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»جسـی1. همین االن پاشـو بیا یه چیزی می خوام بهت نشون بدم که عمرًا 
باورت شه .«

همین پیامک ساده زندگی من را نابود کرد. 
می  دانـم، بلـه می  دانم؛ این پیامک در ظاهر شـبیه آن چیزهایی نیسـت که 
زندگی آدم را نابود می کند. به خصوص اگر فرستنده  ی پیام رفیقم اریک2 باشد 
که همیشـه عادت دارد درباره ی باورکردنی  ترین مسـائا  دنیا هم بگوید: »عمرًا 
بـاورت شـه!«. همین ماه پیش درباره ی یک نان ُتسـت بـه من گفت: »باورت 
نمی  شـود که درسـت عین دارث ویدره۳.« )در اصا  فقط یک عدد نون تسـت 
سوخته ی کاماًل معمولی بود.( بعد دوباره همین ماجرا سر شیرین کاری  ای که 
با دوچرخه  اش یاد گرفته بود، پیش آمد )خیر سـرش موقع دوچرخه سـواری 
نیـم ثانیـه فرمـان را ول کـرده بـود( و بعد هم سـر یک گلوله  ی حسـابی که از 

آشغال  دماغش ساخته بود )این یکی واقعًا حیرت  انگیز بود(. 
چنـد دقیقه  ای به پیامکش محا نگذاشـتم، چون هیچ  چیز به اندازه  ی دیر 
جـواب دادن اریـک را وادار نمی کنـد تا تندتر اصا حرفـش را بزند. بعد از پنج 

دقیقه که چیزی نفرستاد، باالخره جواب دادم. 
»قضیه چیه؟«

1- Jesse
2- Eric

Darth Vader -۳: شخصیت پلید مجموعه فیلم های جنگ ستارگان.

فصـل 1

آشغال های  دماغ  و اسلحه های انفجاری 
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جوابی نیامد. 
»می  خوای بگی یا نه؟«

هیچی. 
» فقـط اگـه باز دوباره قراره  درباره ی آشـغال  دماغت بهـم چیزی بگی، خدا 

بهت رحم کنه .«
ُنچ. 

پنج دقیقه  ای گذشـت. نفس عمیقی کشیدم. خیلی  خوب، این دفعه اریک 
داشـت مـن را شکسـت مـی داد. گرچه فقـط به ایـن خاطر داشـت می ُبرد که 
حتـی آشـغال دماغ مسـخره  اش هم از ایـن تکالیف ریاضی مـن  جذاب  تر به 
نظر می رسـد. کتابم را بسـتم، کتم را پوشـیدم و از خیابان رد شدم و به سمت 

خانه  ی اریک رفتم. 
در بـاز بـود، پـس بـا اجازه ی خودم وارد شـدم و بـه طرف زیرزمیـن رفتم. 

همین  که رسیدم پایین پله  ها گفتم: »خیلی  خب، رو کن ببینیم.«
خبری از اریک و شاهکارش نبود. 

ــاس  ــاش.« چرخــی در رخت  شــوی  خانه زدم )  کــه لب ــم: »زود ب ــد گفت بلن
ــه  ــیدم ب ــا رس ــم ت ــاال رفت ــا ب ــند(. از پله  ه ــا باش ــود آن  ج ــرار ب ــا ق کثیف  ه
ــت  ــد(. پش ــا بودن ــا آن ج ــاس کثیف  ه ــع لب ــه در واق ــک )جایی  ک ــاق اری ات
درهــا، داخــا کمدهــا و زیــر تخــت   را گشــتم. نــه خبــری از اریــک بــود و نــه 

ــش.  ــغال  های دماغ ــری از آش خب
باورم نمی  شد. 

