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درباره ی کتاب

این دیگر فقط بازی نیست.
مایـکل تـا آخر مسـیر رفت و چیـزی کـه در انتهایش یافـت، زندگی اش را 

زیرورو کرد.
خیال می کرد دارد برای پیدا کردن کین1، تروریسـت سـایبری، به سـازمان 
امنیـت ویرت نِـت2 کمـک می کند؛ خیال می کـرد ویرت نِت دوبـاره مکانی امن 

برای بازیکن ها خواهد شد.
اما حقیقت چنان دهشـتناک بود که فکرش را هم نمی کرد. کین درحقیقت 
تانژانـت اسـت، برنامـه ای رایانـه ای کـه جـان گرفتـه اسـت. نقشـه ی بزرگـش 
 هـم پـر کـردن زمیـن بـا موجوداتـی اسـت کـه بدن هـای انسـانی و ذهن هـای 

تانژانتی دارند.
مگر اینکه مایکل بتواند جلویش را بگیرد...

1. Kaine 2. VirtNet Security
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فصل ۱
غریبه ای در خانه

مایکل همان آدم همیشگی نبود.
روی تختخواب فردی غریبه دراز کشیده و به سقفی زل زده بود که روز قبل 
برای اولین بار چشـمش به آن افتاده بود. تمام شـب گیج ومنگ بود و حالت 
تهـوع داشـت. مدام از خـواب می پرید و وقتی هم مضطـرب و ناآرام خوابش 
می برد، کابوس می دید. زندگی اش از هم پاشیده بود؛ کم کم داشت عقلش را 
از دست می داد. حتی فضای اطرافش و همین اتاق ناآشنا و تخت بیگانه هم 
به طـور عـذاب آوری، زندگی تازه و هراس آورش را یادآوری می کردند. وحشـت 

در رگ هایش خروشید.
خانواده اش... چه بالیی سرشـان آمده بود؟ هر بار یادشـان می افتاد کمی 

غمگین تر از قبل می شد.
اولیـن پرتو های سـپیده دم با نور دلگیر و کم جاِن خود درخششـی هولناک 
روی کرکـره ی پنجـره انداختنـد. تابوتـی سـاکت و تیره و شـوم کنـار تخت جا 
گرفته بود که گویی تازه از گور بیرونش کشـیده بودند. حتی می توانسـت چوب 
پوسـیده و ترک خـورده اش را تصـور کنـد کـه بقایای تـن انسـانی از آن بیرون 
می ریخت. نمی دانسـت چطور باید به اشـیای دور و برش نگاه کند؛ به اشـیای 
واقعـی. دیگـر حتی معنی کلمه ی واقعی را هـم نمی فهمید. انگار هرچه از دنیا 

می دانست از یادش رفته و زیر پایش خالی شده بود.

۱
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مغزش از درک این ماجراها عاجز بود.
مغزش...

نزدیک بود بزند زیر خنده، اما خنده در سینه اش خفه شد.
تازه دوازده ساعت بود که مایکل صاحب مغزی واقعی و فیزیکی شده بود. 
هنـوز یـک روز هم نگذشـته بود اما متوجه بود کـه نگرانی و اضطرابش دوبرابر 

قبل شده بود.
یعنی ممکن بود همه ی این ها حقیقت داشته باشند؟ واقعًا می شد؟

هرآنچـه می شـناخت، حاصـل هوش مصنوعی بـود؛ داده هـا و خاطره های 
قالبـی، فنـاوری برنامه نویسی شـده، زندگی سـاختگی. می توانسـت چندین و 
چند عبارت دیگر به همین شـکل بسـازد که هرکدام بدتر از قبلی باشـد. رّدی 
از واقعیت در وجودش نداشـت، اما حاال واقعًا اینجا بود. به  دسـت ویرت نت و 
برنامه ی شکارچیان مجازی جابه جا شده و به انسانی واقعی تبدیل شده بود، 
به موجودی زنده که نفس می کشـید. زندگی یک انسـان را ربوده بودند تا او 
بتوانـد به موجودی تبدیل شـود که حتی درکش نمی کـرد. دیدگاهش به دنیا، 

کاماًل و مطلقًا، از هم پاشیده بود.
مخصوصـًا کـه مطمئـن نبـود چنین اتفاقی واقعـًا رخ داده یا نه. کسـی چه 
می دانسـت، شـاید اصاًل داخل برنامه ای دیگر بود؛ مرحله ای دیگر از الیف بالد 
دیـپ 1. چطـور ممکن بود دوباره مطمئن باشـد چه چیزی واقعی اسـت و چه 

