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این داستان را به استاد محمدعلی سپانلو تقدیم می کنم که 
داستان نویسی به شیوه بومرنگ را همیشه مدیون ایشان هستم.
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هشدار!
ای�ن داس�تان به توصی�ف گوش�ه ای از رخدادهای وحش�تناک پ�س از وقوع 
زلزله ای مهیب در ش�هر تهران می پردازد و مطالعه آن هرگز برای خوانندگان 
زیر 18 سال و یا کسانی که هرگونه ناراحتی قلبی یا عصبی دارند، مناسب نیست.
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نیمه شب از خواب می پرید. از خیابان صدای جیغ و فریاد می شنوید. لحظه ای بعد احساس می کنید که تخت خواب 
می لرزد. قلبتان تند می تپد. همیشه از زلزله هراس داشتید. صدای افتادن قاب عکس های روی دیوار و مجسمه های 
داخل قفسه را می شنوید. سراسیمه از روی تخت بلند می شوید و به طرف چهارچوب در می روید و آنجا می ایستید. در 

همین لحظه برق قطع می شود و همه جا در تاریکی فرو می رود.
از این که همسر و دو فرزندتان برای مسافرت به شهرستان رفته اند و آن لحظه در تهران نیستند، خوشحال هستید. با 
خودتان فکر می کنید اگر در زلزله اتفاقی برایتان رخ دهد، آنها در نقطه ای امن سالم می مانند. سعی می کنید تا جایی 
که ممکن است از جان خود محافظت کنید. صدای جیغ و فریاد همسایه ها و شکستن شیشه ها و افتادن اشیا روی 
زمین از راه پله به گوش می رسد. مطمئن نیستید که ساختمان پابرجا بماند، اما می دانید که راه رفتن در آن شرایط 

هم عقالنی نیست.
صبر می کنید تا لرزش ها تمام شود. باالخره بزرگ ترین کابوس زندگی تان به حقیقت پیوست. همیشه از زلزلۀ تهران 
هراس داشتید، اما راهی برای فرار از آن نیافتید. مطمئن هستید اگر پنجرۀ اتاق شیشۀ دوجداره نداشت، صدای فرو 

ریختن ساختمان ها را بیشتر از حاال می شنیدید.
چند ثانیه بعد وقتی تکان ها تمام می شود، با قدم های آهسته به طرف تخت می روید تا گوشی موبایلتان را بردارید و 
با نور صفحۀ آن راه را پیدا کنید. از چند ماه قبل برای مواقع اضطراری یک چراغ قوۀ پلیسی دسته دار را در کابینت 
آشپزخانه پنهان کرده بودید، اما حاال پیدایش نمی کنید. حدس می زنید که همسرتان پیشتر بدون اطالع شما جای 
آن را تغییر داده است. ذهنتان کار نمی کند. قبل از وقوع زلزله تنها یک ساعت بود که به تخت خواب رفته بودید وحاال 
گیج هستید. نمی دانید با لباس خواب آپارتمان را ترک کنید یا با پوششی بروید که برای حضور در اماکن عمومی 
مناسب باشد و از آن خجالت نکشید. شنیدن فریادهای »یا حسین« و »یا ابوالفضل« و »ای خدا...« از میان جیغ و 

فریاد ناله های مردم شما را عصبی تر می کند.
سراغ کمد می روید تا جواهرات، اسناد و شناسنامه ها و پاسپورت ها را بردارید. پدرتان از زمان موشک باران تهران در 
زمان جنگ با عراق به شما یاد داده بود که همیشه تمام مدارک مالکیت و تحصیلی و اشیای مهم را داخل گاوصندوق 

مخفی دیواری نگهداری کنید تا در مواقع اضطراری بتوانید آن را بدون اتالف وقت بردارید و با خود ببرید.
نمی دانید همسرتان جز مدارک به چه چیز دیگری نیاز دارد. هیچ وقت دربارۀ این که مدارک مهم خصوصی اش را کجا 
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نگهداری می کند، با یکدیگر صحبت نکرده بودید. در همین لحظه بوی گاز خانگی به مشامتان می رسد. مدارک  را 
داخل کوله پشتی پسرتان می گذارید و با احتیاط به طرف در آپارتمان می دوید. ترجیح می دهید در آن شرایط کفش 
ورزشی به پا کنید. به خاطر می آورید که فراموش کردید دسته کلید را با خودتان بیاورید. بوی گاز شدیدتر می شود. 
قرار گرفتن شبکۀ کابل های برق در کنار لوله های آب و گاز زیر زمین، شهر را به منطقه ای مین گذاری شده تبدیل 
کرده است. پس از شکستن لولۀ گاز، فقط یک جرقه کافی است تا شهر منفجر شود و در آتش بسوزد. در را می بندید 

و از پله ها پایین می روید. با خودتان می گویید ممکن است این آخرین بار باشد که در آپارتمانتان حضور داشتید.
ساختمانی محل زندگی تان نوساز است و همیشه می دانستید که چون مهندس معمار آن نیز همان جا زندگی می کند، 
حتماً اصولی و مستحکم ساخته شده است. در طبقۀ پایین مادر و دختر همسایه را می بینید که مانتو و روسری شان را 
به دست گرفته اند و سراسیمه در راه پله می دوند. از دیدن شما خوشحال می شوند. با هم از ساختمان خارج می شوید 

و وسط کوچه می ایستید.
زیر نور مهتاب می بینید که بنای چهار طبقۀ روبرویی کج شده و آهسته به طرف محلی که در کنارش گودبرداری 
شده سقوط می کند. در همین لحظه وحشتناک ترین صحنۀ زندگی خود را به چشم می بینید. یک زوج جوان از پنجرۀ 
طبقۀ سوم ظاهر می شوند و با فریاد کمک می خواهند. ساختمان هر لحظه بیشتر کج می شود. از آنها می خواهید که 
روی درخت بپرند، اما قبول نمی کنند. چند ثانیه بعد در حالی که از همۀ پنجره های بنای چهار طبقه صدای جیغ و 
فریاد شنیده می شود، به ته گودال عمیقی که برای احداث یک برج گودبرداری شده بود سقوط می کند. پس از صدایی 

مهیب، موجی از خاک بلند می شود و دیگر هیچ صدایی نمی شنوید.

هنوز به طور کامل هوشیار نیستید. احساس می کنید بدنتان بی حس است. به خاطر دارید که وقتی زلزله آمد به کوچه 
رفتید و یک ساختمان سقوط کرد، ولی چیز دیگری یادتان نمی آید. چشم هایتان را باز می کنید، اما چیزی نمی بینید. 
از ترس اینکه کور شده اید گریه می کنید. حتی نمی دانید که دراز کشیده اید یا نشسته اید. سعی می کنید دست و پایتان 
را تکان دهید، اما فایده ای ندارد. این بار تالش می کنید فریاد بزنید، اما صدایتان هم در نمی آید. همه جا ساکت است. 
به گریه کردن ادامه می دهید، اما در همین لحظه مطمئن می شوید که قدرت شنوایی تان را نیز از دست داده اید، چون 

صدای گریۀ خودتان را هم نمی شنوید.
نمی دانید کجا هستید و تا چند ساعت دیگر زنده می مانید. به این فکر می کنید که خانواده تان با شنیدن خبر زلزله 
نگران شده اند و نمی توانند شما را پیدا کنند. چندین دقیقه به همین صورت می گذرد. دیگر امیدی به زنده ماندن 
ندارید. با خودتان فکر می کنید چه کسانی از مرگ شما خوشحال یا ناراحت می شوند. نمی دانید خانواده تان چطور 

بدون شما زندگی را ادامه می دهند و چه کسانی به آنها کمک می کنند.
سعی می کنید اتفاقات پس از مرگتان را مرور کنید. مطمئن هستید که افراد فامیل برای همسرتان نقشه می کشند تا 
شخص دیگری برای او بیابند. از آن پس، فرزندانتان هم در شرایط بدی بزرگ می شوند و همیشه حسرت می خورند 
که چرا شما دو روز زودتر از آنها به تهران بازگشتید. از اینکه خودتان با تنبلی در تهران ماندید و خانواده تان را تنها 

گذاشتید، احساس بدی دارید.
با تجسم چهرۀ افراد فامیل و خواستگارهایی که برای همسرتان پیشنهاد می کنند و حرف هایی که می زنند، بیشتر 
عصبی می شوید. »اون خدا بیامرز که رفت، تو نباید خودت را فنا کنی«... »یه نفر باید باالی سر این بچه ها باشه، تو که 
تنهایی نمی تونی«... »اون مرحوم هم نمی خواد تو تنها بمونی«... »من به همه سپرده ام اگر مورد مناسبی بود، خبرم 
کنند«... در همین لحظه از شدت خشم کالفه می شوید و آن قدر دست  و پا می زنید تا باالخره آنها را احساس می کنید. 
مطمئن می شوید که ماهیچه ها و عضالت بدنتان در اثر تحمل فشار و بی حرکتی فقط کرخت شده و به نخاعتان آسیبی 
نرسیده است. با خوشحالی فریاد می زنید، اما هنوز چیزی نمی شنوید. با خودتان می گویید که اگر ناشنوا باشید، بهتر 

از مردن و تنها گذاشتن خانواده تان است.
از علم پزشکی سررشته ای ندارید، اما برای آخرین تالش تصمیم می گیرید مفاصل تان را آهسته نرمش دهید تا خون 



7

  دومینوی تهران فرو ریخت 

بهتر در آن جریان پیدا کند. وقتی چند ثانیه بعد درد را احساس کردید، مطمئن می شوید که به زودی می توانید تکان 
بخورید. بوی دود و گوشت سوخته آزارتان می دهد. نگران می شوید که بدنتان در انفجار آسیب دیده باشد.

