه خنک تر است و نسیم مالیمی هم شروع به وزیدن کرده است
. و ماسه ها در هوا غوطه ور شده اندباد دوباره خانه ها شروع به زوزه کشیدن کرده اند
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گاهی گردباد کوچکی از جلوی ما می گذرد و گاهی فرو ریخت قسمتی از ساختمانی 
. توجه ما را جلب می کند

تا انتهای خیابان در . آن دو با احتیاط به جلو می روند و کامال اطراف را زیر نظر دارند
: می ایستد و می گویددر انتهای خیاباند تا این که پارکادسکوت می گذر

»رو کجا دیدی؟شکیمگروه « -
اطراف را دید می دیوار داخلخودش را در فرو رفتگی دیوار پنهان می کند و از سوراخ 

هم خودش را به کامیون سوخته کنار خیابان می رساند و از بین میله جونادین. زند
من هم همانجا خودم را پشت دیوار خراب شده ای . های بار آن به اطراف نگاه می کند

. پنهان می کنم
». خیلی هم به خودشون زحمت نمی دادن که دیده نشن. نزدیک ساختمون اصلی« -
تازه گروه آبی ن،گفتو سایدانزایراساین جوری که . احتماال اونا تازه از راه رسیدن« -

باید به موقع دست به کار . وضعیت قرمزهدبا این وجو. از حضوره گروه قرمز مطلع شده
».بریم هیچ کس نیست... با وجود اینا تنها همون راه باقی می مونه. بشیم

از عرض خیابان متقاطع . هم سرش را تکان می دهد و دوباره به راه می افتیمجونداین
. می شویمکه در سمت موازی خیابان قرار دارد عبور می کنیم و وارد مترو 

کاشی کاری های روی دیوار . پله برقی هایش سال هاست که به خواب فرو رفته اند
مام المپ ت. پله ها را پوشانده اندکنده شده اند و با آوار هایی که از سقف فرو ریخته اند، 

های مهتابی بزرگ که به سقف متصل شده اند، شکسته اند و سیم های متصل به سقف 
. یزان هستندودر هوا آ

غریبی به خودش گرفته است و مثل پیراهنی می ماند که در آفتاب تغییر رنگ رنگ 
بر خالف فضای شهر که همه جای آن سیاه است، با این که در این جا رنگ . داده است

. ولی برای من حس خوشی ندارددیده می شود 
صدای خرد شدن کاشی ها در زیر پایمان در فضا می . آرام از روی پله ها پایین می رویم

.ه پله کناری کمی تمیز تر دیده می شوندرا. پیچد
در روبرو همانطور که از پله ها پایین می رویم، نور ورودی از پشت سر چیز عجیبی را 

ر ماشین، سیم های برق، دری کوچک در وسط قرار دارد و با میله، تای. نمایان می کند
طراف آن دیوار به وجود آورده اند تا هم کسی نتواند وارد شود و هم تکیه تیر آهن، ا
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فضای خالی بین این وسایل آنقدر کم است که فقط . باشنددرست کرده ،درگاهی برای 
درست مثل سنگر هایی است که اطراف آن سیم . می توان یک دست را از آن عبور داد

.ولی در آن باز استخار دار کشیده اند 
منتظر می ماند تا من وارد شوماینبار جونادین. رد می شودازودتر از همه وکادپار

انتظار دارم چشمانم جایی را نبیند ولی فضای این جا روشن . سپس او وارد می شود
ایی که هآسمان و همچین سوارخ رو بهتوی سقف و شکسته شده پنجره های . است

. به این جا نور می بخشندار سمت راست وجود دارد، وروی دی
همانطور که از در ورودی این جا حدس می زدم، این جا هم دست خوش تغییرات 

ها اتاقهایی را دیوار. دیوار چینی شده استایستگاه قسمت انتظارات . انسانی شده است
در همه جا قوطی . به وجود آورده است که داخل هر کدام از آن ها اجاقی دیده می شود

. قاب عکس های روی دیوار. صندلی و میز های کهنه. های خالی کنسرو دیده می شود
بشقاب های شکسته . کتری. شده و پر از خاکفرش های پاره پاره. پارچه های کهنه

کمد و همچنین در بعضی ها . اتاق ها دیده می شوندهمه ی این ها در تمامی.شده
. دتخت خواب هم دیده می شو

.عالوه بر خاک، سیمان و گچ، از پارچه و نایلون نیز در جرز دیوار ها استفاده کرده اند
ساخته ها خراب شده اند و بعضی ها هم نیمچیده شده اند، بعضی بعضی از آن ها کج

خاک جای آن . خانه های متروکه ای که آواره ها در آن زندگی می کردند. رها شده اند
باد هم گاهی این جا مهمان . ها را گرفته است و ساکن همیشگی این اتاق ها شده است

. می شود
گ رتپه های بزدر بعضی قسمت ها ماسه ها هم مثل برف همه جا را فرا گرفته است و 

که در اثر عبور مکرر ماشین ها به وجود مثل جاده ای . و کوچکی به وجود آمده است
کوچک در اثر عبور تعدادی به وجود آمده است ولی خیلی راهیدر این جا هم می آید، 

. باد آثار را از بین برده است. کم قابل محسوس است
با بی توجه ی از کنار آن ها عبور می کنند و از همان راهی که در پارکاد و جونادین

واگن ها هم به . دشان را به ریل و واگن ها می رسانندوماسه ها به وجود آمده است خ
تمامی پنجره ها را با تکه های آهن و چوب پوشانده . منطقه مسکونی تبدیل شده اند

. ی در آورده اند و به عنوان در برای واگن ها قرار داده اندببشکه ها را به صورت حل. اند
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وقتی از جلوی . خارج شده اندریل ها سالم هستند ولی چند واگن از ریلبا این که
می بینم که تمامی دل و روده آن را واگنی که یکی از پنجره آن باز است عبور می کنم، 

تمام وسایلی که در خانه ها. د و آن را به صورت خانه در آورده اندشیده انکبیرون 
. هستند، در این جا هم به چشم می خورند

بین واگن ها و دیواره ها هنوز طناب هایی دیده می شود که به نظر برای خشک کردن 
. ها استفاده می کردندلباس هایشان از آن 

بر روی ریل ها قدم بر می دارند و از کنار واگن ها در پارکاد و جونادین با بی توجه ی 
ولی خانه ها فقط در با این که واگن ها هنوز ادامه دارند. طول تونل به جلو می روند

.قسمت انتظارات وجود دارند و با پیشروی ما در تونل آن ها از نظر ناپدید می شوند
»اون چیه؟گفتی تنها یه راهی مونده؟ « -

:می اندازد و بعد از کمی تامل می گویدنگاهی به جونادینپارکاد
باید وارد بشن و راکاناک، دو نفر در صورتی که راه ورودی مخفی مسدود نشده باشه« -

بقیه گروه هم منتظر می مونن تا در صورتی که مشکلی پیش . رو از اونجا خارج کنند
».البته این فقط یه نظریه است و بستگی به شرایط داره. اومد وارد کار بشن

»اگه راه مسدود شده باشه چی؟« -
این سه . سخت می شهممکنه نقشه تغییر کنه ولی اونوقت کارمون خیلی خیلی« -

باید ماال بو بردن و فهمیدن که راکاناکگروه توی این منطقه جمع شدن پس احت
».همین اطراف باشه

اینجوری شاید کمی ؟ یا یه گروه رو خبر کنیم»آذرخش دو « گروه نیازی هست« -
».راحتر و با اطمینان تر کار رو انجام بدیم

تعداد کمتر مشکالت کمتری داره اجازه رو نمی ده و مهمتر از همهننه وقت ای« -
».فقط باید کارها رو درست و با برنامه ریزی انجام بدیم. همین اندازه کافی هستیم

:انگار که منظور خاصی دارد. سپس نگاهی به من می کند
دارن یزمان کمچون . خبر ندارنا فقط برای این که از جای راکاناکتعداد زیاد اون« -

ه دفعال ما یه برگ برن.برای این که بتونن اونو پیدا کنند این قدر نیرو با خودشون آوردن
»...و . کجاستو اون هم این که می دونیم راکاناکداریم 

.دست به کمر می برد و بی سیم را از زیر بارونی اش بیرون می آوردناگهان پارکاد
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»تو کجایی؟. ما توی موقعیت هستیمهی پارکاد« -
کیداتون.تا ده دقیقه دیگه اونجا هستیم. رو پیدا کردمجونادین. توی مترو« -

»کجاست؟
».یه لحظه صبر کن« -

. صحبت می کنددوباره نابیداکسمدت کوتاهی صدا می رود سپ
».او هم خودشو رسونده« -
»وضعیت چه طوره؟« -

مدت کوتاهی قطع می شوددوباره صدا برای 
این جا و. هیچ کس اون اطراف نیست. از این جا که من می بینم مترو کامال امنه« -

این قسمت فرو کش کرده زمین خیلی توجه. سربازان آبی پوش مثل مور و ملخ ریختن
».لو رفتهلعنتی که همش به خاطر اون ساختمونه . شون رو جلب کرده

»و مشکی چی؟ اونا رو دیدین؟در مورد گروه قرمز« -
:از آن طرف بی سیم با تعجب می گویدنابیداک

»چی؟ گروه مشکی؟ مگه او هم این جا هستن؟« -
:حس می شوداضطرابرا نمی بینم ولی از لحنش کمی حالت چهره پارکاد

».هم باهاشون بودوایتار. اونا رو دیدهآره جونادین« -
فقط . اون دو گروه خودشون رو نشون ندادننه. لعنتی اوضاع خیلی در هم و بر همه« -

براشون هم . می کنهومت نظامی بر پا کرده و هر کار دلش می خوادکگروه آبیه که ح
هم گفت کیداتون. جست و جو هستنکه دیده بشن فقط سخت در حال مهمه نیست

قسمت شمالی محل فرو کش گروه آبی مشغول  گشتن ،ومدهوقتی داشته به این جا می
احتماال اگه نظرشون عوض نشه تا عصر به این قسمت میرسن اونوقت به .بودنکرده 

».راحتی راه ورود و پیدا می کنن
من هم که هیچ چیز در مورد این . سه نفرمان می پردبا این حرفش رنگ از روی هر

. اتفاقات نمی دانم ته دلم خالی می شود
فکر . رانش زمین دقیقا کنار شما اتفاق افتاده. هی راستی شما توی مترو هستین« -

».کنم شما راحت تر از ما بتونین راه ورودی رو ببینین
سرتا سر مترو. ه داخل می تابد را می دانمدیوار سمت راست باز حاال دلیل نور هایی که 
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ناگهان پارکاد. پر از سوراخ های ریز و درشتی است که به داخل نور افشانی می کنند
را می دود تا این که به قسمتی می رسد که نیمی از مترو همراه رانش زمین از هادامه را

ارتفاع آن به اندازه تونل مترو است و طول آن که مربعی را تشکیل داده، .بین رفته است
. تقریبا سه متر است

من . هم به او می پونددجونادین. تا لبه آن پیش می رود و به بیرون نگاه می اندازداو
با . اصله در پشت آن دو قرار می گیرمو به یک قدم فهم آرام به آن جا نزدیک می شوم 

. نور کمی چشمانم را می زنداین که چشمانم به نور عادت کرده اند ولی با این حال 
روی هم فشار می دهم سپس بعد از چند بار پلک زدن به بیرون نگاه می پلک هایم را

سر گیجه به من دست می . ناگهان ته دلم خالی می شود و پاهایم سست می شوند. کنم
به دیوار تکیه بی اختیار دو قدم به عقب بر می گردم و.چشمانم سیاهی می رونددهد و 

. می دهم
لوله ها و کانال . با این که از آن جا فاصله گرفته ام ولی منظره بیرون را واضح می بینم

تیر آهن های نسبتا کمی نیز از . آب و فاضالب زیادی در دیواره حفره دیده می شوندها
. زده انددیواره ی حفره بیرون

ارتفاع حفره تقریبا چهل متر و با . کمی به خود مسلط می شوم و نزدیک تر می روم
دوباره احساس خالی بودن می کنم و مجبور می شوم . شعاع صد متر واقعا بزرگ است

او هیچ توجه ای به من نمی کند و همچنان به بیرون . ارمبگذستم را روی شانه پارکادد
. خیره شده است

قسمت شمالی گودال تقریبا با باقی مانده ساختمان ها به نیمه رسیده است ولی قسمتی 
عالوه بر ساختمان های جای . جنوبی که راه مخفی در آن جا وجود دارد خالی است

. شودی، آسفالت جاده و آهن های زنگ زده نیز دیده مگرفته در گودال، ماشین ها
اضطراب و استرس منمی دان. جو می کنندچشمانم در قسمت جنوب شروع به جست و

. چیزی را جلوی چشمانم نمایان نمی کنند یا این که واقعا آن را ندیدم
کارم را راحت تر وباره شروع به تجسس کنم ولی پارکاد و جونادینتصمیم می گیرم تا د

جهت دید آن ها را امتداد می دهم تا این که به لکه مربعی شکل سیاهی روی . می کنند
. دیوار گودال می رسم

». نندیدرون اواز این تعجب می کنم که چرا تا به حال . لعنتی اون کامال مشخصه« -
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:هم حرف او را تایید می کند و می گویدجونادین
». اونا تا عصر اونو پیدا می کنن. راست می گهنابیداک« -

:بی سیم را پر کمرش می زند و می گویدپارکاد
».باید بریم« -

از این که از آن . قدم هایش را سریع بر می دارد و بدون هیچ وقفه ای به جلو می  رود
باقی مانده. روح به بدنم باز می گردد،احساس می کنمحفره وحشتناک دور می شوم، 

یم که سقف خراب شده و سسکوت ادامه می دهم تا این که به جایی می رراه را در
بی درنگ از آن ها باال می رود ولی پارکاد. راهی به صورت پله به باال درست کرده است

، در انتهای آن کمی احتیاط پیشه می کند و قبل از این که از آخرین پله عبور کند
از جونادین. ه ما عالمت می دهد تا باال رویمبا دستش ب. اطراف را با دقت نگاه می کند

.من می خواهد تا زود تر از او باال روم
مثل عقاب در حال نگاه او. می ایستمپله ها باال می روم و کنار پارکادبا کمک دست از

از ساختمان به ساختمان دیگر، چشمانش سریع در حرکت . کردن به اطراف است
. هستند

».رو به اون ساختمون برسونیمما باید خودمون« -
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٧٢

دیدار

ال قرار دارد، دبا فاصله کمتر از ده متر نزدیک لبه گوساختمانی سه طبقه که تقریبا 
از اینجا که ما ایستاده ایم تا آن جا فاصله زیادی نیست و کمتر از پنج . اشاره می کند

در سکوت این راه را در نزدیکی گودال تا جلوی . دقیقه به آن جا خواهیم رسید
. ساختمان طی می کنم

هیچ . ، ورودی راه مخفی بیشتر نمایان می شودهر چه به ساختمان نزدیک تر می شویم
همین قسمت دارای شیب تقریبا پنجاه شود ولی فقط جای گودال شیب دیده نمی 

درست مثل هندوانه ای است که آن را . درجه است و به راحتی از اطراف دیده می شود
وقتی که از باال یا هر سمتی به آن نگاه کنی می توان سطح آن را . اوریب بریده باشند

. دید
اطراف نگاهی می اندازد سپس به . می ایستیمبا حرکت دست پارکادساختمان روبروی 

:بی سیمش را بیرون می آورد
».ا پایین هستیم سریع خودتون رو برسونینمهی نابیداک« -

از آن طرف بی سیم می ی پا از بی سیم شنیده می شود، نابیداکصداهمانطور که 
:گوید
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».داشتیم می اومدیم« -
وارد ساختمان می شویم و در نزدیکی در ورودی می با حرکت دوباره دست پارکاد

هم به دیوار تکیه می دهد ولی جونادین. جایی را پیدا می کند و می نشینداو. ایستم
. من همانجا نزدیک در می مانم

روی تابلوی » اطالعات« پیشخوانی در سمت راست در ورودی وجود دارد که هنوز کلمه 
در پشت پیشخوان نیز جزئیاتی نیمی از پیشخوان سوخته است و.دیده می شودباال آن 

داخل نیز پر از مغازه است که تمامی ویترین های آن ها شکسته و تمامی .وجود ندارد
شاید واژه دیگری نیز می توان به کار برد و آن این . وسایل داخل آن ها دزدیده شده اند

آن ها کرده اند و برای زنده ماند ازرا چون بی صاحب بودند، مال خوداست که آن ها 
. استفاده کرده اند

کم کم صدای پای دو نفر از باال به گوش می رسد که در حال پایین آمدن از پله ها 
به گوش آخر سالن ی پله هابا این که پله هایی در کنار ما قرار دارد، صدا ها از . هستند

نیز به گوش می صدای کشیده شدن پای روی خاک نیز از بیرون ساختمان . می رسد
. به راحتی می شود حدس زد که آن ها کی هستند. رسد

ن و از آخر سالنابیداک و ورارینباالخره آنقدر صدا ها نزدیک می شود که هم زمان 
بدون این که چیزی بگوید با فاصله کیداتون. از در ورودی نمایان می شوندکیداتون

می شود ه آن دو چهره ی نابیداک کمی مضطرب دیدبا نزدیک شد . کنار من می ایستد
من عضالت صورتش تکان می خورد و با این که لبخند نمی زند دنبا دیورارینولی 

. ولی می توانم خوشحالی را در چهره اش ببینم
. ر او می ایستد و به عضو جدید نگاه می کنددر کنانیز با توقف نابیداک، ورارین

»تصمیمت چیه؟پارکاد« -
. سریع سر اصل موضوع می رودنابیداک

».هیچ راهی نمونده باید سریع دست به کار بشیم« -
اگه می خواستین اونو زیر ماسه ها دفن کنین حاال حتما نیازه که اونو بیرون بیاریم؟« -

اونجا رو آتش می . فقط کافیه بود که یه مدت قبل به من می گفتین. راه بهتری هم بود
کار رو انجام بدیم وناالن هم می تونیم ای. زدم و همه چیز از بین می رفت

».برای همیشه از دستش راحت بشیم
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من هم با این که نمی دانم . و بدون هیچ نگرانی می گویدصاف و ساده ، جونادیناین را 
ه حال به فکر بیرون آوردن همانطور که تا ب. چیست، همین عقیده را دارمراکاناک
. االن هم می توانند به راحتی از این کار صرف نظر کننداز این جا نبودند، راکاناک

انگار که او کار اشتباهی . می کنندهمه به جزء من و ورارین نگاه عجیبی به جونادین
. کرده است

»که اینقدر مهم شده؟چیه؟ مگه چی توش « -
:تکان می دهد و می گویدکیداتون ابروی را به طرف او

»نگفتی؟مگه هنوز به جونادین« -
:دستی روی صورتش می کشد و می گویدپارکاد

قضیه مهمتری داریم که باید در . بعدا براش توضیح می دیمحاال این مهم نیست« -
»تو اون پایین رو کامال می شناسی؟هی جونادین. مورد اون صحبت کنیم

:می خندد و می گویدجونادین
حتی یه روز هم این جا رو . مثل اینکه شیش ماهه که من اینجا زندگی می کنم« -

».ترک نکردم
:همانطور که در افکارش است می گویدپارکاد

»!خوبه« -
:چین به پیشانی اش می اندازد و چشمانش را تنگ می کندنابیداک

»چه نقشه ای داری؟پارکاد« -
هیچ ریسکی رو هم .کمتر از شیش ساعتتا امروز عصر بیشتر وقت نداریم یعنی « -

وگرنه ما مون هم اینه که زمین فرو کش کردهبزرگت ترین مشکل. نمی تونیم بپذیریم
با . هاین اتفاق ناگهانی سنگ بزرگی رو جلوی پایمون انداخت. این مشکالت رو نداشتیم

وگرنه تقریبا ما یک هفته وقت هنمایان شدن این ورودی مشکالت به سراغمون اومد
. رو از این جا خارج کنیمتونستیم بدون هیچ دردسری راکاناکداشتیم و به راحتی می

».کار رو تموم کنیمباید همین امروز . ولی حاال فقط شیش ساعت وقت داریم
ن هیچ حرفی دقیق به حرف تغییری در چهره افراد گروه دیده نمی شود و آن ها بدو

.دهندگوش میهایش
».رو خارج کنننفر رو پایین بفرستیم تا راکاناکما باید دو« -



راکاناک
رالین

268

:نگاهی به همه می اندازد و با تعجب می پرسد
»ا هستن؟و فرادیام کجسایدن« -

:در جوابش می گویدکیداتون
»هست و اون یکی؟یکی از اون دو نفر جونادین.خودشون رو می رسونن« -

با این که به کسی نگاه نمی کند ولی لحن صدایش کامال مشخص است که از همه 
به دیوار رو ولی پارکادنگاه می کنندنابیداک و جونادین به کیداتون. کندی سوال م

. شده استرهبرویش خی
»؟ یمطمئنپارکاد« -

سرش را با قاطعیت تکان ،پارکاد در جواب. در این کار تردیدی داردانگار هنوز نابیداک
:می دهد و می گوید

».آره« -
»؟باید چه کار کنیمحاال با این وضعیتیی که اتفاق افتاده . خب ما آماده هستیم« -

نگاهش را از دیوار بر می گیرد و در حالی که به صورت همه ی اعضای باالخره نابیداک
:گروه نگاه می کند، می گوید

هم باید دو نفر. ، بتونن کمک کننفر باید بیرون بمونن و در صورت کمکشیش« -
همون طور که کیداتون گفت یکی از اون ها . رو بیرون بیارنبرن اون پایین و راکاناک

».باشه چون اون جا رو کامال بلدهباید جونادین
. استد و فقط منتظر بقیه حرف های پارکادهیچ اعتراضی نمی کنجونادین

»من باهاش می رم« -
همانطور که به دیوار تکیه داده و دست هایش را در هم فرو کرده است، با کیداتون

. قاطعیت این جمله را می گوید
هر . رو هم پایین نمی فرستادماگه مجبور نبودیم جونادین. یاز داریمننه به کیداتون« -

. ستدرست مثل یه سرباز بدون اسلحه ا. کی بره اون داخل هیچ کاری ازش بر نمی آد
رن و اگه گیر افتادن هیچ رو بیرون بیاین باید فقط راکاناکاون دو نفری که می رن پای
اونایی که بیرون می مونن . اون دو نفر فقط طعمه هستن. کاری نمی تونن انجام بدن

». باید در صورت نیاز وارد بشن و کمک کنن
. می اندازد، تنم می لرزدبا نگاهی که پارکاد به من و ورارین
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ما به آدم های با تجربه و قوی نیاز داریم و نمی تونیم یکی رو با فرستادن به پایین « -
همه اعضای . می ره پایین باید به او کمک کنهاونی که همراه جونادین. از دست داد

». کمک کنن و کار سختی نیستبه جونادینگروه می تونن 
اه جونادینی از ما دو نفر می خواهد که همرکاو از ی. فهمیدممی کامال منظورش را 

. هم جا خورده است و مات و مبهوت به من نگاه می کندورارین. پایین برویم
».می ره پایینهمراه جونادینزایراس« -

. ولی به خود می آیم و چیزی نمی گویم؟نزدیک است دهانم باز شود و بگویم چرا من
. از این انتخاب راضی هستند و چیزی نمی گویندرهمه هم انگا

احساس می کنم مکشی را داخل معده من گذاشته اند و ! من باید وارد آن گودال شوم
ل بروم تا فکر این که باید پنج متر به داخل گودا. ه قرار داده اندآن را روی آخرین درج

.باعث می شود تا آب دهانم را قورت دهمبه ورودی راه مخفی برسم،
ترس را تقویت می کند و جای زخم هایی که از آن اتفاق به یادگار اتفاق دیشب هم این

. مانده است به سوزش می افتند
»شیم؟بخب ما باید کجا مستقر « -

:می گویدپارکاد در جواب کیداتون
».توی ساختمون اصلی« -

دسوراخی که در سمت چپ در ورودی قرار داراز جایش بلند می شود و به طرف پارکاد
نیز همانطور که رفتن او را نگاه می کند، می نابیداک. و به بیرون خیره می شودمی رود

:گوید
».این جا کی می مونه؟ نمی شه که این جا رو ول کردخب « -
».می کنیماین جا رو منفجر« -

. سپس به چهره همدیگر نگاه می کنیممتوجه می شوند همه ی نگاه ها به سمت پارکاد
بسته می شه، هم و جونادینزایراسمنظورت چیه؟ این جوری هم راه فرار برای « -

».صدای انفجار همه رو خبر می کنه
. دنبال چیزی می گرددنان به بیرون نگاه می کند و انگارهمچپارکاد

هنوز هم معلوم . ، من هنوز تعجب می کنم که چرا این جا رو پیدا نکردننابیداک« -
اینو می دونیم که تا کمتر از سه ساعت دیگه این جا . که این جا رو پیدا نکنننیست
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. دو گروه دیگه هم می مونن که دارن دنبالش می گردن. توسط گروه آبی کشف می شه
وقتی که ما تو ساختمون کن که بشو فکر. پس احتمال پیدا کردن این جا نود درصده

وجود نداره و دیگه هیچ راهی اونوقت. اصلی هستین و یه گروه این جا رو پیدا کنه
».گیر می افتنزایراسو جونادین

ممکنه . نمی شه ریسک کردنه، ولی نیم همین جا منتظرشون باشیم ومی ت« -
».هباشدتعداشون زیا

:در حالی که ماسه ها را با پایش جا به جا می کند، می گویدکیداتون
»؟چه جوری می خواین ورودی رو منفجر کنین« -

کوله پشتی اش را روی زمین می گذارد و از داخل آن دو جعبه مشکی که به جونادین
بیرون می آورد و همانطور که آن دو را به دیگران نشان می اندازه کف دست هستند،

:دهد، می گوید
برای همیشه از این جا وقتی داشتم وسایلمو جمع می کردم که. ت نباشینناراح« -

می خواستین به من االبته اگه چیز دیگری از لحاظ نظ. بریم، اینا رو فراموش نکردم
.بگین

نابیداک . می کندخیرهو هر لحظه به طرفی نگاه می کندبه بیرونولی هنوز پارکاد
از نظر من . کمی به او مشکوک شده استانگار می کند و نگاه های ظن انگیزی به او

. کمی غیر عادی شده استپارکادهم
»!!!شینبهمه مخفی « -

ی برای ، هر کدام به جایگرگ ها به آن ها شبیخون زده اندناگهان مثل گوسفندانی که 
همه پشت ستون یا پشت دیواری مخفی می شوند و من هم .مخفی شدن پیدا می کنند

. یک قدم به عقب بر می دارم و وارد فرو رفتگی داخل دیوار می شوم
من را فقط دیوار سمت راست وجود ندارد وسمت چپ من در فرو رفتگی هیچ دیواری 

همان طور که به .را ببینمپارکادبه راحتی می توانم . از دید در ورودی خارج می سازد
. مانده استزیر سوراخ خم شده است، به دیوار چسبیده و به همان شکل خاموش 

شده جونادین پشت در ورودی، کیداتون پشت پیشخوان، ورارین هم داخل مغازه مخفی
. را نمی بینماند ولی نابیداک

انگار که. از پشت به این ساختمان نزدیک می شوندنفر را می شنوم کهسهصدای پای 
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. با هم دیگر در حال صحبت کردن هستند ولی صدای های آن ها را محو می شنوم
این طور که به .صدای قدم هایشان نشان می دهد که نسبتا آهسته قدم بر می دارند

نزدیک آن قرار دارد عبور می مال زیاد از جلوی سوراخی که پارکادبه احتنظر می رسد
. استدر ورودی سمتبه مسیرشان کنند و 

». اگه اونا ما رو ببینن اوضاع خراب می شه. کس از جاش تکون نخورههیچ« -
متوجه شود، خطاب به همه گفته می طرف نابیداکآهسته از با این صدایی که آرام و 

. و پشت ستونی مخفی شده استمی شوم که نزدیک ورارین
»....بله قربان ... چشم ... درسته ... نه « -

را می بینم که دست پارکاد. نیز واضح تر می شوندها با نزدیک شدنشان صدای آن 
من هم اسلحه ام را بیرون می . ضامن آن را می کشداسلحه را از پشتش بر می دارد و 

و آن را محکم در دستم فشار می دهمآورم 
».بقیه گروه می امدیممن هنوز هم می گم بهتر بود با « -
حداقل بهتر بود چند نفر دیگه رو همراه خودمون . راست می گن قربانآقای ویتاالن« -

».می آوردیم
:ه نظر رئیس آن هاست با آرامش و و بدون هیچ تندی، می گویدصدای سوم که ب

».واستون به اطراف باشهح. دیگه این بحث رو تموم کنین« -
:است با اصرار می گویدصدای اول که به نظر همان ویتاالن

. االن هم که زمین فرو کش کرده. تیم و هیچ چیز پیدا نکردیمشما قبال این جا رو گ« -
».میربهتره وقتمون رو این جا نزا. پس نمی تونه که این جا باشه

هیچی پیدا نکردیم ولی االن با رانش زمین احتماال اونوقت اون جا درست بود و ما « -
».یه چیزایی پیدا می کنیم

انگار آن دو ایستاده . ناگهان فقط صدای پای یک نفر را می شنوم که هنوز راه می رود
:اند

»؟راویتانمنظورت چیه « -
:هم می ایستد و می گویدراویتان،جه می شوم که رئیس آن هاوتاز صدای پا م

