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پیشگفتار

مایـکل آمـدن خـواب را خوشـامد گفت. در چند روز گذشـته، اولین بـار بود که 
احسـاس آرامش می کرد؛ دسـت اندازهای کوچک جاده و زمزمه ی تایرها روی 
آسفالت آراَمش می کردند و پلک هایش کم کم روی هم می افتادند. مایکل در 
جهـان واقعـی، یا غیرواقعی، به خوبـی از پس کارها برمی آمد اما بعد از بالهایی 
که در این مدت به سرش آمده بود، تا ابد قدردان می شد اگر می توانست اندک 
زمانی را در بی خبری بگذراند. چیزهای زیادی را باید درک می کرد و هر فرصتی 
را که برای فرار از این جهان و زشتی های بسیارش نصیبش می شد، می پذیرفت. 

باوجوداین، احتمالش خیلی کم بود که حاالحاالها بتواند وارد تابوت شود.
سـر مایـکل پاییـن افتـاد و لحظه ای تعادلـش به هم خورد امـا خودش را 
نگه داشـت و در صندلی اش فرو رفت. می دانسـت خواب می بیند، چون دیگر 
در ماشـین پدر سـارا نبود؛ حاال پشت پیشـخاِن آشپزخانه ی خانه ی خودشان 
نشسته بود، همان جایی که پرستارش، ِهلگا، صدها و شاید هزاران بار برایش 
صبحانه آورده بود و هیچ کدام از این ماجراها هنوز شروع نشده بودند. مایکل 
به مردی فکر کرد که در زندان به مالقاتش آمده بود، به حرف های غریبی که 
دربـاره ی رؤیاهـای تودرتو زده بود و اینکه این منطق حلقه وار، ویرت نِت را هم 

در بر می گرفت؛ اگر آدم زیاد به  این چیزها فکر می کرد، دیوانه می شد.
مایـکل گفت: »عجب وافل های خوشـمزه ای!« مزه شـان آن قدر واقعی بود 
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کـه تعجـب کرد؛ لذیذ بودند و گرم و طعم کره  داشـتند. لقمه اش را قورت داد 
و لبخند زد.

هلگا مقابل مایکل ایسـتاده بود! هلگای نازنین و سـخت گیر. وقتی داشـت 
ظرف هـا را جمـع می کـرد، نگاهـی بـه مایـکل انداخـت. مایـکل در گذر سـال ها 
ایـن نـگاه را زیـاد دیـده بـود. همان نگاهی که می گفت به نفعش اسـت سـعی 
نکنـد هلـگا را گـول بزنـد، همـان نگاهـی کـه وقتی بـرای مدرسـه  نرفتـن الکی 

سـرفه می کـرد یـا دربـاره ی مشـق هایش دروغ می گفـت، نصیبش می شـد.
مایکل گفت: »نگران نباش. این فقط رؤیاست. می تونم هرچقدر دلم خواست 
بخورم!« لبخند زد و لقمه ای دیگر در دهانش گذاشـت و جوید و قورتش داد. 
»گمونم گَبی1 هنوز پیدا نشـده، ازش خبری ندارم. ولی برگشـتن پیش سـارا و 
برایسـون2 هم خودش خیلی خوبه. درسـته که سـه خفن روی صندلی عقب 
چپیـده ان تنـگ هم ولی هنوز زنده ان و مبارزه می کنن. ولش کن. خدایی کی 

فکر می کرد زندگی من این جوری عجیب غریب بشه؟ واقعًا عجیبه.«
هلگا سر تکان داد و لبخند زد و خم شد روی ماشین ظرف شویی؛ صدای 

جلنگ جلنگ چینی و بلور، فضا را پر کرد.
مایـکل اخـم کرد؛ انگار هلـگا اصالً به حرف هایش اهمیت نمی داد. »شـاید 
از همـه ی ماجـرا خبر نداری بانوی آلمانی عزیزم. خب، بذار برات تعریف کنم. 
نمی دونـم چی شـد، ولـی گولمون زدن که سیسـتم وی اِن اِس3 رو بترکونیم و 
عمالً از کار بندازیمش. مامان و بابای سارا که گروگان گرفته شده بودن، یهویی 
سروکله شون پیدا شد که از زندان آزادمون کنن. می گفتن تو و چند نفر دیگه 
که قبالً تانژانت بوده ان، پشـت این ماجرا هسـتین. تو رو گفتن هلگا. می  گی 

قضیه چیه؟«
پرسـتارش بی آنکه دسـت از کار بکشد، با احساس گناه شانه باال انداخت. 