چند دقیقه بعد با تکان دادن دست و پاهایتان احساس می کنید که روی شکم دراز کشیده اید، اما چیزی پشتتان است 
که اجازه نمی دهد بلند شوید. تصمیم می گیرید به سمت عقب بخزید تا شاید راهی پیدا کنید، اما فایده ای ندارد. چیز 
محکمی مسیر را مسدود کرده است. چون می توانید نفس بکشید، مطمئن هستید که حتماَ راهی به فضای آزاد وجود 
دارد. هنوز چشم هایتان نمی بیند. به سمت جلو می روید. اشیای اطراف را لمس می کنید. زمین از نخاله های ساختمانی 

پوشیده شده و باالی سرتان چیزی مانند آهن است.
نابینا شده اید، آزارتان می دهد. به خاطر می آورید که گوشی مو بایل را داخل جیب  اینکه همزمان ناشنوا و  تصور 
شلوارتان گذاشتید. بالفاصله آن را بیرون می آورید. اگر نور صفحۀ آن را نبینید، به طورحتم بینایی خود را از دست 
داده اید. چند دقیقه بدون حرکت می مانید. هنوز جرئت روشن کردن صفحۀ موبایل را ندارید. گوشی را مقابل صورتتان 
می گیرید، سپس دکمۀ باز کردن قفل صفحه را فشار می دهید. با دیدن عکس فرزندتان در پس زمینۀ گوشی، گریه تان 
می گیرد. با دقت امتحان می کنید. هر دو چشمتان می بیند. تصمیم می گیرید شنوایی تان را هم امتحان کنید. داخل 
فولدرهای گوشی می روید و یک فایل موزیک را اجرا می کنید. مطمئن می شوید که در اثر موج انفجار شنوایی خود را 

برای چند دقیقه از دست داده بودید.
تصور اینکه دوباره همسر و فرزندانتان را می بینید، به شما انرژی می دهد. هیچ کدام از دو سیم کارت ایرانسل و همراه 
اول داخل موبایلتان آنتن ندارند. از اینکه سیگنال ها قطع شده، تعجب نمی کنید. نور صفحۀ گوشی اطراف را کمی 
روشن می کند. سرتان را باال می گیرید تا شاید بفهمید کجا هستید. ناگهان چیزی به ذهنتان می رسد. به خاطر 
می آورید که بعد از سقوط ساختمان به داخل آن گودال، به سوی یک تریلی که مقابل کارگاه ساختمانی پارک شده 

بود دویدید و زیر آن پناه گرفتید.
با تصور این که تمام آن مدت در حال طی کردن طول یک تریلی محصور شده میان تکه های جدا شده از ساختمان ها 
بودید و با ناامیدی می خواستید تسلیم شوید و بمیرید، خنده تان می گیرد. به خودتان امیدواری می دهید. باز هم با 
خزیدن به طرف جلو حرکت می کنید. چند ثانیه بعد متوجه می شوید که مقابلتان هم مسدود است. سعی می کنید 
آجرهای شکسته و تکه های سنگ و سیمان و شیشه را کنار بزنید. وقتی احساس می کنید که دستتان قسمتی از یک 
جنازه را لمس کرده، وحشت می کنید. چارۀ دیگری ندارید. جسد را به طرف باال هل می دهید و ناگهان نور مهتاب به 

صورتتان می تابد.

هوا هنوز تاریک است. هیچ کس آن اطراف نیست. احساس گرسنگی می کنید. نخاله هایی را که روی کاپوت یک سوناتا 
ریخته کنار می زنید و همان جا می نشینید. موبایلتان هنوز آنتن ندارد و باتری آن در حال اتمام است. احساس خوبی 
ندارید. نمی دانید چه چیزی در انتظارتان است. مطمئن هستید که هنوز خطرات زیادی پیش روی خود دارید و اگر 
زنده و سالم هستید، به این معنی نیست که نجات یافته اید. تعداد کمی از ساختمان های دو طرف کوچه سالم مانده اند. 
می دانید که در سال های اخیر در اثر برداشت های غیراصولی از منابع زیرزمینی، سطح آب پایین رفته و خاک زیر 
ساختمان ها پس از زلزله، مانند مجسمۀ شنی، فرو می ریزد. به همین علت است که خیلی از ساختمان ها کج شده اند 

یا سقوط کرده اند.
از  اتومبیل پناه می گیرید. تصور این که به خاطر یکی  در همین لحظه زمین دوباره می لرزد. بالفاصله زیر همان 
پس لرزه ها آسیب ببینید، برایتان دشوار است. زخم های روی دست و پایتان می سوزد. از زمان کودکی که بارها از روی 
دوچرخه افتادید، تا آن زمان دیگر تجربۀ چنین وضعیتی را نداشته اید. می دانید که باکتری ها در خاک و گرد و غبار 
هم وجود دارند و ممکن است از راه زخم های روی پوست وارد بدن شوند و حاال نگران هستید که به کزاز دچار شوید.

مشامتان به بوی آزاردهنده  ای که در فضا پیچیده عادت کرده و تنها هر از گاهی آن را احساس می کنید. در همین 
لحظه یادتان می افتد که یک کوله پشتی همراه داشتید. ترجیح می دهید که در روشنایی روز به دنبال آن بگردید، چون 
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اصال دلتان نمی خواهد هنگام جست وجو میان آوارها دوباره یک جسد دیگر را لمس کنید. همیشه می دانستید که 
اگر در تهران زلزله رخ دهد، به اندازه ای بزرگ خواهد بود که بناهای بساز و بفروشی را نابود کند، اما کاری از دستتان 

ساخته نبود.
نمی توانید قبول کنید که شهرداری های مناطق تهران در هشت سال اخیر نیز مانند روال معمول گذشته همچنان 
اجازه داده اند ساختمان های غیراستاندارد ساخته شود. دو سال قبل یکی از بستگان برایتان تعریف می کرد سقف های 
پیش ساخته ای که شبیه یونولیت است و در ساختمان سازی مرسوم شده هنگام حریق گاز سمی و کشنده ای از خود 

منتشر می کند، اما با این حال کسی مانع استفاده از آن نمی شود.
می دانید که به علت وقوع آتش سوزی های مهیب در مراکز صنعتی و انبارها، هلی کوپترهای صلیب سرخ جهانی دید 
کافی برای پرواز بر فراز تهران را ندارند و بنابراین در نزدیکی ورودی های شهر فرود آمده اند و در آنجا ده ها لودر و بیل 
مکانیکی و کامیون شهرداری می بایست مسیر را برای ورود زمینی نیروهای امدادی هموار کنند. اما اکنون بیرون شهر 
یک بیلچه هم برای باز کردن راه ها وجود ندارد و شهرداری هیچ زمانی در فکر استقرار ماشین آالت سنگین راه سازی 

در حاشیۀ شهر نبوده است.
گربه ای را می بینید که روی زمین به دنبال چیزی برای خوردن می گردد. می دانید که حتماً زیر آجر و سیمان های 
تکه تکه شده، چندین جنازه مدفون شده است. تیغۀ برف پاک کن سوناتا را از پایه جدا می کنید و آن را به طرف گربه 
می اندازید تا فرار کند و دور شود. در همین لحظه حالتان بد می شود. به این فکر می کنید که ممکن است مرده باشید 
و چیزی که اکنون می بینید، فقط خیال باشد. این احساس وحشتناک را بعد از نخستین تجربۀ عمل جراحی در 
بیهوشی کامل نیز تجربه کرده بودید. سعی می کنید خودتان را آرام کنید و به احتماالت منفی فکر نکنید، اما تنهایی 

در آنجا کالفه تان می کند. 
نمی دانید آفتاب چه زمانی طلوع می کند. وقتی به صفحۀ موبایلتان نگاه می کنید تا ساعت را ببینید، متوجه چیزی 
می شوید که باور کردن آن برایتان دشوار است. شما بیش از سه روز بیهوش زیر تریلی بودید، اما تصور می کردید که 
تنها چند ساعت از زلزله گذشته است. دوباره تقویم گوشی را بررسی می کنید. حاال می فهمید که چرا ساختمان ها دیگر 

در آتش نمی سوزند و کسی آن اطراف نیست. دوباره پناه می گیرید تا پس لرزه تمام شود.

مطمئن هستید که صدور نسخۀ المثنی برای کارت های شناسایی مهمی چون پایان خدمت، شناسنامه و پاسپورت 
در شرایطی که پایتخت اداری کشور در بحران به سر می برد و کسی نمی تواند هویت خود را اثبات کند، به سختی 
امکان پذیر است. ترجیح می دهید تا زمانی که کوله پشتی حاوی مدارک پیدا نشده، آنجا را ترک نکنید. قرار گرفتن 
آنتن های بی تی اس روی بام ساختمان هایی که سقوط کرده اند یا در زمین فرو رفته اند، بزرگ ترین مشکلی است که 
ترمیم شبکه موبایل را به تاخیر انداخته است. گوشی را خاموش می کنید تا باقی انرژی باتری آن حفظ شود، چون 

می دانید وقتی گوشی در جست وجوی سیگنال باشد، انرژی بیشتری مصرف می  کند.
حدود یک ساعت بعد با روشن شدن هوا به طرف جایی می روید که حدس می زنید کوله پشتی از دستتان افتاده 
باشد. زودتر از چیزی که تصورش را می کردید آن را پیدا می کنید. نور خورشید حقایق تلخ را برایتان آشکار می کند. 
ساختمانی که در آن زندگی می کردید کامل سوخته و فرو ریخته است. نمی دانید چه زمانی دوباره می توانید صاحب 
یک خانه شوید و بیمه تا چه اندازه ای به شما کمک خواهد کرد. همه چیز نابود شده است. باید تمام وسایل زندگی تان 

را دوباره بخرید، اما افسوس می خورید چون بچه ها دیگر کوچک نمی شوند تا از آنها عکس بگیرید.
با احتیاط سعی می کنید از میان میلگردها و ساختمان های متالشی شده که کوچه را تبدیل به ویرانه کرده، راهی به 
سمت خیابان اصلی پیدا کنید. بعضی از بناها داخل زمین فرو رفته اند و بوی فاضالب اطراف آنها شدید است. وقتی 
درخشیدن خرده شیشه های روی زمین را می بینید، سعی می کنید بیشتر مراقب کفشتان باشید تا پاره نشود. ناگهان به 
خاطر می آورید که از سه روز قبل آب ننوشیده اید، اما ابتدا باید به دنبال راهی برای برقراری تماس با همسرتان باشید.

