
شکارچیان مجازی 1

چشم ذھن

خدا جون سالم به روی ماهت...







- www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
شکارچیان مجازی 1

چشم ذھن
نویسنده: جیمز دشنر

مترجم: فرانک معنوی امین
ویراستار: فرزین سوری

مشاور هنری و طراح جلد نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / سجاد قربانی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 978-600-462-292-9

نوبت چاپ: اول - 98
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی: تخت جمشید
چاپ: نقش پارسا

صحافی: تیرگان
قیمت: 39000 تومان

سرشناسه: دشنر، جیمز، 1972 - م.
Dashner, James

عنوان و نام پدیدآور: چشم ذھن/جیمز دشنر ؛ ]مترجم [ فرانک معنوی امین.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، 1397.

مشخصات ظاهری: 302 ص.
فروست: شکارچیان مجازی؛ 1

شابک: دوره: 9-445-462-600-978؛ 978-600-462-292-9
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

The eye of minds :یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان ھای آمریکایی -- قرن 21 م.

American fiction -- 21st century :موضوع
شناسه ی افزوده: معنوی امین، فرانک، 1364 -، مترجم

PS3609/رده بندی کنگره: 1397 5چ9ش
رده بندی دیویی: 813/6 ]ج[

شماره ی کتاب شناسی ملی: 5499527
7066701



تقدیم به همسرم که اولین بار مرا با دنیای 
ین آشنا کرد هیجان انگیز بازی های آن
.م





تابوت  7

فصل ۱
تابوت

تری که اسمش تانیا2 بود گفت: »می دونم  اب به د 1، رو به باد،  مایک
ـی که باهاش  اون پاییـن آبـه، ولـی بـاور کن با سـیمان فرقی نداره. به مح

ورد کنی، م پن کیک3 پهن می شی.« بر
یلی دلگرم کننده  ودکشی داشت، کلماتش  اکره با آدمی که قصد  برای م
ود ولی بدون شـک مفهوم را منتق می کرد. تانیا به تازگی از نرده های پ  ن
گلدن گیت با رفته بود. ماشین ها با سرعت در جاده پیش می رفتند. از عقب 
الی پشـت سـرش ک شـده و با دسـتان لرزانش تیر  ای  به سـمت ف
ی از مه را محکم نگه داشته بود. حتی اگر مایک می توانست به طریقی 
او را از پریدن منصر کند، انگشتان لیزش ممکن بود کار را یکسره کنند. بعد 
همه چیز تمام می شد. ماهیگیر بدبختی را تصور کرد که فکر می کند سرانجام 
ماهی گنده ای گرفته است، ولی وقتی تور را با می کشد با چنین غافلگیری 

زننده ای روبه رو می شود. 
ی نکـن. این بازی نیسـت... دیگه  تـر لـرزان در جوابـش گفت: »شـو د

بازی نیست.«

1- ichae  
2- Tanya

میر که ک ماهیتابه پهن و با دمای کم حرارت می دهند. 3- نوعی 

۱
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ـ او زیـاد وارد ویرت نـت  مایـک درون ویرت نـت1 بـود. آدم هایـی کـه م
اشـته بودند. به دیدن مردم وحشـت زده در  می شـدند، اسـمش را خواب2 گ
یلی زیاد بود. با این حال، در پ این  این دنیا عادت داشـت. تعدادشـان 
نی بـر این که مهم  وحشـت، معمـو دانش وجود داشـت. دانشـی عمیـ م

نیست چه اتفاقی در خواب بیفتد؛ این دنیا در نهایت واقعی نیست. 
، هاله3 یا همتای  در مورد تانیا ماجرا فر می کرد. تانیا متفاوت بود. حداق
کامپیوتـری اش متفـاوت بود. هالـه  اش نگاهی جنون آمیز از دهشـت مح 
ت و باع شـد  در چهـره داشـت. این نـگاه، ناگهان لرزه به اندام مایک اندا
ی پ و در حال سقو به ورطه ی مر است.  احسا کند این اوست که با