فقط ما . کار می کننه دارن چیاونا می دونن ک. گردان این اتفاقات گروه امیدهکار« -
درسته که نقشه اونا لو رفته ولی با. هستیم که هی دور خودمون می چرخیم
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».یک کلمه هتل همه رو سرو کار گذاشتن
»؟ هیچ هتلی وجود نداره؟ .یعنی منظورت اینه که اینا همشون دروغ بودن« -

انتظارش را نداشته مشخص است که او از این خبر کمی جا خورده و از صدای ویتاالن
. است

»!هتل وجود دارهنه « -
»چرا واضح صحبت نمی کنی؟« -

:ریشخندی می زند و می گویدراویتان
باید رو به خودش جلب کنه ولی تا توجه همه ی کمله هستفقط یه» هتل« کلمه « -

کس اون جا همه به دنبال هتل می گردن و هیچاین جوری. شیاز یه جای دیگه وارد 
».رو پیدا نمی کنه

:را قبول ندارد، می گویدلحنش نشان می دهد حرف های راویتاندر حالی کهویتاالن
»هتل این جا قرار گرفته؟حاال تو از کجا می دونی که او « -

:دوباره ریشخندی می زند و می گویدراویتان
چون هیچ جای این شهر سه هتل توی یه خط راست قرار ندارند و اگه دو ساختمان « -

».آن اضافه کنی شکل یک گل به وجود می آیدسر اداری به 
»کی به تو اینا رو گفته؟« -

:نمی کند و می گویده ی به سوال ویتاالنراویتان توج
باید دنبال راه مخفی که به نظر حاال ظاهر تنها چیزی که االن مهمه، . مهمه نیست« -

».شده بگردیم
:می گوید،ار کرده بودباز سوم که تا این زمان سکوت اختیسر

ممکنه اونا تا به حال . دارن این منطقه رو برسی می کننولی سرباز های آبی پوش « -
».پیدا کرده باشناونجا رو

:دوباره با همان آرامش و اطمینان به نفس می گوید
ممکنه ولی اونا فقط دنبال یه هتل می گردن و دنبال یه راه مخفی زیر زمینی « -

و در ضمن توی قسمت شمالی در حال جست و جو هستن در صورتی که راه . نیستن
اونا هیچ از راه مخفی خبر ندارن و فقط برای . مخفی باید تو قسمت جنوبی باشه

». اتفاقی اینجا رو پیدا کننشاید . اطمینان دارن این قسمت رو می گردن
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:با شک و تردی می گویدویتاالن
یدا کردیم اونوقت سه نفری چه کار می گه اون راه وجود داشت و ما اونو پخب ا« -

»تونیم انجام بدیم؟
نقشه ای که دیم گروه رو خبر می کنیم ولی طبقرو پیدا کردر صورتی که اون جا« -

».از قبل کشیدم عمل می کنم
»چه نقشه ای؟« -

از این همه سوال به تنگ آمده است لحنش را جدی می کند و می که انگار راویتان
:گوید

باید فعال. سواال باشه برای بعد. شما رو همراهم نیاوردم که بریم گردش. دیگه کافیه« -
». دنبال اون راه بگردیم

ی رسد سپس صاحب صدا که همان صدای کشیده شدن نفس عمیقی به گوش م
:است می گویدویتاالن

»خب حاال باید از کجا شروع کنیم؟. باشه قربان« -
».از جلوی همین ساختمون شروع می کنم« -

با اولین نگاه آن جا را پیدا . با شنیدن این حرفش تمام مو های تنم سیخ می شوند
نابیداک با سرعت از در ورودیخارج به راه می افتند که ناگهان آن سه نفر. خواهند کرد

.می شود و به سمت آن ها می رود
من . قرار می گیرد، و در سمت دیگر در روبروی جونادینبه جا می شود وجا کیداتون

و انگار به کنار من می آید ولی خاموشنیزورارین. فتگی خارج می شومهم از فرو ر
. قات بیرون استامنتظر اتف

.و آرام به جلو می رودوقتی که از در خارج می شود، سرعتش را کم می کندنابیداک
ناگهان صدای پای آن سه نفر نیز قطع می شوند و صدای تجهیزات و تفنگشان را می 

. نشانه می رونداوشان را به طرف تفنگشنوم، که انگار
از این .روی دیوار به جست و جو می پردازم تا این که سوراخ کوچکی را پیدا می کنم

بدون اسلحه روبروی آن ها . و هم آن سه نفر را ببینمنابیداکهممی توانم سوراخ 
.ایستاده است

زنگ آبیلی به جایلباس نظامی مشکی به تن دارند وهم مانند گروه آبیگروه قرمز
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همانطور که فکر می . دور زانو، آرنج، مچ پا و دست، یقه و دور شانه ها، قرمز هستند
. کردم آن ها سه نفر هستند و مثل گروه آبی ماسک روی صورت دارند

:فردی که در سمت راست قرار دارد اسلحه اش را پایین می آورد و می گوید
»بقیه گروهت کجان؟« -

با این که اسلحه اش را پایین می . استصدایش متوجه می شوم که او راویتاناز روی
آن دور سرباز بدون این که حتی اسلحه شان را کمی . آورد ولی آن را غالف نمی کند

. هدف گرفته اندنابیداکتکان دهند، به سمت 
»اینجا چکار می کنی؟« -

شانه هایش را باال می اندازد
»خودت چی فکر می کنی؟ « -

یکی از ابرو هایش را باال می برد و در حالی که چشم دیگرش را تنگ می کند، نابیداک
:می گوید

»؟رفته که زیر چند چیزو امضاء کردییادت« -
:نیش خندی می زند و می گویدراویتان

»چند تا برگه بدرنخور سرنوشت ما رو معلوم می کنه؟یعنی « -
»، منو می بینیبه جای چند برگه کاغذحاال که دارین روبروت« -

. می چرخد و انگار منتظر دستور هستندویتاالن و سرباز سوم سرشان به سمت راویتان
از پشت ماسک . می چرخد،را می بینم که به طرف ورودی راه مخفیراویتانناگهان

دوباره سرش را به . چشمانش دیده نمی شوند و نمی توان گفت که به کجا نگاه می کند
خفی است ولی ممکن مبا این که راه مخفی از زاویه دیده او . می چرخاندطرف پارکاد

. کمی او را مشکوک کرده باشداست حضور نابیداک
:دو قدم جلو می آید و می گویدراویتان

»می تونه پیروز بشههر کی بخواد. گوی و این میداناین « -
ابرو هایش را به چشمانش نزدیک می کندنابیداک

»کی تعیین می کنه برنده کیه؟ « -
خنده تمسخر آمیزی سر می دهدراویتان 

»هیچ مانعی روبروم وجود نداره« -



راکاناک
رالین

275

به من باشه وقتی گفتم جونادین حواستون . باید مداخله کنیم. بچه ها آماده باشین« -
هم از پشت من و ورارین و کیداتون. می رننابیداکودی به طرف از در ورزایراسو 

». وارد ماجرا می شویم
. جواب مثبت می دهند و منتظر می مانند» باشه«همه با تکان دادن سر یا گفتن 

».بچه ها حاال برین زود باشین« -
شبیه داد زدن است، من را از توی فکر بیرون می آورد و با صدای آهسته ولی لحنش 

پاهایم شبیه کامپیتوری است که از قبل . پاهایم من را به سمت در راهنمایی می کنند
اسلحه را باال می آورم .تیک انجام می دهداتومارابرنامه ریزی شده اند و همه ی کارها

. می دویمبه طرف نابیداکپشت سر جونادین . وانم نشانه گیری کنمتا راحت بت
. نیز از پشت سر آن ها را محاصره می کنندورارین و کیداتون، نابیداک

از پشت دیوار ظاهر می شوند و در کنار آن سه نفر قرار می یامداو فرناگهان سایدان
. گیرند

کسی از .و به روی همدیگر اسلحه کشیده اندهم در سکوت  به همدیگر خیره شده 
.خودش واکنشی نشان نمی دهد

»بر می گردم « -
در حالی که اسلحه اش را غالف می کند،. بعد از مدت، راویتان باالخره تسلیم می شود

:به راه می افتد و رو به افرادش می گوید
»بریم« -

.عبور می کند و در پشت ساختمان ناپدید می شودپارکاد و وراریناز بین 
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٢٨

ورودی

».باید عجله کنیم اونا  بر می گردندپارکاد« -
دند اد بیشتری برگردکافی است آن ها با تع. پی ببرممی توانم به عمق اضطراب نابیداک

. را از دست می دهیمو هم راکاناکقت هم جانمان آن و
».بریم. آماده باشین، جونادینزایراس« -

.ورودی راه مخفی می رویم و در آن جا تجمع می کنیمبه سرعت به باال
:د و می گویدن به کنار من می آیاساید

»چی شده؟ تو باید کجا بری؟« -
با دست به طرف راه مخفی اشاره می کنم و در حالی که سعی می کنم اضطرابم را 

:مخفی کنم، می گویم
».طناب وارد او راه مخفی بشیمباید با « -
».می رم پایینزایراسهی پارکاد من به جای « -

تیر ارتفاع، انفجار و .این پیشنهاد را می دهد خیلی خوشحال می شومکه سایداناز این 
:با قاطعیت می گویدپارکاد.تنم را می لزراند
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تو برو همین ،نه تو کیداتون... ن اسایدهی . نمی شه. میما بهت نیاز دارنانه ساید« -
».برای کمک خبرت می کنیم. ولی همین اطراف باش. اطراف نگهبانی بده

عت برق ، بدون این که به او جواب مثبت دهد، با سرسخن پارکادبا پایان یافتن کیداتون
.دید می شوددر پشت ساختمان ناپ

:با افسوس دستش را روی شانه ام می گذارد و می گویدناساید
ناراحت نباش . هر چی بگه باید بدون هیچ چون و چرایی قبول کنیممتاسفم پارکاد« -

».من از همین جا هواتو دارم
:می خندم و به او چشمک می زنم

م وامی خ. نشون بدممی خوام خودمو به پارکاد. بول نکردقخوب شد که پارکاد« -
».خودمو بهش ثابت کنم

نمی دانم ولی این تصمیم ناگهانی به ذهنم خطور کرد 
ما نمی . ولی یه مشکلی این جا وجود داره. باید شما دو تا رو بفرستیم پایین« -

تو جونادین. هیچ وسیله ای همراه خودمون نداریمدونستیم این جا فرو کش کرده برای
»؟چیز بدرد بخوری همرات داری

.پارکاد منتظر جواب مثبت جونادین
:می گویددر پاسخ با نیشخندی او
جمع کردم و کامال از این جا برم تمام اسباب و وسایلم رو موقع ای که می خواستم « -

». همراه خودم آوردم
. کوله پستی اش را روی زمین می گذارد و در آن به جست و جو می پردازد

»استفاده کنیم؟برای منفجر کردن از چی « -
گفته می شود، کامال مشخص است که ناگهانی به این با این لحنی که از طرف نابیداک

مشوش نمی شود و انگار برای این سوال جوابی ولی چهره ی جونادین. فکر افتاده است
. دارد

».ناراحت نباش این مشکل هم حل می شه« -
و دبیرون می آوراندازه کف دست هستنددو جعبه مشکی از داخل کوله پشتی که به 

رمز کوچکی قمانیتور کوچکی روی آن قرار دارد و چراغ . آن ها را روی زمین می گذارد
کوله پشتی اش بازپشت سپس طناب حلقه شده ای نیز از . نیز روی آن دیده می شود
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. می کند و کنار آن ها قرار می دهد
. از صدا پیداست که داخل کوله پشتی اش پر از خرت و پرت است

».متاسفانه من بیش تر از یک طناب ندارم« -
افتم ولی ناگهان به فکر طناب خود می . سرش را نیز به نشانه افسوس تکان می دهد

نتی از عافسوس می خورم که طنابم را در آن سقوط لصد برابر بیش تر از جونادین
:می گویمد مار زرد رنگ می افتم و به ورارینبه طور اتفاقی به یاناگهان . دست داده ام

»؟طنابت کجاستهی ورارین« -
شک وارد کرده اند، مانند آدم آهنی که بعد از سال ها ناگهانی به کار می انگار به ورارین

:افتد و همانطور که کوله پشتی اش را روی زمین می گذارد، می گوید
».اصال حواسم نبود. آره راست می گی« -

روی ا می یابد و آن را کنار طناب جونادیناز پشت کوله پشتی اش، در زیر بتو طناب ر
. زمین می گذارد

».نیم شروع کنیممی تو. خب همین اندازه کافیه« -
.رخ نمی دهد و شبیه مجسمه ها شده استپارکادولی هیچ عکس العملی از 

». باید باهات صحبت کنمنابیداک« -
ورارین.نگاه می کنندناگهان همه با چشمان گشاد شده و ابروهای باال رفته به پارکاد

:نیز خودش را به من می رساند و با لحنی پر از شک می گوید
»اتفاقی افتاده؟چه« -

فقط شانه هایم را به نشانه نه باال می . هم از روی تعجب به من نگاهی می اندازدناساید
. اندازم

». ممکنه هر لحظه اونا سر برسن. االن موقعیتش نیستپارکاد« -
نبال او هم به ناچار به د. نمی کند و از ما فاصله می گیردنابیداکپارکاد اعتنایی به 

و می رود و در فاصله ای که ما نتوانیم حرف هایشان را بشنویم، می ایستند پارکاد
بیشتر شنوده است ولی گاهی چند نابیداک. بت کردن با یکدیگر می شوندمشغول صح

. کالم به زبان می آورد
:رو به ورارین می گویم

»تو هیچی از این ماجرا می دونی؟« -
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د، با شومی جذببه اطراف نگاهش نگاهی به من می اندازد سپس در حالی که ورارین
: تردید می گوید

در مورد ولی یه چیزایی نابیداکنمی دونممن چیزی از راکاناکراستش... خب « -
». این جا برام توضیح داد

»اینجا؟« -
این راه مخفی پنج . قبل از فرو کش این جا یه راه مخفی وجود داشت. آره« -

از یک ساختمون به یه ساختمونه دیگه و از او به . ساختمون رو به هم مرتبط می کرد
میمنظورشون از این کار این بود که . صورت انشعاب به سه ساختمون دیگه راه داشته
».کننخواستن که بتونن به ساختمون اصلی راه پیدا 

»کدوم ساختمون؟« -
تمون به احتمال زیاد ساخ. البته فکر نکنم فقط همین باشه. هنوز این رو نمی دونم« -

االن هم به . هیچ چیز به غیر از این ها به من نگفتها جاهای مهمی بودند ولی نابیداک
»رفتن توی رانش زمین کامال از بینغیر از اون ساختمون اصلی، اون چهار ساختمون 

».رفتارشون یه کم غیر عادیه. یه مشکلی این جا وجود داره« -
ابروهایش به چشمانش نزدیک شده اند و در حالی که لبانش را جمع می کند، می 

:گوید
».من که چیز عجیبی نمی بینم« -

که در حال صحبت کردن با یکدیگر هستند، اشاره طرف نابیداک و پارکادبا ابرو هایم به 
:به آن ها نگاه می کند و با بی تفاوتی می گویدورارین. . می کنم

».حتما دارن درباره یه چیز مهم با هم صحبت می کنندبخ« -
اونقدر که دارن در موردش صحبت می کنن؟ چی مهمتر از راکاناکدر مورد چی؟ « -

». مهمه که دست از کار کشیدن و حاال که نیاز به زمان داریم، دارن بحث می کنن
سپس . هیچ حرکتی از خود نشان نمی دهد و فقط به آن دو نگاه می کندورارین
منظورش را می فهمم. را نشان می دهدنای به من می زند و با ابروهایش سایدچشمک

»به من توضیح بدی؟مورد این جا و راکاناکهی سایدن می تونی یه کم در « -
:نگاهی به من می کند و بعد از کمی تامل می گوید

یه جورایی به این چهار گروهچیه ولی م هم هنوز دقیقا نمی دونم راکاناکخب خود« -
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حتی از جونشون این جوری که من فهمیدم گروه آبی و قرمز و مشکی، . ربط داره
ین مجاز نیستم تا در مورد یعنی بیشتر از ا... چه جوری بگم . براشون مهمترهراکاناک
نابود بشه ولی نمی دونم یهو تا قبال ما می خواستیم راکاناک. بهتون توضیح بدمراکاناک
. رو از این جا خارج کنیمشد که تصمیم گرفته شد که راکاناکچه طور

تا این که باالخره به یکدیگر هستندآن دو خیلی آرام در حال صحبت کردن به یک
. نتیجه ای می رسند و به کنار ما باز می گردند

».رو خبر کننابیداک تو هم کیداتون. خب بچه ها آماده شین« -
نگاهی که به محل رانش زمین می اندازم، سر گیجه به سراغم می با این سخن پارکاد

احساس می کنم سرم سنگین است. آید
باید موقعه خطر کسی . اون بهتره که نگهبانی بده. رو خبر کنمچی کیداتونبرای« -

».باشه که بهمون خبر بده
:نشان می دهد و می گویدپارکاد با دست طناب ها را به نابیداک

هستند و به تنهایی این طناب ها کوتاه . احتیاج داریمما به نیروی بازوی کیداتون« -
مشکل این وسط اینه که هیچ .ن دو طناب رو به هم وصل کنیمباید ای. جواب گو نیستن

یه مقدار از طناب به چیز این اطراف وجود نداره تا طنابو بهش وصل کنیم و همچنین 
مجبوریم خودمون اینا رو . و از طول طناب کم می شهخاطر استفاده از دست می ره

». بفرستیم پایین
می . حرفش درست است و هیچ چیز که بشود طناب را به آن وصل کرد دیده نمی شود

شود با یک طناب پایین رفت ولی من فکر آن قسمت هایی که برای استفاده می شود، 
. باید دو طناب را به هم گره زد. نکرده بودم

. گرددخبر می دهد و او کمتر از یک دقیقه باز می نابیداک با بی سیم به کیداتون
».گره این طناب فقط از دست تو بر می آیدکیداتون« -

اشاره می کند، طناب ها را به سمت او جونادین درحالی که به بازوان بزرگ کیداتون
ایانی سپس پارکاد مثل کارفرمطناب می زندگره محکمی به کیداتون. پرتاب می کند

:که به گارگران دستور می دهد می گوید
شیم که هیچ بدو سر طناب رو بگیرن و بکشین تا مطمئن . باید امتحانش کنیم« -

».آدمشکلی پیش نمی
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احساس نمی کنم تا قدمی بردارم و به قی هیچ اشتیاآنقدر پاهاییم سست هستند که 
و ب را با کیداتونبه کمک آن ها می روند و یک سر طناورارین. کمک آن ها بروم

یک سر طناب، ناو سایدآزمایش آن، کیداتون و ورارینبرای. ندیرمی گناساید
صدایی از . نیز سر دیگر طناب را می گیرند و می کشندو فرادیامنابیداک و جونادین

با سر عالمت رضایتش را پارکاد. طناب بر می خیز ولی برای گره هیچ اتفاقی نمی افتد
. از سالم بودن طناب به همه اعالم می کند

و شما هم طناب را محکم دور کمرت گره بزن. آماده شو تو باید بری پایینجونادین« -
».رو پایین بفرستینزایراسو باید سر طناب رو بگیرن جونادین

بمب جونادین. می مانند تا آماده شودشان را تکان می دهند و منتظر جونادینهمه سر
ها را به درون کوله پشتی اش باز می گرداند، آن را روی شانه هایش می اندازد و طناب 

:همانطور که طناب را امتحان می کند، می گوید. را دور کمرش می بندد
».می تونین منو بفرستین پایین. خب من آماده هستم« -

. و من به سمت طناب می روندهمه به جز پارکاد
در حالی که با انگشت اشاره اش روی حرفش به دست گرفتن طناب، پارکادزمان با هم

:تاکید می کند، می گوید
وقتی رسیدین پایین یادتون باشه که باید جوری دو دیوار رو منفجر کنید که راه « -

خودت همه چیز رو می دونی ولی با این حال دوباره می جونادین. ورودی بسته بشه
ما . می رسونین و از اون جا خارج می شینچه سریع تر خودتون رو به راکاناکهر. گم

ریم و اون جا بعد از این که شما وارد راه مخفی شدین به طرف ساختمون اصلی می
تونیم شما باید خودتون رو خیلی سریع برسونین چون ما نمی. منتظرتون می مونیم

»مدت زیادی اون جا بمونیم 
:مینان خاطر در جوابش می گویدبا اطجونادین

ما اونجا شما رو می . کار ما نباید بیشتر از بیست دقیقه طول بکشه. مطمئن باش« -
». بینیم

ما چهار نفر طناب را محکم نگه می داریم و او را آرام آرام به . به لبه نزدیک می شود
. پایین می فرستیم

».بشمباید خودمو تاب بدم تا بتونم وارد ورودی « -
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و دقیقه طناب شل می کمتر از د. مجبور است داد بزند تا این را به ما بفهماندجونادین
.شود

».زود باش آماده شوزارانیاسخب نوبت تویه « -
نگاه کنم یا جوابی به او بدهم به سمت لبه گودال می روم و سر بدون این که به پارکاد
هیچ چیز در اختیار من . نمی دانم چه کار دارم انجام می دهم. طناب را بر می دارم

به من سپس. اب را دور کمرم گره می زنیمبه کمکم می آید و طنناساید. نیست
:اطمینان می دهد

». خیالت راحت باشه ما حواسمون بهت هست. مواظب خودت باش« -
. هنوز باورم نمی شود که باید وارد آن گودال لعنتی شوم. فقط سرم را تکان می دهم

عقب عقب به لبه نزدیک می شوم و سعی می کنم . انگار نیرویی من را کنترل می کند
:می گویدناساید. که به داخل گودال نگاه نکنم

».آهسته و با اطمینان برو پایین. ما آماده هستیم« -
. آمادگی خود را اعالم می کنندبقیه هم با تکان دادن سر

روی لبه به پشت خم می شوم و مانند دزدی که از دیوار پایین می آید، نیمه تنه پایینی 
به من کمک می کند و فشار طناب را احساس می کنم که . وارد گودال می کنمام را 

. بدون هیچ زحمتی کامال پایین می روم
روی دیوار راه می روم و طناب را محکم در حالی که با دو پایم از دیوار جدا شده ام، 

. به پایین نگاه نمی کنمنبه هیچ عنوا. گرفته ام
موهای تنم سیخ . ن دست داده استبه مه به سراغم آمده و حال تهوعدوباره سر گیج

.شده اند

حتی یک . برای لحظه ی کوتاهی تمام صدا ها در گوشم به صورت محو شنیده می شوند
به من نزدیک تر را می شنوم که ولی کم کم صدای جونادین. کلمه از آن را نمی فهمم

.همانطور که پایین می روم، برای لحظه ی کوتاهی چشمانم را می بندم. می شود
حس می کنم در حال سقوط کردن در این. فقط از خدا می خواهم که طناب پاره نشود

. ی هستمگودال لعنت
».چیزی نموندهزایراس« -

یک متر فاصله مانده است تا رورا می بینم که تقریبا چشمانم را باز می کنم و جونادین
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ا روبروی او بلندی در دست دارد و منتظر است تک و نسبتامیله ناز. بروی او قرار گیرم
. قرار گیرم

».خب بچه ها کافیه دست نگه دارید« -
میله را به طرف من دراز می کنداو  . باز می ایستدطناب از حرکت

».اینو بگیر تا بکشمت تو« -
هیچ جایی وجود . ویران شده استلبه ی پایینی راه ورودی تقریبا به انداره یک متر 

. به ناچار باید با کمک میله این یک متر را طی کرد. بتوان روی آن پا گذاشتندارد تا 
برای این که بتواند با یک پرش . خوردمی روی هوا تاب حاال می فهمم چرا جونادین

. این فاصله را طی کند
. می کنمبا دست دیگر تعادلم را با کمک طناب حفظ. یله را می گیرم مبا یک دست 

و با سرعت من را از دو لبه ی بارونی ام را می گیرد اوی گیرم، موقتی روی زمین قرار 
. لبه دور می کند

با کمک دست هایم، . هیچ حسی در پاهایم وجود ندارد و نمی توانم روی پاهایم بایستم
. خودم را روی زمین می کشم تا این که به دیوار تونل می رسم و به آن تکیه می دهم

. دو دستم را روی زانو های جمع شده ام می گذارم و با آن ها سرم را نگه می دارم
چشمانم را . صدای آن ها را می شنودآنقدر شدید هستند که فکر کنم اوضربان قلبم 
. رگیجه ام تمام شودمی بندم تا س

»از ارتفاع می ترسی؟« -
:با قاطعیت جواب می دهم

احساس می کنم . از ارتفاع به سمت باال نمی ترسم ولی از گودال یا چاه متنفرم. نه« -
». که دارم خفه می شم

:ی خندد و می گویدمک
بمب ها رو حاال بلند شو و بهم کمک کن تا این . کم کم به همه چی عادت می کنی« -

».کار بزاریم
وار از جایم بلند با کمک دی. هیچ صدایی هم از باال نمی آید. هیچ اثری از طناب نیست

. می شوم و نفس عمیقی می کشم
.بمب ها را از کوله پشتی اش بیرون می آورد و مشغول آن ها می شودیک بار دیگر او



راکاناک
رالین

285

عملیاتی کرده است و با چند دکمه ای که پایین آن قرار دارد، مانیتور آن ها را روشن
. رار روی آن انجام می دهد

»بیست ثانیه چه طوره؟« -
با تعجب می پرسم

»برای چی؟ برای انفجار؟« -
».آره« -
»مگه کنترل از راه دور نداره؟« -

:به سراغ بمب دوم می رود و می گوید
».باید اینا رو روی دیوار نصب کنیم. خب این هم از این. گمش کردم. نه« -

:همراه با گفتارش به اطراف نگاه می کند
».له ها بزاراین بمب رو بین اون می. آهان پیدا شد« -

. یکی از آن ها را به من می دهد و با دست محل بمب را نشان می دهد
میله هایی از بدنه تونل بیرون زده . گرم بیشتر باشدصد فکر نکنم از وزنش زیاد نیست و 

بمب را آرام داخل میله ها قرار . اند که به راحتی می توان بمب را درون آن ها قرار داد
.می دهد

».دکمه سبزشو فشار بده« -
ناگهان چراغ قرمز . گفته اشت دکمه سبز که از همه بزرگتر است را فشار می دهمطبق

:کمی ترس به جانم می افتد. روی آن روشن و خاموش می شود
»؟خب حاال چه کار کنم« -

:ناباوری می گویدبا کمال
»!باید فرار کنیم« -
»چی؟« -

می بینم که شروع به دویدن میاو را. حس می کنم روحم می خواهد از تنم خارج شود
. من هم با تمام سرعت طوری قدم هایم را بر می دارم که از او جلو می زنم. کند

. بختانه تا زمان انفجار از بمب فاصله می گیریمخوش
گوش هایم را می گیرم ولی با این حال آنقدر صدای انفجار زیاد است که با دو دست 
ه آنقدر گرد و غبار به وجود می آید ک. حس می کنم کسی توی سرم سوت می زند
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گلویم به سوزش می افتد و من را . را نمی بینممانند مه غلیط در صبح، حتی جونادین
ل انفجار از محبا لبه بارونی ام جلوی دهانم را می گیرم و سرفه زنان. به سرفه می اندازد

. فاصله می گیرم
می توانست زمان انفجار را زیاد تر کند تا به این .در دلم  فحش می دهمبی وقفه به او

. وضع دچار نشویم
آن قدر از آن جا فاصله می گیرم تا این که از ناحیه ی گرد و غبار با بی توجه ی به او،

.س شده انداز بس سرفه زده ام، چشمانم خی. بیرون می آیم
همان حال با کمی آب می نوشم و در. دهانم خشک شده است و نیاز به آب دارم

چه که فکر می کردم می گذرد و زمان از آن . چشمانم را خشک می کنم،منآستی
کن است اتفاقی ممناگهان به فکر می افتم که . هم چنان در دید من نیستجونادین

. برایش افتاده باشد
هنوز گرد و غبار به طور کامال از . چند بار او را صدا می زنم ولی هیچ جوابی نمی آید

تصمیم می گیرم تا برگردم . ل را در خودش مخفی کرده استنبین نرفته است و عمق تو
. که ناگهان شبحی را می بینم که بی درنگ به سمت من می آید

». فتیمابیدیگه باید راه. خب راه ورودی کامال بسته شد« -
. حالت عادی به چهره دارد و انگار گرد و غبار بر روی او هیچ اثری نگذاشته است

»اال باید چه کار کنیم؟خب ح« -
.امیدوار هستم که او حداقل به من جواب دهد

یت از این به بعد وضع. نباید وقت رو از دست بدیم. راه بیفت خودت می فهمی« -
و بقیه توی پارکاد. با صدای انفجار همه به این جا کشیده می شن. خطرناک می شه

. خطر هستن
. راه بیافتمدارد به من می فهماند که بایدبا قدم های سریعی که بر می
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٢٩

راکاناک

بیشتر من را شگفت زده ،ه در آن پیشروی می کنیمتونل یک دست سفید است و هر چ
های مهتابی دیده می شوند که همه کامال در سقف المپتقریبا هر چهار متر . می کند

. دیوار ها هم تقریبا نو هستند و هیچ لکه ای در آن دیده نمی شود. سالم هستند
اشتیاقی به حرف . و به جلو پیش می رودجلوتر از من راه را روشن می کندجونادین

.زدن نشان نمی دهد
»کنیم؟اید چه کار ما ب« -
»بهت توضیح نداده؟مگه پارکاد« -
»...آره ولی « -
».رو خارج کنمباید بهم کمک کنی تا راکاناک« -
»ی کنن؟بقیه گروه چه کار م« -

