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 رمانبندیدسته: 

 دنیا:قهرمانانعنوان 

 ژانر:معمایی،علمیتخیلی 

 نویسنده:سیدمهدیموسوی 

 :سطحرمان- 

 :ناظر- 

 :ویراستار- 

 :طراحJacklin 

 :کپیستJacklin 

دنیاکنندهازکشورهایمختلفجهاناستکهدرمسابقهایبهنامقهرمانداستاندرمورددهشرکت

شرکتمیکنند.طیاتفاقینامشخص،ایندهنفردراتاقیازخواببیدارمیشوندومتوجهمیشوندکه

نهایتیکنفربهعنوانبرندهمسابقهعنوان پشتسربگذارندودر اینمسابقهدهمرحلهرا بایددر

شهایبسیارزیادوعجیبیقهرمانیدنیاراازآنخودکند.طیاینمسابقهاتفاقاتیرخمیدهدکهچال

 رابرایشرکتکنندههابهوجودخواهدآورد؛اماپشتپردهاینمسابقهچیست؟
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 مقدمه

 مسابقه این در تا توانست خواهدکسی چه .برنده یک مسابقه، یک مرحله؛ ده کننده،شرکت ده دنیا؛ قهرمان مسابقه

 پشتسر را مسابقه این سخت مراحل تمام میتواند شرکتکننده کدامکند؟ خود آن از را آن استثنایی جوایز و شده برنده

 سخت شرایط درهاانسان بُرد؟ پیش رفاقت با امکان حد تا را مسابقه یا کرد رقابت باهم باید مسیر ایندر آیا بگذارد؟

 تنها رسید؟ خواهند مسابقه این درمورد خود سواالتجواب به زمانی چه آنها داد؟ خواهند نشان خود از هاییواکنش چه

 .کرد خواهد مشخص زمان

*** 

 آغاز

 قطر که مات، و سفید کامالً دایرهایاتاق در راحت، صندلی یک روی که میدانستند را این همه اما چرا، نمیدانست کسی

 و اوضاع از کسی .میکردند نگاه را دوروبَرشان همه .بودند شدهبیدار داشت، متر سه حدود ارتفاع و متر هشت تقریباً

 به سفیدیدیپلمات پیراهن و مشکی کتوشلوار که جوانی مرد .نبود باخبر کامل طور به داشتندقرار آن در که موقعیتی

 .کردند نگاه او به همه شد، بلند که او .شدبلند خود جای از نفر اولین و کرد آزاد کمی را سیاهش کراوات داشت، تن

 شروع منتظر همه حاال و کند شروع کالس در را بحث بخواهد که استادییا کند سخنرانی است قرار که بود کسی مثل

 دور دایرهوار کهصندلیهایی به نگاهی و کرد جابهجا بینیاش روی را نقرهایش نیمفریم عینک او .بودنداو صحبتهای

 .کرد نگاه آنها روی درازکشیدهی بعضاً یا نشستهآدمهای به بگویم، دقیقتر اگر یا انداخت بودند گرفته قرار اتاق مرکز

 سفید درودیوار بار این باشد، شرقی آسیای اهل میخورد قیافهاش به که عینکی مرد.نداشت زدن برای حرفی کسی هنوز

 .کرد برانداز را اتاق

 دارین؟ دارم من که رو حسی همین همه -

 جمع او به همه حواس حاال .شکستداشت، سفیدی کوتاه موهای که پنجاهساله حدوداً میانسال، مردی را جمع سکوت

 .بود شده

 حسیه؟ چه منظورت -

 :داد پاسخ میانسال مرد .زدرا حرف این داشت تن به سرمهای تیشرت و آبی جین شلوار که جوانی مرد ایندفعه
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 .شدم بیدار خواب از تازه میکنم حس که -

 .دارم رو حس همین هم من میگی، راست آره -

 .کرده تغییر اتاق تو هم چیزایی یه اون، عالوهبر البته و -

 :داد ادامهو زد را حرف این میکرد برانداز دقت با را آن جزئیات و اتاق هنوز که عینکی جوان مرد

 .داره تفاوتهایی یه شدیم واردش که وقتی با اینجا ظاهراً کنید دقت اگه -

 :گفت قبل از بلندتر کمی اتاق، دیواربه رو و جمعیت به پشت میشد، خارج صندلیها دایره درون از قدم چند با درحالیکه

 .بردپِی بهشون میشه دقت با که دیگه چیزای سری یه و افراد تعداد ما، صندلیهای مثالً -

 !کمتر خیلیخیلی شدیم؛ کمتر خیلی .میگی راست آره -

 مرد مثل هم او .گفت داشتتن به کرمی جین شلوار و سفید و قرمز داریقه تیشرت که سبزهای دختر را جمله این

 .شمرد را آنها دقیقتر تعبیر بهیا کرد نگاه قهوهای صندلیهای به و شد بلند عینکی جوان

 .نفریم ده فقط یعنی صندلی؛ تاده -

 .بیشترهم شاید نفر، پنجاه یا چهل حدود شاید بودیم، بیشتر خیلی میاد یادم که جایی تا ولی -

 پوشیده بلندآستین سفید پیراهنو آبی جین شلوار که او .دهد ادامه را صحبت که بود دیگری جوان مرد نوبت ایندفعه

 :داد ادامهجمعیت به اشاره با میزد، جیغ قرمزش کفش و بود

 میدونه؟ چیزی کسی -

 :گفت میانسال مرد

 خواب همه اینکه یک باشیم؛داشته مشترک ویژگی تاسه ما همهی کنم فکر اما نمیدونم؛ چیزی جزئیات درمورد من -

 ...دو شدیم، بیدار حاال و بودیم

 !کن صبر -
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 :گفت و کرد قطع را او حرف عینکی جوان مرد

 بودیم؟ خواب همه مطمئنی -

 .دیگه شدیم بیدار االن همین همه خب چی؟ یعنی -

 :داد ادامه بود، شدهولو هاصندلی از یکی روی و بود صورتش روی عجیبی ماسک که مردی به نگاه با بعد

 .باشه شدهبیدار خواب از زودتر خیلی کسی نکنم فکر اما نشده؛ بیدار هنوز ظاهراً که آقا این جزبه -

 دو؟ .بده ادامه نیست، مهم .نیستم مطمئن من ولی -

 :داد ادامه سپس و کرد مکث کمی میانسال مرد

 .خوابیده چرا نمیدونه کسی اینکه دو -

 مطمئنی؟ هم این از -

 .میکرد قطع را او حرف که بود عینکی جوان مرد هم باز

 !کنی؟ بس رو بازی این میشه !من خدای اوه -

 بیان عصبانیت با آمیخته و بلند صدایبا بود، سفید دستکشهایش مثل موهایش که دیگری میانسال مرد را اعتراض این

 .کرد

 !ببخشید؟ -

 !نپری؟ بزرگتر یه حرف وسط انقدرندادن یاد بهت بشه؟ تموم حرفاش بذاری و نپری مرد اون حرف وسط انقدر میشه -

 .بدیم ادامه رو بحث بتونیم تا باشیم مطمئن چیزهمه به باید ...خب -

 میشه؟ چی نباشیم مطمئن اگه مثالً -

 نمیکنه؟ فرققضیه موقع اون نظرت به .باشه نخوابیده اصالً اینجاست که افرادی از یکی کن فرض -
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 ...ژاپنی-چینی مرد ببین -

 .)!شد نزدیک ژاپنی-چینی مرد به و شد بلند جایش از(

 !افتاد؟ .نیست مهممواسه بقیه به کردنشک و جزئیات .خبره چه اینجا بدونم که مهمه من واسه فعالً -

 نگاهی با و رفت عقب به قدمیبود، شده ایجاد دلش در ترس اندکی سفیددستکش مرد رفتار این از که عینکی مرد

 :داد ادامه را حرفش سفیددستکش مرداشارهی با میانسال مرد .داد را او افتادِ جواب متعجب،

 .اومدیماینجا دنیا قهرمان مسابقه توی شرکت برای ما همه اینکه سوم ینکته و ممنون -

 و انداخت پایین را سرشبود، شده سرخ کمی نگاه اینهمه از که هم او .چرخید عینکی مرد سمتبه هانگاه یهمه

 .نگفت چیزی

 ...دنیا ...قهرمان ...مسابقه -

 آرامی نسبتاً صدای با و بدهد تکانیمختصر را گِردش فریمتمام عینک که بود موسیاهی سالهسی حدوداً زن نوبت حاال

 .بدهد ادامه را بحث

 مهر باید که بود نامثبت تأییدیهکارت پرینت اتاق، این به ورود شرط اصالً .اومدن اینجا همین واسه همه که معلومه -

 .باشه شده خورده اون روی World Media شرکت

 .ایناهاش .دارم رو کارت این هم من آره، -

 عوض با ثانیه چند از پس .گشتتأییدیه کارت دنبال و کرد فرو شلوارش جیبهای توی را دستهایش قرمزکفش مرد

 .است نشده پیدا کارتی که فهمیدندهمه جا، از شدنش بلند و چهرهاش حالت شدن

 !نیست حاال .گذاشتم شلوارم جیب توی خودم !عجیبه !عجیبه -

 ...مرد این شاید .باشیم مطمئن چیزهمه به راجع باید که گفتم -

 !نکن قضاوت زود -
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 :گفت و کرد قطع را عینکی جوان مرد حرف ایسرمه تیشرت مرد

 .نمیکنم پیدا رو کارتم هم من اینکه مثل -

 !نیست هم موبایلم لعنتی، کارت اون از مهمتر و نمیکنم پیدا هم من -

 با را جمالت این بود، پوشیدهمجلسی مشکی دامن و سفید پیراهن و داشت بلندی بلوند موهای که جوانی دختر

 .کرد بیان عصبانیت

 !جالبه.نیست هم من ] ۱ [واچ-ای و کارت چون نکرده؛ پیدا رو وسایلش از چیزی کسی ظاهراً -

 .نشست عینکی زن لبهای روی استهزا روی از لبخندی

 :گفت میکرد بازی دستکشهایش با درحالیکه سفید دستکش مرد

 !نذاشتن هیچی هیچکس واسه انگار جالبه، -

 .برسوننصفر به رو ما تقلب امکان مثالً که برداشتن، رو وسایلمون همه مسابقه واسه احتماالً -

 :داد اینگونه را کفشقرمز مرد جواب میانسال مرد

 !نداره نیاز خودکار که آزمونیه چه این !بردن هم رو من خودکار چون نکنم؛ فکر -

 .باشه عملی آزمون شاید -

 .بود دیگری چیز مشکلش و نداشتمیشد زده که هاییحرف تمام اصالً و سبزه دختر حرف این به کاری موبلوند دختر

 و بزنن دست من به کردن جرئتچطور !میگرفتن؟ اجازه ما از مسخره کارای این واسه نبود بهتر .دلیلی هر به اصالً -

 !ببرن؟ اجازه بدون رو وسایلم

 :پرسید موبلوند دختر از سفید دستکش مرد

 دختر؟ هستی کی تو مگه -
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 بدون نباید میدونه میکنه، زندگیکه ایدرّهجهنم هر تو آدمی هر مطمئنم و دخترم یه من گفتی که همونطور !من؟ -

 .برد رو وسایلش و زد دست دختر یه به اجازه

 شروع واسه اینطوری کنیم، معرفیرو خودمون همه اصالً .کنی معرفی رو خودت که بود این منظورم ولی درسته؛ این -

 نه؟ مگه .بهتره

 داشته مالقات قرار دختر یه با حاالتا نمیکنم فکر .دخترم یه من نره، یادت نمیکنی؟ شروع رو معرفی اول خودت چرا -

 !پیر مرد باشی

 :داشت اظهار شرمندگی حالت با سفید دستکش مرد

 !ببخشید رو من امیدوارم !کردم فراموش رو اصول !خانمشاهزاده ببخشید اوه -

 :داد ادامه و کرد صاف را گلویش و خودش بعد

 .بشناسن رو من باشن ایتالیا اهل که اونایی میکنم فکر .هستم ] ۲ [اُرزاتی فیلیپو من، -

 .نداد نشان العملیعکس کسی اما

 .نیست کسی هر کار شدن دنیاقهرمان که چرا نیست، هم تعجب جای البته .نداریم ایتالیایی اینجا انگار خب !هاهاها -

 :گفت و کرد موبلوند دختر به رو دوباره بعد

 !شماست نوبت دیگه ایندفعه خانم،شاهزاده خب -

 میخاراند را موهایش درحالیکهو آرام کند، معرفی جمع جلوی را خودش نداشت دوست اصالً انگار که موبلوند دختر

 :گفت

 .فیزیک رشته التحصیلفارغ هستم، ] ۳ [سندرز سوفیا من، ...اِ -

 !سندرز سوفیا -

 .کرد زمزمه خود با را دختر آن اسم ساله سی حدوداً موسیاه زن
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*** 

] ۱E-watch [:میکند عمل هوشمندتلفنهای مثل و میبندند مچ روی که ساعتی الکترونیکی؛ ساعت. 

[ 2 ] Filippo Orsati 

[ 3 ] Sophia Sanders 

 !عجیبیه؟ اسم !چیه؟ :سوفیا

 :داد جواب ساله سی حدواً سیاه مو زن

 !جالبیه اسم اتفاقاً نه، -

 [1]تریپالس! به بودم ملقب دانشگاه تو اتفاقاً آره، -

 میخوندی؟ چی دانشگاه تو -

 .شیمی -

 :گفت و انداخت ایتیکه او به هم قرمز کفش مرد

 ویژهای قابلیت یه حتماً !میشدجهنم جمعیت شدت از اینجا باشن، اینجا فیزیک التحصیالیفارغ همه بود قرار اگه -

 .دادن راهت اینجا که داشتی

 !نمیشه مربوط تو به اونش که -

 :گفت ادامه در بعد .داد عصبانیت با و اینگونه را او جواب سوفیا

 !هستی؟ کی تو اصالً -

 :داد پاسخ متانت با دهد، نشان دستپاچه را خودش نمیخواست که قرمز کفش مرد

 !شما خدمت در انگلستان، فضانورد جوانترین هستم، ] ۲ [فاستر توماس من، -
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 رو او از نشد، پدیدار اشچهرهدر دیگری حالت هر یا تحسین یا شگفتی از اینشانه او حرفه و نام شنیدن از که سوفیا

 .گرفت را خانم شاهزادهیک هم شاید یا مغرور دختر یک حالت و برگرداند

 سابق سرباز بود،[ 3] ریوِرا جاستینسورمهای تیشرت مرد کردند؛ معرفی را خودشان نوبت به نیز بقیه توماس، از بعد

[5]رایز آدام میانسال مرد بود، اعصاب و مغز متخصص یک[،4]کالرکسارا ساله سی حدودا سیاه مو زن متحده، ایاالت

 بانوان دوومیدانی قهرمان[6]وِگا پِدرینا نیز سبزه دختر متحده، ایاالت دانشگاههای از یکی علمی هیئت عضوو پروفسور

 .نکردند معرفی را خودشان بقیه نفر، سه این از بعد .برزیل در

 :گفت ژاپنی-چینی مرد به رو و بقیه به خطاب توماس مکث، کمی از پس

 کنن؟ معرفی رو خودشون نمیخوان بقیه خب، -

 رو صداشون حداقل تا .نزدنحرف حاال تا که کنن معرفی رو خودشون اونایی باید اول کنم فکر :ژاپنی-چینی مرد

 !بشنویم

:داد ادامه آنگاه .کرد اشاره بود، صورتشروی عجیب ماسکی که مردی و پوستسیاه دختر یک سمتبه اشاره انگشت با

 .صورتشه روی عجیبی ماسک که مرد اون مخصوصاً-

 خبری اما بودند؛ ماسکپوشمرد آن طرف از جوابی منتظر همه .چرخید پوشماسک مرد آن سمتبه هانگاه یهمه

 :گفتمیداد، تکان را او شانه آرامی به که حالی در توماس .نشد

 !آقا !آقا -

 .ندید مرد آن طرف از واکنشی اما

 .شده بیهوش شاید -

 .میداد نشون واکشنی یه وگرنه بیهوشه حتماً -

 :داد ادامه و داد را جاستین جواب سارا

 ...بهتره باشیم، بیهوش مرد این نگران نمیخواد فعالً -
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 مرد به توماس .کرد نگاه را دوروبرشاضطراب و آشفتگی با و شد بیدار خواب از ماسکپوش مرد ناگهان حین، همین در

 :گفت ماسکپوش

 آقا؟ خوبه حالت -

 فضاییآدم یک گویا که بودندشده خیره او به طوری آدم نُه که چرا بدهد؛ باید جوابی چه نمیدانست ماسکپوش مرد

 دست با .شد صورتش روی عجیب چیزی متوجه بالفاصلههم خودش چون بودند؛ دیده نوعی به البته بودند، دیده

 به او صورت روی ظاهراً ماسک این که شد متوجه آن، با رفتن کلنجار کمی از پس کهشد ماسک با رفتن ور مشغول

 :گفت و کرد جمعیت به رو .است شده قفل نوعی

 !من؟ صورت روی چیه این میدونه کسی -

*** 

[ 1 ] Triple S: سه S –

رتبه و دهینمره هاینظام برخی در همچنین .داردسندرز سوفیا خانوادگینام و نام در موجود S حرف سه به اشاره

 .استنمره و رتبه باالترین معنای به بندی،

[ 2 ] Thomas Foster 

[ 3 ] Justin Rivera 

[ 4 ] Sarah Clark 

[ 5 ] Adam Rise 

[ 6 ] Pedrina Vega 

 ماسک، آن پشت که بود مشخصولی میرسید؛ نظر به گونهربات کمی ماسک آن پشت از پوشماسک مرد آن صدای

 .شد ماسک کردن باز درگیردوباره سپس .است زدن حرف حال در انسان یک

 نمیدونی؟ هم خودت یعنی :توماس
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 !نه که معلومه :ماسکپوش مرد

 :داد ادامه ماسک آن با رفتن کلنجار کمی از پس

 !میزنه؟ صورتشبه رو داشت برش نمیشه صورت روی از حتی که ماسکی بیعقلی ...آدمِ کدوم آخه -

 کنی؟ بازش که نداره چیزی بندی، ای،دکمه یعنی :توماس

.کنیبررسیش و بیای هم خودت میتونی.نکردم پیدا چیزی که من نه، :ماسکپوش مرد

 چیه؟ اسمت بگو حداقل خب !عجیبه خیلی :ژاپنی-چینی مرد

 .ماسکه این مهمتر مسئله نظرم به:ماسکپوش مرد

 معرفی و آشنایی درمورد باهمداشتیم بودی خواب وقتی .کرد کاریش نمیشه که فعالً ولی میدونم؛ :ژاپنی-چینی مرد

 میگی؟ رو اسمتحاال خب .شد تو نوبت که میکردیم صحبت همدیگه

 .انگلستانم اهل و ] ۱ [اِوانسه اُسکار من اسم .باشه اینطوره اگه خب :ماسکپوش مرد

 .شد بهتر کمی حاال :توماس

 محترم؟ خانم شما و -

 در هم سیاهپوست دختر آن .رفتدوم مجهول نفر سراغ بالفاصله شد، فارغ پوشماسک مرد آن اسم شنیدن از که دانا

 :گفت مضطربانه حالتی با جواب

 ...من ...من -

 نصب اینچی پنجاه تقریباً مانیتوریک آن روی و داشت قرار رویشروبه که دیواری سمتبه حرفش، شدن تمام بدون

 دست به رسید،می زانویش تا آن اندازه و بود رفته فرو زمین درونمانیتور، آن زیر که را فلزی اهرمی و دوید بود، شده

 .گرفت

 !میکنی؟ چیکار داری :ژاپنی-چینی مرد
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 .بشیم خالص اینجا از زودترکه باشیم این فکر به همدیگه معرفی جایبه باشه بهتر کنم فک :پوستسیاه دختر

 و بشه انتخاب قهرمان عنوانبهیکی ما بین از که اینجا اومدیم ما بشیم؟ خالص باید چرا !لحظه یه کن صبر :جاستین

 .ببره رو جوایز

 :گفت داشت، هم عجیبی یلهجه که پوستسیاه دختر

 کنیم؟ شروع زودتر هرچی رو مسابقه این نیست بهتر پس -

 .مشکوکه کمییه اینجا اهرماین اینکه و میشه؟ شروع چیزهمه اهرم این کشیدن با میدونی کجا از تو آخه :جاستین

 :گفت بود، شده خیره جاستین به مشکیاش چشمان با درحالیکه پوستسیاه دختر

 اهرم باید یعنی گذاشتن، رواهرم این فقطوفقط وقتی نیست واضح .باشید باهوشی آدمای شما همه میکردم فکر -

 بشه؟ کشیده

 بشی؟ خالص سفید جهنماین شرّ از زودتر داری دوست چون بکنی؛ رو کار این میخوای تو و :ژاپنی-چینی مرد

 !کنیم شروع رو مسابقه بیاید .کافیه هم اینا و معرفی و بحث دقیقاً، :سیاهپوست دختر

 سفید، بلند آستین پیراهن و مشکی دامنوکت آن در پوست،سیاه ریزنقش دختر آن به

 که میخواست جرئتودل مرموزجایی در ناشناس اهرمی کشیدن قطعاً ولی باشد؛ جسارتی چنین اهل آمدنمی اصالً

 .داشت او ظاهراً

 لوگوی تنها مانیتور صفحهروی .شد روشن آن روبهروی دیوارِ روی شدهی نصب مانیتور اهرم، شدن کشیده با

 درون که هم روی قرمز و بزرگ M و W یک میخورد؛چشم به سفید زمینهای پشت درWorld Media[۲]شرکت

 مانیتور به داشتند همه .بود شده نوشته سیاه رنگ با World Media کلمات همآن زیر .داشتند قرار آبی دایرهای

 .رسیدگوش به مانیتور اسپیکر از جوان مردی واضح صدای کوتاه ثانیه چند از بعد .میکردندنگاه
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 این عمومیروابط مسئول اینجانب،.دنیا قهرمان مسابقه محترم کنندگانشرکت شما همه به خوشامد و سالم عرض -

 و قوانین معارفه، اعالمیه دیگر دقیقه ده تا .دارم برعهده مسابقه اینمختلف مراحل طی را شما راهنمایی وظیفه شرکت،

 .تمام .دارم موفقیتآرزوی دنیا قهرمان خصوصبه و شما برای .شد خواهد قرائت اول مرحله دستورالعملهمچنین

 یعنی نداشتند؛ دیگری کار تقریباًانتظار جزبه کنندگانشرکت .میشد قرائت مسابقه این اعالمیه اولین دیگر، دقیقه ده

نقره فلزی در دو زیرا بود؛ ممکن کار تنها مانیتور آن به شدن خیرهو صندلی روی نشستن .باشند داشته توانستندنمی

 آن بکنند،میتوانستند کار یک البته .بودند قفل داشتند، قرار اهرم و مانیتور کناری طرفین در اتاق،طرف دو در که ای

 .بود همدیگر با کردنصحبت هم

*** 

[۱]Oscar Evans 

 جهان رسانه[۲]

*** 

 اصلح بقای :اول مرحله

 .بودند کرده همدیگربا کردنصحبت به شروع افراد، تمامی حاال .بود شده شروع اول مرحله اهرم، کشیدن با

 .نمیشه تلف الکی وقتموناینطوری .شد کشیده اهرم اون که نشد بد میبینم میکنم، رو فکرش که حاال :اسکار

 !بود مشکوک کمی البته و جسورانه اقدام یه این آره، :ژاپنی-چینی مرد

 .نمیدونیم رو تو اسم هنوز ما .تویی مشکوکه که چیزی اون کنم فکر :توماس

 :گفت بود، شده شوکه کمی حرف این از که ژاپنی-چینی مرد

 بپرسیم؟اون از اول نیست بهتر .نمیدونیم هم رو جسور پوستسیاه دختر اون اسم هنوز ما ولی -

 .تریمشکوکهمه از که تویی این .بگو بهمون رو اسمت فعالً .نیست مهم واسم :توماس

 .میریم هم دختر اون سراغ تو، از بعد .نمیدونیم تو از چیزی ما .موافقم هم من :سارا
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 .بگم شما به رو اسمم نمیتونممن متاسفانه که اینه بد خبر ولی !جالبه .شدن من علیه همه ظاهراً :ژاپنی-چینی مرد

 !دلیلی؟ چه به بگی میشه و :سوفیا

 هستن، غریبه فقط نه که کساییهم اون .بدم نمیشناسم که کسایی به رو اطالعاتم نمیتونم من چون :ژاپنی-چینی مرد

 .هستن هم من رقیب که

 !آفرین .بود ایهوشمندانه حرکت .هاهاها :فیلیپو

 :داد ادامه و داد تکان احترام نشانه به را سرش و دستان ژاپنی-چینی مرد

 .کنید صدا ] ۱ [دانا مرد اسم به رو من اینکه هم اون و میدم پیشنهادی خودم من ولی -

 دانا؟ مثالًآقای چیه واقعیت اسم !میکنه تعیین اسم خودش واسه خودش !جالبه خیلی :توماس

 .گفتم بهت من که صدازدن واسهمیخواستی اسمی .نمیکنه فرقی که تو واسه .باشه همین من واقعی اسم شاید :دانا

 هااعالمیه که االنه .میشهتموم داره گفت، مانیتور توی مرد اون که ایدقیقه ده اون دیگه کنم فکر دانا، خب :سارا

 .بشن قرائت

 رو زمان که ایدیگه وسیله هریا ساعت کسی نمیکنم هم فکر و نیست کار در ساعتی اینجا میدونی؟ کجا از تو و :دانا

 .باشه داشته بده نشون

 اختیارشان در ایوسیله هیچکه شدند متوجه میگشتند، وسایلشان سایر و موبایل و کارت دنبال همه که قبل کمی

 ایپنجره حداقل یا ساعتی هم اتاق .است برداشته اند،بودهخواب که زمانی را وسایل این تمام کسی ظاهراً و نیست

 .نداشت بودن شب یا روز از آگاهی و بیرونمحیط دادننشان برای

 از ناخودآگاه باید االن کنم فکمیشه باعث که داریم درون ساعت اسم به چیزی آدما ما یهمه !درون ساعتِ :سارا

 ساعت داره دیواری ساعت که میبینی وباشه ۱1مثالًساعتمیگی خودت با که وقتایی مثل .بشیم مطلع تقریبی زمان

 .میکنم استفاده زمان حدودی تشخیص برای مسئله همین از دارم هم من.میده نشون رو 9:59

 !دنیاست سازیساعت ایمارکه بهترین از شما درون ساعت ظاهراً و :اسکار
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نگاه همه بعد، ثانیه چند .میکردخودنمایی آن در لوگو همان و بود شده روشن مانیتور .کرد اشاره مانیتور به انگشت با

 .کند صحبت به شروععمومیروابط مسئول تا بود شده خیره مانیتور به ها

*** 

[ 1 ] The Wise Man 

 جمعی رسانه شرکت توسطدنیا، قهرمان مسابقه یعنی مسابقه، این قوانین و معارفه اعالمیه :عمومیروابط مسئول

World Media پشت مرحله ده شامل المللی،بین مسابقه این .میگردد برگزارمتحده ایاالت فلوریدای التای واقعدر

 دنیاقهرمان واقع در و مسابقه برنده نهایت در تا میشود، حذف مسابقه از کنندهشرکت یکمرحله، هر در .است سرهم

 آن به مخصوص اتاق در که مانیتورهمین مشابه مانیتوری توسط مرحله هر ابتدای در مرحله، هر قوانین .شود مشخص

 مرحله، هر مخصوص اتاق به ورود از پس دقیقه ده .بود خواهد دقیقهشصت مرحله هر زمان .شد خواهد قرائت دارد قرار

 .شد خواهد محاسبهمرحله آن به مربوط هایدقیق شصت زمان دقیقه، پنج از پس و شده قرائت مرحلهآن دستورالعمل

 اطالع برای .شد خواهند حذف کنندگانشرکتتمام نشود، حذف کنندهشرکت یک شده داده زمان در کهدرصورتی

 مانده دقیقه ۳ و وقت اتمام به مانده دقیقه پانزده دقیقه، شصت شروع در ترتیببه هشدار، سه مانده، باقی زمان از شما

 باز دقیقه یک مدت به بعد مرحلهاتاق به ورودی درهای مرحله، هر اتمام از پس .شد خواهد داده شما به وقت اتمامبه

 نکند، ترک مشخص موعد در را اتاق ایکنندهشرکت درصورتیکه.کنند ترک را اتاق آن باید کنندگانشرکت و شده

 اضافه،شدهحذف کنندهشرکت هر ازای به مرحله، یک در کنندهشرکت یک از بیش حذف صورتدر .شد خواهد حذف

 ایجاد مسابقه، نظم در اختالل ایجاد قوانین،از تخطی هرگونه .رفت خواهند جلو به مرحله یک باقیمانده کنندگانشرکت

 اتمام زمان تا .شد خواهد خاطی کنندهشرکت حذف باعث چنینیاینموارد و کنندگانشرکت سایر برای مزاحمت

 خواهد اعطا شدهداده وعده جوایز برنده، کنندهشرکت به مسابقه اتمام از پس .ندارد را اینجا از خروجحق کسی مسابقه

 .تمام .شد خواهد قرائت اول مرحله دستورالعمل بعد، دقیقه پنج .شد

 .بگیردشکل افراد بین کوتاهی بحث تا بود وقت دقیقه پنج طوالنی، نسبتاً یاعالمیه این از پس

 ...دنیا قهرمان :پدرینا

 پونصدمیلیون دنیا، کل به World Media توسط عنوان اون اعالم دنیا، قهرمان عنوان شده، داده وعده جوایز :توماس

 ...ستاره عنوانبه World Media تو استخدام دالر،
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 و شد برابرپنج مبلغ این نام،ثبتمهلت پایان به مونده روز چند اما بود؛ دالر صدمیلیون مسابقه این جایزه یادمه :سوفیا

 .کنن نامثبت زیادی آدمای شد باعث همین

 .میشهبرنده نفر یه فقط هم آخر ولی اینجا؛ کشوندن رو آدم اینهمه هاوعده همین با :آدام

 .رفتن کجا بودن اینجا که آدمایی بقیه نشد معلوم آخرش .آدم همهاین گفتی :دانا

 :گفت میکرد نگاه اطراف به درحالیکه پدرینا

 .کردن بیرون رو اونا بودیم، خواب وقتی احتماالً -

 بذارن؟ رو نفر ده ما فقط باید چرا :جاستین

 .بودیم برتر بقیه از ما اینکه خاطربه شاید :دانا

 .داشتن رو مسابقه از خروج شرایط اینکه خاطربه هم شاید یا :سارا

 !چی؟ شرایط :سوفیا

 کنن، استفاده افرادی از بخوانعلمی تحقیقات توی وقتی .مطالعه از خروج شرایط مثل .مسابقه از خروج شرایط :سارا

 .مطالعه به ورود شرایط میگنبهش که بشن مطالعه وارد که باشن داشته شرایطی باید

 .مسابقه همین مثل :توماس

 مطالعه طی در کسی اگه که هستن شرایطی هم مطالعه از خروج شرایط و دقیقاً :سارا

 .میشه حذف مطالعه از اومد، وجود به براش

 از کردن پیدا رو خروج شرایطبعد ولی داشتن، رو ورود شرایط که اونایی بودیم، خواب وقتی که اینه تو منظور و :دانا

 .کردن حذف مسابقه

 .احتماله یه فقط این :سارا
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 کنندهشرکت نمیشه اون ازبیشتر و داره مرحله ده فقط مرحله این آخه .کردن انتخاب رو برتر نفر ده هم شاید :آدام

