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1

شایعه ی حشره های غول پیکر

اولین  باری که نام سیاره ی  چوم1 به گوشم خورد، یک  سالی می شد که به مریخ 
آمده بودیم. من و نایا و ینس2 توی مرکز ضبط نشسـته بودیم و اسـتراحت 
می کردیم. داشـتیم یک ویدئوکلیپ می سـاختیم که خودمان فیلم نامه اش را 
نوشته بودیم. یادم نمی آید کدام بود: چطور حیوان خانگی خودتان باشید یا 

ده توالت برتر پایگاه فضایی مریخ.
نایـا خـم شـد روی میـز و انگار بخواهـد راز بزرگی را به مـا بگوید، زیر لب 
گفت: »بابام می گه یه سیاره پیدا کردن که آدم ها هم می تونن همیشه توش 
زندگـی کنـن. یعنـی می تونیم توش نفس بکشـیم و این هـا. ولی یه چیزی 

هست...«
قبـل از اینکـه حرفـش را تمام کند، دوروبرش را نگاه کرد تا مطمئن شـود 
کسی گوش نمی دهد، بعد دنباله ی حرفش را گرفت: »االن فضایی ها اونجان. 

شبیه حشره ن. حشره های خیلی گنده! «
ینس پرسید: »چه جور حشره ای؟«

1. Choom 2. Jens

1
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نایا جواب داد: »نمی دونم. فکر کنم پشه.«
»خطرناکـن؟ نیـش دارن؟« سـیاره ای پـر از پشـه های غول پیکـر، واقعـًا 

ترسناک به  نظر می آمد.
نایا سـر تکان داد و گفت: »پشـه ی واقعی که نه. فقط شبیهشـون هستن. 

تازه خیلی هم باهوشن.«
»به اندازه ی انسان ها باهوشن؟«

»آره؛ شاید هم بیشتر.«
»با آدم ها خوبن؟«

»فکر کنم. آخه می دونی، از وجود ما خبر دارن و سعی نکردن ما رو بکشن 
یا اذیتمون کنن.«

جواب دادم: »من که ترجیح می دم برم نو1.« آن موقع، چند ماهی بود که 
شـورای حکومتی اعالم کرده بود سـیاره ی نو توی یک منظومه ی خورشـیدی 
همان نزدیکی ها کشـف شـده. نو سـیاره ای بود که تقریبًا، و نه کامالً، شـرایط 
الزم را برای زندگی آدم ها داشت. شورای حکومتی مشغول بررسی این قضیه 
بود که آیا می شـود محیط سـیاره را ترافورم کرد یا نه. یعنی محیط را جوری 

تغییر داد تا انسان ها بتوانند توی آن زندگی کنند.
نایا غرولند کرد: »هیچ هم نمی شه توی نو زندگی کرد.« بعد سر تکان داد 
و دنبال حرفش را گرفت: »اگه شدنی بود تا االن همه مون رفته بودیم اونجا.«

مـن جـواب دادم: »خب نه لزومًا. سـیاره ی نو واقعـًا خیلی دوره. اول باید 
مطمئن باشن که می شه توش زندگی کرد. فهمیدنش از اینجا هم کار راحتی 
نیسـت. تازه، برای آماده کردن محفظه های خواب  مصنوعی هم به  زمان نیاز 
دارن.« سفر به سیاره ی نو اندازه ی پانزده سال زمینی طول می کشید. تنها راه 
برای بردن یک سـفینه ی پر از آدم به آنجا این بود که آدم های توی سـفینه 
بـه خـواب مصنوعـی فرو برونـد، وگرنه ذخیره ی آب و غذا تـوی این مدت ته 

1. Novo
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می کشـید. خـواب  مصنوعی شـبیه خوابیدن عـادی بود، ولـی زمانش خیلی 
طوالنی تر بود و وقتی بیدار می شدی، کلی باال می آوردی.