ولی بدون گوشه لبش باال می رود . خودم را به او می رسانم و در کنار او قرار می گیرم
:شود، می گویداین که صدای خندیدن خارج

باید. فعال همه چیز به ما بستگی داره. اونا به موقعه اش وظیفشون رو انجام می دن« -
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فقتی اونجا . تو فقط هر چی بهت گفتم انجام بده. یز آمادگی داشته باشیمبرای همه چ
».رسیدیم خودت می فهمی

در . به فکر فرو رفته است. نمی دانم چرا برای این گروه توضیح دادن مشکل است
:سکوت راه می پیماییم تا این که می پرسم

»شما این جا چه کار می کردین؟« -
چون با تاخیر ولی به نظر فقط حضور فیزیکی داردسرش را به طرف من می چرخاند 

:می گوید
»چی؟« -

:دوباره سوالم را تکرار می کنم و او جواب می دهد
م زمانی نوبت من شد تا این جا بدالبته از شانس . محافظت می کردماز راکاناک« -

البته دو نفر دیگه هم باهام بودن ولی مجبور . نگهبانی بدم که همه از این جا رفته بودن
. اون یکی هم به خاطر ماموریت از این جا رفت. شدم یکیشون رو بکشم

:حس کنجکاوی در من تحریک شده است
»؟چرا اونو کشتی« -

:با تاسف می گوید
اون یکی یه روز که من و . یکی از بهتری رفیقام بود ولی داشت خیانت می کرد« -

رو بر می ضاع شهر چه طوره، او داشت راکاناکن تا ببینم اوورفته بودیم بیردوستم
تیم و این که بیرون آوردن راکاناکبرگشموقعشانس آوردیم که به . داشت و می رفت

رو از دستگاه اونو دیدیم که داره راکاناکدیم و وقتی سر رسی. یه کم طول می کشه
».شروع کرد به طرفمون تیر اندازی کردن. خارج می کنه خیلی تعجب کردم

.ی چشمانش دوباره شکل می گیرندند، به نظر می رسد آن صحنه ها جلوسکوت می ک
رو رداره ولی او مصمم بود تا راکاناکهر چی ازش خواستیم که از این کارش دست ب« -

اول به پاش شلیک کردم خره من هم مجبور شدم به طرفش شلیک کنمباال. خارج کنه
.به طرف سینه اش نزده بودم، رفیقمو می کشتولی اون دست بردار نبود و اگه تیر به 

. اموش می شود و من هم نیاز نمی بینم تا بقیه اش را از او سوال کنماو خ
».اینو بگیر« -

:بی سیم می زندو به پارکاددهدمشعل را به دست من می
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»ا چه کار کردین؟چی شد شم« -
:کمی با تاخیر می گوید

شما کجا . تقریبا توی ساختمون اصلی هستیم. هیچ کس رو توی راه ندیدیم« -
»هستین؟ ورودی رو منفجر کردین؟

راه ورودی رو هم طوری منفجر کردیم که . تقریبا یکی دو دقیقه دیگه می رسیم« -
»شما کجا مستقر می شین؟ راه ورودی رو بلدین؟. حتی نور هم نمی تونه وارد بشه

هی من هیچ بوی خوبی از این ماجرا به مشامم . آره ما تقریبا همین اطراف هستیم« -
ا خارج لعنتی رو از اون جفقط او راکاناک. تونین انجام بدینهر کار می . نمی رسه

». کنین
».باشه ما تمام سعیمون رو می کنیم« -

:می گویدبی سیم را قطع می کند و 
».خودت که شنیدی باید عجله کنیم« -

خیلی زود .قدم هایش را آنقدر سریع بر می دارد که تقریبا به حالت دویدن در می آییم
من می گیرد مشعل را از دست او. می رسیمگفت به آن محل که جونادینتر از آن چه 

با نزدیک شدن او در بیشتر . تونل است می رودو به طرف دری بزرگی که به اندازه
ن ها چراغی آن قرار دارد و کنار هر کدام از آدو دستگیره بزرگ روی . نمایان می شود

هیچ راهی برای دیدن داخل وجود ندارد و حتما . به حالت خاموش روی در نمایان است
. ید آن در را باز کردبا

در نگاه اول کدر به نظر می آید ولی وقتی دسته اش را در دست می گیرم، در اثر پاک 
ار آن چه که فکر می کنم در نسبت به . شدن گرد و غبار، استیل براق نمایان می شود

وارد می شویم و . جثه اش سبک است و به راحتی با کمی فشار به داخل باز می شود
:با دستش من را متوقف می کند و می گویدجونادین

».بر کن من االن بر می گردمصهمین جا « -
صدای برخورد با. مشعل را همراه خودش می برد و من را در تاریکی تنها می گذارد

باالخره صدای پایش قطع می شود و بعدمیزی و گاهی ریختن اشیا بر روی زمین، 
. از مدت کوتاهی صدای فشار دادن کلیدی به گوش می رسد
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که برای لحظه ی کوتاهی زمین را روشن می ناگهان مثل رعد و برق در تاریکی شب 
پس از .کوتاه این جا را روشن می کندالمپ های مهتاب برای لحظاتناگهانکند، 

. خل رویا می بردمثل انفجار بمب همه جا روشن می شود و من را به دالحظات کوتاهی 
چون این مطمئن هستم که رویاست. باورم نمی شود که دارم این صحنه را می بینم

.صحنه ها واقعیت ندارند
که در ردیف های منظم کنار یکدیگر با شش کامپیوتر که است کوچکیسبتا نسالن 

حتی دستگاهی متفاوتی که تا به حال . ، فضای آن جا را پر کرده اندچیده شده اند
ولی با دقت بسیار در بین آن ها .م در کنار کامپیوتر ها قرار دارنده اعکس آن ها را ندید

. پرینتر و اسکنر را تشخیص می دهم
.بر روی بعضی از میز ها میکروسکوپ هم دیده می شود

تمام این وسایل روی میزی قرار گرفته اند که مانند حصاری دو تا دور یک صندلی 
تمام میز و صندلی ها شبیه همدیگر هستند و طرز چیدش آن ها نیز . کشیده شده است
. به یک گونه است

بر روی دیوار روبرو یک صفحه نمایش بزرگ دیده می شود که به اندازه همان دیوار 
و با در کوچکی به داخل از شیشه ساخته شده است نیمی از دیوار سمت راست.است

. با این که کدر است ولی می شود داخل اتاق را دید. قی مرتبط می شوداتا
دور تا دور اتاق میز کشیده شده است و همچنین میز بزرگی نیز در وسط اتاق قرار داده 

و وسایلی که نارنجیسبز، زرد ومحلول های روی آن پر از لوله های آزمایشگاهی، . اند
با آنقدر آن جا پر از وسیله آزمایشگاهی است که. امبه عمرم هیچ یک از آن ها را ندیده 

. را فراموش می کنمبقیه آن هاشکل نگاه کردن به دیگری،
انگار از آن کپی گرفته باشند ولی . اتاق سمت چپ درست شبیه اتاق سمت راست است

در این اتاق وسایل گوناگونی آزمایشی دیده می شودند که . وسایل آن ها متفاوت است
دستگاه های کوتاه و بلند که روی هر کدام از آن ها صفحه . تمام آن ها دستگاه هستند

گاه ها استفاده می تبه نظر از آن ها برای کنترل دس. ی نمایش کوچکی دیده می شود
. کنند

از آن بیرون می آید و من را با نیز در سمت چپ وجود دارد که جونادیندر دیگری
. دست احضار می کند تا همراه او بروم
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».رو خارج کنیمزود باش باید بریم و راکاناک« -
. آنقدر این محیط من را مورد شگفت قرار داده اند که نمی خواهم از جایم تکان بخورم

. جاستاینمواد سازنده یآن چیز که بیشتر از همه من را شیفته خودش کرده است، 
. ندلی تا دیوار ها و دستگاه هااز میز و ص. همه جا یک دست استیل براق است

» ... هی؟ . داری چیکار می کنی؟ با تو هستمزایراسهی « -
ناگهان متوجه جونادین می شوم که به تعجب به من می نگرد و دهانش باز و با دستش 

.به من عالمت می دهد
یکی در رو برو و دیگری در سمت چپ ،دو در. وارد در می شومد از اوبا کمی تاخیر بع
. دیده می شوند

که وارد سالن باریک ولی کمی دراز رو برو را باز می کند تا اینبی درنگ دِرجونادین
که به طور مساوات در هر طرف قرار گرفته در این جا شش در دیده می شود . می شویم

هر در اسم یک روی . کف این جا فرش شده است و در ها به رنگ قرمز هستند.اند
.دکتر نوشته شده است

که در سمت دکتر ویالنین: رویش نوشته شده استمستقیم به سمت اتاقی کهجونادین
من هم از او پیروی می کنم و وارد . چپ و در وسط قرار دارد، می رود و وارد می شود

. می شوم
. شاید دارم رویا می بینم. شدید تر می شودهر لحظهصدای قلبم را می شنوم که 

.ناگهان احساس می کنم کسی من را به طرف خودش می کشد
» چرا دنبالم نمی آی؟هی تو چت شده؟« -

جونادین را می بینم که من را به طرف خودش می کشد و واردارم می کند تا با او 
.همگام شوم

» . یس ببخشیدچیزی ن« -
بیشتر توجه را به طرف ی اش وار که حاشیه های شعله مانند نقره ایآینه کوچک روی د

نسان را به نمایش می اتا هتابلو های بزرگ و کوچک که از منظر. خودش جلب می کند
. ذوق آدم را تحریک می کندگذارند و باز حاشیه های منبت کاری شده با گل و گیاه 

و نقش و نگاری از شیر بر که تا سقف کشیده شدهچوبی کمد لباسی بلند و باریکی 
تختی نیز در همان طرح . در گوشه اتاق کنار در قرار گرفته استروی آن حکاکی شده، 
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لحاف و بالش آن من را تحریک می کند تا روی . در سمت دیگر اتاق قرار گرفته است
کمد کوچکی کنار تخت وجود دارد که بر روی آن ساعت، چراغ مطالعه و . آن دراز بکشم

. گلدانی که در آن گل دیده نمی شود، قرار دارند
فکر . باالخره فرش بی نظیر و هم چنین رنگ کرم دیوارها همه چیز را تمام می کند

باید این مکان را برای همه . نمی کردم که به این سرعت به آرزویم دست پیدا کنم
کاش دوربین عکاسی با خود داشتم تا از این جا عکس می گرفتم و به . توصیف کنم

. همه نشان می دادم
تنها جایی که روی دنیا سالم مانده است و . خدایا باور نمی کنم که در این جا هستم

تنها جایی که از بدبختی در امان مانده . هیچ اثری از خرابی و خاکستر دیده نمی شود
.دریا به عمل می آید و همانجا رشد می کندمثل مرواریدی که در بین خطرات . است

. برای این که مطمئن شوم که خواب نیستم دستم را روی دیوار و کمد لباسی می کشم
. نبوده اندنه خواب نمی بینم چون هیچ یک از خواب هایی که دیده ام به این وضح و

» خوبه؟ حواست کجاست؟حالت . نه یه اتفاقی واست افتاده« -
» اینجا فقط یه کم شگفت زده ام کرده . چیزی نیست« -

وتی از کنار آن ها می گذرد و حتی به آن ها نگاه نمی ابا بی تفسپسلبخندی میزند
کف دست راستش را با دستمال . روبروی آن می ایستداو به طرف آینه می رود و. کند

صفحه آینه مانند .را روی صفحه آینه می گذاردتقریبا تمیزی پاک می کند سپس آن 
. فلش دوربین عکاسی عمل می کند سپس بوقی مالیم به صدا در می آید

و بعد از مدت کوتاهی جمله ای روی صفحه آینه پدیدار دستش را بر می داردجونادین
کنجکاوی من را . از این فاصله نمی توانم جمله روی صفحه آینه را بخوانم. می شود

ولی با رسیدن من جمله از روی . نزدیک می شومین که به اوتحریک می کند تا ا
.شودصفحه آینه محو می

بوق بعدی نیز به صدا در می آید و همزمان دری مربعی شکل کوچک روی دیوار نمایان 
. در به صورت خودکار باز می شود و دستگاهی شبیه کامپیوتر نمایان می گردد. می شود
روی چشم راستش را دست چپش را روی صفحه دستگاه می گذارد سپس جونادین

دستگاه که شبیهدوباره مدتی صبر می کند تا این که . چشمی دستگاه می گذارد
. کامپیوتر است مانند در باز می شود و درون خود را به ما نمایش می دهد
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. تمام اجزای آن آهنی است و داخلش نیز شبیه گاو صندوق است
جعبه سیاهی است .دست دراز می کند و تنها شی درون آن را بیرون می آورددینجونا

آن جعبه مشابه آن را دیده بودم ولی این جعبه کمی دراز تر از کاریسانکه در دست 
درست شبیه جعبه ی خودکار یا روان . که از درون نامه پدر من بیرون آورده بوداست

. نویس است
سرش را به عالمت رضایت . آن را باز می کند و به داخلش نگاهی می اندازندجونادین

درست جونادین. نمی توانم داخل آن را ببینم. تکان می دهد و در آن را می بندد
آن را داخل جیب او. را ببینمنو من نمی توانم داخل آروبروی من قرار گرفته است 

:ارونی اش می گذراد و می گویدب
».ماموریت انجام شد باید هر چه سریع تر از این جا خارج بشیمخب « -

من هم به دنبال او روانه می . در مخفی داخل دیوار را می بندد و از اتاق خاج می شود
. تا می توانم داخل را نگاه می کنم تا همیشه در ذهنم باقی بماندولی قبل از آن شوم 

.تمام جزئیات اتاق را به ذهنم می سپارم
بدون این که بر گردم آهسته به عقب گام بر می دارم تا بتوانم از آخرین لحظات استفاده 

در . تا بتوان در حال ترک کردن آن جا، داخل را ببینمدر اتاق را نیز باز می گذارم . کنم
.گام بر دارمجونادینهمراهآخر با ناپدید شدن اتاق پشت دیوار مجبور می شوم تا 

.این که به سالن اصلی می رسیماین سالن می گذریم تا بط به از در مرت
»...در خارجنباید از او« -

:شک و وحشت می گویدناگهان حرفش قطع می شود و با 
»این صدای چیه؟ « -

.مثل مجسمه خشکش زده استدستش را به نشانه سکوت روی بینی اش گذاشته است 
انگار گله ای کرگدن در حال دویدن . چون من نیز صدا هایی رو می شنومحق با اوست

. هستند
. زمین را نیز می لرزانندعالوه بر صدایی که تولید می کنند، 

:بر وحشتش افزوده تر می شود و می گوید
»گروه ما کسی این جا رو بلد باشه فکر نکنم به غیر از؟ این صدای پا ماله کیه« -
»و بقیه بچه ها باشن؟پارکادشاید « -
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».حتما به ما خبر می دادن. نه اونا نمی تونن باشن« -
به نظر می رسد . صدای پاها تا پشت دیوار ادامه می یابند و در آن جا متوقف می شوند

ن بر روی دبعد از مدت کوتاهی صدای ضربه ز. دباید بیشتر از چهار نفر باشتعداد آنها ن
دوباره صدای پاها را می شنوم . انگار چیزی را به دیوار می کوبند.شوددیوار شنیده می

. که با سرعت به طرف باال می روند
گاهی بین آن ها صحبتی رد و بدل می شود ولی نه صدا واضح است و نه گفت و گوی 

فضای حاکم . حس ششمم به من می گوید که این جا اتفاقاتی خواهد افتاد. بین آن ها
. نیز چنین جوی را بر ما وارد می کند و لرز بر اندامم انداخته است

:با نهایت اضطراب می گویدبی سیم به صدا در می آید و پارکادناگهان
. ممکنه هر لحظه سر برسن. بچه ها مواظب باشین گروه قرمز اون جا رو پیدا کرده« -

».هبرسبه راکاناکنباید دست اونا. شینبی ن مخفهر جا می تونی
صدای مهیبی به گوش می رسد و گرد و غبار همه ناگهان با پایان یافتن حرف پارکاد،

، خودمان را من و جونادینناگهان. جا را فرا می گیرد و ما را به سرفه کردن می اندازد
نشانه می ،روی زمین می خوابیم و اسلحه ها را آماده به طرف محل صدامی بینیم که

. گیریم
که کنار میز سنگر گرفته است می رسانم سپس صبر می آهسته خودم را به جونادین

. کنیم تا گرد و غبار فرو نشیند
اونا هیچ کاری نمی دست ماست،تا راکاناک. واست به اطراف باشهنترس فقط ح« -

و بقیه ما رو تنها پارکاد. انجام بدهمن جدا نشو و هر چی بهت گفتم فورااز . تونن بکنن
». نمی زارن

. ه است را ببینیممی توانیم صحنه ای که به وجود آمدگرد و غبار کم کم می نشیند و 
صفحه نمایشی که روی دیوار روبرو قرار داشت به طور کامل نابود شده است و از جای 

.سوراخ بزرگی نمایان استآن 
با اسلحه شان همه جا را قرمز، همانطور کههمانطور که فکر می کردم چهار سرباز 

نگاه می کند ولی افاطربه سه نفر از آن ها بی وقفه . ی شوندمکنند، وارد وارسی می
و نمی هره دارد با این که ماسک بر چنفر چهارم چندان اهمیت به این کارها نمی دهد و 

. به دنبال چیزی می گرددولی انگار توانم چشمانش را ببینم 
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»ببینم چه قدر تیر داری؟. واستو جمع کنیباید ح. دست و پاتو گم نکن« -
».نمی دونم« -

. چنگ می زند و اسلحه را از من می گیرد
. تیر ها رو هدر نمی دی.خشابت بیشتر از هفت تیر نداره. کمه ولی از هیچی بهتره« -

».الکی تیر نمی زنی
:سپس به سمت راست نگاهی می کند و می گویدآن ها می اندازد به ی دوباره نگاه

».من باید جامو عوض کنم تا از سمت راست ما رو غافل گیر نکن« -
:با دستش سمت راست من را نشان می دهد

. واسم به اون جا هستتو این قسمت رو داشته باش من هم ح. من باید برم اونجا« -
بیش . به طرف اونا شلیک می کنی تا من خودم رو به اونجا برسونم» حاال« وقتی گفتم 

».تر از یک تیر نمی زنی
.نفسم را در سینه حبس می کنم و سرم را به عنوان تایید تکان می دهم

وضعیت سربازان قرمز پوش را . با من جایش را عوض می کندبدون این که بلند شود، 
در تا بتوانم عکلس العمل درستی از خودم نشان دهم و همینطوردر نظر می گیرم

. قرار گیرمبهتری وضعیت 
»حاال « -

با فریادی کوتاه بلند می شود و با چهار قدم فاصله را طی می کند و در آخر روی زمین 
من هم با بلند شدن او بدون این که . سنگر می گیردمی خزد و پشت میز کامپیوتر 

اسلحه را باال می آورم و به صورت تقریبی ماشه را می سرم را باال بیاورم و نشانه بگیرم، 
. کشم

با لگدی که اسلحه به دستم می زند، اسلحه از دستم رها می شود ولی در لحظه ناگهان
. ود، تنم را می لرزاندصدای تیر مثل پتکی که روی آهن زده می ش. آن را می گیرمآخر 

بدن هیچ مزاحمتی به مقصدش می و جونادینآن ها غافل گیر می شوندخوشبختانه 
آن ها هم در برابر شلیک من از خودشان عکس العمل نشان می دهند و بی درنگ . رسد

. پشت میز ها سنگر می گیرند
دستش را به عنوان توقف سپس انگشت شصتش را به عنوان این که کارم را جونادین

شه میز به اطراف سر کشی می کند تا واز گ. خوب انجام دادم،  به من نشان می دهد
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. دوباره از وضعیت آگاه شود
. ه راحتی می شود تمام سالن را دیدبگرد و غبار به طور کامال از بین رفته است و 

چهار . صفحه نمایش کامال از بین رفته استآمده وروی دیوار به وجودسوراخ بزرگی 
.به دلیل سنگر گرفتن دیده نمی شودهم نفر 

تیری که شلیک . با ناباوری به این مکان رویایی که حاال از بین رفته است نگاه می کنم
. کرده بودم به یکی از مانتیور ها اصابت کرده و روی زمین واژگون شده است

دلم نمی خواد هیچ . رو می خواهیمما هیچ کاری نداریم و فقط راکاناکهی ما با ش« -
».خونی ریخته بشه

سکوت می کند سپس ادامه می دهد
البته اگه راه مخفی رو منفجر نمی کردین شاید . فرار وجود ندارهیهیچ راه ی برا« -

».می تونستین فرار کنین
:جدی می شودشلحن

پس . در صورتی که بتونی از این جا فرار کنین، افراد من بیرون رو محاصره کردن« -
».و تسلیم کنینبدون درگیری خودتون

نیز در جواب با لحنی پر از راویتان. را با شلیک یک تیر می دهدجونادین جواب راویتان
:تهدید ، می گوید

این جا رو م شما انجام ندیدن، از اون کاری رو که ما می خوای. این آخرین اخطاره« -
»...اگه جونه تون رو . سوراخ سوراخ می کنیم

جواب او را لیک یک تیر دیگر شبا تمام شود وجونادین اجازه نمی دهد حرف راویتان
.می دهد

اسلحه. ناگهان چهار نفر را می بینم که از حالت سنگر خارج می شوند و می ایستند
خشاب اسلحه این طور که من می بینم . نفر نشانه می گیرندهایشان را به طرف ما دو 

. هایشان بیش از سی چهل تیر است
، صدای در تمام فضا پخش می شود و صفیر های گوش خراش ارانمانند بمب بناگهان 

همزمان صدی شکسته شدن شیشه ها و همچنین . از باال، چپ و راست عبور می کنند
دستگاه ها و مانیتور های روی میز به هوا پرتاب . سدکمانه کردن تیر ها به گوش می ر

. ه مانند جشن در هوا به پرواز در می آیندمی شود و تمام برگه ها ب
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بی اختیار به میز . زیاد است که با دو دستم گوش هایم را می گیرمصدا آنقدر زیاد است 
سرم را . تا آن جا که می توانم به داخل سینه ام جمع می کنمتکیه می دهم و پاهایم را 

. خم می کنم و روی زانو هایم می گذارم
.برخورد پوکه هایی با زمین، تیر اندازی تمام می شودصدای بعد از مدتی با شنیدن 

شیشه و برگه .را بر روی دیوار گل دوزی کرده انداثر گلوله، اشکال ناهمگن و تیره ای
تمام دستگاه ها روی زمین واژگون . ده اندیزمین را پوشانهای سوراخ سوراخ شده، سطح 

. شده اند و هیچ یک از آن ها سالم نمانده است
.می افتد که کنار او زمین پر از خون شده استناگهان نگاهم به جونادین
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٣٠

محاصره

ولی از بین انگشتانش خون بیرون می دستش را محکم روی بازویش فشار می دهد 
از گوشه میز . و چشمانش را بسته استدندان هایش را روی هم فشار می دهد. ریزد

بروم ولی او چشمانش را باز می کند و تا به کمک جونادینموقعیت آن ها را می سنجم 
. حالش خوب استبا نشان دادن شصتش به من می فهماند که 

. سرازیر شده استپیشانی اش بر رویصورتش سفید شده و عرق 
»!معطلشون کن« -

با احتیاط قدم بر می دارند و با . گروه قرمز را می بینم که هر لحظه نزدیک تر می شوند
آب دهانم را قورت می . ه طرف صدا معطوف می شوندبنگاهشان،صداییکوچک ترین 

فاصله بین هر شلیک را . بدون هدف به طرف آن ها شلیک می کنمدهم و دوباره 
. طوالنی می کنم تا زمان بیشتری آن ها را معطل کنم

را بیرون آورده است و با کمک دهان پارچه ایکول پشتی اش داخلاز جونادین
. بستن آن در باالی بازویش است تا از خون ریزی بیش تر جلوگیری کندمشغول

صدای تا این که به جای صدای شلیک تیر، من هم پیاپی تیر ها را شلیک می کنم
. خشاب اسلحه ام خالی شده است. ضعیفی از آن بر می خیزد
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اسلحه اش . و خودش را جمع و جور کرده استشتهگکمی رنگ به صورت جونادین باز
. شلیک می کندرا از روی زمین بر می دارد و بی هدف به طرف آن ها 

ناگهان صدای ضربه سپس برخورد در با دیوار مثل صدای ناقوسی در شهر توجه آن 
ما دو نفر، به سریع بر می گردند و با بی توجه ی به . چهار نفر را به خود جلب می کند

در حالی پارکاد و کیداتون. نگاه می کنند،ه اندوارد شدمتفاوت دو نفری که از دو در 
ایستاده اند و هر کدام به طرف دو نفر نشانه گرفته ،که در دو دستشان هفت تیر دارند

.اند
:پارکاد رو به راویتان، درحالی ابرو هایش به هم نزدیک شده اند، می گوید

»به طرف گروه من تیرندازی کردی؟ « -
ما با کسی کاری نداریم البته تا زمانی که . اونا بی دلیل به سمت با تیراندازی کردن« -

»هدف هامون متفاوت نباشه 
.پارکاد و کیداتون سالحشان را غالف می کنند

ولی اوجلب کنمسعی می کنم نظر او را به طرف جونادین .به کیداتون اشاره می کنم
. توجه ی نمی کند

»این گوی و این میدان هدف؟« -
راویتان چند قدم به پارکاد نزدیک می شود 

»فقط منتظر موقعیت هستنحتی الشخور ها هم همه چیو فهمیدن. بی خیال« -
»خب پس منتظر چی هستی؟ « -
»من دارم کارمو انجام می میدم دنبال دردسر هم نیستم « -

. کیداتون را به طرف خودم جلب کنمدوباره با تکان دادن دست سعی می کنم توجه 
.با اشاره، نگاه کیداتون را به سمت جونادین دعوت می کنم. اینبار موفق می شوم

»جونادین تیر خورده « -
با دستش سربازی که راهش را کیداتون . به سمت جونادین می چرخندهاهمه ی نگاه

.کنار جونادین می رودبه سد کرده است، پس می زند و 
جونادین در حال که  صورتش در هم فرو رفته است و دستش را بر روی زخمش 

:گذاشته است، می گوید
باید همون دفعه اول که بهش شک کرده . اون خائن برای اینجا جاسوسی می کرده« -
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».بودم، می کشتمش
:راویتان می گوید

»وظیفه شناسسرباز وفادار و . از کلمه بهتری به جای خائن استفاده کن« -
».خائن بودبارینادام. تو گروه شما باشه تو گروه ما بوداون قبل از این که « -

.می رسددادی بر روی راه پله ها به گوشتعو تجهیزات قدم برداشتن طنینناگهان 
تا این همه در سکوت، به انعکاس صدا گوش می دهند .آرام و با نظم قدم بر می دارند

. شش نفر نمایان می شوندوارد شده اند، کیداتون و پارکادکه از دو دری که
» گروه آبی « 

تا به نزدیکی ما می دبعد از برسی موقعیت، آرام قدم بر می دارن.سالحشان غالف است
.رسند

:استفاده می کند و رو به من آهسته می گویدفرصت از کیداتون
قبل از این که وارد سالن بشی یه در . کنیتو باید بری پایین و برق رو قطعهی « -

جعبه فیوز رو پیدا می کنی و برق رو . از پله ها میری پایین. وجود داره که سمت چپه
».واست رو خوب جمع کن تا کسی تو رو نبینهح. قطع می کنی

با تاخیر جونادین. می کند و سرش را تکان می دهدسپس نگاهی به جونادین
. ب مثبت می بنددچشمانش را به عنوان جوا

: با سرفه و آه و ناله می گویدجونادین
»..اونجا« -

.را بیرون می آوردبرد و از جیب داخلی جیبش راکاناکدست می
که تور رو می بره یه نردبون هست. ردی باید از این جا فرار کنیی برقو قطع کوقت« -

وقتی به طبقه چهارم رسیدی. باید از این جا فرار کنی. رو بگیربیا راکاناک. طبقه چهارم
». باید از طریق هوا فرار کنی

آن را بر می دارم و در . را روی زمین هل می دهد تا به دست من می رسدراکاناک
خطی رسم می کنم، با تعجب می ه با نگاه های متعددم بین راکاناک و جونادینحالی ک

:گویم
»باید بکنم؟چه کار چی؟ من؟ « -

.را بیابم ولی کسی به جزء من نیستا نگاه می کنم تا شاید مخاطب اوپشت سرم ر
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صورتش را پر کرده ،در حالی که چین و چروک،وقتی حیرانی من را می بیندجونادین
: می گوید,است

باید تا زمان رو از دست نداده ایم از این جا خارج . احمق بازی از خودت در نیار« -
».همه ی امید ما به توست. شیب

. را داخل جیب داخل باروینی ام قرار می دهم و در آن که زیپ دارد را می بنددراکاناک
کس هیچ. آرام به سمت در می خزم، همه در حال صحبت کردن با همدیگردر حالی که

. می گیرمرخودم را روی زمین می کشم تا در دو قدمی در قرا. واسش به من نیستح
بی درنگ خودم . با یک جستن کوتاه خودم را به در نیمه باز می رسانم و وارد می شوم

. خبر نکندبا را به در سمت چپ می رسم و آن را آرام باز می کنم تا صدای آن کسی را 
. گفته بود، از پله ها پایین می رومکیداتونهمان طور که 