 .باشه داشته

 قطع را هایشانصحبت عمومیروابط مسئول صدای کند، پیدا ادامه بحث اینکه از قبل

 .کرد

 است کافی مرحله این اتمامبرای .است مسابقه این مرحله ترینساده اول مرحله مسابقه؛ اول مرحله دستورالعمل -

 .تمام .بکِشید را است گرفته قرار مانیتور این زیر که اهرمی

 .بود شده افراد در سردرگمی ایجادباعث کوتاهی همین .بود خالصه و کوتاه خیلی یکی این قبلی، بلند اعالمیه برخالف

 کنه؟ روشنم هست کسی .نشدم متوجه که من !همین؟ !ها؟ :پدرینا

 .اومد خوشم !ایههوشمندانه مسابقه !هاهاها :آدام

 !ست؟هوشمندانه مسابقه این چیِ بگی میشه و :سوفیا

 .شد خالصه جمله یه تو که سردرگمی همین :آدام

 .بکشید را زیر اهرم ستکافی مرحله این اتمام برای :توماس

 .بکشه رو اهرم این باید نفر یه یعنی این و :دانا

 :گفت و کرد نگاهی دانا به جاستین

 کیه؟ نفر یه اون و -

 :داد را او جواب که بود اسکار این و

 !بازنده -

 چرا؟ :جاستین

 .است بازنده نفر یه فقط مرحله هر تو چون :اسکار
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 !ستاحمقانه .نمیکِشه رو اهرم کسی که اینطوری خب :سوفیا

 .همینجاست بودنش هوشمندانه و :آدام

 !نشدم روشن هنوز من ولی ببخشید، :پدرینا

 :میگوید او به خطاب و میشود نزدیکتر پدرینا به سارا

 بازه؛می بکنه رو کار این که هرکسیکه واضحه خیلی و بکشه رو اهرم این باید نفر یه .ستساده قضیه پدرینا، ببین -

 .بازنمی همه نکشه، رو اهرم کسیاگه ولی کنه؛نمی رو کار این هیچکسی طبیعتاً پس

 .میشن حذف همه نشه، حذف کسی مقرر موعد توی اگه چون :جاستین

 .غیرداوطلبانه یا داوطلبانه بکشه؛ رو اهرم اینبایدنفر یه دلیل همین به و :دانا

 .شد پخش عمومیروابط مسئول صدای حین همین در

 .مسابقه اول یمرحله اتمام تا دقیقه شصت -

 :گفت خاراندمی را سرش درحالیکه فیلیپو

 بکشه؟ رو اهرم اون میشه داوطلب کی حاال -

 !هیچکس معلومه، :سوفیا

 .کشهنمی رو اهرم داوطلبانه هیچکس :دانا

 ...که اینه منظورت و :جاستین

 :کرد تمام را جاستین جمله سردی لحن با سارا

 .بشه انجام غیرداوطلبانه باید کار این -

 حذف مسابقه از غیرداوطلبانهطرز به نداشت دوست کسی طبیعتاً .شد فرماحکم جمع در سکوت ایلحظه چند برای

 .باشد هم غیرداوطلبانه اینکه به برسدچه شود، حذف کلی طوربه نداشت دوست کسی اصالً .شود
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 !میاد درد به آدم قلب که اینطوری :اسکار

 !نباشه آهنی صورتت روی ماسک مثل قلبت امیدوارم فقط :دانا

 جلوی کوچک سوراخ دو فقطکه ساده، ایقهوه یکدست ماسکی نبود؛ پیدا آهنی ماسک آن پشت اسکار چهره حالت

 برای دهان جلوی دارپره سوراخ یک و دیدن برای چشمها

 دانا حرف این از احتماالً او ولیبود؛ شده قفل صورتش روی طرف دو از عجیبی طور به و داشت کردن صحبت و تنفس

 .نداد را جوابش که بود نیامده خوشش

 دانا؟ آقای چیه تو ینقشه خب :آدام

 :گفت میکرد، نگاه اتاق درودیوار به درحالیکه و شد دور مانیتور از قدمی چند دانا

 .داریم اهرم کشیدنبرای کافی وقت هنوز .کنیم کسب اطالعات مسابقه این و اینجا درمورد باید فعالً -

 :داد ادامه را خود هایصحبت جمعیت به رو دانا

 داره؟ اطالعاتی اینجا دقیق مکان و زمان از کسی میپرسم؛ سوال یه شروع، برای -

 .متحده ایاالت فلوریدای ایالتتو هستیم، World Media شرکت توی ما معلومه، خب !ایاحمقانه سوال چه :سوفیا

 با باشیم، خوابیده ساعت یه مثالً بگیم اگه که اینجا، اومدیم هفت ساعت و :پدرینا

 .باشه نُه هم شاید یا نیم و هشت حدوداً ساعت کنم فکر االن، تا بیداری زمان احتساب

 مطمئنی؟ اطالعات این تمام از و :دانا

 !کرد شروع هم باز !من خدای اُه :فیلیپو

 .داناست با حق ولی :سارا

 :گفت بود شده کالفه کهدرحالی فیلیپو

 .بدن ادامه دونفره رو بازی این دارن قصد حاال و -
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 .زمان و مکان درمورداما .مرحله این برای البته بدم؛ ادامه نفرهده رو بازی این دارم قصد من خیر،نه :دانا

 :گفت سپس .کشید مانیتور رویروبه دیوار به دستی و رفت دیوار سمتبه دانا

 از بیرون درمورد اطالعاتی بشهکه ایدیگه مفید چیزهیچ نه و ساعتی نه بشه، باز که دری نه داره، ایپنجره نه اینجا -

 .کرد استخراج ازش اینجا

 داری؟ شک اینجا زمان و مکان درمورد تو یعنی :آدام

 بعد .زودتر کمی هم هابعضیبودیم؛ حاضر اینجا هفت ساعت حدود ما یهمه .کنیم صحبت زمان درمورد اول بذار :دانا

 ساعت چند شاید دقیقه، چند شاید خوابیدیم؛ چقدر نمیدونهکسی .شدیم بیدار و خوابیدیم ما یهمه نامعلومی طوربه

 ...هم شاید و

 .روز چند :سارا

 :گفت و چرخاند سارا سمتبه را رویش دانا

 .آگاهه بودنش مشکوک و مسئله این به من از غیر هم دیگه کسی خوشحالم -

 :دهد ادامه را بحث کهبود جاستین نوبت حاال .زد لبخندی سارا .داد تکان احترام نشانه به را سرش و دستان

 نباشه؟ جوالی 23 شنبه امروزهممکن یعنی باشن؟ برده خواب به رو ما زیادی مدت شاید که اینه منظورتون یعنی -

 .ممکنه :دانا

 !شدیم بیدار بعد سال چند ما و نیست 2032 سال امسال که نگو فقط :پدرینا

 !درنیاوردم هم ریشته هنوز .باشیم خوابیده انقدر دیگه میدونم بعید نه، :دانا

 .بود شده گیج کمی اما فیلیپو .خندید آرام و

 ممکنه؟ چطور اما ...اما -
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 کسی .خوابیدیم ما هرحالبهکه بوده راهی حتماً ولی .چیزی ای،ماده تزریق آوری،خواب گاز شاید نمیدونم؛ :دانا

 میاد؟ یادش خواب از قبل ثانیه چند از چیزی

 .نمیاد یادم چیزی که من نه، :پدرینا

 .نیستم مطمئن نشنیدم، هم شاید .شنیدم رو مهیبی صدای میکنم فکر من :اسکار

 .بود چی صدای نمیدونم ولی شنیدم؛ صدایی یه هم من :جاستین

 چیزی؟ همچین یا فوری آورخواب گاز انفجار صدای :دانا

 فوری؟ آورخواب گاز :توماس

 .باشن داشته اطالعاتی درموردشکشور این شهروندای حداقل میکردم فکر .متحده ایاالت جدید اختراع بله، :دانا

 .بودن محرمانه اطالعات چون نمیدونه؛ هرکسی :سارا

 !جاسوسید؟ نکنه میدونید؟ کجا از دوتا شما پس :سوفیا

 :گفت خنده همان با و گرفت اشخنده جمله این شنیدن از دانا

...جاسوس ...بود جالب -

 مغز به که اطالعاتی به دسترسیهستم، مغزواعصاب متخصص که من هرحالبه باشیم، بوده جاسوس نیست نیاز :سارا

 .آسونه مواسه میشه مربوط

 !مغزواعصابه تخصصفوق اون البد چی؟ دانا مثالً مرد و :سوفیا

 .خارجه ما االن بحثِ از که ایهدیگه چیز من تخصص خیر،نه :دانا

 :داد ادامه دانا سپس

 .مکانه درمورد ما بعدی بحث -

 نیستیم؟ World Media شرکت اصلی ساختمون توی ما که :جاستین
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 .نیستیم اومدیم، که اتاقی اون توی حداقل یا :سارا

 :گفت میکرد، برانداز نگاهی با را اتاق کهدرحالی فیلیپو

 .اومدیم توش که اتاقیه همون اتاق این ممکنه؟ چطور -

 .هستاتاق این توی هاییتفاوت که گفتم هم اول همون کنم فکر .اومدیم که اتاقیه شبیه :دانا

 .کردن ایجاد رو تغییرات این بودیم خواب وقتی شاید :پدرینا

 .ممکنه :دانا

 .بشه تموملعنتی مسابقه این که اینه مهم کجاییم؟ ما میکنه فرقی چه چی؟ که حاال خب :سوفیا

 .اومدم که نیست جایی هموناینجا میگه بهم که دارم حسی هم من !خیلی مهمن، اطالعات این .نکن عجله :جاستین

 مرکزی ساختمون از غیر مکانی.بشه برگزار توش مسابقه بود قرار که مکانی به کردن منتقل رو ما شاید خب :اسکار

 .شرکت

 کجا؟ مثالً :دانا

 :گفت و داد تکان را سرش تفاوتیبی با اسکار

 .هرکجا -

 نمیکنه؟ مشکوک رومسابقه مکان کار، این نظرتون به اینطوری؟ هم اون کردن؟ بیهوش رو ما چرا پس :دانا

 میکنه؟ فرقی چه ولی چرا، :توماس

 ...اگه .میکنه فرق :دانا

 :زد غُر نداشت، را هابحث این حوصله ظاهراً که سوفیا

 !بریم کن مشخص رو کوفتی اهرم اون تکلیف زودتر !دیگه کن بس خدا خاطربه -
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 .نیست وقتش فعالً .دانا میگه راست سوفیا :سارا

 .تسلیم باشه، :دانا

 :شد پخش مانیتور از هشدارصدای هنگام همین در .کشید راحتی نفس سوفیا و برد باال تسلیم نشانه به را دستانش

 .اول یمرحله اتمام تا دقیقه پانزده -

 !دانا آقای .میشه تموم داره وقت خب، خب خب :فیلیپو

 غیرداوطلبانه؟ راه :جاستین

 .بود دانا ایده :فیلیپو

 :گفت آرام بودند شده خیره او به همه درحالیکه دانا

 .اصلح بقای قانون -

 !چی؟ :توماس

 .سادگی همین به میشه؛ حذف تره،ضعیف همه از که اونی :دانا

 تره؟ضعیف همه از کی و :جاستین

 ...ایشون معلومه، :دانا

 سیاهپوش دختر درشت و سیاهچشمان کار، این با .کرد اشاره پوشسیاه دختر همان به راستش دست اشاره انگشت با

 .درآمد حدقه از

 !چرا؟ ولی ...و !من؟ -

 یعنی این و نمیکنی شرکت هابحثتوی و نمیدی بروز خودت از چیزی و تریساکت همه از تو یک دلیل؛ هفت به :دانا

 بیش بودن مرموز یعنی این و چیزی نه شغلی، نه لقبی، نه میدونیم،تو از اسمی نه ما دو ضعیفی، حتماً علمی لحاظ از تو

 از تو چهاربدی، انجام رو کار این دوباره هم خودت منطقیه پس کشیدی، اول دفعه رو اهرم اون کهبودی تو سه حد، از
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 ندارم دوست پنج اصلح، بقای قانون طریقاز حذف یعنی این و تریکوچیک و ترضعیف همه از جثه و جسمی لحاظ

 نیاز بهش دنیا قهرمان که نیست چیزی این و اقلیت در و پوستیسیاه توکه بگم ناچارم ولی کنم؛ نژادپرستانه بحث

 رو کار این کهمجبوری تو هفت و ترهضعیف مذکر جنس از مؤنث جنس که میدونی و زنی یه تو ششباشه، داشته

 .شکستی به محکوم هم باز ندی، انجام اگه چون بدی؛ انجام

 :گفت تندی لحن با بود شده عصبانی و متعجب دانا توجیهات از که سارا

 !متاسفم براتواقعاً !ضعفه؟ نقطه بودن زن و سیاه نژاد گفته کی !چیه؟ دیگه احمقانه بحثای این -

 .ناراضیم بشه توهین اینطوری خانم یه به اینکه از هم من :آدام

 ...ولی میخوره؛ هم به مزخرفات این از حالم هم من :سوفیا

 ولی؟ :جاستین

 !نمیگم؟ درست .راضیهچیزا این به اون باشه، سوفیا از غیر کسی میشه، حذف که کسی قراره اگه ولی :دانا

 .بودندرسانده را منظورشان کلمات، کردن ردوبدل بدون .کرد تالقی دانا نگاه با سوفیا نگاه

 .ندارم قبول من !نامردیه این :پدرینا

 !بکش رو لعنتی اهرم اون خودت پس :توماس

 ...ولی ...ولی !من؟ :پدرینا

 بکشد؟ را اهرم تا داشت را این جرئت واقعاً آیا .بدهد باید جوابی چه نمیدانست پدرینا

 :گفت دانا او، سکوت از پس

 .بذاری احترام جمع تصمیم به باید پس -

 :داد جواب تندی با سارا پدرینا، جایبه

 .باشه گرفته رو تصمیم این جمع ندارم یاد به جمع؟ -
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 ...که اونایی .میکنیم رو کار این االن همین پس :دانا

 .کرد قطع را دانا حرف زنانه صدایی

 .میکشم رو اهرم این من .نیست گیری رای به نیاز -

 دست و ایستاده اهرم کنارحاال که بود پوستسیاه دختر همان صدای صدا، .چرخید صدا آن بهسمت هانگاه همه

 .بود گذاشته اهرم روی را راستش

 ...ولی ...و :سارا

 .باشخودت مراقب تو .نمیاد پیش من واسه مشکلی .سارا نباش نگران :پوستسیا دختر

 مسابقه این هم ما و خونه میریو برمیگردی خوب دختر یه مثل و میشی حذف تو .نمیاد پیش مشکلی که معلومه :دانا

 .میدیم ادامه رو

 .میشد بعد مرحله به آنها صعود باعثچون بود؛ آمده خوششان پیشآمده موقعیت از بعضیها .بود ایدوگانه جو حاکم، جو

 هم و بودند ناراضی مسئله این از هم دیگر، برخی و بود شده صادر ایناجوانمردانهحکم چون بودند؛ ناراضی دیگر برخی

 :شد اندازطنین دوباره عمومیروابطمسئول صدای .شود حذف مسابقه از اینگونه نداشت دوست کسی هرحالبه .راضی

 .اول مرحلهی اتمام تا دقیقه سه -

 :گفت و انداخت زمین را سرش پوستسیاه دختر

 ...تو خاطربه -

 بگویم، تردقیق یا چیز سه و شدایجاد اهرم آن باالی سقف، در مربعی سوراخ سه اهرم، شدن کشیده با .کشید را اهرم

 سمت در دیگر گرگ دو و آمد فرود پوستسیاه دختر سر رویدقیقاً هاگرگ از یکی .پریدند پایین به سقف از گرگ سه

 .گریختندعقب به ترس از همه .شد بلند مردان فریاد و زنان جیغِ صدای لحظه همین در .آمدندفرود او راست و چپ

 گرگها آن بین در حاال که کسی شدند؛ پوستسیاهدختر بدن دریدن مشغول و کرده حمله دختر آن به بالفاصله گرگها

 .بود بیفایده البته که میزد، دستوپا آنها دستاز فرار برای و بود زدن جیغ مشغول
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 :شد پخش مانیتور از عمومیروابط مسئول صدای لحظه، همین در

 به منتهی درهای .شد حذفمسابقه از[۱]علوی جاسمین خانم نُه، شماره کنندهشرکت .رسید اتمام به اول مرحله -

 به مربوط اتاق به و شده خارج مانتیور این راست سمت در ازکنندگانشرکت باقی .میشوند باز دقیقه یک برای بعد اتاق

 .تمام .بروند بعد مرحله

 از نمیتوانستند که بودند شدهشوکه آنقدر و بودند هولناک یصحنه آن دیدن مشغول همه .نداشت رفتن پای کسی

 .بخورند تکان جایشان

 !میمیریم هم ما وگرنه بریم، اینجا از باشید زود -

 غیبی دستی انگار اما بکنند؛ بایدکارچه نمیدانستند واقعاً اگرچه آنها .آورد خود به را همه که بود جاستین صدای این

 .شدند خارج اتاق از دیگری از پسیکی که شد این و میبُرد خروجی در سمتبه را آنها

 آن سقف در و بود نفر دو تقریباًیاندازه به آن عرض که شدند سفید تماماً و تنگ نسبتاً راهرویی وارد گذشتند، که در از

 در از .بود باز که رسیدند دیگر در یک به راهرو انتهای در .داشتقرار هوا تهویه برای هاییدستگاه مشخص، فواصل با

 قبلی اتاقبه و ایستاده راهرو در هنوز که سارا، بهجز شدند؛ اتاق وارد همه .شدند بعدی اتاق واردسرعتبه و گذشتند

 حذف نبود بعدی اتاق در که هرکسو شده بسته دیگر ثانیه چند تا اتاق درِ میدانست که جاستین .بود شده خیره

 مثل .دید را عجیبی غم چشمانش در خورد، سارا به که نگاهش .کرداتاق وارد و گرفت را سارا دست سرعتبه میشود،

 .داشتندرا حس همین همه شاید البته .بود هضمغیرقابل برایش دلخراشی این به ایصحنهدیدن اینکه

 .میکردند نگاه همدیگر به حیرت با باقیمانده نفر نُه و شد بسته اتاق درِ بعد ثانیه چند

 .میشد آغاز دیگر دقیقه ده تا دوم مرحله

*** 

[ 1 ] Jasmine Alauoi 

*** 

 مکعب :دوم مرحله
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 آنچه هیچکس .بود کرده پر شودبرگزار آن در دوم یمرحله دیگر دقیقه ده تا بود قرار که را اتاقی فضای حیرت و ترس

 .کنندگانشرکتاز یکی مرگ کرد؛نمی باور بود دیده که را

 اوج در هم آن مرگی، چنیندیدن بود؛ هم طبیعی .بود آورده باال دیوار کنار سوفیا .بودند شده ولو زمین روی اکثراً

 بود طوری ظاهرش .بود اتاق وارسی مشغول معمول طبقاما دانا .میکرد ایجاد سوفیا در را واکنشی چنین باید ناباوری

 .بود شده دریده هاگرگ توسط وحشیانه طرزیبه جوان زنی بودند، آن در که اتاقی درقبل دقیقه چند انگارانگارنه که

 .آورد خشم به را توماس دانا، بیخیالی این

 .کردی تو که کاری خاطربه هماون .مُرده اونطور نفر یه نیست هم خیالت عین اینکه مثل !دانا؟ بیخیالی انقدر چرا -

 !کردیم ما که کاری -

 .دهد توضیح او به را قضیه این توماس با رودررو تا برگرداند را رویش دانا

 .کردید حمایت من از دادم رو نظرم من که موقعی هم شما که نره یادت -

 .نداشت قضیه این با مخالفتی توماسحداقل .میگفت راست هم تقریباً .بود شده متحیر بود شنیده که جوابی از توماس

 .بیاورد توجیهی کرد سعی بود، خورده جا دانا پاسخ این از که توماس

 .بشه کشته کسی قراره نمیکردم فکر من -

 !میکردم؟ فکر من مگه :دانا

 نکردی؟ فکر عواقبش یهمه به کنی عمل اینکه از قبل چرا پس :آدام

 .نبود وقت چون :دانا

 :گفت لب زیر و آرام بود، شده بهتر کمی حالش حاال که سوفیا

 !مرگ؟ !بشه اینطوری نبود قرار چرا؟ -

 .کنیم شروع رو دوم یمرحله باید و نیست وقت ظاهراً هم حاال :دانا
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 .شد بلند مانیتور از صدایی

 باید هرکس که میشود داده روبیکمعکب یک کنندگانشرکت از هرکدام به مرحله این در :دوم مرحله دستورالعمل -

 شصت شروع زمان از و نشسته خود صندلی روی کنندهشرکتهر .کند حل دیگری کمک بدون و تنهاییبه را آن

 .تمام .ندارد را روبیک مکعب حل درمورد کردن صحبت حقمرحله، پایان تا دقیقه

 اتاق همان در بودند، هاصندلیهمان .کردند نگاه بودند، شده چیده اتاق دورتادور که هاییصندلی به کنندگانشرکت

 بیشتری فاصله با حاال و بود شده کم یکی که بود هاصندلی تعدادها،تفاوت تنها .بزرگ مانیتور همان با ای،دایره سفید

 سه آن دیگرکه بود سقفی و نداشت وجود دیگر که اهرمی بودند، شده چیده هم به پشت و واردایرهصورت به هم از

 .نداشت را مکعبی سوراخ

 کنیم؟ حل رو روبیک مکعب و صندلیا سر بشینیم باید حاال خب -

 را آنها بتواند ترراحت تا کندساده خودش برای را مسائل داشت عادت پدرینا اما نبود؛ سخت مرحله این درک اگرچه

 .بفهمد

 .ظاهراً آره :فیلیپو

 .نشده تموم وقت تا کنیم حلش زودتر بشینیم پس خب :جاستین

 .کنیمصحبت مسائل سری یه به راجع قبلش بهتره .زیاده وقت نیست، هم ایعجله :توماس

 .مونده دقیقه شصت شروع تا دقیقه پنج هم هنوز آره، :سارا

 کنیم؟ مکعب کردن حل صرف هم رو دقیقه پنج این نیست بهتر ولی :پدرینا

 مطمئنا .میکنیم صحبتهامکعب کردن حل طی .کنیم حل رو هامکعب فعالً بهتره .میگه راست پدرینا آره، :آدام

 .نمیشه حسابقانون خالف روبیک مکعب از غیر چیزی درمورد ما صحبت

 !کنیم؟ حل روبیک مکعب و بشینیم االن اتفاق اون از بعد دارن انتظار واقعاً :آدام

 .رفیق نیست ایدیگه چاره :فیلیپو
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 .دوم مرحله اتمام تا دقیقه شصت :عمومیروابط مسئول

 .صندلیا سر بشینیم دیگه خب :سوفیا

 سوفیا؟ خوبه حالت :سارا

 .کنم حل رو &@# مکعب این مجبورم ولی خیلی، نه :سوفیا

 روبیک هایمکعب تمام .نشستو برداشت بود آن روی که را روبیکی مکعب و رفت صندلی یک سمت به هرکسی

 ریخته هم به آنقدر اگرچه بود؛ شده ریخته درهم هم هاوجه تمام.کاشی نُه وجه هر در و وجه شش بودند؛ استاندارد

 همهحاال .کرد حل را آن بتوان تا بود نیاز روبیک مکعب با آشنایی و دقت کمی و باشد مشکلآنها حل که نبودند

 .بودند شده روبیک مکعب کردن حل مشغول

*** 

 را خود یشده حل روبیک مکعب خوشحالی ینشانه به توماس بعد، دقیقه پنج تقریباً

 :زد فریاد و برد باال

 .نمیخواد زیادی وقت گفتم که دیدید !اول !هورا -

 !گنده مرد کنی خوشحالی هابچه مثل نمیخواد زیاد حاال !هاهاها :فیلیپو

 .نشاند فرو زود خیلی را توماس خوشحالی فیلیپو، حرف این

 تقویت واسه منه روز هر کارچیزا این .فضانوردا ما واسه مخصوصاً .نداره خوشحالی هم خیلی میگی، راست :توماس

 ...ما آخه ذهنم؛

 !باشه؟ کنیم، تمرکز ما بذار و شو خفه دیگه خب :سوفیا

 !نشنود سرکوفت همبقیه توسط تا کند سکوت داد ترجیح توماس !کند بدتر را او حال که بود سوفیا نوبت حاال

 .کرد روبیک مکعب حل اعالم هم دوم نفر اینکه تا گذشت، سکوت به ایدقیقه چند
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 .کردم حل هم من -

 !سکوت این از مُردم .بزنیم حرف باهم بیا سارا خب !عالی هم خیلی :توماس

 به تمرکزش نمیخوام .میزنیم حرف بعد کنه، تموم بذار .نشسته دانا تو، و من بین :سارا

 .بخوره هم

 همزمان رو ذهنم میتونم من .کنید صحبت باهم میتونید دکتر، خانم نیست مشکلی :دانا

 .کنم متمرکز مختلف مسائل روی

 .عالی هم خیلی :سارا

 :گفت توماس به رو بعد

 !نیستن فانکشنال مالتی کههمه .نخوره هم به بقیه تمرکز که آروم فقط کنیم؟ صحبت چی به راجع توماس، خب -

 .اُکی :توماس

 .شدند صحبت مشغول آرام صدایی با دو آن بعد

 .نیست سابق مکانهمون ما مکان اینکه درمورد .میکردم فکر دانا حرفای درمورد داشتم سارا، میدونی -

 خب؟ -

 .بدن تمرین رو فضانوردا بخوان که جاییه شبیه اینجا راستش ببین، -

 تمرینی؟ چه -

 .کنن زندگی دیگه نفر دو-یکیکنار یا تنها روز، نه توش مشخصه شب نه که محیطی تو روز چند بتونن باید فضانوردا -

 همونجاست؟ اینجا میگی تو و -

 .ظاهری نه عملکردی، لحاظ از حداقل .اونجاست به شبیه -
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 میدونی؟ [۱]سیفر میشل نام به شناسیزمین به راجع چیزی تو توماس، .شاید -

 باشه؟ نداشته زمان از اطالعی تا کرد حبس غار تو رو خودش بار چند که همون -

 داشته زمان از درکی شب، وروز از آگاهی عدم و ساعت نبودِ علیرغم میتونه آدم فهمیدن که شد این نتیجه و آره -

 .باشه

 درون؟ ساعت -

 .باشه منظور این برای مسابقه این میدونم بعید البته دقیقاً، -

 ...شاید میکنم فکر ولی آره، -

 :گفت و کرد قطع دانا را توماس حرف

 .بدیم ادامه نفره سه رو بحث میتونیمحاال .شد تموم هم من روبیک مکعب کار ولی میکنم؛ قطع رو حرفتون ببخشید -

 شدی؟ ما حرفای متوجه :توماس

 هستیم؟ کجا االنما میکنی فکر توماس، خب !بدم انجام رو کار چندتا واحد آنِ در میتونم که گفتم :دانا

 .میگفتم اینجا شباهت درمورد داشتم فقط نمیدونم، :توماس

 .بریم ماه به نیست قرار ما مطمئناً ولی :دانا

 .باشیم اونجا هم االن همین شاید :سارا

 .میکنم حس دور از رو ماه من غیرممکنه؛ :توماس

 میکنی؟ حسش االن و :دانا

 .نه قطعاً :توماس

 :گفت و انداخت نگاهی اطراف به سارا
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 .خبره چه بیرون بفهمی که نداره وجود راهی هیچ اینجا -

 زمین از میتونستیم االن مابود، ماه اینجا اگه یعنی این و زمینه سطح ششمیک حدوداً ماه سطح جاذبه ولی :توماس

.بزنیم سقف به رو دستمون و بشیم بلند

 .باشه جاذبه تقویت سوله یه اینجا شاید :دانا

 !هستیم؟ [۲]ناسا تو جایی االن ما میگی یعنی :توماس

 .ناسا به مربوط جایی هم شاید :دانا

 .میشهتأمین جایی از داره و تزریقیه هم اینجا اکسیژن حتماً .کنم باور نمیتونم اصالً :توماس

 .شاید :دانا

 .کرد صبر باید فعالً .نیست موضوع این دونستن برای راهی گفتم، که همونطور :سارا

 .کرد پُر را فضا سکوت دوباره

*** 

[ 1 ] Michel Siffre 

[ 2 ] NASA (National Aeronautics and Space Administration) ملی کل اداره 

 هوا و فضانوردی

 .دوم مرحله اتمام تا دقیقه پانزده -

 متوجه باقیمانده زمان به راجمع بود، نامشخص کنندگانشرکت برای هویتش هنوز که عمومیروابط مسئول صدای

 که فیلیپو جزبه آنها تمام سپس .بودند کرده حل را روبیکشانمکعب افراد بقیه پدرینا، و آدام کار،اس جزبه حاال .ساخت

 مشغولنباشد بلند خیلی صدایشان که طوری بزند، هم به را تمرکزشان نمیخواست و بودنشسته اسکار و آدام بین

 .شدند صحبت

 باشه؟ میتونسته چی دلیلش کردن؟ انتخاب رو روبیک مکعب چرا نظرتون به :سارا
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 :گفت سارا سوال این به پاسخ در توماس ثانیه، چند از پس

 .جالبه کردنش حل چون شاید -

 .جالبه شونواسه آدماکشتن فقط اونا .باشن جالب چیزای فکر به باشن بقیه قاتل که آدمایی نکنم فکر :دانا

 .گذاشتن بعداً رو ترسختمراحل حتماً و دومه مرحله این آخه باشه؛ بوده سختیش درجه خاطربه کنم فکر :سارا

 مکعب مکعب، این معتقدنبعضیا .کنم صحبت جالب چیز یه درمورد بذارید شد، جالب موضوعات بحث که حاال :دانا

 یا جادویی عدد یه مختلف عقاید اکثر بین هم هفت خبو شده تشکیل رنگ هفت از چون جادوییه، میگم، رو روبیک

 .مقدسه حتی

 .زرد و سبز نارنجی، آبی، قرمز، سفید، داره؛ رنگ شیش فقط که مکعب این ولی :توماس

 .هفتم رنگ میشه مکعبه، خود رنگ که سیاه و :دانا

 .میگن هم جادویی مکعب بهش همین واسه و :سارا

 .کرد تأیید را سارا گفته این سر حرکت با دانا

 چیه؟ هفت عدد به راجع نظرتوندارید، سروکار علمی مسائل با فقط که پزشکا شما دکتر؟خانم چیه شما نظر :فیلیپو

 مرحله هفت مرگ، مواقع بعضیدر و کُما همون یا هوشیاری کامل فقدان تا کامل هوشیاری از ...هفت ...هفت :سارا

 متخصصین ما جادوییِ هفت همون این شاید .هستمرحله هفت فقط نرمال زندگی و مرگ بین یعنی هست؛

 .باشه مغزواعصاب

 میشن؟ حساب هوشیاری مرحله یه هردوتاشون کُما و مرگ :جاستین

به مرگ برخالف آدم روح میدونیمفقط .میفته شواسه اتفاقی چه دقیقاً میره کُما به آدم وقتی نمیدونیم ما خب :سارا

 یک در هردو بودن، زنده لحاظ از نه و هوشیاری لحاظ از ولی برگرده؛اون به میتونه و نمیشه جدا جسم از کامل طور

 .دارن قرار مرحله

 بوده؟ چی مورد این در متخصصین تحقیقات نتیجه و :فیلیپو
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 .نشدهپیدا کُما از بیماران نجات واسه قطعی حلراه اما داره؛ ادامه تحقیقات هنوز خب :سارا