از همـان سـال اول مدرسـه کـه خانـواده  ی اریـک آن دسـت خیابـان در 
خانـه  ای روبـه  روی منـزل مـا سـاکن شـدند، اریـک عاشـق ایـن بـود کـه 
شوخی دسـتی هایش را روی مـن اجـرا کنـد. مـن هـم مثـا هـر کسـی از 
شوخی دسـتی ای کـه واقعـًا خنـده دار باشـد، اسـتقبال می کنم اما متأسـفانه 
اریـک اصـاًل در ایـن زمینـه اسـتعدادی نـدارد. اریـک آن قدر عجول اسـت که 
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هنـوز شـروع نکـرده، گنـد می  زنـد بـه شـوخی اش. واقعـًا دیگـر حسـابش از 
دسـتم در رفتـه اسـت کـه در چندتـا از دورهمی هـای شـبانه مان اریـک مثـاًل 
قصـد داشـت انگشـت یکـی از رفقایـی را که خـواب بـود، در آب گـرم فروکند 
ولـی چـون حاضـر نمی شـد سـی ثانیـه هـم صبـر کنـد تـا طـرف درسـت و 
حسـابی خوابـش ببـرد، قربانـی بیـدار می شـد و آب گـرم را روی سـر خـود 

اریـک خالـی می کـرد. 
بـا این حسـاب از یک طرف اریک را باید تحسـین می  کـردم که این قدر به 
سـرانجام رساندن شوخی دسـتی هایش متعهد اسـت ولی از طرف دیگر، این 

ماجرا می  توانست از همه ی احمق بازی های اریک هم احمقانه تر باشد. 
به زیرزمین برگشتم، به نظرم دیگر بس بود. رو کردم به خانه  ی خالی و داد 
زدم: »خیلی خب! من دیگه می رم خونه! مشـق  های ریاضی م رو باید دوشـنبه 

تحویا بدم! فکر نکنم تو هم وضعت از من بهتر باشه!«
ــری  ــچ اث ــم. هی ــر انداخت ــه دوروب ــی ب ــود. نگاه ــری نب ــم خب ــاز ه ب
ــاق  ــه  ی ات ــون گوش ــه ی تلویزی ــز روی صفح ــد، ج ــده نمی ش ــات دی از حی
ــک عاشــق  ــود. اری ــده ب ــف مان ــور متوق ــی همان ط ــازی ویدیوی ــک ب ــه ی ک
بازی هــای ویدیویــی بــود. مخصوصــًا همیــن بــازی کــه االن روی تلویزیــون 
روشــن مانــده بــود، یعنــی بــازی انفجــار اساســی. چیــزی از انفجــار اساســی 
بــه گوشــتان نخــورده اســت؟ اگــر نشــنیده اید بــرای ایــن اســت کــه هنــوز 
ــن  ــش از باحال  تری ــه پی ــازی را دو هفت ــن ب ــک ای ــده. اری ــازار نیام ــه ب ب
بچــه  ی کالس، چارلــی1، گرفــت. محــض توضیــح بگویــم چارلــی به خاطــر گا 
ــه  ــن بچــه  ی کالس ششــم، بلک ــه باحال  تری ــا نشــده ب روی خــودش تبدی
باحال تریــن اســت چــون پــدرش در یــک شــرکت بازی ســازی کار می  کنــد 
ــه  ــد ک ــی می  ده ــای چارل ــه رفق ــا را ب ــه ی بازی  ه ــخه ی اولی ــی نس و گاه

ِتســت کننــد. 

1- Charlie
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خالصه در عرض دو هفته  ی گذشـته اریک ما را با این انفجار اساسـی اش، 
اساسی ترکاند. 

»جسی، ببین چی می  گم. این بهترین بازی  ای هستش که تا حاال ساخته 
شده!«

»برام مهم نیست.«
»آدم فضایی  هـا، زمیـن رو تسـخیر کـرد ن و فقط تو زنده مونـدی تا بقیه رو 

نجات بدی، چون  که...«
»اهمیتی نداره.«

»چون  کـه یـه اسـلحه ی انفجـاری پیدا کـردی که اگـه بذاری تا حـد انفجار 
اساسی شارژ بشه این طوری می شه که...«