قفسه هایی . ی نسبتا بزرگی است که برای یه لحظه من را مبهوت خودش می کندانبار
یخچال های بزرگ برای ... . سیب زمینی، گوجه، پیاز، . که پر از مواد غذایی خام هستند

قفسه جداگانه که داخل آن ادویه و . آب ها پاستوریزه. نگهداری لبنیات و گوشت
. چاشنی ها قرار دارند

برق و روی دیگری : اتاق وجود دارند که روی یکی از آ نها نوشته شده استدو در نیز در 
ان نردبانی متنها نردبانی که به نظر ه. دستگاه های برودتی و حرارتی: نوشته شده است
. کنار اتاق برق قرار داردگفته بود، است که جونادین

مشام بیشتر از بقیهادویه و چاشنی هابوی همه بویی داخل انبار به مشام می رسد ولی 
ال به الی این بو ها، بوی کهنه گی خاصی نیز توجه من را جلب می . را تحریک می کند

. کند
می روم و در آن را با فشار دادن که در نزدیکی نردبان قرار دارد به طرف جعبه فیوزی
ه همانطور که فکر می کردم فیوز های هر بخش کنار یکدیگر چید. دکمه ای باز می کنم

. سالن اصلی... اتاق ها و آشپز خانه، آزمایشگاه اصلی، . شده اند
. کنمحتی فیوز این جا را نیز قطع می. بعد از کمی تامل تمام فیوز ها را قطع می کنم

، قطع می سالن به گوش می رسددر سر و صدایی که ، دن تمام چراغ هاشبا خاموش 
.شود
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کانال باریکی است که می . می دهم و از نردبان باال می رومبیشتر از این وقتم را هدر ن
بقه باالخره نور را می بینم که از الی بعد از گذشت دو ط. توانم در باالی آن نور را ببینم

. سوراخ ها کانال را روشن می کند
قسمت های زیادی از کانال نابود شده است تا . بدون هیچ وقفه ای از نردبان باال می روم

ولی با این وضعیت . تسی که نردبان در قسمت هایی باالیی به هیچ جا وصل نیجای
م کانال به کلی نابود شده است و هیچ هاردرست در طبقه چ. خودم را به باال می رسانم

. راهی به قسمت های باال نیست
کمی . خودم را در اتاق نسبتا بزرگی می بینم. لبه را می گیرم و خودم را باال می کشم

همان جااین. این جا را به یاد می آورموقتی سوراخ روی کف را می بینم. برایم  آشناست
. آن سوراخ فرو رفتدررا مالقات کردیم و پای من نابیداکمکان شوم است که دیروز

. بیشتر سوال نکردمه چرا در مورد فرار هوایی از جونادینبه خودم لعنت می فرستم ک
چیزی در مورد هوا م را جلب کند ولی توجهید چیزی ااندازم تا شبه اطراف نگاهی می

. دیده نمی شود
از در خارج می شوم و از . می روم تا شاید چیز خاصی ببینمدر ورودیام به طرف آر

ه قرمز را می بینم که در حال شبح های گرو. ن نگاه می کندیفضای باز به طبقات پای
که به نظر تعدادشان از هشت نفر بیشتر ی همهباناننگ. پرسه زدن و  نگهبانی هستند

به ناچار دوباره . هیچ راهی برای فرار وجود ندارد. است، تا طبقه دوم را پوشش داده اند
. به داخل اتاق بر می گردم

باید راهی برای خارج شدن از این ساختمان، در این اتاق وجود داشته به گفته جونادین
به طرف چند پنجره که فقط چارچوب آن ها باقی .جا را بگردمباید با دقت این . باشد

.کنار پنجره ها دیده می شودهنوز رد پای ورارین. مانده است می روم
جوم ساختمان های مخروب، نظمش را به که هروی من خیابان بزرگی وجود دارد روب

. ولی چیزی پیدا نمی کنم. هم زده است
شاید باید از طریق لوله یا طناب خودم را به. استی شاید منظور جونادین چیز دیگر

که روی لبه ن برای مطمئن شدن خودم را از پنجره خارج می کنم تا ای. پایین برسانم
و قبل محکم می گیرمبا دو دست چار چوب پنجره را . قرار می گیرمبیرونی ساختمان 
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لبه های بیرونی ساختمان را برسی از این که تمام وزنم را به روی پاهایم منتقل کنم، 
. تا از مقاوم بودن آن ها مطمئن شوممی کنم 

تقریبا . ، و لباس هایم را به حرکت در آورده استکمی صورتم را اذیت می کندگرمی باد 
. قدرت خودش را از دست داده استو خورشید از نیمه گذشته 

توانم، خم می شوم و به مشت هایم را کمی محکم تر می کنم سپس تا جایی که می 
.هیچ لوله یا میله ای دیده نمی شود تا بتوان از آن پایین رفت.پایین نگاه می کنم

. ای قابل توجه می افتداهم بر گردم که ناگهان چشمم به شینامید می شوم و می خو
روبرو کشیده تا تیر برق واقع در خیابان ه ای شبیه فرمان موتور روی سیم برق که میل
کامال مشخص است که آن میله را با دست به این شکل در آورده . ، قرار دارده استشد
. اند
باید با آن میله روی سیم سر بخورم . چی بوداال متوجه می شوم که منظور جونادینح
ولی تجربه اولین بار و هم چنین ارتفاع . به زمین برسانماز این جا دور شوم و خودم را تا 

ناگهان صدای پایی را می شنوم که به این اتاق نزدیکتر می . تردید در دلم می اندازد
:شود

».یه سرو گوشی آب می دم و میام. یه صدایی از این جا شنیدم« -
دیگر هیچ راه بر گشتی. صدای قدم هایش نشان می دهد که او به این طرف می آید

دو . له را بر می دارم و روی سیم برق قرار می دهدهم زمان با ورود آن سرباز، می. تنیس
. دسته اش را محکم در دستانم می گیرم و با یاد خدا خودم را رها می کنم
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٣١

تهاجم

را صدا سرباز قرمز پوش را می شنوم که همکارشهمراه با به پرواز در آمدنم، فریاد های 
. می زند

چشمانم را به اشک آورده است و از تماس میله و سیم برق، مثل ،باد در اثر سرعت
در اوایل شیب به سمت پایین  سیم کمی . جرقه تولید می شودفشفشه ای باالی سرم 

هم خط افق می شود و در آخر شیب آن حالت صعودی زیاد است ولی رفته رفته شیب 
. به خودش می گیرد

ولی . هد کرد تا در آخر راحت توقف کنمخوشبختانه این شیب صودی به من کمک خوا
تاب و تحمل را از دستانم می رباید و چشمم به چیزی می افتد که ناگهان در نیمه راه 

وسط خیابان ایستاده اند و انتظار باز مشکی پوشسرحدود ده. نزدیک است سقوط کنم
به سوی جالد مجرمی که کشان کشان و بدون اختیاردرست مثل . من را می کشند
. کشیده می شود

خواهند همچنین بعد از فرود آمدن ده اسلحه به سمت من نشانه ارتفاع کمی زیاد است 
. به غیر از خدا کسی نیست که به من کمک کند. رفت
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ا روی شیار داخل پایم ر. مشکلی توقف می کنمچدر آخر سیم و باالی تیر برق بدون هی
کمی خودم را معطل می. و با دو دست باالی تیر برق را می گیرمتیر برق می گذارم

. کنم تا شاید کسی به کمکم بیاید ولی فقط خودم را خسته می کنم
همه . ایستاده اندمجسمه ایمن خاموش و مثل ین ها هم چنان در فصله ده مترآ

می هم چنین مهمات و اسلحه هفت تیری دور کمرشان دیده. اسلحه به دست هستند
.شود

یکی از آن ها که جلو دار بقیه است، به همزمان با پایین آمدن من از تیر چراغ برق، 
. طرف من نزدیک می شود

در یک متری باقی مانده به سطح زمین، تیر را رها می کنم و با پرش روی زمین فرود 
ش اسلحه قرار دارد، بین من و سربازان دیگر می ان طور که در دستسرباز هم. می آیم

:می گویدایستد و 
»؟ کجاستراکاناک« -

:دتکرار می کندوباره . بگویم و فقط او را نظاره می کنمندارم که چیزی در جوابش 
»کجاست؟گفتم راکاناک« -

ت شبیه آن دو گروه ومثل گروه قرمز و آبی ماسک به چهره دارند و لباسشان با کمی تفا
یده دهیچ رنگ در لباسشان تنها تفاوت این است که . لباس نظامی و کامال مشکی. است

. نمی شود
».زی روی که می خواین، دست من نیستاون چی« -

. با اشاره با دستش دو نفر را فرا می خواند
».بگردینش« -

آن ها یقه من را می گیرد زیکی ا. دو نفر از گروه جدا می شوند و به طرف من می آیند
:و به طرف خودش می کشد

».زود باش. دستاتو از هم باز کن« -
. به ناچار دستانم را به صورت بال هواپیما، باز می کنمکمی مقاومت می کنم ولی 

. به فکرم نمی رسدیچیزباید کاری انجام بدهم ولی. مطمئنا آن را پیدا خواهند کرد
می افتد که در خیابان سمت راست، پشت دیواری مخفی شده ورارینناگهان چشمم به 

چشمم به داخل خیابان نگاهگوشهاز ،برای اطمینان بدون این که سرم را بچرخانم. است
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. او آن جا ایستاده است. می کنم
دست می برم تا اسلحه . هم با اوست پس باید کمی آن ها را معطل کنمحتما نابیداک

به خودم . ام را بیرون بکشم ولی به یادم می آید که آن را در آزمایشگاه جا گذاشته ام
: باید جوری دیگر آن ها را معطل کنم.لعنت می فرستم

». دست من نیستهی من که گفتم راکاناک« -
:همان سرباز دوباره یقه من را می کشد

».وگرنه گردنتو می شکنمخفشو آروم بگیر« -
»گفتم دست من نیست« -

به طرفم اسلحه می کشند و تقریبا با فریاد بالفاصله،. آن دو نفر را به عقب هل می دهم
:می گوید

زنده و مرده تو برام . همینجا روی ماسه ها دراز بکشیانگار خیلی دوست داری « -
».کوله پشتیتو بزار زمینحاال . فرقی نمی کن پس نزار تصمیمم عوض بشه

که در جیب بارونی ام را به غارت می برند و هم راکاناکبا این کار هم کوله پشتی ام
بند کوله پشتی ام راه نفوذ به جیبم را خوشبختانه . به دست آن ها می افتد،است

. را بیرون بیاورندراکاناکمسدود کرده است و آن ها نتوانستند 
و فقط نظاره همانطور همان جا ایستاده . تصمیمی برای انجام کاری نداردانگار ورارین

. گر است
:فریاد می زندناگهان یکی از سرباز ها 

».بخوابین رو زمین. کججنارنج« -
ن دو سرباز روی زمین درازمن نیز همراه آو همه بی درنگ روی زمین دراز می کشند

. بی اختیار دستانم را روی سرم می گزارم و چشمانم را می بندم.می کشم
هیچ صدای مهیبی به . فتدولی هیچ اتفاقی نمی اهمه در سکوت منتظر انفجار هستند

برای اطمینان مدت بیشتری در همان . گوش نمی رسد و هیچ نوری دیده نمی شود
به اطراف نگاه می بین دستم فضای از . حال می مانم ولی باز هیچ اتفاقی رخ نمی دهد

. کنم
ی غلیظ همه جا را فرا گرفته است مه . احساس می کنم درون اتاقی سفید رنگ هستم

شاید دارم خواب می بینم یا شاید مرده . هیچ کس را نمی بینم؛همه را بلعیده استو
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با دستم سعی می کنم تا مه را بشکافم تا از این خیال بیرون . می ایستمبی درنگ. ام
. بیایم

می کنم درون حمام بخار احساس . کم کم احساس می کنم توی گلویم فلفل می ریزند
چشمانم نیز مثل خرد کردن پیاز به سوزش می افتند و اشک از آن ها . ایستاده ام

. سرازیر می شوند
م ولی اگر همین طور ادامه پیدا کند حتما نمرده ابا این وضعیت مطمئن می شوم که 

دستم تقریبا نزدیک است تا از تنگی نفس روی زمین بیافتم که ناگهان . خواهم مرد
. کشیده می شود و قدم هایم به حالت دویدن در می آیند

و شوداز حجم آن کم مینیز نمه جلوی مهمانطور که بی اختیار گام برمی دارم، 
. مانگار از حمام بخار خارج می شو. پرده ای از جلوی من کنار می رودهمانند

! ما. باالخره مه کم رنگ می شود و ما از مه خارج می شویم
است و نمی پر از اشکچشمانم . یه نفر دستم را گرفته است و دنبال خودش می کشد

جوم هوای تازه کمی به ه.فقط گام به گام با او قدم بر می دارم. توانم او را واضح ببینم
با این وضعیت تعادل او . من نیرو می بخشد ولی به سختی می توانم تعادلم را حفظ کنم

گاهی وزن من را تحمل می کند و گاهی مجبور می شود من را به . را نیز به هم می زنم
.طرف خودش بکشد

از این . شودولی هیچ از سوزش آن ها کم نمی با آستینم اشک چشمانم را پاک می کنم
از شدت . سوزش آن قدر شدت پلک زدنم زیاد می شود که تقریبا چشمانم بسته هستند

اگر او دستم را ول کند مثل بچه ای وسط ازدیام . سرفه نیز نزدیک است خفه شوم
ولی او شومو روی زانو هایم خم از حرکت بایستمخواهم می . جمعیت گم خواهم شد

. همراه او گام بردارمبا کشیدن دست من را وادار می کند تا
».یه کم تحمل کن. ت زیادی نداریمزود باش فرص« -

.تا لحظه آخر خبری از او نبود. است ولی نمی تواند او باشدصدایش شبیه صدای ورارین
با تغییر . ناگهان دستم رها می شود ولی با سرعت دست دیگری در دستم قرار می گیرد

به سمت راست تغییر جهت می دهیم و صدای دور . کردن دست، راه نیز تغییر می کند
. شدن غریبه را می شنوم که به راهش ادامه می دهد

خورم و همراهیماین بار دیگر شانس نمی آورم و با تغییر جهت ناگهانی به زمین می
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سعی . تعادلش را از دست می دهد ولی نمی دانم که او هم به زمین می خورد یا نهنیز 
ناخود که ناک است که دمی کنم چشمانم را برای مدت کوتاهی باز کنم ولی آنقدر در

. و بسته می شوندآگاه باز
».باید زودتر از این جا دور بشیم. بلند شوزایراسزود باش « -

، دستانم تمام نیرویم را در پاهایم جمع می کنم. استصدایش را می شناسم او ورارین
را روی زمین می گزارم و در حالی که او دو دستش را روی کمر من حلقه کرده است، از 

. روی زمین بلند می شوم
».بلند شو... آره همینطور خوبه « -

با یک دست و کمک او در حال بلند شدن ناگهان تعادلم را از دست می دهم ولی 
. روی پاهایم به طور خمیده می ایستم. تعادلم را حفظ می کنم

».ت نداریمزود باش دیگه وق. فقط سریع  همرام بیا« -
با چشم های باز و بسته به دنبالش روانه می . با شدت من را به طرف خودش می کشد

فقط بی .آنقدر سوزش گلویم زیاد است که نمی توانم صدایی از دهانم خارج کنم. شوم
.سرفه می کنموقفه 

باید هر چه زودتر از این جا . سریع تر حرکت کنیزود باش تو باید . زایراستندتر « -
».بیا بیا. دور بشیم

قدر سرم درد می کند که بی اختیار عضالتم شل می شوند و روی آن.ولی نمی توانم
سعی ورارین. می توانم روی زمین کمی بخزمپاهایم نیرو ندارن و فقط. زمین می افتم

.د تا من را از روی زمین بلند کندمی کن
»...بلند شوزایراسبلند شو زود باش . بلند شو دیگه« -

مدت کوتاهی بی حرکت می ماند سپس با اضطراب وقتی بی اعتنایی من را می بیند،
:می گوید

. زایراسزود باش . اونا دارن میان این طرف. شیمبشو باید یه جایی مخفی پاو پاش« -
». بلند شو بلند شو

من را از روی زمین بلند تمام قدرت با دوباره دو دستش را دور کمرم حلقه می کند و 
و وارد ساختمانی که سمت راست به سختی خودم را روی دو پا نگه می دارم . می کند

دیوار تعادلم را حفظ می کنم تا این که در اتاقی تاریک پشتبا کمک. است می شویم
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. یمکمد چوبی سوخته شده مخفی می شو
:جلوی دهان من قرار می دهد و با اضطراب می گویداو دستش را محکم 

».نباید حتی تکون بخوری. اونا همین اطراف هستن. هیس ساکت باش« -
. پاهایم را به طرف خودم جمع می کنم تا کنترل بیشتری نسبت به آن ها داشته باشم

چشمان را کمی از سوزش چشم ها و دهانم کم شده است ولی با این حال نمی توانم 
مینان می دهم و او بعد از لختی با دستم به ورارین اط.برای یک مدت کوتاه باز نگه دارم

با این که دهانم بسته است ولی بی . درنگ دستش را از جلوی دهان من بر می دارد
. وقفه سرفه می کنم

». دارن به این جا نزدیک می شن. هیس صدای پاشون رو می شنوم« -
کمی تامل می کند

»حاال باید چه کار کنیم؟« -
را از جیب بیرون راکاناکبی درنگ . می افتمبا این سوال ورارین ناگهان به فکر راکاناک

:سپس در بین سرفه هایم می گویم. می گیرمو آن را به طرف ورارینمی آورم 
ن ...م. نی...ر ک...دو... جا ...ن...ای...از ... و ...این...ید...با.... تو... ببگیییر ..... نو .....ای« -

... می ... دن تو ..گر... می ... ال من...دنب... زه اونا...تا. ت بیام...همرام ...ون....می ت... ن
»...ی ...تون

». نه من نمی دونم باید کجا برم« -
:گویمرار میبا اص

د هر چی ...ی..با... تو تش...ت تو هس...دسناک.. راکا... ی دونن که ...نا نم ...او« -
».گه...دی... ی بگیر ...تظر چی هست..من. ش...د با...زو. جا بری... این ... ودتر از ...ز

. لختی درنگ سپس آن را از دست من می گیرد
».تو همین جا بمون ما میایم دنبالت« -

:اسلحه ای را به من می دهد و می گوید. مینان می دهمبه او اطسر تکان دادن با 
». االن دیگه همه جا پخش شدن. فقط خدا کمک کنه که اونا منو نبینن« -

با وارد راهرویی که از آن جا وارد این اتاق شده ایم، می شود و در جهت عکس ورود ما، 
بعد از مدتآوار های روی زمین سپس صدای برخورد پایش با . احتیاط به جلو می رود

.انگار از این جا خارج شده است. کوتاهی صدای پایش را نمی شنوم
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٣٢

نقشه

می این کمد پنهان کرده ام ولیچه مدت است که در اینجا، خودم را پشت نمی دانم
اشک لویم سرفه می کنم و گگهگاهی به خاطر سوزششته است کهذدانم آنقدر زمان گ

یپلک زدنم عاد. صورتم را خیس کرده بودن، خشک شده اندهایی که به خاطر سوزش
. و فقط کمی سرم درد می کندشده است 

راکاناک
هیچ به او کمک کند و فقط خدا . باید از این جا فاصله گرفته باشدتا این زمان، ورارین
به فقط صدای باد است که . دیگر هیچ صدایی به گوش نمی رسد. اتفاق نیافتاده باشد

. سر می زندمحل فرمانروایی اش 
؟من چه کار باید بکنم؟ ؟ چه اتفاقی برای آن ها افتاده استبقیه افراد گروه کجا هستند

؟ کجا باید بروم
کردن آن ناگهان به یاد جیبم نشان را بیرون می آورم ولی قبل از روشنبا کمی تقال از 

ه ای فعال چارولی . اموش کنیمو گفته بود که باید نشان ها را خا. می افتمحرف پارکاد
نگاهی به لیست گذینه پذیرش، قبل از روشن کردن . نیست و برد بیسیم ها کم است

با ناامیدی گزینه های . بتوانم کسی از آن ها را پیدا کنمافراد گروه می اندازم تا شاید 
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وشن می ر٤- باورانه گزینه آااموش را از زیر نگاه هایم می گذرانم تا این که به طور نخ
اعتماد نمی شود به این سرعت ولی نشانشان را روشن کرده اندفرادیام یا سایدن. شود
. کرد

نمی . مسیرش کامال به سمت من نیستولی فاصله اش با من در حال کم شدن است
کسی دیگر از نشانش استفاده ممکن است . گزینه پذیرش را روشن بگذارم یا نهدانم من 
نشانم .لی ممکن است این یک دام باشدشاید بهتر است من به طرفش بروم و. می کند

. خودم باید به سمت او بروم. را همانطور خاموش نگاه می دارم
نور خورشید کمتر شده . از اتاق خارج می شوم و با احتیاط به سمت در خروجی می روم

قبل از خروج اطراف را با دقت برسی می . و دوباره ماسه ها در حال پرواز هستداست 
. در این محدوده دیده نمی شودهیچ کس . کنم

حدوده به این ماو همچنان . برسی می کنمرا یا فرادیام ناقدم به قدم موقعیت ساید
این طور که من . باید جوری در سر راهش قرار گیرم که او من را نبیند. نزدیک می شود

فقط گاهی مسیرش را عوض . می بینم او تقریبا در یک خط مستقیم حرکت می کند
انگار او هم از این که به این نقطه پا می . می کند ولی دوباره به همان مسیر بر می گردد

. داردهراس گذارد، 
او یا . قرار می گیرمکه تقریبا در مسیر او قرار دارد، در طبقه دوم یک ساختمان که 

سرعتش گاهی می ایستد و گاهی . می شوندکسانی دیگر هر لحظه به این جا نزدیک تر 
کافی سعی می کنم از بین ش. را کم می کند تا این که باالخره به نزدیکی من می رسد

. عبور می کندروی دیوار او را ببینم ولی انگار که او از داخل خانه ها 
قدمی بر می دارم تا از این جا خارج شوم که ناگهان او . باید موقعیت بهتری پیدا کنم
با این وصف اگر او از این جا . به سمت من می آیددقیقامسیرش را عوض می کند و 

به دنبال شکافی در کف این . را در طبقه پایین ببینمعبور کند به راحتی می توانم او 
روی زمین می خوابم و . طبقه می گردم تا این که سوارخ کوچکی را پیدا می کنم

. چشمم را جلوی سوراخ قرار می دهم
انگار در جاده . پش در می آیدسه برابر به تبا هر قدمی که او بر می دارد قلب من هم 

. فرو می ریزدای پر از شیب قرار گرفته ام که با هر شیبش دل من 
آرام قدم بر می دارد و در نزدیکی در ورودی. حاال می توانم صدای قدم هایش را بشنوم
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سعی می . فقط می توانم پاهایش را ببینم که جلوی در ورودی ایستاده است. می ایستد
کنم بدون سر و صدا کمی موقعیتم را عوض کنم تا شاید بتوانم صورتش را ببینم ولی 

. اندازه سوراخ این اجازه را به من نمی دهد
دهانم را استنااو ساید.دو قدم به جلو می آیدمدتی منتظر می مانم تا این که باالخره 

آهسته به طوری . یک طعمه باشدناولی ممکن است سایدباز میکنم تا او را صدا بزنم،
:ممی گویدبشنوکه فقط او

»تو تنهایی؟هی سایدن« -
:با ناباوری می گویدوسرش بی وقفه به اطراف می چرخدناگهان با شنیدن صدای من، 

».ناراحت نباشهیچ کس همرام نیست.آره من تنهامتو این جایی؟ زایراسهی « -
».چند لحظه صبر کن االن میام پایین.هستممن این جا« -

:می گویدپله ها به طبقه پایین می روم، اوهمانطور که از 
».امیدوار بودم با روشن گذاشتن نشانم یکی رو پیدا کنم« -

. او هم با گرمی من را در آغوشش فشار می دهد. جلو می روم و او را در آغوش می گیرم
»افتاد؟اون پایین چه اتفاق « -

:در امنیت بیشتری قرار بگیریماز آغوشش بیرن می آیم و وارد اتاقی می شویم تا 
.گروه قرمز سر رسیدنکه یهو رو پیدا کردیم و داشتیم بیرون میومدیمما راکاناک« -

بعد از اون . ت داده بودیمسرو از داگه پارکاد و کیداتون سر نرسیده بودن، ما راکاناک
یر شده بودن برای هم اسکیداتون و پارکاد. تیر خوردجونادین. گروه آبی وارد شد
رو برداشتم و از یه راه مخفی که به طبقه چهارم می رسید فرار همین من راکاناک

»...تا این که سربازان مشکی پوش منو گرفتن و بعد نمی دونم که یهو یه نفر . کردم
:می گوید. دستش را به عنوان ایست به من نشان می دهد سایدن

».بقیه رو خودم می دونم« -
»شما چه کار کردین؟« -

:سرش را از روی ناامیدی تکان می دهد و می گوید
من . توی سه موقعیت قرار گرفتیم تا ساختمون توی دستامون باشهطبق سه نقشه، « -

فرادیام و نابیداک هم . همن محدوده ای رو که تو فرار کردی زیر نظر داشتیمبا ورارین
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هیچ چیز و هیچ . هم سمتی دیگه رو زیر نظر داشتناز یک طرف، کیداتون و پارکاد
».کس نمی تونست بدون دیده شدن از جلوی ما عبور کنه و وارد اونجا بشه

روی مبل پوسیده ای می نشیند 
»ما نتونستیم کاری انجام بدیممز سر رسیدن و وارد شدن، وقتی گروه قر« -

نمی دونم چه اتفاقی افتاد هیچ راهی به ذهنمون نرسید تا این که . تعدادشون زیاد بود
چه . انگار کسی بهشون خبر داده بود. غیر عادی بودخیلی . که گروه آبی سر رسیدن

طوری وارد پارکاد و کیداتون. توضیحش سخته. جوری بگم باید می بودی و می دیدی
من کامال گیج شده بودم و هیچ . اون ها رو ببینن،د گروه آبیماز روی عاونجا شدن تا 

».سر از کار اون ها در نیاوردم
:می گویم

اونا از روی عمد راه ورود به اون جا رو به گروه آبی نشون دادن تا بتونن از حضور « -
».فکر هوشمندانه ای بود. اونا استاده کنن

:گویدمی من را تصدیق می کند و با نگرانیحرف 
هیچ . نمی دونم باید چه کار کنیم.به حال توی این موقعیت قرار نگرفته امتا« -

... بریم یا ی دونم باید دنبال پارکاد و کیداتوننم. خبری از فرادیام و نابیداک هم نیست
»کجاست؟راستی ورارین

:می افتم و با فریاد کوتاهی می گویمناگهان به یاد ورارین
»...وای راکاناک« -

نشانش خاموش است و هیچ . نیستوراریننشانم را روشن می کنم ولی هیچ خبری از 
اجزای صورتش اضطراب بیندر حالی ناساید. پیغامی روی صفحه دیده نمی شود

:فاصله انداخته است، می گوید
»اتفاقی افتاده؟چه « -
»راکاناک دست ورارینه « -

:با ناباوری می گوید
»ی؟برای چدست اون؟ چی؟ « -
نمی تونستم . من خیلی حالم بد بودوقتی که از توی گاز اشک آور خارج شدیم، « -

اونو مجبور کردم تا. سربازا داشتن به ما نزدیک تر می شدن. حتی یه قدم بردارم
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».حاال خبری ازش نیسترو از این جا دور کنه ولی راکاناک
:دستش را روی سرش می گذارد و با ناله می گوید

». چرا این جوری شد. لعنتی. اونو گرفته باشنوای ممکنه « -
» تو کجا بودی؟« -
تا شما دو نفر بتونین فرار داشتیم سرباز ها رو از این جا دور می کردیمسامیرانامنو « -

».کنین
»؟ حاال باید چه کار کنیم« -

دو دستش را شبیه عالمت ایست به طرف همانطور که سرش را تکان می دهد، ناساید
:من می گرد و در حالی که آن ها را تکان می دهد، می گوید

واقعا نمی دونم . دیگه مخم کار نمی کنه. کامال گیج شدم. من هیچ چی نمی دونم« -
».نمکه دیگه باید چه کار ک

:می گویدمکثی می کند سپس مشتی به دیوار می کوبد و 
ورارین. هیچ خبری از فرادیام  و نابیداک هم نیست. گیر افتادنپارکاد و کیداتون« -

»لعنتی. رو هم از دست دادیمراکاناک. هم که گم شده
ن درون اناگهان نش. هر دو خاموش می شویم و در سکوت به اتفاقات فکر می کنیم

هم که صدای ناساید. می لغزندبا سرعت برق چشمانم به سمت نشان . دستم می لرزد
. نشان من را می شنود، بی درنگ به سمتم می آید و روی نشان خیز بر می داردلرزیدن 

» شما یک پیغام دارید« 
:ن را اجرا می کنمآ. ارسال شده استاست و از طرف ورارینام صوتیپیغ

االن سربازای مشکی پوش دارن من رو به پایگاهشون. من گیر افتادمزایراسهی « -
».هر کاری می تونی انجام بده. می برن

صدایش صدایش آنقدر آهسته است که مجبور می شوم نشان را به گوشم نزدیک کنم تا
است این پیام را برای توانستهبه سختی از صدایش کامال مشخص است که . را بشنوم

. من بفرستد
می گردم تا در فاصله سیصد و پنجاه متری از محل سریع روی نقشه به دنبال ورارین