»این حرف ها رو مامانت بهت گفته؟«
»نه خیر! توی اعالمیه های هفتگی شـنیدم. مامانم هیچی به من نمی گه.« 
بعد از ورود اولین سفینه ی پناهند ه ها به مریخ، شورای حکومتی شکل گرفت و 
مامان هم به عنوان یکی از اعضای شورا انتخاب شد. فکر کنم این شغل مهمی 
بود، اما باعث نشد امتیاز ویژه ای برای خانواده ی ما در نظر بگیرند یا اطالعات 
محرمانه در اختیارمان بگذارند. انتخاب شدن مامان در شورای حکومتی، برای 

من به این معنی بود که اصالً او را نمی دیدم؛ چون همیشه سر کار بود.
ینس با صدای بلند گفت: »من تصمیمم رو گرفته ام و برمی گردم زمین.«
چپ چپ نگاهش کردم و نایا هم آهی کشید و برای چهلمین بار به ینس 

گفت: »نمی تونی برگردی زمین!«
»چرا نمی تونم؟«

»اونجا همه مرده ان!«
»خب؟«

»خب، هیچ کس نمی تونه اونجا زندگی کنه!«
ینـس بـا اصرار گفت: »نه بابـا! ما می تونیم دوباره اونجا زندگی کنیم. فقط 

باید یه کم صبر کنیم.«
»آره؛ فقط هزار سال باید صبر کنیم!«

»نه بابا! یکی دو سال صبر کنیم حله! بابام گفته.«
»خب، بابات اشتباه کرده.«

»نه خیر هم. اشتباه نکرده!«
احتمـاالً بگومگـوی آن دو نفـر آن قـدر ادامه پیدا می کرد تـا ینس به گریه 
بیفتـد. هروقت می خواسـتیم نظر ینـس را درباره ی کره ی زمین عوض کنیم، 
به گریه می افتاد. همان موقع یک پیرمرد از کنار میز ما رد شد. فکر کنم تازه 
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با یکی از سفینه ها رسیده بود، چون هنوز صورتش از تابش اشعه ها قرمز بود.
وقتی ما را دید، ایستاد و به پایین نگاه کرد و پرسید: »دارین یه ویدئوکلیپ 

دیگه می سازین؟«
بـا لبخنـد جـواب دادم: »بلـه آقـا.« پیرمـرد هم لبخنـد زد. همیشـه وقتی 
ویدئوکلیپ می ساختیم، مسئول سالن فیلمکده در مرکز ضبط، آن را پیش از 
اکران فیلم اصلی روی پرده ی بزرگ پخش می کرد. پنج شش تایی ویدئوکلیپ 
ساخته بودیم و نایا، ینس و من برای حدود صدوچند نفری که برای تماشای 

فیلم می آمدند، کم وبیش سلبریتی به حساب می آمدیم.
پیرمرد گفت: »ادامه بدین! مردم این روزها بیشتر از همیشه نیاز دارن بخندن.«

نایـا بـه پیرمرد یادآوری کرد: »به ویدئوکلیپ آخری مون که زیاد نخندیدن.« 
فیلمنامـه ی آن کلیـپ را خودم نوشـته بودم؛ اسـمش مـد فوق العاده ی فصل 
پاییـز بـود. وقتی همـه ی لباس هایی که از زمین آورده بودم، برایم تنگ شـده 
بـود، پـدر و مـادرم مـن را به  بخش تعویض لباس فرسـتادند. لباس هایشـان 
انـدازه ی مـن نبـود، جز یک شـلوار جیـن رنگ و رو رفته که رویـش چند لکه ی 
مرمـوز جـا خـوش کـرده بـود و یـک تی شـرت چـرک که رویـش نوشـته بود 
تـور کنسـرت جهانـی 2028 تیلـور سـوئیفت. گیـر آن لباس هـا افتاده بـودم و 
مجبـور بـودم بـا آن شـلوار جیـن لـک دار حال به هـم زن سـر کنـم و تی شـرت 
تبلیغاتـی خواننـده ای را بپوشـم کـه تـوی عمـرم حتـی یـک آهنگـش را هم 

نشـنیده  بودم.
بـرای مسـخره کردن  بخـش تعویض لباس، فیلم نامـه ی آن ویدئوکلیپ را 
نوشـتم. امـا به جای اینکه خنده دار باشـد، اعتراضـی از آب درآمد و مردم هم 

به اندازه ی بقیه ی ویدئوکلیپ ها ازش خوششان نیامد.
پیرمـرد لب و لوچـه اش را کج کرد و با دلسـوزی گفت: »همـون که درباره ی 
لباس اینا بود؟ آره؛ یه کم خراب کردین. اما دلسـرد نشـین. قدیما می گفتن: 

مردن راحته، خندوندن سخته!«
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»واقعـًا همچیـن حرفی مـی زدن؟« من که هیچ وقت این جمله  را نشـنیده 
بودم. راستش، خیلی نابه جا بود!