کرکرۀ آهنی سوپرمارکت به شعاع یک متر بریده شده و کسی آن اطراف نیست. خم می شوید و داخل می روید. تمام 
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قفسه ها خالی است و در یخچال هم چیزی پیدا نمی شود. به خاطر می آورید که ورودی انبار پشت قفسه های انتهای 
فروشگاه است. بارها کارگرها را دیده بودید که داخل آن می رفتند. به امید یافتن یک بطری آب معدنی داخل انبار 
می روید، اما آنجا هم خالی است. همه چیز را برده اند. در شرایطی که آب و گاز و برق قطع است، حتی گونی برنج و 

بسته های حبوبات و بطری های روغن مایع را هم غارت کرده اند.
وقتی می خواهید از آنجا خارج شوید، از پشت یک دسته پالت که گوشۀ انبار روی هم افتاده، صدایی شبیه نفس 
کشیدن کسی با بینی های کیپ می شنوید. با احتیاط جلو می روید و یک دختر حدود 20 ساله را می بینید که با 
لباس خواب آنجا پناه گرفته است. او به شما زل زده و رنگش پریده است. می گویید که برای پیدا کردن آب به آنجا 
آمده اید. دختر همان طور که نشسته، با صدایی آهسته برایتان تعریف می کند که وقتی زلزله رخ داد و از خانه خارج 
شد، دو مرد شبیه اوباش به طرف او حمله کردند و از آن هنگام تاکنون در ساختمان ها پنهان شده و جرئت نمی کند 

قدم بیرون بگذارد.
می دانید که تنها ماندن در آنجا خطرناک است. دختر را با اصرار از روی زمین بلند می کنید، اما می گوید که دیگر 
 با آن لباس قدم در خیابان نمی گذارد. به او قول می دهید که خیلی زود برایش لباس تهیه کنید، اما قبول نمی کند. 
به ناچار تنهایی راهتان را ادامه می دهید. به این فکر می کنید که اگر روزی حجاب اختیاری می شد، گروهی از مردم 

مانند ببرهای گرسنه به جان بقیه می افتادند. با آن که نگران هستید، اما از سوپرمارکت خارج می شوید.
وقتی به خیابان اصلی نزدیک می شوید، صدایی شبیه به آبشار به گوش می رسد. درخت های خیابان ولی عصر شکسته 
و تنۀ آنها روی زمین افتاده و مسیر را مسدود کرده است. صدای ترسناک اره موتوری از دور به گوش می رسد. تعدادی 
از درخت ها هم روی ساختمان ها سقوط کرده اند. پیشتر می دانستید که به دلیل ریخته شدن مواد شیمیایی شوینده 
مانند وایتکس و پودرهای شوینده داخل جوی آب خیابان ها، درخت های خیابان ولی عصر بیمار شده اند و توان ایستادن 

را از دست داده اند. به خاطر بوی تعفن جنازه هایی که زیر آوار مانده اند، حالت تهوع دارید.
در این لحظه چند مرد و زن را می بینید که به صورت گروهی با یکدیگر حرکت می کنند و داخل ساختمان ها و مغازه ها 
می روند. وقتی بیشتر دقت می کنید، متوجه می شوید که آنها هر چیز به درد بخوری که کم حجم است را برمی دارند 
و داخل گونی های بزرگی که همراه دارند قرار می دهند. ناگهان نگرانی تمام وجودتان را فرا می گیرد. با عجله داخل 
پارکینگ یک ساختمان می روید و به دور از چشم دیگران داخل کوله پشتی خود را نگاه می کنید. تصور این که شاید 
غارتگران مدارک شما را از داخل کوله پشتی دزدیده باشند، برای چند لحظه شما را دیوانه می کند. حاال از این که آن 

را زیر آوار پیدا نکرده بودند، خوشحال هستید.

سر خیابان سی و دوم گاندی، یک لوله شکسته و آب مانند فواره از آن بیرون می زند. جمعیت زیادی در آنجا جمع 
شده اند. ناگهان می بینید که کمی دورتر زن و مردی با یکدیگر درگیر شده اند و کسی از میان مردم نیز دخالتی 
نمی کند. قدم هایتان را تندتر می کنید تا از کتک خوردن زن جلوگیری کنید. وقتی جلو می روید و سعی می کنید تا 
مرد را از او جدا کنید، ناگهان یک کلت را از زیر پیراهنش خارج می کند و روی سرتان می گذارد. باورتان نمی شود که 
در چنین موقعیتی قرار گرفته اید. دست هایتان را باال می برید و با فریاد عذرخواهی می کنید و چند قدم عقب می روید. 

مرد یک گالن آب را از دست های زن می قاپد، سپس از آنجا دور می شود.
جلو می روید. زن که صورتش زخمی شده و از دهانش خون می آید، می گوید که آن مرد گالن آب او را دزدید. برایتان 
دور از انتظار نبود که پس از وقوع یک بحران بزرگ، کنترل تهران مانند عراق و لیبی به دست افراد مسلح بیافتد. یاد 
زمانی می افتید که یک افسر پلیس راهنمایی و رانندگی گفت هر موتورسواری را در خط ویژه اتوبوس متوقف می کنند 
کارت شناسایی یک نهاد را نشان می دهد و از اعمال قانون فرار می کند. همیشه از اینکه گروهی از جامعه خود را برتر و 
مهم تر و جدا از دیگران می دانند، وحشت داشتید. در همین لحظه این فکر که ممکن است همسرتان برای پیدا کردن 

شما در این شرایط به تهران بیاید، شما را نگران می کند.
از شدت گرسنگی و تشنگی نمی توانید فکر کنید. توان شکافتن جمعیت برای رسیدن به آب را هم ندارید، اما چاره ای 
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نیست. تعدادی از زن هایی که دور لولۀ شکسته جمع شده اند، روسری و مانتو ندارند. ناگهان به یاد دختری می افتید 
که در انباری پنهان شده است. اطراف را نگاه می کنید. متوجه می شوید که فروشگاه لوازم خانگی و داروخانۀ آن طرف 

خیابان هم غارت شده است. باید آب بنوشید و مقداری هم برای آن دختر ببرید.
از داخل کوله پشتی یک کیسۀ پالستیکی زیپ کیپ که سند اتومبیل  داخل آن بود را بیرون می آورید و جمعیت را کنار 
می زنید. وقتی می بینید که مردم بدون رعایت نوبت و احترام به سمت آب هجوم آورده اند، تعجب نمی کنید. پیشتر 
همیشه با دیدن رفتار خیلی از راننده ها هنگام روبه رو شدن با چراغ چشمک زن تقاطع ها به این فکر می کردید که اگر 
روزی آنها زیر فشار و تهدید قرار گیرند، یکدیگر را قورت خواهند داد. فرصت ندارید که ابتدا دست های کثیفتان را 

بشویید. وقتی مشغول خوردن آب می شوید، ناگهان کسی از میان جمعیت چیزی به سرتان می کوبد.

»می شنوی؟... صدای من را می شنوی؟«
چشم هایتان را باز می کنید. روی زمین افتاده  اید و دو دختر باالی سرتان هستند. باورتان نمی شود که دوباره بیهوش 
شده اید. با نگرانی به دنبال کوله پشتی می گردید. مطمئن می شوید که هنوز روی شانه هایتان است. دخترها سعی 
می کنند اطرافتان را خلوت کنند. یکی از آنها با لیوان پالستیکی یک بار مصرف به شما آب می دهد. آن را می نوشید و 
می گویید که باز هم می خواهید. وقتی بعد از نوشیدن لیوان هشتم سیراب شدید، سعی می کنید بلند شوید و بایستید، 

اما هنوز سرتان گیج می رود.
دخترهای جوان می گویند که یک زن از میان جمعیت با سنگ به سرتان ضربه زد تا کیسۀ پالستیکی که در دست 
داشتید را بردارد. باور کردن این رخدادها برایتان دشوار است. به آنها می گویید زمانی که شاهد بودید مردم تهران برای 
کمک به آسیب دیدگان زلزلۀ آذربایجان شرقی در مراکز انتقال خون صف های طوالنی تشکیل داده بودند، به وضعیت 

جامعه خوش بین تر شده بودید، اما حاال نظرتان دوباره برگشته است.
داخل کوله پشتی را نگاه می کنید. همه چیز سر جایش است. به خاطر آب از دو دختر تشکر می کنید و می گویید که 
برای جبران محبتشان حاضر هستید هر کمکی از دستتت تان ساخته است، برایشان انجام دهید یا گالن های آبی که 
همراه دارند را برایشان تا مقصد ببرید. آنها می گویند که هنگام راه رفتن در خیابان احساس امنیت نمی کنند و در 

مسیر خانه تا آنجا با چند گروه خالفکار مواجه شده اند.