می گیرد و به دنبال موقعیت بی درنگ نشان را از منناساید. استقرار ما، او را می یابم
. جابه جا می شوند، چشمانش روی نشانورارین
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».من می دونم این جا کجاست« -
. اباوری هر دو به هم خیره می شویمنبا . به کلی خاموش می شودناگهان نشان ورارین

دستش را روی صورتش می کشدناساید
».یه کاری بکنمرو از دست بدیم، باید قبل از این که راکاناک« -

با این حرفش احساس می کنم درون هزار تویی قرار گرفتم که نمی دانم کدام راه را 
. باید انتخاب کرد

».از دست می رهراکاناکرو نجات بدیم وگرنه باید بریم ورارین« -
.در عین حال که حرفش کامال منطقی است ولی عجیب می آید

»ما دو نفر؟« -
:می گویدبه دیوار تکیه می دهد و

.چه جوریشو نمی دونم. فقط اینو می دونم که باید این کار رو انجام بدیم. نمی دونم« -
«
»تو فکر فرو رفتی؟ تو کجایی؟ناهی ساید« -

:دست می برد و بیسیم انگشتی  اش را بر می دارد و می گویدسایدن
»تو کجایی؟سامیرانا« -
»رو فراری بدین؟زایراسچی شد تونستین « -

:با اصرار و اضطراب می گویددر جوابش سایدن
».موقعیت خیلی وخیمه تو باید هر چه زودتر خودتو به ما برسونیسامیرانا« -
»تو کجایی؟« -
تا چند دقیقه دیگه خودمون رو می رسونیم زایراسمنو . بیا همون جای همیشگی« -

».اونجا همه چی رو بهت توضیح می  دم. اونجا
». باشه منم خودمو سریع می رسونم اون جا« -

:و می گویدبی سیمش را به سر جایش بر می گرداند
».باید بریم. این جوری حداقل سه نفر هستیم. بتونه به ما کمک کنهشاید سامیرانا« -

تا وصول به مقصد، در بین . او جلوتر از من به راه می افتد و راه را به من نشان می دهد
در انتهای کوچه ای می ایستد و نایدتا این که ساراه در مورد گذشته صحبت می کنیم

:با انگشتش به سمتی اشاره می کند
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»باید بریم اونجا« -
.است که در این شهر وجود دارندساختمان معمولی و شبیه به تمام ساختمان هایی 

جلوتر از من ناساید.وبه استرو مثل همه یه مخهیچ چیز خاص نسبت به بقیه ندارد 
ه ای بر دریچ.اتاق در انتهای راهرو می رودوارد ساختمان می شود و به طرف آخرین 

.روی کف اتاق باز است
اسلحه اش را بیرون  می آورد سپس بدون این که سرش را به طرف من سایدن

او به .با دستش از من می خواهد که سر جایم بایستم و سکوت اختیار کنمبچرخاند، 
:آهسته و آرام می گوید. لبه دریچه نزدیک می شود و داخل را برسی می کند

»توی اون تویی؟هی سامیرانا« -
:صدای نسبتا نازکی می گویدبعد از مدتی سکوت 

».بیاین پایین یه مهمون داریمچرا به جمع ما نمی پیوندی؟ « -
من هم بعد . نگاهی از روی استفهام به من می اندازد سپس آرام پایین می رودناساید

. از او پایین می روم و دریچه را می بندم
مه سیاهی قرار گرفته همه چیز در و فقط یک شمع فضای این جا را روشن کرده است

در کنار شمع شخصی ایستاده است که از این فاصله و در نبود نور، چهره اش . اند
. بیهوش افتاده استدر کنار پای او شخصی روی زمین . چندان نمایان نیست

»این این جا چه کار می کنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ « -
:دو صندلی جلو می کشد سپس می گویدسامیرانا

».مجبور شدم این جوری قافل گیرش کنم. این یارو داشت تعقیبم می کرد« -
»مرده؟« -
»خب با من چه کار داشتی؟. نه هنوز نمرده« -

:به طرف یکی از صندلی ها می رود و روی آن می نشیند و می گویدناساید
دونیم چه کار حاال نمی . باهاش بودهراکاناکو از شانس بد ما گیر افتادهورارین« -

».کنیم
با دست به من اشاره می کند تا روی صندلی بشینمسامیرانا

»چه کار می کنه؟راکاناک دست ورارین« -
از این پیشنهاد او استفاده می کند و به سمت صندلی می روم تا بتوانم صورت او را
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. ببینم
نتقل کنه ولی مرو ورارین مجبور شد راکاناک. اونجوری که فکر می کردیم نشد« -

» .گیر افتادنمی دونم چی شد و
صورت . صورت او را ببینمباالخره طوری قرار می گیرم که با کمک نور شمع می توانم 

موهایش را درون دستمالی که دور سرش . دخترانه اش، کامال با اندامش تطابق دارد
از پشت با گره محکمی دستمال را روی سرش محکم . پیچیده است، مخفی کرده است

او در حالی که تضاد کاملی با دهان کوچکش دارد، چشمان درشت و مشکی . کرده است
و حالت قد بلندی نسبت به بقیه ی زن ها دارد . را بی نهایت زیبا نمایان می گرداند

.آرام استصورتش
زخم های کوچک متعددی است که چهره تنها چیزی که من را به تعجب وا می دارد، 

از زخم های کهنه و تازه ولی به جای این که چهره ی او را زشت . اش را فرا گرفته است
.جلوه دهند، بر عکس به او جذابیت خاصی می دهد

و بر روی آن بارونی بلندی پیراهن نسبتا کلفت و بلند تا باالی زانو هایش بر تن دارد 
.ش از من کمتر استبه نظر سن. پوشیده است

:با بی تفاوتی می گوید
»خب حاال می خواین چه کار کنین؟« -

:ندازد سپس می گویدنگاهی از روی تعجب به من می اناساید
هیچ خبری از گروه نیست و . همه چی بهم ریخته. خب ما نمی دونیم چه کار کنم« -

». هم دست دشمنهراکاناک
خودش را به میزی که در تاریکی فرو رفته است می رساند و روی آن می سامیرانا

:شیندن
».من نمی تونم هیچ کمکی به شما بکنم« -
»چی؟« -
».من دیگه نمی خوام توی این مسائلی که به من مربوط نیست دخالت کنم« -

:در حالی که دندان هایش را روی هم می سایید، می گویدناساید
اگر می خواستی از همون اول نباید وارد این کمک کردی؟ اچرا این همه به مپس « -

رو از نمی تونیم همین جوری راکاناک.حاال باید به من کمک کنی. ماجرا می شدی
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».دست بدیم
با خشم از روی میز فرود می آید و در حالی که دستانش را مشت کرده است، سامیرانا

:می گوید
»فقط همین . بشم از این وارد ماجرابیشمن نمی خوام « -
:هم از روی صندلی بلند می شودسایدن.
هر اتفاقی که برات می افته مقصرش خودتی و هیچ موقع حق نداری کسی به غیر « -

».ازخودتو مقصر بودنی
من همین االن دارم از این .تو هیچی نمی دونی پس بهتره در موردش حرف نزنی« -

».اصال نباید این جا میومدم.جا می رم
نقدر بهت ن که اینقدر به فکر تو بودم و ایحیف م. ومدیآره بهتر بود این جا نمی« -

» تو غیر قابل تحملی .خودت هستی و خودخواهی خودتتنها دلیل . کمک کردم
:رو به من می کند و می گویدناساید

».بریم وقت ندارمزایراس« -
و به به من نگاه می کند،با نفرت و بغض که تفاوتی نسبت به سامیرانان با بی اساید

.به طرف نردبان و از آن باال می رود. من خیره شده است
ولی ناگهان مشت هایش فشرده می شوندمی بینم که را سامیرانامشت های گره کرده 

. صورتش می شویدنفرت را از رویعوامل ظاهری تمام ،چشمانشاشک شل می شوند، 
. چند قدم به او نزدیک می شومبی اختیار

. و دستانش می لرزندبدنش همراه هق هق هایش تکان می خورد 
اشک آور منو نجات نداده بودین، گازاگر شما با اون . من یه تشکر به شما بدهکارم« -

».دیگه یه فرصت نداشتم که اشتباهم رو جبران کنم
از این . صدای گریه هایش آرام تر می شود. مکثی می کنم تا عکس العمل او را ببینم

:مقدمه استفاده می کنم و ادامه می دهم
نباید به تشویق کسی . نمی دونم مشکل شما چیه ولی آدم باید خودش باشه« -

هدف چیزیه که نمی شه به سادگی . حرف های کسی نامید بشهبا خوشحال بشه و نه 
سرنوشت به همه فرصت . آدم باید خودش باشه و خودشو دسته کم نگیره. رسیدبهش

بد از هر . می ده و فقط به خود آدم بستگی داره که از این فرصت استفاده کنه یا نه
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مهمترین . همند نباشه ولی برای خوت مهمشاید کار تو برای کسی ارزش. نیهسختی آسو
شاید اعمال اطرافیان هم برای .ی باشیقسمتش هم همینه که تو از کار خودت راض

»کسی رو متوجه کارش بکننهمینه که 
دیگر . به همان حالت نشسته است و هیچ تکان نمی خورد.صدایی از اون نمی شنوم

.خاموش شده استدستانش نمی لرزند و 
»شما چقدر به این حرف هایی که میزنی عقیده داری؟« -

:هنوز کمی صدایش می لرزد
همین قدر به حرف هام اعتقاد دارم که االن اینجام و به تصمیمی که گرفتم عمل « -

.هم به کمکم نیاین خودم تنهایی دست به کار می شمناحتی اگه تو و ساید. می کنم
«

:می گوید. سرش را بلند می کند و در حالی به من نگاه می کند
»ثابتش کن« -
».باید عمل کردچیزی نیس که با حرف ثابت بشه « -
»پس چطور سعی می کنی چیزیو با حرف به من ثابت کنی؟« -
دلیل اصلی . من با شما حرف نزدم و اصال هم نیم خواستم با حرف چیزیو ثابت کنم« -

»من حرف نیستم. خودم هستم که االن جلوت ایستادم
»من شما رو نمی شناسم « -

:گویماز نگاه به چشمانش خوداری می کنم و می
پس باید یه فرست به من و خودتی بدی تا هم منو بشناسی و بهت ثابت بشه هم « -

»خودتو
».بریمچی هستی بیامنتظر زایراسهی « -

:به چشمانش نگاه می کنم و می گویم
فقر رو ن اوحتی اگه . و بی دلیل تحقیر کنهکسی منمن هیچ وقت اجاز نمی دهم « -

».در خودم احساس کنم
باال ایستاده است و با قیافه غم زده و ناساید. بر می گردم و به سمت نردبان می روم

. از نردبان باال می روم و کنار او قرار می گیرم. گرفته به من نگاه می کند
».نمی خواستم این جوری باهاش صحبت کنم ولی چاره ای نداشتم« -
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»مشکلش چیه؟« -
».باید یه فکری بکنم. باید بریم. برات توضیح بدموقت نیست« -
»چی؟پس سامیرانا« -
».فعال باید خودمون دست به کار بشیم.تصمیم با خودشه« -

صدای پایی را می اسلحه به دست به راه می افتد که ناگهان قبل از خروج، ناساید
از دریچه سامیرانا. ، در داخل جان پناه، طنین می اندازدشنویم که بر نردبان آهنی

در . رطوبت صورتش از بین رفته است. ج می شود و روبروی ما دو نفر می ایستدخار
:ند، می گویدن نگاه می کبه محالی که 

».یه نقشه دارم. من می دونم پناهگاه مشکی ها کجاست« -
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٣٣

گریز سیاه

چار را توی ذهنم مرور می کنم تا دنقشهبرداشتن هر قدم،با . گرگ و میش استهوا 
بیشتر چند دیوار ان هایی که مساختبینآرام و با احتیاط از.هیچ اشتباهی نشوم

گاهی اوقات می ایستم .هستند تا یک ساختمان، به طرف پایگاه گروه مشکی می روم
.تا وضعیت را برسی کنم

آن را برای من ترسیم کرده بود و از فاصله دور آن را ناه ساختمانی که سامیراتقریبا ب
که مثل همه ساختمان ساختمان بزرگی. درست روبروی من است. دیده بودم، می رسم

فقط سه طبقه آن ین فاصله که من می بینم،از او ند ، طبقات باالی آن خراب شده اها
کامال خراب شده است و تا شعاع بیست قبی آن قسمت هایی ع.قابل استفاده است

. آن هیچ ساختمانی دیده نمی شودمتری 
. پایگاه می ایستمرآرام از کناره ها به جلو می روم تا در چند متری فضای خالی دو

می توانم ببینم که در دو نفر را. خودم را پشت دیواری مخفی می کنم و منتظر می مانم
به نفر در حاشیه ی شعاع بیست متری هم چهار . نگاهبانی ایستاده اندطبقه سوم به 

. جا به جا می شوندپنچ، شش مترفقط تا شعاع ایستاده اند و نگهبانی 
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کمی خودم را معطل می کنم تا هم خون سردی خودم را حفظ کنم و هم موقعیت 
یک دقیقه به . چشمان را می بندم و ذهنم را خالی می کنم.مورد نیاز به وجود آید

همین حالت می مانم، سپس نفس عمیقی می کشم، به خودم تلقین می کنم، چشمانم 
. اولین قدم را بر می دارمرا باز می کند و 

انگار از پشت صد نفر با صد طناب من را . از آن چه فکر می کردم خیلی سخت تر است
به طرف خودشان می کشند و از سمت پایگاه مشکی هم یک نفر با یک طناب من را به 

.فکر می کنمبه ورارین فکر می کنم، به راکاناک. طرف خودش می کشد
. هدایت پاهایم به عهده ی خودم نیستبه سختی قدم دیگری بر می دارم ولی 

باید کمی صبر کنم تا . ارم تا در پشت تیر آهن کلفتی قرار می گیرمچند قدم بر می د
او آرام و آهسته، در حالی که چندان به . سرباز مشکی پوش روبروی من قرار گیرد

گاهی سرش به طرف زمین است و گاهی به . اطراف دقت ندارد به من نزدیک می شود
. کارانش تکان می دهدگاهی هم سر یا دستی برای هم. آسمان نگاه می کند

او در سه قدمی من می ایستد و همکارانش در دور ترین . انگار شانس با من یار است
برای . به لطف یک تیر آهن و یک دیوار از دید او پنهان هستم. نقطه از ما قرار دارند

. آخرین بار چشمانم را می بندم و با تمام سرعت به طرف او گام بر می دارم
و هر دو به روی ماسه ها غلط می او که قافل گیر شده است پرت می کنم خودم را روی

ل ناباوری می العملی از خودم نشان دهم، در کماقبل از این که  بتوانم عکس. خوریم
بینم که او زود تر از من از روی زمین بلند می شود و با مشت گره کرده به طرف من 

مشت از چند سانتی . خودش می کشدانگار کسی از پشت من را به طرف . می آید
پایش به روی سینه ی من فرو می آید تا به خودم می آیم، متری صورتم می گذرد ولی 

.و بعد از کمی پرواز در هوا به پشت به روی ماسه ها فرود می آیم
تا به این حال . چشمانم تار و سرم گیج می رود. ی در بدنم احساس نمی کنمژرنهیچ ا

. حس می کنم قلبم در سرم می تپد. در خودم ضعف احساس نکرده ام
».روی زانوهاتو بشین زود باش بلند شو « -

به سختی چشمانم را باز می کنم و به سرباز آبی پوش که ماسک بر چهره دارد، می 
. نگرم

»؟ هی چه خبر شده« -
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.می آیندصدای پای دو نفر را می شنوم که به طرف ما
».گفتم بشین روی زانو هات« -
. باید هر چه او گفت انجام دهمی به پهلویم به من می فهماند کهلگدبا

با کمک آرنج دست راستم و در حالی که با دست دیگرم روی سینه ام فشار می آورم تا 
نفسم را در سینه حبس می کنم، . دردش آرام شود، به حالت نشستن در می آیم

. روی دو زانو قرار می گیرمچشمانم را می بندم و با کمک همان دست 
»این کیه؟« -

:، می گویدسرباز اول که هنوز اسلحه اش را به طرف من گرفته است
».نمی دونم یهو به من حمله کرد« -

، تبسمی میوارسی می کندیکی از آن دو نفر به طرفم می آید و در حالی که من را 
:کند و می گوید

».زمین پیدات کردیمروتو آسمونا دنبالت می گشتیم ولی .من اینو می شناسم« -
.ش ماندن استبهترین عکس العمل خامو

»و نجات بدیحتما امدی رفیقت« -
:تصریح می کنم

».امدم یه معامله انجام بدم« -
:با خشونت می گوید

»معامله؟« -
ریشخندی می زند

». خدا رو شکر کن که مغزتو روی زمین نریختم« -
:با لحنی کنایه آمیز می گویم

».داشته باشهسان همین نظر رو در مورد راکاناکفکر نکنم مار« -
مدتی در . خیره می شوداز وارسی کردن من دست بر می دارد و بی حرکت به من 

. سکوت می گذرد تا این که احساس می کنم از روی زمین بلند می شوم
.می کندو من را از روی زمین بلنداست همان سرباز از پشت یقه ام را گرفته 

»بیا بریم تو ببینم حرفت چیه؟« -
:مصرانه می گویدناگهان همان سرباز اول 
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».تومن اونو می برم « -
:با بی اعتنایی می گویدسرباز دوم من را به جلو هل می دهد و 

می خوام ببینم چه جوری می خواد . من خودم می برمش. نه تو همین جا بمون« -
».معامله کنه

حاال که در ورودی . هر دو سه قدم با فشار اسلحه اش من را به جلو هل می دهد
در سمت راست ن نفر بر مشکی ماشیساختمان نزدیک می شویم، می توانم چهار 

نزدیک شدن ما به آن یک نفر در بین آن ها در حال نگهبانی است و با . ساختمان ببینم
. اطمینان حاصل کندما دقیق می شود تا کمی به، جا

دو طرف در را نگاهازچهار تکیه گاه .در می رویم و جلوی آن می ایستیمبه طرف 
گوش های در را با گل پوشانده اند و با چیدن دو ردیف سنگ، دو پله جلوی . داشته اند

سطح خارجی در به رنگ نارنجی و زرد در آمده است و سوراخ . در به وجود آورده اند
. های فراوانی روی آن دیده می شود

در کشیده و دستگیره. و دو چشم مشکی نمایان می گردددریچه روی در عقب می رود
. ی شوددر باز م

طبقه در ، سرباز هم باالسه. ندمی ایستد ما وند و با ورسه سرباز دور آتش حلقه زده ا
، یکی به صورت ایستاده و ساختماندر آخر نفر هم دو. دوم در حال نگهابانی هستند

از چشم ،سمت راست در.با ورود ما، به سمت ما می چرخنددیگری به صورته نشسته 
کدیگر صحبت یمبل تقریبا سالم نشسته اند و باروی دو دو سرباز . من پنهان مانده است

. می کنند
. م فشار وارد می کند و من را به طرف آن دو نفر هدایت می کنداسلحه دوباره بر پشت

و دیگری را وادار به بلند شدن می از آن دو نفر با دیدن ما، از جایش بلند می شودییک
. چند قدم باقی مانده را به طرف ما طی می کنند و در یک قدمی من می ایستند. ندک
»چه جوری پیداش کردی؟« -

:و می گویدسرباز اسلحه را از پشتم بر می دارد 
»خودش اومده اینجا« -

از روی تعجب به هم نگاه می کنند سپس ماسک بر چهره ندارند، آن دو سرباز که 
و در حالی کهروبروی من قرار دارد، دستانش را از پشت در هم فرو می بردسربازی که 
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:می گوید،ارددنگاه سردش با چهره اش طابق 
»منظورت چیه؟« -
».دعوا می کنهبا یکی از سربازاوقتی رسیدم دیدم که داره « -

و در حالی که ابرو هایش را به سرباز روبرویم، نگاهایش به سمت من سر می خورد
:می گویدچشمانش نزدیک می کند، 

»خب؟« -
:می دهدت سر من به جای جواب سرباز پش

».می گه اومده یه معامله ای بکنه« -
»تو دیگه می تونی بری. خودش زبون دارههی« -
»چشم قربان« -

. صدای باز شدن و او از در خارج می شود
»خب؟« -

. سعی می کنم به چشمانش نگاه نکنم تا بتوانم راحتر صحبت کنم
». من می خوام با رئیستون صحبت کنم« -

. گوشه لبش به سختی بال می رود
»!می تونی با من معامله کنی. سان این جا نیستمار« -

سوختن چوب ها در آتش و صدای باد تنها صدایی صدای . فقط به او نگاه می کنم
. نگاه می کنندهمه به ما دو نفر ،به نظر. هستند که به گوش می رسند

».بندازینش پیش همون رفیقش« -
به طرف من می آیددون معطلی سربازی از بین سه سربازی که دور آتش نشسته اند، ب

. به طرف آخر پایگاه می بردو من را کشان کشان 
رولی هنوز یک لوست. تعدادی صندلی و مبل مندرس دیده می شودقسمت ها در بعضی 

ساختمان به صورت یک فقط در و پنجره این جا را . بسیار بزرگ به سقف آویزان است
. سوله استشبیه یک ده است وگرنه رودر آ

در آن جا نگهبانی می در روبرو، در آخر ساختمان دیده می شود که آن دو سرباز ،دو در
و ، یکی از آن دو که بر روی زمین نشسته است، بلند می شود با نزدیک شدن ما.دهند

. همراه همکارش به طرف ما می آیند
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».اینو بندازین پیش رفیقش« -
:می گویدسربازی که من را تحویل می گیرد، 

».راه بیفت« -
در .در باز می شود و من به داخل هل داده می شومبه طرف در سمت راست می رویم،

ش های نورش به اندازه بقیه بخولی است لحظه اول فکر می کنم آن جا تاریک 
م که از روی زمین بلند و چند قدم به من می بینرا ناگهان ورارین.ساختمان است
با نگاه من به . ضالت صورتش شل شده استعنور چشمانش کم شده و .نزدیک می شود

. ی اندازد و به جایی دیگر نگاه می کندمچشمانش، سرش را پایین 
فکرشو نمی . سعی خودمو کردم ولی فکر نمی کردم این جوری بشه. واقعا متاسفم« -

»...نم ولی اونا منو گرفتن خواستم فرار ک. کردم ولی یهو پیدایشون شد
».باید به فکر فرار باشیم. االن دیگه مهم نیست« -

:با تاسف و همدردی می گوید. سرش را باال می آورد و به چشمان من نگاه می کند
».هر دو با هم می موندیم، ممکن بود هر دو گیر بیافتیماگه « -
»بریم بیرونباید راهی پیدا کنیم که از اینجا . مهم نیست گفتم که فراموشش کن« -

:به طرفش نزدیک می شوم و به طور زمزمه وار می پرسم
»؟کجاستراکاناک« -

را بیرون بیاورد ولی در بین راه دست او را می راکاناکبه طرف کوتش دست می برد تا 
:آهسته می گویمگیرم و 

».نه دست خودت باشه« -
. اطاعت می کندبا چشمان گشاد به من نگاه می کند ولی بدون هیچ سوالی 

»خب حاال می خوای چه کار کنی؟ نقشه ای داری؟« -
خونسردی ام را حفظ کنم، می و در حالی که سعی می کنم سرم را تکان می دهم 

:گویم
».باید صبر کنیم« -

یر منتظره رخ داده غاتفاقی . احساسم به من می گوید که این نقشه کمی مشکل دارد
فقط حس بدی تک تک سلول های بدنم را . است ولی آن اتفاق برای من مجهول است

. می لزراند
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».منتظر چی بمونیم« -
:به طور احمقانه ای شانه هایم را باال می اندازم و می گویم

».نمی دونم باید صبر کنیم... شاید .یه اتفاقشاید... نمی دونم« -
. با تعجب به من نگاه می کندباال رفته است و یکی از ابرو های او

»این جا هیچ سوراخی وجود نداره؟« -
البته یه کم دیوارش نازکه ولی با . من این اتاقو برسی کردم هیچ راهی وجود نداره« -

ولی حفره نسبتا بزرگ روی دیوار . این حال فکر نکنم بتونیم از اون جا استفاده کنیم
»...وجود داره ولی

»کجا؟« -
:با نامیدی سرش را تکان می دهد و می گویداو
از پشت ارتکه ای آوالبته او حفره رو با . از این اتاق سمت چپنمتاسفانه بیرو« -

».پوشوندنش
:سرم را به نشانه تایید تکان می دهم و می گویم

».آره من اون جا رو دیدم« -
:می گویددر سکوت می گذرد تا این که اومدتی

»داری به چی فکر می کنی؟« -
»!هیچی« -
من اصال متوجه نمی شم تو می خوای چه کار !تو خیلی خون سرد به نظر می رسی« -

».می شه یه چیزی از نقشت به من بگی؟ من دارم دیونه می شم. بکنی
:ومسعی می کنم از جواب دادن طفره بر

». ساکت باش ممکنه صدامون رو بشنون« -
آن یبدون هیچ زحمت. به طرف در می روم و به دنبال یک سوراخ به جستجو می پردازم

.را پیدا می کنم
آخرین . دو سرباز هنوز در همان موقعیت نزدیک در نشسته اند و با هم صحبت می کنند

انعکاس جوالن آتش را اشعه های نارجی خورشید در حال ناپدید شدن است و می شود 
و با سایه های سرباز ها هم همراه آتش بر روی دیوار هم گام می شوند. روی دیوار دید

نقاشی میوحشتناک و گاهی تمسخر آمیز بر روی دیوار ، گاهی انه های آتشلرزش زب
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. شوند
ناگهان در باز می شود و . تعداد از آن ها کم نشده انداین طور که من می بینم هیچ 

ان مردی می رود ، به طرف همسربازی همانطور که جعبه نسبتا بزرگ را حمل می کند
دیواری غیب می شود و من دیگر نمی تشپ. رئیس این جاستسانکه در نبود مار

. را ببینمآن هاتوانم 
طبقه هم . اول می افتدقبل از این که از نگاه کردن دست بکشم ناگهان نگاهم به طبقه 

. از آن چه که فکر می کردیم کار مشکل تر شده است! کف و طبقه اول سقف ندارند
»پس چی شد؟ « -

. اضطراب کامال چهره اش را تغییر داده است
».نمی دونم چه اتفاقی افتاده« -

سپس کمی . از سمتی شنیده می شودصدای انفجار و خراب شدن ساختمانی ناگهان 
با این صدا دیگر هیچ راه برگشتی وجود . قرار می دهدزمین می لزرد و همه را در ابهام 

. ندارد و فقط باید امیدمان به خدا باشد
. موقعیت پیش آمده را برسی کنمتا سریع به طرف سوراخ روی در می روم 

»تفاقی افتاده؟اچی شد؟ اون بیرون چه « -
. با دست او را آرام می کنمبدون این که برگردم، . لرزش صدایش کامال آشکار است

».باید منتظر بمونیم. م باشهیچی فقط آرو« -
:می غردورارین

»منظورت چی؟ « -
:مصرانه می گویم

».و هر چی گفتم انجام بدهو آروم باش و به من گوش بدهتفقط ساک« -
.بین سربازان مشکی پوش هم اختشاش ایجاد کرده استفکر می کردم،همان طور که 

. همه اسلحه به دست و هوشیارانه ایستاده اند
»این چی بود؟« -
»اون بیرون چه اتفاقی افتاده؟هی چه خبر شده؟ « -

:یکی از سرباز ها که نمی توانم او را ببینم، می گوید



راکاناک
رالین

331

انگار یه ساختمون . زیادی رو ببینمخاکیگرد و تاریکی اجازه نمی ده ولی می تونم « -
».منفجر شده

.آیدرئیس آن ها قدمی به جلو می 
یکی از .ما رو خبر کنینعاگه خطری بود سری. شما برین ببینین چه اتفاقی افتاده« -

».همراهیشون کنتو هم،و تو. شما هم همراهشون بره
جلوی در ما نگهبانی می دهد به سرعت به آن سه نفر می یکی از دو نگهبانی که 

کمی سرشان را به و قبل از خروج، سرباز هم از طبقه اول به پایین می پرد .پیوندد
. عنوان احترام پایین می آورند و از در خارج می شوند

خب باز یک مشکل وجود .. جا دو نفر باال  و دو نفر هم این... یک به دو نفر میشه « -
»داره 

:طاقتش را از دست می دهد و در حالی که می غرد می گویدورارین
»؟هی می گی این جا داره چه اتفاقی می افته یا نه« -

. این سمت می آیدرا می بینم که به یناگهان سرباز
».از روبروی در برو کنارورارین« -

از آن چه که فکر می کنم، . من هم همراه او به کناری می رویم و روی زمین می نشینم
با دست . صدای باز شدن در به گوشم می رسدباالخره، کمی بیشتر طول می کشد ولی 

سپس خودم به صورت نمی خیز به در نزدیک . همان جا بماندتا ممی فهمانبه ورارین
برای اطمینان از سوراخ به .می شودنالی در کمی باز است و هیچ کسی داخل . می شوم

. می کنمبیرون نگاه 
به این هیچ خبری از سربازی که از این جا نگهبانی می کرد و همچنین سربازی که 

نفر در دو . تعداد سرباز های این جا به چهار نفر تقلیل یافته است.سمت می آمد نیست
. طبقه همکف و دو نفر در طبقه دوم قرار دارند

:را به طرف خودم می خوانم تا او در کنارم قرار گیردبا دست ورارین
».بدون هیچ سوالی به دنبالم میایی فهمیده« -