»آره؛ می گفتـن؛ تـوی عالـم تئاتر زمان ما. اون موقع بیشـتر معنی می داد تا 
االن.« بعد نخودی خندید و ادامه داد: »منظورم اینه که کارتون خوبه و ادامه بدین. 
شـما حال مردم رو خوب می کنین. توی این دوره و زمونه همه مون به شـادی 
احتیاج داریم.« بعد دستش را، که یک جای زخم داشت، گذاشت روی شانه ی 

من، سرش را آورد دم گوشم و گفت: »راستش، من یه شایعه ای شنیده ام...«
قبل از اینکه دهان باز کند، می دانستم چه می خواهد بگوید.

»ایال میفونه1 توی نمایش خواننده ی پاپ، خواهرته؟«
»بله آقا.« ایال از شش سـالگی گیتار می زد و آواز می خواند. دوازده سـالش 
بـود کـه آهنگ هایـش را خـودش می نوشـت. شـانزده سـالش بود کـه توی 
برنامـه ی خواننده ی پاپ، کـه پرطرف دارترین برنامه ی تلویزیونی کشـور بود، 
آزمون داد و قبول شـد. ایال تا مرحله ی نیمه نهایی پیش رفت و آنجا یکی از 
آهنگ های خودش را ـ به نام زیر آسمان آبی ـ برای شصت  میلیون بیننده ی 
تلویزیونی اجرا کرد. ایال بین شرکت کننده ها بیشترین رأی را آورد و رسید به 

مرحله ی نهایی که قرار بود در آن قسمت اجرای زنده داشته باشد.
اما مدتی بود که کره ی زمین وضع خوبی نداشـت و درسـت دو روز پیش 
از قسـمت آخـر برنامـه، همه چیز به هم ریخت. به جـای اینکه برویم فرودگاه 
تـا پـرواز کنیـم و اجرای ایال را در فینال خواننـده ی پاپ ببینیم، رفتیم پایگاه 
فضایی و شـانس آوردیم که برای هر چهار نفرمان جا بود و سـوار سـفینه ای 

شدیم که به مریخ می رفت.
خیلی از مردم این قدر خوش شانس نبودند.

وقتـی بـه پیرمرد گفتم ایال خواهر من اسـت، گل از گلش شـکفت. مردم 
معموالً وقتی به جواب سؤال های پی در پی خود می رسند، خوشحال می شوند.

1. Ila Mifune
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»فکر می کنی خواهرت به ما افتخار بده که با صدای زیباش برامون آواز بخونه؟«
»متأسفم آقا! ولی اون دیگه آواز نمی خونه.«

»اصالً؟«
»نه، واقعًا نه. خواهرم می گه بدون گیتار نمی تونه اجرا کنه.«

»فکر کنم بشه یه گیتار همین دورو بر پیدا کرد.«
»نه آقا. توی مریخ گیتار پیدا نمی شه.«

»ولی آواز که می تونه بخونه؟ نه؟«
سر تکان دادم و گفتم: »بله آقا. ولی این روزها دست ودلش به خوندن نمی ره.«
واقعیت این بود که کالً حوصله ی هیچ کاری را نداشت. بیشتر روزها حتی از 
تختش بیرون نمی آمد. همان طور توی تختش می ماند و قسمت های قدیمی 
سریال خانواده ی بردلی1 و اد و فرد2 را تماشا می کرد. همیشه یک نفر از ما 24 
سـاعته توی خانه بود )البته توی مریخ می شـد 25 سـاعته( و آنجا را حسابی 
تنـگ و به هم ریختـه می کـرد. خانه که چه عرض کنـم! اتاقکی که اندازه ی یک 
قوطی کبریت بود و توی آن زندگی می کردیم. از همه بدتر رفتار بد ایال بود. خیلی 
کم به من نگاه می کرد. به جز وقت هایی که ازش می خواسـتم هدفون بزند یا 
پایش را جمع کند تا بتوانم بروم سر کمدم و آن وقت بهم دندان قروچه می کرد.
من از کج خلقی های ایال حسابی کالفه بودم. اما مامان و بابا می گفتند باید 
برای ایال ناراحت باشـم. یک  بار که بعد از مدت ها با مامان تنها بودم، مامان 
گفت: »وقتی چیزی به این بدی اتفاق می افته، روی آدم ها اثرهای مختلفی 