»اهمیتی نداره!«
»می  تونی شلیک کنی...«

اریـک سـر همیـن بـازی جدیـدش دائم بـه مـن اصـرار می کرد کـه بیایم 
و وقتـی مشـغول بـازی کـردن اسـت، کنارش باشـم و تماشـا کنـم. البته من 
قبـول نکـردم ، چـون ترجیـح می دهـم یکی تـا حد انفجار اساسـی با شـلنگ 
آتش نشـانی روی صورتـم آب بپاشـد ولـی بازی کردن کسـی را تماشـا نکنم. 
نمی گویـم کـه کاًل از بـازی ویدیویـی متنفـرم. خـودم هـم قبـول دارم کـه این 
بازی هـا جذابیت  هایـی دارنـد؛ امـا در هـر صورت هرگـز این قدر وقت نداشـتم 

کـه بتوانم بـازی کنم. 
سـمت تلویزیـون رفتـم. هیچ وقـت ندیـده بـودم اریـک این همـه درباره ی 
یـک بـازی پرحرفـی کنـد. شـاید بهتـر بـود یـک بـار امتحانـش می  کـردم. 
حداقـا از تکلیـف ریاضـی نوشـتن کـه بهتر بود. دسـته ی بازی را برداشـتم و 

بـه صفحـه خیره شـدم. 
آیا مطمئن هستید؟

ـ بله



فصا اول  11

 ـ نه
کمی دست دسـت کردم.  بزنم یا نه؟ نکند بازی ذخیره شـده  ی اریک بپرد؟ 
ُنـچ، برایـش مهم نیسـت. همین  که بفهمد من باالخره سـمت بـازی ویدیویی 

رفتم کلی هم ذوق می کند. روی دکمه  ی بله فشار دادم. 
همین  که زدم روی بله، همه چیز سـیاه شـد. منظورم روی صفحه نیسـت، 

بلکه کا اتاق سیاه شد. 
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حتمًا تجربه کرده  اید که وسـط شـیرجه  در آسـمان، شیر بخورید و در همان 
حـال چتربـاز کناری تـان جوک خنـده  داری تعریف کند و از فرط خنده شـیر از 
دماغتان بیرون بزند و بعد همان جا باال بیاورید. نه؟ این چیزی نیست که هر 
کسی تجربه کرده باشد؟ خب در هر صورت این دقیقًا همان حسی بود که بعد 

از کلیک کردن بر روی بله داشتم. 
گفته بودم که به محض فشـردن دکمه، همه چیز سـیاه شـد. وحشـت برم 
داشت و هی دست  وپا می  زدم تا یک جور دکمه  ی بازگشت پیدا کنم. فقط یک 
مشـکا وجود داشـت؛ دسـته  ی بازی دیگر در دسـتان من نبود. عقبکی رفتم 
تا به مبا برسـم. همین باعث شـد تعادلم را از دسـت بدهم و همه چیز سـیاه 
شـد. هرچه سرعت سقوط کردنم بیشتر می  شد، بیشتر احساس می  کردم دل 
و روده  ام دارد بیرون می  ریزد و احتمااًل باال آوردم و بعد به خودم گفتم: »حالم 

از هر چی بازیه به هم می خوره.« و از حال رفتم. 
به هوش که آمدم، آفتاب درست روی فرق سرم بود که خیلی مسخره   است 
چون تنها چیزی که در زیرزمین خانه ی اریک پیدا نمی  شـود، آفتاب اسـت. به 
زمین دسـت کشـیدم؛ خاک و ُخا. خب، خیلی عجیب اسـت. چشـم  هایم را 
بسـتم تا بفهمم کجا هسـتم و چه شده. چشـم  هایم را که باز کردم دوتا چشم 

عصبانی را در پنج سانتی  متری خودم دیدم که به من خیره شده بود. 
»آآآآآآآآآآآآ!«

»خواب دیگه بسه، آشخور!«

فصل 2 

تنها امید بشریت
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دو چشـمی کـه می دیـدم متعلـق بـه یک افسـر آموزشـی  بددهن بـود که 
خشن  ترین آدم روی زمین به نظر می  رسید. سعی کردم از او دور شوم. 