1. Gabby
2. Bryson

VirtNet Security ؛ کوتاه شده یVNS .3
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صدای جیلینگ و َجَلنگی بلند شد و صدای تلق وتلوق بسته  شدن کابینت ها 
به گوش رسـید. مایکل می دانسـت این وضعیت بهتر از آن اسـت که حقیقت 
داشـته باشـد، می دانست نمی تواند همان طور آنجا بنشیند و از رؤیایش لذت 
ببرد. در سرتاسر هستی جایی وجود نداشت که بتواند از دست فکرهایش به 
آن پنـاه ببـرد؛ ذهن خودش هم که از همه جا بدتر بود. آخرین تکه های وافل 
را گذاشـت داخل دهانش و از پوسـته ی ُترد و مغز نرمشـان لذت برد. حس 
می کـرد چیـزی به پایان رؤیایش نمانده اسـت و هلگا هنـوز حتی یک کلمه 

هم با او حرف نزده بود.
مایـکل گفـت: »گمونم نمی تونی توی رؤیا باهام حـرف بزنی، نه؟ این دیگه 
خیلی عجیبه. ِکین گفت هم تو رو کشته، هم پدر و مادرم رو.« فکر پدر و مادرش 
دردی جانسوز را به قلِب غرق در رؤیایش روانه کرد. »شاید تو تونستی یه جوری 
فرار کنی. چه می دونم. حاال بگذریم، نمی شه دست کم توی ذهنم به زندگی ت 

ادامه بدی؟ شاید همچین چیزی خیلی شبیه این باشه که با خودم...«
هلـگا ناگهـان با چهره ای خشـمگین برگشـت. »دره ی مقدس پسـر جون. 
خـودت می دونـی که باید بری اونجا. بایـد برگردی به دره ی مقدس. باید کار 

رو همون  جایی تموم کنی که شروع شده!«
مایکل دهانش را باز کرد تا جواب بدهد ولی از بخت بد، درست در همان 

لحظه یکی از چاله های کف خیابان گستاخانه خوابش را برآشفت.
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فصل ۱
خانه ای قشنگ بیرون شهر

مایکل با احسـاس نه چندان خوشـایند باال آمدن زرداب در حلقش بیدار شـد 
که برای شروع روزی دیگر در جهان هوشیاری، اصالً نشاط آور نبود.

آرام نفسـی کشـید و با خودش فکر کرد کاش برای حالت تهوعش هنگام 
ماشین سـواری، چاره ای اندیشیده بود. ظاهرًا پدر سارا خیال می کرد راننده ی 
َنسـکار1 اسـت اما انگار جاده سـرِ همکاری نداشـت. ِجرارد، سـلطان جاده ها، 
َاَبرسـتاره ی آینـده ی اتومبیل رانـِی کشـور، در پیچ واپیچ تریـن و داغان تریـن 

پیسِت جهان می راند.
از پیچ های تند کوهسـتان شـمال جورجیا که می گذشـتند، مایکل طوری 
تمام وزنش را به سـمت جاده می انداخت که انگار با این کارش می توانسـت 
ماشـین را در جـاده نگـه دارد. شـاخ وبرگ های سـبز و درختانـی پوشـیده از 
تیریشـه2، داالنی بزرگ و سرسـبز را شـکل می دادند و ماشین که از میانشان 

می گذشت، نور خورشید از البه الی برگ ها سوسو می زد.
مایکل دوباره پرسید: »مطمئنین گفت هلگا؟« خاطره ی رؤیا و هلگا که گفته 
بـود بـه دره ی مقـدس برو، هنوز در ذهنش تازه بود. پس یعنی ذهن خودش 

NASCAR .1؛ سازمان برگزارکننده ی بزرگ ترین مسابقات اتومبیل رانی در آمریکا
2. گیاهی بومِی ژاپن که در سایر نقاط جهان هم دیده می شود. سرعت رشد این گیاه بسیار زیاد و از بین 
بردن آن بسیار دشوار است. تیریشه یا کودزو با سایه انداختن بر سایر گیاهان آن ها را خشک می کند و به 

همین علت جزء آفت ها به شمار می آید.

۱
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هم داشـت همین را می گفت. اگر می خواسـتند این ماجرا به آخر برسد، باید 
به همان جایی برمی گشتند که همه چیز شروع شده بود؛ با عقل جور در می آمد.
جرارد چنان فرمان را چسبیده بود که انگار می ترسید از دستش در برود و 
از شـنیدن این سـؤال آهی کشید. همسرش، نانسـی، از صندلی جلو به طرف 

مایکل سر برگرداند.
بـا لبخنـدی مهربانانه گفت: »بله.« و بعد دوباره صاف نشسـت. شـکیبایی 
نانسـی باعـث می شـد بـه نظـر برسـد بار اول اسـت کـه مایکل این سـؤال را 