داره. ایال نتونسته مثل تو با این اتفاق کنار بیاد. باید بهش زمان بدیم.«
بـه  نظـر من که یک  سـال )که البته توی مریخ می شـه حدود نیم  سـال( 
زمـان زیـادی بـرای کنـار آمـدن بـا آن ماجرا اسـت. اما ایال حتـی تالش هم 
نمی کـرد حالـش بهتر شـود. بعضی وقت ها که به اتاقـک می آمدم، می دیدم 
دارد یکـی از اجراهایـش را تماشـا می کنـد و تا متوجه حضورم می شـد، فورًا 

1. The Birdleys 2. Ed and Fred
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خاموشش می کرد. اما فکر کنم وقتی کسی خانه نبود، اجراهای قدیمی اش 
توی تلویزیون را بارها و بارها تماشا می کرد.

بااینکه می دانم کارم درست نبود، ولی وقتی غریبه هایی مثل آن پیرمرد از 
من درباره ی ایال سؤال می کردند، لبخند می زدم و بگی نگی دروغ می گفتم.

بـه پیرمـرد گفتـم: »فکر کنم خیلی زود دوبـاره آواز بخونه. فقط کمی زمان 
الزم داره.«

پیرمرد شانه هایم را دوستانه و آرام فشار داد و گفت: »خب، بهش بگو توی 
این پایگاه فضایی طرف دارهای پروپاقرصی داره!«

»بله آقا. ممنون.«
»ممنون از شما. روز خوبی داشته باشین. کار خوبتون رو هم ادامه بدین.« 

و آرام به سمت کتابخانه راه افتاد.
نایا پرسید: »حال خواهرت چطوره؟«

»عصبانی. بابا مجبورش کرده هر روز صبح بره اتاق ورزش.«
ینس گفت: »عصبانی باشه بهتر از اینه که افسرده  باشه، درسته؟«

»نمی دونم. ولی وقتی افسرده ست، زیاد کاری به کارم نداره.«
نایا گفت: »شاید داره حسودی می کنه که االن تو معروف تر از اونی.«

»مسخره ست. ایال خیلی بیشتر از من معروفه!«
نایـا صفحه نمایـش مچـی اش را لمـس کـرد، بـازش کـرد و شـروع بـه 
حسـاب وکتاب کرد: »درصدها چیز دیگه ای می گن. این جوری بگم که شصت 
 میلیون نفر برنامه ی ایال رو دیدن، درسته؟ شصت  میلیون نفر از نه  میلیارد نفر 
روی کره ی زمین.« همین طور که اعداد را در ماشین حسـاب صفحه  نمایشـش 
وارد می کـرد، ادامـه داد: »و اینجـا، 100 نفر از بیـن 2400 نفر، ویدئو های ما رو 
دیده ان. پس طبق محاسبات من...« باال را نگاه کرد و با پوزخندی گفت: »تو 

توی مریخ 6.25 برابر معروف تر از خواهرت روی کره ی زمین هستی!«
به نایا گفتم: »خنده دار نیست. ناراحت کننده ست.«
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ینس شانه هایش را پایین انداخت و زیر لب گفت: »از ریاضی متنفرم.«
دستم را روی میز دراز کردم و زدم روی دست نایا و گفتم: »از اون حشره 

گنده ها بیشتر بگو.«
نایا جواب داد: »چیز دیگه ای نمی دونم. فقط می دونم وجود دارن. و دیگه 

اینکه ازشون پرسیدیم می شه بیایم توی سیاره شون زندگی کنیم یا نه؟«
ینـس گفـت: »امکان نداره. هیچ وقـت این اتفاق نمی افتـه. اصالً می تونی 

تصور کنی؟ توی یه سیاره پر از حشره های گنده زندگی کنی؟«
سعی کردم خیال بافی کنم و آنجا را توی ذهنم ببینم. نتوانستم. غیرممکن بود.