 .کنه حلش هرگز بتونه انسان میدونم بعید که مسائلیه از دسته اون جزء مرگ، :دانا

 ...مرگ

 :شدبلند اسکار صدای حین همین در .کرد سکوت بود انداخته پایین را سرش درحالیکه بعد

 .کردم تموم هم من !تمام -

 حال چه در دو آن وضعیت نمیدانست کسی .بودند مانده پدرینا و آدام فقط دیگر حاال

 روبیک مکعب درمورد باهم نباید اینکه هم و بود یکدیگر به پشتشان هم چون است؛

 .میکردند صحبت همدیگر

 چطوره؟ نفر دو شما اوضاع !آدام !پدرینا :توماس

 :گفت تلخی اوقات با میکرد، نگاه روبیک مکعب به عجیبی حالت با که پدرینا

 .برمیامپسش از ولی مشکله؛ کمی راستش !ایمبچه انگار !ما دست دادن چیه مزخرفات این -

 .کنم حلش بتونم امیدوارم ولی مشکله؛ پازال این کردن حل سن این تو :آدام

 :گفت آدام به خطاب و کشید سرش موهای به دستی فیلیپو

 !مرد بجنب !آدام نشدی پیرتر من از هنوز -

 جدیت با نفر دو آن سپس .زد محوی لبخند بود، مکعب کردن حل درگیر کهدرحالی آدام

 .دادند ادامه را روبیک مکعب حل قبل به نسبت بیشتری

 مکعب مدت این تو باید اونا یعنیاین و باشه مونده دیگه دقیقه ده کنم فکر االن .اومد پیش مواسه سوال یه :جاستین

 ...دوتاشون نکنن حل اگه و کنن حل رو
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 .بود تلخ برایشاین و مُرد خواهند آنها هردوی که میگفت باید زیرا کند؛ تمام را اشجمله نیامد دلش

 .چیه حذف از منظور مسابقه این تو که نیست ذکر به الزم و میشن حذف دوتاشون :دانا

 .بپرسه ایدیگه سوال میخواست جاستین کنم فکر اما :سارا

 و کرد نگاه سارا به اسکار .بفهمدرا اشنگفته سوال توانسته او که بود فهمیده و شد خیره سارا آبی چشمان به جاستین

 :گفت باشد، جایزهاش گرفتن منتظر که کودکی مثل

 !چیه؟ سوال اون -

 :گفت اسکار به رو و برگرداند جاستین از را نگاهش سارا

 .میشه چی کنن حل رو مکعب دوتاشون اگه که -

 .شد عوضکمی اشچهره حالت باشد، شده موضوع متوجه اینکه مثل بعد و کرد فکر کمی اسکار

 !دانا آقای شد سخت کارِت !غیرداوطلبانه انتخاب هم باز !هاهاها :فیلیپو

 :گفت و داد تکان سری تفاوتیبی با دانا

 .نداره ربطی من به دفعه این -

 اول مرحله هایدشواری تکرار معنیبه این اما بود؛ خوشایند باقیمانده افراد برای آنها هردوی توسط مکعب کردن حل

 به توجه با اگرچه که هردو، شدن حذف یعنی آنها هردوی نکردنحل و بود غیرداوطلبانه صورت به نفر یک انتخاب در

 بهترین شاید .بود نیز سرهمپشت مرحله دو صعود معنی به همچنین ولی بود؛ ناخوشاینداول مرحله تجربه

 .بود دیگری توسط آن نکردن حل و یکی توسط مکعب کردن حل حالت،

 .نمونده وقتی !دیگه باشید زود :توماس

 توی کسی شدن برنده مانع مازدن حرف بدیم اجازه نباید .کنن تمرکز بذار .توماس نکن پرت رو حواسشون :جاستین

 .بشه مسابقه کلی طوربه و مرحله این
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 بودند، نتیجه منتظر همه .شد حاکم کنندهخفقان محیط آن در سکوت کوتاهی مدت برای

 :شد بلند پیروزی ینشانه به نفر دو آن از یکی صدای اینکه تا

 !کردم تمومش -

 اینکه برای توماس .بود نشده روبیکمکعب حل به موفق هنوز آدام که بود معنی این به این و بود زنانه صدایی صدا، این

 :گفت بدهد روحیه آدام به

 ...هنوز !آدام باش زود -

 کرد قطع را توماس حرف مانیتور از شدهپخش صدای

 بعد اتاق به منتهی درهای .شدحذف مسابقه از رایز آدام آقای هشت، شماره کنندهشرکت .رسید پایان به دوم مرحله -

 مرحله به مربوط اتاق به و شده خارج مانتیور این راست سمتدر از کنندگانشرکت باقی .میشوند باز دقیقه یک برای

 .تمام .بروند بعد

 !مونده وقت هنوز ولی :جاستین

 .بازنده فرد یعنی نفر، آخرین .نیست مهم وقت :دانا

 ...اونوقت حرکت، چهارتا-سه فقط !شد تموم !کنید صبر :آدام

 ...بیب ...بیب ...بیب

 !چیه؟ صدای دیگه این ...ا :آدام

 !شده؟ چی :فیلیپو

 .شیم بلند جامون از بتونیم دیگه کنم فکر :دانا

 روبیک نشده حل مکعب و بودنشسته آنها به پشت صندلی روی او .کردند نگاه آدام صندلی به و شدند بلند باهم همه

 .آمدمی آدامروبیک مکعب درون از بیب بیب صدای .دستش در هم
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 !باش مواظب آدام :دانا

 !چی؟ :آدام

 !بوم

 کلیبه را او صورت انفجار، از حاصلآتش و شد منفجر او دستان در آدام روبیکِ مکعب مهیبی، صدای شدن بلند از پس

 ینابودشده و سوخته صورت به واجوهاج همه .شدند پرت اتاق وسطدر زمین، روی عقب، به اشصندلی و او .سوزاند

 با توماس و سارا .برگرداندسرعتبه را رویش و کند تحمل نتوانست سوفیا .بود دلخراشی یصحنه .میکردندنگاه آدام

 .رفتند عقب به دوقدم-یکی وحشت

 !آدام !نه :فیلیپو

 !نداریم وقت !میشه بسته االن در !بدوید :جاستین

 ...آدام ولی :فیلیپو

 .بشیم خارج اینجا از زودتر باید .کرد نمیشه کاری :جاستین

 در و بعدی اتاق به در شدن بستهاز قبل تا دویدند اتاق خروجی در سمتبه سراسیمه جاستین، فریاد با جمعیت دوباره

 قبلی اتاق به منتهی در شدند، اتاق وارد که افراد همه .شوند خالصاتاق این از و برسند مسابقه بعدی مرحله نتیجه

 .بود مانده سوممرحله شروع تا دقیقه ده حاال از .بود کرده زدهحیرت قبلی مرحله اتفاق را همه دوبارهحاال .شد بسته

*** 

 اکسیدکربندی یا اکسیژن :سوم مرحله

 .داشتند قرار سختی وضعیت در.باشد ناراحت یا کند خوشحالی باید مرحله هر از گذر از بعد نمیدانست هیچکس شاید

 .بودند خودشان بعدی یمرحله بازنده شاید .بود کمینشاندر هرلحظه مرگ خطر که بود این اینها یهم از بدتر

 .میکشید را انتظارشان چیزیچهنمیدانست هیچکس

 .کنندصحبت باهم باقیمانده نفر هشت تا بود مناسب فرصتی بعد مرحله شروع تا دقیقه ده
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 !مسابقه نشد که این !وضعشه؟ چه این :پدرینا

 !من خدای اوه !دیدید؟ رو آدام صورت :توماس

 .نیستدنیا قهرمان اسمش دیگه بشه، رد دیگه نفر نُه جنازه روی از بخواد که قهرمانی :اسکار

 .چیه کشتاروکشت همهایناز هدفشون نمیدونم .ستمسابقه این طراحای از مشکل نیست، ما از مشکل :دانا

 میدونن؟ چیزی برنامهاین دقیق جزئیات درمورد دیگهای کوفتیِ هرجای یا اینترپل پلیس، نظرتون به :فیلیپو

 عادت اینکه واسه بشیم، سربازبود قرار وقتی ما .نمیشد کار این انجام به راضی هیچکس وگرنه میدونم بعید :جاستین

 تو جنگ از قبل هیچوقت .میذاشتن شده سازیشبیه محیطتوی رو ما میمیرن، که آدمایی دیدن و کُشتن به کنیم

 .نکشتیم آدم واقعی محیط

 :گفت میکرد نگاه قبلی اتاق سمت در به درحالیکه توماس

 .کنه حلش نتونست پروفسور، اون آدام، چرا نمیدونم .نبود سختی کار مکعب اون حل -

 ناتوانن؟ لباسا کردن اتو و شستنظرف مثل روزمره، کارای انجام توی هادانشگاه برتر هایرتبه از خیلی میدونستی :دانا

 .داره خود جای که روبیک مکعب حل

 ...شاید ...شاید .اومده پیش مشکلی حتماً .بشه اینطوری نبود قرار :سوفیا

 سوفیا؟ چی شاید :سارا

 باشه. World Media  شرکت افراد از غیر کسانی دست به مسابقه این میکنم حس ولی نمیدونم؛ :سوفیا

 خبریم؟بی ازش ما که میدونی چیزی میکنی؟ رو فکر این چرا :دانا

 .ندادهانجام این مشابه کار حاال تا شرکت اون که میکردم فکر داشتم فقط !نه !ها؟ :سوفیا

 .هست باری اولین یه چیزی هر واسه :جاستین

 ...ولی :سوفیا
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 ...سوم مرحله دستورالعمل -

 .کرد قطع را سوفیا صحبت عمومیروابط مسئول صدای

 مرحله، این زمان دقیقه شصتشروع از پس دقیقه پانزده .کنید سر تنفسی بد وضعیت با باید شما مرحله، این در -

 ...یافته کاهش اتاق این اکسیژن ذخیره

 !چیزهمهبی #@& لعنتیِ شو خفه -

 سمتبه درواقع و مانیتور سمتبه بود، داده دست از را خود کنترل درحالیکه توماس

 شود ساکت که فهماند او به دست اشاره با دانا اما میکشید؛ فریاد عمومیروابط مسئول

 .بشنوند را عمومیروابط مسئول هایحرف ادامه بتوانند تا

 ....تمام .شد خواهد اضافه اکسیدکربندی-

 .هواییبی :سارا

 .اکسیدکربندی اون از بدتر و :اسکار

 .میمیریم اکسیژن نبود از بسازه، رو کارمون اکسیدکربندی اینکه از قبل :سوفیا

 در دیاکسیدکربن .درمیاره پا ازرو آدم اکسیژن کم غلظت از زودتر اکسیدکربندی بیشتر غلظت .برعکسه اتفاقاً :اسکار

 .میشه کشنده برسه درصد ۱ حدود به مقدار ایناگه ولی میده؛ تشکیل رو هوا از درصد %۳عادی حالت

 اسکار؟ چیه تخصصت .داری شیمی درمورد خوبی اطالعات :فیلیپو

 رو OxiMakers شرکت اسم.معروفه المللیبین سطح در زمینه این تو کارم البته .هستم شیمی مهندس من :اسکار

 شنیدی؟

 !نشده کشیده شیمیایی مواد به کارم متاسفانه نه، :فیلیپو
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 میتونه که ،OxiInject جنگ؛ میدان در سربازان برای اکسیژن تزریق تکنولوژی جدیدترین سازندگان :جاستین

 .کنه تامین رو دقیقه ۳1 حدود برای نیاز مورد اکسیژن

 جاستین؟ کردی استفاده محصول این از :اسکار

 .ضروری مواقع واسه داشتم، خودم با جنگ تو همیشه ولی نه :جاستین

 !نیست همراهت متأسفانه که موقعیته ترینضروری االن و :سارا

 با را اتاق و گرفت باال را سرشسپس .زد بدشانسی ینشانه به لبخندی و داد تکان تأسف نشانه به سری جاستین

 .بود اکسیژن تأمین شاید یا فراربرای راهی دنبال غریزی طوربه ظاهراً .کاوید نگاهش

 !هاهاها !است این مسئله اکسیدکربن،دی یا اکسیژن :فیلیپو

 .بمیرهاکسیژن نبود از کسی بذاریم نباید که اینه مسئله نیست، هیچکدوم مسئله اتفاقاً :پدرینا

 میشه؟ چی اونوقت و :دانا

 .کنمتحمل رو دیگه نفر یه مرگ دیدن نمیتونم دیگه که من !میشه؟ چی چی یعنی :پدرینا

 کنی؟ تحمل رو همه مرگ دیدن میخوای پس :دانا

 !چیه؟ منظورت :پدرینا

 :گفت داشت لبش روی عجیبی لبخند درحالیکه دانا

 .است مسابقه این قانون این همه؛ یا نفر یه یا -

 :گفت بود انداخته پایین را سرش درحالیکه توماس

 .نمیومدم و میکردم گوش دوستم حرف به کاش !مسابقه این به لعنت -

 !چنده؟ ساعت میگه درونتون ساعت کالرک، خانم :فیلیپو

 .بودم شده خسته تاکشتیک از .کردم خاموش رو درونم ساعت :سارا
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 :شد شنیده دوباره عمومیروابط مسئول صدای

 .سوم مرحله اتمام تا دقیقه شصت -

 .مونده دقیقه پونزده فقط فرایند شروع تا االن از :سارا

 :گفت و برگرداند جاستین سمتبه را رویش دانا

 نداری؟ حلی راه اینطوری شرایط واسه تو جاستین، -

 :گفت و کرد فکر کمی جاستین

 3 برای آب بدون ساعت، سه برای سخت محیط در دقیقه، سه برای هوا بدون ماندن زنده بقا؛ برای؛«سه»قانونِ چهار-

 .رسید ذهنم به تزریقی آمپول اون جزبهکه چیزیه تنها این .هفته 3 برای غذا بدون و روز

 !نمیخوره ما درد به خیلی لحظه این تو که :دانا

 :گفت جمع به رو سارا

 دیدید؟ رو مُرده اکسیژن نبودِ از که انسانی حاال تا -

 !خوشبختانه نه :سوفیا

 رو مرگ ایدیگه طور اون ازقبل بمیره، اکسیژن کمبود از کسی قراره اگه امیدوارم .ناخوشایندیه یصحنه خیلی :سارا

 .کنه تجربه

 .میکُشه رو ما اکسیدکربندی از هوا اشباع هوا، اکسیژن اتمام از قبل که، گفتم :اسکار

 بکنه؟ رو خودش کار اکسیدکربندی تا میکِشه طول دقیقه چند اسکار، ببینم :سوفیا

 بستگی دیگه شرایط خیلی و فردتنفسی ظرفیت دیاکسیدکربن، تزریق اکسیژن، کاهش مقدار اتاق، این محیط به :اسکار

 .داره

 .بمیره نفریه حداقل دقیقه 45 از کمتر تو که شده تنظیم طوری که اینه واضحه که چیزی ولی :دانا
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 .شد فرماحکم جمع بر سکوت دانا، جمله این با

*** 

 :شکست عمومیروابط مسئول صدای را، جمع سکوت

 .اکسیدکربندی تزریق و اتاق اکسیژن ذخیره کاهش آغاز -

 .شد شروع دیگه خب :فیلیپو

 .میشه تموم دیرتر اکسیژن باشی ساکت !نزن حرف :سوفیا

 ...اینکه از قبل :اسکار

 !دیگه کن بس فهمیدیم، :!@#& سوفیا

 اکسیژن مصرف با بود مساویبیشتر، فعالیت که چرا بود، هم منطقی البته و بود هوا اکسیژن نگران خیلی سوفیا ظاهراً

 .میکرد را خودش کار اکسیژناز زودتر اکسیدکربندی اسکار، هایگفته طبق اما .بیشتر

 زوربه هم هانفس صدایحتی .نداشت زدن حرف جرئت کسی .کرد طغیان فضا در سکوت مرحله، شروع دنبال به

 که اتاقی خالی دیوار به همه .کنند مصرف کمتری اکسیژنکشیدن، نفس آرامتر با داشتند سعی شاید .میشد شنیده

 .ماندند ساکت و دادند تکیه بود، مانیتور دیوار و ورودی در به نزدیک و نداشتنشستن برای ایصندلی حتی

.شکست را آن و شد خسته سکوت از نفر یک باالخره دقیقه، چند از پس

 .نده جواب نخواست هم کسی میزنم، حرف من -

 انرژی نمیخواست .نگفت چیزیاما آمد؛نمی خوشش موقعیت این در زدن حرف از اگرچه سوفیا .بود پدرینا صدای این

 .بدهد هدر را خود

 حرفا این و اکسیژن کمبود نگرانهمین واسه دادم؛ انجام زیادی ایروبیک هایورزش و ایمحرفه ورزشکار یه من :پدرینا

 رو همدیگه موندیم، زنده اگه امیدوارم ولی نه؛ یا بریممی دربه سالم جون اینجا از نمیدونم بگم خواستم .نیستم

 .نکنیم فراموش
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 کرد؟ خطور ذهنت به بحث این یهویی شد چی حاال :جاستین

 ...شاید نمیدونم، :پدرینا

 !میکنم شخفه دستامهمین با خودم بزنه، حرف دیگه کلمه یه کسی اگه !نفهم @#& یدختره شو خفه :سوفیا

 جوونی که تو .میره بین از زودترپیرتره، همه از که اونی نباش، هم نگران .نیست دعوا وقت االن !دختر باش آروم :فیلیپو

 .داری نفس حاالحاالها و

 .مُرد خواهد او از زودترفیلیپو که شد خوشحال دلش ته هم شاید .کرد قانع کمی را سوفیا فیلیپو، حرف این

 :شد پخش عمومیروابط مسئول صدای که زمانی تا .فراگرفت را جمع سکوت دوباره

 .دوم مرحله اتمام تا دقیقه پانزده -

 جاستین، و پدرینا جزبه .بودگذشته اکسیدکربندی افزایش و اکسیژن کاهش فرایند شروع از دقیقه سی یعنی این

 دستانش بود، گرفته را رویشوسر عرق حاال و داشت استرسهنوز سوفیا .بود شده همراه سختی با بقیه کشیدننفس

 .گرفت آرامیبه را او دست سوفیا، به دادندلگرمی برای ولی بود؛ خوب اشعمومیوضع که سارا .لرزیدندمی

 اضطراب نشانههای بود؛ فایدهبیتالشش البته که دهد نشان آرام را خودش کرد سعی و زد ایمضطربانه لبخند سوفیا

 ناشی او باالی سن از فیلیپو بد حال اگرچه نداشت، سوفیا ازکمی دست هم فیلیپو روزوحال .میزد موج اشچهره در

 .استرس نه و میشد

 .نباشه خوب اسکار حال کنم فکر ها،بچه -

 میشد اشنهـ*ـسی قفسهحرکات از .بود افتاده زمین رو هوشبی اسکار .کرد جلب او به را جمع توجه پدرینا صدای

 .میزد آرام بود گرفتهرا آن سارا که نبضش اگرچه است، زنده هنوز که فهمید

 .شده سخت شواسه کشیدننفس صورتش، روی ماسک این خاطربه کنم فکر :سارا

 ...بعدی مرحله رفتیم ...شد تموم کنم فکر ...دیگه خب :سوفیا

 ...فقط اون .نمرده هنوز نکن، عجله :جاستین
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 .بیرون میریم ...جهنم این از ما ...ما و میمیره زودیبه ولی :سوفیا

 !باش آروم ...سوفیا باش آروم :سارا

 ...من ...من ...باشم؟ آروم ...موقعیت این تو ...چطور :سوفیا

 .افتاد زمین روی بیهوش هم او کند، تمام را اشجمله اینکه از قبل

 .هست اسکار به حواسم من .برس سوفیا به برو سارا، :پدرینا

 .میداد نشان را خودش داشت اکسیژن کمبود دیگر .رفت سوفیا سمتبه سارا

 !ها ...باشم داشته نفس هنوز ...کردمنمی فکر :فیلیپو

 .شده عرق خیس .کنم لمس خوب تونمنمی رو نبضش .نیست خوب سوفیا حال :سارا

 چطوره؟ حالشون بقیه :جاستین

 .کردند اعالم را خودشان سالمتی الیک نشانه با توماس و سر دادن تکان با دانا و فیلیپو

 اتاق از ایگوشه بیحال وبودند شده عرق خیس که چرا نبود، خوب خیلی هیچکدامشان حال که بود مشخص البته

 .بودند نشسته

 میشنوی؟ رو صدام سوفیا، سوفیا، :سارا

 خوبه؟ حالت اسکار؟ :پدرینا

 ...تحمل .نمونده زیادی وقت :جاستین

 .رسید اتمام به سوم مرحله -

 :شد پخش بلندگوها از که بود عمومیروابط مسئول صدای

 باز دقیقه یک برای بعد اتاق بهمنتهی درهای .شد حذف مسابقه از [۱]استوکس سوفیا خانم یک، شماره کنندهشرکت -

 .تمام .بروند بعد مرحله به مربوط اتاق به و شده خارج مانتیوراین راست سمت در از کنندگانشرکت باقی .میشوند



 

 
 

46 

  
 قهرمانان دنیا 

 سید مهدی موسوی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .بودند شده قضیه متوجه همه اعالمیه، این شنیدن با

 .نمیزنه نبضش !سوفیا؟ :سارا

 نشنیدی؟ مُرده، اون نمیزنه، که معلومه :جاستین

 ...ولی :سارا

 را سوفیا و آمد پایین سرعت با طویلیفلزی چنگک و شد ایجاد سوفیا سر باالی سقف، در کوچکی سوراخ حین همین در

 .برد باال آرام و گرفت خود چنگ در شکمش از

 .بود صحنه آن تماشای مشغول زدهحیرت و نشسته جا همان همچنان سارا

 .نداریم وقت !بدو سارا :جاستین

 .بیرون ببریم رو اسکار کن کمک بیا !توماس :پدرینا

 .رفت پدرینا سمتبه سر اشاره با توماس

 .کنم کمکت بده رو دستت ...فیلیپو :دانا

 .ممنون ...میتونم خودم ...نه :فیلیپو

 اتاق سمتبه همه .گرفت رادستش و دوید سارا سمتبه جاستین .کردند حرکت خروجی در سمتبه هم فیلیپو و دانا

 را توجهشان سقف از صدایی ناگهان که میرفتند، خروجی

 .بودند کرده نیم دو به وسطاز را سوفیا بیجان جسد و بودند شده فشرده هم به چنگک هایتیغه کرد؛ جلب خود به

 به را خودش ترس شدت از و زد بلندی جیغ سارا .افتادزمین به سقف از زیاد خون با همراه ا،وفیس شده نصف بدن

 .نداشت ماندن جرئت کسیدیگر حاال .چسباند جاستین

 !سوفیا !من خدای اوه :پدرینا
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 !نداشت را اولش تازگی آن ها،مرگاین دیگر شاید .کردند طی بعدی اتاق سمتبه را خودشان راه معطلی بدون همه

 قابل هیچکس برای اتفاقات این .بودند آن شاهد ساعت سه حدود فاصلهدر آنها که بود ایبیرحمانه مرگ سومین این

 .نبود هضم

 .گرفت خود اختیار دررا اتاق بارخون سکوتی و شد بسته قبلی اتاق درهای .بودند شده بعد اتاق وارد همه حاال

*** 

[ 1 ] Sophia Stocks 

*** 

 سؤال :چهارم مرحله

 کش پدرینا .بودند نشسته اسکاربیهوش بدن کنار توماس و پدرینا .کردند رها اتاق در را خودشان باقیمانده، نفرِ هفت

 هم او بدن اما داشت؛ ایورزشکارانه هیکل اگرچه .انداخت هایششانهروی را موهایش و کرد باز را اشخرمایی موهای

 نپوشانده را آنها کوتاهشآستینتیشرت که انگشتانش تا بازوها روی عرق اثرات و بود آورده کم اکسیژنکمبود مقابل در

 .بود پیدا بود،

 البته .میگفت!«نم خدای هآُ»یک نفس، چند هر بین و میکشید نفس تندتند و بود شده ولو زمین روی حاال توماس

 از را عرق فیلیپو !باشد شده نزدیک خدا به اینطور فجیع،شکل آن به هم آن سوفیا، مرگ دیدن از بعد که بود واضح

ورودی در کنار دانا .نشست مانیتور رویروبه دیوارِ کنار در موجود صندلی هفت از یکیروی و کرد پاک سرورویش

 بار این همیشه، برخالف او .بودکرده باز هم را پیراهنش باالیی یدکمه دو باز،نیمه کراوات برعالوه حاال و بود نشسته

 .میداد ترجیح دیگرچیز هر بر را کردن تازه نفس او مشخصاً .بود ساکت

 ریششته به دستی کهدرحالیو کرد استفاده وقت از دلیل همین به و داشت بهتری وضعیت جاستین میان این در

روبه دیوارِ کنار هم، کنار صندلی هفت اضافه به بود، قبلی اتاق همانمشابه اتاق، این .شد اتاق بررسی مشغول میکشید،

 نزدیک دستگاهآن به .داشت قرار نامعلوم کاربرد با دستگاه یک آن رویروبه که مانیتور، کنار صندلییک و مانیتور روی

 .نبود روشن فعالً البته که بود لمسیتمامصفحه با نمایشگر یک دستگاه، آن ظاهراً که شد متوجه و شد

 :شد پخش عمومیروابط مسئول صدای بودند، کردن تازه نفس مشغول همه درحالیکه
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 مسابقه این جزئیات درمورد سؤالیکنندگانشرکت از هرکدام از ترتیببه مرحله این در :چهارم مرحله دستورالعمل -

 از دقیقه یک از پس .دهد پاسخ شده مطرح سؤال به تا دارد وقتدقیقه هفت کنندهشرکت هر .شد خواهد پرسیده

 به غیرمستقیمیا مستقیم کمک هرگونه .میشود مطرح بعدی کنندهشرکت سوال کننده،شرکتهر پاسخگویی زمان

 از غیر ایکنندهشرکت توسط پاسخ کردنوارد .شد خواهد خاطی کنندهشرکت حذف باعث پاسخگو کنندهشرکت

 مانیتور جلوی صندلی روی باید پاسخگویی برای .شد خواهد کنندهشرکتهردو حذف باعث پاسخگو، کنندهشرکت

 سایر برای مانیتورتوسط شده، داده پاسخوپرسش .کرد وارد را پاسخ صندلی رویروبه دستگاه از استفادهبا و نشسته

 .تمام .بود خواهد تصادفی پاسخگوییبرای هاکنندهشرکت ترتیب .شد خواهد داده نمایش کنندگانشرکت

 :زد فریاد عصبانیت با نداشت، عمومیروابط مسئول از خوشی دل بود معلوم که توماس

 !بکشیم نفسی یه بذار لعنتی -

 .کنه تکیه خودشاطالعات به باید هرکسی .کرد کمک کسی به نمیشه متأسفانه و اطالعات چالش :دانا

 :گفت دلسوزانه حالتی با و انداخت نگاهی اسکار به پدرینا

 چی؟ دربیاد اسکار اسم اگه -

 .بخریم وقت شواسهمیتونیم که جایی تا باید .میشه حذف مسابقه از نیاد هوش به موقعاون تا اگه :سارا

 چطوری؟ :پدرینا

 .بلده رو سؤال اگه حتی بشینه، دقیقه هفت آخر تا بده، جواب قراره که هرکسی :سارا

 آن از پس .نشاندند فیلیپو کناردوم، صندلی روی و کردند بلند را اسکار دانا و توماس .شد خیره اسکار به هانگاه یهمه

به همه کوتاه، بررسی یک از پس .کنند بررسی را آن تا رفتنددستگاه سمتبه درواقع و جاستین سمتبه باهم همه

 .برگشتند هاصندلی سمت

 تنها روی .نشستند مقابل طرفدر آخر صندلی دو روی هم سارا و پدرینا .نشست او کنار هم توماس و اسکار کنار دانا

 :گفت بود، شده ایمسئله متوجه که سارا لحظه،همین در .گرفت قرار جاستین هم موجود خالی صندلی

 ...استوکس ...سوفیا -
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 !چی؟ :توماس

 .استوکس رو؟ سوفیا فامیلیِ شنیدید :سارا

 گفت؟ رو این کی :توماس

 .نبوده حواست ظاهراً .عمومیروابط مسئول همون :دانا

 !کنم؟ توجه هم سوفیا فامیلیِ به وضعیت اون تو داشتی انتظار نکنه :توماس

 .گفت دروغ ما به فامیلیش یدرباره اون هرحال،به :سارا

 چرا؟ ولی :جاستین

 .بده لو رو خودش ...دانا مثل ...خواستنمی اینکه واسه ...شاید :فیلیپو

 .میکرد فاش رو مهمی ینکته اون فامیلی .بود ایدیگه چیز دلیلش خیر،نه :دانا

 بود؟ چی اون و :پدرینا

 :گفت و انداخت پدرینا به اندرسفیهیعاقل نگاه دانا

 !نرسید؟ ذهنتون به چیزی !استوکس !استوکس !داره؟ توضیح به نیاز واقعاً -

 :گفت بیاورد خاطربه را چیزی میکرد سعی و میکرد نگاه سقف به که توماس

 .شنیدم جایی یه .آشناست اسمش -

 برگزار رو مسابقه این که همون.World Media جمعی رسانه شرکت صاحب و کلرئیس[،۱]استوکس توماس :سارا

 .کرد

 :گفت شوق با بود شده قضیه متوجه حاال که توماس

 .اومد یادم حاال آره، آره اُه، -
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 بوده؟ دخترش سوفیا، دختر، اون و :جاستین

 .بوده پدرش پارتیبلکه نبوده، خاصش توانایی شده، وارد مسابقه این تو اینکه دلیل مطمئناً و حتماً :دانا

 .چیزهمه توی قدرتمند اهرم دو ...پارتی و پول :فیلیپو

 باشه؟ سوفیا پدر همون عمومی،روابط مسئول ممکنه :پدرینا

 .باشه داشته باید سالی پنجاهحداقل سوفیا پدر ولی باشه؛ باید جوونی مرد مشخصه صداش از میدونم؛ بعید :سارا

 رو این چرا فهمممی حاالباشه؟ World Media مسئولین کار نمیتونه کار این میگفت سوفیا یادتونه :جاستین

 .داشت اعتماد پدرش به درواقع اون چون میگفت؛

 .رسیده قتل به پدرش دست به اون حاال و میکرد اشتباه متأسفانه ولی :دانا

 ...شاید اما :سارا

 :شد پخش فضا در عمومیروابط مسئول صدای سارا، حرف وسط

 .اول مرحله اتمام تا دقیقه شصت -

 :داد ادامه دوباره ای،ثانیه چند مکثی از پس

 .سؤال طرح تا ثانیه ۱1 .کالرک جاستین آقای اول؛ کنندهشرکت -

 .منم اول نفر اینکه مثل خب :جاستین

 .رفت جلو صندلیتک سمتبه تنش، روی صلیب عالمت کشیدن با

 است؟مکعب متر چند هستید آن در که اتاقی تقریبی مساحت سؤال؛ :عمومیروابط مسئول

 در .کند محاسبه را اتاق تقریبیمساحت بتواند تا چرخاند طرف آن و طرف این به را سرش سؤال، شنیدن با جاستین

 و تقلب نتیجه در و نشنود جاستین که طوری آرام، بودند، نشستهپشتی هایصندلی روی که دیگر نفر پنج حین، همین

 .کردند صحبت باهم نشود، محسوباو به رسانیکمک
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 بده؟ جواب رو سؤال این قراره چطوری جاستین :پدرینا

 از استفاده با رو اینجا تقریبی هایاندازهولی بود؛ سخت اگرچه .کردم برانداز رو اتاق شدم، وارد که اول همون من :دانا