می پرسد اما در حقیقت بار پنجم یا ششم بود.
مایکل وسط صندلی عقب نشسته بود؛ برایسون سمت چپش بود و سارا 
سـمت راسـتش. از وقتی دوباره به هم پیوسـته بودند، هیچ کس زیاد حرف 
نـزده بـود. روزهای سـختی را پشت سـر گذاشـته بودنـد؛ تعقیـب و زندانی و 
سپس آزاد شده بودند و انگار همه به اندازه ی مایکل مات ومبهوت بودند. حتی 
مایکل هم نمی دانست چه فکری باید بکند. پدر و مادر سارا را دزدیده بودند 
و سپس افرادی ناشناس آزادشان کرده بودند. همان افراد ناشناس، جرارد و 
نانسـی را فرسـتاده بودند دنبال دخترشان و دوستانش و گفته بودند آن ها را 

به جایی در رشته کوه آپاالش1 ببرند.
بااین حـال، چیـزی عجیب درباره ی این تانژانت ها و زنی به نام هلگا وجود 

داشت.
مایـکل بـرای صدمیـن بـار بـا خـودش فکر کـرد که امـکان نـدارد آن زن 
پرستارش باشد. شاید هم بود! یعنی هلگای او از بین رفته بود؟ تا جایی که 
مایکل می دانست، هلگا هم درست مثل پدر و مادرش تانژانت بود و به دست 
ِکین از رده خارج شده بود یا دست کم ِکین کاری کرده بود که روند زوالشان 
سـرعت بگیـرد. چـه واقعی بودند و چه نه، مرگشـان روح مایکل را ُتهی کرده 

بود و هیچ چیز دیگری نتوانسته بود جای خالی شان را پر کند.

Appalachian Mountains .1؛ رشته کوهی در شرق آمریکا
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سارا با آرنجش ضربه ای به مایکل زد و وقتی جرارد از پیچی دیگر گذشت، 
کج شد طرفش. صدای جیرجیر تایرها بلند شد و دسته ای پرنده جیغ کشان 

از میان شاخه های درختان کنار جاده پر کشیدند.
سارا صاف نشست و پرسید: »خوبی؟ با اینکه تازه از زندان فرار کردی زیاد 

سرحال به نظر نمی رسی.«
مایکل شانه باال انداخت. »گمونم هنوز دارم سعی می کنم بفهمم چه خبره.«
سـارا در گوشـش گفت: »برای پیامی که فرسـتادی ممنونم. خیلی کمکم 
کرد.« وقتی مایکل و سارا از هم جدا بودند، هر دو نفرشان سیستم های دیوار 

محافظتی زندان را هک کرده بودند و برای هم پیام فرستاده بودند.
مایـکل سـری تـکان داد و لبخنـدی نصفه نیمـه  زد. تصویـری هولناک در 
سـر مایکل شـکل گرفت و سـارا را دید که کنار گودال های گدازه جان می داد، 
آخریـن تالش هایـش بـرای نفس  کشـیدن پیـش از آنکه از مسـیر ِکین در 
اعماق ویرت نِت خارج شـود. مایکل بود که او را به این ماجراها کشـانده بود، 
هـم او را و هـم پـدر و مادرش را. برایسـون را هم همین طـور. قلب مایکل از 
دیدن رنج سـارا شکسـته بود و نمی توانسـت این فکر را از سـرش خارج کند 
که مبادا سرنوشت هایی بدتر از سنگ های مذاِب مجازی در انتظارشان باشد.

برایسـون خـم شـد و نگاهشـان کـرد. »ای بابـا! برای مـا که کسـی پیامی 
نفرستاد. خیلی بی معرفتین.«

مایکل گفت: »شرمنده. چون می دونستم چقدر به چرت  زدن عالقه داری، 
نخواستم بدخواب بشی.«

سارا که انگار می خواست فخرفروشی کند، گیره ی گوشش را زد و صفحه ی 
نِتش را روشن کرد و پیام برنده می شیم مایکل مقابلشان در هوا شناور شد. 
وقتی مایکل دید سارا پیامش را آنجا ذخیره کرده است، قلبش از شادی گرم 

شد و لبخند زد و حسابی خجالت کشید.
برایسون نگاهی به مایکل انداخت و تکیه داد. »وای چه قشنگ. مطمئنم 
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سـه هفتـه ای هسـت که خواب به چشـمم نیومده و باید بگـم جناب عالی رو 
مقصر می دونم.«

مایـکل گفـت: »باشـه، گـردِن مـن.« مایکل می دانسـت بیشـتر حرف های 
دوسـتش شـوخی اسـت اما باز هم حسی ناخوشایند داشـت. برایسون قبالً 
هرگز حرفی نزده بود که این قدر سـاده و در عین حال درسـت باشـد. حالت 
تهـوع ناشـی از رانندگـی مثل ترن هوایی ناگهان چند درجه بدتر شـد. مایکل 
نالید: »ای داد بیداد. آقا... اِممم... جرارد... می شه یه لحظه بزنین کنار؟ من 

حالم زیاد خوش نیست.«
سارا خودش را کنار کشید و گفت: »برگرد سمت برایسون.« بعد شیشه اش 