اما بعدش واقعًا این اتفاق افتاد!
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2

دعوت

آن شـب مامان از سـر کار که برگشـت، به من گفت: »اون موجودات فضایی 
اسمشون ژوریه 1. به نظر موجودات متمدن و صلح طلبی هستن و خدا رو شکر 

که می تونن با ما حرف بزنن.«
ایـال بـدون آنکـه سـرش را از روی بالـش بـردارد، یا حتی به ما نـگاه کند، 

پرسید: »واقعًا شبیه حشره های گنده ان؟«
ایال که داشـت سـریال خانواده ی بردلی را تماشا می کرد، دکمه ی توقف را 
زده بود و طبق اسـتانداردهای ایال، این یعنی خیلی مشـتاق اسـت که بفهمد 

ماجرا از چه قرار است.
مامان با تشر گفت: »اون ها حشره نیستن. خوششون نمی آد بهشون بگن 
حشـره.« بعـد آهی کشـید و دنبال حرفـش را گرفت: »خب آره. اون ها شـبیه 
پشـه های خیلی بزرگ هسـتن. البته اون ها تنها موجودات هوشـمند سیاره ی 
چوم نیستن. ظاهرًا چهار گونه    ی مختلف هستن که کنار هم و توی یه جامعه 
زندگی می کنن. سـه گونه قبل از اینکه به سـیاره ی چوم بیان توی سـیاره های 

1. Zhuri

2
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دیگه زندگی می کردن. این نشونه ی خوبیه. یعنی اون ها میونه شون با مهاجرها 
بد نیست.«

پرسـیدم: »بقیه ی گونه های فضایی هم شبیه حشره های گنده ان؟ یا فقط 
ژوری ها شبیه حشره ان؟«

مامان اخمی کرد و گفت: »لن! شوخی ندارم. بهشون نگو حشره!«
»متأسفم. حاال بقیه هم مثل اون هان؟«

مامان شانه باال انداخت و جواب داد: »هنوز نمی دونیم. خیلی چیزها هست 
کـه هنـوز نمی دونیم. برقراری ارتباط با اون ها کار سـاده ای نیسـت. می دونی 
وقتی یه پیام از اینجا مخابره می شه، چقدر طول می کشه تا به چوم برسه؟ 
تازه هنوز دنبال یاد گرفتن زبونشون هستیم. راستی! این حرف ها رو به کسی 

نگو. فردا قراره شورای حکومتی یه بیانیه ی رسمی بده.«
مامـان بعـد از گفتن جمله ی آخر، نگاهی به من انداخت. ایال که از اتاقک 
بیرون نمی رفت، مگر به اصرار پدر و مادرم. پس بعید بود با کسـی دراین باره 

حرفی بزند.
»به بابا که می تونیم بگیم؟«

»آره. ولی امشب هم تا دیروقت سر کاره و فکر نکنم ببینیدش.«
وقتـی کـره ی زمیـن بودیم، بابا دانشـمند بود و روی مریـخ هم عضو یک 
گروه از اداره ی تغذیه. آن ها دنبال سـاختن چیزی بودند که بتواند جایگزین 
غـذا بشـود. کار مهمـی بود. همه می دانسـتند دیـر یا زود غذایی کـه از زمین 
آورده بودیم، ته می کشـد. چند باری موقع پچ پچ های یواشـکی مامان و بابا 
شـنیده بودم کـه می گفتند جیره ی غذایی زودتر از آنچـه مردم فکر می کنند، 
تمـام می شـود. به خاطـر همین، بابا و بقیه ی گروهـش، هفته ها بود که روز و 

شب کار می کردند.
ایال از مامان پرسید: »شورای حکومتی چی می خواد به مردم بگه؟«

»اینکـه سـیاره ی چـوم و ژوری ها وجـود دارن و شـورای حکومتی در حال 
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مذاکره با اون هاست تا انسان ها رو به عنوان پناهنده توی سیاره شون راه بدن. 
اما ممکنه این اتفاق نیفته یا حداقل یه کم طول بکشه.«