 .کردم حساب تقریبی طوربه ریاضی فرمول

 .ارتفاعدر ضرب قاعده محیط میشه مساحتش پس ماننده،استوانه اتاق این چون :توماس

 نظر در متر هشت رو اتاق اینقطر اگه[۲]پی عدد در ضرب قطر میشه محیطش که ست،دایره یه اتاق این قاعده :دانا

 .مکعب متر 72 حدود میشه کنیم، ضربش اتاق این متریسه حدوداً ارتفاع در اگه که ، 24 حدوداً میشه بگیریم،

 بده؟ جواب رو سؤال این قراره چطوری جاستین اما :پدرینا

 این؟ چرا سؤال، همه این بپرسن؟ رو سؤال این باید چرا :فیلیپو

 .باشیم آگاه مسابقهاین اطالعات و دوروبَرمون محیط به تونستیم چقدر ما بدونن میخوان احتماالً :دانا

 .کنم مرور خودم با صندلی اونروی بشینم اینکه از قبل رو مسابقه این اطالعات از مقداری باشه یادم پس خب :فیلیپو

 :گفت بلند صدای با آمددرمی کفرش داشت که پدرینا

 !بده؟ رو جوابم نفر یه خدا خاطربه میشه -

 را پدرینا دست بود، نشسته چپ از دوم صندلی روی جاستین و پدرینا بین که سارا

 :گفت و گرفت

 توی باشه بلد باید سرباز یه .بدهانجام رو محاسبات این ذهنی صورت به چطور بلده حتماً اون .نباش جاستین نگران -

 .کنه استفاده مغزش از شرایطی همچین

 .داری اطمینان بهش خیلی :دانا

 :گفت و کرد جاستین به رو سارا

 .میتونههم بار این نظرم به کنه؛ مدیریت رو جَو نوعیبه تونسته سخت شرایط توی اون خب -
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 .امیدوارم :توماس

 :گفت بود اتاق کردن بررسی مشغول که دانا

 .بگم اتاقا این درمورد باید هم رو اینکته یه راستی، -

 هستن؟ هم عین همه که :پدرینا

 نیست؟هم مقابل دقیقاً هست، اتاق هر توی که دری دو که کردید توجه .مهمتر چیز یه :دانا

 :گفت سپس و کرد نگاه هااتاق در به پدرینا

 !چی؟ یعنی این خب ...خب -

 قوس کمی و نیست مستقیمدقیقاً راهرو اون میشیم، رد راهرو یه توی از و میشه باز در وقتی که کردید توجه و :دانا

 داره؟

 .نشدم متوجه هنوز :پدرینا

 ...ما که بگه میخواد دانا :سارا

 ...شده وارد پاسخ .مکعب متر 73 شد؛ وارد پاسخ -

*** 

Thomas Stocks[۱] 

π : [ 2 ]  ۱4/۳ همان یا پی عدد 

 .بودند نتیجه اعالم منتظر همه .کرد مکث ایثانیه چند عمومیروابط مسئول

 .بعدی کنندهشرکت اعالم تا دقیقه یک .است صحیح ... -

 .شکر رو خدا هوف، :جاستین
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 خود قبلی جای سر برگشت،در .برگشت خودش جای به و شد بلند صندلی روی از و کشید صلیبی بدنش روی دوباره

 .داد هدیه او به لبخندی هم سارا .داد دستاو با خوشحالی نشانه به و نشست توماس کنار یعنی

 !پسر شدی موفق که خوشحالم :فیلیپو

 .گفتم درست خب کهنگم درست رو تقریبیش حدود داشتم ترس فقط نبود، سخت محاسبه !ممنون :جاستین

 .سؤال طرح تا ثانیه ده .کالرک سارا خانم دوم؛ شرکتکننده :عمومیروابط مسئول

 .رفت مانیتور جلوی صندلی سمتبه و شد بلند جایش از آرام سارا

 است؟ بیمارستان کدام World Media مرکزی ساختمان به بیمارستان تریننزدیک سؤال؛ :عمومیروابط مسئول

 :گفت بود شده متعجب سؤال این از که توماس

 !بود؟ سؤالی چه دیگه این -

 !داره؟ مسابقه به ربط هم این :پدرینا

 قهرمان هرحالبه .نه یا بوده هماطرافش محیط به که مسابقه، خود به فقط نه حواسمون ما بدونن میخوان شاید :دانا

 .باشهقوی چیز همه تو باید آدم .نیست ایساده کار شدن دنیا

 ایاالت توی هم اون اعصاب،و مغز متخصص یه اون چون باشه؛ سخت سؤال این سارا واسه نکنم فکر البته :جاستین

 .ندونه رو سؤال این جواب میدونم بعید و ستمتحده

 .شد مطرح شواسه سؤال این که بود یار باهاش شانس .هاهاها :فیلیپو

 :گفت و کرد دانا به رو توماس

 .نشد کامل .میگفتی داشتی چیزایی یه اتاق این درمورد راستی، -

 نوعیبه ما بلکه نگرفتن، قرارسرهمپشت خطی صورتبه میکنیم، طی داریم که هاییاتاق این که میگفتم داشتم :دانا

 .میچرخیم دایره یه دور داریم
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 :گفت بود، نکرده شرکت بحث اول از که جاستین

 چطور؟ -

 .اتاق هر درهای نبودن هممقابل و هااتاق بین راهروهای داشتن قوس خاطربه میگفتم؛ داشتم نبودی وقتی :دانا

داشت؟ فرقی چه بود خطی اگه مثالً باشه؟ داشته میتونه معنایی چه این خب :پدرینا

 .میشه بستبن آخرشدیگه اتاق، تا ده مثالً از بعد چون میشه؛ محدودیت باعث هااتاق ترتیب بودن خطی :دانا

 ...باشن دایره اگه درصورتیکه

 .کردتاده از بیشتر نیاز صورت در رو مراحل تعداد حتی و اول اتاق به برگشت میشه :جاستین

 !ریوِرا آقای دقیقاً :دانا

 مسابقه خاطرشبه بخواد کهنیست کسی بعدش دیگه چون باشه؛ اتاق آخرین طبیعتاً باید که دهم مرحله ولی :فیلیپو

 .کنه پیدا ادامه

 .نه یا هست تاده اتاقا تعداد آیا نمیدونیم هنوز ما :دانا

 ...اونوقت .باشه کمتر هم شاید :جاستین

 قبلی؟ اتاقای برمیگردیم دوباره مسابقه ادامه واسه بشه، کمتر تاده از اگه :پدرینا

 !قبلی خونی اتاقای همون :توماس

 :گفت و شد بد حالش آن هایمرگ و قبلی هایاتاق حالت یادآوری از پدرینا

 !نه من، خدای اُه -

 !باشه داشته اتاق ده حداقل ساختمون این که کنید دعا پس :دانا

 .نکنهرنگ رو اینجا اتاقای از یکی ما خود خون تا بمونیم زنده کنیم دعا باید فعالً :جاستین

 ...شده وارد پاسخ .Lady Maria بیمارستان شد؛ وارد پاسخ :عمومیروابط مسئول
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 :داد ادامه کوتاه مکثی از پس

 .بعدی کنندهشرکت اعالم تا دقیقه یک .است صحیح... -

 پدرینا و جاستین .نشست پدریناکنار جایش، سر و شد بلند صندلیتک روی از خوشحال سارا ها،حرف این شنیدن با

 .گفتند تبریک او به را موفقیتش لبخندی با

 میکنی؟ کار بیمارستان کدوم توی تو سارا، راستی :جاستین

 :داد جواب و زد لبخندی سارا

 !Lady Maria بیمارستان -

 .خندیدند بلند باهم همه حاال

 !دختر بود خرشانسی آخر دیگه این :پدرینا

 !کالرک خانم میگم تبریک :فیلیپو

 .داد را آنها جواب تشکر، ینشانه به سر دادن تکان با سارا

 .سؤال طرح تا ثانیه ده .اُرزاتی فیلیپو آقای سوم؛ کنندهشرکت :عمومیروابط مسئول

 .نشست جلو صندلیتک روی و شد بلند راست سمت از صندلی اولین روی از«شد من نوبت حاال»جمله گفتن با فیلیپو

نبودند؟مسابقه به ورود شرایط جزء زیر شرایط از یک کدام سؤال؛ :عمومیروابط مسئول

ویژه توانایی داشتن )یک

دالر، هزارپنج مبلغ پرداخت )دو 

معرفینامهداشتن )سه

 .کامل جسمی سالمت )چهار 
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 .نیستن سخت سؤاالتش شکر رو خدا .دیگه ساده سؤال یه هم این :پدرینا

 .شاید .شاید :دانا

 .رسیدذهنم به چیزی یه هم من بگم خواستم گفتی، که مکان به راجع دانا، راستی :توماس

 توماس؟ رسید ذهنت به چی :دانا

 .شد بیشتر خیلیفضانورداست، برای سازیشبیه محل اینجا اینکه درمورد من شک حاال راستش :توماس

 چطور؟ :دانا

 :گفت و کرد اشاره اتاق دیوار به توماس

 مورد این در شده باعث دیگه جزئیِچیزای سری یه و محیط بودن سربسته اتاق، گازهای تنظیم اینجا، دیوارای رنگ -

 .بشم مطمئن تقریباً

 بدی؟ توضیح بیشتر میتونی :سارا

 توش که فضا، سازیشبیه واسهاین و نداره روز و شب و زمان دونستن برای راهی هیچ اتاق این که گفتیم قبالً :توماس

 .ضروریه داره ایدیگه مفهوم زمان

 چی؟ دیگه .گفتی رو اینا آره :سارا

 سطح .کنن تنظیم رو اتاقاین توی موجود گازهای میزان و نوع میتونن اونا که فهمیدیم قبلی، مرحله توی :توماس

 .حیاتیه سازیشبیه این برای گازها تنظیمقابلیت .شده تشکیل مختلفی گازهای از هم مختلف هایسیاره

 .باشه داشته فرق دیگه اتاق با میتونه هم اتاق هر گازی ترکیب و دقیقاً :دانا

 هم اتاق هر بین راهروی تو درها،گذاشتن با کردن ایجاد حایل و اتاق دو بین گذاشتن فاصله برعالوه و اوهوم :توماس

 .نذاره تاثیر بعدی اتاقروی اتاق، هر هوای ترکیب تا گذاشتن کاندیشِنِر اِیر

 هستیم؟ سیارات سازشبیه توی االن ما میگی پس :پدرینا
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 .زیاده خیلی احتمالش :توماس

 مونده؟ هم ایدیگه تشابه :سارا

 :گفت و کرد اشاره دیوار به دوباره توماس

 در موجود مختلف هایمحیط بتونهتا کنه پیدا تغییر مدام رنگش باید چون سفیده؟ اینجا دیوارای چرا میدونید دیوارا، -

 .زردماننده خورشید به نزدیکیش بهخاطر زهره یا قهوهایه-قرمزتقریباً مریخ مثالً کنه؛ سازیشبیه رو مختلف هایسیاره

 چیه؟ ماه با ما ربط اینجا؟ آوردن رو ما چرا ولی قبول؛ زدی که حرفایی همه :جاستین

 :گفت شد کاسته توضیحاتش هیجان شدت از کمی سؤال این شنیدن با که توماس

 قطعیت با درموردش بتونم بیارم،دست به شواهد دیگه کمی اگه شاید .برسم یقین به مورد این در نمیذاره که همینه -

 .کنم صحبت بیشتری

 .باشه نداشته ماه به ربطی ساختمون این اصالً شاید :دانا

 چطور؟ :توماس

 به .کنه استفاده دانشگاه خود تووسیع و باز سر محیط یه از هاشبرنامه از یکی برای بخواد دانشگاه یه کن فرض :دانا

 باشه؟ میتونه کجا جا بهترین نظرتون

 .فوتبال استادیوم :پدرینا

 .باشه نداشته فوتبال به ربطی میتونه برنامه اون ولی دقیقاً؛ :دانا

 .نداره مسابقه به ربطی محیط این میگی تو و :سارا

 .احتماله یه این :دانا

 ...فیلیپو .نکردیم بحث شد مطرح تازه که سوالی درمورد راستی، :جاستین
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 گزینه انتخاب و صفحه لمسبرای دستانش از استفاده جایبه او شد؛ عجیبش رفتار متوجه فیلیپو، به نگاه از پس

 !بود گرفته کمک اشبینی نوک از صحیح،

 !میکنه؟ چیکار داره اون :جاستین

 ...شده وارد پاسخ .سه گزینه شد؛ وارد پاسخ :عمومیروابط مسئول

 .معرفینامه داشتن :پدرینا

 .بعدی سؤال طرح تا دقیقه یک .است صحیح عمومی:...روابط مسئول

 .نشست جایش سر داشت، لب به لبخندی درحالیکه فیلیپو

 !تو به آفرین :دانا

 !ممنون :فیلیپو

 !کردی؟ انتخاب رو گزینه دماغت نوک با چرا فیلیپو، راستی :توماس

 .میکنم رو کار همین همیشه !هاهاها :فیلیپو

 :داد ادامه بینیاش به اشاره با

 .آورد که دیدید و میاره شانس مواسه -

 !بود ساده سؤالش بخوای رو راستش نمیخواست، شانس هم خیلی :پدرینا

 !هاهاها :فیلیپو

 .سؤال طرح تا ثانیه ده .فاستر توماس آقای چهارم؛ کنندهشرکت :عمومیروابط مسئول

 .فضانورده نوبت باشه، هم نوبتی :توماس

 .کرد حرکت جلو صندلیتک سمتبه
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 !توماس باشی موفق :جاستین

 .کرد تشکر او از الیک نشانه با توماس

 است؟ گذشته دقیقه چند لحظه این تا مسابقه شروع از سؤال؛ :عمومیروابط مسئول

 .بود سخت سؤال دفعه این :پدرینا

 .جالبه نظرم به که هست ایدیگه چیز نیست، سؤال سادگی و سختی بحث :دانا

 چیه؟ اون و :فیلیپو

 ربط شویژه قابلیت و فردبه جورایی یه شده، مطرح سؤال .شد پرسیده سوالی چه هرکسی از که کنید دقت :دانا

 ولی بود؛ ساده سؤالش اگرچه هم سارا .شد کشیده چالشبه سرباز یه عنوانبه محیطش ارزیابی قابلیت جاستین .داشت

 فضانوردیه عنوانبه زمانش درک تواناییای از باید توماس هم االن .بود شده سازیشخصیشواسه سؤال نوعیبه باز

 .کنه استفاده

 .میگی راست آره، :پدرینا

 کشید؟ چالش به رو چی من درمورد ولی بود؛ جالبی تئوری :فیلیپو

 ...تو درمورد :دانا

 شد خم فیلیپو سمتبه مقداری بود،کرده پُر بود بیهوش که اسکار را آنها بین و داشت فاصله فیلیپو با صندلی دو که دانا

 :گفت دانا به بلند صدای با و برآشفت فیلیپو ناگهان .بشنونددو آن فقط که طوری گفت، فیلیپو به چیزی آرام و

 !ژاپنی-چینی نگو چرند -

 شده خود عجیب رفتار متوجهکه هم او .شدند خیره او به بود زمان کردن حساب حال در که توماس جزبه همه بعد

 :گفت میداد، تکان خواهیمعذرتنشانه به را دستانش درحالیکه و زد تصنعی لبخندی بود،

 .نداشتم منظوری !ببخشید اُه -
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 خبریم؟بی ازش ما که میدونی چیزی دانا؟ شده چی :سارا

 :گفت بود، شده خیره فیلیپو به که همانطور دانا

نمیگم درست .بود اشتباه فیلیپودرمورد حداقل یا بود اشتباه مفرضیه کنم فکر .میخوام معذرت .نیست چیزی نه، -

 اُرزاتی؟ آقای

 !صددرصد ...ص :فیلیپو

 گفتی؟ بهش چی نمیگی چرا خب :پدرینا

 .گذشتهدقیقه چند االن تا مسابقه شروع از بفهمیم که اینه مهمه فعالً که چیزی .نیست مهم :دانا

 !نفهمیدمتون هیچوقت !مردا شما دست از :سارا

 :گفت سارا هایحرف به توجه بدون دانا

 .کنیم حساب جدا رو مراحل تکتک زمان باید شده، سپری زمان فهمیدن واسه خب -

 یک و اهرم کشیدن از قبلدقیقه پنجاه کشید؛ طول ساعت دو حدوداً کشید، رو اهرم جاسمین که اول، مرحله :سارا

 .بعدش دقیقه ده و ساعت

 !درون ساعت :فیلیپو

 شصت شروع از قبل دقیقه پونزدهکشید؛ طول دقیقه 65 حدوداً بود، روبیک مکعب کردن حل که دوم مرحله :جاستین

 .بعدش دقیقه پنجاه حدود و دقیقه

 ...کردن کم رو اکسیژن که سوم مرحله :پدرینا

 !هاهاها !اکسیدکربنهدی اکسیژن، از مهمتر میگفت نبود، بیهوش اسکار اگه :فیلیپو

 .کشید طولدقیقه 65 حدوداً دوم مرحله مثل تقریباً هم سوم مرحله .میگفتم داشتم خب .آره :پدرینا

 .کشیده طول دقیقه پنجاه حدود االن تا هم مرحله این و :فیلیپو



 

 
 

61 
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 300 حدوداً میشه ببندیم، جمعباهم رو همه اگه هرحالبه ولی هستن؛ حدودی شده محاسبه زمانهای تمام اگرچه :دانا

 .دقیقه

 کرده؟ رو محاسبه همین هم توماس یعنی :جاستین

 :داد را جاستین سوال این جواب عمومیروابط مسئول که نکشید طولی

 ...شده وارد پاسخ .دقیقه 305 شد؛ وارد پاسخ -

 :داد ادامه ایثانیه چند مکثی با

 .است اشتباه -

 ...من محاسبات ولی !میکنی؟ شوخی !چی؟ :توماس

 .شد حذف مسابقه از فاستر توماسآقای چهار، شماره کنندهشرکت .رسید اتمام به چهارم مرحله :عمومیروابط مسئول

 و شده خارج مانتیور این راست سمت در از کنندگانشرکت باقی .میشوندباز دقیقه یک برای بعد اتاق به منتهی درهای

 .تمام .بروند بعد مرحله به مربوطاتاق به

 !بود درست محاسبات ولی :پدرینا

 !بشه حذف نباید اون !نامردیه این :جاستین

 :زد فریاد و کوبیدلمسی نمایشگر صفحه روی مشت با بود، داده دست از را خود کنترل درحالیکه توماس

 ...من !دادم رو درست جواب من !#@& !شما به لعنت -

 سرعتی با و شده جدا اتاق کفاز داشتند قرار آن روی توماس و نمایشگر صفحه صندلی، که ای،دایره قسمتی ناگهان

 و چسبید سقف به زمین کف از قسمت این که نکشید طول ثانیهیک حتی شاید .رفت باال سقف سمتبه نکردنی باور

 .شد له سقف و کف بین داشت، قرار آن روی هرآنچه که نباشدتوضیح به نیازی شاید

 :کرد هدایتدر سمتبه را همه خود فریاد با همیشه مثل جاستین .کشیدند جیغ باهم سارا و پدرینا
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 .نیست وقت !بریم بجنبید -

 !اسکار -

 .کنند خارج اتاق از باهم را اسکار سرعتبه تا رفت او کمک به جاستین پدرینا، فریاد با

 میرفتند، بیرون اتاق از که همانطورهمه و آمد پایین بهسمت آرام بود، چسبیده سقف به که زمین کف لحظه همان در

 از .دیدند بود، شده ترکیب توماس شدهتکهتکه و لهیده هایتکه باو شده پاشیده سقف روی زیاد مقدار به که را خونی

 که درها .شدنداتاق درهای شدن بسته منتظر نفسنفسزنان و کردند پرت زمین روی را خود دوبارهشدند، خارج که اتاق

 .شد آغاز بعد مرحله شروع تا وقت دقیقه ده شدند، بسته

*** 

 ششمیک :پنجم مرحله

 که داد را جوابی همان تقریباًاو .درآمد آب از غلط توماس جواب که شد چگونه که میگذشت این همه ذهن در مطمئناً

 شده عجین توماس خونین مرگ با که بود، عجیبی سؤال عالمتاین .بودند آورده دست به خودشان محاسبات با سایرین

 صحبت به شروع عمومیروابط مسئول اینکه از قبل تا و شد کاربهدست زودتر جاستینهمین برای .بود

 :کرد شروع را بحث خودش کند،

 حساب دقت با و خوب خیلیرو چیزهمه که ما ولی بود؟ نگذشته دقیقه 300 یعنی بود؟ کجا ما محاسباتی اشتباه -

 .کردیم

 ما یهمه محاسبات آخه باشه؛ بوده اشتباه دقیقه 305 و درست دقیقه 300 ممکنه :پدرینا

 .بود حدودی

 .خواستن تقریبیرو جواب هم خودشون .کنن اعالم اشتباه رو جواب دقیقه پنج خاطربه میدونم بعید :سارا

 ولی بود؛ درست چیزهمه تقریباًآنها، محاسبات طبق .بودند زمان تحلیل مشغول بقیه توماس، باورغیرقابل مرگ از پس

 .بود نشده توماس مرگ از مانع بودن، درست این
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 .نمیفهمم !بیاد؟ سرمون بالها این باید چرا !بیچاره توماس :فیلیپو

 سرشون بالیی برسه، مزخرفعمومیروابط مسئول این مخصوصاً برنامه، این برگزاری مسئولین به دستم اگه :پدرینا

 !نشناسه رو اونا مادرشون که میارم

 :گفت و کرد نگاه میکرد، محاسبه را چیزی داشت ظاهراً که دانا به سارا

 بود؟ اشتباه ما محاسبات کجای میکنی فکر چیه؟ نظرت دانا، -

 :گفت سارا به رو مکث کمی از پس و گرفت زمین از را نگاهش دانا

 .بود کِی مسابقهشروع زمان که میشه خالصه این توی اصلی مسئله ولی بود؛ درست ما محاسبات -

 .شدیم بیدار وقتی دیگه، معلومه خب :پدرینا

 .بود همینجا ما اشتباه و :دانا

 بود؟ نشده شروع ما بیداری زمان مسابقه که :جاستین

 .بود نشده شروع موقع اون مسابقه بله، :دانا

 شد؟ شروع کِی پس :فیلیپو

 شروع تأخیر دقیقه پنجاه با مسابقه .کشید رو اهرم پوستسیاه دختر اون که وقتی :دانا

 .دقیقه 250 حدود میداد جوابخودش، یدقیقه 305 همون یا دقیقه، 300 بهجای باید توماس حساب، این با و شد

 .بوده مسابقه از قبل به مربوطشدهمحاسبه زمان از ششمیک حدود یعنی بود؛ این سؤال این اصلی نکته پس :سارا

 .شد نصیبش سختی سؤال بیچاره، :فیلیپو

 زمینه، جاذبه ششمیک حدوداًماه جاذبه اینکه خاطربه بود، ماه اینجا اگه میگفت توماس یادمه ...ششمیک :جاستین

 .بزنیمسقف به رو دستمون و شیم بلند اتاق سطح از میشد

 ...ولی خورد؛ سقف به دستش هم و شد کنده زمین از هم اون و :دانا
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 مسئول صدای که نکشید طولیاما برد؛ فرو غمناک سکوتی در را همه توماس، مرگ و اتاق آن آلودخون فضای فکر

 .داد پایان سکوت این به عمومیروابط

شده چیده اتاق وسط میزدور که هاییصندلی روی باید کنندگانشرکت مرحله این در :پنجم مرحله دستورالعمل -

 را رولور کنندگانشرکت از یکی باید بار هر .دارد گلوله یکتنها که شده گذاشته میز روی [۱]رِوُلوِر یک .بنشینند است،

کنندهشرکتسمتبه که کند انتخاب باید اوست سمت رولور دسته که ایکنندهشرکتآن، توقف هنگام و چرخانده

 فرصت ثانیه شش تنها کنندهشرکتهر .نه یا کند شلیک اوست، سمتبه رولور لوله و نشسته او رویروبه که ای

 باعث روییروبه کنندهشرکت از غیر ایکنندهشرکت به شلیک یانوبت از خارج در شلیک هرگونه .دارد گیریتصمیم

 .تمام .میشودکنندهشلیک حذف

 !من خدای اوه :پدرینا

 !بکشیمرو همدیگه باید خودمون که شده کشیده جایی به کار دیگه حاال پس !عجب :جاستین

 :گفت او به طعنه با و کرد جاستین به نگاهی فیلیپو

 !سرباز آقای باشی داشته مشکلی نباید که تو -

 :گفت ندارد،سؤال این از خوشی دل بود معلوم که عصبانیت و شکایت از حاکی لحنی با جاستین

 .بکشمش بخواماینکه به برسه چه نگرفتم، اسلحه خودیا از هیچکس سمتبه حاال تا .دارم که معلومه -

 .بکِشه رو ماشه روییتروبه ممکنه نکِشی، رو ماشه اگه ولی :دانا

 .دوئله جور یه :سارا

 .ندارم مرحله این به نسبت خوبی حس اصالً :پدرینا

 .میکردند نگاه همدیگر به همه.مهمه روییروبه انتخاب همین واسه .داره بستگی روییتروبه نفر به چیزهمه :فیلیپو

 کرد؟ اعتماد کسی به میشد شرایطی چنیندر آیا اما بود؛ اعتمادقابل فردی جستجوی در هرکسی

*** 
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[ 1 ] Revolver: و چرخیده استوانه شلیک،هربار با و میدهد جای خود استوانه در را فشنگ شش که ایاسلحه 

.میشود شلیک آماده جدیدی فشنگ

*** 

 :گفت بود، اسکار به حواسش که پدرینا

 کنیم؟ چیکار رو اسکار -

 پیش شواسه مشکلی باشمطمئن !هاهاها !شانسیهخوش آدم اون .صندلی روی میذاریمش قبلی مرحله مثل :فیلیپو

 .نمیاد

 .بیاد هوش به شاید کنیم، صبر میتونیم که جایی تا باید .نیست قبول نه، :سارا

.کنیم ریزیبرنامه شایدها روی نمیتونیم ما :دانا

 از یکی روی اونوقت نیومد، هوشبه مسابقه زمان پایان به مونده دقیقه ۱5 تا اگه .موافقم سارا با هم من ولی :جاستین

 .میکنیم شروع رو مرحله و میذاریمش صندلیا

 :گفت و برد باال را دستهایش تسلیم ینشانه به دانا

 کنیم؟ چیکار موقع اون تا حاال خب، !قبول قبول، -

 .بچینیم رو ترکیب :فیلیپو

 :گفت تعجب با پدرینا

 !فوتباله؟ مگه -

 !زندگیه و مرگ بازیِ تره؛مهم هم فوتبال از :فیلیپو

 .کنیم انتخاب تصادفی صورتبه میتونیم :دانا

 .نه یا هست نظرش مد ترکیبی کسی ببینیم اول :جاستین
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 .باشه عادالنه چیزهمه باید .نیست قبول نه، :فیلیپو

 !خبره؟ چه اینجا ببخشید، -

 چیزهمه از ظاهراً و آمده هوشبه سایرین، جدلوبحث هنگام که بود اسکار این چرخیدند؛ صدا منبع سمتبه همه

 .بود خبربی هم

 خوبه؟ حالت اسکار، :جاستین

 یا شد تموم اکسیدکربندیو اکسیژن مرحله بپرسم میشه فقط .میشم خوب که دارم سرگیجه کمی فقط آره، :اسکار

 نه؟

 از را مرحله این درمورد الزم توضیحاتهمچنین و افتاد اتفاق او بیهوشی زمان در که هرآنچه اسکار، سؤال، این از پس

 :کرد قطع را آنها حرف عمومیروابط مسئول صدایآنها، توضیحات از پس .شنید افراد سایر زبان

 .پنجم مرحله اتمام تا دقیقه شصت -

 .میشیم دچار اونا سرنوشت به هم ما وگرنه کنیم، تمرکز مرحله این روی باید فعالً :دانا

 !بکشیم؟ اسلحه همدیگه روی میتونیم چطور ولی :اسکار

 .نداری رو انتظارش اصالً که بکنی رو کارایی باید مواقع بعضی :فیلیپو

 چیه؟ قیچی کاغذ، سنگ، به راجع نظرتون :دانا

 ترکیب؟ چیدن واسه :پدرینا

 .میشینن هم رویروبه درمیارن، هم شبیه که اونایی بله، :دانا

 .موافقم من خوبه، :فیلیپو

 دادند انجام را قیچی کاغذ، سنگ، بازی همه آنگاه .کردند اعالم را خود موافقت هم بقیه
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اشاره انگشت کهدرحالی فیلیپو.دانا رویروبه فیلیپو و جاستین رویروبه سارا اسکار، رویروبه پدرینا شد؛ این نتیجه و

 :گفت بود، گرفته دانا سمتبه را اش

 .باشم روروبه مرموز آدم این با ندارم دوست اصالً هست؟ جاییجابه به حاضر کسی -

 نمیگم؟ درست .باشه عادالنه چیهمه شد قرار :جاستین

 !نبوده مفید من واسه عدالت هم هیچوقت و !هاهاها :فیلیپو

 .صددرصد :دانا

 هانگاه .بود کردن دراز دستیک اندازه به رولور تا نفر هر فاصله .نشستند میز دور هایصندلی روی ترکیب، طبق همه

 سکوت کسی تا کشید طول ایدقیقه چند .نداشت را بازیشروع جرئت کسی .بود شده خیره میز روی طالییِ رولور به

 .بشکند را

 .ششمهیک مسابقه این تو مرگ احتمال :سارا

 .نفر شیش ما از یکی :دانا

 .باشم دیگه مرگیه شاهد نمیخوام !بشم بیدار مرحله این از بعد و بشم بیهوش دوباره کاش :اسکار

 .نمیزنه رو آدم خونه درِ بار دو شانس :دانا

 بچرخونه؟ رو رولور میخواد کی .میگذره همینطور داره وقت کنم فکر ...خب :پدرینا

 .سرباز آقای :فیلیپو

 !من؟ :جاستین

 .هرکی نمیکنه، فرق اصالً آره، :فیلیپو

 !نمیچرخونی؟ خودت چرا خب :جاستین

 :گفت جاستین به خطاب داشت لبش روی استهزا روی از لبخندی کهدرحالی فیلیپو
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 !داشتم بیشتری انتظار ازت -

تصمیم تا ثانیه شش .ایستاد اسکارسمتبه آن دسته اینکه تا چرخید و چرخید رولور .چرخاند را رولور سرعت با فیلیپو

 .بود بسته را چشمانش که پدرینا جزبه بود؛ شده خیرهاسکار به هانگاه همهی .بود باقیمانده اسکار گیری

 .نمیکنم شلیک :اسکار

 .برد باال را دستانش و پرید جایش از خوشحالی از پدرینا

 !قهرمانی یه واقعاً تو .اسکار ممنونم :پدرینا

 بهت نکرد قبول وجدانم بود، منبه حواست همه از بیشتر بیهوشی زمان که بودی تو این شنیدم وقتی راستش :اسکار

 هم بودی نکرده رو کار این اگه حتی گرچه، .کنم شلیک

 ...من .کنم شلیک اهگنبی یه به نمیتونستم

 .پنجم مرحله اتمام تا دقیقه پانزده -

 .گفتچی عمومیروابط مسئول که شنیدین همهتون .تمومه کنفرانس وقت دیگه، خب :دانا

 .بچرخونی رو رولور که توئه نوبت اسکار، :پدرینا

 .میکردند نگاه جاستینبه همه حاال .ایستاد جاستین سمت رولور دسته دور، چند از پس .چرخاند را رولور اسکار