نمی توان از صدای آرام در را باز می کنم ولی . سرش را به عنوان مثبت تکان می دهد
تا صدای کمتری ساطع حرکت دستم را آهسته تر می کنم. باز شدن آن جلو گیری کنم

دندان هایم را محکم تر روی هم فشارغیژ غیژی که از در خارج می شود،ر با ه. شود
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. می دهم تا جایی که فکم به درد می آید
توانیم از در خارج شویم، در را باز می کنم و آرام قدمی به خارج از اتاق زه ای که ببه اندا

سایه یکی از سرباز های طبقه هم کف را می بینم که در کنار آتش رژه می . می گذارم
. از سرباز دوم هیچ خبری نیست. رود

اینطور که او در . ای کاش قلبی در سینه نداشتم. دیگر هیچ راه برگشتی وجود ندارد
خوشبختانه پشتم به ورارین. سینه ام می تپد، همه از صدایش متوجه ما خواهند شد

آب دهانم را قورت می دهم و یه قدم دیگر بر می . او صورت من را نمی بینداست و 
. دارم

حاال که . نمی دانم باید کدام یک را انتخاب کنم. شش قدم تا فرار یا دو قدم تا ریسک
وسوسه به سراغم می آید و . آزادی چشمانم من را بسته استراه فرار روبرویم قرار دارد، 

به سرم لعقشکسته می شود طلسم باعث می شود تا قدم بعدی را بردارم ولی ناگهان 
. دبر گرد

.تا این که به اتاق کناری می رسمدو قدم ریسک را طی می کنم 
»در اتاق رو کامال باز بزار و همراه من وارد این اتاق بشو فهمیده« -

:و می غردبه مخالفت با من صورتش را در هم فرو می برد ورارین
».داری می گی ما االن می تونیم از این جا خارج بشیمچی« -

:به سختی خودم را کنترل می کنم و می گویم
».زود باش همرام بیا. گفتم به حرفام گوش بده« -

خودم را . و دستش به سمت اسلحه می رودناگهان سایه روی دیوار از حرکت می ایستد 
شیرجه می اتاق این را می بیند، بی درنگ به داخلداخل اتاق می اندازم و وقتی ورارین

. زند
به همراه ورارین. در را می بندم و از آن فاصله می گیرمسریع ولی تقریبا بدون صدا 

.اریکی پنهان می کنیمو خودمان را در تبیمو به دیوار می چسگوشه ای پناه می برم
ی دارد و صدای اسلحه اش را می شنوم تقریبا سریع گام بر م. صدای پایی را می شنوم

و شار می آوردورارین دندان هایش را روی لب پایین ف. که در دستش جابه جا می کند
. عضالت صورتش منقبض شده اند

شاید صدای قلب. این طور که من می شنوم گام های او به این سمت برداشته می شوند
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. خدایا کمک کن. من را شنیده است
فریادی به گوش می ودر چند متری مانده به در اتاق، ناگهان صدای پا متوقف می شود

:رسد
».اونا فرار کردنهی« -

مسافت با دویدن، کنار سرباز اولی صدای پای دومی را می شنوم که بعد از طی کردن
:و با تعجب و شاید وحشت می پرسدمی ایستد

»چه جوری اونا فرار کردن؟« -
».ونم ولی اونا توی این اتاق نیستننمی د« -

دندان هایم را محکم روی هم فشار می . ناگهان احساس می کنم شکمم مچاله می شود
. خیره می شومدهم و به در 

فکر نکنم زیاد از این . نباید اونا رو به این راحتی از دست بدیم. باید بریم دنبالشون« -
».جا دور شده باشن

:رئیس از روی عجز و ناامیدی می گوید
هر کاری که می تونی انجام بده تا اونا . نباید اونا از دست برن. باید اونا رو پیدا کنیم« -

».رو پیدا کنی
:زندسپس فریاد می 

». هی شما دو تا از اون باال بیان پایین« -
:دو سرباز هم صدا با همدیگر می گویندزمین میلرز سپس آن ناگهان 

»ما آماده ایم« -
تمام نگهبانای بیرون برین و اون دو تا بااین دو تا رو هم همراه خودت ببر و توهی « -

». فقط اونا رو پیدا کن. رو پیدا کنین
».زود باشین بریم« -

از سوراخ روی در موقعیت را برسی می کنم، . برای اطمینان آهسته به طرف در می روم
». هیچ کس توی ساختمان نیست

بی صدا، با دست عالمت می دهم تا به طرفمکه هنوز به دیوار چسبیده استبه ورارین
. از چهره اش کامال مشخص است که هنوز در ابهام و حیرت به سر می برد. بیاید

».زود باش. تا کسی بر نگشته باید از این جا خارج بشیم« -
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نور آتش آنقدر . و به سمت حفره ای که روی دیوار قرار دارد می رویمدر را باز می کنم 
می ،نگهبانان در باالا نبودحاال ب. پس می زندتاریکی ها را کم شده است که فقط گاهی 

».توانیم از این جا بدون دردسر خارج شویم
مسدود کرده است، روی زمین می نشینم تا بتوانم راحت تر به آواری که این سوراخ را 

پایم را به داخل جمع می کنم تا با تمام قدرت به . کنار بزنماز جلوی سوراخ، با ضربه پا 
:متوقف می شومبا صدای ورارینربه بزنم که ناگهاندیوار ض

».دیگه بیشتر از این نمی خوام تنم بلرزه. مسئولیتش خیلی سنگینه. بیا اینو بگیر« -
او با چشمکی از . انگار نارنجکی را در دست می گیرم. من هم از گرفتن آن می ترسم

. و در جیب پشت گردنم قرار می دهمرا از او می گیرمتشکر می کنم و را کاناک
مانع کمی تکان می دیوار کمی می لرزد و . اولین ضربه را با تمام قدرت وارد می کنم

دومین ضربه را وارد می کنم تا این که . خوشبختانه صدای کمی تولید می کند. خورد
.دمانع زاویه با زمین پیدا می کن

زاویه ی آن زیاد شده به دیگر به دیوار وارد می کنم و حاال می توانم ببینم که چند ضر
می خواهم تا این کار را از ورارین. کمی فشار دست، مانع سقوط کندشاید با . است

ارد می کند ولی هنوز به ضربات قدرت با دستانش بر روی آن فشار وبا.انجام دهد
. بیشتری احتیاج دارد

مانند درخت قطع شده مانع،دو دست ورارینبه زاویه سی درجه، با فشار بالخره نزدیک
جلوی ما یک متر اع تقریبا عسوراخی به اندازه نیم متر از کف و به ش. سقوط می کند

. اهر می شودظ
».اول تو برو« -
من هم به. ه خیز از سوراخ عبور می کندسینبدون مخالفت روی زمین می خوابد و او

.همان صورت از سوراخ عبور می کنم
. گرفته استبینم که اسلحه اش را به طرف ورارینپوشی را میناگهان سرباز مشکی

»لعنتی مگه نشنیدی چی گفتم؟. زانوهاتونرویبشینین  سریع « -
:ناگهان فریادی از پشت به گوش می رسد

».اونا این جا هستنینبیا.ینشون نزار فرار کننبگیر« -
اج و واج و کامال ناباورانه به آنه. تبدیل می شوندقدم هایش را می بینم که به دویدن 
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می فقط نگاهم روی آن سه نفر تکان. بدنم خشک شده است. دو سرباز نگاه می کنم
. خورند

را به را روی سرباز اول که اسلحهخودشو به من چشمکی می زند ناگهان ورارین
:طرفش گرفته بود، می اندازد

».!!!!!!!!!!!!!!فرار کن« -
. عروسک گردانانگار عروسکی هستم در دست . بی درنگ قدم هایم برداشته می شود

. انجام دهمهیچ کاری نمی توانم برای ورارین
آخر در جهت خالف سرباز ها، به طرف . قدم هایم را سریع و گام هام را بلند بر می دارم

به طرف ساختمان . باید هر چه می توانم از این جا دور شوم. ساختمان فرار می کنم
صدای فریادی . می دومهایی که این ساختمان اصلی را مثل دیوار احاطه کرده اند، 

تا به تعقیب من، به او کمک سرباز دیگر می خواهدکه از دو سرباز را می شنوم که 
. دکنن

برابر انسان معمولی د گفت تقریبا دووشاید می شسرعت دویدنشان خیلی زیاد است 
باید خودم را وارد. ر می کردم زودتر به من خواهند رسیداز آنچه فک. می دویدند

. ساختمان های متروکه کنم تا بتوانم از چنگ آن ها فرار کنم
سرم را بر می گردانم تا موقعیت را .  خاک جلوی پایم به هوا بلند می شوندناگهان 

فقط ده متر مانده است . آن سه نفر در حال تیر اندازه به طرف من هستند. برسی کنم
.کنم و وارد خرابه ها بشومجاز محیط خالی خارتا خودم را از 

تا این که در حال دویدن سعی می کنم کمی ویراژ دهم تا هدفشان را مختل کنم
با سرعت و با کمک یک دست، با شیرجه ای از پنجره . می رسمیساختمانباالخره به

از پله ها به . با رها کردن خودم روی یک در، وارد اتاق می شوم. وارد ساختمان می شوم
از قسمت خراب شدن دیوار، با یک پرش بلند خودم را روی یک . طبقه دوم می روم

م و وارد خیابان کوچکی می از روی پشت با به پایین می پر. ساختمان دیگر می بینم
. شوم

به همین روش وارد ساختمان های دیگری می . آن ها از من فاصله گرفته اندبا این فرار 
. ولی آن ها هنوز اطراف من هستند. با کمی تغییر مسیر آن ها را گمراه می کنمشوم و 

سینه ام. کمی نفس تازه کنمواسم را جمع کنم و هم حمتر می کنم تا هم سرعتم را ک
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. می سوزد و به سرفه افتاده ام
.برروی زانو هیم خم شده ام و پهلوهایم را فشار می دهم

باید کمی استراحت . تلو تلو خوران قدم بر می دارم و از یک ساختمان عبور می کنم
و می نشینم و به خودم را به دیواری می رسانم . به من دست داده استحال تهوع.کنم

باید عمیق نفش بکشم . احساس می کنم هوای اطرافم کم شده است. آن تکیه می دهم
. منتا احساس خفگی نک
مشکی پوش را می شنوم که به صورت متفرق به این جا نزدیک نصدای پاهای سربازا

هیچ تالشی . صدای فریادشان را می شنوم که به همدیگر فحش می دهند. می شوند
شاید تاریکی هوا . خیلی تشنه هستم. برای فرار نمی کنم و فقط همین جا نشسته ام

. کمی به من کمک کند
»هی تو مطمئنی که از این طرف امد؟«-
به نمی تونه زیاد دور شده باشه. داشت از این طرف می رفت. آره خودم دیدمش« -
».ر زخمی شده بودظن
».ممکنه یه جایی مخفی شده باشه. همه جا رو به دقت بگردین« -

:چشمانم را می بندم و می گویم
». م کنخدایا کمک« -

. را می بینم که روبروی من ایستاده استوقتی چشمانم را باز می کنم سامیرانا
»حالت خوبه؟« -

. نمی توانم صدایم را کنترل کنمخیلی سعی می کنم تا ابرو هایم در هم فرو نروند ولی 
»تو کجا بودی؟« -
».تو همین جا بمون حاال نوبت منه« -

. صدای پایش را می شنوم که به حالت دویدن در می آیند. پشت دیوار غیب می شود
».از این طرف بیاین. هی پیداش کردم داره از این جا فرار می کنه« -

. پا روانه می شوندشش پا را می شنوم که به دنبال دو صدای 
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٣٤

ناجی

نسبتا راحت و منظم عمل . کم کم هوای رقیق شده به داخل ریه هایم جاری می شود
به تدریچ انرژی به بدنم باز گشته است و اکنون می توانم پاهایم را . تنفس را انجام دهم

. تکان دهم
کتفم کمی درد می کند ولی . و سقف دهانم زبر شده استبدنم چسبناک شده 

ممکن است . باید نگاهی به آن ها بیاندازم. خوشبختانه، فعال زخم هایم درد نمی کنند
. در این مدت عفونت کرده باشند

با این که هوا ساکن است ولی سرمای آن را حس می کنم که هر لحظه شدید تر می 
آن را ماه از خط افق ساختمان ها باال تر قرار گرفته است و به راحتی می توانم . شود

. ببینم
وارد قسمت اعضای گروه می شوم . نشانم را از درون جیبم خارج و آن را روشن می کنم

همه ی . نشانی روشن از افراد گروه، لیست را از زیر نگاه هایم عبور می دهمو به دنبال 
متر فاصله تقریبا با من دویست. ناساید. نشان ها به جزء یکی از آن ها خاموش هستند

رای مسیر او رسم می با خطی تقریبی و فرضی، خطی ب. د و در حال حرکت استدار
او به سمت همان مکان می روداین طور که من می بینم. کنم تا از هدفش مطلع شوم
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. که قرار گذاشته بودیم
مدت کوتاهی در همان حالت می مانم تا. با کمک دیوار روی دو پاهایم می ایستم

به لطف . می رومنایکی گام بر می دارم و به دنبال سایددر تار. تعادلم را بدست آورم
.ت و می توانم راهم را تشخیص دهمماه کمی زمین روشن اس

می روم ولی سرعتم را ثابت از هر جا که راهم را کوتاه تر می کند، به سمت مقصد پیش
. از خود عکس العملی نشان دهمتا در صورت وجود داشتن خطر بتوانم نگاه می دارم 

در فاصله پنج . با او فاصله دارمرزمانی که او به مقصد می رسد من فقط بیست مت
به طرف دیوار که پر از سوراخ و شکاف . متری، درست پشت دیوار ساختمانی می ایستم

. است می روم و به داخل نگاهی می اندازم
دکمه . را می بینم که بر روی تکه آواری نشسته است و با نشانش مشغول استناساید

ای فشار می دهد و آن را به دهانش نزدیک می کند
»تو کجایی؟زایراسهی « -

با ناساید. بدون این که به او جواب دهم به طرف در ورودی می روم و وارد می شوم
:دیدن من از جایش بلند می شود و هراسان می پرسد

»؟ یتو سالم« -
»آره« -

:نفس عمیقی می کشد و می گوید
»چه طوری از اون جا فرار کردی؟؟ چه اتفاق برات افتاد« -

:با تعجب می پرسم
»منظورت چیه که چه جوری فرار کردم؟چی؟« -

:در حالی که بی وقفه نفس می کشد می گوید. ناگهان شبحی جلوی در ظاهر می شود
». ماموریت انجام شد« -

در حالی که دستش را روی یکی از کلیه هایش گذاشته است وارد ساختمان سامیرانا
. می شود

»کجاست؟ورارین« -
. به کلی او را فراموش کرده بودم. می افتمناگهان به یاد ورارینبا این سوال سامیرا 

».من این جا هستم« -
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در برابر تعجب من از اتاق بیرون می آید و در حالی که قمقمه ی آبی در دست ورارین
:دارد می گوید

».عجب نقشه ای کشیدین« -
»جا چه خبره؟نهی ای« -

در حالی که یکی از سامیرانا.سوال از خودم جلوگیری کنمنمی توانم از پرسیدن این 
:، می گویدابروهایش باال رفته است

»مگه چی شده؟« -
»این جا چه کار می کنه؟ورارین« -
».نجات بدیممثل این که رفته بودیم ورارینوقرار بود کجا باشه؟ « -
».سرباز ها اونو گرفتیکی از . لحظه ی آخر گیر افتادولی ورارین تو« -

:مداخله می کند و می گویدناساید
شما چه جوری از اون جا فرار . یه مشکلی وجود داره. هی هی هی صبر کنین« -

»؟کردین
:هم که گیج شده است، می گویدسامیرانا

مگه طبق نقشه عمل . شما یه کم عجیب صحبت می کنین؟ببینم چه اتفاقی افتاد« -
»؟نکردین

:می گویم
».عجیب حرف می زنهداره ناساید« -

:با هیجان می گویدسایدن
».من فکر کردم تو فهمیدی« -

:دستهایم را از هم باز می کنم و می گویم
»چی؟« -
»؟زمانی که تو روی من پریدی رو یادت می آید« -
»آره« -
پایگاهشون ولی اون یارو اومد و خواستم تو رو ببرم تویبعد از این که تو رو گرفتم، « -

».نزاشت که تو رو ببرم داخل
»خب؟« -
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یه راهی پیدا سعی کردم تا . خب این که من دیگه نتونستم بیام داخل پایگاهشون« -
از طبقه دوم و سوم . باید نگهبانی می دادم. یه پایگاه نزدیک بشمنمی تونستم کنم ولی 

». ی می کردم می فهمیدنمن رو می دیدن و اگر حرکت مشکوک
».ورتو نمی فهممهی من اصال منظ« -
».ساختمون رو منفجر کرد من اصال داخل پایگاهشون نبودمکه سامیرااون موقع« -
»یعنی تو در رو باز نکردی؟« -

:دستانش را مانند تسلیم شدن باال می برد و می گوید
ن چه بفهمیه گروهی بیرون رفتن تا وقتی ساختمون منفجر شد. نه به هیچ وجه« -

ن رو دور ومساخت. به طرف پایگاه رفتممن از این فرصت استفاده کردم و . اتفاقی افتاده
عهمون موق. امدماز اون جا فرار کنین، و ورارینزدم و از پشت، به جایی که قرار بود تو 

، سربازی ن لحظهاز شانس بد همو. نمن شما رو دیدم که دارین از حفره بیرون می آی
روی من پرید و من هم ورارین. که از ماشین ها محافظت می کرد من و شما ها رو دید

این فرصت بعد از این که سه سرباز به دنبال تو افتادن، از . اونو دستگیر کنممجبور شدم 
. از اونجا فاصله گرفتیماستفاده کردم و با ورارین

». مسئله ریاضی روبرو شده امحس می کنم با سخت ترین 
»پس کی در رو برامون باز کرد؟« -

:می پرسدسامیرانا. شانه ایش را باال می اندازدناساید
»؟شما چه جوری فرار کردین« -

:در حالی که سعی می کنم فکرم را متمرکز کنم، می گویم
. یکی از سرباز ها این کار رو کرد. در اتاقمون طبق نقشه باز شدبعد از انفجار، « -

طبقه دوم و سوم پایگاهشون خلوت شد ولی یه مشکل وجود داشت و اون هم این که 
سربازهای که توی یه فضای خالی وجود داشت که یعنی منظورم اینه که . سقف نداشتند

وارد اتاق کناری مجبور شدیم . اون طبقه ها بودن، می تونستن پایین رو به راحتی ببینن
همون طور که می خواستم شد و اونا فکر کردن که . اونا فکر کنن ما فرار کردیمبشیم تا 

از ما هم . همه سرباز ها از توی ساختمان خارج شدن تا دنبال ما بگردن. ا فرار کردیمم
».بقیه شو که خودتون می دونن.حفره خارج شدیماین فرصت استفاده کردیم و از 

همه به فکر فرو رفته اند و به ناجی ما. با پایان یافتن صحبت من، همه سکوت می کنند
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وجود دارد باورم نمی شود که از گروه امید، یک جاسوس در گروه مشکی . فکر می کنند
هزاران ... شاید شاید . شاید از کمک به ما منظور دیگری دارد. طوری دیگر باشدیا شاید 

. نفر به ما کمک کندتا یک دلیل وجو دارد
:قمقمه آب را به طرف من می گیردورارین

». فکر کنم به آب نیاز داشته باشی« -
:سپس او ادامه می دهدمقمقمه را از او می گیر

فعال باید .شانسه که به ما کمک کردهیه ممکنه هر کسی باشه ولی فعال برای ما « -
».نگران یه چیز دیگه باشیم

و از نقشه ما خبر انگار ما را می شناخت . ولی من نمی توانم آن سرباز را فراموش کنم
.با نقشه ما تطابق پیدا کرداطالع داشتن از نقشه، بر حسب اتفاق داشت یا شاید بدون 

و بقیه باید یه فکری در مورد راکاناک. خب چه طوره دیگه در این مورد بحث نکنیم« -
»؟ما االن باید چه کار کنیم. و بقیه نیستنابیداک و پارکادهیچ خبری از . بکنیم

در حالی که شانه هایش را باال نادسای. مبا این حرف ورارین همه از فکر بیرون می آی
:دبا قیافه شل شده و چشمان نیمه بسته می گویمی اندازد، 

. تا به حال توی این موقعیت قرار نگرفته بودم. مغزم قفل کرده. من هیچی نمی دونم« -
»...افتادن و از یه طرف دیکه راکاناکاز یه طرف اونا گیر

:می گویدورارین
یا . سه فرضیه وجود داره. شاید بتونیم اونا رو پیدا کنیمچه طوره دنبالشون بگردیم؟ « -

». اسیر گروه آبی هستن، یا اسیر گروه قرمز یا این که از دست اونا فرار کردن
:می گویم

وری که این اینجبه نظر من، . به نظر من، ما باید هر چه زودتر از این جا خارج بشیم« -
»...و این که خیلی مهم تر از اونا هستنراکاناکمی گردن، همه آدم دنبال راکاناک

. ر می گردند و به من چشم می دوزندفکر می کنم هر سه بهمانطور که
.به چشمانش نزدیک شده اندو ابروهایش از گوشه چشمش به من نگاه می کندناساید

به سختی می توانم . صورتش از هم باز نمی شودبا این که چیزی نمی گوید ولی 
کم به سمت باال جابه جا گونه هایش بسیار . ببینمت مالیمی را روی لبان سامیرانانلبخ

.روشن شده استچشمانش طوری .شده اند
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».ترهراکاناک مهم. موافقمزایراسمن با « -
.ورارین هم با ما دو نفر وافقت می کند. با حالت صورتش یکی می شودحرف سامیرانا

هدف ما این بود که راکاناک رو از دست اونا دور نگه . موافقممن هم با نظر تو« -
».داریم
:باالخره اعتراضش را نشان می دهد و می گویدناساید

».ما نمی تونیم همین جوری از این جا بریم. شاید اونا به کمک ما نیاز داشته باشن« -
:دستانش را در هم فرو می کند و می گویدسامیرانا

این گروه ها ن مثل این که تو هنوز قانو. مثل این که تو هنوز جزء این گروه نیستی« -
این خالصه .وقتی یه هدف مهم داری حتی دوستت دیگه اهمیتی نداره.یرو نمی دون

».ای از اون قوانین بود
گرفته تش را به عنوان توقف به جلوی اومقاومت نمی کند و  همانطور که دسناساید

:است، می گوید
»؟کنیمخب حاال چه کار . من دیگه هیچ صحبتی نداریم. باشه.... خب -

:دستان خالی ام را به آن ها نشان و می گویم
به آذوقه و وسایل نیاز . بدون کوله پشتی هامون نمی تونیم از این جا خارج بشیم« -

». داریم
:گویدبه طرف در ورودی می رود و میناساید

».پس بریم« -
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٣٥

فرار

با ناساید. اشغال کرده اندنیگاه را برای خودشااپیکی از ضلع های ،ر کدام از آن هاه
.اصرار بینهایت من به خواب فرو رفته است و پتو را تا روی چانه اش باال کشیده است

. هم پتو را تا روی سرش باال کشیده استورارین
ولی در ضلع دیگر به زیر پتو رفته است و به پهلو ناسامیرانا هم درست هم ردیف ساید

دستش را به زیر سرش گذاشته است و با دست . یوار دراز کشیده استبه طرف د
. ، اشکال نامفهومی به وجود می آورددیگرش روی ماسه های کف پایگاه

از دری که با کمک .جره کمی فاصله می گیرم تا از دسترس باد، در امان باشماز پن
، چیزیداخل کوله پشتیاز انسان و طبیعت به وجود آمده است، وارد اتاق می شوم تا 

. شاید بتوان از آن سه نفر لباسی قرض بگیرم. برای گرم کردن خودم پیدا کنم
.سر بر می آوردای کاش زمان با سرعت سپری می شد و فردا 

یل با این دال. همین جا هستندزهنوکوله پشتی نابیداک، پارکاد، کیداتون و فرادیام
. به مشکل برخورده اندجاییمطمئنا 

به فکرم . بخوری در آن پیدا نمی شودروی کوله پشتی ام خم می شوم ولی چیز به درد
شاید بتواند در کوله پشتی بقیه. دست و پا گیر استمی رسد تا از پتو استفاده کنم ولی 
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. لباسی پیدا کنم
».می خواستم یه چیزی بهت بگم« -

همان وضعیت را حفظ کرده است و همانطور که نقاشی می کشد، بدون این که سامیرانا
به طرف . دست از کوله پشتی بر می دارم. آهسته این را می گویدبه طرف من برگردد

. تکیه می دهماتاق می روم و به دیوار در
».می شنوم« -
»یه تشکر بهت بدهکارم« -
»برای چی؟« -
».نگهبانی می دهممن. برای کمکت« -
». به نوبت باید کشیک بدیم. دنبال یه لباس می گردم... من کمکی نکردم« -

، از دیوار جدا می شوم و راه بیرون را در برای این که به او بفهمانم حرفم جدی است
:پیش می گیرم

». می تونی توی کوله پشتیم یه کت پیدا کنی« -
از توی کوله پشتی اش کت را بردارم، او چشمانش را وقتی به باالی سر او می روم تا 

در کوچکش را باز می کنم و همانطور که او گفته است کت را بر می دارم و .بسته است
. از پایگاه خارج می شوم

این طور در لحظه اول باد چنان تنم را می لرزاند که تصمیم می گیرم به داخل بر گردم 
ساختانی که کنار پایگاه ما قرار دارد، می روم و روی به طرف . خواب به سراغم می آید

. من را ببینددر گودی فرو رفته ام و هیچ کس نمی تواند.پله هایش می نشینم
صدای . ماه هنوز نور کدرش را حفظ کرده است و تاریکی را برای دیدن من پس می زند

سرما . یک نواخت تازیدن باد و جابه جا شدن ماسه ها من را به خواب تشویق می کند
فکر به گذشته ها . باید خودم را سرگرم کنم. هم نمی تواند جلوی خواب من را بگیرد

.بیشتر روی من تاثیر می گذارد و خواب را جلوی چشمانم قرار می دهد
جعبه اش خیلی وسوسه. را بیرون می آورمی برم و از پشت بارونی ام راکاناکدست م

و به شیارآن را در دستم می چرخانم . انگار با زبان می گوید من را باز کن. انگیز است
. درست شبیه پوست ببر. های آبی مواج که سطح آن را پوشانده اند، نگاهم می کنم

. زمینه کامال مشکی و شیارهای آبی کم رنگ



راکاناک
رالین

345

آدم را به جان همدیگر چه چیزی که این همه چیزی می تواند داخل آین باشد؟ چه
انداخته است؟

دو قفل کوچک که شباهت زیادی به کیف های مسافرتی دارد باز می کنم و بی اختیار 
آرام آرام آن را، در حالی که به طرف همدیگر جذب . دستم را روی دو لبه آن می گذارم

. هنوز داخلش تاریک است و چیزی دیده نمی شود.می کنم می شوند، تا نیمه باز
.مدندرش را می بیسعی می کنم تا آن را بیشتر باز کنم ول

. تنم می لرزدوقتی به این همه آدم فکر می کنم که به دنبال این جعبه کوچک هستند، 
خوشبختانه . گردنم بیرون می آورم و در مخفی آن را باز می کنمداخلگردنبند را از 

. جعبه آنقدر کوچک است که درون گردنبند من جا می شود
هنوز تا نگهبانی نفر . گردن بند را دور گردنم می گذارم و بلند می شوم تا کمی راه بروم

فاصله ام را از پایگاه حفظ می کنم و فقط به . دو ساعت زمان باقی مانده استبعدی، 
. حرکت می کنمدور آن 

بارونی ام مثل بادبانی در برابر باد . یم را توی صورتم پخش کرده استباد کامال مو ها
من را وا می سکوت زجر آوری . اه می شودرو صدایش با زوزه باد همتکان می خورد 

. دارد تا در جهات مختلف قدم بردارم
می. سدکمی از پناهگاه فاصله می گیرم که ناگهان صدای عجیبی به گوشم می ر

یا شاید جانوری ... انگار که ماری روی زمین می خزد یا . ایستم و با دقت گوش می دهم
اصوات خیالی را به شاید فقط صدای باد است که در ذهن خسته من، . در حرکت است

. وجود آورده است
مطمئنا باد این . آن صدا نزدیک تر می شود... سعی می کنم به آن توجهی نکنم ولی 

. به پایگاه نزدیک تر می شوم. کشانده استصدا را از مسافتی دورتر به این نقطه 
شاید کسی یا . باید به بچه ها هشدار بدم. احساس بدی در من به وجود امده است

. کسانی به این جا نزدیک می شوند
به. ارد پایگاه می شوم و در را با قرار دادن یک صندلی در زیر دستگیره آن، می بندمو

با قیاقه ی مشوش جلوی من می را می بینم که طرف اتاق می روم که ناگهان سامیرانا
:ایستد

»چی شد؟« -
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باید بچه ها رو . نمی دونم کی هستن. نجا نزدیک می شنبه نظر چند نفر دارن به ای« -
».از این جا بریمه هر چه زودتربهتر. بیدار کنیم

بی درنگ پتویش را کنار می زند . می روم و با لگدی او را بیدار می کنمنابه طرف ساید
:می ایستدو 
»چی شده؟« -
».باید از این جا بریم. چند نفر دارن به این جا نزدیک می شن« -

. را بیدار می کندمدت، وراریندر این هم سامیرانا
». نباید وقت رو از دست بدیم. تی هاتون رو بردارینشکوله پ« -