وسط انباری سوپرمارکت ایستاده اید و آن دختر دیگر پشت کارتن ها نیست. امیدوار هستید که به خواست خودش 
آنجا را ترک کرده باشد. نمی توانید به او فکر نکنید. همراه دخترهایی که تازه با آنها آشنا شده اید، به طرف محل 
اقامتشان می روید. در میان راه سه جوان را می بینید که با لباس های غیر شهری مشغول غارت مغازه ها هستند و دو 
قاطر با همراه دارند. هر حیوان دو گونی بزرگی را حمل می کند و داخل آن پر است. پیشتر بارها قاطرها را در ده 
ونک و دربند دیده بودید، اما حاال به خاطر مسدود بودن معابر این چهارپایان به وسیلۀ نقلیۀ مورد استفادۀ غارتگران 

تبدیل شده اند.
»تیوا« 30 ساله است و خواهرش »تارا« دو سال از او کوچک تر است. هیچ کدام هنوز ازدواج نکرده اند و با پدر و مادر 
بازنشستۀ خود در یوسف آباد زندگی می کنند. تارا می  گوید که با رخ دادن زلزله پیدا کردن همسر مورد نظرش ده سال 

عقب افتاده است. سعی می کنید بدون فکر کردن به نگرانی هایتان لبخند بزنید تا روحیۀ آنها را خراب نکنید.
تیوا با دیدن یک گروه غارتگر دیگر می گوید که پیشتر انتظار وقوع چنین رخدادهایی را نداشته است. شما می گویید 
وقتی سهمیه بندی بنزین اعالم شد و گروهی از شهروندان تهران در جایگاه های سوخت رسانی تجمع کردند، در برخی 
نقاط خشونت و خرابی به بار آمد. سپس تعریف می کنید که صدها نفر فروشگاه شهروند حکیمیه را غارت کردند و حتی 
یک اسکاچ ظرف شویی هم در قفسه ها باقی نمانده بود. دو خواهر با تعجب می گویند که از این ماجرا خبر نداشتند. به 
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آنها می گویید دوستتان دیده بوده یک مرد در حالی از شهروند حکیمیه خارج شده که دو گونی برنج در دست داشته 
و مانند کارتون تام وجری چند متر سوسیس را دور گردن خود پیچیده بوده و ادامۀ آن به طول سه متر به دنبالش 

روی زمین کشیده می شده است. تیوا و تارا با شنیدن این ماجرا می خندند.
مرور اتفاقات گذشته عصبانیت شما را بیشتر می کند. در سال های گذشته حتی یک بار هم یک هتل و یا مرکز 
خرید بزرگ برای محک زدن آمادگی نیروهای امدادی و شهروندان تخلیۀ اضطراری نشد و مسئوالن هم تجربۀ 
چنین شرایطی را نداشتند. به خاطر دارید که شامگاه پنج شنبه 18 خردادماه 91 در ساعت 22:18 دقیقه مردم 
برای نخستین بار شاهد ظاهر شدن پدیدۀ نوری ناشناخته ای در آسمان بودند که هیچ کسی منشا آن را نمی دانست. 
نخستین فرضیه ای که در ذهن مردم نقش بست، حملۀ نظامی اسرائیل به ایران بود. این اتفاق تا اندازه ای عجیب 
بود که از سوی دیگر، طبق گزارش پلیس اسرائیل، مردم این منطقه نیز وحشت زده پس از ترک منازل خود به 
خیابان ها رفته و تصور کرده اند که شاهد حمله موشکی ایران هستند. فرضیۀ دیگری که گروه دیگری در جامعه به 
آن اعتقاد داشتند، تالش موجودات بیگانه فضایی برای برقراری تماس با کرۀ زمین یا حمله به آن بود. در شرایطی 
که نور ناشناخته از همه شهرهای ایران قابل مشاهده بود، آغاز جنگ جهانی سوم منطقی ترین احتمالی بود که مردم 

می توانستند باور کنند.
با توجه به رخ دادن این اتفاق در ساعات پایانی شب و تعطیل بودن اکثر رسانه ها، سکوت خبرگزاری ها و مسئوالن 
دولتی مردم را مجاب کرد که اتفاقی ماورالطبیعه رخ داده و پاسخی برای آن پیدا نمی شود. این هراس در همۀ شهرهای 
کشور احساس شد و بسیاری از مردم نماز آیات اقامه کردند. از آنجایی که گستردگی وحشت عمومی و حضور مردم 
مضطرب در خیابان ها می توانست منجر به رخ دادن ناآرامی های شهری شود، تالش مسئوالنۀ خبرنگاران در شبکه های 
اجتماعی و مسنجرها برای یافتن دلیلی مستند برای توجیه علمی این رخداد آغاز شد. اما در این زمان اتفاق دیگری 
اضطراب مردم را افزایش داد. خبرگزاری فارس با انتشار عکسی از یک سرباز نظامی در حال کار با وسیله ای عجیب 

شبیه بازوکا، از اجرای موفق رزمایش غافلگیرانه پدافند غیرعامل خبر داد.
با توجه به مشخص بودن پدافند غیرعامل و تفاوت آن با پدافند عامل، این خبر عجیب کاربران اینترنتی را بیشتر 
دربارۀ ماجرا کنجکاو کرد و احتمال قدرت نمایی نظامی بین کشورها قوت گرفت. زیرا پس از انتشار این خبر، وزیر دفاع 
روسیه نیز اعالم کرد یک موشک جدید قاره پیما را آزمایش کرده است. سردرگمی مردم دربارۀ ماهیت نور عجیب در 
آسمان تا صبح روز بعد که خبرگزاری ها گزارش رسانه  های روسی را تایید کردند ادامه داشت و در نهایت فرضیه  های 

وقوع جنگ جهانی سوم و حملۀ موجوات فضایی فراموش شد.
در آن هنگام گروهی از کارشناسان رسانه با نوشتن نامه ای خطاب به رئیس جمهور چند نکتۀ مهم را مطرح کردند. 
مردم ایران تاکنون در زندگی خود شاهد سقوط شهاب سنگ یا تخلیۀ سوخت موشک بالستیک در آسمان نبوده اند 
و اگر به دنبال سکوت رسانه ها و مسئوالن مردم در خیابان ها و میدان های شهرهای کشور ازدحام می کردند، هیچ 

سازمانی مسئولیت کنترل اوضاع و اتفاقات پس از آن را بر عهده نمی گرفت.
از سوی دیگر، اگر آن شب به هر دلیلی اینترنت کشور دچار مشکل می شد، مردم آن رخداد را با پرتاب موشک 
بالستیک روسیه و سفر رئیس جمهور به کشور چین برای دیدار با مسئوالن کشورهای عضو سازمان شانگهای 
مرتبط می پنداشتند. در این میان سازمان فضایی ایران در واکنش به پدیدار شدن شیء نورانی ناشناس در 
آسمان سکوت اختیار کرد. کارشناسان در آن نامه به رئیس جمهور گفتند که نمی دانند تا چه زمانی صالح 
امنیت ملی در »سکوت« مقابل وقایع است و درک نمی کنند رسانه های دولتی و نیمه دولتی که با بودجه های 
میلیاردی اداره می شوند، چرا باید شب ها تعطیل باشند. حتی، سازمان پدافند غیرعامل کشور که خود می بایست 
مجری آرامش فضای کشور باشد با انتشار یک خبر عجوالنه ابهامات یک ماجرای عجیب و ناشناخته را چند 

برابر کرده بود.
تارا و تیوا از شنیدن حرف های شما تعجب می کنند و می گویند که هیچ  وقت درباره این موضوعات فکر نکرده بودند. به 
آنها می گویید که خیلی از مسئوالن هم هرگز به اتفاقات سه روز گذشته فکر نکردند. سپس اشاره می کنید که گروهی 
از محققان ژاپنی در پروژه ای پنج ساله گسل های تهران و احتمال وقوع زلزله را بررسی کردند و هشدار دادند که شمار 

قربانیان دو روز پس از واقعه به چند میلیون نفر می رسد، اما کسی اهمیتی به آن نداد. 
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مردم مجبور هستند خودشان بدون امکانات میان آوار به دنبال پیکر اعضای خانواده یا همسایه های خود بگردند. با 
چند شهروند صحبت می کنید. هنوز مسیرهای ارتباطی درون شهری مسدود است و کسی نتوانسته خودش را به 
بستگانش در نقطه دیگری از تهران برساند. خیلی ها کنار خیابان روی زمین دراز کشیده اند و تعدادی از آنها در اثر 

ضعف جسمانی وضعیت مناسبی ندارند.
عده ای به خاطر سیگار قفل همۀ کیوسک های روزنامه فروشی را شکسته اند تا اختیار بازار سیاه دخانیات را در دست 
بگیرند. یک خانواده داخل یک کیوسک گل فروشی نشسته اند. برایتان عجیب نیست که کسی گل های داخل آن 
را با خود نبرده است. جلوتر می روید و می بینید که آنها دور هم جمع شده اند و بیسکوئیت ساقه طالیی را با رب 

گوجه فرنگی می خورند و از بابت داشتن آن خوشحال هستند.
خطوط تلفن ثابت کار نمی کند. به دخترها می گویید که این اتفاق نتیجۀ کاشتن کابل ها و لوله ها در زمین بدون 
کانال کشی است که همیشه در ایران رایج بوده و ادامه خواهد داشت. تصور اینکه جمعیت هالل احمر مانند واقعۀ 
اول  معاون  آنکه  با  زمان  آن  می دهد.  عذابتان  کند  خودداری  بین المللی  کمک های  پذیرفتن  از  شرقی  آذربایجان 
رئیس جمهور اعالم کرد ایران کمک های جهانی را می پذیرد، اما هالل احمر به هواپیمای قطری که حامل تیم پزشکی 

و امدادی بود اجازۀ فرود در خاک ایران را نداد.
تارا می گوید که موبایل ها هنوز آنتن ندارند. خانۀ ویالیی آنها در خیابان ابن سینا واقع شده و فاصله زیادی تا آنجا ندارید. 
سعی می کنید با احتیاط قدم بردارید تا ناخواسته جنازه ای را لگد کنید. پس از مشاهدۀ یک مجتمع مسکونی که پیشتر 
دچار حریق شده و چند جنازۀ سوخته از نرده های تراس یکی از طبقات باالیی پیداست، سعی می کنید حواس دخترها 

را به سمت دیگری منحرف کنید تا آن صحنه را نبینند.
 وقتی مقابل خانه می رسید، خداحافظی می کنید و می روید. خواهرها از این که آنها را همراهی کردید، تشکر می کنند. 
هنوز چند قدم دور نشده اید که صدای جیغ تارا و تیوا را می شنوید. به عقب برمی گردید. دو مرد را می بینید که با عجله 
از خانه خارج می شوند. تیوا به دنبالشان می دود و با گریه فریاد می زند که آنها پدر و مادرش را کشته اند. در همین 
لحظه هر دو مرد از زیر پیراهن خود قمه بیرون می آورند و به طرف تیوا می روند. وقتی یک از آنها یقۀ او را می گیرد، 
ناگهان صدای شلیک گلوله به گوش می رسد. مرد مهاجم دوم سراسیمه به اطراف نگاه می کند و شما را می بیند که با 

یک کلت به سوی او نشانه رفته اید. قبل از این که فرار کند، پای او را هدف می گیرید و شلیک می کنید.
تیوا با حیرت شما را نگاه می کند. با او به داخل خانه می روید. تارا باالی جنازۀ غرق در خون پدر و مادرش زانو زده و 
خودش را کتک می زند. او با دیدن شما به طرفتان حمله می  کند و می گوید که اگر زودتر به خانه برگشته بود، االن 
پدر و مادرش زنده بودند. در همین هنگام یک پس لرزه خانه را تکان می دهد. نمی خواهید زیر هیچ سقفی باشید. 
کلت را دوباره داخل کوله پشتی می گذارید و از خانه خارج می شوید. تیوا به دنبالتان می آید و می گوید که می ترسد 
و نمی خواهد در آن خانه با خواهرش تنها بماند. برایش توضیح می دهید که هیچ نقطه ای از شهر امن نیست، اما او 

التماس می کند که تنهایشان نگذارید.