ود؛ چه مجازی و چه حقیقی.  نکته این بود که مایک زیاد طرفدار مر ن
ـودت کـه بهتر  ـورش را بـا صـدای بلند تـر گفـت: »همـه اش بازیـه،  من
ر  تر را بترسـاند، ولی بادی سـرد می وزید و به ن واسـت د می دونی.« نمی 
لیـ پرتاب  می رسـید ایـن بـاد کلماتـش را می گیـرد و آن هـا را به سـمت 
می کنـد. »برگـرد ایـن طـر میله ها. بیا حـر بزنیم. جفتمـون امتیازش رو 
می گیریم و بعد می تونیم بریم توی شهر اکتشا کنیم و با هم آشنا بشیم4. 
این وسـ چند تا  وچ هم پیدا می کنیم و جاسوسی شـون رو می کنیم. 
ره. وقتی  وش می گ ازه هـک کردیم.  ای مجانی از م شـاید حتـی کمی غ
هـم کارمـون تموم شـد، برات یـه دروازه5 پیدا می کنیم و تـو می تونی لیفت6 

ونه و یه مدتی بازی نکنی.« بشی به 

که ای مجازی : نام ش irt et: irtua  et or  -1
2- S ee
3- Aura 

د، بازی ای که مایک و دوستانش در آن شرکت کرده اند بازی آرپی جی است، در نتیجه گشتن  ی ب  -4
ارت دیگر امتیاز یا »اکسپرین پوینت«  و اکتشا در شهر باع می شود س بازیکنان با برود و به ع

به دست بیاورند.
5- Porta

حی که برای جابه جایی افراد از دنیای مجازی به دنیای واقعی استفاده می شود. 6- اص
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د1  ی ب ی به  تانیا رو به او جی کشید: »کاری که دارم می کنم هی رب
اسـی روی  ید و موهای تیره اش مانند ل تر پی ا های د نـداره.« بـاد در ل
واد  ار دلم نمی  ورد. »برو پی کارت و تنهام بـ طناب، پشـت سـرش تـاب 

» وشگ باشی ه  رین چیزی که ق از مردن می بینم، توی ب آ
؛ یعنـی مرحله ی بعد بـازی و هـد غایی تمام  د دی ی بـ مایـک بـه 
برابر واقعی تر، پیشرفته تر  بازیکن ها فکر کرد. مرحله ای که در آن همه چیز هزار
و هیجان انگیزتـر بـود. سـه سـال بـا راه یافتن به آن جا فاصله داشـت. شـاید 
ورا  تر کـودن را از پریدن و  ه بایـد این د هـم دو سـال. ولـی در این لح
ماهی هـا شـدن منصـر می کرد، وگرنه مایک را بـه مدت یک هفته به حومه 
، از ق هم دیرتر و سخت تر می شد.  د دی ی ب می فرستادند و دستیابی به 
ین...« مایک سـعی داشت کلماتش را بادقت انتخاب کند، ولی  »باشـه، ب
ارج  اهش واق بود.  اه بزرگی مرتکب شـده و به اشت همین حا هم اشـت
ری برای  ود بازی به عنوان ع شـدن از شـخصیت درون بازی و اسـتفاده از 
متوقـ کـردن تانیا به معنی از دسـت دادن امتیاز بیشـتر بود و همه چیز به 
تر جـدا داشـت او را می ترسـاند. صورتش  امتیـاز برمی  گشـت. ولـی ایـن د

رن پریده و بی روح بود، طوری که انگار همین حا هم مرده بود. 
تر فریاد زد: »برو پی کارت تو متوجه نیسـتی. من این جا گیر افتادم.  د

» با دروازه یا بدون دروازه. من گیر افتادم اون نمی ذاره لیفت کنم
تر داشـت چرند  واسـت در جوابش فریاد بزند؛ د مایـک از تـه دل می 
می گفت. بخش تاریکی از وجود مایک دوسـت داشـت بگوید، فراموشـش 
ار با سـر به پایین شـیرجه بزند.  یلی بدبخت اسـت و بگ کـن، بهـش بگـو 
ود. این  تر داشـت کله شـ بازی درمی آورد. هی چیز این دنیا واقعی ن د

ودش یادآوری کند.  ور بود پشت سر هم این نکته را به  بازیه. مج
ارد اوضاع از این بدتر بشـود. به امتیازهایش احتیاج  ولی نمی توانسـت بگ

LifeBlood -1: نام بازی
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ب. گوش کن.« قدمی به عقب برداشت و طوری دستانش را  داشـت. »بسـیار 
واست حیوانی وحشت زده را آرام کند. »ما تازه همدیگه رو  بلند کرد که انگار می 
وای  دیدیم. کمی به هر دومون زمان بده. قول می دم دیوونه بازی در نیارم. می 
بپری، من هم می ذارم بپری ولی حداق باهام حر بزن. دلیلش رو بهم بگو.«

ی کرد. چشمانش قرمز شده و پ کرده بودند.  اشک گونه های تانیا را 
لوب شدن ناشی می شد: »ولم  یمتی که از ح م یم شده بود؛ م صدایش م
» سته شدم ی نمی کنم. من از این... از همه چیز  واهش می کنم. شو کن برو. 
ور نیستی  سـته بشـی. ولی مج سـته شـدی باشـه، اشـکالی نداره  «
« فکر کرد شـاید اشـکالی نداشـته  راب کنی، بد می گم بـازی مـن رو هـم 
تر هم داشت از همین  ود د ت کند، هرچه باشـد  باشـد راج به بازی صح
ودش اسـتفاده می کرد؛ این که از هت گوشـت و  ص کردن  بهانـه بـرای 
ارج شود و هرگز برنگردد. »جدی می گم. با من به دروازه  استخوان مجازی1 
ـودت رو لیفت کن. همین که به دروازه رسـیدی این کار رو بکن. از  برگـرد، 
سـته شـدی. اون جوری در امانی و من هم امتیازم رو می گیرم. این  بازی 

» قشن ترین پایانی نیست که تو عمرت شنیدی
شمگین بود که آب دهانش  « آن قدر  ب گفت: »ازت متنفرم تر با غ د
به بیرون پرتاب شد. »حتی نمی دونم کی هستی و با این حال ازت متنفرم 

» د نداره ی ب ی به  این کار من هی رب
ونسردی اش را حف کند، با مهربانی گفت: »پ  مایک که سعی داشت 
واست، بپر. فق چند دقیقه به حرفم  بگو به چی رب داره. بعدش اگر دلت 

گوش کن. با من حر بزن تانیا.«
تانیا صورت گریانش را در شانه ی راستش فرو برد. »دیگه نمی تونم بیشتر 
از این ادامه بدم.« نالید و لرزش شـانه هایش باع شـد مایک دوباره نگران 

ود بازی  : هت گوشت و استخوان مجازی در واق کنایه از  irtua - esh-and- ones ote  -1
است که آن قدر حقیقی طراحی شده که انگار انسان در آن گوشت و استخوان دارد.
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جای دستش بر روی میله شود. »نمی تونم.«
ود  ی آدم ها اراده ی ضعیفی دارند. اما آن قدر احم ن مایک فکر کرد: بع

که این را با صدای بلند بگوید. 
ته که  وب ترین بازی در ویرت نت بود. ال ت بسیار زیاد مح د با ا ی ب
قه ی جنگی وحشتناکی برود، یا با شمشیری جادویی  آدم می توانست به من
ایی بشود یا دنیاهای عاشقانه ی  ارزه کند یا سوار سفینه های ف با اژدهایان م
ر،  عجیب و غریب را کاوش کند، ولی این بازی ها زود تکراری می شدند. در آ
ال و ح  افت  اب تر از استخوان بیرون زده از گوشت و ک هی چیزی ج
ـود. هی چیز. ولی  مـنـ  راـ  ازـ  این جـاـ  نجـاتـ  بدهیـد زندگـی واقعـی ن
تعدادی از آدم ها هم مانند تانیا بودند که نمی توانسـتند فشـار دنیای واقعی را 
ا به همان  وب می توانسـت. مهارت هایـش تقری یلی  تحمـ کنند. مایک 

.1 سرعتی پیشرفت کرده بود که مهارت های بازیکن حرفه ای؛ گانر اسکی
دوبـاره گفـت: »یـا دیگه تانیا مگه حر زدن با من چه ضرری داره اگه 
ریـن بازیت رو این قدر فاجعه بار، با  وای آ قـراره دیگـه بازی نکنی، چرا می 

» ودت تموم کنی کشتن 
تر ناگهان سـرش را بلند کرد و با چشـمانی جدی چنان به مایک نگاه  د

ود لرزید.  کرد که او دوباره به 
رین باره که کین2 شکارم می کنه. نمی تونه این جا  تانیا گفت: »این دیگه آ
یه سـازان مر رو  زندانـی م کنـه، ازم بـرای آزمایش هاش اسـتفاده کنه و ش

ودم رو می کشم بیرون.« بفرسته سراغم. من هسته ی 
ر همه چیز را عو کرد. مایک با وحشـت تماشـا می کرد:  این کلمات آ
ودش را به میله نگه داشـت، بعد دسـت دیگرش را بلند  تانیا با یک دسـت 

کرد و شروع کرد به کندن گوشت  و پوستش. 

1- unner S a e
2- aine
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مایـک بـازی را فرامـوش کـرد، امتیـاز را فراموش کرد. وضعیـت از حالت 
ییر کرده بود. با وجود سال ها تجربه ی  ردکن، به مر و زندگی ت اعصاب 
ودش را بیرون بکشد و دستگاه حا  بازی، هرگز ندیده بود کسی هسته ی 
درون تابـوت را نابود کند؛ دسـتگاهی کـه دنیای مجازی و دنیای واقعی را در 

ذهن  انسان از هم مجزا می کرد. 
« پیـش از آن کـه بفهمـد، یـک پایـش را روی میله  فریـاد زد: »بـ کـن

» اشته بود. »وایسا گ
شـک شـد. حـا تنها چند  ـه ی بیرونـی پـ پریـد و در جایـش  روی ل
واسـت از هر گونه حرکـت ناگهانی  تـر فاصله داشـت و می  سـانتیمتر بـا د
که ممکن بود باع ترسـاندنش بشـود اجتناب کند. دسـتانش را بیرون نگه 

داشت و قدم کوتاهی به سمت تانیا برداشت. 
یم ترین لحنی که باد وحشی اجازه می داد گفت: »این کار رو نکن.« مایک با م

نان داشـت دسـتش را در شـقیقه ی راسـتش فرو می کرد.  ولی تانیا هم
م جاری شد  ون به سرعت از ز تکه ای از پوستش را کنار زده بود؛ جریانی از 
و دست و کنار صورتش را به ترتیب چندش آوری قرمز کرد. آرامشی ترسنا 
ودش می کرد نداشت.  بر تانیا غالب شده بود؛ انگار هی درکی از کاری که با 

تر دارد کد را هک می کند. وبی می دانست که د هر چند مایک به 
مایک داد زد: »یه دقیقه کد نزن می شه ق از این که اون هسته ی لعنتی 
رو بکشـی بیـرون، بـا هم حـر بزنیم می فهمی بیرون کشـیدن هسـته ات 

» یعنی چی
« صدایش آن قدر آهسته  ه برای تو چه فرقی می کنه تر جواب داد: »آ د
وانـی کند. ولی  ور بـود لب  بـود کـه مایـک بـرای فهمیـدن حر هایش مج

حداق دیگر دستش را در سرش فرو نمی کرد. 

2
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تر متوق شـده بـود و حا داشـت با  یره شـد. چـون د مایـک فقـ 
انگشت شست و اشاره  درون گوشت و پوست را جستجو می کرد. تانیا گفت: 
ی  ون  ـال امتیازتی.« و تراشـه ی فلزی کوچکی کـه با  »تـو کـه فق دن

شده بود را بیرون کشید. 
مایـک در حالـی که سـعی داشـت تر و انزجـارش را پنهـان کند گفت: 
ه بازی در نیار، تانیا. اون  یال امتیازم می شـم. باور کن. این قدر ب »اص بی 

تراشه رو دوباره کد کن سر جاش. بیا حر بزنیم. هنوز دیر نشده.«
یره شد. بعد  تانیا نمود بصری هسته را با نگه داشت و با شیفتگی به آن 
ود،  اطـر توانایی های کدزنی م ن نده داره اگه به  پرسـید: »می دونـی کجاش 
یه سـاز مر و نقشـه هایی که برام  احتما حتی نمی دونسـتم کین کیه و از ش
 ، اطر اون... هیو ره م و به  ر نمی شدم. ولی من تو کد زدن  کشیده بود با