:می گوید،در حالی که دهانش باز مانده استورارین
»پس کوله پشتی های بقیه چی می می شن؟«-

:می گویدبا قاطعیت در حالی که کوله پشتی اش را روی شانه هایش می اندازد، ناساید
اینا رو باید . هیچ راهی وجود نداره. ما نمی تونیم بار اضافی رو همراه خودمون ببریم« -

».همین جا بزاریم
همه آماده . کوله پشتی اش را بر می داردپتو ها را جمع می کند و سراسیمه ورارین

هبه طرف در می روم تا صندلی را از جلوی در بردارم ک. هستند تا از این جا خارج شویم
ندایستاده اجلوی پایگاههشت شبح را می بینم کهناگهان

».بچه ها پناه بگیرین« -
آن . گوش می دهم و کنار پنجره می روم و در آن جا کمین می گیرمبه حرف سامیرانا

در یک خط نظامی روبروی ما که هر لحظه بر تعدادشون اضافه تر می شود، اشباح
. ایستاده اند

».اعضای گروه ما نیستنمطمئنا « -
. موافق هستمنابا ساید

».باید بریم داخل اتاق. اش مقاوم نیستنهاین جا دیوا« -
با این کار دیگر هیچ راه فراری . همه با حرف من به داخل اتاق می روند و پناه می گیرند

. در هر صورت ما نمی توانستیم از این جا فرار کنیم. برایمان باقی نمانده است
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و اسلحه را محکم در دستانش ین حد ممکن خودش را عقب کشیده استتا آخرورارین
هم کنار من سامیرانا. در دو طرف ورودی اتاق ایستاده ایمنامن و ساید. می فشرد

.روی دیوار به آن ها نگاه می کندسوراخ داخلایستاده است و از 
و سه نفر از آن ها جدا می شودن و به به طرف ما نشانه می گیرنداسلحه شان راآن ها 

به اطراف نگاه می کنم تا شاید راهی برای فرار پیدا کنم ولی فقط . طرف پایگاه می آیند
آن را امتحان می کنم . یک پنجره کوچکی در این اتاق بیرون را به ما نشان می دهد

. ولی بیش از اندازه کوچک است
:می گویمو می کوبمرا به دیوار بی اختیار با عصبانیت پایم

»حاال چکار کنیم ؟راهی برای فرار وجود نداره .لعنتی گیر افتادیم« -
خودش را به دیوار ناورارین نفس نفس می زند و ساید. هیچ کس چیزی نمی گوید

ایستاده است و به من بدون اسلحهسامیرانا. تکیه داده است و چشمانش را بسته است
. نگاه می کند

با فریاد از ناساید. به آسمان بلند می شوداسلحه هاناگهان صدای انفجار باروت درون 
ی زمین دراز قبل از این که او فریاد بزند، من رو. همه می خواهد تا روی زمین بخوابیم

صدای برخورد تیر با آهن و . دریغ دیوار ها را سوراخ می کنندوله ها بی گل. کشیده بودم
.در  داخل پایگاه مه رقیقی از خاک همه جا را فرا می گیرد. کمانه کردن آن

ولی با پایان یافتن فکر من در مان فرو خواهد ریختتاگر همین طور ادامه دهند، ساخ
.شوندتمام می ها گلوله شلیکاین مورد، 

بدون هدف گیری تیر ها را ناساید. ما به سمت آن ها شلیک می شوددو تیر از طرف 
رها می کند و وقتی که مسیر هدف گیری تقریبی اش را دنبال می کنم، سه سرباز آبی 

تیری دیگر شلیک می کند تا ناساید. پوش را می بینم که به در ورودی نزدیک شده اند
. آن ها را دور نگه دارد

با این که همه جا را گرد و غبار گرفته است ولی می توانم جای گلوله هایی که این جا 
ناگهان فکری به ذهنم می رسد. را به شکل یک صافی در آورده اند، ببینم

».تو بیا این جاناساید. واستون به در اتاق باشهح.هی یه فکری دارم« -
د، سریع به طرف در که صورتش سفید شده است و اسلحه توی دستش می لرزورارین

هم با سر و صورت و لباس پر از خاک ازسامیرانا.می دهدو به دیوار تکیه می رود
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جهت دیگر در قرار می گیردجایش بلند می شود و در 
». دارن از سه طرف ما رو محاصره می کنن« -

را به طرف من می کشاند و در حالی که لبانش را می جوید، می ناورارین، سایدهشدار 
:گوید

زودتر انجام بده شاید دیگه هیچ راهی هر کاری که می خوای انجام بدی، زایراس« -
».برامون نمونه

با گلوله سوراخ هایی روی دیوار به وجود بیارم و بعدش با ضربات پا دیوار رو باید « -
»ببینم تو تیر داری؟. خراب کنیم

پنج تیرش را . بدون این که به من جواب دهد شروع به تیراندازی به طرف دیوار می کند
یک ری دارد، گبا فاصله ای که هر تیر از دی. در یک ردیف به ارتفاع دیوار شلیک می کند

من هم با فاصله نیم متر از تیر . روی دیوار به وجود آمده استحدود یک متر خط در 
در باال دو تیر باقی ماند را . کنمی پنج تیر را خالی مبه اندازه  یک متر ، سایدانهای 

خشابی دیگر ناساید. آیددخالی می کنم تا مستطیل یک در نیم متر روی دیوار به وجو
استفاده می کند تا فاصله ی سوراخ ها را کم کند سپس با شمارش معکوس با تمام را 

. قدرت به دیوار ضربه می زنیم
ه بین تیر د و شکافی کبه دیوار وارد می کنیم، دیوار می لرزمن و اوبا هر ضربه ای که 

یک به طرف آن ها شلگهگاهی ورارین و سامیرانا. بیشتر می شدها به وجود آمده است،
در ورارین. خورندبه خطا می روند یا به دیوار میمی کنند ولی تمام تیر های سامیرانا

می شود و تیری را پیشانی اش خیس شده است، به ندرت جلوی در ظاهرحالی که 
. از بیرون هم فقط چند نفر با هفت تیر به طرف ما شلیک می کنند.شلیک می کند

و آمده اند، به کمک ما می آیندهوا به پرواز دردرکه ماسه ها و تر شده است دشدیباد
. استفاده را ببریممالاین فرصتی است که باید از آن ک. جلوی دید آن ها را می گیرند

بعد . دیگر صدای گلوله به گوش نمی رسد. ناگهان صدای تیر ها از بیرون قطع می شود
:از مدت کوتاهی صدای کلفتی می گوید

بهتره بیاین . ما یه امانتی دست شما داریم و شما هم چند نفر امانتی دست ما دارین« -
». بیرون و با هم صحبت کنیم

به ما دیگه تموم اینبا دادن راکاناک. چند نفر از گروهتون گروگان ما هستن« -
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». ماجراها تموم می شن و اعضای گروهتون آزاد می شن
:می گویماصرار به سامیرانا و وراریننایی به حرف او، با با بی اعت

». فقط نزارین اونا به این جا نزدیک بشن« -
».دیگه تیری زیادی برامون نمونده« -

شکافاز بینضعیفیبسیار با تمام قدرت به دیوار ضربه می زنیم تا این که باالخره نور 
من هم. جلوی دهانش را گرفته است و سرفه می کندناساید. دیوار به داخل می ریزد

. به سوزش می افتدتحریک می شود وکم گلویمکم
تقریبا می توانم دستم را از . زنمببه پایم استراحت دهم و با پای دیگر ضربه باید کمی 

. باید به آخر کار رسیده باشیم. بین شکاف عبور دهم
».خراب کنیمرو دیوار بیاین این جا باید با یک ضربه این سامیرانا، ورارین« -

:چهار نفر در یک ردیف قرار می گیریم
»حاالااااااااا« -

می دیوار فرو همانطور که فکر می کردم، .میمی زنهمه با هم محکم به دیوار ضربه 
مثل بمبی که بعد از انفجار تا آسمان خاک را به پا می دارد، با فرو ریختن دیوار، . ریزد

. می فرستدکه همراهش ماسه ها را هم به آسمان از زمین برمی خیزدگرد خاک زیادی 
دست ازیم و می کنم و یکی از دست ها را محافظ آن ها می بندیشمانمان را همه چ

.یماده می کناستفعصادیگر به عنوان 
اشک از چشمانم سرازیر شده . گرد و غبار بیرون می آیمدودهمحاز کورمال کورمال 

حس می کنم سوزن در .هوا را پس می زنمو به دنبال هوای تازه با دستان است
باغ دستانم آن ها را مالش می دهم و سرعت پلک زدنم را زیاد تر . چشمانم فرو می رود

بقیه هم سرفه می کنند و در حالی که دستانشان را روی زانو هایشان گذاشته .می کنم
. اند، بی وقفه سرفه می کنند

متوجه فرار ما بشوند، باید از این و تا وقتی آن ها به خودشان بیایند . وقت زیادی نداریم
چاره ای نیست. منتظر ما باشندشاید پشت ساختمان هم تعدادی سرباز .جا دور شویم

:و بریده بریده می گویمبه طرف آن ها می روم .و فقط همین راه باقی مانده است
از این طرف و شما دو نفر هم من و ورارین. بریم... این جا ... باید از... باشین ... زود « -

».و شانس بیشتری داریمتر می تونیم فرار کنیم حت رااینجوری از اون طرف برین 
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:می گویدناساید
»؟کجا دوباره همدیگه رو ببینیم« -
».با هم تماس می گیریم« -

همچنان که سرفه می کنند، با قدم های سریع به راه می افتند و از ما دور می آن دو
هیچ .راه می افتیمه طرف ساختمان های در هم شکسته بهما هم بدون معطلی ب.شوند

. شاید آن ها ما را گم کرده باشند. نمی بینم که در حال تعقیب کردن ما باشدکس  را 
. با تمام سرعت به پیش می رویمدر جاده ای باریک 

هیچ سربازی جلوی ما سد نمی شود یا به طرف ما تیر . انگار فکر فرار ما را نکرده بودند
بدون کاستن ازهمچنان با این که از آن جا فاصله گرفته ایم ولی . اندازی نمی کند

.گام ها را بلند و تند بر می دارم،سرعت
دور سرش به دستمالی که ،صورتش قرمز شده است و عرق. سکندری می خوردورارین

به من تا اوسرعتم را کم می کنم. عقب تر از من می دود.پیچانده، خیس کرده است
، و سر شانه ها نوار آرنج،مچ، زانودور .دآیمیاریکی بیرون ی از تشبحبرسد که ناگهان 

.گی دیده می شودآبی رن
اسلحه اش را او .را بردارم ولی خیلی دیر شده استم تا اسلحه اممی بردست هراسان 

اعتماد به نفسم را به تا چشمانم را به هم نزدیک می کنم . به طرف من گرفته است
. دست آورم

وقتی که از گوشه چشم به .را ندیده استبه نظر هنوز او.نداردهیچ توجه ی به ورارین
اسلحه را در نور ماه . را می بینم که در تاریکی قرار گرفته استاونگاه می کنم، ورارین

. مجسم می کنددستان ورارین
منتظر ورارین هستم ولی .دو هیچ حرکتی نمی کنانجا ایستاده استهمشسرباز آبی پو

این طور که او ایستاده است، .یا شاید تصمیم دیگری داردشلیک کندبه نظر تردید دارد
رد زمان را می کشد تا بقیه افرادش اشاید د.حرکتش را پیش بینی کردنمی شود هیچ 

. سر برسند
می حرکت انگشتش را . دمی دهباالخره به تردیدش پایان ناگهان بر خالف انتظار من، 

و بعد از خدا، ناخود آگاه چشمانم را می بندم. می آوردبینم که دارد بر روی ماشه فشار 
که تنم را به لرزه ممی شنوصدای دو شلیک را .طلب کمک می کنمدر دلم از ورارین
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که تعادلم را از دست می شود اببه عقب پرتطوری ناگهان دستم با شدت .در می آورد
.ظ می کنممی دهم ولی قبل از زمین خوردن، با دو دستم تعادلم را حف
انگشتان و کف دستم می . وقتی به خودم می آیم، سرباز آبی پوش غیب شده است

سریع به طرف فریاد می . می شنومرا ناگهان از سمت چپ فریاد تیز و کوتاهی .سوزند
ثه با این که ج. با سرباز آبی پوش گالویز شده استم که می بینرا م و ورارینچرخ

نمی تواند در مقابل ضربه های او از خودش ولی وراریناست،تر از ورارینسرباز کوچک 
.ممی رود ثانیه قبل فکر کنم به کمک اودون این که به اتفاقان چنب. دفاع کند

با می کنم وحلقه مشت نسبتا سنگی بر پشتش وارد می کنم، دستانم را دور گردنش
افتد و هر دو زمین می می وزنش روی من .می کشیمم قدرت او را به طرف عقب اتم

ار دست و پا روی زمین افتاده است، بی وقفه سرفه می کند و گلویش هچورارین.خوریم
.را مالش می دهد

می بینم ناگهان مشتی را .می شوماز روی زمین بلند او را پس می زنم و با تمام سرعت
. می کشمسرم را عقب روی غریزه، به سرعت از.دکه به سمت صورتم می آی

من روانه مشت بعدی هم بدون معطلی به طرف.خوشبختانه مشتش به من نمی خورد
.ممی کنکار را تکرار به ناچار دوباره همان.می شود

با پشت به روی ماسه ها فرود می .می کنمشکمم احساس ناحیه ی ناگهان دردی را در 
رد پایش روی  .می دهدرا فشار می رود و آن شکمم به طرف دستم بی اختیار .آیم

.حکاکی شده استشکمم 
م که دارد به طرفم می بینرا در نور ماه سایه ی بسیار کدری،ممی آیوقتی به خودم 

شکمم را هدف قرار داده م، اومی بیندر هوا معلق است و آن طور که منپایش .می آید
روی کنم،از ضربه او فراربتوانم که برای این.برای بلند شدن کمی دیر است.است

همین ه باردو.د ضربه ای به من بزندنمی تواند و او می دهجواب .ممی زنغلتزمین 
.دوباره روی زمین غلت بزنمم می شوو من هم مجبور می کندتکرار کار را 

داردامثل دیوانه هکه م می بینبیش از این به کارش  ادامه دهد ولی او را انتظار دارم
م که از پشت می بینرا ورارین،ممی کنوقتی کمی دقت . دبه دور خودش می چرخ

آن و دستانش را را دور گردن سرباز حلقه کرده استپاهایش را دوی شکم و دستانش
.طوری که می خواهد او را خفه کند،دقدر محکم فشار می ده
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ولی قبل از این که به آن دو .می رومم و به کمک اومی شوسریع از روی زمین بلند 
می وی زمین می کند و او را رآزاد خودش را از دست ورارینسرباز آبی پوشرسم، ب

به طرف او می روم و باسرباز آبی پوش کار دیگه ای انجام دهد،قبل از این که .اندازد
.می شودم و او نقش بر زمین ضربه می زنپایم محکم به پایش 

ای راناگهان اسلحه می خواهم او را در وضعیتی قرار دهم که نتواند کاری انجام دهد که 
م و به طرف سرباز آبی پوش  می دارسریع آن را از روی زمین بر.می بینمم کنار پای
وقتی اسلحه را می بیند دست از تقال کردن بر می دارد و بی حرکت .می گیرمنشانه 

می توانم او را بکشم ولی من . هیچ حرفی نمی زند و فقط به من نگاه می کند. می ماند
:ممی گویبه ورارینواسم را از او جدا کنم دون این که حب.قاتل نیستم

».هر لحظه ممکن چند نفر دیگه پیداشون بشنزود باش باید بریمورارین« -
پرواز می ه سوی صورتم کوچک و نامحدودی را می بینم که بدانه های بسیارناگهان 

دستانم .ندمی کنچشمانم شروع به سوزش قبل از این که بتوانم کار انجام دهم،. کنند
پلک هایم را .می کنند و به سمت چشمانم می رومحرکت دآگاه به طرف صورتمواخن

. و با دو انگشت بر روی آن ها فشار می آورممحکم روی هم فشار می دهم 
ناگهان برای چند ثانیه نفسم درسینه ام حبس می شود سپس روی زمین کشیده می 

ا دهانم را تا آخرین صدای عجیبی از گلویم خارج می شود و در جست و جوی هو. شوم
. ه انداحساس می کنم ریه هایم به اندازه ی یک سوراخ سوزن شد. رده اماندازه باز ک
.درد تاقت فرسایی چشمانم را مثل آتش در خودشان می سوزانددر آن سو 
سرم بیش . احساس می کنم، سرم می خواهد منفجر شود. چشمانم را باز کنمنمی توانم

چرخم و با بی اراده به پهلو می. از اندازه سنگین است و نمی توان آن را حرکت دهم
. تمام قدرت سعی می کنم تا هوا را وارد ریه هایم کنم

رم فشار سحس می کنم دو جسم از دوطرف به . انگار کسی کنار گوشم شیپور می کشد
. ا چنگ می زنمزمین ر. وارد می کنند

لین سرفه وارد ناگهان تمام فشار درون بدن و سرم، گلویم را تحریک می کنند و هوا با او
.هایم می شوند و می توانم جریان هوا در ریه هایم را حس کنمریه 

صورتم . انگشتانم را روی چشمانم قرار می دهم. می کنم چشمانم را باز کنمسعی 
.خیلی کم شده استاز آن چه که فکر می کردم سوزش چشمانم .ه استشدخیس
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.دنخارج شواری از ماسه ها از چشممتا مقده اندو باعث شدندکمکم کرداشک ها 
چشمانم را باز با پلک زدن بسیار و بی وقفه می توانم . کمی آن ها را با دستم می مالم

.دارمنگاه 
:شنوم که با التماس می گویدی میصدای

»...زایراس... کمک زایراس« -
که ناگهان احساس می با دو دستم از روی زمین بلند می شوم .ش خیلی آشناستصدای

دستم را روی زمین می گزارم تا . کنم از وسط قفسه سینه و پشتم تیری عبور می کند
مدتی کوتاهی در همان حالت می مان سپس آهسته کمرم را راست می . به زمین نخورم

حال مبارزه با ردو نفر د. ولی برای حفظ تعادل پاهایم از همدیگر فاصله می گیرند. کنم
یک از آن ها بی وقفه به سمت دیگری مشت و لگد حواله می کند و . ستندیکدیگر ه

. دیگر هم بدون هیچ کم و کاستی آن ها را می پذیرد
مبارز شکست خورده با یک مشت سهمگین بر روی زمین می افتد و مانند جنین در 

مبارز پیروز شده شی مشکی را از روی . رحم مادر، خودش را به داخل جمع می کند
. و به طرف مبارز شکست خورده می گیردین بر می دارد زم

ن تمام اتفاقات در کمتر از احاشیه های آبی در لباس مبارز پیروز شده ناگاهبا دیدن 
با شانه هایم محکم هجوم می برمبی درنگ به طرفش . یک ثانیه به ذهنم بر می گردند

.به او تنه می زنم و او را  به دیوار کوبیدم
هیچ .تمام تجهیزاتی که سرباز آبی پوش به خودش بسته است، قطع می شوندصدای 

ی سرباز هیچ تکان. و هیچ اسلحه ای به طرفم نشانه نمی رودمشتی به سمتم نمی آید 
.قط همانجا کنار دیوار ایستاده استنمی خورد و ف

می نگاه ،، به سرباز که هنوز ایستاده استببینمتوانمبا چشمانم که هنوز سخت می
ماسک از روی صورتش. ت قفسه سینه اش را سوراخ کرده استمیله ای درس. کنم

. داز دهانش خون می آی.او یک زن است. افتاده است
می م و آرام او را از میله جدا می گیرسریع او را .هنوز سینه اش باال و پایین می رود

. ض او را می گیرمیق گردن، نباز طر.می گذارمو روی زمین کنم
. آهسته تر از حرکت عقربه دقیقه ساعت می زند

»نچند نفر دارن به این جا نزدیک می ش. باید از این جا بریم« -
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فقط با پیچیدن او می پیچم و . به جلو گام بر می دارمبا قدم های سریع در کنار ورارین
.با گام بر داشتن او گام بر می دارم

قبل از تیر . ناگهان با پیچیدن در یک خیابان با تعدادی سرباز آبی پوش روبرو می شویم
حاال آن . و به همان راه اولیه ادامه می دهیمم ن ها به طرف ما، بر می گردیاندازی آ

سی در کمتر از با گام هایی که آن ها بر می دارند، . چهار نفر به دنبال ما روانه هستند
.به ما خواهند رسیدثانیه

تو هم . من اونا رو به طرف خودم می کشونم. وقتی پیچیدیم، تو از من جدا می شی« -
».از یه راه فرعی فرار می کنی

.راکاناک فعال مهمترین چیز است.سرم را به عنوان موافقت تکان می دهم
».تو از اون راه برو. خب حاال« -

طوری قدم بر . دوباره وارد خیابان دیگری می شومبعد از پیچیدن به داخل این خیابان، 
ت و سینه دارم، نمی توانم شبا درد هایی که در پ. شوندمی دارم که چشمانم تار می 

. فقط باید از این جا دور بشم. وارد ساختمان ها شوم
نتوانسته است انگار ورارین. ناگهان سرباز آبی پوشی را می بینم که به دنبال می دود

. به طرف خودش منحرف کندهمه را 
آسفالت کم کم . بر روی آسفالت قدم بر می دارممی شوم و بی هدف یوارد خیابان پهن

هیچ . سرباز آبی پوش کمتر از ده متر با فاصله دارد. جایش را به خاک و ماسه می دهد
. شانسی ندارم

خودم را آماده می . داردوجود فقط یک راه به سمت راست . می رسمبه انتهای خیابان 
د و محکم به زمین می کنناگهان پایم به چیزی گیر کنم که به همان سمت بپیچم که

اقت دردی ط. می شومبه خاطر شیب زمین چند متر روی زمین کشیده . می خورم
انگار که داخل.تیر می کشد و می سوزدو در آخر پشتم ، آرنج و زانو هایم ساعد،فرسا

. گودال پر از ذغال داغ افتاده ام
سرم موج بر میدر داخلصدا های عجیبی . خوردمی در آخر سرم محکم به چیزی 

سر گیجه شدیدی به سراغم .می آیددرد مانند از عقب سرم به طرف پیشانی ام .دارد
چشمانم تار می شوند. می آید

پوش را می بینم کهسرباز آبی که ناگهانند بار چشمانم را باز می کنم و می بندچ
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.اسلحه اش را به طرف من گرفته است
»........بچه ها من اونو پیدا کرد« -

را رنگ د که همراه خودش خونی آبی می آیناگهان از وسط سرش گلوله ای بیرون 
اسلحه عضالتش شل می شوند و .می ریزدروی صورت من را آورد و مقداری می بیرون 

.روی دو زانو سپس به روی سینه، به روی زمین می افتد.بی سیم از دستش می افتدو 
ر می کنم و به جایی که به نظ، به زحمت بلند م را که هنوز داخلش جنگ برپا استسر

با فاصله نسبتا کم از ما سرباز آبی پوش دیگری .می کنمنگاه از آن جا آمده است،گلوله 
دیگر تحمل نگه داشتن .بیرون می آیدتفنگش دود و هنوز از داخل لوله ایستاده است
.می افتدم و سرم روی ماسه ها می کنماهیچه های گردنم را شل . سرم را ندارم
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٣٦

ناجی

می توانم واضح م تا باالخره می زنچند بار پلک .س شده و  بخارش افتاده استبدنم خی
وقتی زبانم را .ود اطراف را شکسته ببینمو باعث می شحرارات از روی زمین بلند .ببینم

بر روی سقف دهانم می کشم، احساس می کنم دو قالی بر روی همدیگر کشیده می 
و نمی توانم آن را حرکت به خواب رفته است گردنم . لبانم چاک چاک شداه اند. شود
. بدنم مور مور می شود و انگار به سنگ تبدیل شده است.دهم

ضعف عجیبی تمام وجودم را فرا گرفته . توانم انگشت اشاره ام را تکان دهممی فقط 
چشمانم را می . حتی سعی نمی کنم کمی تکان بخورم. وابمدلم می خواهد بخ.است

. بندم و در همان حالت می مانم
لغزیدن قطرات عرق را بر بدنم. انگار به جای اشعه های خورشید، باران بر بدنم می بارد

بین لباس هایم، کولر طبیعی ایجاد گاهی وزش بادی، در حین عبور از . احساس می کنم
. می کند

این جا چه خبر است؟ . سربازی که من را نجات داد
حفره ای . به نفس کشیدم که با هر بازدم ماسه ها را جابه جا می کند، نگاه می کنم

هر لحظه تعداد ماسه هایی که جابه جا می. کوچک در توی ماسه ها به وجود آمده است
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. جایی که فقط ماسه ها کمی سر جایشان می لرزندباالخره تا. شوند، کمتر می شود
به اندازه دو . آن را به طرف ماسه ها روانه می کنمبا قدرتنفسم را حبس می کنم و 

. برابر گودال اولیه، گودال بزرگتری به وجود می آید
.شی ای سیاه رنگ بر روی ماسه ها نظرم را جلب می کندناگهان 

به دست راستم را که به داخل بدنم جمع شده است فرمان می دهم ولی تکان نمی 
کنم با نگاه کردن انگشتم تمام نیرویم را جمع می کنم و در حالی که سعی می . خورد

. شت اشاره ام را تکان می دهمانگبه پیروی از دستورم کنم، را وادار
م تا می گذارکف دستم را روی ماسه ها .مدتی با نرمش دادن، بدنم را نرم می کنم

هایی از زمین بیرون می آیند و مار احساس می کنم ناگهان که انم به پشت بچرخم بتو
های ریزی را در کف دستم می لدر کمتر از چند ثانیه تاو.کف دستم را می گزند

. از حرارت بکاهمبیننم، که باعث می شود با آب دهانم آن ها را 
ماسه هایی که در زیر قرار م تا بهمی کنکمی با دستم ماسه ها را جابه جا با احتیاط 

دو دستم را در موقعیت مناسبی قرار . دارند و کمی خنک تر هستند، دسترسی پیدا کنم
به صورت در حالی که دستانم می لرزند، می شده، آن ها را ستون بدنم در می آورم و 

. چهار دست و پا در می آیم
دندان .در هم فرو می رودناگهان چشمانم بسته و صورتم همانطور که فکر می کردم، 

می گیرم و سعی می دو طرف سرم را با دستانم .می دهمهایم را محکم روی هم فشار 
وقتی . انگار چکشی، بی وقفه بر یک طرف سرم ضربه می زند. کنم سرم را ثابت نگه دارم

چشمانم تار می انگشتم را به آن ناحیه که در قسمت فوقانی سرم قرار دارد، می برم، 
کمی ، انگشتم جلوی چشمانم قرار می گیردوقتی . د و تعادلم را از دست می دهمشون

.می بینمآن بر سر خون تازه 
به و مثل آب نمک باعث می شود تا زخم هایم عرق بدم روی زخم هایم می ریزد

درد ود سرم بیشتر آفتاب مستقیم به صورتم می خورد و باعث می ش. سوزش بیافتند
می سعی . ندچشمم را می ز،م ولی نور از بین انگستانممی کندستم را سایه بان .بگیرد

.لزرددستم می . کم کنم ولی نمی توانمنگشتانم رام فاصله بین اکن
. ند و خون آبی و قرمز روی دستم دلمه بسته اندنم کامال پاره شده اآستین های پیراه

. زخم های زیادی بر دستم نقش بسته اند
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با در حین باز کردن دو پایم از یکدیگر، ، سرم را گرفته ام، دستمیک در حالی که با 
. می شوماز روی زمین بلند دست دیگر

احساس می . پلک هایم بر روی هم فشار می آورند و دستم بروی آن ها قرار می گیرد
مناسبی برای مقابل پاهایم را جابه جا می کنم تا ناحیه ی . داخل گردبادی قرار گرفته ام

.با افتادن بر روی زمین پیدا کنم
کاغذی مثل. این نشان من است. می افتدآن جسم سیاه را دوباره نگاهم به ناگهان

آن را بر می .قسمتی از آن ذوب و با کمی ماسه مخلوط شده است. مچاله شده است
به طرف سایه ای می دارم و آرام و با احتیاط، در حالی که چشمانم نیمه بسته هستند، 

. روم
پاهایم را دراز می کنم و سرم . به کنار دیواری می رسم و به سایه آن پناهنده می شوم

و تا هم دردم فرو نشیند به طور مداوم نفس عمیق می کشم . را به دیوار تکیه می دهم
دستانم را مشت می سرم را محکم به دیوار فشار می دهم و . کمی ذهنم مرتب کنمهم 
. کنم

. و لبانم را زنده می کنمقمقمه ای از داخل کوله پشتی ام بر می دارم
کنسروی دیگر باز می کنم ولی این بار آهسته . کنسروی را باز می کنم و آن را می بلعم

دستانم را با لباسم پاک می کنم، چشمانم را می بندم و کمی . غذا می خورمو آرام 
. استراحت می کنم

گردنم، تاب نگهداری .واضح می بینندتقریبا لرزش دستانم متوقف شده است و چشمانم
. سرم را دارد و می توانم انگشتان پایم را تکان دهم

قسمتی از پایین آن مانند بستنی کش آمده . کامال ذوب و مچاله شده استنشانپشت 
به . دست خوش تغییرات و با با بدنه ترکیب شده انددکمه های روی صفحه هم . است

صفحه نمایش آن تقریبا سالم مانده است. سختی می توان آن ها را فشار داد
می شود و تصویری را نور بر روی صفحه نمایش پخش. دکمه اش را فشار می دهم