 :گفتو کرد نگاه بود انداخته پایین را سرش که سارا به جاستین

 .نمیکنم شلیک هم من -

 !داری اعتماد بهم که ممنونم .جاستین ممنون !من خدای اُه :سارا

 .سارا دارم اعتماد بهتمن .میشه محال زندگی وگرنه کرد، اعتماد نزدیک آدمای به زندگی توی باید :جاستین

 نمیکنه؟ شلیک بهت بشه، سارا نوبت وقتی که مطمئنی ولی ببخشید، :دانا

 !دانا؟ چیه حرفا این :پدرینا



 

 
 

69 

  
 قهرمانان دنیا 

 سید مهدی موسوی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .میمونم هم تصمیممپای و گرفتم رو خودم تصمیم من ولی ممکنه؛ هرچیزی میگه، راست دانا :جاستین

 :گفت معطلی بدونسارا .خورد سارا نام به بار این قرعه اینکه تا چرخید و چرخید رولور .چرخاند را رولور

 .نمیکنم شلیک -

 رولور، جایبه هم جاستین .باشدسمتش رولور دسته ایلحظه نداشت دوست اصالً اینکه مثل .چرخاند را رولور سریع

 .بود گرفته را اعتمادش جواب او میکرد؛ نگاه سارا به

 .کرد انتخاب اسکار نام به را قرعه دوباره میز، دور چرخش بار چند از پس رولور

 .نمیشه عوض تصمیمم بشه من نوبت هم دیگه بار ده :اسکار

 .بودرفته نشانه دانا سمتبه را خود دسته توقف، از پس رولور بار این .چرخاند را رولور هم او

 ...من نوبت :دانا

 .شد برداشته مقابلش از سرعتبه رولور کند، تمام را اشجمله اینکه از قبل

 !ژاپنی-چینی خوندی کور -

 جزبه حاال .بود رفته نشانهدانا سر سمتبه را آن و گرفته راستش دست در را رولور شده، بلند خود صندلی از فیلیپو

 .میکردند نگاه را فیلیپو حیرت با و بودند شده بلندخود هایصندلی از همه بود، شده شوکه مسئله این از که دانا

 !فیلیپو؟ میکنی چیکار ...چی :جاستین

 به و جاستین به خطاب بود، دانابه نگاهش کهدرحالی آنگاه باشد، شده دور جمعیت از تا رفت عقب به قدم یک فیلیپو

 :گفت جمع تمام نوعی

 .میکنم رولور این مهموندربیاره، بازیقهرمان بخواد که هم رو کسی .میدم نجات رو خودم دارم معلومه، -

 .نمیکرد شلیک بقیه مثل هم دانا مطمئنم من ...من !فیلیپو نباش نگران :پدرینا

 .میکنهایجاد مشکل شواسه این و داناست حد از زیاد دانا .نیستم مطمئن من ولی :فیلیپو
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 .میدم قول .نمیگم چیزی من باش مطمئن !کنار بذار رو اسلحه !مرد باش آروم :دانا

 سالها که رو شهرتی .بشم متوقفاینجا نمیتونم .کردم هزینه کلی مسابقه این واسه من !خوندی کور !هاهاها :فیلیپو

 .شده که قیمتیهر به بیارم؛ دست به امروز باید بودم منتظرش

 .میشی حذف قانون از تخطی عنوانبه نکنی، شلیک خودت نوبت تو اگه ولی :سارا

 حاال .شده تموم دانا یثانیهشیش .کنم شلیک نوبت از خارج نیست قرار من ولی !دکتر خانم ممنون !هاهاها :فیلیپو

 !دانا بای بای !بنگ ...اونوقت.بیفته خودم سمت که میچرخونم طوری رو رولور من

 !نامرد :دانا

 .بشی انتخابروش این به که توئه نوبت بار این که ببخشید !غیرداوطلبانه روش به انتخاب :فیلیپو

 .پنجم مرحله اتمام تا دقیقه سه :عمومیروابط مسئول

 !بگیرید فاصله میز از همه .نمونده زیادی وقت دیگه خب :فیلیپو

 سمت سریع رولور دستهتا چرخاند، را رولور آرام فیلیپو .گرفتند فاصله میز از همه بود، شده میخکوب که دانا جزبه

 .رفت نشانه دانا سمتبهدوباره و گرفت دست در سریع را رولور آنگاه .بایستد خودش

 !سایونارا :فیلیپو

 .کشید را رولور ماشه

 !چیک

 .نشنید را گلوله شلیک صدایکسی اینها، علیرغم اما نشود؛ شنیده که نبود چیزی رولور گلوله شلیک صدای طبیعتاً

 :گفت فراوان تعجب با فیلیپو همین برای

 !نکرد؟ شلیک چرا !ها؟ -

 .کند شلیک را بعدی گلوله تاشد آماده و گرفت نشانه دانا بهسمت را اسلحه دوباره .کرد نگاه رولور به تعجب با فیلیپو
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 !لعنتی -

 از را رولور داشت سعی .کرد زمینبر نقش را او و پرید او سمتبه فریاد با اسکار، بچکاند، را ماشه بتواند اینکه از قبل اما

 .بود درگیر او با همچنان و نشد کار این انجام به قادر عجیبیطرزبه بودن، جوانتر علیرغم اما بگیرد؛ فیلیپو دست

 .ساخت متوقف را او ناگهان صدایی اما کند؛ کمک اسکار به تا رفتدو آن سمتبه جاستین

 !بنگ

 حرکت از ایلحظه چند اسکارو فیلیپو .بودند شنیده را آن صدای واضح طور به همه و بود شده شلیک گلوله بار، این

 .ایستادند

 !من خدای اُه :پدرینا

 زمین از و کشید بیرون اسکاربدن زیر از را خودش فیلیپو آنگاه .بود کشیده عقب به را خودش کمی ترس از هم سارا

 .بود افتاده زمین رویصورت به اسکار .میآمد بیرون دود رولور لوله از .شد بلند

 .بعدی مرحله بریم حاال .شد تموم همهچی !هاهاهاهاها !هاها !ها :فیلیپو

 .رسید اتمام به پنجم مرحله :عمومیروابط مسئول

 !اسکار :جاستین

 .دوید بود، افتاده زمین روی بیحرکت که اسکار سمتبه فریاد، این از پس

 منتهی درهای .شد حذف مسابقهاز تخلف دلیل به اُرزاتی، فیلیپو آقای ده، شماره کنندهشرکت :عمومی روابط مسئول

 مربوط اتاق به و شده خارج مانتیور این راست سمت در از کنندگانشرکتباقی .میشوند باز دقیقه یک برای بعد اتاق به

 .تمام .بروندبعد مرحله به

 شگفتی با اینکه تا .بود ایستادهمانیتور به رو بیحرکت کند، کار چه و بگوید چه نمیدانست تعجب شدت از که فیلیپو

 :زد فریاد

 !کردم شلیک نوبت سر که من !تخلف؟ -
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 .نبود مقابلت که کسی کردی؛ شلیک اسکار به تو !احمق :دانا

 او، با اسکار ناگهانی شدن درگیرالبته .باشد شده مرتکب اشتباهی چنین نمیشد باورش .آمد در حدقه از فیلیپو چشمان

 .بود شده تمام گران برایش مسئله این اما کند؛ تمامرا کار و بکشد کنار نحوی به را او تا بود کرده مجبورش

 .نیست قبول این !نه نه نه نه، :فیلیپو

 یهمه .شدند آویزان [۱]مینیگانچهار و شد ایجاد اتاق مرکز در و سقف نزدیکی در سوراخ چهار لحظه همین در

 .شدند شلیک آماده وقفل فیلیپو سمتبه کوتاه ایلحظه از پس هامینیگان

 !نه :فیلیپو

 از که تیری اولین با .برسد خروجیدر به تا ندادند فرصت او به حتی هامینیگان اما دوید؛ خروجی در سمتبه سرعتبه

 را خود خشاب تمام مینیگان هرچهار .گرفتند فاصله فیلیپو از سراسیمهجمعیت همه شد، خارج هامینیگان هایلوله

 .بود شده جاری خون فیلیپو سوراخسوراخ بدن از حاال .کردندخالی فیلیپو روی

 وارد تا بگذرند خروجی در از بایدمیدانستند عادت طبق اما بود؛ فراگرفته مرحله این اتفاق از حیرت و بهت را همه اگرچه

 .شدند خارج اتاق از سرعت با بقیه با همراه بود، گرفته را اسکارکهدرحالی جاستین .نشوند حذف و شوند بعدی مرحله

 .میشدندحذف و میماندند راهرو در اتاق، بسته در پشت اسکار و جاستین بودند، رسیدهدیرتر ایثانیه اگر

 گلوله جای حاال که شد خیره صورتشروی ماسک به و انداخت زمین روی را اسکار جاستین شدند، که بعدی اتاق وارد

 دقیقه ده .بود کرده ایجاد میرفت باال سمتبه که وسط خط در شکافیهمراه به را سوراخی آن، پیشانی منطقه روی

 .بود شده شروع بعدمرحله تا زمان

*** 

 [ 1 ] Minigun: استفاده سطح یک روی ثابتصورت به معموالً که لوله شش و باال بسیار شلیک سرعت با مسلسلی 

 .میشود

*** 

 چهارپر شبدر :ششم مرحله
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 تردقیق تعبیر به یا صورتش بهگلوله شلیک خاطربه شاید .بود شده بیهوش دوباره او بودند؛ شده جمع اسکار دور همه

 بیهوش دوباره او هرحالبه .شلیک آن از شده وارد شوکِ خاطربههم شاید بود، شده بیهوش صورتش روی ماسک به

 .بودند مانده قبل مرحله شوک در معمول طبق همافراد سایر .بود شده

 !تو؟ کردی چیکار !فیلیپو :پدرینا

 .بشه کشته ناحق به دانا بشه باعث اون تقلب بود نزدیک :سارا

 .بود مُرده دانا االن نمیکرد فداکاری اسکار اگه :پدرینا

 .نشستاسکار کنار زمین، روی و گفت اسکاری آرام لب، زیر بود، دوخته چشم اسکار به که دانا

 .نشدم ناراحت فیلیپومرگ از شدم، ناراحت بقیه مرگ از که اونقدر میکنم حس ولی چرا؛ نمیدونم :جاستین

 .بریزه زمین روی ناحق به رو کسی خون میخواست چون معلومه؛ خب :سارا

 بود؟ شده ریخته حق به مُردن که کسایی یبقیه خون مگه -

 دانا .برد فرو فکر به را سارا بود،شده خیره اسکار صورت روی ماسک به و نشسته اسکار کنار هنوز که دانا، حرف این

 ریخته خونی مسابقه این در نمیکرد هم را فکرش هیچکسی .بودنشده ریخته حق به هاخون از هیچکدام میگفت؛ راست

 .شود

 .شده بیهوش دوباره اگرچه .ستزنده اسکار شکر رو خدا :جاستین

 .میاد هوش به دیر و میشه بیهوش زود که باشه داشته ایزمینه بیماری احتماالً :سارا

 ای؟بیماری چه مثالً :پدرینا

 .ایدیگه هرچیز یا ژنتیکی بیماری آسم، خونی،کم شاید :سارا

 دانا؟ میکنی چیکار داری :جاستین

 .بود او ماسک دادن تکان حال در بود، نشسته اسکار کنار که دانا



 

 
 

74 

  
 قهرمانان دنیا 

 سید مهدی موسوی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .کرد بازتر میشه رو شده ایجاد شکاف ببینید، .درآورد رو اسکار ماسک میشه :دانا

 بکنند را کار این توانستند تالش،کمی با .بردارند اسکار صورت روی از را ماسک بتوانند تا آمد دانا کمک به هم جاستین

 کنار در که ایبسته چشمان و بور موهای با گرد، و سفید صورتببینند؛ بار اولین برای را او چهره توانستندمی حاال و

 .بود داده اشچهره به خاصی معصومیت هایش،لبکنار کوچک خال

 .داد نجاتت اسکار که آوردی شانس خیلی :سارا

 .نکرد اثر فیلیپو اول شلیک که بود این من اول شانس شانس، این از قبل :دانا

 چرا؟ ولی نکرد؛ اثر اولش شلیک راستی، :پدرینا

 کار در ایگلوله کشید، روماشه اول بار برای فیلیپو که موقعی حتماً و داشت تیر یه فقط احتماالً رولور اون :جاستین

 .شدهشلیک هم گلوله اون کرد، شلیک اسکار به که موقعی و نبوده

 .ششمهیک اول دفعه توی گلوله شلیک احتمال :دانا

 ...ششمیک :جاستین

 .شد پخشمانیتور شدن روشن با همراه دقیقه، ده از پس معمول طبق عمومیروابط مسئول صدای

 و برداشته را میز روی موجودرنگی هایکارت از یکی باید کنندهشرکت هر مرحله این در :ششم مرحله دستورالعمل -

 یک از بیش قراردادن .دهند قرار را کارت خودشان باید کنندگانشرکتیهمه .دهد قرار میز مقابل دستگاه در را آن

 کنندهشرکتآن حذف موجب کنندگانشرکت از یکی توسط کارت قراردادن عدم یا کنندهشرکتیک توسط کارت

 طور به هاکنندهشرکت از یکی دستگاه،در هاکارت تمام قراردادن از پس یا مرحله زمان اتمام از پس .شد خواهد

 .تمام .شد خواهدانتخاب مرحله این بازندهی عنوانبه تصادفی

 :گفت بود، کرده تعجب خیلی مرحله این دستورالعمل شنیدن از که پدرینا

 !ایه؟مرحله چه دیگه این !زرشک -

 !ببازه؟ شانسی نفر یه قراره یعنی :سارا
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 .ماست با کارت انتخاب ولی همینطوره؛ انگار :جاستین

 .اوناست با بازنده انتخاب !فایده چه :پدرینا

 .رنگین چه کارتا ببینم بریم خب، :دانا

 باشن؟ رنگی چه کارتا که میکنه هم فرقی مگه :جاستین

 .بهتره که ندونستن از :دانا

 :گفت و کرد اشاره اسکار به پدرینا

 میشه؟ چی اسکار -

 .چرخید اسکار سمتبه هانگاه همهی

 .بیاد هوش به اسکار تا کنیم صبر دوباره میتونیم .داریم وقت کلی هنوز :سارا

 .میبازه اسکار اینطوری چی؟ شد تموم وقت اگه ولی :جاستین

 از شانسی کسی دیگه چون باشه؛هم بهتر شاید اینطوری .بشه حذف باید یکی هرحالبه میکنه؟ هم فرقی مگه :دانا

 .نمیشه حذف مسابقه

 !داد نجات رو جونتکه بود اسکار این رفت یادت زود خیلی !بزنی؟ رو حرف این میشه روت چطور :پدرینا

 سارا .چسباند اشسری پشت دیواربه و گرفت را او یقه و شد نزدیک دانا به بود، شده سرخ عصبانیت شدت از که پدرینا

 .داد نجات اودست از را دانا و شد نزدیک پدرینا به سرپشت از

 .نشو عصبانی !پدرینا باش آروم :سارا

 !میزنه؟ حرف چطور نمیبینی :پدرینا

 :گفت میکرد مرتب را لباسش که دانا

.کرد براش کاری نمیشه بیهوشه وقتی !کنیم؟ چیکار میگی خب -
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 .کرد کاری میشه چرا :جاستین

 .چرخیدند جاستین سمتبه همه

 :شد خود حرف توضیح مشغول جاستین

 .کنیم دستگاه وارد اون دستای بارو کارت و بگیریم رو اسکار دست بعد بذاریم، اسکار دست توی رو کارت میتونیم ما -

 رو کارت خودش اینطوری چون نشدیم؛ قانون از تخطی مرتکب همدادیم، اسکار به رو عادالنه شرکت حق هم اینطوری

 .گذاشتهدستگاه توی

 !جاستین بود عالی :پدرینا

 .ممنون :جاستین

 ببینیم؟ رو کارتا بریم میشه شد، حل مسئله که حاال خب :دانا

 :گفت و کشید پدرینا یشانه به دستی سارا .نگفت چیزی ولی کرد؛ دانا به نگاهی پدرینا

 .ببینیم بریم باشه بهتر کنم فکر آره، -

 .ششم مرحله اتمام تا دقیقه شصت :عمومیروابط مسئول

 آبی، سبز، داشت؛ قرار میزروی کوچک رنگی کارت پنج .بودند ایستاده اتاق وسط کوچک میز دور اسکار جزبه همه

 :گفت میکرد، نگاه را آن درحالیکه و گرفتراستش دست در را سبزرنگ کارت دانا .سیاه و سفید قرمز،

 ...سبز ...سبز -

 میاد؟ خوشت سبز رنگ از :سارا

 .شانس نماد انداخت؛ چهارپر شبدر یاد رو من رنگش :دانا

 شانس؟ نماد :پدرینا
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 و میشده پیدا چهارپر شبدریه سهپر، شبدر هزارده هر حدود از که بوده، شانس نماد دلیل این به چهارپر شبدر :دانا

 چهارپر، شبدر تنها نه همچنین و میاره شانس شواسه کنه،پیدا رو اونا از یکی کسی اگه داشتن اعتقاد بوده همین واسه

 رواعتقاد این دیگه کسی ظاهراً ولی میومده؛ حساب به شانس نماد خیلیا واسه دلیل همینبه هم چهار عدد خود که

 .نداره

 دیگه گیاهی، ژنتیک از استفادهبا چهارپر شبدر گیاه حد از بیش تولید خاطربه امروزه .بود قدیم مال اعتقاد این :سارا

 .رفته بین از تقریباً قدیم اعتقاد اون

 .نیست بعید اعتقاداتاین شرقی آدم یه از البته .داره اعتقاد مسئله این به هنوز دانا انگار ولی :جاستین

 همچین روبیک جادویی مکعبو هفت عدد به راجع هم قبالً یادمه .داری اعتقاد خیلی چیزا این به تو ظاهراً دانا، :سارا

 .گفتی چیزایی

 نداشته بهش زیادی اعتقادخیلی اگه حتی کنم، تحقیق متفاوت و جذاب موضوعات به راجع دارم دوست بیشتر :دانا

 .بشه باز مختلف مسائل درمورد ذهنم میشه باعث این .باشم

 :گفت و کرد نگاه میز روی هایکارت به جاستین سپس

 بمونیم؟ اسکار منتظر یا کنیم انتخاب رو کارتا حاال خب، -

 .داره انتخاب حق هم اون بمونیم؛ منتظرش میشه که جایی تا باید طبیعتاً :سارا

 .اُکی :جاستین

 اتاق وسط میز یاندازه به کوچک،مربعی میز یک روی که کوچکی دستگاه کرد؛ نگاه میز رویروبه دستگاه به جاستین

 .میشد دیده دستگاه روی نیز نتایج نمایش برای احتماالً کوچکی،نمایشگر و هاکارت گذاشتن برای محلی .داشت قرار

 گفتی؟ بهشچی .شد آشفته که گفتی فیلیپو به چیزی یه چهارم مرحله تو یادمه دانا، راستی :سارا

 :گفت بود دستش سبزرنگ کارت هنوز که دانا

 .بگم که نداره اشکالی مُرده، که حاال کنم فکر -
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 :داد ادامه و گذاشت میز روی را کارت دانا

 همیشه یادتونه .شد تبدیلدرصدی 99 یقین به شکم دیگه چهارم مرحله تو ولی بودم؛ کرده شک اوایل همون -

 بلندش؟ دستکشای زیر میرفتآخرش و بود بلند هم آستیناش بود؟ دستش دستکش

 میکرد؟ مخفی رو چیزی یعنی :سارا

 شواسه که نبوده این خاطربهمطمئنم که کرد استفاده بینیش از چهار، مرحله توی جواب کردن وارد موقع فیلیپو :دانا

 .میاورده شانس

 بوده؟ چی دلیلش پس :جاستین

 همینه واسه وارده؛ فشار به نهو حساسه بدن حرارت به دیگه، لمسی هایدستگاه یهمه مثل تقریباً دستگاه، اون :دانا

 .کنیم استفاده موبایلموناز نمیتونیم میپوشیم، عادی دستکشِ وقتی که

 .میکنه جلوگیری دستگاه لمسیصفحه به حرارت انتقال از ولی کنه؛ بیشتر رو فشار میتونه اگرچه دستکش چون :سارا

 .کنه وارد بینیش نوک حرارتاز استفاده با رو جواب بتونه تا کرد استفاده بینیش از خاطرهمینبه اون و دقیقاً :دانا

 .دربیاره دستش از رو دستکش راحت خیلی میتونست خب :پدرینا

 .دربیاره دستش از رو دستکش نمیتونست اون بود؛ همینجا مشکل :دانا

 چرا؟ :جاستین

 .شده پاره پیراهنش از قسمتاییو دستکش هاگلوله اصابت خاطربه دیدم اتاق از خروج موقع مُرد، فیلیپو وقتی :دانا

 .شد تبدیل درصد ۱11 به درصد 99 اون کردم، که دقت

 !دیگه دیدی چی بگو خب :پدرینا

 .بود رباتیک فیلیپو دستای :دانا

 :گفت حیرت با و شد متعجب پدرینا دانا، حرف این با
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 !چی؟ -

 استفاده دادن دست از دالیلیبه رو دستشون که آدمایی برای اکثراً و انسانه دست مثل که دستی رباتیک؛ دست :سارا

 .میشه

 .بودن سایبرنتیکدستاش مطمئنم ولی نمیدونم؛ داده دست از رو دستاش فیلیپو چرا اینکه :دانا

 .فرد اون هایویژگی به سؤال هربودن مربوط کردی؛ اشاره بهش چهار مرحله توی تو که بود اینکته همون این و :سارا

 .بود شده مسابقه وارد ولی نداشت؛ رو مسابقه به ورود شرایط از یکی فیلیپو بله، :دانا

 بود؟ کرده تقلب یعنی :جاستین

 .داد انجام رو فاحشی تقلب چنین بشه میدونم بعید :سارا

 .کرده هزینه مسابقه ورودی توی شدن قبول واسه اون بلکه نبوده، تقلب :دانا

 خریده؟ پول با رو مسابقه مسئولین یعنی :جاستین

 بود گرفته رو اسلحه وقتیقبل، مرحله تو خودش اینکه یک دارم؛ حرفم این واسه هم دلیل دو .زیاد احتمال به :دانا

 یادم اینکه دوم و داده که بوده پولی زیاد احتمال به هزینه،این و کرده خرج خیلی مسابقه این واسه که گفت دستش

 هماین .یافت افزایش دالر پونصدمیلیون به دالر صدمیلیون از نامشخصی علت به مسابقهاین نقدی یجایزه میام

 .داده مسابقه این برگزارکننده مسئولین به فیلیپو که هنگفتیه پول خاطربه احتماالً

 شهرت؟ خاطربه چی؟ خاطربه خرج همهاین :پدرینا

 .میارزه هم اینا از بیشتر خیلی بعضیا واسه شهرت :دانا

 کنن؟ توجیه رو اون سایبرنتیکدستای میتونستن چطور اونوقت میبرد، رو مسابقه فیلیپو کنیم فرض ولی :سارا

 اینطور احتماالً .هاسترسانهدست هم قدرت .جمعیه رسانه شرکت یه مسابقه این برگزارکننده شرکت نره یادت :دانا

 جسمی نظر از هم فیلیپو همین واسه نداره؛ فرقی عادی دستبا رباتیک دست دیگه علم، گسترش با که میکردن توجیه

 .میشه تلقی سالم
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 .نقصیه یعنی این و کنه استفاده لمسی دستگاه از نتونست اون دیدیم که ما ولی :جاستین

 .کرد رفع لمسی هایدستگاه مخصوص دستکش با راحتیبه میشه هم رو نقص این :دانا

 نکرد؟ استفاده دستکشا اون از عادی، دستکش یه جایبه اون چرا پس :پدرینا

 .بردن ما از خواب موقع که بوده چیزایی جزء هم این شاید :جاستین

 کردن؟ دستش عادی دستکش چرا پس :پدرینا

 .نباشه معلوم دستاش تا :سارا

 دانا؟ چیه تو نظر :پدرینا

 چند از پس شد، تمام که بحثاین .شد تمام همینجا فیلیپو بحث و داد تکان نمیدانم ینشانه به را هایششانه دانا

 .شد آغاز پدرینا جمله این با اسکار بحث ثانیه،

 .اومده هوش به هم اسکار اینکه مثل اِ، -

 زمین روی شده نصف ماسک بود،نشسته زمین روی درحالیکه او شد؛ جلب اسکار سمتبه همه نگاه پدرینا، حرف این با

 .بود گرفته دست در را

 اسکار؟ خوبه حالت :جاستین

 شد؟ برداشته صورتم روی از چطور ...ماسک این :اسکار

 .برداریم صورتتروی از رو اون تونستیم و شد نصف وسط از ماسک اون فیلیپو، شلیک از بعد :دانا

 فیلیپو؟ شلیک :اسکار

 .ببینی رو خودت صورت میتونی حاال و آره :پدرینا
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 آن انعکاس در را خودش و ایستادمانیتور رویروبه .رفت دیوار روی خاموش مانیتور سمتبه و شد بلند جایش از اسکار

 به حیرت با تنها اسکار اما بودند؛ اسکار العملعکس منتظرهمه .شد ردوبدل افراد سکوت فقط ایلحظه چند .دید

 .میکشید صورتش به دستی فقط گاهی .نمیگفت چیزیو بود شده خیره تصویرش

 .ششم مرحله اتمام تا دقیقه پانزده -

 .ساخت متوجهبود، مانده برایشان که کمی وقتِ به را کنندگانشرکت عمومی،روابط مسئول صدای

 .اومده هوش بهشکر رو خدا هم اسکار کنیم؟ انتخاب رو کارتا نمیخواید .نداریم زیادی وقت خب، :دانا

 .نمیدونه چیزی مرحله این قوانین از اسکار ولی :پدرینا

 .نیست سخت هم خیلی البته !تو با زحمتش خب :دانا

 .باشه :پدرینا

 :گفت بگوید، چیز پدرینا اینکهاز قبل و چرخید سمتشبه شد، او متوجه که اسکار .رفت اسکار سمتبه آرام پدرینا

 !کیَم؟ من -

 او که بود معلوم خب .بگویداو به که نداشت جوابی .ماند ساکت فقط بود، شده متعجب اسکار سوال این از که پدرینا

 داشت؟ هم پرسیدن سوال این مگر اما است؛ اوانس اسکار

 .بگوید خالصهطوربه برایش افتاده اتفاق بیهوشی زمان در که را آنچه تا خواست پدرینا از اسکار

 برای نیز بود داده رخ قبل مرحلهانتهای در که را آنچه مرحله، این قوانین برعالوه پدرینا که کوتاه، دقیقه چند از پس

 .شدند جمع اتاق وسط میز دور همه کرد، تعریف اسکار

 .کارتاست انتخاب نوبت :جاستین

 کنه؟ تعیین خودش هرکسی یا شانسی کنیم؟ انتخاب چطوری :سارا

 .کنه انتخاب خودشهرکسی بذارید .کافیه شانسیه بازنده انتخاب که همین .نباشه شانسی من نظر به :پدرینا
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 :کرد اعالم را نظرش همه از زودتر دانا

 .میکنم انتخاب رو سبز من پس خب -

 !چهارپر شبدر .میدونستم :سارا

 .داری اعتقاد مسائل این به هنوز تو پس :جاستین

 !نیست بعید چیزا این شرقی آدم یه از گفتی خودت :دانا

 .کند انتخاب را کارت یک که بود سارا نوبت حاال

 .برمیدارم رو آبی کارت هم من -

 .سفید کارت من :جاستین

 .برداشت میز روی از را سفید کارت

 اسکار؟ میکنی انتخاب چی تو :پدرینا

 .برمیدارم من موند که هرچی کن، انتخاب چیزی یه خودت .نمیکنه فرقی :اسکار

 .میکنم انتخاب رو مشکی ...من ...ام :پدرینا

 !بدشانسیه رنگ مشکی :دانا

 :گفت خنده با برمیداشت میز روی از را مشکی کارت درحالیکه پدرینا

 !ندارم اعتقادی مزخرفات این به من ولی ببخشید، -

 !شدم متوجه کامالً بله، :دانا

 .برمیدارم رو قرمز کارت هم من پس :اسکار

 .شدن انتخاب رنگ پنج هر خب، :دانا
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 !بود هم قشنگتری رنگای کردن؟ انتخاب رو رنگ پنج این چرا حاال :پدرینا

 یعنی هم سفید و سیاهو معروف RGB همون یا آبی، و سبز قرمز، هستن؛ طراحی توی اصلی رنگ پنج اینا :دانا

 .تاریکی و روشنایی

 !جالبه :پدرینا

 .ششم مرحله اتمام تا دقیقه سه -

 .کنید دستگاهوارد رو کارتا .نمونده وقتی .گفت چی عمومیروابط مسئول شنیدید دیگه، خب :سارا

 صدای و روشن اصلی مانیتورجاستین، توسط پنجم کارت دادن قرار از پس .کردند دستگاه وارد را کارتها یکییکی

 :شد پخش عمومیروابط مسئول

 ...بازنده کارت.شد خواهد انتخاب تصادفی طوربه بازنده کارت .گرفتند قرار دستگاه در هاکارت تمام -

 اعالم منتظر همه .بود شدههم کنندگانشرکت قلب فعالیت مکث باعث شاید که ایثانیه چند کرد؛ مکث ثانیه چند

 .بودند نتیجه

 .قرمزرنگ کارت ... :عمومیروابط مسئول

 .شد برده مسابقه بازنده عنوانبهاسمش و بود آورده بدشانسی بار این .شدند خیره اسکار به همه بازنده، کارت اعالم با

 ...نفهمیدم هنوز من .میشد اینطوری نباید :اسکار

 .رسید اتمام به ششم مرحله :عمومیروابط مسئول

 .میخوام چیزی یه ازتون ها،بچه :اسکار

 .شدحذف مسابقه از اِوانس، اسکار آقای هفت، شماره کنندهشرکت :روابطعمومی مسئول

 ...رفت بیرون زنده و شد برنده مسابقه این تو هرکی :اسکار

 .میشوند باز دقیقه یک برای بعد اتاق به منتهی درهای :عمومیروابط مسئول
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 ...بگه بهش و کنه پیدا رو جان برادرم :اسکار

 بعد مرحله به مربوط اتاق بهو شده خارج مانتیور این راست سمت در از کنندگانشرکت باقی :عمومیروابط مسئول

 .تمام .بروند

 .بمونه قولش سر نتونست برادرت :اسکار

 !بیفته؟ اون نام به باید قرعه چرا !میشه حذف داره اسکار نمیشه باورم :پدرینا

 کجاست؟ برادرت :جاستین

 ...برادرم :اسکار

 قلبش روی را دستش درآمدهحدقه از چشمانی با کند، سکته که کسی مثل کند، کامل را اشجمله بتواند اینکه از قبل

 .شد زمین بر نقش سرعتبه و گذاشت

 .شد او مانع خود دست با جاستین اما دوید؛ او سمتبه پدرینا

 !بیرون بریم اتاق از زود باید !پدرینا نداریم وقت :جاستین

 ...ولی :پدرینا

 !نداریم وقت گفتم :جاستین

پشت از انفجاری صدای ناگهان.دوید خروجی در سمتبه میکشید، خود دنبال به را پدرینا که همانطور بقیه، با همراه

 و خون اسکار، جایبه حاال و بود شده منفجر بمب یک توسط اسکاربدن گویا .کرد جلب عقب به را توجهشان سرشان

 .بود کرده پر را اتاق فضای کهبود او بدن هایتکه

 !من خدای اوه :پدرینا

 !بیرون برید زود :جاستین
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 اتاق وارد و بگذرند راهرو از سرعتبهبودند ناچار ولی است؛ مُرده اسکار کنند باور نداشتند دوست اصالً اینکه وجود با