را داد پایین و پرسید: »این کمکی می کنه؟«
پدر سارا سرعت ماشین را کم کرده بود و داشت به سمت زمین خاکی کنار 
جاده ی باریک می رفت؛ ترمز ناگهانی اش هم اوضاع دل وروده ی مایکل را که 

همین جوری داشتند به هم می پیچیدند، خراب تر کرد.
جرارد گفت: »بیا پسـرم. ولی زود باش، همین حاال هم دیرمون شـده.« از 
رفتارش پیدا بود اولین بار نیست که کسی را به آستانه ی باال آوردن ناهارش 

رسانده است.
مـادر سـارا ضربـه ای آرام به بازوی شـوهرش زد. »محض رضای خدا رحم 

داشته باش عزیزم. هیچ کس باال آوردن رو دوست نداره.«
مایکل داشـت از روی سـارا رد می شـد و قبل از اینکه سارا بتواند اعتراضی 
کند، در را باز کرد و از ماشـین پرید بیرون. صبحانه ی افتضاح زندان داشـت 
می آمـد باال و جلویش را هم نمی شـد گرفـت. خودش را به نزدیک ترین بوته 

رساند و به غافلگیری ناخوشایندی مهمانش کرد.

چنـد دقیقـه بعد، برایسـون گفت: »چیـزه داداش... گمونم یه چیزی روی 

2
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پیراهنته.« به جاده برگشـته بودند و جرارد تمرین برای شـرکت در مسـابقات 
اتومبیل رانی را از سر گرفته بود.

مایـکل لبخنـد زد؛ برایش مهم نبود. حالش آن قدر بهتر شـده بود که انگار 
دنیا روشن تر و شفاف تر شده بود.

برایسـون زیـر لـب گفت: »خوشـحالم کـه از همچین چیـزی این قدر ذوق 
می کنی.« و بعد ضربه ای آرام به شـانه ی دوسـتش زد. »راسـتش ممنونم که 

گند نزدی به سر تا پام.«
مایکل جواب داد: »قابلی نداشت.«

سارا پرسید: »بهتر شدی؟«
مایکل دست به سینه نشست و پاهایش را جابه جا کرد تا جایش راحت تر 
شـود. گفـت: »خیلی. گمونم اصالً درباره ی همه چی حـس بهتری پیدا کردم. 
یعنی درست نمی دونم توی آتالنتا چه اتفاقی افتاد... ولی همین که همه مون 
هنـوز زنده ایـم، خـودش خیلی خوبه، نـه؟ تازه االن هم داریـم می ریم پیش 

افرادی که می خوان کمکمون کنن.«
مایـکل بـا خودش فکر کرد تازه نقشـه ای هم توی سـرم دارم. بـرای اولین بار 
پس از مدت ها، نقشه ای در سر مایکل بود و از این بابت حس خوبی داشت. به 
دره ی مقدس برمی گشت، به جایی که همه ی این ماجراها آغاز شده بود. فقط 

باید فرصتی مناسب پیدا می کرد تا نقشه اش را با دوستانش در میان بگذارد.
برایسـون گفت: »ببین، تو از اون آدم هایی هسـتی که نیمه ی پر لیوان رو 

می بینن. خیلی از این اخالقت خوشم می آد.«
سارا لبخند زد. دنیا روشن تر از قبل شد. مایکل فکر کرد باید مطمئن بشیم 
که حال گَبی هم خوبه. آخرین باری که مایکل گبی را دیده بود، بیهوش روی 
زمین افتاده بود. با باتون زده بودند به سرش و تقصیر مایکل بود که پای او را 
به این آشفته بازار باز کرده بود. نمی خواست بیش از این او را وارد این ماجراها 

کند اما باید مطمئن می شد که حالش خوب است.
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جـرارد سـرعتش را کـم کـرد و رو بـه صندلـی عقـب گفـت: »دیگـه داریم 
می رسیم. اِم... البته گمون کنم.«

دل مایکل آشـوب شـد. خم شـد و همان طور که در داالن برگ پوش جنگلی 
پیش می رفتند، از شیشه ی جلو بیرون را نگاه کرد. نه می دانست باید انتظار چه 
چیزی را داشته باشد و نه می دانست کجا می روند اما بی آنکه دلیلش را بداند، به 
جاده ی پیِش رو نگاه می کرد و وجودش پر از هیجان شده بود. یاد مسیر افتاد 
و مضطرب از خودش پرسـید آیا به راسـتی در جهان واقعی، در بیداری، است یا 
جایی داخل یک جعبه با سیم و سیم کشی در ویرت نت آپلود شده است. از بس 
به شیوه های مختلف فریب خورده بود که دیگر هرگز نمی توانست مطمئن باشد.