***
خیلـی بیشـتر از یه کـم طـول کشـید. چیزی حدود هشـت ماه گذشـت تا 
ژوری ها انسـان ها رو رسـمًا به سـیاره ی چـوم دعوت کردند. ایـن مدت، توی 
پایگاه فضایی مریخ خیلی بهمان سخت می گذشت. توربین های پردازشگر هوا 
ضعیف شـده بودند و سـطح اکسـیژن آن قدر پایین آمده بود که همه همیشه 
احساس خستگی می کردند. جیره ی آب هم آن قدر کم بود که مردم هر ده روز 

یک  بار می توانستند بروند حمام و کل پایگاه بوی گند زیربغل می داد.
لباس های مردم، هم کثیف شده بود، هم نخ نما. حتی در این جیره بندی 
شدید، من به رشد ادامه داده و کلی قد کشیدم. تا آنجا که مجبور شدم بروم 
و شلوار جین لک دار و تی شرت تیلور سوئیفتم را با یک پیراهن ورزشی زمخت 
تیم یومیوری جاینتز1 و یک شـلوار خاکی رنگ کهنه عوض کنم که سـر هر دو 
زانویش سوراخ بود و هرچقدر می دوختمش، باز سوراخ هایش سر باز می کرد.

هنوز بزرگ ترین مشـکل، کمبود غذا بود. وقتی آذوقه ای که از زمین آورده 
بودیم، ته کشید، تیم بابا در اداره ی تغذیه، غذای جایگزین را معرفی کردند: 
»چـاو«. حـال همـه از آن به هـم می خـورد. سـه طعـم داشـت: کاری، توت و 
میوه های فصل. مردم خیلی زود اسم های مستعار جدیدی روی این طعم ها 

گذاشتند: خفه کن، تهوع آور و حال به هم زن.
یـک مـاه به جز چاو هیچ چیز دیگری برای خوردن نداشـتیم. بعد اعتراض 
به وضع غذا شـروع شـد. بابا این اعتراض ها را به خودش گرفت. وقتی توی 
راهرو مردم برای گله وشکایت جلویش را می گرفتند، با لبخندی زورکی جواب 
مـی داد: »همـه ی تالشـمون اینه بـا امکاناتی کـه داریم، بهتریـن کاری رو که 
می تونیم انجام بدیم«. یا مثالً می گفت: »می دونم خیلی مونده که مزه ها باب 

1. Yomiuri Giants
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میلتون بشـه؛ ولی چاو تنها چیزیه که توی این شـرایط نمی ذاره از گرسـنگی 
تلف بشیم.«

شب که برمی گشت به اتاقک، دیگر این قدر مؤدب نبود. می رفت پیش مامان 
و همه چیـز را سـر او خالـی می کرد: »مسـخره کردن! چـی از جونم می خوان؟ 

خرچنگ نیوبرگ؟«
توی ویدئوکلیپ ده دسـتور غذایی برای چاو که من و نایا و ینس سـاخته 
بودیـم، خرچنـگ نیوبـرگ یکی از همان دسـتورهای غذایی بود که پیشـنهاد 
می شـد. شـوخی ما به  نظر بابا اصالً خنده دار نبود، اما بقیه خیلی خوششـان 
آمـده بـود. وقتـی ایـن ویدئوکلیپ برای اولین بار پخش شـد، مـردم آن قدر 
خندیدند که همان موقع فهمیدیم این یکی از محبوب ترین کارهایمان است.
با شـروع شـورش ها، پخش کلیپ را متوقف کردیم. شورش ترسناکی بود. 
یازده نفر مجروح شـدند. اوج شـورش هم وقتی بود که مجبور شدیم خودمان 
را تـوی اتاقـک زندانـی کنیم تا از دسـت مردم عصبانی در امان باشـیم. مردم 
می کوبیدند به در و شعار می دادند تا مامان  و بابا خودشان را نشان بدهند. البته 
نیروهای امنیتی کم کم کنترل اوضاع را به دست گرفتند، اما دو هفته ای طول 
کشید تا باالخره مامان اجازه داد تنها از اتاقک بروم بیرون و توی پایگاه بچرخم. 
حتی بعد از این مدت، هروقت می خواستم پایم را از اتاقک بیرون بگذارم، ترس 
همه ی جانم را می گرفت و تا وقتی توی مریخ بودیم، شرایط همین طور ماند.
بعـد از شـورش ممکـن بود شـرایط وخیم تـر هم بشـود، امـا توربین های 
پردازش گر هوا دچار مشکل شدند و کمبود اکسیژن باعث شد همه خسته تر 