 .شد شروع بعد مرحله آغاز برای دقیقه ده یمحاسبه و شدند بستهدرها بعدی، اتاق به رسیدن از پس .شوند بعدی

*** 

 سرعت :هفتم مرحله

 کمتر برایشان فیلیپو مرگ چقدرهر .نداشت شدن بلند نای کسی .بودند نشسته زمین روی دانا و جاستین سارا، پدرینا،

 .بود ناگوار و سخت برایشان داشت، قبل مرحله درکه عجیبی آرامش با هم آن اسکار، مرگ بود، کنندهاذیت

 !باشن؟ فجیع انقدر باید مرگا یهمه چرا :دانا

 !اسکار؟ چرا !نمیشه باورم :پدرینا

 !میشیم؟خالص جهنم این از کِی باشیم؟ همدیگه مرگ شاهد قراره کِی تا یعنی :جاستین

 :گفت و کرد جمع به نگاهی سارا

 .موندیم نفر چهار ما فقط حاال .شدیم کم چقدر -

 .بودن شانسخوش که شبدری چهارپَرِ :دانا

 .داریم دیگهمرحله سه هنوز نره یادت .نمیمونن شانسخوش چهارتا این از پَر سه البته :جاستین

 .نمونیم باقی مسابقه آخر تا هیچکدوم هم شاید :دانا

 چطور؟ :سارا

 نفر یه مرحله هر تو و داره مرحلهده مسابقه که شد گفته مسابقه معارفه اعالمیه تو اول، مرحله شروع از قبل یادمه :دانا

 .بشه حذف باید نفریه هم دهم مرحله تو باشه، اینطور اگه .میشه حذف

 .میشه حذف نفر یه مرحلههر گفتن مسئله کردن بیان ترراحت واسه شاید .بوده اشتباه یه فقط شاید :جاستین

 .بدن انجام اشتباهی رو کاری اونا میدونم بعید :دانا
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 !بوده؟چی واسه بازیامسخره این یهمه پس !بمونه؟ زنده کسی نیست قرار یعنی :پدرینا

 !باشن مسابقه این طراح دیوونه مشت یه نمیکنم باور :جاستین

 .ندیدیم ایدیگه چیز واردیوانه قتل جزبه که ما :دانا

 برنده باشه داشته رو قهرمانی لیاقتواقعاً درصورتیکه تا .بشه کشیده چالش به هم برتر فرد قراره دهم مرحله شاید :سارا

 .نبود عنوان این مستحق کسی میکنناعالم نهایتاً و میشه حذف ببازه اگه و باشه نهایی

 بدن؟ میتونن چی رو هارسانه جواب !میکنن؟ چیکار قتل همهاین با ولی ...ولی :پدرینا

 .بیرون بیایم اینجا از زنده که اینه راه تنها :دانا

 همین در .است بوده چیزی چهاتفاقات این یهمه یپرده پشت بدانند میخواستند و میکردند فکر ماندن زنده به همه

 .شد پخش عمومیروابط مسئول صدای حین

 شده مطرح هوش سؤال پنجبه دقیقه، پنج مدت در باید کنندهشرکت هر مرحله این در :هفتم مرحله دستورالعمل -

 یا مستقیم کمک هرگونه .شود داده صحیح پاسخ سؤالچهار به حداقل باید مرحله این در قبولی برای .بدهد پاسخ

شرکتتوسط پاسخ کردن وارد .شد خواهد خاطی کنندهشرکت حذف باعث پاسخگوکنندهشرکت به غیرمستقیم

 صندلی روی باید پاسخگویی برای.شد خواهد کنندهشرکت هردو حذف باعث پاسخگو، کنندهشرکت از غیر ایکننده

 توسط شده، داده پاسخوپرسش .کرد وارد را خود پاسخ صندلی،رویروبه دستگاه از استفاده با و نشسته مانیتور جلوی

 خودشان انتخاببه پاسخگویی برای شرکتکنندگان ترتیب .شد خواهد داده نمایش کنندگانشرکتسایر برای مانیتور

 .تمام .شد خواهد اعالم نهایی نتیجهکنندگان،شرکت تمام توسط هاپاسخ کردن وارد از پس .بود خواهد

 داشته جسمانی آمادگی نبایددنیا قهرمان نداره؟ جایی مسابقه این تو عملی آزمون پس .فکری آزمون هم باز :پدرینا

 باشه؟

 .باشهغنی لحاظ این از هم بعدی مراحل شاید .بود که دیاکسیدکربن و اکسیژن مرحله :دانا

 .فکری کار همهاین از مُردم اَه، :پدرینا

 .شدپرسیده ایدقیقه هفت سؤال که همون چهارمه؛ مرحله شبیه چقدر مرحله این :جاستین
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 .بده رو درست جواب نتونستتوماس و کرد وارد رو جواب بینیش با فیلیپو بود، بیهوش اسکار که ایمرحله همون :دانا

 .نیستن هیچکدومشون االن و :سارا

 بود فکر این آن، از ترآزاردهندهشاید و بود آزاردهنده همه برای متوالی یمرحله سه در نفر سه آن دادن دست از فکر

 بود؟ خواهند افرادی چه نفر سه این اما شوند؛ حذفمسابقه جریان از هم دیگر نفر سه حداقل است قرار که

 و دانا .داشت قرار صندلی چهارپشت، در صندلی هفت جایبه که تفاوت این با بود، چهارم مرحله اتاق مشابه اتاق این

 .نداشت تفاوتی البته که کردند، شده داده قراردستگاه بررسی به شروع چهارم مرحله مثل جاستین

 .هفتم مرحله اتمام تا دقیقه شصت :عمومیروابط مسئول

 .نمیدهآدم به خوشی خبر هیچوقت !میخوره هم به حالم یارو این صدای از داره دیگه :پدرینا

 !میگفت رو اسمش الاقل کاش :جاستین

 آشنا که بعضیا درحالیکه بگه، رواسمش داری انتظار نیست مشخص کارا این از هدفش که ناشناس آدم یه از تو :سارا

 .نگفتن بهت رو اسمشون هستن، هم

 !دکترخانم نشدم شما تیکه متوجه اصالً هم من و :دانا

 !شکر رو خدا :سارا

 کنیم؟ شروع رو مرحله خب، :جاستین

 داری؟ عجله :پدرینا

 چیزی نه داریم، آرامشی نه هستساعتی چند .بشه روشن مسابقه این تکلیف زودتر هرچه دارم دوست ولی نه، :دانا

 .کردیم استراحتی نه و خوردیم

 .خودمونه دلخواه به که همترتیب .کنیم شروع رو مرحله میتونیم خواستیم هروقت ولی زیاده؛ وقت که فعالً :سارا

 .اُکی :جاستین



 

 
 

88 

  
 قهرمانان دنیا 

 سید مهدی موسوی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 :گفت میکرد، نگاه آن به که همینطور و رفت مانیتور سمتبه جاستین

 میشنوه؟ رو ما صدای عمومی،روابط مسئول یارو، این نظرتون به -

 !بپرسی؟ رو اسمش میخوای :سارا

 .میگم کلی :جاستین

 رو اونا نتونیم ما که میکنن استفادهکار این واسه نانو هایدستگاه از حتماً البته .میبینه هم حتماً و میشنوه حتماً :دانا

 .کنیم خرابشون و ببینیم

 میده؟ جواب بپرسیم سؤالی ازش اگه که اینه منظورم .میدونم :جاستین

 .کنیم امتحان میتونیم :پدرینا

 :گفت بلند صدای با آن به رو و رفت مانیتور سمتبه سپس

 .طرفیم کی با بدونیمبذار چیه؟ اسمت بگو میشنوی رو صدام اگه !لعنتی آهای !عمومیروابط مسئول آهای -

 .نیامد پاسخی اما کردند؛ صبر ایثانیه چند

 ...پرسید پدرینا که طوری نمیدادم؛ جواب بودم هم من :جاستین

 !بود خرد اعصابم دیگه !ببخشید :پدرینا

 .پدریناجان نیست مشکلی :سارا

 .باشن داشته تصویرمون همراه به رو ما صدای باید منطقی لحاظ از :دانا

 .کرد اتاق دقیق بررسی به شروع دوباره دانا

 :گفت دانا دقیقه، چند گذشت از پس

 تموم رو مرحله زودتر هرچیولی نبره؛ زمان هم ساعت نیم شاید اگرچه .کنیم شروع رو مرحله بهتره دیگه نظرم به -

 .بهتره کنیم
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 .کنیم شروع که موافقن هم بقیه اگه .گفتم رو همین اول همون از که هم من :جاستین

 .نکردند مخالفتی هم سارا و پدرینا

 میره؟ اول نفر کی حاال خب :سارا

 .ندارم فکری کار یحوصله اصالً میرم؛ آخر نفر که من :پدرینا

 رو خودش هم بعدی نفر پس بشه؛تموم کارم من تا نمیکشه طول زیاد البته .صندلیا سر بشینید هم شما .میرم من :دانا

 .کنه آماده

 .میرم من هم بعدی نفر :سارا

 .همه برای موفقیت آرزوی با :دانا

 کنندگانشرکت باقی .نشستآن رویروبه صندلی روی و رفت دستگاه سمتبه بقیه، برای دادنتکاندست از پس دانا

 .کرد شروع را خودنوبت ایدکمه فشردن با دانا .نشستند هاصندلی روی نیز

 باالی در باقیمانده دقیقه پنجنمایش برای هم تایمری .شد داده نمایش ایچهارگزینه کوتاه سؤال پنج مانیتور، روی

 .شدند کردنصحبت آرام مشغول هم افراد باقی.کرد سؤاالت دادنپاسخ به شروع دانا .داشت وجود صفحه

 .بدیم جواب راحت میتونیم کنیم، دقت کمی اگه .نیستن سختی سؤاالت :سارا

 !دقیقه یه فقط.کمه خیلی وقت که اینه هم اون از مهمتر !نیستا آسون هم خیلی نظرم به ولی :پدرینا

 .برمیای پسش از .پدرینا نباش نگران :سارا

 .امیدوارم :پدرینا

 .شد مانیتور روی یشده داده نمایش سواالت خواندن مشغول جاستین

 از و بزرگتره C از هم خودشکه ، B از A اگه نمیخوابه؟ ولی داره؛ بستر که چیه اون داره؟ فرق بقیه با کلمه کدوم -

D... رفتن؟ تصویر روی از سواالت چرا پس !اِه! 
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 .کند وارد را خود هایپاسخ بعدی کنندهشرکت .شدند وارد هاپاسخ :عمومیروابط مسئول

 .کرد تموم رو کارش دانا که، شنیدی :سارا

 !زود چقدر :پدرینا

 .منه نوبت دیگه خب !دیگه داناست :سارا

 :گفت او به دانا نرفته، جلو به قدمی هنوز اما شد؛ بلند جایش از سارا

 .بشینی میتونی .نمیشه بعدینفر نوبت دقیقه یک از بعد دیگه چهار، مرحله برخالف .نیست رفتن واسه ایعجله -

 .کنم شروع رو نوبتم زودتر میدم ترجیح نه، :سارا

 .کردشروع را خودش کار دانا مانند هم او .کرد حرکت مانیتور رویروبه صندلیتک سمتبه

 .نباشید نگران نیستن، سخت خیلی سؤاالتش :دانا

 .بقیه واسه نه بودن، آسون تو واسه :پدرینا

 .دارن نیاز تمرکز فقط هوش سؤاالت .نیستن سخت سؤاالت کالً نه، :دانا

 برم؟ من یا میری تو سارا از بعد پدرینا، :جاستین

 و مانیتور به حواسش بود،نشسته چپ سمت صندلی آخرین روی جاستین از خالی صندلی یک فاصله با که پدرینا

 .ندادپاسخ جاستین سؤال به و بود سارا برای شده مطرح سؤاالت

 هم بقیه سؤاالت داره، فرق من سؤاالتبا سارا سؤاالت که همونطور اما کنه؛ حفظ رو سؤاالت میخواد پدرینا ظاهراً :دانا

 .داشت خواهد فرق باهم

 .داره استرس خیلی پدرینام؛ نگران :جاستین

 .نیستعجیبی چیز هم ورزشکار یه واسه .داره عالقه فیزیکی و استقامتی مراحل به کالً اون :دانا

 .میسنجه رو افراد دانش و هوش بیشتر مسابقه این متأسفانه و :جاستین
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 مسابقه؟ این تو اومدی که شد چی جاستین، راستی :دانا

 .پیش سال سه تا یعنی بودم؛ متحده ایاالت سرباز قبالً که گفتم من :جاستین

 .فلسطین جنگ از بعد تا یعنی :دانا

 کشتار و قتل از .بودم شده خستهجنگ از دیگه جنگ، اون تو شکست از بعد .اسرائیل جنگ میشد ما واسه که :جاستین

 .عشق دنبال بودم، صلح دنبال .بدم سروسامون رو دنیا خونریزی بدونبتونم که بودم راهی دنبال .شدم بیزار خونریزی و

 کنی؟ ثابت رو خودت بتونی تا مسابقه این توی اومدی و :دانا

 چیزی جنگ هرحالبه .نمیدونمکنم، خالص جنگ افکار دست از رو خودم اینکه واسه فقط هم شاید .شاید :جاستین

 .هستیم خون و مرگ درگیر هم اینجا که،میبینی .بشه پاک کسی ذهن از زودیا این به که نیست

 .جنگه میدون هم اینجا :دانا

 :گفت و آمد حرف به عمومیروابط مسئول ثانیه چند از پس

 .کند وارد را خود هایپاسخ بعدی کنندهشرکت .شدند وارد هاپاسخ -

 .بود جاستیننوبت حاال .نشست جایش سر و برگشت صندلیاش سمتبه خوشحالی با سارا

 .کنم تموم رو مرحله این زودتر که برم هم من حاال !سارا نباشی خسته :جاستین

 .باشی موفق :سارا

 .رفت دستگاه سمتبه و شد بلند جایش از جاستین

 بودن؟ چطور سؤاالت نظرت به سارا، :دانا

 .نبودن بدک ام، :سارا

 نداشتی؟ مشکلی پس :دانا

 .شکر رو خدا نه :سارا
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 .باشم نداشتم مشکلی هم من امیدوارم :پدرینا

 :گفت و زد لبخندی سارا

 .باش مطمئن خودت به .نمیاد پیش مشکلی !پدرینا نباش نگران -

 .ممنون :پدرینا

 کردی؟ ثبتنام مسابقه این تو که شد چی دکتر، خانم راستی :دانا

 پیشنهاد ما به همین واسه داشت؛نزدیکی ارتباطات World Media شرکت با ما بیمارستان راستش ...خب من؟ :سارا

 .فرستاد نماینده عنوانبه رو من هم بیمارستانرئیس .کنیم شرکت مسابقه این توی که شد

 کرد؟ انتخاب رو تو چرا بپرسم میشه و :دانا

 این به من تحقیق موضوعهم طرفی از و بودم بیمارستان برتر پزشکای از یکی من ولی نباشه؛ خود از تعریف :سارا

 .میشد مربوط مسابقه

 تحقیقی؟ چه تحقیق؟ :دانا

 .بگم چیزی جزئیاتش درمورد نمیشه فعالً :سارا

 !بده؟ لو رو چیزی ما از کسی میترسی چرا؟ :دانا

 .میشنون رو ما حرفای دارن کیا نمیدونیم ما هرحالبه ولی نه، :سارا

 را صحبت و انداخت باال آهان ینشانهبه را ابروهایش هم دانا .فهماند دانا به را منظورش دیوار، روی مانیتور به نگاهش با

 .نداد ادامه

 :گفت مضطرب و آرام صدایی با داشت، استرس هنوز که پدرینا

 میشه؟ چی ببازه مرحله این تو نفر یه از بیشتر اگه ها،بچه میگم -

 .میشه چی نبازه کسی اگه که اینه اصلی مشکل :دانا
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 بهتره؟ نفر چهار از نفر دو مرگ که اینه منظورت :سارا

 .دیگه همینه منطقیش :دانا

 !$#@ !مسابقه این به لعنت :پدرینا

 :میگوید و میگذارد پدرینا دست روی را دستش سارا

 .میشه نوبتت دیگه االن .پدرینا کن حفظ رو خودت آرامش -

 .باشم نداشته استرس نمیتونم ولی میدونم؛ :پدرینا

 تغییر احتمال استرس، برعالوههمین و نمیکنه مشخص زود رو بازنده چهارم مرحله برخالف مرحله این متأسفانه :دانا

 .میکنه بیشتر رو هابازنده تعداد

 .میشه ترسخت چیهمه مرحله به مرحله که همینه واسه :سارا

 .بودن اهرم یه کشیدن سادگی به مراحل یهمه کاش :پدرینا

 .کند وارد را خود هایپاسخ بعدی کنندهشرکت .شدند وارد هاپاسخ :عمومیروابط مسئول

 !مسیح عیسی یا .شد من نوبت باالخره :پدرینا

 .برگشت جایش سرنمیشد، دیده اشچهره در شادمانی از آثاری قبلی نفر دو برخالف کهدرحالی جاستین،

 جاستین؟ شد چی :سارا

 !بود کم وقتش لعنتی !دادم جواب فقط نمیدونم، :جاستین

 .کمه دقیقه یه هوش سؤال هر واسه واقعاً آره، :پدرینا

 .بیشتره اون دوباره انجام واسه قدرتباشی، کرده تمرین بیشتر قبالً چقدر هر فیزیکیه؛ تمارین مثل هم هوش تست :دانا

 !نکردیم؟ تمرین هوش تست که کردیم گناهی چه ما حاال :پدرینا
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 .کنید شرکت مسابقه این توی بود نکرده مجبورتون هم کسی :دانا

 .کنه جمع رو حواسشباید که اینه مهمه پدرینا واسه که چیزی فعالً .کنید بحث نیست نیاز حاال، خب :سارا

 .دادن جواب به کنمشروع شدم آماده هروقت .کنم تمرکز کمی و بشینم صندلی اون روی برم من :پدرینا

 .میکنی کاری خوب :سارا

 :گفت آرامیبه دانا نشست، صندلیروی پدرینا که وقتی .برداشت قدم جلو صندلی سمتبه استرس با و آرامیبه پدرینا

 تو بتونن هم ضعیف افراد اگه .کنیدحمایت مسابقه این توی ضعیفه که رو کسی میکنید تالش انقدر چرا نمیدونم من -

 .بشیم حذف ما یهمه ندارید دوست شما مطمئناً .ترهقویافراد باخت معنای به بشن، برنده مسابقه این

 .بشی مسابقه این یبرنده داری دوست تو مطمئناً و :جاستین

 مرحله هر توی نفر یه حداقلخوردنِ شکست واسه باش مطمئن نداشت، وجود مسابقه این توی مرگ فاکتور اگه :دانا

 .کنم تکرار مرحله هر توی رو حرف این باشه نیاز نکنم فکر.میبازیم همه نبازه، کسی اگه چون نمیکردم؛ تالش انقدر

 حذف بود قرار اگه کن فکر .میدیمقرار آدم اون جای رو خودمون داریم ولی میفهمیم؛ هم ما !دانا آقای باشه :جاستین

 .میداد دست بهت حسی چه بشی

 هم همین واسه .شد تموم گرونمواسه خیلی و پیش سال چند داشتم؛ رو حس این هم من .میگی چی میدونم :دانا

 .نباشم بازنده هیچوقتکه کردم رو تالشم تمام و ببازم ندارم دوست دیگه

 .هفتم مرحله اتمام تا دقیقه پانزده :عمومیروابط مسئول

 .کنه شروع تا داره وقت دقیقه ده حدود فقط پدرینا .نمونده زیادی وقت :جاستین

 مسابقه؟ این تو اومدی چرا تو .نگفتی چیزی خودت از تو دانا، :سارا

 داره کی نمیدونیم ما خودت، قولبه !نمیتونی بگم باید متأسفانه بیرون، بکشی اطالعات زبونم زیر از میخوای اگه :دانا

 !میده گوش رو ما حرفای
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 !بود شکنیدندان جواب :سارا

 .کند آغاز را خود کار تا بودند پدرینا منتظر همه .شد برقرار سکوت ایدقیقه چند

 نفر سه سمتبه و شد بلند خود جای از پدرینا ناگهان اینکه تا نکشید طول زیادی مدت

 بلندی نسبتاً صدای با بود، شده متعجب او حرکت این از که سارا .کرد حرکت دیگر

 :گفت

 .کن حل رو سؤاالتت و صندلی روی بشین !میکنی؟ چیکار پدرینا، -

 :داد جواب لرزان و ضعیفصدایی با میشد، نزدیک آنها به درحالیکه بود، انداخته پایین را سرش که پدرینا

 .میبازم که ...میدمجواب غلط یا میاد؛ پیش حالت دو کنم، حل رو سواالت من اگه میکردم فکر داشتم -

 :داد ادامه سپس و ایستاد اتاق وسط در خود جای سر کرد، مکث کمی

 ...که ...که رسیدم نتیجه این به .میبازیم همه موقع اون که میدم، جواب درست یا -

 :داد ادامه و برد باال را سرش کشید، عمیقی نفس

 .ندم جواب اصالً که -

 :گفت او به خطاب معترضانه لحنیبا و شد بلند خود جای از بود، شده بیشتر پدرینا گیرینتیجه این از تعجبش که سارا

 !کن حل رو سؤاالتت برو !دختر؟ میگی چرتوپرت چرا -

 .سارا گرفتم رو تصمیمم دیگه من :پدرینا

 .بود منطقی تصمیمت :دانا

 :داد جواب عصبانیت با و کرد و دانا به رو سارا

 ...ولی بگی؛ میخوای چی میدونم !دانا کن بس -
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 .نفره چهار از بهتر یکی .داناست با حق ولی :پدرینا

 .داری شدن برنده شانستو اونوقت .کنه حل درست رو سؤاالت باشه نتونسته نفر سه ما از یکی شاید :جاستین

 رو بودن دنیا قهرمان شایستگیفهمیدم مرحله چند این از بعد من ثانیاً کمه، خیلی احتمالش اوالً اما میدونم؛ :پدرینا

 .کنمکار خودم روی خیلی باید و ضعیفم خیلی هنوز ندارم؛

 .کنی جبران بخوای که نداری فرصتی دیگه تو ولی :جاستین

!«بشی بزرگ تا مونده هنوز تو پدرینا»میگفت راست پدرم .دادم دست از رو خیلیا ولی داشتم؛ زیاد فرصت من :پدرینا

 برای کاری نمیتوانست کسیاما بود؛ درک قابل پدرینا حالوحس .بست نقش پدرینا صورت روی لبخند با همراه اشک

 :بود عمومیروابط مسئول صدای بشکند، هم در را دراماتیکیلحظه آن سکوت توانست که چیزی تنها .بکند او

 .هفتم مرحله اتمام تا دقیقه سه -

 :گفت بقیه به رو میریخت، اشک آرامآرام کهدرحالی پدرینا

 .شدم خوشحال شما آشنایی از خیلی ها،بچه -

 :داد ادامه و کرد سارا به رو سپس

 هم شاید نمیدونم، .آوردمدرنمی جااین از سر اصالً شاید ...شاید اونوقت .بودی تو پدرم دکتر کاش !سارا تو مخصوصاً -

 ...شاید .خورده رقم اینطوری تقدیر

 :گفت و کرد قطع رااو هایصحبت بود، گرفته وش*آغ در را او و بود شده نزدیک پدرینا به حاال که سارا،

 .خوشحالم تو با آشنایی ازهم من !همیشه هستم، تو کنار همیشه ولی ...ولی باشم؛ نبوده پدرت پزشک ممکنه من -

 مسئول را سکوت این هم باز و بودشده ساکت سارا وش*آغ در نمیدادند، زدن حرف اجازه او به هااشک دیگر که پدرینا

 :شکست عمومیروابط

 .رسید اتمام به هفتم مرحله .هفتم مرحله زمان اتمام -
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 .نبود جاش االن !بشه ساکت دقیقه یه نمیتونه لعنتی این :جاستین

 .شد حذف مسابقه از سؤاالت بهپاسخگویی عدم دلیل به وِگا، پدرینا خانم دو، شماره شرکتکننده :عمومیروابط مسئول

 و شده خارج مانتیور این راست سمت در از کنندگانشرکت باقی.میشوند باز دقیقه یک برای بعد اتاق به منتهی درهای

 .تمام .بروند بعد مرحلهبه مربوط اتاق به

 :گفتاشکبار چشمان همان با سپس .گرفت فاصله او از و شد جدا سارا وش*آغ از پدرینا

 !بگیر فاصله من از پس .سارا میشه چی االن که میدونی -

 ...ولی :سارا

 ناگهان .کرد حرکت دستگاه جلویصندلیتک سمتبه عقبعقب و گرفت فاصله او از سارا حرف به توجه بدون پدرینا

 این کوتاه، ثانیه چند در .رفت باال سمتبه و آمد بیرون اتاق کف وسطاز تقریباً دیوار، یک مانند ضخیم، و فلزی ایتیغه

 .نمیشد دیده پدرینا دیگر .کرد پُر را باقیمانده نفر سه و پدرینابین فضای دیوار

 .بریم زود باید .باشه انتظار وقت االن نکنم فکر :جاستین

 انتظار که بود فهمیده سارا.کشید اششانه به دستی و آمد او کنار جاستین .شد خیره فلزی دیوار آن به کمی سارا

 دیوار به نگاهش کهدرحالی و ترآهسته کمی البته دوید؛خروجی در سمتبه دانا و جاستین همراه به و ندارد ایفایده

 سوی آن نمیدانست کسی .شد بلند دیوار سوی آن از پدرینا جیغهای صدای که بودندنرسیده در به هنوز .بود فلزی

 بعد ثانیه چند و بود برده هوابه را پدرینا آزاردل هایجیغ بود، که هرچه ولی است؛ دادن رخ حال در اتفاقی چه دیوار

.داد خاتمه فریادها و جیغ این به نامشخص دلیل همان

 و بود شده تمام بود که هرچههرحالبه .بود ترکنندهناراحت برایشان مرگ صحنه خود دیدن از دادها،وجیغ این شاید

.بودند هشتم مرحله شروع منتظرهمه درها، شدن بسته و دقیقه یک آن اتمام از پس حاال

***

 دوئل :هشتم مرحله
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 کرده انتخاب را غمبار سکوتیفقط همه .نمیزد فریاد کسی .نمیخورد هم به حالش کسی .نمیکرد گریه کسی دیگر

 .بودند مسابقه این پایان فکر به فقط همه .نداشت ایفایدهمسابقه این هایرفتهازدست برای سوگواری دیگر .بودند

 !پدرینا بیچاره :جاستین

 .میکردم شرکت عمراً میگذره، سخت انقدر میدونستم اگه !آه :سارا

 .هشتمیم مرحله االن نمونده، زیادی چیز :دانا

 !نمونده زیادی چیز هم ما خود از :جاستین

 :گفت و کرد ضعیفی خنده دانا

 .کنن کمتررو وقتش میشد کاش .بشه شروع مرحله تا کنیم صبر رو دقیقه ده این باید هم باز -

 .کنیم صحبت باهم مرحله شروع از قبل میتونیم اینطوری عوضش :جاستین

 .نمیدونیم جدید مرحله از چیزی وقتی فایده چه :سارا

 .باشه شکلی چه قراره مرحله این بدونم کنم فکر من ولی :دانا

 چطور؟ :سارا

 درست حدسم میدم احتمال ولیحدسه؛ یه فقط این البته .گذروندیم االن تا که مراحلی سیاق و سبک به توجه با :دانا

 .باشه

 هست؟ چی حدست حاال خب :جاستین

 شنیدی؟ رو کرانِری بقایی شرط هفت حاال تا :دانا

 .نشنیدم نه :جاستین

 .نمیدونم درموردش چیزی هم من :سارا
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 مختلف حوادث توی که افرادیاز نفر پنجاه روی ۲1۲9 سال تو ایتالیایی، شناسجامعه و محقق کرانری، استفان :دانا

 هایویژگی چه موندن زنده که افرادی بدونه تا کرد تحقیقبیارن دووم سخت شرایط تو تونستن و موندن زنده دنیا

 .کرانری بقای شرط هفت به شد معروف که ویژگی هفت شد تحقیقاون نتیجه و دارن مشترکی

 بودن؟ چیا ویژگی هفت اون :سارا

 ...و ذهن چابکی شانس، اعتماد، اطراف، محیط با آشنایی استقامت، مسئله، حل :دانا

 .هشتم مرحله دستورالعمل -

 .ماند تمامنیمه دانا هایحرف عمومی،روابط مسئول صحبتهای شروع با

 .تمام .بپردازند مبارزهبه یکدیگر با تا میشود، داده شمشیر یک کنندگانشرکت از یک هر به مرحله این در -

مرحله چنین انتظار کسی دانا،جزبه شاید .پراکند اتاق در را حیرت گرد عمومیروابط مسئول کوتاه خیلی هایصحبت

 .نداشت را ای

 .مبارزه بقاست؛ هفتم ویژگی با مطابق که هفتم، مرحله هم این و :دانا

 همدیگه ما دارن دوست خیلی.دستمون بگیریم شمشیر باید هم حاال بکشیم، اسلحه هم روی به گفتن بار یه :جاستین

 !بکشیم رو

 داره؟ دلیلی چه کنیم؟ مبارزه باهم باید چرا ولی :سارا

 .شده انجام ویژگیهفت همون طبق هم مسابقه این مراحل همه .کرد کار همه باید بقا برای که گفتم :دانا

 کردن؟طراحی ویژگی هفت این براساس رو مراحل مسابقه، طراحای میگی یعنی :جاستین

 .باشه بوده تصادف یه فقط اینا یهمه میدونم بعید :دانا

 نه .بودی مشکوک هم اول هموناز داری؟ اطالع چیزهمه از انگار که میزنی حرف طوری !کن صبر کن صبر :جاستین

 به میدونی هرچی وقتشه حاال دیگه کنم فکر .داشتی اطالع چیزهمهاز هم همیشه .چیزی نه اطالعاتی، نه دادی، اسمی

 .کارهای چه و هستی کیتو بفهمیم تا بگی ما
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 کیَم؟ من بدونی داری دوست خیلی :دانا

 :گفتدانا به خطاب عصبانیت با بود، کرده عصبانی را او بدجوری مسابقه شرایط که جاستین

 ...داشتیدست مسابقه این طراحی توی تو بفهمم اگه و بدونم دارم دوست خیلی !لعنتی آره -

 .هشتم مرحله اتمام تا دقیقه شصت -

 شمشیر با تا داشتند وقت دقیقهشصت .کند رها تمامنیمه را حرفش جاستین تا شد باعث عمومیروابط مسئول صدای

 .میمردندآنها یهرسه وگرنه بکشند، را خودشان از یکی

 نباشه توضیح به نیاز میکنم فکر.نمیکنه صدق من درمورد میکنی فکر که چیزایی اون که بگم بهت باید همه از اول :دانا

 هم که باشم احمق اونقدر میدونم بعید .شدم متحمل رو خطراتهمه و کردم شرکت مسابقه این توی هم خودم من که

 .بندازم خطر به روجونم هم باشم، طراح

 شرکت مسابقه توی هم خودشمسابقه، این مثل ایاحمقانه هایمسابقه طراح که دیدم زیاد فیلما تو ولی :جاستین

 .کرده

 !بودنمجنون دیوونه مشت یه فیلم توی هم مسابقه طراحای خود .بودن فیلم فقط اونا :دانا

 تو حرف این .باشه هاکنندهشرکتجزء هم مسابقه طراح هست احتمالش هرحالبه .میگه راست جاستین اما :سارا

