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ﺟورج آﻧﺗوﻧﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﻠﯾوﻧر
ﺗرﺟﻣﮫی اﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺟوادی
در ﻧﮭﺎﯾت ،در ﺻف اﯾﺳﺗﺎدن ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﻠﯾوﻧر ،ﯾﮑم ﺧﺳﺗﮫﮐﻧﻧده ﺷد .ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ رﻧﮕﻣﺎن ،ﻣﺎرﺷﺎلھﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ دﺳت ﺑﮫ
ﺳﻣت دروازهھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ ھداﯾت ﮐردﻧد؛ وﻟﯽ اﯾنﺟﺎ ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ھﻣراه
ﺷﺎﯾد ھزار ﻧﻔر دﯾﮕر ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدﯾم ﺗﺎ ،ﺑﺎﻻﺧره ،ﺻﺣت ﻧﺷﺎنھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷد؛ و ﺑﻌد ﻧوﺑت ﺟﺳﺗﺟوی
ﺟدیﺗر در ﺳواﺑﻖ رﺳﯾد .در ھﺷت ﻧﻔر از ﮔروه ﻣﺎ ﻧﻘﺻﯽ آﺷﮑﺎر ﺷد .ﺗﻌدادﻣﺎن ﺑﮫ دوازده ﻧﻔر ﻧزول ﭘﯾدا ﮐرد.
ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﺗﻣﺎم روز را در ﻣﺳﯾر ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎرﭘﯾﭼﯽ و رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﭘﯾش رﻓﺗﯾم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟواب دادن ﺑﮫ ﺳواﻻت
ﻓرﺿﯽ را ﺗﻣرﯾن ﻣﯽﮐردﯾم ،و ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺎ ﭼﺷم زﯾر ﻧظر داﺷﺗﯾم ،ﺑﮫ ﺳﮑوی ﻣرﺣﻠﮫ اول رﺳﯾدﯾم و ﺧودﻣﺎن را ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐردﯾم.
ﻣﺎﻣور ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﻔت» :ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع داده ﺷده ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر اﯾﻧﺟﺎ واﺟد ﺷراﯾط ھﺳت .ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرم ﮐﯽ«.
در طول ﺷب آزﻣونھﺎ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐردﻧد؛ وﻟﯽ ﻣن ﺳﺧﺗﯽای در دادن ﺟواب ﺻﺣﯾﺢ ﻧداﺷﺗم .ﺧورﺷﯾد ﮐﮫ طﻠوع ﮐرد،
ﯾﺎزده ﻧﻔر دﯾﮕر ﮔروه ﻣن در ﭘﻠﮑﺎن رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺑودﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺻﻌود آرام و رو ﺑﮫ ﺟﻠو ﭘﯾوﺳﺗم.
ﺧودداری از ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اطراﻓﯾﺎﻧم ﮐﺎر راﺣﺗﯽ ﻧﺑود ،ﮐﮫ – آنھﺎ ھم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدهھﺎی ﮔروهھﺎی ﺧود ﺑودﻧد –
و ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد ﺑﺎ ﮔﻔتوﮔوھﺎﯾﯽ ﺑدون ﺻراﺣت ﻟﮭﺟﮫ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧوع رﻗﺎﺑﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .واﻧﻣود ﮐردم ﻣﺷﮑل
ﺷﻧواﯾﯽ دارم و ﺟوابھﺎﯾﯽ ﮐوﺗﺎه و ﻋﺟﯾب دادم .زود ﻣن را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧودم ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﺑﺎر دﯾﮕر ،ﻧزدﯾﮏھﺎی ﻏروب ،ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ دوم رﺳﯾدﯾم .اﯾنﺟﺎ ﭘروﺳﮫی ﺳوال ﭘرﺳﯾدن ﻧﺎﻣﺷﺧصﺗر ،و طراﺣﯽ ﺷده
ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎھﻧﺟﺎریھﺎی اﻧﮕﯾزﺷﯽ و ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺗﺿﺎد ﻓﻌﻠﯽ-ﺣﺳﯽ ﺑود.
وﻟﯽ ﺗﻣﮭﯾدات ﻣن ﮐﺎﻓﯽ ﺑود .دﻻﯾل ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم ﻣﯾﻠﯾوﻧر را ﺑﺑﯾﻧﯾم ،ﺣس ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ذاﺗﯽای را ﻣﻧﻌﮑس
ﻣﯽﮐرد ،ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺎﻓذی ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽﯾﺎﻓت .ﺗﺟرﺑﮫی ﻣن ﺗﺎزﮔﯽ ﺧواھد داﺷت.