تیوا با تارا صحبت می کند تا متقاعد شود که شهر به بهشت خالفکاران تبدیل شده و شما در وقوع آن اتفاق تقصیری 
نداشتید. در هال روی کاناپه می نشینید و به فکر فرو می روید. می دانید که هیچ یک از مردم در خانه ذخیرۀ آب و مواد 
خوراکی ندارند و از روز بعد اتفاقات بدتری رخ خواهد داد. بدون شک تاکنون انبار فروشگاه های بزرگ مانند شهروند، 
رفاه و هاپیراستار غارت شده و پس از آن نوبت به انبارهای خیابان مولوی و بازار تهران می رسد. اما مطمئن نیستید 

که چیزی از بافت قدیم جنوب شهر باقی مانده باشد.
در همین لحظه تارا مقابلتان می ایستد و می گوید که چون شما در مرگ خانواده اش نقش داشتید، باید از او و خواهرش 
مراقبت کنید تا بتوانند بستگانشان را پیدا کنند. از آنها می خواهید که مدارک مهم و هر چیزی که نیاز دارند را داخل 
یک چمدان کوچک بگذارند و با خود بیاورند. سپس برای آرام کردن آنها می گویید که آپارتمان خودتان در آتش 
سوخته و جز شناسنامه و پاسپورت و سالح کمری نتوانستید چیزی از آنجا با خودتان بیرون بیاورید و تمام آلبوم های 
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عکس و یادگاری ها و کامپیوترتان سوخته و همۀ گذشته برایتان تبدیل به خاطره شده است.
پیش از ترک خانه، یک تخته قالی را روی جنازه ها می اندازید. تارا می خواهد آنها را در حیاط خانه دفن کند، اما شما 
مخالفت می کنید. گریه و التماس دخترها تمام نمی شود. به آنها هشدار می دهید که وقت زیادی ندارید و باید زودتر 

آنجا را ترک کنید، اما فایده ای ندارد.
پوست دستتان در اثر کار کردن با بیل ملتهب شده و می سوزد، اما چاره ای ندارید. شما به شرطی حاضر شدید اجساد 
والدین تارا و تیوا را دفن کنید که خودشان در خانه بمانند و آنجا در باغچۀ حیاط نباشند. دلتان می خواهد زودتر از 
آنجا بروید. ضربات پیاپی قمه به قلب، کلیه و ریۀ جنازه ها اصابت کرده است. مردهای مهاجم قصد کشتن آن زوج را 
داشته اند و حاال از کشتن آنها اندکی پشیمان نیستید. شک ندارید که از وقوع قتل های مشابه دیگر جلوگیری کرده اید. 

هنگام پس لرزه محکم یک درخت را می گیرید و دلتان می خواهد فریاد بزنید. از تکان های زمین خسته شده اید.
حفر یک گودال تمام می شود. فکری به ذهنتان می رسد. اگر عرض آن را بزرگ تر کنید، می توانید هر دو جنازه را با هم 
دفن کنید و نیازی به کندن چالۀ دوم نیست. تصور نمی کنید که این کار از نظر شرعی درست باشد، اما از آنجایی که 
آنها زن و شوهر بودند و زمان زیادی برای ادامۀ بیل زدن ندارید، تصمیم خود را می گیرید. چند دقیقه بعد دخترها را 
صدا می زنید تا با والدینشان خداحافظی کنند. امیدوار هستید تا پیش از غروب آفتاب بتوانید به یک نقطۀ امن برسید.

در یکی از کوچه های انتهای خیابان الوند، تیوا و تارا به ساختمان دو طبقه ای که سالم است و زلزله به آن آسیبی 
نرسانده خیره می شوند. اطراف را نگاه می کنید. کوچه خلوت است. دکمۀ زنگ را فشار می دهید. تیوا به شما یادآوری 
می کند که برق هنوز وصل نشده است. چند ثانیه بعد خودتان را به آیفون نزدیک می کنید و می گویید که می دانید 
آنجا خانۀ امن است و باید همین حاال داخل شوید. خواهرها به شما نگاه می کنند. وقتی مطمئن می شوید که قرار 
نیست کسی شما را به داخل راه دهد، ناگهان فریاد می زنید: »باز می کنی یا همۀ مردم را خبر کنم که اینجا چه خبر 

است؟« در همین لحظه در باز می شود.

نگهبان خانۀ امن شما را به خاطر می آورد، اما نمی دانید که این آشنایی به چه زمان و مکانی برمی گردد. از او می خواهید 
که تلفن ماهواره ای را در اختیارتان بگذارد و از دخترها پذیرایی کند. نگهبان گوشی را به شما می دهد و داخل 
آشپزخانه می رود. موبایل همسرتان آنتن ندارد. کالفه می شوید و این بار با خانۀ خواهر همسرتان در شهرستان تماس 
می گیرید. او با شنیدن صدای شما جیغ می کشد و در حالی که نمی تواند جلوی اشک هایش را بگیرد، می گوید که 
همه نگرانتان بودند و همسرتان برای پیدا کردن راهی برای تماس با تهران به شرکت مخابرات شهر رفته است. به او 
می گویید که حالتان خوب است و تا زمان آرام شدن فضا و باز شدن راه ها پیش دوستان خود می مانید. تماس را قطع 

می کنید. دلتان می خواست می توانستید با همسرتان صحبت کنید.
تیوا و تارا در آشپزخانه پشت میز نشسته اند و مشغول خوردن کنسرو لوبیا به همراه نان سوخاری هستند. کنار آنها 
تا آن را روشن می کند،  از روی میز برمی دارد  می نشینید و خودتان هم مشغول می شوید. وقتی نگهبان رادیو را 
می گویید که شنیدن گزارش ها و وعده های دروغ صداوسیما ذهنتان را به هم می ریزد. دربارۀ واقعه ای که رخ داده 

صحبت می کنید. همه چیز گویای آن است که آشوب بیشتر مناطق شهر را فرا گرفته است.
نگهبان می گوید که پاک سازی مسیرهای اطراف ساختمان وزارت کشور یک روز کامل طول کشیده و همین نشان 
می دهد که باز شدن معابر اصلی و بزرگراه ها به زمان زیادی نیاز دارد. به دخترها می گویید که همیشه وقتی اتوبوس ها 
در جاده ها تصادف می کنند، تعداد مصدومان و مسافرهایی که در گزارش پلیس ثبت می شود با آمار شرکت مسافربری 
یا راننده تناقض دارد، چون گروهی از افراد محلی به امید درمان رایگان یا گرفتن غرامت خودشان را به محل حادثه 
می رسانند و میان مصدومان می نشینند. حاال هم شک ندارید که امدادرسانی به شهروندان تهرانی و گروه هایی که از 
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اطراف به آنجا آمده اند از بزرگ ترین مشکالت هالل احمر خواهد بود. گوشی موبایل الثریا را برمی دارید و داخل یکی از 
اتاق ها می روید. تیوا و تارا خیلی دلشان می خواهد بدانند شغل شما چیست، اما ترجیح می دهند سوال نپرسند. نگهبان 

به آنها خیره می شود و به این فکر می کند که باالخره چه زمانی آرامش به پایتخت بازمی گردد. 
پیشتر در شهریورماه سال 1383 برای چهار روز در آن خانۀ امن اقامت داشتید و نگهبان همان زمان شما را دیده 
بود. به خاطر می آورید که عالوه بر اتصال شبکۀ برق ساختمان به یو پی اس، در زیرزمین نیز یک ژنراتور داخل اتاقکی 
ضدصدا نگهداری می شود و منبع آب نیز به اندازه ای ذخیره دارد که حمام کردن شما مشکلی برای آن ایجاد نکند. 