در بدو ورود پیغامی ظاهر می شود. ان می کندن نمایجلوی م
در صورت. به دلیل عدم تایید اثر انگشت، تمام اطالعات و دستگاه از بین رفته است«

.های دریافتی خود را بازبینی کنیدپیام می توانید فقط تایید دوباره اثر انگشت و چشم، 
صفحه اش را تمیز می کنم و. با اعمال زور در محافظ اسکنر را بشکنممجبور می شوم 
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باز این کار را انجام می دهم ولی باز . قبول نمی کند. انگشتم را روی آن می گذارم
انگشت اثربرای آخرین بار انگشتم را روی اسکنر می گزارم که ناگهان . قبول نمی کند

و با اولین بار اسکن روبروی آن قرار می دهمچشمم را هم . دستم را مجاز می شناسد
. چشمم نیز مجاز شناخته می شودکردن، 

تنها . شومهیچ گزینه ای در دستگاه وجود ندارد و فقط می توانم وارد پیام های دریافتی
آخرین پیام با فاصله نسبتا زیادی از بقیه پیام ها، به . هستندناپیام ها از طرف ساید

:پیغام را باز می کنم. ستمن فرستاده شده ا
»ستون کج «

. فقط همین دو کلمه در صفحه پیغام ها دیده می شودورش چیست؟ ظمن! ستون کج
.سپس برای همیشه خاموش می شود،صفحه نمایش نشان چند بار خاموش و روشن

انگار ماموریتش این بود تا . چند ضربه به آن می زنم ولی هیچ تغییری ایجاد نمی شود
. م و چشمانم را می بندمآن را به طرفی پرت می کن. پیغام را به من برساندفقط 

ولی هیچ . از چیزی صحبت کرده است که من با آن روبرو شده امنامطمئنا ساید
. هزار چیز می تواند در این کلمه نهفته شود. کج متوجه نمی شومنمنظورش را از ستو

چیست؟ مکان؟ » دیوار کج « اصال نمی دانم ... نه ... شاید منظورش دیواری است که 
؟...جسم؟ شخصی؟ 

از این دو کلمه اینطور بر می . ای کاش با این امنیت این پیام را برای من نفرستاده بود
مالقات کرده ناو مطمئنا از زمانی که با سایدآید که باید آن ها را یک مکان فرض کنم

از این دو کلمه، نمادی نامنظور سایدو همچنین قطعا . ام، با این مکان روبرو شده ام
اگر این دو کلمه نماد باشند، که هستند، باید . است که می توان مشابه آن را پیدا کرد

. در ذهنم دنبال آن مکان بگردم
و چند مکان ، جانپناه مخفی، مخفی گاه راکاناکپایگاه اصلی گروه، پایگاه گروه مشکی

تمام مکان هایی که من می توانم به خاطر . ن جا تعیین کرده بودیمر را در آکه محل قرا
. ندارند» ستون کج « ولی هیچ کدام از آن ها هیچ شباهتی به . بیاورم

سرم درد می آه . ن نباشداشاید اصال مک. هر چه فکر می کنم، چیزی به ذهنم نمی آید
کنم که ناگهان درست در چشمانم را باز می. باید خودم را به جای امنی برسانم. کند

مانند درختی که زیر وزن شاخه هایش به سمتی کج می .را می بینمیروبرویم ساختمان
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همین ناشاید منظور ساید. »ستون کج« .هم انحنا پیدا کرده استشود، ساختمان 
. باشد

در ساختمانی که او دیده بانی می کرد، . همراه شدمبه یاد زمانی می افتم که با پارکاد
به بدن ساختمان شیب داشت و برای حفظ تعادل می بایست در جهت خالف شیب، 

وقتی دقت می کنم، ساختمانی که در روبروی من قرار دارد، همان . حالت می دادم
. ساختمان است
ولی ممکن فاصله اش تا اینجا دور نیست. ن جا مالقات کنمآرا در ناحتما باید ساید

فعال هیچ انتخابی ندارم باید خودم را به آنجا . این پیغام از طرف دشمنان باشنداست 
. برسانم

به وجود زلزلهسرم داخلاحساس می کنم . با کمک دیوار از روی زمین بلند می شوم
آرام قدم بر می دستم را روی پیشانی ام می گزارم و چشمانم را می بندم. آمده است

برای از بین کوچه ها و از داخل خانه ها عبور می کنم و هر از چند گاهی . دارم
.استراحت، می نشینم

از آن که با پارکادکی ستون کج می ایستم و به طرف همان راهی می روم که یدر نزد
به سمت . از این جا چیز مشکوکی دیده نمی شود. جا وارد این ساختمان شده بودم

. ورودی گام بر می دارم که ناگهان صدایی می شنوم
تو چه طور این کار . تو به همه خیانت کردی. تو همه چیزتو فروختی. یائنتو یه خ«-

»این همه سال رو فراموش کردی؟رو کردی؟ 
درست در روبروی من مردی در حالی که. است که از خشم می لزردناصدای ساید

. تقریبا پشتش به من است، اسلحه را به طرفی نشانه رفته است
و لرزش خفیفی بدنم را می بدنم مور مور می شود. ضربان قلبم به سرعت اوج می گیرد

.چیزی به من می گوید که قرار است اتفاقی بدی رخ دهد. لرزاند
م به او ضربه می به سمت او روانه می شوم و با شانه محک.گام هایم را بلند بر می دارم

صدای گلوله مانند آذرخشی در ساختمان می پیچد، سپس صدای ناله ای می . زنم
. شنوم

مانند تخته سنگی به زمین برخورد می او از من جدا می شود و من ،در حین افتادن
چشمانم مانند یک توپ در حدقه می .سوت ممتدی در سرم به صدا در می آید. کنم
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در حین نفس کشیدن خس .روبرویم را متحرک نشان می دهندچرخند و صحنه های 
نمی توان . انگار درون بدنم استخوانی وجود ندارد. خس عجیبی از گلویم بیرون می آید

. هیچ یک از اجزاء بدنم را تکان دهم
دست هایش . و روی من خم می شودرا می بینم که با سرعت به طرفم می آیدناساید

. لبانش تکان می خورد ولی من صدای او را نمی شنوم. روی شانه هایم قرار می گیرند
چهره اش وحشت . کمی آهسته من را تکان می دهد و دوباره لبانش تکان می خورند

. دلم می خواهد به او جواب بدهم ولی لبانم تکان نمی خورند.زده به نظر می رسد
از . ر روی شانه اش قرار گرفته است و آن را می فشرددیگرش را می بینم که بدست

. بین انگشتانش خون قرمز رنگ جاری است و سمت راست بدنش را قرمز کرده است
. گاهی صورتش در هم فرو می رود و چشمانش بسته می شوند

از من فاصله . ناگهان می ایستد و با دست چپش، از پر کمرش چاقویی بیرون می آورد
به طرفی نگاه می کند . با سرعت باز و بسته می شودو در همان حال دهانش می گیرد

دندان گاهی گاهی دهانش کامال باز می شود و . که در شعاع دید من قرار نگرفته است
. هایش روی همدیگر فشرده می شوند

کش باال می برد و به ناگهان شبحی با سرعت به طرف او می رود و دستش را مانند چ
گریزی می زند و برای حمله ی بعدی خودش ناساید. فرو می آوردناه سایدسوی سین

. نقطه ضعف آشکار. دست راستش کامال از کار افتاده است. را آماده می کند
چاقو به سمت پهلوی سمت. طولی نمی کشد که مهاجم حمله ی بعدی را آغاز می کند

به طرف ناسایداین بار. با پا آن را دفع می کندن نشانه رفته است ولی اواراست ساید
لی می خامهاجم جا. مهاجم حمله می کند و چاقو را به سمت سینه او هدایت می کند

. دازدنخطی می ادهد و روی بازوی سمت چپ سایدان
ر می مهاجم حمله و. عقب نشینی می کند و حالت تدافعی به خودش می گیردناساید

ر می بتلو تلو خوران به عقب گام ناساید. می کوبدناسینه ی سایدشود و با پایش به
مهاجم از این فرصت استفاده می کند و . و محکم به دیوار برخورد می کنددارد
مشتی به صورت او می زند و ناساید. می کندویش را وارد ران پای سمت راست اوچاق

. خودش را از دست او خالص می کند
رنگ از روی. فس می کشد و دندان هایش را روی هم می فشردبی وقفه نناساید
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تلو تلو خوران از دیوار فاصله . عرق صورتش را خیس کرده استو صورتش پریده است 
مهاجم منتظر است تا موقعیتی مناسبی را . می گیرد و چاقو را در دستش می چرخاند

مدتی در سکوت روبروی همدیگر می ایستند تا این که همانطور انتظار می . بدست آورد 
. رود، مهاجم حمله می کند

چاقوی. بی حرکت ایستاده است و انگار نمی خواهد هیچ کاری انجام دهدناساید
بر اومی رود که ناگهان در لحظه ی آخر نامهاجم از سمت چپ به سمت گردن ساید

چاقو . و چاقو را به سمت گردن مهاجم روانه می کندخدروی پای سمت راستش می چر
تعادلش را از دست می دهد و روی ناساید. همراه خودش خونی را به هوا می فرستد

. زمین می افتد
از سمتی که ناسایدقطعا مهاجم مثل من فکر نمی کرد که ! کامال غافل گیر کننده

ناساید. مهاجم روی زمین می افتد و بی حرکت می شود. زخمی شده است حمله کند
و با گام های ناموزون به با کمک دست چپش به سختی از روی زمین بلند می شود 

و برای حفظ لبخندی شکسته و بی رمقی بر روی لبش است . می آیدسمت من
:کنار من زانو می زند و می پرسد. تعادلش، کمی خم شده است

»حالت خوبه؟زایراس« -
»این جا چه خبره؟ « -

:با غمی عمیق در صدایش می گویدنگاهی به جسم بی حرکت می اندازد و 
»می تونی راه بری؟. بیا از این جا بریمچیزی نیست« -
».نمی دونم« -
خم می شود تا دستش را دور من حلقه کند که . من کمکت می کنم تا بلند شی« -

صورتش را می بینم . انگار که به یک مجسمه تبدیل شده است. خشکش می زندناگهان 
چاقو از دستش می افتد و دستش به سمت . که قرمز شده است و دهانش می لرزد

. پهلویش می رود
به سختی بر روی دو ناساید. مانند جویی تازه جوشیده، از پهلویش خارج می شودخون 

مهاجم را می بینم . پایش قرار می گیرد ولی تاب نمی آورد و به حالت دو زانو در می آید
روی گردنش خطی قرمز رنگ . قرار گرفته استنادرست روبروی من و سایدکه 

. انگار سرش را جدا کرده اند و دوباره بخیه زده اند. شکیده شده استخ
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. افسوسنه خوشحالی، نه عصبانیت و نه . چهره اش هیچ حالتی ندارد. استاو فرادیام
ستد و بعد از نگاهی کوتاهی به اومی ای،که مانند قربانی ها زانو زده استناجلوی ساید

. به من نگاه می کند
...فقط سکوت 

. ن می آیدابه سمت سایدظاهر می شود وناگهان شخصی را می بینم که پشت دیوار
بینی ظریف . چهره ای کشیده با با پوستی کدر ولی صاف. ناگهان چشمان تار می شوند

ریشش را از ته تراشیده است و دسته . گونه های بیرون زده ولی متناسب. و کوچک
موی سفیدی در قسمت جلوی مو هایش، تضاد کاملی با موهایش که در سیاهی از ذغال 

. هم فرا تر رفته اند، دارند
هم به چشمان پر فروق و گیرایی که انگار در پشت آن ها حس های نامعلومی وقتی نگا

آن لکه سیاه روی سطح چشم سمت . پنهان شده است، می افتد، او را می شناسم
لکه ای که به مردمک چشم سمت راستش متصل شده و سیاهی چشمش . راستش

را پوشانیده مثل لکه ی جوهر روی برگه سفید، سیاهی چشمش . کمی غیر عادی است
.انگار که دو مردمک درون چشمش قرار دارد. است و سفیدی کمی دیده می شود

.او برادرم است
ل می زبدنم شل می شوند و مانند مرده ای، بی حرکت، به آن چه که می بینم، عضالت 

.زنم
...بعد از سه سال در این جا ...، مانسیدانبرادرم

بی اختیار می . می گیردسپس اسلحه اش را به سمت اون می ایستداروبروی ساید
:گویم

»...خواهش می کنم« -
. انگار درون چشمان من به دنبال چیزی می گردد.همانطور به من خیره می ماند

».خواهش می کنم این کار رو نکن« -
.کشدن نشانه می رود و ماشه را میابه سمت قلب سایدبه خواهش منبا بی توجه ی

از گوشه لبش خون . مقاومت آن را می پذیرد و بر روی زمین می افتدبدونناساید
. خارج می شود و به من نگاه می کند
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به سختی خودم را به . که در حال جان دادن است، می رومنابه طرف سایدسینه خیز
از گوشه . فقط به من زل زده است. جلو می کشم تا این که به باالی سرش می رسم

. چشمش قطره ای اشک خارج می شود
»...من « -

اشکانم قطره قطره بر. باال و پایین رفتن سینه اش متوقف و چشمانش بسته می شود
. دستم را روی سرش می کشم و سرم را روی سرش می گذرام. روی صورتش می ریزند

:با خودم می گویم
».هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنم« -

به . د، بر می گردمنهنوز ایستاده است و به من نگاه می کنکه و برادرمادیامسمت فربه 
:در حالی که صدایم می لرزد، می گویمخیره می شوم و انچشمانش

قسم می خورم ازتون انتقام ! قسم می خورم که تقاص این کارتون رو پس می دین« -
»... می گیرم 

. حس می کنم تعدادی میخ به داخل سرم فرو می روندناگهان چشمانم تار می شوند، و
ناگهان صدای مهیبی در سرم، زمین را چنگ می زنم ولی آنقدر درد زیاد می شود که 

»... تاب و تحمل را از من می گیرد و تاریکی 
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٣٧

انتقالانمامور

در پشت و به خورشید که در حال غروب بر باالی ساختمان نسبتا بلندی نشسته ام، 
هوا گرگ و میش است و فقط لکه ی ای قرمز .است، نگاه می کنمساختمان های مرده 

.ری بر روی این شهر استترنگ خاکسبا ، در تضاد کامل رنگ
صورتم را خیس کرده غمی بزرگ در درونم، منشاء آبشاریست که از چشمانم سرازیر و 

.اشک ها، صورتم را خنک می کندباد لباسم را تکان می دهد و با گذر از روی. است
هر لحه دنیا را بی رنگ غروب و تاریکی از یک طرف، زوزه ی باد و غم بزرگی از داخل، 

ابرها هم به رنگ قرمز در آمده اند و سیاهی آن ها کمتر به چشم می .تر می کند
.خورند
...ن را به یاد می آورم کهاساید

...شاید . می فشردبغض گلویم را 
انگار که درد و رنج من را حس می کند که به این خورشید . به غروب خیره می شوم

مان تیره را تیره تر کرده سابرها در کنار غروب جمع شده اند، و آ. شکل در آمده است
شاید تمام این غم ها را می شست و همراه خودش به . ای کاش باران می بارید.اند

. می بردناعماق زمی
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...آن روز به یادم می آید 
صدای غیژ غیژ زیر ماشین با . انگار کسی با تمام سرعت به پیشانی ام مشت می کوبد

نگاهم . می لرزندپاهایم . برای کمک، بدنم را سست کرده است» سیارایا « زمین و فریاد 
پهلویم درد می کند و . از ماشین به سیارایا و از سیارایا به ماشین تغیر مسیر می دهد

خون از سرم می چکد و یکی از پاهایم به شدت احساس . سینه ام خونی شده است
.سنگینی می کند

انگار با طناب من را به دو اسب بسته اند که از دو طرف من را به سمت خودشان می 
ر می گیدقسمتوبرومنیماشطرفبهکهدیگویموجودمازقسمتکی. دنشانک

.  گوید سیارایا را نجات دهم
سمت ماشن حرکت می ناگهان با لغزیدن ماشین به داخل دره، پاهایم بی اختیار به 

سعی می کنم تا در ماشین را باز کنم ولی گیر کرده . را نجات دهمکنند تا مانسیدان
ناگهان ماشین با صدایی، بیشتر به داخل دره فرو می . با پا محکم به در می کوبم. است
. رود

»خواهش می کنم نهههههههههههههه . نهههههههههههههه. کمکزایراس« -
به او نگاه می کنم که با . ار می افتندناگهان با درخواست عاجزانه سیارایا، دستانم از ک

سعی می کند تا خودش . دست های زخم شده، خودش را از لبه دره آویزان کرده است
. را باال بکشد ولی آنقدر توان و نیرو در بازو های یک زن وجود ندارد

...بر می گردم تا به کمک او بشتابم ولی 
ام اجازه نمی دهد برادرم را رها کنم و یعنی غریزه. او شانسی برای زنده ماندن ندارد

. بیشتر از سیارایا استشانس زنده ماندن مانسیدان. م، برومبرای کمک به نامزد برادر
. امکان دارد ماشین دیر تر به داخل دره سقوط کند

. چشمانم پر از اشک می شود
م تا به خودم نفرین می کنم و به سمت سیارایا پشت می کن. وجودم فرو می ریزد

بار دیگر با شدت کمتری . حداقل او را نبینم ولی فریاد هایش ستون بدنم را می لرزاند
ولی بی چند بار این کار را انجام می دهم . به در ضربه می زنم ولی هیچ تاثیری ندارد

. را می بینم که چشمانش را باز می کندناگهان مانسیدان. فایده است
اضطراب و التهاب در. زند، به من نگاه می کنددر حالی که به شدت نفس نفس می 
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. چشمانش دیده می شود
». زود باش. باید از توی ماشین بیایی بیرون.زود باش دستتو بده به من« -

دستم را از شیشه شکسته ماشین به طرف او دراز می کنم
» سیارایا کجاست؟ « -
»... فته تو الحظه ممکنه ماشین بیهر . گفتم دستتو بده به من وقت زیادی نداریم« -

.ناگهان ماشین با صدای غیژ غیژی، به سمت دره به پیش می رود
»دارم می گم دستتو بده به من . زود باش دستتو بده به من« -
»! کمک. کمکزایراس، مانسیدان« -

با شنیدن صدای سیارایا، رنگ از صورتش می پرد و نفس نفس زدنش قطع مانسیدان
:ملتمسانه به من نگاه می کند و می گوید. ودمی ش

خواهش زایراس. من می تونم خودمو نجات بدم. خواهش می کنم برو کمکش کن« -
زایراس. خواهش می کنم. من مهم نیستم برو اونو نجات بده. زایراس. زایراس. می کنم

 ...«
.ی به حرف هایش، باری دیگر به در ضربه می زنمبا بی توجه

ایش را می بینم که کامال خیس شده اندگونه ه
. زایراس. منو ول کن. التماس می کنم. خواهش می کنم. خواهش می کنمزایراس« -

» ...اگه اونو از دست بدم . زایراس
در باز نمی . زود باش لعنتی. باید از این جا بیایی بیرون. االن ماشین سقوط می کنه« -

» دستتو بده به من زود باش . شه باید از پنجره بیایی بیرون
با . انگار زمان از حرکت باز ایستاده است. با چشمانی خیس، به چشمان من زل زده است
احساس می کنم که زیر پایم خالی . ندچشمانی پر از خشم و نفرت به من نگاه می ک

سرم را پایین می اندازم و با بی توجه ی . نمی توانم نگاه های او را تحمل کنم. می شود
به او باری دیگر به در ضربه می زنم

!باز می شود
. دستم را دراز می کنم ولی او دست من را پس می زند

»...اگه اونو نجات ندی، تا آخر عمرم نمی بخشمت و « 
:با نفرت کامل می گوید
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»یه روز ازت انتقام می گیرم « -
. این حرفش باعث می شود تا بی اراده چند قدم از ماشین فاصله بگیرم

هنوز از لبه دره آویزان و با یک دست خودش . با فریاد های سیارایا، به سمت او می روم
چیزی نمانده است تا . لغزددستش را می بینم که روی لبه دره می . را نگه داشته است

بعد از برداشتن چند قدم، گام های باقی مانده را به طرف او . به داخل دره سقوط کند
با یک دست زمین را چنگ می زنم تا به داخل دره سقوط نکنم و با . شیرجه  می روم

وقتی به او می رسم، دستش لبه را رها . دست دیگرم سعی می کنم تا دست او را بگیرم
. کند و با فریادی به داخل دره سقوط می کندمی 

سینه ام می . نمی توانم نفس بکشم. سرم گیج می رود و چشم هایم تار می بینند
. خواهد منفجر شود

» نمی تونم بیشتر از این تو رو نگه دارم . سیارایا خودت رو بکش باال زود باش« -
تمام تالشش را می کند تا . تمی توانم حس کنم که هیچ نیرویی در دستش نمانده اس

من با تمام قدرت دست او را نگه داشته ام ولی هر . دستش، محکم دست من را نگه دارد
. از چند گاهی دست او، دست من را رها می کند

سعی کن خودتو بکشی . بیشتر از این نمی تونم تو رو نگه دارم. دست منو نگه دار« -
»ی کنم زود باش خواهش م. باال زود باش تو می تونی

. احساس می کنم مفصل های دستم می خواهند از همدیگر جدا شوند
:با گریه می گوید

».خواهش می کنم منو ول نکن. نمی تونم نمی تونم نه نمی تونم« -
زود . تو فقط باید با هر دو تا دستت منو بگیری. تو می تونی فقط یه کم سعی کن« -

» تو می تونی. خواهش می کنم. باش تو می تونی
هق هق کردنش قطع می شود و به چهره ی من که تماما پر از خواهش است نگاه می 

. کند
» تو می تونی زود باش . باور داشته باش. تو می تونی« -

ش را می بندد سپس بعد از مکثی، همراه با باز کردن چشمانش، با دست چشمان
.حاال با هر دو دست، دست من را گرفته است. دیگرش، دست من را می گیرد

» ... حاال . خوبه« -
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. دستم بی حس شده است. تمام مفاصلم درد می کنند
» ... حاال « -

با دستم نیروی بیشتری به . مناگهان احساس می کنم که به سمت دره پیش می رو
. زمین وارد می کنم تا خودم را نگه دارم ولی وزن سیارایا، من را به داخل دره می کشد

سعی می کنم از پاهایم کمک بگیرم ولی بی تاثیر است و همچنان به سمت دره پیش 
...مانسیدان... ولی ... و را رها نکم اگه ا. می روم

دره سقوط را می بینم که با سر و صدای زیادی به داخلناگهان از گوشه چشمم ماشین 
!مانسیدااااااااااااااااااااااااااااااااااااان. می کند

نگاهم به صورت معصومانه سیارایا می افتد که از گوشه های چشمش، اشک سرازیر 
. است

»ممنون برای همه چی ممنون « -
...سپس دو دستش را باز می کند

هوا .یاد آن رو تنم را می لزاند. هق هق کردن می افتمبه بغض مجال نمی دهد، و 
سامیرانا .نیمی از خورشید در پشت ساختمان ها، غیب شده استتاریک تر شده است و 

از چند گاهی به هر. را می بینم که نزدیک لبه ساختمان ایستاده است و آرام می گرید
شاید می . من، شدت گریه هایش بیشتر می شودیهاا هق هق بمن نگاه می کند، و 

زمانی که .من را به یاد سیارایا می اندازدشصورت. داند که در درون من چه می گذرد
...داشتم او را ترک می کردم
. همیشه روی صندلی چرخ دارش،  به دیوار خیره می شد. سیارایا را به یاد می آورم

بعد از آن اتفاق، دیگر لب های . گریخته بودشادی برای همیشه از اندام صورتش 
مثل دختر کوچولو ها به من . زیبایش را ندیدم که با دیدن من، به من لبخند بزند

سیارایا مانند یک خواهر . التماس کند تا به او کمک کنم تا دل برادرم را به دست بیاورد
ال به دیوار زل می قبل از انجام هر کاری با من مشورت می کرد ولی حا. برای من بود

.زند و اشک هایش سرازیر می شوند
در را باز می . مثل همیشه جوابی نمی آید. به طرف اتاق سیارایا می روم و در می زنم

بر طبق عادت، او را می بینم که روی صندلی چرخ دارش نشسته و در فکر فرو . کنم
. گونه هایش خیس شده اند. رفته است
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. زخم است ولی هنوز نتوانسته اند زیبایی را از صورت او بگیرندبا این که صورتش پر از 
با پارچه ای مشکی رنگ، موهایش را مخفی کرده است و شلوار و پیراهن ساده ای به تن

.دارد
»ووو پدر ددداری اااز پیش من مییی ری؟ داداشی تووو هم مممثل مانسیدان« -

مانش را می بندد و آهسته می چش. قطرات بیشتری بر روی صورتش جاری می شوند
. گرید

دیگر نمی توانم ببینم که او در . باید از پیش او بروم. این بار نمی توانم به او دروغ بگویم
حتی به . تا آخر عمر پاهای و دست چپ او فلج خواهند ماند. این وضعیت به سر می برد

.سختی می تواند سرش را حرکت دهد یا به سمتی به چرخاند
.رش، بر روی تختش طوری می نشینم تا او بتواند به راحتی صورت من را ببیندبه کنا

»چچچرا چیزی ننننمی گگگی؟ می خوااای مننو تنها ببزاری؟ « -
بعد از گذشت چند سال هنوز نتوانسته است به راحتی . با دیدن لبانش، بغضم می شکند

بودم که شادابی و نشاط را از من. این کاری بود که من در حق او انجام دادم. حرف بزند
من بودم که عشقش را از . او گرفتم و به جای آن ها به او غم و اندوه و بیماری بخشیدم

سعی می کنم از بین گریه . من بودم که نشاط و زندگی اش را از او گرفتم. او گرفتم
.هایم طوری حرف بزنم که صدایم نلرزد

دیگه نمی . خواهر من نباید این جوری باشه. نمدیگه نمی تونم تو رو این طوری ببی« -
». رو پیدا کنممی خوام برم و مانسیدان. جهنم باشهخوام این روزها برات 

. چشمانش قرمز شده اند. و به من نگاه می کندچشمانش را باز
. سایزاررن خواهش مممی کنم. خوواهش مممی کنم. نننه نه نه ااااین کااارو نکن« -

». شم نروففقط از پیی
دستش که سرم را روی. ر نمی توانم تحمل کنمدیگ. می شودشدت گریه هایش بیشتر

:حاال هیچ احساسی ندارد، می گذارم و همراه با هق هق کردن، می گویم
م که مانسیدانمن باعث شد. من این کار رو با توکردم. خواهش می کنم منو ببخش« -

» ... خواهش می کنم . من باعث شدم که تو به این روز بیفتی. از پیش تو بره
ااین . خواااااهش مممی کنم. نه نننه نه خخخواهش می ککنم این حرفف رو ننزن« -

». ههیچ کس ممقصر نییست. تو ممقصر نییستی. سرررنوشت  ممن بووود
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شاید با برگشتن . ه می دهمامفقط به گریه کردن اد. هیچ در جوابش نمی توانم بگویم
دیگر نمی توام بیشتر از این . ، امید، روشنایی و نشاط به زندگی اش برگرددمانسیدان

. ببینم که او ذره ذره آب می شود
این جوری دیگه در . تو هم امروز از این جا می ری. من امروز دارم از این جا می رم« -

باید بری یه جایی که حداقل اون . نمی کننو دیوارهای این جا خاطرات رو برات زنده 
». بهت قول می دم که دوباره بر می گردم و کنارت می مونم. جا آرامش داشته باشی

:شدت گریه هایش بیشتر می شود و با التماس می گوید
من مییی خوام این . نه داااااداشی ننه خواااااهش میی کنم اااااینکار رو با مممن نکن« -

. خواااهش می کنننم. اگه تتتو اییین کار رو بببا من بکنی ممن ممی ممیرم. جا بببمونم
»نه خواااهش می کنم 

از روی تخت بلند می شوم و سریع به طرف . دیگر بیشتر از این نمی توانم تحمل کنم
.در می روم

»به غیر از اون نامه چیزی داری که بهش بگم؟ « -
»کرددی؟ توو ناممه رو چچه جوووری پیدا« -

...جسمی بی روح. ای او نگاه می کنمبه چهره 
.صدای هق هق گریه هایم بیشتر می شود. دیگر تاب و تحمل را از دست می دهم

به سر جایش بر می سامیرانا با دیدن من، قدمی بر می دارد تا به سمت من بیاید ولی 
. گردد

منتظر کسی که . دختری تنهای و مفلوج در گوشه ای از دنیا، چشم انتظار نشسته است
...امروز 

خورشید در پشت خانه های سوخته، فرو رفته است و فقط از خود کمی نور قرمز و 
صدای پایی از پشت سرم به گوش می .بر روی ابرها باقی گذاشته استنارنجی رنگ،

. رسد
از این به بعد ما ماموران .شیمبباید هر چه زودتر از این شهر خارج . دیگه باید بریم« -

». راکاناک رو باید به یه جای امن برسونیم.انتقال هستیم
برادرم عشقش را در گوشه . از برادرم مانسیدان و بهترین دوستم، فرادیام انتقام می گیرم

. کشتبا بی رحمی ن را اسایدای تنها گذاشت و بهترین دوستش، 
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و تا آن دو نفر انتقام نگیرم، کینه آن ها را در دل نگه می کنمفراموش نتا ابد آن دو را 
.می دارم

»به زندگیبه سوی پناهگاه امید« 

»پایان « 
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