»ببینیـن، من نمی خواســ... این خیلی اشـتبـ... خب، گـوش بدین، اگه به 
مادرم زنگ بزنین...«

به نظر نمی  رسید افسر آموزشی چندان مشتاق باشد با خانم ریگزبی1 سر و کله 
بزنـد. در عـوض عیـن قلدرهای توی فیلم ها من را از گـردن گرفت و بلند کرد. 
»گـوش کـن آشـخور، مـن نمی  دونـم ایـن اسـلحه ی انفجـاری2 چه جوری 
چسـبیده به بازوی تو، ولی حاال که چسـبیده بهت، ما هر جور شده باید به کار 

بگیریمش تا...«
چـی چسـبیده بـه بـازوی مـن؟ پایین را نـگاه کـردم. اسـلحه ی انفجاری، 

چسبیده به بازوی من؟ پس بقیه ی دستم کجاست؟
»آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ!«

جیغ زدن من باعث نشد سرباز نیمچه سخنرانی اش را قطع کند. 
»... اون آدم فضایی های کثافت رو بفرستی همون سیاره  ای که ازش اومدن. 

تو تنها امید بشریت روی...«
»آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ!«

»... ایـن سـیاره  ای. مأموریـت تـو طوالنی خواهـد بود، مأموریت تو سـخت 
خواهد بود، مأموریت تو احتمااًل خطرناک و مرگبار خواهد بود ولی تو...«

»آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ!«
سـعی کـردم تـا آخر سـخنرانی اش همان طور جیـغ بزنم. افسـر ظرف چند 
دقیقه ی بعدی تمام راه های مردن احتمالی ام را تشـریح کرد تا باالخره دسـت 
از سـرم برداشت. روی زمین نشستم و نفس نفس زنان تالش کردم اسلحه ی 

انفجاری را از بازویم جدا کنم. 

1- Rigsby
)Starship Troopers( 2- اسلحه ی مورد استفاده در فیلم سربازان سفینه



14  تله ی بازی 1 

وسـط نفس  نفـس زدن  هایـم، صدای سـرباز را شـنیدم که دوبـاره صحبت 
می  کرد: »... تا بتونی راه بری.«

سرم را باال گرفتم و نگاهش کردم. »چی گفتی؟«
قبـا از این کـه جملـه  اش را تکرار کند، چند ثانیـه  ای با عصبانیت به من زل 

زد. »اهرمک دسته رو تکون بده تا بتونی راه بری.«
چنـد دفعـه پلک زدم. »گوش کـن، من نمی دونم قضیه چیـه، ولی تو باید 

کمکم کنی.«
برگشت و نگاهم کرد. چند قدمی جلوتر رفتم. 

»من قرار نیست...«
»خوبه. حاال برای این که بپری دکمه  ی X رو فشار بده.«

چپ چپ نگاهش کردم. »اصاًل گوش می دی چی می  گم؟«
هیچ محا نگذاشت. 

»خیلی  خب، اسـم من جسـی ریگزبیه. کالس ششم هستم  . من شکارچی 
آدم  فضایی نیستم. اگه بخوام باهات روراست باشم، اصاًل معتقدم آدم فضایی  ها 
وجود ندارن. حاال می شـه لطفًا کمکم کنین تا از شـر این لعنتی خالص شـم و 

برم مشق  هام رو بنویسم؟ خواهش می کنم.«
»برای پریدن دکمه  ی X رو فشار بده.«

»نه! نمی  خوام بپرم!«
»برای پریدن دکمه  ی X رو فشار بده.«

»ایـن یه  جور بازی ویدیوییه، مگه نـه؟ مثا واقعیت مجازی؟ یه جور عینک 
واقعیت مجازی؟«

دستم را باال آوردم تا عینک واقعیت مجازی را بردارم. در عوض، اسلحه ی 
انفجاری که اصاًل مجازی نبود و واقعًا به دست واقعی ام چسبیده بود، محکم 

به صورتم کوبیده شد. 
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»ببین، اریک، اریک کانرِد1، یه بچه ی شیطون و بازیگوشه که تقریبًا این هوا 
قد داره. اون من رو کشوند این جا. شما دیدینش دیگه، درسته؟«