پیش از دوش گرفتن داخل کشوی کنار تخت به دنبال شارژری برای موبایلتان می گردید.
نیم ساعت بعد، که از اتاق خارج می شوید نگهبان می گوید که دخترها کمی گریه کردند و حاال هم خوابیده اند. با او به 
طرف راه پله می روید. وقتی به روی بام می رسید، روزهای نخست پس از حملۀ ارتش ایاالت متحده به عراق در ذهنتان 
تداعی می شود. ده ها نقطه از شهر آتش گرفته و دود سیاه آسمان را پوشانده است. هر ساختمان باید به اندازۀ یک 
صدم ارتفاع خود از بنای کناری فاصله داشته باشد، اما در بسیاری از مناطق تهران ساختمان ها به هم چسبیده اند و 
حاال مانند دومینو یکی پس از دیگری فرو ریخته اند. به نگهبان می گویید که باید تا آرام شدن اوضاع از خواهرها مراقبت 

کند و در صورتی که اتفاقی رخ داد، آنها را به داخل پناهگاه زیرزمینی هدایت کند.
اتاق اسلحه و مهمات در طبقۀ دوم خانۀ امن واقع شده و با درِ ضدسرقت و قفل الکترونیکی محافظت می شود. نگهبان 
می گوید که نمی توانید چیزی از آنجا خارج کنید. بدون توجه به حرف او، یک چراغ قوه، چند عدد باتری، تعدادی 
دستبند پالستیکی و شوکر الکتریکی برمی دارید. داخل کمد اتاق اقامت میهمان را می گردید تا شاید لباسی مناسب 
خودتان بیابید. هوا رو به تاریکی است و برای خداحافظی از دخترها فرصت ندارید. کوله پشتی را که حاال سنگین تر 

شده، برمی دارید و خانۀ امن را ترک می کنید. 

وزارت کشور در سال 88 تصمیم گرفت تا برای ارزیابی توان عملیاتی ستاد مدیریت بحران کشور در برابر وقوع زلزله 
احتمالی تهران یک سناریوی خیالی را اجرا کند. براساس این طرح، ساعت 23 بیستم اسفندماه زلزله ای با بزرگی 
هفت ریشتر به عمق 25 کیلومتر در منطقۀ بومهن و در مجاورت گسل شمال تهران رخ داده بود. همزمان به تمامی 
دستگاه ها و نهادهای مسوول و اعضای کمیته بحران از طریق اس ام اس اطالع رسانی شد تا به سرعت خود را به اتاق 

بحران در ساختمان استانداری تهران برسانند.
هرچند قرار بود این سناریو محرمانه باشد، اما عده ای از اعضا می دانستند که قرار است چنین اتفاقی رخ دهد و چند 
خیابان دورتر از محل استانداری داخل اتومبیل منتظر نشسته بودند تا خودشان را دقایقی بعد از دریافت اس ام اس به 

آنجا برسانند. برخی مسووالن با این تصور که پیام ارسال شده دروغ سیزده است به آن اهمیتی ندادند.
سرانجام مانور مدیریت بحران تهران در حالی به پایان رسید که هیچ نماینده ای از سوی سازمان ژئوفیزیک و زمین شناسی 
در مقام یکی از اصلی ترین نهادها در وقوع زلزله، نیروی انتظامی و ارتش برای حفظ امنیت، شهرداری تهران، شرکت مترو، 
شرکت آب و فاضالب، پلیس راهور، دادگستری و شرکت راه آهن در جلسه حضور نداشت. هیچ یک از وزاری دولت غیر 
از شخص وزیر کشور در این بحران حاضر نشدند و پاسخ گوی تماس های تلفنی هم نبودند، در حالی که می بایست حتی 
شخص رئیس جمهور نیز خود را به آن جلسه می رساند. حاال هم مطمئن هستید که استانداری تهران پس از وقوع زلزله 
دچار سردرگمی شده و به علت واقع شدن ساختمان آن در خیابان طالقانی، دسترسی به آنجا بسیار دشوار به نظر می رسد.

نیروی زمینی سپاه امنیت اطراف ساختمان وزارت کشور را بر عهده گرفته و خیابان فاطمی را مسدود کرده است. 
وقتی می بینید که یکی از سربازها بیسیم به دست دارد، به طرف او می روید. هماهنگی ها برای ورودتان به ساختمان 

حدود نیم ساعت طول می کشد.
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به محض ورود به اتاق بحران، متوجه می شوید که همه به شما خیره شده اند. با عصبانیت می گویید که پیشتر بارها 
دربارۀ این وضعیت هشدار داده بودید، اما همه می گفتند بهتر است دعا کنیم که در تهران زلزله نیاید. برخی به شما 
اعتراض می کنند که اگر دلتان به حال مردم می سوخت، ِسمت خود را ترک نمی کردید. به آنها می گویید که تا وقتی 
مدیران به میز خودشان و نان رساندن به فامیل هایشان و گرفتن ویزای کانادا فکر می کنند، هیچ چیزی درست نمی شود.

پس از این حرف شما، چند مقام آن را توهین آمیز می دانند و با حضورتان در آنجا مخالفت می کنند. ترجیح می دهید 
پاسخی به آنها ندهید؛ بنابراین اتاق بحران را ترک می کنید. یکی از مسئوالن وزارت کشور که نام و سمت او را به خاطر 
نمی آورید در راهرو دنبالتان می دود و می گوید که باید برگردید. شما می گویید وقتی هشدار دادید که به کار گماردن 
سربازان وظیفه در نقش ماموران عملیاتی نیروی انتظامی اشتباهی بزرگ است چون آنها خود را به خطر نمی اندازند 
و فقط به پایان دورۀ خدمتشان فکر می کنند، خیلی ها این صحبت هایتان را کذب خواندند و با شما مخالفت کردند، 
اما کمی بعد به درستی حرفتان پی بردند. او گفته های شما را تایید می کند و می گوید بارها اتفاق افتاده که سربازهای 
وظیفه پس از پایان خدمتشان اطالعات محرمانۀ مراکز حساس را در جامعه منتشر کرده اند، اما حاال نباید این بحث ها 

را پیش کشید، چون به کمک شما نیاز دارند.
وقتی به اتاق بحران برمی گردید، این بار همه زیرچشمی به شما نگاه می کنند. با آنکه می دانید این کار بی احترامی به 
دیگران است، اما روی میز می نشینید تا گزارش های طبقه بندی شده را مطالعه کنید. همان طور که فکر می کردید، روز 
بعد از زلزله ورودی های شهر مسدود شده بود و نیروهای امدادی خارجی دیر توانستند خودشان را به مناطق بحرانی 

برسانند. سازمان آتش نشانی نیز برای خاموش کردن حریق ها در شهر با مشکل تامین آب مواجه شده است.
در چند منطقه از شهر کانون های امن ایجاد شده و نیروهای وزارت بهداشت در آن تجمع کرده اند اما باقی مناطق به 
حال خود رها شده است. بازار تهران به شدت آسیب دیده و هنوز شاهد نبرد نیروهای پلیس با غارتگران است. تاکنون 
حدود 31 امدادگر و آتش نشان، سه تکنسین اورژانس و بیش از 70 مامور نیروی انتظامی جان خود را در حوادث 
گوناگون یا درگیری با مردم از دست داده اند. در میان گزارش ها آمار تلفات شهروندان ثبت نشده است. ستاد بحران 
شهرداری گزارش کرده که چند ایستگاه آتش نشانی فرو ریخته و کالنتری هایی که در ساختمان های فرسوده واقع 

شده بودند نیز با خاک یکسان شده اند.
سازمان هواپیمایی کشوری آسیِب بخشی از باند مهرآباد را تایید و اعتراض کرده که پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی 
ارتش اختیار این فرودگاه را در دست گرفته و پروازهای غیرنظامی در آن به سختی انجام می شود. همچنین مراقبت 
پرواز تهران نیز تاکنون هلی کوپترهای امدادرسانی را به استادیوم های آزادی در غرب و تختی در شرق هدایت کرده 

است.
آشفتگی در مدیریت بحران در حدی است که بانک مرکزی از روز قبل چندین مرتبه درخواست کمک اضطراری 
داده است. خزانۀ جواهرات ملی در خیابان فردوسی محل نگهداری از مجموعه جواهرات گران بهایی است که تاکنون 
ارزش واقعی یا تقریبی آن محاسبه نشده و همین شما را نگران می کند. امیدوار هستید که برای جلوگیری از وقوع 
سرقت گنجینه های ملی خیلی دیر نشده باشد. بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اتومبیل های کالسیک موجود در 
جادۀ مخصوص کرج را در اختیار دارد. قیمت خودروهای سلطنتی این مجموعه نیز نامشخص است و تاکنون مشتریان 

زیادی از سراسر دنیا به دنبال آن بوده اند.
نمایندۀ نیروی انتظامی در اتاق بحران حضور دارد. از او می پرسید که برای مراقبت از موزه ها چه تدابیری را اتخاذ 
کرده اند. پاسخی که می شنوید راضی کننده نیست. به او می گویید که در جریان انقالب مصر تعدادی از موزه های قاهره 
مورد هجوم مردم و سرقت قرار گرفتند و شک ندارید که این اتفاق در تهران هم تکرار می شود. اعضای اتاق بحران 
وقتی تردید نمایندۀ نیروی انتظامی را می بینند، از سپاه برای کمک به حراست بانک مرکزی کمک می گیرند. فرماندۀ 

کل سپاه در سال 85 گفته بود که زلزلۀ تهران یکی از پنج خطر اصلی تهدیدکنندۀ کشور است.
این را می دانید که اگر همزمان با باز شدن معابر امنیت محله ها تامین نشود، دامنۀ غارتگری ها به سرقت بنزین از 
اتومبیل های پارک شده و اموال شرکت ها و خانه ها می کشد. در آن شرایط شهروندان برای حفظ اموال و محافظت از 
خود به سالح های سرد یا حتی گرم رو می آورند و آمار تلفات غیرنظامی باال می رود. از ستاد مشترک ارتش می خواهید 
که امنیت پارکینگ های عمومی را برای پیشگیری از فعالیت اوراقچی ها تامین کند. به این فکر می کنید که از وقتی 
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در ساختمان وزارت کشور هستید، پس لرزه ای را احساس نمی کنید.
ساعت 3 بامداد است. هیچ نکتۀ مثبتی در گزارش ها نمی بینید. چون زلزله در نیمه شب رخ داده، هنوز میلیون ها 
شهروند زیر آوار مدفون هستند و شانس زنده بودنشان ناچیز است. بخشی از مسیر خیابان های انقالب و آزادی باز 
شده، اما هنوز باید از میانبرها تردد کرد. تمام بانک ها، صرافی ها، طالفروشی ها، فروشگاه ها و انبارها غارت شده اند و 
صدها مورد تیراندازی افراد غیرنظامی در شهر رخ داده است. در بلوار کریمخان زند گروهی از طالفروش ها که نمی توانند 
جواهرات را به خارج از مغازه انتقال دهند، ترجیح داده اند همانجا بمانند. به نمایندۀ نیروی انتظامی می گویید که ممکن 
است عده ای با توزیع رایگان مایعات و خوراکی مسموم میان مغازه دارها یا نگهبان ها قصد حمله و سرقت داشته باشند.