یـاد آن مـرد افتـاد، همان مردی که درسـت قبل از مأمـور ِوِبر1 در زندان به 
مالقاتـش آمـده بـود. آن ماجـرا را هم در رؤیایـش به یـاد آورده بود. چیزی 
دربـاره ی بیـدار شـدن های پیاپـی در الیه هـای پی درپـی سـطح های مختلف 
ویرت نـت. چـه گفته بـود؟ مثل رؤیا دیدن در دل رؤیا. این حرفش حسـابی 

مایکل را ترسانده بود.
وارد سراشـیبی تندی شـدند و مایکل این فکر را از سرش بیرون کرد. اگر 
همین طـور ادامـه می داد، دوباره سـرگیجه می گرفت پس بـر جهان اطرافش 

تمرکز کرد، حاال چه واقعی بود و چه مجازی.
فاصله ی درخت ها بیشـتر شـده بود و دره ای فراخ بین دو کوه جنگل پوش 
بـه چشـم می خورد. ابرها خورشـید را پشـت خـود پنهان کردند و هـوا دوباره 
تاریک شد؛ انگار می خواستند جای خالی سایه ای را پر کنند که ماشین تازه 

از آن خارج شده بود.
برایسـون پرسـید: »داریم می ریم اونجا؟ انگار مال هزار سـال پیشـه که.« 
کمربنـد ایمنـی اش را بـاز کـرد و پشت سـرِی صندلی را گرفت و تـا جایی که 

می توانست، خودش را کشید سمت جرارد.

1. Weber
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نانسی جواب داد: »حتمًا همونه دیگه. فکر نکنم چیز دیگه ای این اطراف باشه.«
مایـکل خیـره نگاه کـرد. آن پایین، چند سـاختمان دراز و کم ارتفاع البه الی 
درختـاِن کـف دره پراکنده بودند. ظاهر سـاختمان ها مایـکل را یاد کانتینرهای 
درب وداغان حمل کاال انداخت. شبیه پادگان های نظامی بودند، از آن چیزهایی 
کـه در فیلم هـای جنگـی قدیمی به چشـم می خوردنـد، همـان فیلم هایی که 
داستانشان در جنگل های سرزمینی دوردست می گذشت. سقف هایشان سوراخ 
بود؛ بعضی هایشـان تعمیر شـده بودند ولی بیشترشان همان طور بی حفاظ در 
برابـر بـاد و بـاران مانده بودند. تیریشـه و پیچک به همه جا رخنـه کرده بودند 
و قسـمت هایی از سـاختمان ها را چنان پوشـانده بودند که ساختمان ها شبیه 

شمشادهای هرس نشده ی باغچه ی ازیادرفته ی غول ها شده بود.
برایسـون نالیـد: »ای بابـا، من امیـدوار بودم از جایی شـبیه ِمرییات1 سـر 

دربیاریم. دست کم توی زندان، توالتش کار می کرد.«
سـارا که انگار به خلسـه فرو رفته بود، گفت: »مار... من مطمئنم اینجا پر 

از ماره.«
مایکل حاضر نبود بگذارد اشتیاق نویافته اش کور شود. آن قدر کنجکاو بود 
کـه ظاهـر درب وداغـاِن... این مکانی که پیـِش روَیش بـود، در برابر آن رنگ 
می باخـت. از جـرارد پرسـید: »پس یعنی شـما قبالً نیومدیـن اینجا؟« و بعد 
شیوه ای جدید را به کار گرفت: »هلگا و بقیه رو کجا دیدین؟ از کجا فهمیدین 

کجا باید ما رو پیدا کنین و چه جوری باید خودتون رو بهمون برسونین؟«
نانسـی رو کـرد به مایکل. »متأسـفانه چیز زیادی بـرای گفتن وجود نداره. 
من حدس می زنم شـما سـه تا بیشـتر از ما اطالعات داشـته باشـین. این... 
تانژانت ها... خودشـون گفتن اسمشـون اینه... به اون انبار وحشـتناکی حمله 
کردن که آدم رباها ما رو توش نگه می داشـتن و آزادمون کردن. بعد هم این 
ماشـین رو دادن بهمون و گفتن چی کار کنیم. همه چی مثل برق  و باد اتفاق 

Marriott .1؛ مجموعه ای از مجتمع های اقامتی گردشگری در آمریکا
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افتاد. چاره ای نداشتیم جز اینکه بهشون اعتماد کنیم. این یعنی هم از اونجا 
آزاد شدیم و هم تونستیم بیایم دنبال شما.«

مایـکل تعـداد زیادی جواب  متنوع برای این حرف داشـت. او دیگر هرگز 
نمی توانست به این سادگی ها به دیگران اعتماد کند. بااین حال، در آن لحظه 
زنده  ماندن از همه چیز مهم تر بود و چاره ای نداشت جز اینکه اعتراف کند این 

بهترین گزینه شان است.
عالوه بر این، هلگا هم بود. باید این هلگا را از نزدیک می دید.