»دکمه  ی X رو فشار بده تا...«
»باشه!« پریدم. »راضی شدی؟«

»عالیه. وقتشه بریم چندتا آدم فضایی بپوکونیم. دنبالم بیا.«
داد و بیداد کنان، پشت سر افسر آموزشی راه افتادم. »نه، قطعًا وقت پوکوندن 
آدم فضایی  ها نیسـت. وقتشـه برگردم سر مشـق ریاضی  م. اعداد کسری! من 

باید به جای این کارها ضرب و تقسیم اعداد کسری  رو انجام بدم!«
طبق معمول، محا نگذاشت. از سر لج ادایی درآوردم و دست آخر دنبالش 
راه افتـادم. چـه کار دیگـری از دسـتم برمی  آمـد؟ افسـر من را به یـک پایگاه 
نظامـی خالـی از سـکنه برد. از خوابگاه سـربازان رد شـدیم تا بـه اتاق تمرین 
تیراندازی رسیدیم. یکی از اسلحه  های خودش را برداشت و من را داخا یکی 
از کابین  ها فرستاد. در فاصله ی ُنه متری از من تصویر یک حشره ی آخوندِک 

هم قد و قواره ی آدمیزاد بود که روی مقوا بریده شده بود. 
»این جا طرز استفاده از اسلحه ی انفجاری ت رو یاد می  گیری.«

»اون  قدرها هم دلم نمی  خواد از اسلحه انفجاری م استفاده کنم.«
»دکمه  ی O رو فشار بده تا شلیک کنی.«

»خیلی خـب، ایـن اصـاًل یـه ماجـرای دیگه  سـت. تـو همه  ش می گـی این 
دکمه  هـا رو فشـار بـدم، ولـی وقتـی اصـاًل دسـته ی بـازی دسـتم نیسـت، 
چـی کار کنـم؟ درسـته که قبلش دسـته  ی بازی دسـتم بود، ولـی وقتی پرت 
شـدم تـو دنیـای  فضایـی عجیب و غریب شـما، دسـته هـم ناپدید شـد! حاال 

چـی کار کنـم خب؟«
»برای شلیک دکمه  ی O رو فشار بده.«
»تو بی  مصرف  ترین آدم روی زمینی!«

1- Conrad 
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»دکمه  ی O رو فشـار بده تا شـلیک کنی. این شـکلی.« هفت  تیرش را باال 
آورد و سیبا را نشانه گرفت. اسلحه بنگی صدا کرد و سوراخ کوچکی در سیبا 

نمایان شد. فکر کنم با صدا خفه  کن شلیک کرده بود. 
همین  طور که با اسلحه ام ور می  رفتم تا دکمه  ای   یا ماشه  ای پیدا کنم، گفتم: 
»باشـه.« هیچـی پیـدا نکردم. »دکمه  ی O   وجود نداره! راضی شـدی؟ می شـه 
این رو بگیری...« در همان حال، دست چپم )یا همان  جایی که انتظار می  رفت 
دسـت چپم باشـد( را فشـار دادم و اسـلحه ی انفجاری روی دسـتم گلوله  ی 
سـفید درخشـانی را شـلیک کرد! گلوله  ی سـفید به سـیبا برخورد کرد و سیبا 

درجا دود شد. 
»چی بود؟!«

»عالیه. همین طور پیش بری بعید نیست که یه روزی همه  رو نجات  بدی.«
درست همان موقع بود که یک آخوندک مقوایی خیلی بزرگ  تر و ترسناک  تر 

از قبلی ظاهر شد. 
»حاال دکمه  ی O را نگه دار تا اسـلحه  ی انفجاری ت شـارژ بشه. همین  که به 

نقطه ی انفجار اساسی رسید...«
»این انفجار اساسیه؟ من اومدم توی بازی؟!«

البتـه که سـرباز َسـندَپنتس1 جواب من را نمی  داد. همان  طـور ِور  ِور درباره ی 
شـارژ کـردن و منفجـر کـردن و اسـلحه  های دیگری حرف می زد کـه »در طول 
سفرت اون  ها رو کشف می  کنی«. به دنبال راه فراری بودم، ولی مشخص بود 

هر چقدر هم تالش کنم، نمی  توانم از اتاقک تمرین تیراندازی فرار کنم. 
بعد از نیم سـاعت، نصف ردیف سـیبا  های آخوندک  نما را با اسـلحه  ام دود 

کردم و سرباز اعالم کرد که من برای مقابله با آدم  فضایی  های رذل آماده  ام.
گفتم: »وای نه نه نه. خواهش می  کنم فقط من رو ببر پیش اریک کانرد.«

گردباد درخشانی پشت سرم ظاهر شد. 