در حال حاضر رادیو تنها راه اطالع رسانی به مردم است، اما مطمئن هستید که خیلی از شهروندان به آن دسترسی 
ندارند یا به چیزی که می شنوند اهمیتی نمی دهند. به خاطر می آورید زمانی که انجمن گیاه خواران از مردم خواست تا 
به جای تشکیل صف های طوالنی برای خریدن مرغ از مواد پروتئینی جایگزین استفاده کنند، رسانه هایی چون سایت 
تابناک این پیشنهاد را مورد حمله قرار دادند و این انجمن را به دستور گرفتن از دولت برای فرو نشاندن استرس جامعه 
متهم کردند. مقاومت مردم شهرهای گوناگون در برابر پیشنهادات جایگزینی گوشت سفید تا جایی پیش رفت که 
رادیو چین از آن به عنوان بحران مرغ در ایران یاد کرد و شبکۀ سی ان ان ایاالت متحده نیز دویدن جمعیت به دنبال 
کامیون های توزیع را مورد تمسخر قرار داد. مطمئن نیستید که اکنون در شرایط بحرانی پس از زلزله شهروندان تهرانی 

به بیانیه های سازمان های دولتی اعتماد داشته باشند.
وقتی پوشۀ گزارش های جدید را مقابلتان می گذارند، غارت شدن بازار کامپیوتر رضا و پایتخت نخستین موردی است 
که به چشمتان می خورد. فرو ریختن پل فلزی حافظ مسیر خیابان جمهوری را نیز مسدود کرده و کسی از وضعیت 

فعلی پل کریم خان زند خبری ندارد.
شرکت توانیر بخشی از شبکه برق را ترمیم کرده، اما هنوز مشکالت بزرگتری وجود دارد. حدود 90 درصد بیمارستان های 
دولتی به علت فرسودگی فرو ریخته اند. تمام اتفاقاتی که در سال های گذشته کارشناسان نسبت به وقوع آن هشدار 
داده بودند حاال رخ داده و کنترل را از دست همه خارج کرده است. حتی بخشی از نیروهای امدادی و کارکنان اداری 

اورژانس و آتش نشانی صبح روز بعد سر کار خود حاضر نشده اند و به احتمال زیاد فرار کرده اند.
گزارش وزارت امور خارجه حاکی از آن است که وقتی گروهی از مردم در منطقۀ پاسداران به سوی مرسدس سفیر 
عربستان سعودی هجوم برده اند، راننده سیستم دفاعی روغن پاش را فعال کرده و ده ها تن در این حادثه به سوختگی 
دچار شده اند. به دنبال این رخداد، نیروی انتظامی ون های پلیس دیپلماتیک و گشت ارشاد را برای انتقال کارکنان 
خارجی سازمان های بین المللی و سفارتخانه ها به فرودگاه پیام به کار گرفته است. هنوز فهرست مسئوالن کشور که 

آسیب دیده  یا کشته شده اند منتشر نشده و ممکن است تا عادی شدن شرایط هرگز به وزارت کشور ارسال نشود.
هر سازمان طبق میل خود عمل می کند و فرماندهی واحد وجود ندارد. از سوی دیگر شهردار تهران باز هم دفتر کارش 
را ترک کرده و در راستای مدیریت میدانی که خود را مبدع آن می داند، به سطح شهر رفته و طی یک حادثه به شدت 
آسیب دیده و راهی بیمارستان شده است. اینکه سقوط جرثقیل در حاشیۀ مهار طغیان رود کن برای او تجربه نشده 

بود، شما را متعجب نمی کند.
وقتی از کسانی که در اتاق بحران هستند می پرسید اکنون چه کسی وظایف شهردار را بر عهده دارد، همه به شما نگاه 
می کنند و کسی حرفی نمی زند. حتی خبری از زنده ماندن او در دست نیست. چند دقیقه بعد وقتی در یک گزارش 
می خوانید که تونل توحید نیز فرو ریخته، باز هم بی توجهی همه به پیش بینی های گذشته برایتان زنده می شود. در 

همین لحظه با شنیدن صدای صلوات به خودتان می آیید.
همه از وصل شدن خطوط ارتباطی تلفن همراه خوشحال هستند و به یکدیگر تبریک می گویند. اما مطمئن هستید 
که این خوشحالی فقط تا چند دقیقه دیگر دوام دارد. به علت حجم باالی ترافیک شبکه، ظرفیت بسیار پایین است 
و شهروندان با آن که سیگنال را روی موبایل شان دریافت می کنند، اما قادر به برقراری تماس نخواهند بود. به خاطر 

می آورید که گوشی خود را در خانۀ امن جا گذاشته اید.
آنتن های ماهواره بسته به ظرفیت ارتباط خود حدود یک درجه امکان جابه جایی دارند، اما به هنگام تکان های زلزله 
جهت آن تغییر می کند و نیاز به تنظیم دوباره دارند. اکنون کلیه ارتباطات اینترنتی کشور قطع شده و هنوز دیش های 
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بومهن دوباره در موقعیت اصلی خود قرار نگرفته اند. با وجود آن که تاسیسات آن مرکز به علت ظرفیت پایین تنها برای 
برقراری ارتباطات اضطراری و خاص کاربرد دارد، اما از سوی دیگر نگران هستید که آسیب دیدن مسیر فیبر در اثر 

رانش زمین به علت قرار نگرفتن شبکه آن داخل داکت، باعث تداوم قطعی ارتباط اینترنت کل کشور شود.
پاالیشگاه نفت تهران دچار حریق شده، اما وزارت نفت هیچ گزارشی درباره آن منتشر نکرده است. از اینکه وزارت 
بهداشت برای جلوگیری از اسکان مردم در پارک ارم به علت وجود باغ وحش در آن مجموعه و با هدف پیشگیری از 
گسترش بیماری ها اقدامی نکرده است، حیرت می کنید. وقتی متوجه می شوید که مدیران چند سازمان از آمبوالنس ها 
برای انتقال خانواده های خود به مناطق امن بهره گرفته اند، دیگر نمی توانید خواندن گزارش ها را تحمل کنید. در 
گذشته هربار گفته شد که اگر در تهران زلزله بیاید این اتفاقات رخ می دهد، مسئوالن گفتند ان شاا... که این طور 
را چطور  نمی دانید جمعیت گرسنه  موبایل خوشحالی می کنند.  به خاطر وصل شدن خطوط  آنها  نمی شود. حاال 

می خواهند اسکان دهند و شکمشان را سیر کنند.
سقف تئاتر شهر و و ترمینال های جنوب و غرب فرو ریخته است. خطوط راه آهن قابل استفاده نیست و نمی توان 
روی قطارهای بین شهری و حتی مترو حساب کرد. مانند زمان جنگ ایران و عراق افراد سودجو توانسته اند بازار 
سیاه ایجاد کنند و کنسرو، نوشابه، کارت شارژ سیم کارت های اعتباری، باتری، شیرخشک، سیگار، دستمال کاغذی، 
پوشک بچه و نوار بهداشتی با 20 برابر قیمت واقعی شان مبادله می شوند. در این میان اقالمی چون بتادین، پماد 
سوختگی، قرص ژلوفن، بیسکوئیت ها و پاکت های آب میوه بیش ترین قیمت را دارند و به سختی پیدا می شوند و به 

همین علت آمار نزاع های خیابانی رو به افزایش است.
با وزارت بهداشت تماس می  گیرید و دربارۀ آمار تقریبی سقط جنین در مراکز درمانی پرسش می کنید. می گویند که 
سازمان بهزیستی هنوز قادر به شناسایی و جمع آوری کودکان رها شده نیست و بیمارستان ها نمی دانند با نوزادان 
بی سرپرستی که مردم به آنجا آورده اند چه کنند. وقتی می  شنوید که در نزدیکی بیمارستان ها ده ها مورد سقط جنین 

غیرقانونی با قیمت های باال گزارش شده، چشم هایتان را می بندید. 

نمی دانید در آن شرایط چه کاری از دستتان ساخته است. شما یک آنالیزور هستید و تاکنون توانایی های خود در 
شرایط سخت را به اثبات رسانده اید. اکنون در تهران هر کسی فرماندۀ خودش است و بسیاری از مسئوالن در دسترس 
نیستند. می دانید که نمی توانید خودتان به باغ وحش پارک ارم بروید و کسی هم آنجا نیست تا برای تخلیۀ جمعیت 
یاری تان کند. گزارش های تایید نشده گواهی می دهد که ده ها تن از کمک های بین المللی ناپدید شده و به دست 

مردم نرسیده است.
به دنبال غارت مغازه ها و انبارهای خیابان حسن آباد، بازار سیاه شوکر، تون فا، باتوم تلسکوپی، افشانۀ گاز فلفل و خردل 
برای دفاع شخصی تشکیل شده و در مناطقی از شهر چندین مورد حملۀ افراد غیرنظامی به امدادگران برای غارت 
آب معدنی و کنسرو گزارش شده است. از سوی دیگر گم شدن سه سگ صلیب سرخ ترکیه و سوئیس باعث آبروریزی 