از آن باشند که بخواهند دردسر درست کنند.
یـک روز ینـس بـه من و نایا گفت: »اون ها عمدًا ایـن کار رو کرده ان. بابام 
می گه شـورای حکومتی واسـه ی اینکه بتونه کنترل مردم رو به دسـت بگیره، 
سـطح اکسـیژن رو کم کرده.« ولی من مطمئن بودم قضیه این نیسـت. ولی 

خسته و گرسنه تر از آن بودم که با ینس بحث کنم.
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همه ی ما گرسنه و خسته بودیم )و البته ناامید و بوگندو(؛ تا اینکه یک روز 
به دستور شورای حکومتی، همه ی ساکنان توی سالن غذاخوری جمع شدیم 
تا پیشنهاد رسمی دولت سیاره ی چوم را برای پذیرش تمام نژاد انسان تماشا 
کنیم. صفحه نمایش بزرگ را از مرکز ضبط آورده بودند. مامان، دکتر چانگ و 
ژنرال شـیلر1 هم پایین صفحه نمایش ایستاده بودند تا بگویند ماجرای فیلم 

از چه قرار است.
مامان سخنرانی کرد و از سخاوت و مهربانی مردم چوم گفت و اینکه این 
دعوت نامه چه هدیه ی باارزشـی اسـت و کار اداره ی دیپلماسـی در مذاکره با 

دولت چوم بی نظیر بوده است.
بعـد دکتـر چانـگ از ما خواسـت نرم افزار مترجمی را که شـورای حکومتی 

دیشب روی صفحه نمایش های مچی  آپلود کرده، فعال کنیم.
»بـا اسـتفاده از این نرم افزار می تونین ترجمه ی درسـت زبـان ژوری رو از 
هندزفری بشنوین. به ما گفته بودن همه توی این فیلم به زبان ژوری صحبت 
می کنـن و برنامـه ی مترجم ما نمی تونه لهجه هـای کریک2، ارورو3 و ناگ رو 
ترجمـه کنـه. به خاطر همین، بخش های مربوط به اون ها رو براتون زیرنویس 
گذاشته ایم. پس حواستون به صفحه نمایش باشه. و حاال این شما و این هم 

پیام دعوت!«
مامان و آن دو فرمانده از جلوی صفحه کنار رفتند و صفحه نمایش روشن 
شـد. چهـار موجود فضایی با قیافه هـای کامالً متفاوت ظاهر شـدند. اندازه ی 
تصویر بزرگ بود و از سر تا پای فضایی ها معلوم بود، به جز آن هایی که اصالً 

پا نداشتند!
با دیدن قیافه ی فضایی ها نفس جمعیت به شماره افتاد. چند نفر از ترس 

فریاد کشیدند و یک زن از پشت سر من ناله کرد: »خدا رحم کنه!«

1. General Schiller 2. Krik
3. Ororo
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مـن نـه به نفس نفس افتادم، نه داد زدم؛ اما همه ی بدنم سسـت شـد و 
قلبم آمد توی دهانم.