 .نمیکنه عوض رو چیزی

 :گفت و انداخت سارا به نگاهی دانا

 .داری شک من به هم تو پس -

 به رو چیزا سری یه وقتشه کنمفکر ولی ببخشید .کنم اعتماد میکنه پنهون رو چیزهمه که کسی به نمیتونم من :سارا

 .بیاری زبون

 :گفت جاستین به رو اشقهقهه اتمام از بعد و زد ایقهقهه دانا



 

 
 

101 

  
 قهرمانان دنیا 

 سید مهدی موسوی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .کار آخر واسه میذارم رو ترمهممسائل .بگم مسابقه این مراحل با ارتباطش و بقا شرط هفت درمورد اول بذارید خب، -

 .داریم وقت کلی هنوز

 :گفت مسابقه این مراحل درمورد را نظراتش میزد، قدم اتاق در آرام درحالیکه دانا

 صحبت هم اول مرحله به راجعبعداً .بوده مسابقه شروع دوم مرحله که کنید فکر و کنار بذارید رو اول مرحله فعالً -

 .میکنم

 ...چرا :سارا

 :گفت و پرید سارا حرف وسط دانا

 مرحله اون .کنیم حل دادن روبیکمکعب ما به که دوم، مرحله اما و میکنم صحبت اول مرحله به راجع بعداً که، گفتم -

 رویروبه مسائل و مشکالت بتونه باید سخت شرایط توی بقاواسه آدم یه .بود ما مسئله حل توانایی سنجش واسه

 .کنه حل رو خودش

 .بود کردن حل برای مسئله از نمادی روبیک مکعب و :سارا

 این که نیست توضیح به مزال.اکسیژن کمبود شرایط در آوردن دووم بود؛ استقامت مرحله سوم، مرحله .دقیقاً :دانا

 .ضروریه چقدر بقا برای ویژگی

 چهارم؟ مرحله و :جاستین

 کنندهشرکت هر به میرسیدنظر به اول وهله در که پرسیدن سؤاالتی ما از .بود اطراف محیط با آشنایی مرحله :دانا

 خود یعنی اطراف، محیط از چقدر فرد هر بدونن که بود ایناصلی نکته اما بود؛ هم همینطور البته که میشدن، مربوط

شرایط و محیط که انسانی طبیعتاً .داره آشنایی اون با مرتبط هایویژگی سایر و شرایطاطرافش، محیط مسابقه،

 .کمه بقاش احتمال نشناسه خوب رو اطرافش

 استفاده با یابیجهت قطبی، ستارهکردن پیدا توانایی کردیم؛ تمرین کلی شدن سرباز واسه که چیزایی همون :جاستین

 .چیزا این و طبیعی هاینشانه از استفاده با محیطگذاریعالمت دستی، ینقشه کشیدن خورشید، نور از
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 داشته اعتماد هم به بتوننافراد باید بمونن، زنده نفر یک از بیش که شرایطی در .پنجم مرحله درمورد اما و بله :دانا

 .بکشن آذوقه کمبود مثل مسائلی خاطربهرو همدیگه حتی ممکنه نباشه، اعتماد اگه وگرنه .باشن

 الزمه؟ اعتماد هم باز چی؟ باشن تنها اگه ولی درسته، :سارا

 اعتقاده شدیگه اسم که خدا، بهاعتماد هم اون الزمه، اعتماد نوعی هم تنهایی شرایط تو گفته کانری که اینجاست :دانا

 !اعتقادخدا به نه داشت، اعتماد من به نه فیلیپو که دیدید و

 .نداشتی اعتماد فیلیپوبه هم تو .نمیکردی شلیک شد، نوبتت وقتی مرحله اون توی میدونم بعید البته :جاستین

 :گفت و کرد جاستین به نگاهی لبخند با دانا

 .شانس یعنی ششم، مرحله سراغبریم هرحالبه .میشه عوض روحیاتشون سخت شرایط تو انسانها هرحالبه شاید، -

 شانس خیلی !پسر هی » که اینه میگن بهش میمونه زنده کهفردی هر آشنایان و دوستان که چیزی اولین طبیعتاً

 .میده نشون موندن زنده برای رو شانس اهمیت حقیقتاً ولی باشه؛ شوخی یه شاید اگرچه این و» داشتیا

 .شد حذف مسابقه تو و نداشت شانس اسکار متأسفانه که :سارا

 دلیل به سوفیا و آورد شانساکسیژن مرحله توی هم که چرا بود؛ شانسیخوش آدم اسکار من عقیده به البته :دانا

 کرد شلیک بهش فیلیپو وقتی هم و نشد نوبتش محیط با آشناییسؤالِ مرحله توی هم باخت، رو مرحله زیاد، استرس

 .موند زنده و خورد صورتشروی ماسک به گلوله

 .داشت انتظار ازش نباید دیگه بعدش آدمه، با جایی یه تا شانس درسته، :جاستین

 چی؟ هفتم مرحله خب، :سارا

 کمترین توی بتونه باید میزنه،وپادست زندگی و مرگ شرایط توی داره که آدمی .بود ذهن چابکی هم قبلی مرحله :دانا

 تمرینات از نوعی شد، پرسیده مرحله اون توی که سؤاالتی و ذهنچابکی میگن این به که بگیره رو تصمیم بهترین زمان

 ...مرحله این اما و بود ذهن چابکیافزایش برای ذهنی

 .جنگید باید موندن زنده برای :جاستین
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 !آشناست مرحله این با خوبیبه سرباز آقای :دانا

 .غربی تا شرقیه یمبارزه یه بیشتر این اما :جاستین

 !من واسه مثبت امتیاز یه پس :دانا

 .سرباز نه و شرقیم نه که کنم چیکار من اما :سارا

 .اول مرحله وقتسر بریم فعالً .میدم توضیح قضیه این به راجع بعداً .داشت نخواهی مشکلی تو :دانا

 !چطور؟ :سارا

 .میدم توضیح وقتش به !دکترخانم نباشید عجول :دانا

 میکنی؟ توجیه چطور رو اول مرحله :جاستین

 چالش به دنیا قهرمان هایویژگیاز چیزی نبود قرار و بود معارفه و شروع فقط اول مرحله میکنم فکر من راستش :دانا

 .بشه کشیده

 .باشه دنیا قهرمان میتونست که نفر یه شد؛ حذف مرحله اون تو نفر یه ولی :سارا

 .نمیتونست :دانا

 !مزخرفت دلیل هفت همون به البد نمیتونست؟ چرا :سارا

 :گفت نیامده خوشش سارا حرف این از بود معلوم که دانا

 نفر یه باید که میدونی خوباما میکنم؛ خواهیمعذرت قضیه اون بابت من !داری دل به کینه که هنوز !دکترخانم اُه -

 مهمی مسئله پوستسیاه دختر اون جاسمین، حذف نمیکنمفکر من ثانی، در .نداشتیم کافی وقت ما و میشد حذف

 .باشه بوده

 چرا؟ :سارا
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 اون درضمن، .بکشه رو اهرم اونسادگی این به نمیشد راضی وگرنه بوده، مسابقه طراحان از هم اون گمونم به چون :دانا

 .بشه شروع زودترمسابقه خواست و کشید رو اهرم اول بار برای که بود

 .باشه مسابقه این توی هم خودش مسابقه طراح محاله گفتی که تو ولی :جاستین

 طراحای درسته؛ زد سوفیاکه حرفی نظرم به .باشه نداشته وجود اون در مرگ فاکتور که درسته شرطی به این :دانا

 .بمیرن سوفیا و جاسمینبود محال وگرنه نیستن، World Media شرکت از مسابقه

 کردن؟ شرکت چرا نفر دو این پس :جاستین

 چیهمه که افتاده اتفاقاتی بودیمخواب که وقتی زیاد احتمال به .شده عوض مسابقه طراحای نمیدونستن چون :دانا

 .شده عوض

 باشه؟ افتاده اتفاقی چه میدی احتمال :جاستین

 رو اونجا و کردن حمله World Media شرکت به نمیدونیم ما که دلیلی به که بوده خالفکار گروه یه کار شاید :دانا

 .کردن تصرف

 .فوری آورخواب گاز :سارا

 .شاید :دانا

 ...کار این میگی یعنی آمریکاست؛دولت دست فقط باشه اینطور اگه و مخفیه فناوری یه این گفتی ولی :جاستین

 .شاید :دانا

 از چیزیهیچ اگرچه باشد؛داشته بدی تبعات برایش هاحرف بعضی گفتن شاید که فهماند او به مانیتور به چشم با

 .نبود بدتر بود، کمینشان در لحظه هر که مرگی

 میشه؟ چی بعدی مرحله دو اما قبول؛ گفتی که چیزایی این همه :سارا

 ...اما بگم؛ که ندیدم هنوز رو بعدی مرحله دو :دانا
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 .هشتم مرحله اتمام تا دقیقه پانزده -

 .کنیم شروع رو مبارزه باید دیگه نمونده، وقتی دیگه خب :دانا

 بعد اتاق در کنار که شمشیرهااز یکی سمتبه دانا .بود شده داده قرار اتاق گوشه سه در بلند نسبتاً اینقره شمشیر سه

 :گفت جاستین به رو آنگاه .کرد تماشایش دقتبه و چرخاند راآن کمی .گرفت خود دستان در را آن و رفت داشت، قرار

 ادامه رو مسابقه بخوام تقلب باکه فیلیپو مثل نه و برم کنار مسابقه از جنگیدن بدون که پدرینام مثل نه من جاستین، -

 .شو مردونه نبرد یه آماده و بردار رو شمشیرت .بدم

 نزدیکتر اتاق مرکز به کمی حاالکه دانا رویروبه و برداشت داشت، قرار اتاق بزرگ مانیتور زیر که را شمشیری جاستین

 .ایستاد بود، شده

 چرا؟ اما نمیاد؛ پیش شواسه مشکلی گفتی تو میشه؟ چی سارا پس :جاستین

 :گفت جاستین به خطابو کرد نگاه بود، ایستاده اتاق ورودی در کنار آنها، هردوی از فاصله با که سارا به دانا

 و کشت نخواهی رو اون تو مطمئناًپس میکشتیش؛ شد، کشیدنت اسلحه نوبت وقتی بکشی، رو سارا میخواستی اگه تو -

 .میگذره چی دوتا شما بین میدونمچون نمیذاری؛ تو بکشم، رو اون بخوام من اگه

 .کرد نگاه بود، شدهخیره جاستین به تعجب با هم او که سارا به بود، کرده تعجب او حرف این از که جاستین

 :گفت خجالت و شرم با جاستین

 !نیست خبری هیچ ما بین -

 .کرد نگاه دانا به دوباره و گرفت سارا از را نگاهش بعد

 ...اما نیست؛ چیزیهیچ شما بین بله، بله، :دانا

 !مردونه نبرد یه !شو نبرد آماده !اما بی اما :جاستین
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 .تو یا میبرم من یا نداره؛ بیشترحالت دو طبیعتاً مبارزه این نتیجه .شد جنگ آماده هم سرباز آقای اینکه مثل خب، :دانا

 .کاره این واسه مناسبی وقت بعدی مرحله کهدارم سارا و مسابقه این درمورد سؤاالتی بردم، من اگه

 سؤاالتی؟ چه :سارا

 .بعد مرحله واسه بذارش :دانا

 :داد ادامه و کرد جاستین به رو سپس

 اگرچه .من اسم برسی؛ بودی دنبالشمسابقه اول از که چیزی اون به تا میکنی پیدا رو شانس این بردی، تو اگه اما و -

 .داره زیادی ارزش شرقیا ما واسه کهچیزیه اسم اما نباشه؛ بزرگی جایزه ظاهر در شاید

 جاستین سمتبه و خود جلویرا شمشیرش دست دو با او .شد جاستین با نبرد آماده و گرفت مبارزه ژست دانا سپس

آرام هردو .بود ایستاده صاف و بود گرفته بدنش راست کنارهم آن دست، یک با را شمشیرش اما جاستین .بود گرفته

 .میچرخیدند هم دور واردایره صورتبه و شدند نزدیک هم به آرام

 جاستین شکم سمتبه مستقیمصورت به را شمشیرش و کرد حمله جاستین سمتبه سریع حرکتی با دانا ناگهان

 به را حمله همان دوباره و نداد فرصت او به اما دانا .داد پاسخ داناحمله این به خود شمشیر ضربه با جاستین .داد حرکت

 .کرد تکرار شکل همان

 نوبت بار این .کرد فرار اشضربهاز و داد تکان چپ سمتبه را بدنش شمشیر، با ضربه دفع جایبه بار این جاستین

 اما کرد؛ دفاع را او حمله شمشیر ضربه با هم دانا .کند حمله او بهدانا پهلوی به شمشیرش افقی ضربه با که بود جاستین

 از بار این رادیگری ضربه و کرد استفاده فرصت این از جاستین .داد دست از را تعادلش کمی ضربه،باالی قدرت دلیل به

 شمشیر نداشتن، تعادل دلیل به اما کرد؛ دفاعرا او ضربه خود شمشیر با هم بار این دانا .آورد فرود دانا سر سمتبه باال

 .افتاد زمینروی هم دانا خود .افتاد زمین به دستش از

 به اینکه تا رفت عقبعقب بود، افتادهزمین روی که همانطور دانا .کرد دور دانا دسترس از را شمشیر پا ضربه با جاستین

 شمشیر بود، داده تکیه آن به که دیواری کنار از دانا که نشد این متوجهاما برد؛ باال را خود شمشیر جاستین .رسید دیوار

 شد باعث کهکرد وارد جاستین چپ ران خارج به ناگهانی ایضربه دانا .است برداشته را بود سارا بهمتعلق که سوم
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 چپ سمت در را شمشیرش و گذاشت راستشدست در را قوتش تمام اما بزند؛ زانو زمین روی درد شدت از جاستین

 .برد فرو دانا ینه*س قفسه

 این با میدانست .رفت عقب به و گرفت فاصله دانا از قدری جاستین.افتاد زمین به دانا دست از شمشیر درد، شدت از

 رانش ریزیخونجلوی دستش با کرد سعی و داد خاتمه مبارزه به همین برای شد؛ خواهد تمام زودیبهدانا کار ضربه،

 .دوید دو آن سمتبه سارا حین همین در .بگیرد را

 .کنهفدا ...رو جونش ...برام که ...نیست ...برادرم دیگه !آخ ...باختم باالخره پس ...پس :دانا

 !میکنید ریزیخون دارید هردوتاتون !من خدای :سارا

 .میشی قهرمان ...تو ...اینطوری توئه؛ نفع به ...این :دانا

 !بمونه زنده باید شما از یکی !قهرمانی بابای گور :سارا

 .برس جاستین به ...به .رفتنیم من :دانا

 ...نمیخواستم من دانا، :جاستین

 ...شد تموم ...چیهمه ...دیگه :دانا

 !دانا :سارا

 .رسید اتمام به هشتم مرحله -

 .بود دانا مرگ معنای به عمومیروابط مسئول صدای

 !نه :سارا

 بعد اتاق به منتهی درهای.شد حذف مسابقه از ] ۱ [ایتو ماسائو آقای سه، شماره کنندهشرکت :عمومیروابط مسئول

 بعد مرحله به مربوط اتاق به و شده خارج مانتیور این راستسمت در از شرکتکنندگان باقی .میشوند باز دقیقه یک برای

 .تمام .بروند
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 !دانا :سارا

 ...ایتو ...ماسائو :جاستین

 !جاستین؟ خوبه حالت :سارا

 .بریم بیرون اتاق از ...و بجنبیم باید فعالً .خوبم ...آره :جاستین

 خواست؛ هوا به مقابلشاناز شمشیرها تیز صدای لحظه همین در .شود بلند خود جای از جاستین تا کرد کمک سارا

 بود، داده تکیه آن به دانا که دیواری از برنده شمشیر چندین

 .بودند کرده سوراخسوراخ را دانا جنازه و آمده بیرون

 !من خدای اُه :سارا

 !بدو ...سارا بیرون بریم ...باش زود :جاستین

 او مداوای برای هم سارا وداد تکیه اتاق کنار دیوار به جاستین .شدند خارج اتاق از باهم سرعتبه جاستین و سارا

 .میشد آماده بعد مرحلهشروع برای چیزهمه و شد بسته اتاق درهای .نشست کنارش

*** 

Masao Ito[۱] 

*** 

 حقیقت :نهم مرحله

 عنوانبه باید نفر دو آن ازیکی فقط ولی .سارا و جاستین بودند؛ باقیمانده نفر دو فقط و بود رسیده فرا نهم مرحله

 .سارا یا جاستین میشد؛ انتخاب نفر آخرین

 .کرد پانسمان بود زده اوبه قبل مرحله در دانا که را شمشیری ضربه زخم جاستین، پیراهن یبریده آستین با سارا

 جاستین؟ خوبه حالت :سارا
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 :گفت اما میکشد؛ درد کمی بود پیدا صورتش از اگرچه جاستین

 .میشم خوب زود .داشتم زیاد زخما این از قبالً .نیست چیزیم .خوبم آره -

 .امیدوارم -

 :گفت و شد پیدا تعجب آثار نگاهش حالت در .کرد برانداز کامالً را اتاق جاستین

 .نیستخبری اینجا اما داشتن؛ چیزا این و دستگاه صندلی، میز، اتاقا بقیه خالیه؟ اتاق این چرا -

 .نداره نیازی چیزا این به مرحله این حتماً -

 .عجیبه -

 .یکرد زمزمه رو اسمشو فکر تو رفتی شنیدی، رو اسمش وقتی و مُرد دانا وقتی قبلی اتاق تو جاستین، راستی -

 میشناختیش؟

 زیادی مقاالت که بود کُره اهلنگارروزنامه یه اون .نه رو شقیافه ولی بودم؛ شنیده رو اون اسم فقط راستش تقریباً، -

 ایتو ماسائو نام به نگاریروزنامه فلسطین، و اسرائیل جنگ زمانپیش، سال چند .مینوشت مختلف موضوعات درمورد

 .میفتههم اتفاق این و میکنه پیشبینی رو اسرائیل شکست زیاد، دالیل با که میکنه چاپشروزنامه توی مطلبی

 بودی؟ جنگ اون توی هم تو -

 به ایتو ماسائو از خبری هیچ دیگهمشکوکی طرز به اتفاق اون از بعد .بودم جنگ اون توی سرباز عنوانبه هم من آره، -

 زنده اون که بود این حقیقت میفهمم االن اما کردن؛ زندونی یا کشتنرو اون که شد شنیده شایعاتی .نمیشه درز بیرون

 .درآورد اینجا ازسر هم حاال و بود

 .میکرد فرار دستش از زمانی که شد دچار عاقبتی همون به هم اینجا که -

 که میبینی خب، اما کنم؛صحبت بینیشپیش و جنگ درمورد باهاش بیشتر تا داشتم دوست خیلی من !متأسفانه -

 .نشد
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 نیستم؛ ناراحت شد حذف اوناینکه از هم من و اون یا میشدی حذف تو یا .بود زده رقم رو این سرنوشت هرحالبه -

 .زندهای تو هنوز هرحالبه چون

 .شد محو لبانش رویاز سرعتبه لبخند این اما زد؛ لبخندی و شد خوشحال سارا حرف این از اگرچه جاستین

 .دردناکهمن واسه هردوتاش که تو یا میمونم من یا هم مرحله این از بعد فایده، چه اما :جاستین

 .بود چیزی منتظر انگار .کرد نگاه مانیتور به و گرفت جاستین از را نگاهش سارا

 گذشته دقیقه ده از بیشتر حاالتا شدیم اتاق وارد وقتی از کنم فکر .نشد اینا و دستورالعمل از خبری راستی، :جاستین

 .باشه

 .نیست چیزا این به نیازی دیگه آخه -

 !چیه؟ منظورت -

 :گفت و برگرداند جاستین سمتبه را نگاهش سارا

 .موندیم تو و من فقط آخه -

 !چی؟ یعنی این ...خب -

 .نمونده زیادیوقت .بگم بهت باید هرحالبه ولی میکنی؛ تعجب میزنم که حرفایی از دونم می -

 نمیدونم؟ من که میدونی چیزایی حرفایی؟ چه -

 این طراحای از یکی جاسمین بود،زده حدس درست دانا راستش .نمیدونست شما از کسی که میدونم رو چیزا خیلی -

 .ستمرحله

 :گفت بود، کرده تعجب کمی سارا حرف این از که جاستین

 میدونی؟ کجا از تو و -

 .ممسابقه طراحای از یکی هم خودم چون -
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 !نیست شوخی واسه خوبی وقت اصالً االن -

 .بزنم رو حرفا این بایداما نکنی؛ باور حتی و کنی تعجب شاید که گفتم .میزنم حرف جدی دارم همین واسه -

 .میداد گوش سارا ایحرفهبه دقت با اما بود؛ کرده زیادی تعجب که بود پیدا اشچهره حالت از اگرچه جاستین

 به شدیم مجبور ما و شد اونمانع که افتاد اتفاقی ولی بشه؛ برگزار World Media توسط بود قرار مسابقه این -

 .کنیم برگزار رو اون دیگه طریقی

 اتفاقی؟ چه -

 .بشی متوجه بتونی که امیدوارم یعنی میشی؛ متوجه شد تموم مسابقه این وقتی -

 نبوده؟ مسابقه اصل این یعنی -

 مجبور و نمیخورد ما برنامه دردبه بود هرچی منتها باشه، چطوری بوده قرار مسابقه اون نمیدونیم دقیقاً ما البته نه، -

 .کنیم اعمال توش تغییراتی شدیم

 بشه؟ چی که !کشتید؟ رو آدم همهاین قصد از شما یعنی -

 .نیست میکنی فکر که اونطوری قضیه این -

 !دروغه میبینم که چیزایی که نگو .میبینم دارم نمیکنم، فکر چیزی من -

 .شد نخواهی من حرفای متوجه نیای بیرون زنده مسابقه این از وقتی تا -

 نمونم؟ زنده آخر مرحله تو ممکنه یعنی -

 .آزمایشه یه فقط این .نداره وجود قطعیتی هیچ .نمیدونم -

 !بوده؟ ساده آزمایش یه دلیلش مُردن که آدما این همه !میکنی؟ شوخی -

 ...و نبوده ساده آزمایش این -

 .کرد عوض را موضوع و گرفتآرامیبه را او دستان کند، موضوع متوجه را جاستین ترراحت بتواند اینکه برای سارا
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 .بگم بهت بعدی مرحله و مرحلهاین درمورد باید فعالً .فهمید خواهی بعداً رو چیزهمه .کمه ما وقت .جاستین ببین -

 .نگفته چیزی که عمومیروابط مسئول کمه؟ وقت چرا -

 .نمیگه چیزی دیگه -

 چرا؟ -

 .نمیشه اجرا دیگهمشخصه مرحله برنده که این دلیل به شده، نوشته مرحله این واسه که مفادی چون -

 چطور؟ !مشخصه؟ برنده -

 موندم؛ من که حاال اما میشد؛ برگزارعادی روال طبق مرحله بود، مونده باقی دوم نفر عنوانبه من از غیر هرکسی اگه -

 .باشیتو مسابقه این احتماالً و مرحله این برنده یعنی

 چرا؟ -

 زنده درنهایت باال بقای قدرت بانفر یه که بود این اول همون از ما قصد .ندارم مسابقه این ادامه برای دلیلی من چون -

 .بشه انتخاب و بمونه

 چی؟ برای انتخاب -

 .موندن زنده برای -

 .نمیشم متوجه -

 تموم من حذف با مرحله اینکه بدون فقط فعالً .میاری دست به مسابقه از بعد رو سؤاالت این همه جواب که گفتم -

 .بعد مرحله میری تو و میشه

 !بمیری؟ قراره یعنی ...یعنی حذف؟ -

 .بعد مرحله میری تو و میدم رو مرحلهاین اتمام دستور من دیگه کمی .نمیمونه وقتی کنی سؤال همینطور بخوای اگه -

 !سارا باشم تو شدن حذف شاهد نمیتونم من ولی -
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 .بدیادامه و ببینی رو هاکنندهشرکت یبقیه فجیع مرگ بودی مجبور که همونطور .مجبوری -

 ...فجیع طرزبه هم تو قراره یعنی -

 !باش آماده فرانک، -

 که جاستین .بود فرانک پاسخمنتظر جاستین به کردن نگاه بدون باشد، صحبت حال در سومی شخص با انگار که سارا

 میکاوید، نام فرانک مردِ این کردن پیدا برای را دوروبَرش

 :گفت سارا به تعجب با نکرد پیدا را کسی درحالیکه

 !سارا میکنی مدیوونه داری !میزنی؟ حرف داری کی با !کیه؟ دیگه فرانک -

 .نداریم زیادی وقت .کنهتموم من اشاره با رو مرحله این باید دیگه حاال .عمومیهروابط مسئول همون فرانک -

 !شده؟ چی نمیگی بهم کامل چرا !وقت این به لعنت -

 .بود ایدیگهچیز قسمت ولی بشم؛ آشنا باهات دیگه طوری داشتم دوست !جاستین متأسفم -

 ...من .بمیری نمیذارم من -

 !کن تمومش فرانک، -

 !سارا نه، -

 .کرد سوختن به شروعسارا و کرده فوران اتاق کف از آتش هایشعله جاستین، زدهحیرت نگاه مقابل در ناگهان

 خاموش را آتش میتوانست نه که چرا بود؛ صحنه اینگرنظاره تنها و بکند کاری نمیتوانست حیرت شدت از جاستین

 .شود نزدیک سارا به نه و کند

 :شد پخش فرانک همان یا عمومیروابط مسئول صدای بعد ثانیه چند
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 بعد اتاق به منتهی درهای .شدحذف مسابقه از کالرک سارا خانم پنج، شماره شرکتکننده .رسید اتمام به نهم مرحله -

 مرحله به مربوط اتاق به و شده خارج مانتیور این راست سمتدر از کنندگانشرکت باقی .میشوند باز دقیقه یک برای

 .تمام .بروند بعد

 سارا نمیشد باورش و بود افتادهزمین بر زانو روی میریخت، اشک و مینگریست سارا سوخته کامالً بدن به که جاستین

 بود مجبور و نداشت سوگواری برای وقتی هرحالبه .میشد حذفسارا جای خودش داشت دوست شاید .شده کشته هم

 آتش هایشعلهکه همینطور .افتاد خواهد او برای اتفاقی چه بعد مرحله در نمیدانست اگرچه کند،ترک را اتاق سریعتر

 .شد خارج اتاق از سرعت با جاستین میسوزاندند، هم را سارا خاکستر

 .بود ایستاده آخر اتاق در خودش تنها شد، بسته که در

*** 

 آخر مرگِ :دهم مرحله

 جان مسابقه مراحل تمام از بودتوانسته او .ریورا جاستین بود؛ باقیمانده دنیا قهرمان مسابقه در نفر یک تنها دیگر حاال

 فلزی میزی فقط در، دو و همیشگی بزرگ مانیتور همان جزبهکه بود ایستاده اتاقی در تنهاوتک حاال .ببرد در به سالم

 .داشت قرار کمری کلت یکآن روی که بود آن وسط

 انتظار .نداشت مسابقه ادامه برایتوانی دیگر .زد زمین بر را هایشدست و افتاد زمین روی استیصال شدت از جاستین

 است؛ چیزی چه آن هولناک اتفاقات و مسابقه این پرده پشت بفهمدو شود تمام مسابقه قبل مرحله از پس دیگر داشت

 .میماند زنده هم دهم مرحلهدر باید ظاهراً اما

 منتظر و بود نشسته زمینروی بود، او عجیب هایحرف و قبل مرحله در سارا مرگ شوک در همچنان که جاستین

 .بود فرانکهمان یا عمومیروابط مسئول توسط دستورالعمل قرائت

 :شداندازطنین اتاق در فرانک صدای باالخره اینکه تا گذشت منوال همین به ایدقیقه چند

 را خود مرگ روش دو ازیکی باید مرحله این در .است مسابقه آخر مرحله مرحله، این :دهم مرحله دستورالعمل -

 مدت .بکشید را خودتان اتاق در موجود کمری کلتاز استفاده با یا باشید، مرحله زمان اتمام منتظر یا کنید؛ انتخاب

 .تمام .استدقیقه پنج تنها مرحله این زمان
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 :گفت خود با و کرد واریدیوانهخنده .داد دست از اعالمیه این شنیدن از پس را اشنداشته نای همان دیگر جاستین

 !مُردن که همه .بشه مشخص مسابقهاین توی دنیا قهرمان قراره چطور نمیفهمم !بمیره یکی باید هم آخر مرحله پس -

 .مسخره مرگبار شوخییه بود؛ مسخره شوخی یه هم مسابقه این تمام

 کمری اسلحه به نگاهش رسید،که میز به .رفت اتاق وسط میز سمتبه آرام و شد بلند جایش از حوصلگیبی با سپس

 آن بود قرار که میشد عجیب وقتی ماجرا اما نبود؛ عجیبی چیزسرباز یک برای اسلحه یک دیدن .شد خیره آن روی

 عادت، طبق .کرد برانداز را آن و گرفت دست به را اسلحه جاستین .کند خودکشیاسلحه همان با سرباز

 کار در هم رولور ششمییک شانسو بود جدی کامالً خودکشی قضیه اینکه مثل .بود پُر کامالً کرد؛ بررسی را خشابش

 .مرگ با بود مساوی ماشه چکاندن .نبود

 :شد پخش فرانک صدای بود، گرفته دست در را اسلحه که همچنان

 .دهم مرحله اتمام تا دقیقه سه -

 درحالیکه او !نبود هم بدترو بد بین انتخاب حتی این، !خودکشی یا مرگ میگرفت؛ را تصمیمش باید جاستین حاال

 برای تصمیمی هنوز .گذاشت اششقیقه روی را اسلحهو بست را چشمانش بود، گرفته راستش دست در را اسلحه

 را حتمیاش مرگ جلوی نمیتوانست صبر .میکرد را انتخابش باید هرحالبه اما .بودنگرفته نکردن یا کردن شلیک

 .بگیرد

 مرگ اما بود؛ جنگ سرباز اگرچه.میلرزیدند کمی حاال دستانش .غلطید اشگونه روی جاستین چشمان از اشکی قطره

 زنده تا داشت را این انتظار و بود گریخته مرگ از سختی اینهمهاز پس که او مخصوصاً بود، دردناک و تلخ هرکسی برای

 را اسلحه لرزاندستان با .نمیکشید هم شاید یا میکشید را ماشه باید .بود نمانده زیادی وقت .برودبیرون مسابقه این از

 ...و گرفت محکمتر اششقیقه روی

 !جاستین میتونی تو -
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 صدا منبع دنبال به .میکرد نگاه رااطرافش حیرت و بهت با جاستین .رسید جاستین گوش به آشنایی زنانه صدای ناگهان

 بلند اتاق در موجود بلندگوهای همان از صدا این شاید که کردخطور ذهنش به .نکرد پیدا را کسی گشت، هرچه .بود

 .کیست صدای بفهمد نمیتوانست میکرد، فکر هرچه اما بود؛ آشنا جاستین گوشبه صدا این باشد؛ شده

 :شدبلند عمومیروابط مسئول صدای بود، اششقیقه روی کماکان اسلحه کهدرحالی ناگهان

 .شد حذف مسابقه از وقت اتمامدلیل به ریورا جاستین آقای شش، شماره شرکتکننده .رسید اتمام به دهم مرحله -

 .دنیا قهرمان مسابقه پایان

 :زد فریاد مانیتور به رو و آورد پایین اششقیقه روی از را اسلحه جاستین

 !میشنوه؟ رو من صدای کسی !اونجاست؟ کی -

 میدانست خوب جاستین .رفتنشانه جاستین سمتبه و آمد بیرون اتاق در موجود مانیتور وسط از اسلحهای ناگهان که