ن با برنامه نویسی، هسته رو صا از توی سرم کشیدم بیرون.« همین ا
یلی دیر نشـده.«  یه سـازیه تانیـا. هنوز  »نـه از سـر واقعـی ت. این یه ش
مایـک نمی توانسـت زمانـی در زندگـی اش را بـه یـاد بیـاورد کـه تـا این حد 

احسا انزجار کرده باشد. 
ت، آن قدر تیـز و زننده بـود که مایک  نگاهـی کـه تانیـا به صورتـش اندا
قدمـی بـه عقب رفت. »دیگـه نمی تونم تحم کنم. دیگـه نمی تونم... اون رو 

سته شدم.« استفاده کنه.  تحم کنم. اگه بمیرم، دیگه نمی تونه ازم سو
ت.  اند و بعد به سـمت مایـک اندا تـر هسـته را روی شسـتش چر د
یـد، مایک  ی شـانه اش رد شـد. وقتـی داشـت در هوا می چر هسـته از بـا
ورشـید را رویـش دید، انگار داشـت به او چشـمک می زد و  لویـی از نـور  ت
اکره ت برای جلوگیری از  م رفی می دونی که توانایی هـای م می گفـت: سـ

احه ودکشی افت
، جایی در وسـ ترافیـک فرود آمـد؛ جایی که در  هسـته بـا صـدای دن

انیه له می شد.  عر چند 
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ـره در  نمی توانسـت چیـزی را کـه می دیـد بـاور کنـد؛ شـخصی آن قـدر 
ودش را نابود کند؛ دستگاهی که وقتی  دستکاری کد که می توانست هسته ی 
ت می کرد. بدون هسته،  زشان محاف بازیکن ها در خواب بودند، اساسا از م
ز انسان توانایی نداشت متحر های ویرت نت را به درستی تفسیر کند. اگر  م
هسته ی کسی در خواب می مرد، شخ در بیداری1 هم می مرد. پیش از این 
ندیده بود کسی این کار را بکند. دو ساعت پیش، داشت در دان ـ د ـ من ـ 
ورد. تمام چیزی که در  دلی2 با بهترین دوست هایش، بلو چیپ دزدی می 
واست این بود که همان جا باشد، بوقلمون و تست بخورد و  حال حاضر می 
ا های پیرزنانه را تحم کند یا به  جو های احمقانه ی برایسون3 درباره ی ل
حر های سارا4 درباره ی این که چقدر مدل موهای جدیدش در خواب زشت 

بوده، گوش بدهد. 
رش من بردم. بهش  تانیا گفت: »اگه کین اومد سـرا تو، بهش بگو که آ
بگو که چقدر شجاع بودم. اون می تونه آدم ها رو این جا گیر بندازه و هر تعداد 

بدنی که دوست داشت رو بدزده ولی نمی تونه بدن من رو داشته باشه.«
واسـت حر بزند. دیگر نمی توانسـت حتی یک کلمه  مایـک دیگـر نمی 
تر تحم کند. با سری ترین واکنشی که از  ونی این د حر را هم از دهان 
ود یا هر شخصیتی از هر بازی ای سرا داشت، به جلو و به سمت میله ای 

یده بود پرید.  تر به آن چس که د
شکش زد، ولی  ر حرکت ناگهانی مایک  ه ای بر ا تر جی کشید، لح د
ودش را از پ به عقب پرتاب کرد. مایک با یک دست  بعد دستش را رها و 
ت و دست دیگرش را به سمت تانیا دراز  به میله ی سمت چپش چن اندا
حی سـخت فرود  کرد، ولی نتوانسـت هی کدام را بگیرد. پاهایش روی سـ
ورد. دسـتانش هوا را برای جستن تکیه گاهی می کاویدند؛  آمدند و بعد سـر 

1- a e 2- Dan The an De i

3- ryson 4- Sarah
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تر سقو کرد.  ا همگام با د ولی نتوانست به جز هوا چیزی را بگیرد و تقری
ارج شـد؛ صدایی که اگر همراهش رو  ی بسـیار بلند از دهان مایک  جی
ود، احتما باع شرمساری اش می شد. با بیرون کشیدن هسته،  به مر ن