1- Sandpants 
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»تو به پایگاه مرزی آدم فضایی  ها در کوه  های راکی1 اعزام شدی.«
»نه نه نه نه...«

»خدا پشت و پناهت سرباز. موفق باشی.«
گردباد بزرگ  تر شد. 

»نه نه نه نه نه!«
سـعی کـردم فرار کنم، ولی دیگر خیلی دیر بـود. گیر افتادم. قییییژ. دوباره 
همه چیز ناپدید شد. باز هم همان تهوع و شیر از دماغ بیرون زدن، آن هم در 
حال سـقوط آزاد تا باالخره سـقوط متوقف شد. کمی بیشتر پلک  هایم را بسته 
نگه داشـتم به این امید که چشـم هایم را باز  کنم و دوباره در زیرزمین خانه  ی 
اریـک باشـم. خبـر بد این بـود که زیر زمینی در کار نبود، خبـر بدتر این که یک 
عالمه برف دورم را گرفته بود و بدترین خبر ممکن این که آخوندکی به اندازه  ی 

یک تانک نیز به من حمله ور شده بود. 

 

1- Rocky

ذخیره  سازی در حال انجام است... 
 لطفًا مادامی که عالمت ذخیره سازی را روی صفحه می بینید، کتاب را نبندید... 
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مـن دقیقـًا همـان کاری را کـردم که هر کسـی وقتی آخوندکـی آدم  خوار به 
سمتش حمله می کند، انجام می دهد: مثا دخترها جیغ کشیدم. 

»آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ!«
آخونـدک اصـاًل از سـرعتش کم نکرد. سـعی کـردم غیر از جیـغ یک مقدار 

دویدن هم قاطی کار کنم. 
»آآآآآآآ...« تاپ. »آآآآآآآآآ...« تاپ. »آآآآآآآآآ...« تاپ. 

دویـدن روی صخره  هـای پوشـیده از بـرف، آن هـم بـا وجـود اسـلحه ی 
انفجـاری ای کـه به دسـتتان پیچیده شـده باشـد، چندان کار آسـانی نیسـت. 
همین  کـه آن موجـود باالی سـرم رسـید، آخریـن کلکی که بلد بـودم را هم رو 
کـردم: جیغـی کشـیدم و خـودم را عین تـوپ جمع کردم، ولـی حتی این هم 

کارساز نبود، چون اسلحه ی انفجاری مسخره، گیر... 
ای وای! صبر کنید. اسلحه ی انفجاری! 

لحظه  ی آخر چشمانم را بستم، دست چپم را باال گرفتم و آن را فشار دادم. 
اسلحه ی انفجاری لگدی زد و سوتی کشید. چشمانم را باز کردم و آخوندک را 

دیدم که به گلوله ای نورانی تبدیا و بعد هم ناپدید شد. 
وای! داشتم می  ُمردم. آن هم وسط یک بازی ویدیویی. یک لحظه مراسم 
ترحیم خودم را تصور کردم. »این جا جسـی ریگزبی از میدلفید1 ایالت اوهایو2 

1- Middlefield 
2- Ohio 

فصل 3 

بنگ بنگ قور!
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آرمیـده اسـت. یک آخونـدک غول پیکر فجیعانـه او را از ما گرفـت. وی تالش 
می کرد تا دنیای یک بازی ویدیویی را از شر موجودات فضایی دروغین نجات 
بدهـد. او شـجاعانه نیروی مقاومت را رهبری کرد، کـه البته کا مقاومتش ده 

ثانیه بیشتر طول نکشید.«
دور و برم را نگاهی انداختم. همه جا برف و خرده سنگ بود و مسیر پیش 
رویم من را به اعماق کوهستان هدایت می  کرد. راضی به زحمت کوه ها نیستم. 
همـان مسـیر قبلـی را ترجیـح می دهم. پـس چرخیدم و در حال برگشـت به 
دنبال راهی بودم تا از این وضع خارج شـوم. درسـت پنج قدم برداشـته بودم 

که... 
تق. 

با مغز به چیزی برخورد کردم و از پشت روی برف افتادم. گیج و منگ بلند 
شدم. دوباره امتحان کردم. 

تق.  
بلنـد شـدم و آن محـدوده را بیشـتر بررسـی کـردم. فضای آزاد بـود، هیچ 

تفاوتی با اطرافم نداشت. سعی کردم مشتی به آن بزنم. 
تق. 

آخخخخـخ! مشـتم را به یـک دیوار آجـری نامرئی کوبیده بودم. دسـتم را 
تکانـی دادم و سـعی کـردم منفجـرش کنـم. هیچـی. انفجار اساسـی چطور؟ 
اسـلحه ی انفجاری را شـارژ کردم و دیوار نامرئی را از نیم متری هدف گرفتم. 
گلوله  ی درخشـان توی دیوار رفت و ناپدید شـد. آهی کشـیدم، دستم را مقابا 

دیوار گرفتم و راه رفتم تا دروازه  ای پیدا کنم. 
بعد از پنج دقیقه راه رفتن در طول دیوار نامرئی در کوهسـتان راکی )البته 
اول صبح اگر از من می پرسـیدید، محال بود بتوانم حدس بزنم که  قرار اسـت 

کارم به این جا بکشد(، از سمت چپم سر و صدایی شنیدم. 
تیک  تیک  تیک  تیک. 
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آرام چرخیدم. از البه الی چند درخت کاج، دو آخوندک را دیدم که به جلو و 
عقب می  دویدند و در مسیر اصلی نگهبانی می  دادند. آب دهانم را قورت دادم. 

سرعتم را کم کردم و یواشکی سینه  خیز شدم تا جلب توجه... 
تق. 

دیوار نامرئی بی  هیچ هشـداری جلوتر آمد و سـرم به آن کوبیده   شـد. یکی 
از آن موجودات برگشـت. بی  حرکت سـرجایم باقی ماندم، به این خیال بودم 
که شاید آخوندک های   فضایی هم مثا دایناسورهای تی  رکس1 هستند و فقط 

می توانند چیزهای در حال حرکت را ببینند. 
قورررررررررررررررررررررررررررر!

نه! فرضیه  ام  اشـتباه از کار درآمد. فرضیه  ی اشـتباه در اشـتباه در اشـتباه . 
همـان یکی شـان کـه صدای من را شـنیده بـود، حاال روی دو پایش ایسـتاده 
بود و با صدای وحشـتناکی ناله   می کرد و هم زمان  آن یکی داشـت به سـمتم 

حمله  ور می شد. 
با نهایت سـرعتی کـه پاهای کوچکم اجازه می  دادنـد، دویدم. همان  طور که 
از تخته سـنگ  ها بـاال می  رفتـم و درختـان را دور می  زدم، هی برمی  گشـتم و با 

اسلحه ی انفجاری ام کورکورانه به مهاجمان شلیک می کردم . 
بنگ ـ بنگ ـ بنگ ـ قوررر!
بنگ ـ بنگ ـ بنگ ـ قورر!

جای تعجب ندارد که موجودی با شـش پای فرزِ حشـره  ای، بسـیار سـریع 
خـودش را بـه یـک فرد بی  تعادل برسـاند. فردی که در کارنامه  ی ورزشـی  اش 
حتی سـابقه ی یک کیلومتر دویدن هم نـدارد تا بتواند ذره ای به خاطرش فخر 

بفروشد. 
بنگ ـ بنگ ـ بنگ ـ قورر!

بنگ ـ بنگ ـ بنگ ـ هییییییییییییییییییییییییییییییع!

1- T.rexes