قیافه ی آن ها خیلی خیلی، فضایی بود!
تمامـی سـمت راسـت تصویـر را یک ارورو پـر کرده بود: یک مارشـمالوی 
گنده بک سـفید و آبی با چشـم های تیره و خواب آلود. احتماالً پا هم داشـت، 
اما بدنش آن قدر درشت و گوشتی بود که پاهایش دیده نمی شد. سالنه سالنه 
همراه با سـه رفیق فضایی اش راه افتاد سـمت دوربین. گوشـت  بدنش عین 

ژله می لرزید.
وسـط تصویـر، یـک ژوری بود که بقیه ی گروه را به سـمت دوربین هدایت 
می کـرد. تـا آن روز عکس هـای زیـادی از آن ها دیده بـودم، بنابراین از دیدن 
هیـکل نی قلیونـی، چشـم های ورقلمبیـده ی مرکـب1، دهـان لوله ای شـکل و 
بال های بلندی که پشتشـان جمع شـده بود، تعجب نکردم. اما آن طوری که 
راه می رفـت و پاهایـش را خم می کرد و روی زمین می کشـید، یک جورهایی 
هم ترسـناک بود، هم خنده دار، و البته به شـدت عجیب. از دیدن راه  رفتنش 

نمی دانستم بخندم یا جیغ بزنم.
سـمت راسـت تصویر، موجودی به چشـم می خورد که قدش شـاید کمتر از 
نصـف بقیـه بود؛ کریک، گرگینه ای سـبز و کوچک و پشـمالو، بـا بدنی عضالنی، 
چشـم های قرمـز و دهانی بزرگ کـه دو ردیف دندان تیز خاکسـتری رنگ توی 
آن دیـده می شـد. اگـر قـدش آن قـدر کوتـاه نبـود، ترسـناک بـه نظـر می آمد. 
هرچنـد بعدهـا بـا خـودم فکر کردم نکنـد چون بقیه خیلـی قدبلنـد بوده اند، او 

کوتـاه به نظـر می آمده؟
و در آخر، یک ناگ که از همه عجیب تر بود. موجودی شبیه کرم که در یک 
مسیر L شکل به جلو می خزید. باالی بدن لزجش یک سوراخ دهان مانند دیده 

1. چشم مرکب عضو بینایی در بندپایانی چون حشرات و سخت پوستان است که شامل یک تا هزاران واحد 
مستقل بینایی است.
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می شد. انگار که ترکیبی از بادمجان، حلزون دریایی بدون صدف و یک سطل 
آشغال با در باز باشد!

چهارتایـی آمدنـد جلـو و در فاصله ی حدودًا یک متری دوربین ایسـتادند. 
دهان لوله شکل ژوری شروع کرد به تکان  خوردن و صدای ناله مانند و بلندش 

شنیده شد:
»یهههههه یهههههه «

در همیـن حـال، نرم افزار مترجم بـه کار افتاد. صدای لطیف یک پیرمرد را 
برای دوبله ی صدای ژوری گذاشـته بودند. عجیب که صدایش آرامش بخش 
هـم بـود! خـب، گوش دادن بـه حرف های یک پشـه ی بـزرگ، وقتی صدای 

بابابزرگ های پیر مهربان را بدهد که دیگر ترسناک نیست.
»از طرف دولت متحده ی چوم، به شـما انسـان ها درود می فرستم. تأسف 
ما رو به خاطر از دسـت دادن سـیاره ای  که توش زندگی  می کردین، بپذیرین. 
ما چهار گونه، در دوران ابتدایی پیشرفت، از خشونت  هم نوع هامون آسیب های 
زیادی دیدیم. اما با تکامل و پیشـرفت تونسـتیم خشـونت رو کنار بذاریم و 
شـک نداریم که انسـان ها هم می تونن این کار رو انجام بدن. ما آماده ایم به 
شـما پنـاه بدیم تا در سـیاره ی ما زندگی کنیـن و در جامعه ی چندگونه ای ما 
پیشـرفت کنیـن. تا زمانی که اینجا مسـالمت آمیز زندگی کنیـن، از حضورتون 

استقبال می کنیم.«
بدن ژوری تکانی خورد و پاهای شاخه مانندش را خم کرد و برگشت عقب. 
حاال نوبت کریک کوتوله و تنومند بود، جلو آمد و دهانش را باز کرد، جوری که 

تمام دندان هایش دیده می شد:
»گززززرررررر... گزرررککک...«

صدایـش خشـن بود و خرخری عصبی داشـت. نرم افـزار مترجم بوقی زد 
و اعـالم کرد: »هشـدار، زبان ناشـناخته.« و زیرنویـس حرف های کریک روی 

صفحه نمایش بزرگ به نمایش درآمد:




