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درست می شه.
داشـتند باال می رفتند. داشـتند از آنجا خارج می شدند. از آن سوی دیوارهای 
فلزی آسانسـور، پترا1 تق وتوق و غژغژ طناب های فوالدی را می شـنید که آن ها را 

باال می کشید.
توی سرش تکرار کرد، باال، باال، باال.

قلبش می کوبید و به قفسـه ی سـینه اش فشار می آورد. به صفحه ی کنترل 
آسانسـور خیـره شـد و آرزو کـرد کاش می شـد سـریع تر باال بروند. احسـاس 
می کرد کمرش عرق کرده. آسانسور پر از نوجوان های نگرانی بود که لباس های 
سـرهمی رنگِی کُددار به تن داشـتند و با هر تکان به همدیگر می خوردند. یک 
بار دیگر همه را فوری شـمرد؛ همه اینجا داخل آسانسـور بودند و هیچ کس جا 
 نمانده بود. حتی ست2. او را، که هنوز لباس بیمارستان تنش بود، میان بچه های

دیگر پیدا کرد. درست سر بزنگاه نجاتش داده بودند.
باال، باال، باال.

به زودی آسانسور تکانی می خورد و می ایستاد.
به زودی درها باز می شدند.

به زودی آزاد می شدند.
آنایا3 کنارش دست او را فشار داد. پترا هم دست او را سفت فشرد. خدا را 
شکر می کرد که قدیمی ترین دوستش در این دنیا هنوز کنارش بود. حاال دیگر 
قیافه ی آنایا عوض شده بود، اما اهمیتی نداشت؛ او هنوز آنایا بود. و او، یعنی 

پترا، علی رغم همه چیز، هنوز خودش بود.

1. Petra 2. Seth
3. Anaya
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من هنوز خودم هستم. این فکر حکم ریسمانی را داشت که به آن چسبیده 
بود. مانند طناب فوالدی آسانسور که آن ها را باال می کشید و از آنجا دور می کرد. 

اگر می پوسید و پاره می شد، همه چیز از بین می رفت.
درست می شه.

از اعماق، غژغژ گوش خراشی آمد. آسانسور تکان خورد و پترا با دست هایش 
دیـواره ی آسانسـور را لمـس کـرد. انگار داشـت بـه آن آرامش مـی داد و کمی 

تشویقش می کرد: تو از پسش برمی آی آسانسور.
زیرلب به آنایا گفت: »خیلی سنگینیم؟«

خودش هم نمی دانست چرا زیرلبی حرف می زند.
دوستش گفت: »آسانسور باربریه. نباید مشکلی پیش بیاد.«

به هرحال، کار دیگری از دستشان برنمی آمد. هنوز داشتند باال می رفتند و تنها 
چیزی که اهمیت داشت هم همین بود.

باال، باال، باال.
روی صفحه ی کنترل فقط دو دکمه به چشـم می خورد. باالیی روشـن بود: 

سوسوی کم نوری آن ها را به بیرون فرامی خواند.
آسانسور لرزید و متوقف شد.

پترا امیدوارانه به سمت آنایا برگشت. »رسیدیم؟«
دوستش اخمی کرد و سری تکان داد. »هنوز خیلی زوده که برسیم.«

خیلی زود بود؟ پترا که احساس می کرد یک عمر درون آسانسور گیر کرده 
بودند. به درها خیره شد و اراده کرد باز شوند. باز نشدند.

آنایا گفت: »یه مشکلی هست.«
»گیر کرده ایم یا اتفاق دیگه ای افتاده؟«

پترا دیوانه وار دکمه ی باال رفتن را فشار داد و آسانسور که کمی پایین رفت، 
جا خورد. از پایین صدای غژغژ گوش خراش سیم و فلز می آمد. انگار چیزی 
داشت آن ها را می جوید. دلش نمی خواست به دندانی فکر کند که می توانست 
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فلز را هم بخورد. دلش نمی خواست به این موضوع فکر کند که اگر آن دندان ها 
طناب های فوالدی آسانسور را می جویدند، چه اتفاقی می افتاد.

دوباره پایین کشیده شدند. به یک باره آسانسور خیلی کوچک تر به نظر می رسید 
و هوا خفه تر شده بود. پترا ترسی را فروداد که وجودش را در بر گرفته بود.

به سقف نگاهی انداخت و گفت: »باید از اینجا بریم بیرون.«
آسانسور به شدت لرزید و چراغش خاموش شد.



دو هفته قبلدو هفته قبل
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1

آنایا

این باران عادی نبود.
ناگهـان مثـل سـیل باریـد، سـطح آب را آبله گون کـرد و دیِد آنایا را به شـهر 
درهم شکسته ی آن سوی بندر تار کرد. او کنار مامان و بابا، پترا و پدر و مادرش، 
ست و دکتر استفانی وبر1 ایستاده بود و باران داشت شالقی روی زمین جزیره ی 

ددمن2 می بارید. و این یعنی یک جای کار می لنگید.
همین چند دقیقه ی پیش، تمام حواسش به پـارک استنلی3 بود کـه در آن، 
علف ها و ویره های نهان زاد داشتند از بین می رفتند. دیروز علف کُشی را به صورت 
آزمایشی رویشان امتحان کرده بودند و حاال آن ها داشتند می پالسیدند و خشک 
می شدند. تا همین حاال، چیزی موفق نشده بود این گیاهان را از بین ببرد. آن ها 
در سرتاسـر دنیا پخش شـده بودنـد؛ جای محصوالت را می گرفتنـد و ویره های 
خفه کننده ای را به خانه ها می فرستادند که زیر زمین منتظر می ماندند تا حیوان ها 
و آدم ها را به دام بیندازند و در کیسه های پر از اسیدشان بخورند. اما علف کُشی 
که بابا و دکتر وبر درست کرده بودند... جواب داد. و چند ثانیه پیش، آنایا همراه 

1. Stephanie Weber 2. Deadman
3. Stanley
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مابقی افراد حاضر در پایگاه نظامی که با عجله بیرون آمده بودند تا شـاهد این 
پیروزی بزرگ باشند، فریاد جشن و شادی سر داده بود.

امـا حـاال باران گرفته بود. بیشـترش بـاران واقعی بود. خیسـی اش را روی 
صورتش حس می کرد. اما میان قطرات باران، قطره هایی درشت تر از حد طبیعی 
وجـود داشـتند. آن هـا درون زمیـن فرونمی رفتند، بلکه به زمیـن می خوردند و 
برمی گشتند و مانند مهره های نیمه شفاف و درخشانی روی علف ها می ماندند.

مامان گفت: »تگرگ.«
مادرش خلبان بود و آنایا می دانست که او هر نوع شرایط آب وهوایی شدیدی 
را تجربه کرده. بارش تگرگ در ماه ِمه عجیب بود، اما غیرممکن نبود. و آنایا دلش 
می خواسـت آن بـارْش تگرگ باشـد. اما نزدیک پاهایش، یکـی از آن مهره های 

تابان لرزید، باد کرد و بعد...
ترکید.

وقتـی چیـز ِفـرز و خیسـی از داخلش بیرون زد، آنایا که نفسـش در سـینه 
حبس شده بود، عقب رفت. همه چیز به حدی سریع اتفاق افتاد که نمی توانست 
اندازه یا شـکل آن را تشـخیص دهد. فقط این را فهمید که بزرگ تر از آن بود که 
از جایی به آن ریزی دربیاید. یک ثانیه هم نگذشت که زمین را کند، رفت داخل 

و ناپدید شد.
آنایا داد زد: »دیدین چی شد؟«

تعداد بیشتری از آن ها سر باز کردند. بابا روی زانو خم شد و گفت: »این ها 
تخم ان.« محتویات درونشـان که پیچ وتاب می خوردند روی علف خزیدند. بابا 
فـوری نشسـت و چیـزی را در گـودی کـف دسـتش گیـر انداخت، امـا از الی 

انگشت هایش پرید و دررفت.
ست گفت: »اینجا رو باش! این ها دیگه چی ان؟«

پترا که جا خورده بود، با پایش به زمین می کوبید. »خیلی زیادن!«
شانه ی آنایا با شنیدن صدای شلیک گلوله بی اختیار لرزید. آن طرف محدوده ی 
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پایگاه، سـربازی با هفت تیرش بی فایده به زمین شـلیک می کرد تا اینکه کسـی 
سرش داد زد از این کار دست بردارد.

فریاد سرباز دیگری را شنید. »اون ها همه جا هستن!«
دکتر وبر در نهایِت خونسردی  گفت: »نمونه الزم داریم.«

آنایا چند تخم لرزان دیگر را دید که میان برگ های تیغه ای علف ها جا خوش 
کـرده بودنـد. لیوان قهوه ی پدر پتـرا را قاپید و محتویاتش را دور ریخت. زانو زد، 

تخم ها را توی لیوان ریخت و در پالستیکی آن را بست.
بابا گفت: »فکر خوبی کردی.«

دکتر وبر گفت: »بیاین فوری ببریمش آزمایشگاه.«
بارش باران به همان سرعتی که آغاز شده بود، قطع شد. آنایا با عجله به سمت 
سـاختمان اصلی رفت. احساس می کرد ضامن یک نارنجک را کشیده. ناگهان 

چیزی به دیواره ی کاغذی لیوان خورد.
»فکر کنم دارن سر باز می کنن!«

سـرعتش را بیشـتر کرد و مثل فشفشه از درها گذشت، وارد راهرو شد و به 
آزمایشـگاه دکتـر وبـر رفت. دکتر وبر محفظه ی شیشـه ای بزرگـی را باز کرد که 

چند نمونه علف سیاه در آن بود و گفت: »بندازش توی این.«
آنایا لیوان قهوه را برد تِه محفظه ی شیشه ای و درش را فوری برداشت. چند 
موجود ریز نیمه شفاف از درونش بیرون ریختند. دکتر وبر در محفظه را بست. 
به نظر می رسـید آن چیزها که ته محفظه می لولیدند، سـعی داشـتند شیشه را 

سوراخ کنند و بروند پایین.
ست گفت: »همه شون می خوان برن زیر زمین.«

بابا بیشـتر خم شـد و گفت: »این ها الرو1 هسـتن. دنبال یه جای امن ان برای 
رشد. و همه شون مثل هم نیستن.« به سمت دکتر وبر برگشت. »استفانی، می تونی 

اون دوربین بزرگ نما رو راه بندازی؟« 

1. الرو یا شفیره به نوزاد جانورانی گفته می شود که دگردیسی کامل دارند، مثل حشرات یا دوزیستان.
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دکتـر وبر بـا حرکت دادن دسـته ای، زاویه ی دوربین کوچـک را باالی محفظه 
تنظیم کرد. کلیدی را زد و روی صفحه ی نمایش، نوعی کرم با صورت َپخ و صافی 

ظاهر شد.
آنایا گفت: »یه جورهایی، شبیه کرِم سوسِک چوبه.«

بزرگ شدن کنار پدری گیاه شناس فرصت دیدن هر نوع چیزی را برایش 
فراهم کرده بود. عالوه بر گیاهان عجیب غریب، موجودات ناجوری را نیز دیده 
بود که آن ها را می خوردند. آنایا می دانسـت پدرش خوشـحال است که او مثل 
آن بچه هایی بار نیامده که از دیدن حشرات چندششان می شود. پدرش به او 

یاد داده بود که طوالنی تر و دقیق تر نگاه کند.
بابا حرفش را تأیید کرد. »آره، یه الرِو سوسِک چوب با سر َپخ.«

ست با امیدواری پرسید: »پس این ها زمینی ان؟«
پترا به او گفت: »همین االن الی قطره های بارون از این آسمون لعنتی ریختن  ها!«

ست با لحن تالفی جویانه ای گفت: »فقط می خوام مطمئن شم!«
بابا گفت: »این ها قطعًا زمینی نیستن.« بعد به خطوط طولی و بلندی اشاره کرد 
که روی بدن آن موجود کشیده شده بودند. »بدن الروهای کرِم چوب این طوری 

تکه تکه نیست. باله های جانبی هم ندارن.«
دکتر وبر گفت: »احتمااًل این ها برای حفاری و کندنه.«

آنایا با دیدن کرم که دهاِن گشادش را باز کرد، نفسش بند آمد.
پترا گفت: »وای، خدای من.«

داخل دهان کرم، تیغه های چرخانی شبیه چرخ پره های یک ماشین حفاری 
بود.

حاال روی صفحه ی نمایش، موجود دیگری دیده می شـد. این یکی سـری 
 بزرگ تر از حد معمول داشت و یک جفت چشم نقطه ای و سیاه، بخش بیشتِر

این سـر را گرفته بود. بدن باریکش به تکه های زره پوِش زنجیرواری شـباهت 
داشت که از هر تکه، موهایی سیخ سیخی بیرون زده بود. پایین سرش برآمدگی 
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بزرگی به چشـم می خورد و آنایا از میان گوشـت نیمه شفاف و کدر بدنش، چیز 
تیره و درهم تنیده ای را دید.

با دست اشاره کرد و پرسید: »اون چیه؟«
بابـا گفـت: »فکر کنم اون ها شـروع مرحله ی بال درآوردن باشـن. این یکی 

احتمااًل پرواز می کنه. این داخل دیگه چی داریم؟«
دکتر وبر دوربین را داخل محفظه چرخاند. چند موجود َسرگُنده ی دیگر، چند 
کرم و بعد چیزی شبیه به الرو سوسک دیدند که باد کرده بود و آنایا نمی توانست 

سر و تهش را تشخیص بدهد.
دوربین روی تصویر زوم کرد و بابا گفت: »این رفیق برای خودش معماییه.« 
بابا همیشـه عادت داشت که روی نمونه هایش اسم های مثاًل دوستانه بگذارد. 

بالگرفته. المصب. عقل کل. »هنوز کاماًل مجهول الهویه ست.«
گروهبـان دایـان سـامنر، مـادر پترا، پرسـید: »یعنی چـی؟« او برای پلیس 
سـواره نظام سـلطنتی کانادا کار می کرد و دوسـت داشـت در سـریع ترین زمان 

ممکن از هرچیزی سر دربیاورد.
کال سـامنر، همسرش، که پرسـتار متخصص بیمارستان سالت اسپرینگ1 

بود، جواب داد: »یعنی معلوم نیست چه کوفتیه.«
همان طور که آنایا مشـغول تماشـا بود، آن چیز که شـبیه الرو سوسک بود، 
 روی کرمی افتاد که سرش را سخت به کف آنجا می کوبید. هنوز هم سر و تهش

برایش معلوم نبود تا اینکه الرو آرواره هایش را باز کرد و کرم را بلعید.
پترا وحشت زده گفت: »جدی جدی توی یه لحظه خوردش.«

الرو کـه حسـابی باد کرده بود، چنـد ثانیه ای بی حرکت ماند. شـاید خوردن 
چیزی به بزرگی خودش، گیجش کرده بود. بدنش تکان خورد. بعد تلپی روی 
یکـی از آن حشـرات چشم سـیاه افتـاد و آن را هم خورد. تمـام الروهای دیگر 
داخل محفظه را خورد. بدن متورمش طوری باد کرد که انگار طعمه هایش هنوز 

1. Salt Spring
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زنده بودند و داخل شـکمش خودشـان را به این طرف و آن طرف می کوبیدند. 
بعد خیلی ثابت و بی حرکت سر جایش ماند.

آنایا صدای مامان را شنید که پرسید: »ُمرد؟«
ست گفت: »اون ریغ چیه که داره ازش می زنه بیرون؟«

مایـع کم رنگـی از گوشـت آن موجود تراوش کرد و آنایـا اول فکر کرد حتمًا 
زخمی شده، اما مایع به سرعت به پوشش خاکسترِی کدر و سختی تبدیل شد.

آنایا چشم هایش را تنگ کرد و گفت: »پیله ست؟«
بابا گفت: »وارد مرحله ی شفیرگی1 شده.«

دکتر وبر نظر داد. »بیشتر شبیه یه الِک سخت شده.«
پترا پرسـید: »چطور تونسـت خودش رو به یه تخم تبدیل کنه؟ تازه سـر باز 

کرده بود که!«
بابا گفت: »هرچی که هسـت، این موجوِد دردسرسـاز قطعًا تازه داره تکامل 

پیدا می کنه.«
پترا گفت: »نمی خوام کامل شده ش رو ببینم.«

»دکتر وبر؟«
آنایا رو کرد به سمت یکی از متصدیان آزمایشگاه که همان نزدیکی روی میز 
کارش به صفحه ی نمایشـش اشـاره می کـرد. روی صفحه، اخبار هواشناسـی 
پخش می شـد و چرخش ابرهای بزرگ سـفیدی را باالی اقیانوس آرام نشان 
می داد. حاشـیه ی شرقی آن سامانه، ساحل غربی آمریکای شمالی به انضمام 

ونکوور را پوشانده بود.
مامان گفت: »این وضعیت آب وهوایی خیلی ناجوره.«

ست گفت: »شبیه بارون شدیدیه که چند هفته پیش اومد.«
در ویدئویی که گذر زمان را نشان می داد، می شد دید که چرخش ابرها به شدت 

1. آخرین مرحله در زیست حشراتی که دگردیسی کامل الروی دارند و طی آن، حشره بالغ می شود. در مرحله ی 
شفیرگی حشره تغذیه، حرکت یا هر نوع فعالیت دیگری ندارد.
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افزایش یافت و تا آمریکای شمالی امتداد پیدا کرد، به سمت آسیا خیز برداشت 
و به پایین شکم داد تا آمریکای جنوبی را ببلعد.

آنایا گفت: »فقط این بار، باروْن تخم جانور آورده، نه گیاه.«
پترا پرسید: »وقتشه؟ اون ها حمله رو شروع کرده ان؟«

اون ها.
آنایا به موجودات پشت شیشه خیره شد. »این ها که از اون ها نیستن، هستن؟ 

نهان زادن؟«
ایـن اسـمی بود که رویشـان گذاشـته بودنـد. معنایش »گونه هایی با منشـأ 
پیدایش نامعلوم« بود. شاید این کلمه از واژه ی بیگانه ها علمی تر بود، اما چیزی 

از ترسناکی اش کم نمی کرد.
دکتر وبر با سر به محفظه اشاره کرد و گفت: »امکان نداره. این چیزها گونه های 
حیـاِت مرتبه ی باالتر نیسـتن. این هـا تخم گذارن و تخم می ذارن. از شکلشـون 
معلومـه حشـره ان. ایـن قطعًا یه تهاجم جدیـده، اما هنوز اون حملـه ی بزرگ و 

اساسی نیست.«
بابـا گفـت: »این فقط یه بخش کوچک دیگه از اکوسیسـتم بیگانه هاسـت. 

اول گیاه هاشون رو فرستادن، حاال نوبِت جونِورهاست.«
»از میزهای کارتون فاصله بگیرین!«

آنایا با شنیدن آن صدای بلند جا خورد و برگشت.
سرهنگ پِیرسون با شتاب وارد آزمایشگاه شد و چند سرباز پشت سرش به 

اطراف پراکنده شدند.
دکتر وبر پرسید: »چی شده؟«

آنایا که قلبش گرفته بود، با خود فکر کرد، اون می دونه. پیرسون می دونه ما 
چی هستیم.

پیرسـون بـه کارکنان آزمایشـگاه گفت: »تمـام پرونده ها، هارد دیسـک ها و 
مابقی ابزارهای ذخیره سازی رو می خوام.«



22

آنایـا آن هـا را دیـد که همان طور که سراسـیمه بـه دکتر وبر نـگاه می کردند، 
صندلی هایشـان را عقب دادند و سـر جایشـان ایستادند. سـربازها فورًا کنترل 

کامپیوترها را به دست گرفتند، کلیدها را زدند و دستگاه ها را از برق کشیدند.
دکتر وبر گفت: »سرهنگ پیرسون. این کارتون اصاًل قابل قبول نیست!«

خشم در صدایش موج می زد، اما آنایا احساس می کرد دکتر وبر از این نبرد 
برنده بیرون نمی آید.

دکتر وبر به سرهنگ گفت: »این آزمایشگاه تحت نظر سازمان اطالعات امنیت 
کاناداست.«

پیرسون گفت: »دیگه نیست. یه گزارش کامل از نتایج تحقیقاتتون می خوام. 
منظورم کل تحقیقاتتونه، دکتر. والدین بچه ها فعاًل توی آپارتمان های خودشون 
بازداشت می شن.« با سر به سربازهای نزدیک خودش اشاره کرد. »بچه ها رو 

ببرین طبقه ی پایین، توی بازداشتگاه.«
گروهبان سامنر با لحنی کوبنده و پلیسی گفت: »این کارها یعنی چی؟«

سربازی به آنایا گفت: »همراهم بیا.«
آنایا به طور غریزی به سمت پدرش رفت، اما سرباز با تحکم او را کنار کشید 

و دست بندها را از کمربندش باز کرد.
بابا پرخاش کرد. »شوخی تون گرفته! دست بند؟«

سرباز با عصبانیت به آنایا گفت: »دست هات رو بگیر پشتت.«
آنایا محترم و حرف گوش کن بار آمده بود، اما حاال سردرگمی و خشم او را به 

هم ریخته بود.
»احمقانه ست! ما کمک کردیم که بفهمیم گیاه ها رو چطور از بین ببریم! بعد 

شما دارین دستگیرمون می کنین؟«
دکتر وبر گفت: »هیچ دلیلی برای این کارتون ندارین!«

سرهنگ پیرسون گفت: »همون طور که می دونین، دلیل حسابی ای هم برای 
این کار دارم.«
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آنایاباخودفکرکرد،بهاینخاطرکهمانیمهآدمیزادیم.
گروهبانسـامنرگوشیاشرابیرونآوردتاتماسبگیرد.»االنبهمافوقم

زنگمیزنم.«
پیرسونگوشیراازدستاوقاپیدوبهسربازانشدستورداد:»بههمهشون

دستبندبزنین.همینحاال!«
آنایاسردیبستهشدنحلقههایفلزیرادورمچهایشحسکرد.

سربازیدستهایپتراراپشتشجمعکردوپترادادزد:»آخ!«
آقایسامنراعتراضکرد.»دلیلیندارههمچینبرخوردیکنین!«

آنایاصدایستراشنیدکهفریادزد:»بهشوندستنزنین!«وبعدکسیاز
شدتدردفریادزد.

وقتیرویشرابرگرداند،سـترادیدکهبانداژرویدسـتراسـتشراپاره
کردهبودوپرهایشبهچشـممیخورد.نوکپرهاسـیخومانندتیغتیزشده
بودنـد.ازآخریـنباریکهآنهـارادرجزیرهیکوردووادیدهبود،بلندترشـده
بودنـد.حـاالرنگشـانزندهتربـودوباشـکلخیرهکنندهایرویدسـتشباز

شدهبودند.
کفزمین،خطروشنیازخونبهسربازیمنتهیمیشدکهسعیکردهبود

بهستدستبندبزند.
سربازدستزخمیاشراتویدستدیگرشگرفتوباخشمگفت:»دستم

روبریدی!«
بالفاصله،سهسربازهفتتیرهایشانرادرآوردندوبهسمتستهدفگرفتند.
آنایاهاجوواجباخودشفکرکرد،حاالدیگههمهمیدونن.اینهفتهیاخیر،
باتماموجودسعیکردهبودندبدنهایدرحالتغییرشانراازدیگرانمخفینگه
دارند:دستهایَپردارست،ُدمپتراکهمدامدرازترمیشدوپاهایچنگالشکل

خودش.
ستدستتیغتیغیاشراعقبکشیدوآمادهیضربهیمجددشد.
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دکتر وبر داد زد: »ست! این کار رو نکن!«
سربازِ زخمی به ست تفی انداخت و آنایا تنفر و وحشت را در صورت او دید. 

»نهان زاد لعنتی!«
پیرسون سر ست فریاد کشید: »دستت رو بیار پایین، پسر!«

پترا نالید: »بهش شلیک نکنین!«
آنایا که به سختی نفس می کشید، خس خس کنان گفت: »ست، بس کن!«

ست آرام دستش را پایین آورد. بالفاصله، دو سرباز او را به دیوار کوبیدند و 
به او دست بند زدند.

آنایا را محکم به سمت راه خروجی هل دادند.
او اعتراض کرد: »هی!«

بابا داد زد و سرباز را گرفت، اما بالفاصله دو سرباز دیگر او را کنار کشیدند، 
دستش را پشتش پیچاندند و او از درد به خود پیچید.

مامان سر پیرسون داد زد: »اجازه ندارین همچین کاری کنین! نمی تونین ما 
رو از بچه هامون جدا کنین!«

بین پدر و مادر پترا و سربازی که پترا را از آزمایشگاه بیرون می برد، دعوا شد. 
وقتی گروهبان سامنر واقعًا با مشت به صورت یکی از سربازها کوبید، بالفاصله او 
را گرفتند و همراه آقای سامنر به جفتشان دست بند زدند. آنایا با دیدن این صحنه 

نفسش بند آمد.
آنایـا را از داخـل درگاه به سـمت راهـرو هـل دادند. او برای بار آخر برگشـت و 
صورت زیبای مادرش را دید که از شدت غم در هم رفته بود. پدرش را هم هرگز تا 
این حد خشمگین ندیده بود. بعد از آن دیگر ندیدشان. احساس کرد بند نامرئی 

و درازی پاره شده و شکمش را سوراخ کرده است.
پترا کنارش داد زد: »مامان؟« 

و همین ماجرا آنایا را به گریه انداخت. چون صدای دوسـتش پر از امیدی 
کودکانه بود که مادرش، حتی حاال، می تواند به  شکلی از او محافظت کند. آنایا 
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می دانسـت پتـرا هرگـز میانه ی خوبی با مادرش نداشـته و با وجـود این، تنها 
کسی است که پترا حاال بیشتر از همه به او نیاز دارد.

آنایا فریاد گروهبان سـامنر را از آزمایشـگاه شـنید. »نگران نباش! درستش 
می کنیم! پلیس می دونه من کجام.«

ست هم که با سرعت داخل راهرو به جلو هلش می دادند، داد زد: »دارین 
اشتباه بزرگی می کنین.«

سربازها او را از زیر یک در ضدحریق رد کردند و چندین پله پایین بردند.
پترا داد زد و انعکاس صدایش میان دیوارهای بتنی پیچید. »مِن خاک برسـر 
مثالً یه قهرمانم  ها! حالی تونه؟ من خاکی رو پیدا کردم که گیاه ها رو از بین می بره. 

شماها چی کار کردین؟ هان؟ حق ندارین این طوری باهامون رفتار کنین!«
بعد صدایش لرزید، دوباره داشت گریه می کرد و می گفت که می خواهد به 

خانه اش برگردد. نمی شد رهایش کنند تا به خانه اش برگردد؟
آنایا نفسی کشید و سعی کرد جلوی لرزیدن خود را بگیرد.

حاال طبقه ی پایین بودند؛ در راهروی بتنی تیره و کم نوری که درهای بی پنجره ای 
داشت.

نگهبان یکی از این درها را باز کرد و آنایا را تک وتنها به داخلش هل داد.