شده و کسی نمی داند چه پاسخی به آنها بدهد.
تنها برگه کاغذ سانسور شده با خط های ماژیک مشکی در میان پوشه گزارش ها نظرتان را جلب می کند. تصویر یک 
نامه دست نویس است که نام فرستنده، گیرنده و چند کلمه دیگر در متن آن قابل خواندن نیست. نویسنده اشاره 
بانکی در سراسر کشور متوقف  از سیستم  بانک، بخشی  به دلیل فرو ریختن ساختمان دیتا سنتر چند  کرده که 
شده است و بسیاری از شعب آنها امکان دسترسی به اطالعات حساب مشتریان خود را ندارند. به خاطر اثر ماژیک 
نمی توانید نام بانک ها را تشخیص دهید. نگارنده تخمین زده که خارج کردن سیستم ها از زیر آوار و عملیات بازیابی در 
خوش بینانه ترین حالت حدود یک ماه به طول می انجامد و گفته که پیشتر هشدار داده بود وجود نداشتن دیتا سنتر 

پشتیبان در خارج از تهران خطرناک است، اما کسی به حرف های او اهمیتی نمی داد.
قبرهای خالی بهشت زهرا تمام شده و هر دقیقه حدود 20 جسد جدید در شهر پیدا می شود. شهرداری هنوز محل 
قبرستان جدید را مشخص نکرده و شایعاتی مبنی بر کشته شدن شهردار در حادثۀ تصادف با بیل مکانیکی شنیده 
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می شود. حتی کسی نمی داند که او به کدام بیمارستان منتقل شده است. با وجود آن که بقیه نگران این اخبار هستند، 
اما شما با استناد به دالیل سیاسی مطمئن هستید که تصادف شهردار با بیل مکانیکی نیز واقعیت ندارد و او اکنون 

در مکانی امن حضور دارد.
مردم در حال انتقال اجساد به ورزشگاه ها هستند و با این کار مکان های مناسب پناه گرفتن زلزله زده ها و استقرار 
چادرها از دست می رود. تصمیم دارید پیشنهاد کنید که از سردخانه های فروشگاه های شهروند و هایپراستار و هر 
جای ممکن دیگر برای نگهداری اجساد استفاده شود، اما ترجیح می دهید منتظر بمانید تا شاید شهرداری زیر فشار 

دولت، قبرستان جایگزین را زودتر انتخاب کند.
مردی که تازه داخل اتاق بحران آمده، افکارتان را بر هم می زند. او می گوید که وزارت نیرو بر اساس درخواست 
شما وضعیت سدهای اطراف تهران را بررسی کرده و متوجه شده که سد کرج در حال شکستن است. شما تعجب 

نمی کنید، اما بقیه از شنیدن این خبر متحیر می شوند و زیر لب غرغر می کنند.
در حالی که توجه همه روی منطقۀ کرج و تخلیۀ ساکنان مناطق خطرناک متمرکز شده، شما در حال برقراری تماس 
با موسسه ژئوفیزیک تهران هستید، اما موفق نمی شوید. می  خواهید مطمئن شوید که آن مرکز یک لحظه هم از 
وضعیت آتش فشان دماوند غافل نمی شود. چند نفر در اتاق بحران می گویند که با توجه به جوسازی رسانه های غربی 
و افزایش تهدیدهای اسرائیل، نماز جمعه پیش رو باید در هر شرایطی برگزار شود و حال دور یکدیگر جمع شده اند و 

با دقت و حساسیت برای آن برنامه ریزی می کنند.
چند ساعت قبل، میان صحبت های نمایندگان ارتش و نمایندۀ نیروی انتظامی شنیده بودید که قرار است به زودی 
چند هزار قطعه چادر به تهران برسد و بالفاصله میان شهروندان توزیع شود. اما حاال با خواندن یکی از گزارش ها 
متوجه می شوید که اشتباه می کردید و آن محموله چادر نبوده است. دیگر نمی توانید فضای اتاق بحران را تحمل کنید. 
وقتی وضعیت امنیت موزه های بانک مرکزی و بنیاد مستضعفان را پیگیری می کنید، متوجه می شوید که هشدارهای 

شما را نادیده گرفته اند. تصمیم می گیرید آنجا را ترک کنید.
خورشید طلوع کرده و برای مردمی که با گرسنگی و تشنگی در انتظار کمک های دولتی هستند روز دیگری آغاز شده 
است. نمی توانید مردم را به خاطر ذخیره نکردن آب و مواد خوراکی و جعبۀ کمک های اولیه و دارو در خانه هایشان 
به سهل انگاری متهم کنید، چون خودتان هم این کار را نکردید. اما این که شهروندان از مسئوالن انتظار دارند که در 

این شرایط بحرانی به همۀ آنها یاری برسانند، برایتان پذیرفتنی نیست.
آشفته بازاری که پس از حوادثی چون غرق شدن دختران دانش آموز در دریاچۀ پارک شهر و سقوط هواپیمای سی130 
رخ داد، دالیل محکمی برای اثبات وجود نداشتن مدیریت بحران در پایتخت بود، اما کسی به آن توجهی نداشت. 
قدم هایتان را تندتر می کنید. دیگر نمی توانید هیچ چیزی را تحمل کنید. نگران هستید مانند سال 88 که با اهداف 
امنیتی تصمیم گرفته شد خیابان ولیعصر یک طرفه شود طرح های باورنکردنی برخی مسئوالن، که فقط صورت مسئله 
را پاک می کند، باز هم مطرح و با عجله تصویب شود. شما همیشه به این اتفاق معترض بودید، چون عالوه بر کاهش 
وحشتناک درآمد کسبۀ این خیابان و ایجاد بحران کمبود جای پارک در آن محدوده که با نارضایتی اهالی همراه بوده، 

هر هفته چندین عابر جان خود را در تصادف با اتوبوس از دست می دهند.
سال قبل، زمانی که پس از ماه ها تحقیق، طرح امنیتی آماده سازی سازمان ها برای مقابله با رخدادهای زلزله پایتخت را 
ارائه کردید، به شما گفتند وقوع زمین لرزه در پایتخت شایعه ای است که پرداختن جدی به آن به نفع جریان انحرافی 

تمام می شود. آن هنگام از سمت خود استعفا کردید، اما در نهایت به بخش دیگری منتقل شدید.

تارا و تیوا هنوز در خانۀ امن هستند. نگهبان به شما می گوید که ذخیرۀ آب و خوراکی موجود فقط برای خودش کافی 
است و دقیق نمی داند تا چه زمانی باید آنجا بماند. به طرف اتاق می روید و با همسرتان تماس می گیرید. او می گوید 
که وقتی از خواهرش شنید شما تماس گرفته اید، خیالش آسوده شد و مطمئن بود که می توانید به خوبی از خودتان 

مراقبت کنید.
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خواهرها که با دیدن شما خوشحال شده اند می گویند هیچ کدام از بستگانشان در ایران نیستند و از بقیۀ آشنایانی که 
ساکن تهران بودند هم شماره ای ندارند تا تماس بگیرند. دلتان می خواهد زودتر از تهران خارج شوید. وقتی در اتاق 
بحران به سر می بردید متوجه شدید که کدام جاده بهترین راه خروج از شهر است. در کوله پشتی به اندازه ای تراول 
پنجاه هزار تومانی دارید که برای تهیۀ اتومبیل بدون نیاز به تغییر نام در سند هم کافی است و بسیاری را در آن 

شرایط بحرانی وسوسه می کند.
از این که هیچ وقت به بانک اعتماد نداشتید و می دانستید که در شرایط اضطراری نمی توانید به پولتان دسترسی داشته 
باشید، خوشحال هستید. با خودتان عهد می بندید حال که از زلزلۀ تهران جان سالم به در برده اید، دیگر هرگز سوار 
پراید نشوید. فکرتان را متمرکز می  کنید. فقط باید خودتان را به جایی برسانید که راه برای فرار باز می شود و همان جا 

یک اتومبیل بخرید.

ترافیک جاده به سمت تهران سنگین است. شما با اتومبیلی که با قیمتی بی نظیر از یک مسافرکش جاده ای خریدید، 
آهسته از پایتخت خارج می شوید. پخش صوت را روشن می کنید. بعد از ساعت ها ناامیدی و دلهره، باالخره صدای 
موزیک می شنوید. تیوا، که روی صندلی جلوی سمند کنارتان نشسته، می گوید که با دیدن شما به یاد یکی از موزیک 
ویدئوهای کتی پری می افتد. وقتی می گویید که آن را ندیده اید، این بار تارا از روی صندلی عقب گفتۀ خواهرش را 
تایید می کند و با هیجان می گوید که آن کلیپ داستان دختری است که به خاطر لجبازی با دوست پسرش که به او 

خیانت کرده به خدمت ارتش در می آید.
تیوا موزیک را عوض می کند و با تعریف صحنۀ درگیری شما با دو خالفکاری که پدر و مادرشان را به قتل رساندند 
می گوید که وقتی ناگهان با آن کلت شلیک کردید، باورش نمی شد زن الغر اندامی که هنگام خوردن آب بیهوش شده 
بود، با یک کلت او را از مرگ حتمی نجات دهد. در همین لحظه تارا می گوید که ممکن بود خودشان هم در خانه به 

دست آن مردها کشته شوند و شما آنها را نجات داده اید.
به تارا و تیوا می گویید که فقط چون یک زن هستید، در اتاق بحران وزارت کشور کسی به هشدارهایتان دربارۀ وقایع 
توجهی نکرد و وقتی متوجه شدید که استانداری قم چند هزار قطعه چادرمشکی و مقنعه را با دو فروند هلی کوپتر 

بزرگ شینوک برای توزیع رایگان در شهر به سوی تهران فرستاده است، آنجا را ترک کردید.
دخترها می گویند که خانم نگهبان خانه امن برایشان ماجرای گروهی که قصد داشتند شان پن را هنگام سفر به ایران 
در خردادماه 84 بربایند و شما آنها را شناسایی کردید تعریف کرده است. در همین لحظه فکرتان مشغول می شود. 
امیدوار هستید که شهروندان غیرنظامی مسلح در شرایط بحرانی تهران دوباره قصد تسخیر سفارتخانه ها و این بار برای 

اقامت در آن به سرشان نزند.

پایان
سه شنبه 31 مردادماه 1391

تهران
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