چیزی نیست؟ این شک و تردید، آخر دیوانه اش می کرد.
غلت زد و صورتش را در بالشـش فروکرد و جیغ کشـید. سرش، سر غریبه 
و دزدی اش، به خاطر آشوب هزاران فکری درد می کرد که پای کوبان از ذهنش 
می گذشتند و هرکدام برای جلب توجهش با دیگری می جنگیدند؛ فکرهایی که 
باهم می جنگیدند تا پردازش و درک شـوند. اینجا هم احسـاس درد با زمانی 
کـه تانژانـت بود هیـچ فرقی نداشـت و این موضـوع فقط گیج تـرش می کرد. 

1. LifeBlood Deep
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نمی توانسـت بپذیـرد کـه تا دیشـب فقط برنامـه بوده، خطی طوالنـی از کُد ها. 
چنین چیزی در ذهنش رایانِش نمی شد. این فکر باالخره باعث شد خنده اش 
بگیرد اما بعد سـردردش شـدت گرفت و پخش شـد و از گلویش پایین آمد و 

سینه اش را پر کرد.
دوباره فریاد کشـید، اما بی فایده بود. خودش را وادار کرد پاهایش را روی 
زمیـن بگـذارد و روی تخت بنشـیند. زمین سـرد و چوبی را بـا پاهایش لمس 
کرد و یک بار دیگر یادش افتاد که حاال در دنیایی غریبه است. آپارتمان هایی 
کـه پیـش از این می شـناخت، با موکت هـای نرم فرش شـده بودند و فضایی 
آرامش بخش و گرم و امن داشتند، نه این طور سرد و سخت. دلش می خواست 

با پرستارش، ِهلگا1، حرف بزند؛ دلش پدر و مادرش را می خواست.
کم مانده بود این فکرها واقعًا کارش را بسازند؛ تا اینجا ازشان دوری کرده 
بـود و آن هـا را بـه گرداب خروشـان هزاران فکـر دیگری که در سـرش جریان 
داشـتند رانده بود، اما دسـت بردار نبودند و با سماجت می خواستند توجهش را 

به خود جلب کنند.
هلگا؛ پدر و مادرش.

اگـر حـرف کیـن حقیقـت داشـت، آن هـا هـم درسـت مثـل ناخن هـای 
برنامه نویسی شده ی مایکل یا خاطره هایش ساختگی بودند. هرگز نمی توانست 
بفهمـد کدام یـک از خاطراتـش برنامـه ای اسـت کـه در هـوش مصنوعـی اش 
نوشـته اند و کدامشـان را واقعًا در میان کدهای الیف بالد دیپ تجربه کرده بود. 
حتی نمی دانسـت چه مدت زنده بوده... واقعًا چند سـالش بود؟ دو ماه؟ سه  

سال؟ شاید هم صدساله بود.
پدر و مادرش و هلگا را تصور کرد؛ شاید غیرواقعی بودند، شاید از بین رفته 
بودنـد، شـاید مرده بودند، شـاید هم اصـاًل از اول وجود نداشـتند. با عقل جور 

درنمی آمد.

1. Helga
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دردی که به سینه اش خزیده بود، قلبش را پر کرد و وجودش از اندوه لبریز 
شـد. دوبـاره روی تخـت افتاد و غلتید و صورتـش را در بالش فرو کرد. مایکل 
بـرای اولیـن بـار در طول حیاتش به عنوان انسـانی واقعی گریسـت، اما حس 

نمی کرد اشک هایش با قبل فرقی داشته باشند.

ایـن احسـاس سـریع تر از آنچـه گمـان می کـرد، گذشـت. خیال کـرده بود 
درماندگی تمام وجودش را یک جا در خود می ِکشد اما درست در همان لحظه 
پس رفته و امانش داده بود؛ شـاید به خاطر اشـک هایش بود. تانژانت که بود، 
کمتـر پیـش می آمـد گریه کند. احتمـااًل از بچگی گریه نکـرده بود. خودش که 
همیشه می گفت اهل گریه  کردن نیست ولی حاال حسرتش را می خورد، چون 

ظاهرًا گریه به راستی درد را تسکین می داد.
دوبـاره تـالش کـرد از تختخواب بیرون بیاید و این بار موفق شـد. پاهایش 
را روی زمین سـرد و سـخت گذاشت و اختیار احساساتش را به دست گرفت. 
حـاال وقـت همـان کاری بود که شـب قبـل دلش راضی نشـده بـود انجامش 
بدهد؛ فهمیدن اینکه در این دنیا به چه کسـی تبدیل شـده بود. حتمًا تنها بود؛ 