دی می شد.  مر تانیا به مرگی واقعی ت
لی سـقو  اکسـتری  شـمگین و  مایک و تانیا به سـمت آب های 
ش دارد  ت و مایک حـ کرد قل ا  هایشـان چن اندا کردنـد. بـاد به ل
زد و از گلویش با می آید. دوباره جی کشـید. بخشـی از  درون سـینه می 
ـورد می کند و درد را حـ می کند؛ بعد  وجـودش می دانسـت کـه به آب بر
انه و در تابوتش بیدار می شـود. ولی  مت در  لیفت می شـود و سـالم و سـ
قدرت هـای ویرت نـت واقعیـت را جعـ می کردند و در حال حاضـر، واقعیت 

وحشتنا بود. 
نی بـه نوعی به یکدیگر نزدیک  هاله هـای مایک و تانیا در آن سـقو طو
شدند و مانند چتربازانی که سقو آزاد می کنند، به هم وص شدند. همان طور 
که سـ کوبان آب در زیر پای شـان به سرعت به آن ها نزدیک می شد، سعی 
واست دوباره جی بکشد ولی  کردند به هم نزدیک شوند. مایک دلش می 

وقتی آرامش مح را در صورت تانیا دید، فکش را بست. 
یره شـدند، اعما وجودش را گشتند،  چشـمان تانیا به چشـمان مایک 

، جایی در اعما وجودش، شکست.  پیدایش کردند و مایک
بـه همـان شـدتی کـه فکر می کـرد، بـه آب کوبیده شـدند. آبی به سـفتی 

 . سیمان. به سختی مر

ه، در  درد، کوتاه ولی شـدید بود. در تمام بدنش پخش شـد؛ در یک لح
ید و منفجر شد. حتی فرصت نکرد پیش از  تک تک عصب هایش در هم پی
ور، چـون مایک به جز  تمـام شـدن درد، صدایـی تولید کنـد؛ تانیا هم همین

3



16  شکارچیان مجازی 1

ورد با س آب، صدایی از او نشنید. بعد همه  صدای واض و وحشتنا بر
الی شد.  چیز از هم پاشید و ذهنش 

ه ی عصب برگشـته بود؛  واب لیفت شـده و به جع مایـک زنـده بـود. از 
جایی که بیشتر مردم آن را تابوت می نامیدند. 

ن توی تابوتش بیدار نشده است. موجی از غم  تر ا ولی می دانست د
ودش دیده بود که تانیا کدش  و نابـاوری مایـک را در برگرفت. با چشـمان 
ییر داده، هسته را از گوشت مجازی اش بیرون کشیده و بعد آن را م  را ت
ه ای که تانیا با مرگش به  ته بود. در لح ال بی ارزش دور اندا یک تکه آشـ
بازی پایان داده بود، همه چیز در واقعیت هم به اتمام رسـیده بود و مایک 
بـه عنـوان بخشـی از این ماجرا، احسـا می کرد چیـزی در درونش در هم 

ود.  د. تا به امروز هرگز شاهد چنین صحنه ای ن می پی
ا کام شود. تا به حال  و ارت ر ماند تا پروسه ی ل چند بار پلک زد و منت
وشحال از این که بازی  وشحال نشده بود.  این قدر از تمام شدن ویرت نت 
ی واقعی نف بکشد.  ه بیرون بخزد و توی هوای ک را تمام کند و از جع

نور آبی کمرنگی روشـن شـد و درهای تابوت را که تنها چند سـانتیمتر با 
صورتـش فاصله داشـتند روشـن کرد. ژل های  مایـ و پ های  هوایی عقب 
رفته بودند و تنها قسـمتی که مایک بسـیار از آن متنفر بود باقی مانده بود. 
آن قدر ایـن کار را کـرده بود که  ـود چنـد بـار ایـن کار را انجـام بدهد  مهـم ن
، بـاز هم از تنفرش چیزی کم نمی شـد.  دیگـر آمـار از دسـتش در رفته بود
ی از گردن، پشت و دستانش بیرون کشیده  رشته های باریک و ی سیم عص
زیدند و در سورا هایشـان  شـدند. درسـت مانند مارهایی روی پوسـتش 
یره می شـدند.  ناپدیـد شـدند. در آن جـا ضدعفونـی و برای بـازی بعدی ذ
انـه اجازه می دهـد آن چیزها به  ور داوطل والدینـش متعجـب بودنـد کـه چ
دفعـات زیـاد در پوسـتش فرو بروند و نمی توانسـت آن ها را سـرزنش کند. 

یلی چندش آور بود. 
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ال صدای تل مکانیکی و بعد هجوم وزش باد  صدای کلیک بلندی به دن
ید و با رفت، درسـت مانند  بـه گـوش رسـید. در تابوت روی لو هایش چر
نده اش بگیرد؛ فکر  1. نزدیک بود از این فکر  مح استراحت شخ دراکو
ترها عاشقش هستند. این  ون آشامی باشی که همه ی د ی  این که دراکو
تنها یکی از میلیاردها کاری بود که انسـان می توانسـت در خواب انجام دهد؛ 

تنها یکی از میلیاردها. 
محتاطانه سـر جایش ایسـتاد. همیشـه بعد از لیفت شدن کمی احسا 
ی  صوص وقتی چندین سـاعت متوالی، برهنه و  سـرگیجه داشـت، به 
ه ی عصب را  یه سـازی حسـگرهای جع ، ش ا ، در بـازی می ماند. ل از عـر

راب می کرد. 
اشت. قدردان فرش نرم زیر پایش  ه به آن طر گ ه ی جع پایش را از ل
ات کند؛ احسـا برگشت به واقعیت. فکر  بود که باع می شـد احسـا 
کرد که شـخصی نجیب احتما شـلوار و تی ـ  شـرت را انتخاب می کند. تمام 
تر  ودکشی د واسته بود، این بود که جلوی  د از او  ی ب چیزی که بازی 
ورده بود، در نهایت به  وه بر این که شکست  را بگیرد تا امتیاز دریافت کند. ع
تر کمک هم کرده بود. جدی، به معنای کام کلمه، کمک کرده بود.  تصمیم  د
تانیـا، کـه بدنـش ممکـن بود هر جایی باشـد، مـرده بود. پیـش از مردن، 
هسـته اش را بیرون کشـیده بود. هسـته شـاهکار برنامه نویسـی بود. بیرون 
اهر به  کشـیدنش یک رمز نیاز داشـت که تنها تانیا می دانسـت چیسـت. ت
رنا  درآوردن هسته، در ویرت نت امکان نداشت. این حرکت بیش از حد 
اهر می کند. مردم ممکن  بود. وگرنه آدم هرگز نمی فهمید که چه کسی دارد ت
بـود بـرای هیجان یا برای جلب توجه، چ و راسـت این کار را انجام بدهند. 
زش را که دنیای  ـ محاف درون م نـه، تانیـا کدش را عو کرده بود و حا

ون آشام است که در  ی برام استوکر که یک  Dracu: اشاره به شخصیت کنت دراکو در کتاب دراکو a -1
وابد. تابوت می 



18  شکارچیان مجازی 1

مجازی و واقعی را از هم جدا می کرد برداشته بود. در نهایت دستگاهی که در 
دنیای واقعی ایمپلنت1 شده را سوزانده بود و این کار را از روی عمد انجام داده 
ایی با چشـمان غمگین و با توهم این که دارند شـکارش  تر زی بود. تانیا، د

می کنند، مرده بود. 
ـر بـه زودی در نیوزبابـز2 پخش می شـود. گزارش  می دانسـت کـه ایـن 
سـازمان امنیت  تـر بوده اسـت و وی ان ا  می دادنـد کـه مایـک پیش د
عا سـر و کله شـان  ت کند. ق ه صح 3، می آمـد تـا با او در این راب ویرت نـت

پیدا می شد. 
تر مرده بود. به همان بی جانی تشک  لخت روی تختش.  مرده. د

تازه آن موق بود که همه چیز را از اعما وجود در کرد. ح کرد توپ 
ورده توی صورتش.  ال مستقیم  بیس

ه به دستشـویی رسـید و تمام محتویـات معده اش را با  ریـن لح در آ
آورد. بعد روی زمین پخش شد و بدنش را به شک توپ جم کرد. اشکی در 
نی در همان حالت باقی ماند.  ود. ولی زمانی طو ود. اه گریه کردن ن کار ن

1- جاسازی
ررسانی دنیای مجازی  که ی  : ش e s o s -2

3- S: irt et Security
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فصل 2
پیشنهاد