جـاده صاف شـد و نمای مقابلشـان از بیـن رفت؛ داشـتند وارد مجموعه ی 
گیاه پوِش پادگان ها می شدند. حدود ده دوازده ماشین زیر سایه ی چند درخت 
تنومند پارک شده بودند که مایکل قبالً نمی توانست ببیندشان. ماشین ها قراضه 
بودند و آن قدر قدیمی به نظر می رسـیدند که اگر به خاطر غیبت تیریشـه نبود، 

آدم خیال می کرد ماشین ها هم از زمان برپا شدن ساختمان ها آنجا بوده اند.
جـرارد تـازه ماشـین را نگه داشـته بـود که زنـی قدبلند جلـوی در یکی از 
ساختمان ها ظاهر شد. زن شلوار جین خاکی، پوتین و ژاکتی سیاه پوشیده 
بـود و موهای بور مایل به قهوه ای اش را دم اسـبی بسـته بـود. زن با چهره ای 

اخم آلود و قدم هایی استوار به طرفشان رفت.
جرارد زیر لب گفت: »خودشه.« و شیشه را پایین داد.

مایکل زن را نشـناخت. البته دلیلی هم نداشـت که بداند هلگا در بیداری 
چه شکلی است، اما دلش شکست.

زن بازوهایش را روی پنجره ی سـمت راننده گذاشـت و خم شـد و داخل 
ماشـین سـرک کشـید. چهـره ی تک تـک سرنشـینان را وارسـی کـرد. رو به 

ساختمانی که از آن آمده بود، سر تکان داد.
گفت: »تا دنیا به آخر نرسـیده بیاین بریم تو.« مایکل متوجه شـد منتظر 

لهجه ی آلمانی بوده اما لهجه ای در کار نبود.
سپس زن برگشت و راه افتاد سمت پادگان.
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مایکل گفت: »ِد بجنب دیگه بابا، شـب شـد.« اصالً وقت خوبی برای این 
نبود که برایسون پیاده  شدن از ماشین را یک  سال  و نیم طول بدهد. مایکل 
هرگـز در عمرش آن قدر بی تاب نشـده بـود. باید حقیقت را درباره ی این هلگا 
و افرادی که همراهش بودند، می فهمید. آن ها می توانسـتند کمکش کنند به 

دره ی مقدس برگردد.
برایسـون جـواب داد: »دارم مـی رم دیگه بابـا، آروم بگیرین!« اما هنوز هم 
از جایش تکان نخورده بود. با جدیت به مایکل نگاه کرد. »حاال مطمئنین؟«

مایکل و سارا یک صدا جواب دادند: »آره.« پدر و مادر سارا از ماشین پیاده 
شده بودند و داشتند درها را می بستند.

برایسـون که دسـت بردار نبود، گفت: »یعنی مثالً می تونین بگین... دلتون 
قـرِص قرصـه؟ مامان بزرگم این رو می گفت. اگـه بگین دلتون قرِص قرصه، 

می آم.«
مایکل به زحمت آرامشش را حفظ کرد. »آره بابا، دلم قرِص قرصه.«

برایسـون گفـت: »خـب پس.« و از در عقب پیاده شـد. چیـزی نمانده بود 
مایـکل دوسـتش را هـل بدهـد و وادارش کند سـریع تر حرکت کند. سـارا از 
طرف دیگر پیاده شـد و دسـته جمعی پشت سـر پدرش از مسیری پوشیده از 
علف های هرزِ لگدکوب شـده گذشـتند و به دری نیمه باز رسیدند. جرارد تردید 

نکرد و بی درنگ وارد شد. مایکل و دوستانش هم دنبالش رفتند.
زن قدبلند که به استقبالشـان رفته بود، آنجا منتظر بود. بااین حال چیزی 

دیگر نظر مایکل را به خودش جلب کرد.
چشـم هایش کـه بـه نور عادت کردنـد، از آنچه دید، حیرت کـرد. انگار وارد 
دنیایی کامالً متفاوت شده بود. سرزمین عجایبی از فناوری در دل ساختمان 
داغان و ویرانه جا گرفته بود. المپ های اِل ای دی کم نور روی سقف به خط شده 

3
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بودند و هاله ی سـبزرنگ ده ها صفحه ی نِت را روشـن می کردند. تابوت هایی 
آبی رنـگ کنـار یـک دیوار و میزهای کار کنار دیواری دیگر ردیف شـده بودند و 
مردان و زنانی خستگی ناپذیر پشتشان مشغول کار بودند. سقف و دیوارها با 
تخته های نو تعمیر شـده بودند و مایکل متوجه شـد از نوعی پالستیک برای 

وصله  کردن سوراخ های پرشمار سقف استفاده کرده اند.
صـدای میزبانشـان سـکوت را شکسـت و مایکل را از فکـر و خیال بیرون 

آورد. »باید جایی رو پیدا می کردیم که دسترسی بهش آسون نباشه...«
برایسون زیر لب گفت: »موفق هم شدین.«

»... ولـی منبـع نیرو و دسترسـی به اطالعات ماهواره ای ویرت نت داشـته 
باشـه. اینجـا قبـالً محل آموزش جنگجوهـای فناوری بوده و حدود ده سـال 
پیش به خاطر کسـری بودجه رها شـده. این جور که معلوم شـد، کامالً به درد 
مـا می خـورد. یکی دو هفته طول کشـید تا راهش بندازیـم ولی باالخره موفق 

شدیم و االن هم مشغول کاریم.«
مایکل یک میلیون سؤال داشت اما یکی از آن ها از همه مهم تر بود.