جیغ هایش که کسی را دوان دوان به سویش نکشانده بودند.
در آپارتمـان راه افتـاد و چراغ هـا را روشـن کـرد و کرکره هـا را کشـید تـا 
پرتـوی آفتـاب صبحگاهـی وارد شـود. می خواسـت تک تـک جزئیـات ایـن 
مـکان غریـب را ببینـد، مکانـی کـه حـاال خانـه اش شـده بـود. می خواسـت 
تصمیـم بگیـرد کـه می توانـد بـه همیـن وضـع نگهـش دارد یا نـه؛ اصـاًل باید 

می کـرد؟ چنیـن کاری 
در آن سوی پنجره، شهری را می دید که با منظره ی پشت پنجره ی آپارتمان 
قبلی اش فرق داشت؛ اما دست کم شهر بود، محیطی آشنا که اندکی آسودگی 
بـا خـود مـی آورد. سـاختمان ها کنار یکدیگـر جا گرفتـه بودند و ماشـین ها در 

2
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خیابان هـای متقاطـع پیـش می رفتند و ِمه دوِد همیشـه حاضر منظـره را مات 
می کرد. آن پایین مردم در جوش وخروش و دنبال کارشـان بودند. در آسـمان 

کبوِد کدر و دلگیر، تکه ابری به چشم نمی خورد.
مایکل جست وجو را آغاز کرد.

 هیچ چیـز غیرعـادی ای در اتاق خواب ها نبود. لباس بود و اثاثیه و تصویرهایی 
کـه روی دیوارنماهـا1 می چرخیدنـد. مایـکل ایسـتاد و مدتـی بـه دیوارنمـای 
عظیـمِ بزرگ تریـن اتاق خـواب خانـه خیـره شـد و عکس هـای خانوادگـی را 
تماشـا کـرد کـه یکی یکـی روی صفحـه ظاهـر می شـدند؛ عکس هـای مـادر، 
پـدر، دختـر و پسـر خانـواده. مایـکل تصویـری گنـگ از ظاهـرِ کنونـی اش را به  
خاطـر داشـت و دیـدن آن پسـر در موقعیت هایـی کـه برایـش هیـچ مفهومـی 
نداشـتند، آزاردهنـده بـود؛ یکـی از عکس های خانوادگـی در آفتاب درخشـان و 
کنـار چشـمه ای گرفتـه شـده بـود کـه درخت هـای عظیم بلـوط در حاشـیه اش 
ردیف شـده بودند؛ بچه ها سن وسـالی نداشـتند و پسـرک روی پای بابایی اش 
نشسـته بـود. عکـس بعـدی خیلـی جدیدتـر بـود و در آتلیـه بـا پس زمینـه ی 
ابروبـاِد خاکسـتری گرفته شـده بـود. مایکل مدتـی طوالنی در آینـه به قیافه ی 
جدیـدش ُزل زده بـود و حـاال دیـدن همـان چهـره کـه از روی دیـوار نگاهـش 

می کـرد، حسـی غریـب داشـت.
عکس هایی خودمانی تر هم بودند؛ در یکی پسـر در مسـابقه ی بیسـبال در 
جایـگاه ضربـه زن ایسـتاده بود؛ در دیگـری دختر روی زمین مشـغول بازی با 
مکعب هایی نقره ای رنگ بود و لبخندزنان سرش را باال گرفته بود و به عکاس 
نـگاه می کـرد؛ عکس هایی هم بودند که همه ی اعضای خانـواده را کنار هم در 

پیک نیک، استخر، رستوران یا مشغول بازی  کردن نشان می دادند.
باالخـره مایـکل از دیوارنما چشـم برداشـت. حاال که ممکن بـود خانواده ی 
خودش را برای همیشه از دست داده باشد، دیدن چنین خانواده ی خوشبختی 

1. WallScreen
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برایش دردناک بود. چهره درهم کشید و به اتاق کناری رفت. پیدا بود که اتاق 
دختـرک اسـت. دیوارنمـای اتاق حتـی یک عکس هـم از خانواده نداشـت و 
فقط عکس های گروه های موسیقی و ستاره های سینمایی موردعالقه ی دختر 
بودند؛ مایکل همه ی آن ها را از الیف بالد می شـناخت. قاب عکسـی به سـبک 
قدیمی با عکس چاپی واقعی روی میز کنارِ تختخواب صورتی رنگ دختر بود. 
دختر و برادرش، یعنی خوِد او، لبخندهایی سرخوشـانه  بر لب داشـتند. به نظر 