مایک می دانست بیشتر آدم ها وقتی احسا می کنند عالم و آدم ازشان 
متنفر است یا وقتی ح می کنند ته چاهی تاریک گیر افتاده اند و راه بیرون 
آمدن هم ندارند، دسـت از پا درازتر پیش مادر یا پدرشـان می روند. شـاید هم 
کور را ندارند،  واهرشـان. آن هایی که هی کدام از افراد م بروند سـرا برادر یا 
اله، پدربزر یا یکی از عموزاده های دورشان را بزنند.  انه ی  ممکن است در 
ود. او پیش برایسـون1 و سـارا2 رفت. آن دو بهترین  ولی مایک این طور ن
دوسـتانش بودند. از آن دوسـتانی که هر آدمی آرزوی داشتنشـان را داشت. 
ـود که چه  تند و برایشـان مهم ن آن هـا بهتـر از هـر کسـی مایک را می شـنا
ـورد. مایک هم هر زمان  می گویـد و چـه می کند یا چه می پوشـد و چه می 
ران می کرد. ولی چیزی بسـیار  ت شـان را ج که آن ها به او نیاز داشـتند، مح

عجیب درباره ی دوستی آن ها وجود داشت. 
قات نکرده بود.  مایک هرگز آن ها را م

اق نه هنوز. آن ها فق و فق دوستان ویرت نتی بودند.  نه به صورت واقعی. 
حشـان در  د بود و هر چه س ی ب وردشـان در مراح اولیه ی بازی  اولین بر
ا از همان روزی  تر رفته بود، به هم نزدیک و نزدیک تر شده بودند. تقری بازی با

1- ryson
2- Sarah

۱
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که با هم آشنا شدند، نیروهایشان را متحد کردند تا در بهترین بازی دنیا پیشرفت 
اتی و سه  قهرمان آتش افروز و عاش  فن، ترایفکتا1ی محاسـ کنند. آن ها سـه 
غارت بودند. اسـامی مستعارشـان کمکی نمی کرد که دوسـتان زیادی پیدا کنند. 
ر بقیه ی مردم احم بودند ولی به  ودراضی و از ن یلی ها بهشان می گفتند از

ر دیگران برایشان اهمیتی نداشت.  شت و در نتیجه ن وش می گ ودشان 
ک زمین دستشـویی سـفت بود و مایک نمی توانسـت تا ابد آن جا دراز 
وب ترین  ودش را جم وجور کرد و مستقیم به سمت مح بکشد، برای همین 

مکانش در کره ی زمین رفت و نشست. 
صندلی اش. 

ایـن صندلـی در ظاهر معمولی بود، ولـی راحت ترین چیزی بود که مایک 
در تمام عمر رویش نشسته بود. نشستن روی آن، درست مانند فرو رفتن در 
یه ی ابری دست ساز بود. باید کمی فکر می کرد و باید با بهترین دوستانش 
اکستری  اشت. تلپی روی صندلی افتاد و از پنجره به نمای  جلسه ای می گ
یابان بود نگاه کـرد. ظاهر آن جا  و غمگیـن مجتمـ آپارتمانـی که آن طـر 

شکش زده باشد.  یه طوفانی دلگیر بود که در جا  ش
اتی بزر از  لی ای غم انگیز را زینت می داد، تابلوی ت تنها چیزی که آن ف
ود.  د دی بود؛ با حرو سر بر روی لوحی سیاه. هی چیز دیگری ن ی ب
لی بازی  انگار طراحان بازی کام آگاه بودند که این کلمات به تنهایی برای ت
واست در بازی شرکت  تند و همه دل شان می  کافی است. همه آن را می شنا
واست روزی ح شرکت در این بازی را به دست بیاورند.  کنند؛ دل شان می 
ی بی شمار بازیکنان.  مایک هم مانند هر بازیکن دیگری بود؛ پسری گمنام در 
د که ویرت نت تا به حال به  ی ب به گانر اسکی فکر کرد؛ بهترین بازیکن 
یرا ناپدید شده بود. شایعات حاکی از آن بودند که  ود دیده بود. ولی گانر ا

1- نوعی شر بندی که در آن برنده کسی است که سه نفر اول در یک مسابقه را پیش بینی می کند.