 ...و بسترا چشمانش .افتاد دستش از اسلحه .معناست چه به این

*** 

 دنیا قهرمانان

 .اومد بهوش ،] ۱ [استیونسون دکتر -

 :شد بلند ایمردانهصدای سپس .شد پخش فضا در میزد موج آن در خوشحالی که ایزنانه صدای

 کدومشون؟ کی؟ -

 .اومد بهوش باالخره .ریورا آقای -

 .اینجابیاد بگو دکترخانم به برو باش زود !شکر رو خدا !داد نتیجه تالشمون و تحقیقات پس -

 .دکتر آقای چشم -

 .شد قطع صداها دوباره و آمد میشد، دور آنجا از که کسی ایقدمه صدای

*** 
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 بعد ساعت ۸

 اطالعات این جاستین البته .بودفلوریدا ایالت مجهز و تخصصیفوق ایبیمارستانه از یکی ، Lady Maria بیمارستان

 .بگوید او به را چیزها این میدانست الزم او، پزشکان ازیکی ،] ۲ [ایزابل جِین خانمدکتر اما میدانست؛ هم قبالً را

 و بودشده ظاهر او روبهروی که بود ایاسلحه میآورد، خاطر به که چیزی آخرین .بود نشدهقضیه متوجه هنوز جاستین

 دو صدای بیهوشی از بعد کمیالبته !باشد جهنم هم شاید یا بهشت که بیمارستان، نه باید اینجا طبیعی حالت در

 ایزابل دکتر قول به دورهی پایان زمان تا و آن از بعد و بودندبرده را او اسم که بود شنیده هم را زن و مرد پزشک

 او سراغبه مستقیماً ایزابل دکتر بود، شده تمام او ریکاوری دوره که هم حاال .آوردنمی خاطربه دیگری چیز ریکاوری،

 .کند صحبت او با تا بود آمده

 خدمتتون در من بشه، تمومبیمارستان رئیس و دکترخانم با شونجلسه استیونسون دکتر آقای تا ریورا، آقای خب -

 .بشنوم میشم خوشحال بدم، جواب بتونم که دارید سؤالیاگه .هست ذهنتون توی زیادی سؤاالت میدونم .هستم

 گلوله شلیک از بود؛ ایمسئله برایشبپرسد اول را کدام اینکه اما داشت؛ وجود جاستین ذهن در زیادی سؤاالت مشخصاً

 یا بود کار به مشغول بیمارستان این در هم او که سارا از شاید یا دنیا قهرمانمسابقه ماجرای از یا بپرسد ماندنش زنده و

 دنیایی خودشان سؤاالت،این از هرکدام حتی .نه یا شده آن قهرمان نمیدانست اصالً که ایمسابقه نهایی نتیجهاز حتی

 بدهد؛ سامان ذهنش به بتواند خودش که بود این از ترحالآشفتهجاستین .آوردندمی همراه خود با را دیگر سؤاالت از

 در .بدهداو به را اشنپرسیده سؤاالت همه جواب و بیاید کسی پرسیدن، سؤال جایبه تا داشتدوست همین برای

 دکتر .آمد بودند، صحبت مشغول آن درایزابل دکتر و او که پزشکان اتاق بیرون از هاییقدم صدای که بود فکر همین

 :گفت زدههیجان ایزابل

 !اومدن کنم فکر -

 جوان و بلندقد مردی اول ناشناسچهره .شدند اتاق وارد آشنا چهره یک و ناشناس چهره دو و شد باز در بعد ثانیه چند

 همان او فهمید میشد آن روی شده نصب اتیکتِ روی از و داشتتن به پزشکی سفید روپوش ایزابل دکتر مثل که بود

 اولی مرد برخالفکه بود قدبلندی مرد هم دوم ناشناس چهره .میزد را حرفش ایزابل دکتر که استاستیونسونی دکتر

 زد حدس میشد ظاهرش از .بود کرده تن به آبیساده کراوات و سفید لباس مشکی، شلواروکت و بود گذشته او از سنی
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 خانم این اما داشت؛ جلسه دکتر خانم و استیونسون دکتر با بود گفته ایزابل دکترکه باشد بیمارستان رئیس همان او که

 ...دکتر

 نفر آن آشنای چهره کرد، جلبرا نظرش همه از اول که ایچهره و دید بعداً را ناشناس چهره دو آن جاستین طبیعتاً

 برای را اسمش سفیدش روپوش روی اتیکت از قبل اشمشکیچشمان که کوتاهی قد و پوستسیاه خانم بود؛ سوم

 .علوی جاسمینمیکرد؛ قرائت جاستین

*** 

۱ . Steevenson 

۲ . Jane Isabel 

 جاستین، مثل جاسمین هم شاید.بود جاسمین دوقلوی خواهر دکتر،خانم آن هم شاید .بود دیده خواب جاستین شاید

 ذهنش در که شماریبی سؤاالت برعالوه حاال، !بود کار در دیگرشایدی هم شاید .بود یافته دوباره حیاتی مرگ از پس

 سؤاالتشمیماند، اینجا بیشتر هرچه گویا .بود شده ذهنش وارد دیگری کنندهدیوانه و جدیدسؤاالت داشت، وجود

 .میشد بیشتر

 لهجه همان با بود، کردهتن به هم سفیدی روپوش ودامن،کت آن روی حاال که جاسمین، که بود حال همین در

 .آورد بیرون اشخلسه از را او عجیبش

 رو چیزهمه که اینجا اومدیم مااما شدید؛ متعجب خیلی من دیدن از میدونم .شناختید رو من حتماً .ریورا آقای سالم -

 .بدیم توضیح شما به

 :داد ادامه را خود صحبت جاسمیننشستند، جاستین رویروبه پزشکان، اتاق هایصندلی روی نفر سه آن اینکه از پس

 .دنیا قهرمانمسابقه شد؛ شروع چیزهمه که جایی از .کنم شروع اول از بذارید ریورا، آقای خب -

 :پرید جاسمین هایحرف بین و آمد حرف به ناگهان جاستین

 موندم؟ زنده چطور من و شد چی آخر مرحله تو بگید همه از اول !کنید صبر ...کنید صبر -
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روابط مسئول صدای و دیدمرو شما مرگ خودم چشمای با خودم موندید؟ زنده چطور شما اینکه اون از ترمهم نه،

 !بدید توضیح رو اینا اول آره،.بدید توضیح رو اینا اول .کرد اعالم رو شما مرگ که عمومی

 :گفت جاستین به نگاه با دوباره بعد و کرد استیونسون به نگاهی جاسمین

 .باشید مطمئن .میرسید سؤاالتتونهمه جواب به آخرش .جلو برم و بدم توضیح رو دنیا قهرمان مسابقه اول بذارید -

 جایی از را داستان که کرد قبولهرحالبه اما بود؛ نشده قانع جواب این به بود پیدا اشچهره حالت از اگرچه جاستین

 :داد ادامه را صحبتش دوبارهجاسمین همین، برای .بشنود دارد نظر مد جاسمین که

 فلوریدا ایالت تویWorld Mediaمرکزی ساختمون توی دنیا مختلف کشورهای از نفر پنجاه ، 2032 اکتبر ۲۳ روز -

 همون از چیزهمه اما بشه؛ شروع مسابقه صبح هشت ساعت بود قرار.کنن شرکت دنیا قهرمان مسابقه تو تا شدن جمع

 .شد شروع صبحهشت ساعت

 :گفت جاستین

 .بردن خواب به رو ما بگم بهتر شاید یا خوابیدیم که بود موقع همون کنم فکر آره، -

 :کرد تصحیح را جاستین جمله مکث کمی با جاسمین

 ...که باشه این تردقیق شاید یا و -

 :داد ادامه باشد داشته تردید اشجمله گفتن در انگار که طوری مکث، کمی با دوباره و

 .رفتید کُما به شما... -

 :پرسید تعجباز سرشار حالتی با همین برای نشد؛ گفت جاسمین که چیزی متوجه اصالً جاستین

 !رفتیم؟ کما به ...ما نشنیدم؛ درست من -

 :میگوید و مینشیند صافتر کمی صندلی روی حاال جاسمین
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بمب این دلیل .میشه منفجرWorld Media ساختمون طبقات از یکی توی بمب یه صبح، هشت ساعت ببینید، -

 که افرادی انفجار، زیاد خیلی شدت دلیل به که اینه مهمهکه چیزی .بعد واسه بمونه اون صحنه پشت افراد و گذاری

 شما خود جمله از بعضیا، که مبهمی صدای استثنای به البته نکردن، حس رو انفجار اوناز چیزی بودن، اتاق اون توی

 .شنیدین انفجار موقع

 موندیم؟ زنده چطور ما خب !بود؟ انفجار صدای صدا، اون پس -

 اگرچه نفر هشت اون .شدنکشته بالفاصله افراد بقیه و موندن زنده نفر هشت فقط بودن، اونجا که نفری پنجاه از -

 به زندگی برگردوندن برای ما نجات تخصصی تیم همین برایرفتن؛ کُما تو متأسفانه ولی بودن؛ مونده زنده خوشبختانه

 .کرد شروع رو تالششتمام نفر هشت اون

 ویژه مراقبت تحت رو بیمار هشتاون تمام ساعت ۲۲ مدت برای بیمارستان، این رئیس ] ۱ [بریج استفان دکتر من، -

 تا گرفتیم تصمیم ما همین برای نشد؛ مشاهده افراد اون توی بهبودیاز اینشونه هیچ مدت اون از بعد اما دادم؛ قرار

 امر این که زیادیهایهزینه برعالوه که چرا کنیم؛ اعزام ایدیگه مرکز به رو اونها و کنیم جدا بیماراناز رو هادستگاه

 صفر تقریباً ساعت ۲۲ از بعد زندگی به هااون برگشتنشانس اورژانس، توی ما مکانی محدودیت و میکرد تحمیل ما به

توی بایستمی رو زیادی بیماران روزانه درحالیکه کنیم، صرف رو هاهزینه این که نبودصرفهبهمقرون ما واسه میشد؛

 .کنیم بستری اورژانس

 .گرفت دست به را صحبت نخ دوباره جاسمین بعد

 .ذهنی احیای نظریه داد؛ ارائه رو خودش نظریه و شد کاربهدست ما تیم که بود اونجا و -

 .کند ایجاد مکث صحبتدر کمی بود ناچار بپذیرد، یکجا توانستنمی را اطالعات از حجم این که جاستین

 کردید؟ اجرا رو خودتوننظریه همون یا عملیات، شما بعد و بودیم؟ کما توی ساعت ۲۲ ما یعنی !کنید صبر -

 .درسته :جاسمین

 نداشته دوقلویی خواهر دکتر،خانم شما اگه و بودیم نفر ده ما یادمه که جایی تا .نفر هشت گفتید شما ولی :جاستین

 .بودید نفر ده همون جزء هم شما خود بگم باید باشید،
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 :گفت و زد لبخندی جاسمین

 .میکرد فرقنفر هشت شما با کالرک دکتر و من قضیه اما بودم؛ نفر ده همون جزء هم من درسته، -

 و خودش مثل هم او داردامکان آیا .بپرسد سارا وروزحال از که آمد یادش تازه جاستین آمد، که کالرک دکتر اسم

 باشد؟ مانده زنده جاسمین

 ست؟زنده هم اون !چی؟ اون !سارا -

 این ما به هم بریج دکتر .کردمطرح رو ذهنی احیای نظریه ما، تحقیقاتی تیم رئیس بهعنوان کالرک دکتر :جاسمین

 .بدیم انجام رو تحقیقاتمون بتونیم تا داریم نگه دستگاهزیر و کُما توی رو شما دیگه ساعت 72 که دادن رو فرصت

 بود؟ چی شما نظریه و -

 باالتر هوشیاری وضعیت به ذهنیک*تحری از استفاده با میشه رفتن کما به که رو افرادی میگه ذهنی احیای نظریه -

 عدد سالم و هوشیار انسان GCS که صورتی در .سه میشه اونGCS[۲] نمره میره، کُما به انسان وقتی ببینید .رسوند

 .کنیم ترنزدیک پونزده به بودید، توش شما که سه عدد از رو GCS تا کردیم تالش طرحاین توی ما .ستپونزده

 .میگفت درموردش سارا کهباشه هوشیاری هفتگانه مراحل همون این کنم فکر ولی گفتید؛ چی نشدم متوجه دقیقاً -

 .برسونیمکامل هوشیاری یا اول مرحله به کما، همون یا هفتم مرحله از رو شما بود قرار ما .دقیقاً -

 چطور؟ -

 نتیجه در تا کنه، فعالیت به شروعدوباره ذهن اون نتیجه در تا میکردیم، وارد شما ذهن به رو زیادی استرس باید ما -

 ممکن هایاسترس شدیدترین باید ما کار این برای .بیاد دست بهفرد هوشیاری و بده ادامه رو خودش فعالیت بتونه مغز

 .میکردیم القا شمابه ذهنی صورت به رو

 .بودن همین فجیع قتل نهمهاو دلیل پس -

 .کنیمایجاد ذهنتون توی رو تصاویر اون خودمون، باطنی میل رغمعلی بودیم ناچار ما و دقیقاً -

 نداشتن؟ واقعیت اتفاقات اون یعنی !ذهنمون؟ توی -
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 .بودید ICU تخت روی و کُما تویشما مدت اون تمام و نداشتن واقعیت افتادن مسابقه توی که اتفاقاتی از هیچکدوم -

 .میکنم حس رو اتفاقات اون تمام دارم هم االن همین تا من ولی !من خدای اُه -

 :بدهد ادامه را صحبت که بود استیونسون دکتر نوبت دفعه این

 دکتر بودم؛ من طرح از قسمتاین مسئول .کردیم درست IT حوزه متخصصین از نفر چند کمک با رو فناوری این -

 [. ۳ [استیونسون فرانک

*** 

۱ . Stephan Bridge 

۲ . Glascow Coma Scale 

۳ . Frank Steevenson 

 .کرد خطور ذهنش به دیگری چیز هم باز فرانک، نام شنیدن با جاستین

 !عمومی؟روابط مسئول -

 :گفت و کرد خندهای فرانک

خانم که همونطور ولی میخورد؛هم به من صدای از حالشون هم همه !داشتم رو داستان یبده آدم نقش من میدونم -

 .آوردیم شما سر رو بالها اون خودمونباطنی میل علیرغم همه ما گفت، هم علوی دکتر

 .میکرد فرق میشنیدیم که چیزی با صدات ولی -

 .نشه من شخصیت متوجهبود، شنیده رو من صدای کسی احیاناً اگه که بود مختصر صدای تغییر یه فقط اون -

 .بریزههم به مونبرنامه کوچیک مسئله یه خاطربه نمیخواستیم

 کنید؟ اجرایی رو اتفاقات اون و بشید ما ذهن وارد اون طی که ایبرنامه -
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 جاستین شد هم اون ینتیجه.رسیدیم تحقیقاتمون نتیجه به هم ما و شد اجرا خوبیبه برنامه خوشبختانه خب و بله -

 .برگشته کما از االن که ریورا،

 !دکترخانم شما خود اصالً ها؟کنندهشرکت بقیه سارا؟ چی؟ بقیه ولی -

 :گفت و زد لبخندی جاسمین

 توی بتونیم اینکه برای گرفتیمتصمیم اما بودیم؛ نشده کُما وارد اصالً نفر دو ما .میکرد فرق سارا و من قضیه که گفتم -

 ملحق شما به و ببریم کُما به دارویی کُمای طی رو خودمونبگیریم، رو احتمالی مشکالت جلوی و کنیم شرکت برنامه

 .بشیم

 :پرسید زدهشگفت جاستین

 !بدید؟ انجام رو تحقیقاتتون تا بردید کُما به رو خودتون شما واقعاً !دارویی؟ کُمای -

 خیلی من و داد نتیجه ولیبود؛ ایاحمقانه کار میدونم .کنم کمکش خواستم فقط هم من .بود سارا خود ایده این -

 .خوشحالم

 ست؟زنده هم سارا االن یعنی این و -

 .آره خب، ...که زنده -

 !افتاده؟ اتفاقی !شده؟ چیزی -

 :گفت و شد بلند استیونسون دکتر

 ...فقط ...فقط .خوبه کالرک دکترخانم حال !ریورا آقای نباشید نگران -

 !چی؟ فقط -

 .شدن عوارضش دچار بودن، داروییکُمای توی بیشتری زمان مدت ایشون علوی، دکترخانم برخالف چون اینکه فقط -

 !عوارضی؟ چه -
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 از زیادی چیز یعنی شدن؛فراموشی دچار فقط خوبه، حالشون .دراومدن کُما از شما با همزمان تقریباً ایشون خب -

 .نمیارن خاطر به گذشته

 :کرد تکمیل را فرانک هایصحبت جاسمین

 اون که شدیم متوجه طرح، جزئیاتبه برسه چه نشناخت، رو ما حتی اون وقتی و پرسیدیم طرح اون درمورد سارا از ما -

 از حافظه و کنیم تقویت رو ذهنش دوباره درمانی فرایندهای با بتونیمکه امیدواریم البته .شده فراموشی عارضه دچار

 .برگردونیم بهشرو شرفته دست

 :پرسید نگران حالتی با جاستین

 !نمیاره؟ خاطر به مسابقه اون از چیزی اون االن یعنی -

 .متأسفانه نه -

 .شکست را سکوت این بریج دکتر اینکه تا شد، حاکم اتاق در سکوت ایثانیه چند

 تمام و هستیم علم خاطربه ایشونگذشتگی خود از هخاطرب کالرک دکترخانم مخصوصاً تیم، این زحمات قدردان ما-

 .بیارن خاطربه رو خاطراتشون ایشون تا میکنیم رو تالشمون

 :داد ادامه میکرد بازی میز روی هایبرگه با کهدرحالی بعد

 زیر رو باقیمونده نفر هفتهم دیگه ساعت ۲۲ برای ایشون، طرح موفقیت خاطربه که گرفتیم تصمیم همچنین و -

 برای امیدی شاید تا کنیم سازیپیاده اونها روی دوبارهرو کالرک دکتر طرح امکان صورت در و بدیم قرار دستگاه

 .باشه بازگشتشون

 :گفت بود شده خوشحال حرف این از ظاهراً که جاستین

 بیان؟ بیرون کُما از هم اونا هست امیدی یعنی -

 .امیدواریم -

 :گفت جاسمینبه خطاب میرفت، اتاق در سمتبه کهدرحالی و شد بلند جایش سر از بریج دکتر
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 .بزنم کالرک دکتر به سری برم من -

 .شدند باهم صحبت مشغولهم جاسمین و فرانک .رفت فرو فکر به دوباره جاستین .شد خارج اتاق از بریج دکتر

 :پرسید و کرد فرانک به رو جاستین

 کرد؟ طراحی رو اونا کی مراحل؛ طراحی درمورد -

 :داد جوابکرد، دریافت را امسال نوبل جایزه کسی چه بودند پرسیده انگار که حالتی با ایزابل دکتر

 !من -

 ادامه و شد سرخ کمی باشند،گرفته او از را نوبل جایزه انگار که حالتی با شد، مواجه اطرافیان تفاوتبی نگاه با که بعد

 :داد

به انفجار اون از بعد ما ریزیهبرنام.شد یهویی چیزهمه ولی بود؛ شده طراحی جوری یه ...کمی شاید میدونم خب، -

 مراحل طراحی ایده تا کشید طول همین واسه شد؛ سپرده من به تأخیرکمی با مراحل طراحی و شد شروع فوری صورت

 .شد عوض علویدکتر و کالرک دکتر شرکت قبول از بعد مسابقه نهایی طرح که مخصوصاً .بیاد ذهنمبه مسابقه این

 :گفت باشد افتاده چیزی یاد انگار که جاستین

 بوده؟ درست حرفش .بودهکرانری بقای شرط هفت براساس مراحل طراحی میگفت منظورمه، ایتو ...دانا یادمه -

 قبل از چیزهمه چون نداشتن؛خاصی برنامه هم آخر و اول مرحله .بودن اساس همون بر مرحله هفت خب تقریباً، آره -

 واسه ایده دیگه من چون بود؛ کالرک دکتر با طراحیش هم نهممرحله .نهایی نفر مرگ و علوی دکتر مرگ بود؛ مشخص

 !نداشتم بعدی مرحله

 .بود درست ایتو حدس پس -

 :گفت باشد، کرده خطور جاستین ذهن به چیزی گویا مکث، کمی از بعد

 بود؟ چی اون قضیه .میزد صدا رو من اسم که شنیدم صدایی آخر، مرحله راستی، -

 :داد جواب جاسمین
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 با بودی تونسته اینکه یعنی بشنوی،رو من صدای تونستی تو اینکه و میکردم صدا رو تو داشتم من .بود من صدای اون -

 .بود زندگی به بازگشتت برایمثبتی نشونه این .کنی برقرار ارتباط واقعی دنیای

 شد بلند جایش از جاستین .رفتبیرون سارا مالقات برای جاسمین سکوت، کمی از پس .رفت فرو فکر به کمی جاستین

 :گفت او به اتاق از جاسمین خروج از قبل و

 ببینم؟ رو سارا میتونم هم من ببخشید، -

 :داد جواب و برگرداند او بهسمت را رویش جاسمین

 .بیاید من با حتماً، بله -

 .رفتند بود، شده بستری آن در سارا که اتاقی سمتبه باهم هردو و

 وروزشحال بود پیدا ظاهرشاز اگرچه و بود کشیده دراز موجود تخت دو از یکی روی سارا کوچک، نسبتاً اتاقی در

 به و شد بلند جا از او سارا، تخت به دو آن رسیدن با .میبردرنج فراموشی از او میدانست جاستین اما است؛ خوب

 .شد خیره جاسمین

 :گفت و زد لبخندی او به جاسمین

 چطوره؟ حالت االن .داشتی خوبی ریکاوری که خوشحالم سارا، سالم -

 :گفت بود، شده خیره جاسمین به که همانطور سارا

 .نمیارم خاطر به رو چیزی هنوز ...فقط خوبم، -

 .دیگه داروییه کُمای عوارض از .میشه حل زودیبه هم اون !نباش نگران -

 :گفت و انداخت تخت کنار دستگاه به نگاهی سارا

 کنم؟ تأیید رو طرحم بتونم تا کُما، تو بردم رو خودم من واقعاً یعنی -

 :داد جواب بهآرامی و گذاشت سارا دست روی را دستش جاسمین
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زنده جاستین یعنی نفر، هشتهمون اون از یکی االن که همین شد هم شنتیجه .بدی نجات رو آدما جون بتونی تا -

 .اومده بیرون کُما از و ست

 معنای به جاستین به اشخیرهنگاه اما کرد؛ نگاه جاستین به هم سارا .کرد او متوجه را سارا جاستین، به نگاهی با بعد و

 سارا حافظه دادن دست از دلیل به اشنگرانی اما بزند؛ لبخندیکرد سعی جاستین .است نشناخته را او که بود این

 .شد خیرهزمین به و گذاشت صورتش طرف دو را دستانش جاستین، یادآوری به در ناتوانی ازپس سارا .بود مشخص

 لحظه، چند از پس .میشد بیشتر هم اشناراحتیو درد میشد، بیشتر گذشته یادآوری به برای او تالش هرچه ظاهراً

 :گفت جاسمین به خطاب اما جاستین، به روو کشید کنار صورتش از را دستانش

 .باشم دیده عمرم توی رو مرد این انگارانگارنه .نمیاد یادم هیچی -

 :گفت سارا به دادندلگرمی برای دوباره جاسمین

 .میشه درست مدتی از بعد چیزهمه .نباش نگران که گفتم -

 :گفت جاستین به خطاب بعد

 چیزهمه بعداً خودم من .کنمیادآوری باید که مونده هم ایدیگه زیاد چیزای اما گفتم؛ سارا به رو چیزایی یه قبالً من -

 .میدم توضیح سارا به رو

 :گفت جاسمین به خطاب میکرد، نگاه سارا به کهدرحالی جاستین

 .هست شحافظه برگردوندن برای راهی حتماً -

 :داد ادامه و کرد نگاه جاسمین به سپس

 .باقیمونده نفر هفت اون بزنیم؟ سر هم هاکنندهشرکت بقیه به بریم میشه -

 :داد پاسخ خوشحالی با جاسمین

 .بدم رو پیشنهاد همین میخواستم هم خودم اتفاقاً .نه که چرا !حتماً -
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 که او سرد رفتار از وجههیچبه آنهااما نکرد؛ آنها با گرمی خداحافظی سارا اگرچه و کردند خداحافظی سارا از هردو بعد

 بستری آن در نفر هفت یبقیه که رفتند بزرگتری اتاق سمتبه وشدند خارج اتاق از .نشدند ناراحت بود، طبیعی کامالً

 .بودند شده

 دوباره زیادی مدت از پس رااشخانواده اعضای که کسی مثل جاستین و ایستاد در دم جاسمین رسیدند، که اتاق به

 .میشناخت واقعی دنیای در را آنهاتکتک انگار نگریست؛می آنها به شوق با باشد، دیده

 بود ترتیبی همان به هم افراد گرفتنقرار ترتیب .داشتند قرار اتاق دورتادور که داشت قرار تخت ده ای،دایره اتاق آن در

 ترتیببه که خالی تخت دو توماس، دانا، همان یا ماسائو پدرینا،سوفیا، بودند؛ شده گذاریشماره مسابقه درون که

 .فیلیپو هم نهایتدر و جاسمین به میشد مربوط که دیگر خالی تخت یک آدام، اسکار، بودند، جاستینو سارا به مربوط

 چیزی بین این در .نداشت آشناییآنها اکثر با جاستین که بود شده وصل آنها به هاییدستگاه و بودند رفته کُما به همه

 بود، پیدا اسکار یقیافه از که چیزی تنها .گذاشت اسکار را او اسممیشد اگر البته .بود اسکار کرد جلب را او توجه که

 بود ایسوخته صورت

 نزدیک او به است، شده خیره اسکاربه حیرت با او دید که جاسمین .نبود معلوم اشظاهری مشخصات از زیادی چیز که

 :گفت و شد

 انفجار توی نبود، ما تقصیر بگمباید هم شقیافه درمورد .اسکاره این زدی، حدس درست ولی کردی؛ تعجب میدونم -

 World سایت برای مسابقه توی نامثبت موقع که عکسیبراساس رو صورتش تونستیم فقط ما .سوخت صورتش

Media شقیافهدیدن محض به اسکار میدونستیم که جایی اون از ولی کنیم؛ سازیشبیه برنامهتوی بود فرستاده 

 .زدیم صورتش روی ماسکی و نکردیم ریسک میشه، متوجه

 .شد متوجه اون ولی -

 .شد حذف مسابقه از زود متأسفانه یا خوشبختانه چون نیومد؛ پیش مشکلی و -

 میشد؟ صورتش تغییرات متوجه اگه بیاد پیش میتونست مشکلی چه -
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 توی غیرمنطقی تغییر متوجهناخودآگاه یا خودآگاه کسی ذهن اگه و میشد برگزار ذهنی صورت به مسابقه اون تمام -

 .بریزه هم به چیزهمه وبشه جدا برنامه از ذهنش بود ممکن میشد، برگزاری روند

 نره؟ بین از اصالً ماسک اون که نکردید کاری چرا پس -

 استفاده برنامه توی واقعیسازینسخه آخرین از همین برای .باشه غیرمنطقی چیزی نباید گفتم؛ که دلیل همون به -

 .بود آمیزموفقیتشکر رو خدا ولی داشت؛ ریسک اگرچه که کردیم

 جایهیچ نه و فضانوردا تمرینبرای شبیهسازی اتاق نه بودن، World Media ساختمون توی نه اتاقا اون پس -

 .دیگه

 بودن ساختگی متوجه میتونستراحتیبه ساختمون به قبلیش رفتوآمد دلیل به سوفیا اینکه به توجه با البته دقیقاً، -

 که کنیم شبیهسازی رو اونجا طوری میکردن، کار ساختمون اونتوی که افرادی کمک با کردیم سعی بشه، ساختمون

 .نشهقضیه این متوجه کسی

 بود؟ همینطوری اونجا ساختمون یعنی -

 مشکل به باال تعداد بههم اون مراحل، طراحی توی کنیم، طراحیش همونطور میخواستیم اگه چون دقیقاً؛ نه -

 .برمیخوردیم

 نشد؟ قضیه این متوجه سوفیا چرا پس -

 حرفای اما بود؛ همین باشهWorld Media کار نمیتونه کار این میگفت که دالیلی از یکی و شد متوجه احتماالً -

 .کنه شک چیزهمه درمورد هم سوفیا خود شد باعث مکان وزمان درمورد دانا صحبتهای و فضانوردا اتاق درمورد توماس

 .بفهمن رو واقعیت میتونستن و میموندن زنده همه کاش -

 :پرسید جاسمین از خنده با مکث کمی از بعد جاستین

 !نه؟ یا شدم دنیا قهرمان من باالخره راستی، -

 :گفت و زد لبخندی هم جاسمین
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 .قهرمانی یه یعنی اومدی، بیرون کما از سالمت به و موندی زنده که همین -

 حاضرید حتی بکنید؛ کاریهر آدما جون نجات برای حاضرید که هستید شماها دنیا واقعی قهرمانان نظرم به ولی -

 !ممنونم شما از واقعاً .بندازید خطر به رو جونتون

 .میزند شرم روی از لبخندی و میدهد تکان دستی میکنم خواهش نشانه به جاسمین

 :گفت جاسمینبه رو میگذراند، نظر از را افراد همه دوباره نگاهش با درحالیکه جاستین سپس

 میارن؟ یاد به رو حوادث اون خاطرات بیان، هوش به اگه االن داشتم؛ سؤال یه -

 .نیارن یاد به رو تلخ خاطرات اون اصالً باشه بهتر هم شاید .شاید نمیدونم، دقیقاً -

 .شیرین یا تلخ آدمه؛ اون وجود از جزئی آدم هر خاطرات ولی -

 در اونا خاطرات برگردوندن و زندگیهبه اونا برگردوندن ما وظیفه مهمترین فعالً .برنمیاد ما دست از چیزی ولی میدونم؛ -

 .بعدیه اولویت

 دارید؟ زندگی به اونا برگردوندن واسه ایبرنامه چه -

 ...شاید اون از بعد .نه یا میفته اتفاقی آینده ساعت ۱۲ تا ببینیم و کنیم صبر باید فعالً -

 :پرسید جاستین مکث، کمی از بعد

 چی؟ شاید -

 :گفت کرد، می نگاه بودرفته کما به و کشیده دراز آن روی قبالً خودش که ایخالی تخت به کهدرحالی جاسمین

 .کنیم اجرا رومسابقه اون دوباره بشیم مجبور ...و کنیم ایجاد مسابقه توی تغییراتی باشه نیاز شاید -

 حتی نجات برای بود حاضر آیا.گذراند خاطرش از دوباره را خاطرات تمام و کرد نگاه سارا و خودش تخت به جاستین

 .کردند می نگاه هم به جاسمین و جاستین حاال بخرد؟ جان بهبودند کرده جاسمین و سارا که را ریسکی دیگر، نفر یک

 کهدرحالیو بود شده اتاق وارد بود کوتاهی مدت که او .سارا درآورد؛ فکر از را آنها سومی شخصصدای حین همین در
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 نگاه همدیگر به نفر سه هر حاال .میداد گوشحرفهایشان به نبود، دوروبرشان به حواسشان و بودند صحبت گرم دو آن

.بود مشترک بِینشان کهداشتند ذهن در را چیزی حتماً و میکردند

پایان



 

 
 

132 

  
 قهرمانان دنیا 

 سید مهدی موسوی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 

 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که مایل به همکاری با ما 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_ir/ 
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