رو به زن قدبلند ایستاد و قدمی به او نزدیک تر شد. با دقت به چشم هایش 
نگاه کرد. »جرارد گفت شما بهش گفتین اسمتون هلگاست و تانژانت هستین. 

این...« اصالً نمی دانست سؤالش را چطور بپرسد.
مایـکل از دیـدن قطره هـای اشـک کـه در چشـم زن درخشـیدند و بازتاب 
نورهـای اتـاق را مـات کردند، متعجب شـد. زن گفت: »آره. پـس تو هم باید 

مایکل باشی پسر عزیزم.«
چشـم های مایکل گرد شـدند و لحظه ای طول کشـید تا بتواند حرفی بزند. 
»تو... هلگایی؟ واقعًا؟ ولی چطوری؟« هلگا به سرعت توانسته بود او را در بدن 

جدیدش بپذیرد ولی مایکل نمی دانست توان چنین کاری را دارد یا نه.
هلگا قدمی عقب رفت؛ چشـم هایش خیس اما سرسـخت بودند. »گفتنی 
زیـاده. خیلـی چیزهـا هسـت که بایـد تعریف کنم امـا خالصه ش اینـه که ما 
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حتـی قبـل از اینکه ِکین سـر راه شـما قرار بگیره، دنبالش بودیـم. ما برنامه ی 
شـکارچیان مجـازی رو ازش دزدیدیم و یه نسـخه ش رو کپـی کردیم. چاره ی 
دیگه ای نداشتیم مایکل. چاره ای نداشتیم جز اینکه برای نجات دنیای مجازی 

به دنیای واقعی بیایم.«
تمام وجود مایکل باز هم از آن حس ماشین زدگی پر شد. »وایستا ببینم... 
تو... بدن های مردم رو... دزدیدی؟« قدمی عقب رفت. »تو... اصالً من از کجا 

بدونم تو واقعًا خود هلگایی؟ چطوری می تونم بهتون اعتماد کنم؟«
زنی که ادعا می کرد پرسـتارش اسـت، مهربانانه لبخندی زد. گفت: »این ها 
همه شـون سـؤال های خوبی ان. من هم تک تکشـون رو جواب می دم. گمون 
نکنم ثابت  کردن هویتم کار خیلی سختی باشه؛ به سؤالی که فقط تو جوابش 

رو بدونی جواب می دم...«
مکـث کـرد و بـا دقت بـه افراد همراه مایـکل نگاه کرد. پیدا بـود آن ها هم 
به اندازه ی مایکل نگران اند. آن ها خودشان را وقف جلوگیری از چنین چیزهایی 
کرده بودند و حاال ظاهرًا نجات دهندگانشان هم فرق چندانی با ِکین نداشتند.

زن قدبلند باالخره توضیح داد: »ما... کسـی رو نکشـتیم.« دوباره شـق ورق 
ایستاد و دیگر در چهره اش از مهر و محبت خبری نبود. البته مایکل اندوهی 

عمیق را در چشم هایش می دید. »یا دست کم مرگشون حقیقی نیست.«
سـارا بااحتیـاط نگاهـی به مایکل انداخـت و تکرار کرد: »مـرگ حقیقی؟« 

مایکل احساس می کرد زیر پایش خالی می شود.
زن کـه معلـوم بود از تغییر حالت مخاطبانش ناراحت شـده اسـت، گفت: 
»خواهـش می کنم بیاین بشـینیم و درباره ش حرف بزنیم. باشـه؟ خواهش 
می کنم.« و به صندلی هایی اشاره کرد که دایره وار نزدیک تابوت های درخشان 

چیده شده بودند.
مایـکل بـه برایسـون و سـارا نـگاه کرد و شـانه بـاال انداخت. بعـد با طنین 

کلمه های مرگ حقیقی در گوش هایش به سمت صندلی ها راه افتاد.
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وقتی همگی نشستند، زن قدبلند گفت: »بذارین از اول ماجرا شروع کنم. 
قبـل از اینکـه بتونیـن به من اعتماد کنین، باید مطمئن بشـین همون کسـی 
هسـتم که ادعا می کنم.« هلگا لحظه ای بهشـان فرصت داد تا در جاهایشـان 
مستقر شوند. بعد رو کرد به مایکل و در حالی که به چشم هایش نگاه می کرد، 
گفت: »من پرسـتار تو، هلگا، بودم. من هلگا هسـتم. ته دلم شـک داشتم که 
ممکنه تانژانت باشیم ولی تو برای من حقیقی بودی مایکل. کارهای ِکین سر 
جاش، اما به نظرم خیلی از ما خودمون به آگاهی رسیده بودیم... و این باعث 
می شـه سـرعت زوال به شـدت کاهـش پیدا کنه. شـک ندارم که مـن و تو به 
آگاهی رسـیده بودیم.« هلگا، انگار در بیابانی از فکرهای کهنه سـرگردان شـده 
باشـد، به فضای خالی مقابلش خیره شـد و بعد به همان سـرعت به خودش 
آمد و فکرها را با حرکت دستش پس زد. »منظورم از این حرف ها اینه که تو 

مثل پسر من بودی و خواهی بود ولی بذار حرفم رو ثابت کنم.«
مایکل چینی به پیشانی اش انداخت و همان طور که گزینه های پیِش روَیش 
را سبک سـنگین می کـرد، مدتـی طوالنی دقیـق نگاهش کرد. زن با انگشـتان 
قالب شـده در هم، بازوهایش را روی زانوهایش گذاشـته و به طرف مایکل خم 
شـده بـود. به نظر می رسـید حقیقت را می گوید، چشـم هایش جـدی و پردرد 
بودنـد. اتاق غرق سـکوت بـود. مایکل تمام توجهـش را روی زن متمرکز کرد؛ 

روی هلگا. پای آینده ی مایکل در میان بود.
سعی کرد درست فکر کند و گفت: »خیلی خب، صبحونه ی دلخواهم چی بود؟«

وقتی میزبانشان دهانش را باز کرد تا جواب بدهد، برایسون گفت: »وایستا 
ببینم، این جوری که چیزی ثابت نمی شـه.« رو کرد به مایکل. »اگه پرسـتارت 
تانژانـت بـوده، اون وقـت ِکین خیلی راحت از سـیر تا پیاز زندگـی ت خبر داره. 
سه سوته همه چی رو دانلود می کنه و خالص یا از اون هم بدتر، ممکنه خودش 

4
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برنامه ی پرستارت رو نوشته باشه! این کار بی فایده ست.«
مایـکل جـواب داد: »ایـن حرف هـا هیـچ کمکی بهمـون نمی کنـه.« حق با 

دوستش بود و این موضوع مثل همیشه اعصابش را ُخرد می کرد.
زن ایسـتاد و گفـت: »نه، راسـت می گه. البته نه دربـاره ی ِکین... درباره ی 
اینکـه امـکان نـداره مـن بتونم طـوری ثابت کنم هلگا هسـتم که هیچ شـک 
و تردیـدی باقـی نمونـه. می تونم تا شـب درباره ی اینکه تو عاشـق وافل های 
صبحونه بودی حرف بزنم یا اینکه وقتی تازه پنج سالت بود التماس می کردی 
بذارم اون کتاب استیِون کینگ1 رو بخونی ولی من نمی ذاشتم به چیزی غیر 
از کتاب های جودی بلوم2 دست بزنی. می تونم از وقتی بگم که هفت سالت 
بود و پات شکست یا اینکه چند بار قبل از اینکه به سن قانونی برسی وقتی 
می خواسـتی یواشـکی بـری توی تابـوت بابات، مچت رو گرفتـم. می تونم از 
شب هایی بگم که وقتی توی رختخواب با صفحه ی نِتت فهرست های کدزنی 
رو می خوندی، برات پنیر و بیسـکویت نمکی می آوردم. می تونم ماجرای روز 
بعد از اون شـب وحشـتناکی رو بگم که دوسـت هات اومدن موندن پیِشت و 
مجبور شـدیم مثل دیوونه ها تا قبل از اینکه پدر و مادرت از سـفر کاری شـون 

برگردن، سریع خونه رو تمیز کنیم.«
مکـث کـرد و لبخنـدی گـرم بر صورتـش نشسـت. کاری از دسـت مایکل 

برنمی آمد جز اینکه با دهان باز به او ُزل بزند.
زن حرفـش را ادامـه داد: »می تونـم همین جـور بگم و بگـم و بگم ولی تو 
هیچ وقت کامالً قانع نمی شـی. دوسـت هات هم همین طور. من فقط تکه ای 
کُـدم مایـکل، فقـط همین. بـاور کن هیچ کس رنج این موضوع رو بیشـتر از 
من درک نمی کنه. راهی به  فکرم نمی رسه که کامالً اعتمادت رو جلب کنم.«

برایسـون سـرش را پاییـن انداخـت و خجالـت زده گفت: »ای بابـا، من که 

Stephen King .1؛ نویسنده ی آمریکایی داستان های ترسناک
Judy Blume .2؛ نویسنده ی آمریکایی کتاب های کودک و نوجوان