می رسید دختر دو سال از پسر بزرگ تر باشد.
دیـدن ایـن عکس هـا فقط حـال مایـکل را خراب تر کرد و بـه  همین خاطر 
مشـغول زیرورو کردن کشـوها شـد تا شاید سـرنخی از هویت این آدم ها پیدا 
کنـد. چیـز زیادی دسـتگیرش نشـد، فقط فهمید کـه این ها خانـواده ی پورِتر1 

هستند و نام دختر امی لی آ 2 است و اسمش جور عجیبی نوشته می شود.
باالخـره شـجاعت برگشـتن به اتاق پسـر، اتاق خودش، را پیـدا کرد؛ اتاقی 
کـه مالفه هـا به هـم پیچیده بودند و تابوت داشـت، جایی که زمینش سـرد و 
سخت بود. درنهایت چیزی را یافت که هم در جست وجویش بود و هم از پیدا 
کردنش هراس داشـت؛ اسـم پسـر، پسـری که زندگی اش را ربوده بود. اسم 

روی کاغذ کارت تبریک تولد نوشته شده و کارت روی ِدراِور بود.
جکسون...

جکسون پورتر.
قلب هایی سـرخ و دلنشـین با دسـت روی کارت نقاشی شـده بودند. توی 
کارت، پیامی از دختری به نام گابریال 3 بود که تهدید می کرد اگر بگذارد چشم 
کـس دیگـری به پیامـش بیفتد، بالهای ناجوری سـر اعضـای حیاتی بدنش 
خواهد آورد و همان طور که انتظار می رفت، صورتکی هم کنار پیامش گذاشـته 
بـود. قسـمت پایین کارت کمـی ورآمده بود؛ انگار قطره اشـکی در انتهای پیام، 

1. Porter 2. Emileah
3. Gabriela
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درسـت بعد از نوشـته ای درباره ی یک سـالگرد، افتاده بود. مایکل کارت را کنار 
انداخت. احساس گناه می کرد. انگار داخل اتاقی ممنوعه سرک کشیده بود.

جکسون پورتر.
مایـکل نتوانسـت جلـوی خودش را بگیرد و به اتاق خواب بزرگ برگشـت و 
دیوارنما را دوباره نگاه کرد؛ این بار احساسی کاماًل تازه داشت. نمی دانست چرا، 
اما فهمیدن اسم پسر همه چیز را تغییر داده و باعث شده بود مایکل لحظه ای 
از فکر کردن به خودش دسـت بردارد. چهره ای را که حاال مال او شـده بود، در 
حـال انجام  دادن کارهای مختلف تماشـا کرد؛ می دوید، می خندید، با شـلنگ 
به خواهرش آب می پاشـید، غذا می خورد. پسـر حسـابی شاد و خوشبخت به 

نظر می رسید.
حاال پسر از بین رفته بود.

زندگی اش از خانواده و دوستانش ربوده شده بود.
صاحب این زندگی اسم داشت؛ جکسون پورتر.

عجیب بود که مایکل بیش از احساس گناه، غم و اندوه داشت. درست است 
که او این را انتخاب نکرده نبود اما چنان اندوهی در وجودش می خروشید که 

هرگز مشابهش را تجربه نکرده بود.
به زحمت از صفحه چشم برداشت و به جست وجو در آپارتمان ادامه داد.

مایـکل کشـوها را یکـی پس از دیگری زیرورو کرد تـا باالخره به این نتیجه 
رسید که چیز دیگری دستگیرش نخواهد شد. شاید اصاًل جواب سؤال هایش 
در این آپارتمان نبود. حاال وقت کاری بود که باید اول از همه انجامش می داد 

اما تا حد ممکن عقبش انداخته بود.
باید دوباره آنالین می شد.

روز قبـل، درسـت بعـد از بیـدار شـدن در بـدن تـازه اش، پیام هایـش را 

3
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بررسـی کـرده بـود؛ فقـط به خاطـر اینکـه کیـن گفتـه بـود چنیـن کاری بکند. 
وارد صفحـه شـد امـا چیـز چندانـی در آن نبـود. فقط یک یادداشـت شـوم از 
خـوِد کیـن بـود کـه از تغییـر زندگـی اش خبـر مـی داد و می گفت چـه اتفاقی 
افتـاده اسـت. البتـه مایـکل فهمیـد که کیـن زندگِی مجـازی جکسـون پورتر 
را موقتـًا بـرای اسـتفاده ی شـخصی خـودش ربـوده و حـاال آن را بـه حالـت 
اولیـه اش برگردانـده بـود. فقـط کافـی بـود گیـره ی گوشـش را فشـار بدهد تا 
بتوانـد بیـش از آنچـه دلـش می خواسـت بداند، دربـاره ی این پسـر اطالعات 

به دسـت بیـاورد.
نمی دانسـت چـرا، امـا حس می کرد این کار درسـت نیسـت. این حسـش 
چنـدان بـا عقـل جور درنمی آمـد؛ مایکل، بـدون ذره ای احسـاس گناه، بخش 
زیـادی از زندگـی اش را صـرف هـک  کـردن ویرت نت کـرده بود امـا این فرق 
می کرد. این کار به هک  کردن یا کُد زدن نیاز نداشت و فقط نیازمند یک کلیک 
یا حرکت انگشت بود. او زندگی یک آدم را دزدیده بود و حاال دزدیدن زندگی 

مجازی آن آدم به نظرش زیاده روی می آمد.
مایکل همه ی جوانب کار را سنجید و متوجه شد چاره ی دیگری ندارد. ذات 
جکسـون پورتر که شـخصیتش را شـکل می داد، احتمااًل برای همیشـه از بین 
رفته بود. اگر مایکل می خواسـت پیش برود، باید این را می پذیرفت. اگر هم 
جکسـون برای همیشـه از بین نرفته بود و راهی برای بازگرداندنش به بدنش 
وجود داشـت، تا وقتی مایکل به میدان برنمی گشـت، نمی توانسـت آن راه را 

پیدا کند.
مایـکل یـک صندلی پیـدا کـرد؛ از آن صندلی های معمولی و خسـته کننده 
بود، نه آن تخت شـاهِی بی همتایی که در زندگی قبلی اش داشـت و به نرمِی 
ابر بود. کنار پنجره نشسـت و کرکره ها را بسـت تا روشـنایی کمتر شـود و برای 
آخریـن بـار از میـان پره هـای  کرکـره نگاهی به شـهر انداخت کـه می جنبید و 
می لرزیـد و از تکاپـوی زندگـی روزمره آشـفته بـود. یک جورهایی بـه آدم های 
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آن سـوی پنجره حسـادت می کرد؛ آدم هایی بی خبر از وجود برنامه ی رایانه ای 
دیوانه ای که می توانسـت بدن هایشان را بدزدد، آدم هایی که اصاًل نمی دانستند 

در دنیا مشکلی هست.
مایکل چشـم هایش را بسـت، نفسـی عمیق کشـید و دوباره چشـم هایش 
را بـاز کـرد. دسـتش را بـاال آورد و گیره ی گوشـش را فشـار داد. نوری کم جان 
از سـطحش تابیـد و صفحه نمایشـی بـزرگ را شـکل داد کـه با حدود شـصت 

سانتی متر فاصله، مقابلش در هوا شناور شد.
درسـت همان طـور کـه حـدس مـی زد، زندگی مجـازی جکسـون پورتر بعد 
از ربـوده  شـدن بـه دسـت کیـن بازیابـی شـده بـود. تعداد زیـادی آیکـون ، از 
محفل هـای اجتماعـی گرفتـه تا بـازی و درس های مدرسـه، سـطح صفحه ی 
درخشـان را پوشـانده بودند. خیال مایکل راحت شـده بود اما دچار تردید شد. 
اصـاًل نمی دانسـت بایـد چه کنـد. باید وانمود می کرد جکسـون اسـت؟ یا باید 
می گریخت و به دل دنیا می زد و سعی می کرد از کین پنهان شود؟ شاید هم 
بایـد یکـی از اعضای سـازمان امنیت ویرت نت را پیدا می کرد؟ نمی دانسـت از 
کجا باید آغاز کند. با این حال، هر تصمیمی که می خواست بگیرد، به اطالعات 
نیاز داشت؛ یک عالمه اطالعات. باید سعی می کرد قبل از اینکه کسی به خانه 

برگردد، تا حد ممکن خودش را آماده کند.
بـا ایـن فکـر دوبـاره از خودش پرسـید که پدر و مادر جکسـون کجـا بودند. 
خواهرش کجا بود؟ حسـی وحشـتناک به جان مایکل افتاده بود که البد کین 
به شـیوه ای سربه نیستشـان کرده، درست همان کاری که قسم می خورد با پدر 

و مادر خود مایکل کرده است.
نگاهـی گـذرا بـه چند وب سـایت اجتماعـی انداخت کـه بی فایده بـود. بعد 
صندوق پیام های شـخصی را پیدا کرد و پیام های داخلش را باال و پایین کرد. 
چند پیام از همان دوست ، گابریال، بود که سه تایشان همان روز صبح فرستاده 

شده بودند. مایکل با بی رغبتی آخرین پیام را باز کرد.
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جکس1،

ای بابا! نکنه توی حموم لیز خوردی و کله ت رو کوبیدی به دیوار؟! 
البته حتی توی  از کف صابون و ُتف؟  االن ولو شدی روی زمین پر 
همچین حالتی هم بانمک و دوست داشتنی هستی. دلم برات تنگ 
شده. می شه بجنبی؟ من دومین قهوه م رو گرفته ام و یه احمقی پشت 
میز کـناری نشسته که رفـتارش داره بیش از حـد دوسـتانه مـی شه. 
گمونم سهام می فروشه یا شاید هم شرکت های تجاری یا شاید هم 
اعضای بدِن آدم های مـرده رو. چه می دونم. خواهش می کنم بیا و 

نجاتم بده. شاید حتی یه قهوه هم گیرت بیاد.
یااّل دیگه!

گابریال

تصویری هم ضمیمه ی پیامش کرده بود، عکسـی تاریک و تار از کسـی که 
مایـکل گمـان کـرد حتمًا باید همان گابریال باشـد. تیره رو و تیره مـو و زیبا بود. 
لب ورچیده بود و رّد قطره اشکی خیالی را با انگشت روی گونه اش می کشید. 
چشـم های سـیاهش با اندوهی سـاختگی پایین را نگاه می کردنـد. مایکل با 
قلبی غمگین انگشـتش را روی صفحه کشـید و پیام را بسـت و رفت سـراغ 

بقیه ی پیام های داخل صندوق.

الزم نبود زیاد بگردد.
یادداشـتی از طـرف بابای جکسـون پیدا کـرد که صبح همان روز فرسـتاده 

شده بود. این یادداشت بعضی چیزها را برایش روشن کرد.

Jax .1؛ کوتاه شده ی جکسون

4
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جکس،

امیـدوارم همه چـی روبـه راه باشـه رفیـق. حتمًا االن حسـابی سـرت 
 شلوغه، مگه نه؟ مگه نه؟ مگه نه؟

ما صحیح وسـالمیم. پورتوریکو1 جای قشـنگیه. بـرای هزارمین بار 
می گم متأسـفم که نتونسـتی همراهمون بیای ولی می دونم که این 

هفته کارهای خیلی مهمی داری. به یادت هستیم.
مـا رو از خـودت بی خبـر نـذار. وقتی وارد حسـاب هامون می شـی 
مراقـب باش. حواسـت باشـه از کدهامـون محافظت کنـی! )این رو 

مامان می گه.(
هفته ی دیگه می بینیمت. َگبی2 هنوز پیش باباشـه؟ سـالم ما رو 

بهش برسون. هنوز هیچی نشده دلمون واسه ت یه ذره شده.
بابا

پس وقتی خانواده ی جکسون پورتر راهی سفر تعطیالت شده  بودند، حالش 
خوب بوده و این یعنی بدنش، برخالف خیلی های دیگر که در گوشه وکنار دنیا 
پیـدا می شـدند، نـه مرگ مغزی شـده و نه در آسـتانه ی مرگ بـود. مایکل از 
خـودش پرسـید یعنـی همه ی آن ها آزمایـش بودند؟ یعنی کیـن واقعًا فرایند 
شـکارچیان مجازی را به کمال رسـانده و بعد روی مایکل اجرایش کرده بود؟ 
نکند مایکل اولین نمونه ی موفقیت آمیزش بوده؟ هرچه بود، ترسـناک به نظر 
می رسـید. اگر وانمود می کردند که حمله ها متوقف شـده اند، آن وقت ویرت نت 
دیگر باعث نگرانی کسـی نمی شد و کین می توانست راحت نقشه اش را عملی 

کند و لشکری از تانژانت ها را بدون هیچ هشداری به جان دنیا بیندازد.

Puerto Rico .1؛ مجمع الجزایری در دریای کارائیب که بخشی از ایاالت متحده ی آمریکا محسوب می شود.
Gabby .2؛ کوتاه شده ی گابریال
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بـا ایـن حال مایـکل نگرانـی بزرگ تری داشـت؛ باید با جکسـون پورتر چه 
می کرد؟ خواندن آن نامه باعث شـده بود کاماًل مطمئن شـود هیچ راهی وجود 
ندارد که وانمود کند کسـی دیگر اسـت. حتی تصور اینکه بتواند پیش خانواده 
و دوسـتان ایـن غریبـه نقـش او را بازی کند هم مسـخره بـود، مخصوصًا اگر 

سروکله ی گابریال پیدا می شد و حرف های خودمانی شان را پیش می کشید.
پس چه کاری از دستش برمی آمد؟

صفحـه ی نـت را خامـوش کرد و دوبـاره روی صندلی ِولو شـد. باید از آنجا 
می رفت. می توانسـت یادداشـتی بگذارد و در آن توضیحی بدهد. این کار قلب 
خانواده اش را می شکسـت اما این طوری دسـت کم می دانسـتند زنده  اسـت. 
حتی می توانسـت با آن ها نامه نگاری کند و به این دروغ ادامه دهد. بی شـک 
چنیـن چیـزی بهتـر از آن بود که بفهمنـد برنامه ای رایانه ای ذهن پسرشـان را 

پاک کرده و کسی دیگر را  جای او گذاشته است.
اما از کجا پول می آورد...

چیزی محکم به درِ ورودی آپارتمان کوبیده شد و او را از جا پراند.
برگشت و به سمتی نگاه کرد که صدا از آنجا آمده بود.

گرومب. گرومب. گرومب.
دوباره صدا را شنید، صدایی خفه اما سخت مثل کوبیده  شدن چوب به فلز 

بود. چند بار دیگر هم صدا را شنید.
مایکل از جا پرید و شـتابان از راهرو رد شـد و از آشـپزخانه گذشـت و رفت 
سـمت در ورودی. صدای کوبیده  شـدن دو بار دیگر هم آمد، انگار کسـی چیِز 

بزرگی را پس وپیش...
چهارچوب شکسـت و در آهنی رو به داخل پرتاب شـد. مایکل خم شـد و 
دسـت هایش را باال گرفت تا از خودش محافظت کند. در با فاصله ای اندک از 
کنارش گذشت و روی زمین کوبیده شد. مایکل سرش را باال آورد تا ببیند چه 

کسی پشت در است؛ قلبش آمده بود داخل دهانش.
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دو مرد درشت هیکل و ورزیده بودند که شلوار جین و پیراهن های چهارخانه ی 
رنگ ورورفته به تن داشتند و یک ِدژکوب چوبی و قدیمی هم در دستشان بود. 
موی یکی شان تیره و موی آن یکی بور بود و چند روزی می شد که صورت هایشان 
را اصـالح نکـرده بودند و قیافه هایشـان جدی و عبوس بود. اگر مایکل درسـت 

حدس زده بود، رّدی از تعجب هم در چهره هایشان پنهان بود.
چوب را روی زمین انداختند و قدمی به سوی مایکل برداشتند.

مایـکل عقب عقـب دویـد و افتان وخیزان از آشـپزخانه گذشـت تـا اینکه به 
کابینـت خـورد و تعادلش را از دسـت داد و روی زمین افتاد. آن دو مرد، چند 

متر آن طرف تر ایستادند و هر دو پوزخندزنان نگاهش کردند.
مایـکل بـه هـر زحمتـی کـه بـود، پرسـید: »اصـاًل الزمـه بپرسـم؟« دلـش 
می خواسـت احساس شجاعت کند، دلش می خواست واقعًا شجاع باشد، اما 
ناگهان یادش افتاد بدن انسانی اش آسیب پذیر است. در الیف بالد دیپ هرگز 
بـه چنیـن چیزی فکر نکرده بود اما اینجا هر لحظه امکان داشـت دنیایش به 

آخر برسد.
هیچ کـدام از مردهـا جوابی ندادند و فقط گیج ومنگ به یکدیگر نگاه کردند. 
به خاطـر همیـن هم مایکل دوباره حرف زد و زیر لب گفت: »ظاهرًا الزمه. شـما 

دیگه کی هستین؟«
مردها دوباره به او زل زدند.

مـرد تیره مـو گفـت: »ِکین ما رو فرسـتاده. توی یکی دو روزِ گذشـته خیلی 
چیزها عوض شـدن. ما رو فرسـتاده ان که... تو رو به جلسه احضار کنیم. کین 

برای تو نقشه های بزرگی داره پسرم.«
مایکل غمگین شـد. امیدوار بود بیشـتر وقت داشـته باشـد. ذهنش پر از 

سؤال بود اما حرفی از دهانش خارج شد که کاماًل احمقانه بود.
»خب می تونستین مثل آدم در بزنین.«
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فصل 2
دنیای بزرگ و ناجور

آن دو مـرد بـه مایـکل کمـک کردنـد از جایـش بلنـد شـود کـه ایـن کار بـه 
نظـرش عجیـب آمـد. مـرد موبـور حتـی گردوغبارِ پشـت مایـکل را هـم تکاند 
امـا هـر دو خیلـی عجیب سـاکت ماندند و فضـا کم کم داشـت حالتی غریب 

به خود می گرفت.
مایـکل پرسـید: »قرار نیسـت چیـزی به من بگیـن؟ الاقل بگین اسـمتون 
چیه.« وقتی حرف می زد آرامشـی عجیب داشـت، انگار خطر هم همراه خاکی 

که مرد از پشت شلوارش تکانده بود، از بین رفته بود.
مرد تیره مو صاف ایسـتاد و دسـت هایش را به سینه زد. وقتی حرف می زد، 
هیچ احساسـی در چهره اش دیده نمی شد. گفت: »من کینتو1 هستم.« سپس 
با سـر به همکارش اشـاره کرد و گفت: »این هم داگالسـه. ما خیال می کردیم 

توی تابوت هستی و فرایند انتقال برنامه ت هنوز تموم نشده.«
داگالس با صدایی خش دار اضافه کرد: »ظاهرًا بهمون... اطالعات غلط داده 

بودن.«
کینتو هم موافقت کرد: »آره. همین طور به نظر می رسه.«

مایکل هنوز گیج بود، اما کمی کمتر از قبل. دست کم این مردها از ماجرای 
کین و شکارچیان مجازی خبر داشتند. »این یعنی کین هم بدن انسانی داره؟ 

1. Kinto
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چندتا تانژانت دیگه همین کار رو کرده ان؟« هنوز دهانش را نبسته بود که کینتو 
دستش را باال گرفت و ساکتش کرد.

قیافـه ی مـرد کاماًل جدی بود. »این قدر حرف نزن. اگه کین بخواد از چیزی 
خبردار بشی، بی بروبرگرد خبردارت می کنه.«

داگالس ادامـه داد: »موهبتـی نصیبـت شـده؛ موهبت زندگـی. فعاًل راضی 
باش و هر کاری رو بهت می گن انجام بده.«

مایـکل جـواب داد: »من که مشـکلی نـدارم.« دل  و روده اش مثل گردبادی 
پـر از صاعقـه و تنـدر و رگبـار و بادهـای قدرتمند و هر چیز دیگـری که فکرش 
را بکنیـد، بـه هـم می پیچیـد اما سـعی کرد خـودش را آرام نشـان بدهد. این 
چندوقت زیاد در موقعیت هایی گرفتار شـده بود که عاقبتشـان به کشان کشان 
برده  شـدن ختم می شـد و می خواسـت هرطور شـده این بار از چنین اتفاقی 
جلوگیری کند. فعاًل همراه این مردها می رفت تا موقعیتی برای جدا شـدن از 

آن ها گیرش بیاید یا کاری که باید بکند، به او الهام شود.
داگالس که پیدا بود از جواب سـاده اش تعجب کرده، تکرار کرد: »مشـکلی 

نداری؟«
مایـکل آب دهانـش را قـورت داد. »نـه، مشـکلی ندارم.« تصمیـم گرفت تا 
جایـی که می شـد، کـم حرف بزند و با جریـان پیش برود تا نقشـه ای بهتر به 

ذهنش برسد.
کینتو به در اشـاره کرد. »پس راه بیفت بریم. گمونم الزم نباشـه بهت بگیم 
که نباید سعی کنی فرار کنی. اول داگالس می ره، بعد تو و بعد هم من؛ خیلی 

هم راحت و آسون.«
داگالس بـا صدایـی گرفتـه گفت: »اصاًل زندگی سـاده تر از این نمی شـه. تو 
دنبـال مـن می آی، کینتو هم دنبـال تو. اون وقت همـه ی رؤیاهات به واقعیت 

تبدیل می شن.« و لبخندی بر صورت جدی اش نشست.
مرد منتظر جواب نماند. راه افتاد سـمت در، مایکل هم پشـت  سرش رفت 