و ﻣن ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم و ﻧﮭﺎﯾﯽ رﺳﯾدم .از ھزاران ﻧﻔری ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ دروازهھﺎی ﺧروﺟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﺑودﻧد
ﯾﮏ ﺑﯾﺳت ﻧﻔری ﻏرﺑﺎل ﺷده ﺑودﻧد – ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز در ھر ﺑﺎر ﺑود – اﯾن ﺑﯾﺳت ﻧﻔر اﻓرادی ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﭼﯾزی ارزﺷﻣﻧد را ﺑﮫ ارث ﻣﯽﺑردﻧد .در واﻗﻊ ﻣﻣﮑن ﺑود ﻣﺎ آﺧرﯾن ﻧﻔرات ﺑﺎﺷﯾم .از اﯾنھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﺣﺗﻣﺎل
آﻣﺎری اداﻣﮫی ﺣﯾﺎت ﻣﯾﻠﯾوﻧر ﭘﺎﯾﯾن ﺑود ،ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺳﺎلھﺎ ﭘﺎﯾﯾنﺗر ھم ﻣﯽآﻣد.
از ﺻﻔﺣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮔذﺷﺗﯾم؛ وﻟﯽ ،ﺑﺎز ھم ﺗﻣﮭﯾدات ﻣن ﺑﯽ ﻋﯾب و ﻧﻘص ﺑود .زﻧﺟﯾرهای از ﻗﻔل ﻣﺎ را
ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺳطﺢ ﺷﯾبداری ﻣﻼﯾم ،ﺑﮫ داﺧل ﺗﺎﻻری ﮐﮫ اﺗﺎق ﻣﯾﻠﯾوﻧر در آن ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﯾﺎن ﭘﯾﭻ و ﺧم درھﻣﯽ از آﺑﮕذرھﺎ
آوﯾزان ﺷده ﺑود ،ﺑرد .آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫی ﺳﻔر را آﻏﺎز ﮐردﯾم :ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎرﭘﯾﭼﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮑوی دﯾدن ﻣﯾﻠﯾوﻧر ﻣﯽرﺳﯾد .ﺧودم
را آﻣﺎده ﮐردم.
از ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧر ،داﺧل ﭘوﺷش دﺳﺗﮕﺎه ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽاش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردﯾم ،ﺑﺎور اﯾن ﮐﮫ ھﻣﭼﯾن ﻣوﺟود رﻧﮓ ﭘرﯾدهی
ﺑدﺷﮑﻠﯽ اﺻﻼً دارای اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑﺎﺷد ﺑراﯾم ﺳﺧت ﺑود .اﻣﺎ ﻧژادش ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠط ﺑﮫ ﻓﺿﺎﯾﻣﺎن ﺑود ،ﻧﮫ ﺑﺎ زور ،ﺑﻠﮑﮫ
از طرﯾﻖ ﮔﺳﺗرش ﻣﻘﺎوﻣتﻧﺎﭘذﯾر ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓرھﻧﮓھﺎﯾش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﻗﺳﻣت ﻣﯽﺷد.
و ﺣﺎﻻ ،آﺧرﯾﻧﺷﺎن اﯾنﺟﺎ ﺑود .ﭘﯾر ﺷدن طﺑﯾﻌﯽ در ﻧﻘطﮫای ،اﯾن ﮔوﻧﮫ را از ﺑﺎروری ﻣﺣروم ﮐرده ﺑود؛ وﻟﯽ ﺑﯾوﻟوژی
آن ﻣﮭدﻧﺳﯽ ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ھر ﻓرد ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣوﺛری داده ﺷود.
اﻣﺎ در آﺧر ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟﻠوی ﮔذر زﻣﺎن را ﺑﮕﯾرﻧد .ﺗﺻﺎدﻓﺎت ،ﺟﻧﮓ ،و ﻓرﺳودﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﺗﻌدادﺷﺎن را ﮐم ﮐرده ﺑود.
از ﺗرﯾﻠﯾونھﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ،و ﺑﻌد ﻣﯾﻠﯾونھﺎ؛ از ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺑﮫ ھزاران ،ﺻدھﺎ ،دهھﺎ؛ و در آﺧر ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ،ﮐﮫ ﺑر
اﺳﺎس ﺳواﺑﻖ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺎل ﻋﻣر ﮐرده ﺑود .ﻣﯾﻠﯾوﻧر!
ﻟﺣظﮫی ﻣن ﻓرا رﺳﯾده ﺑود .ﮐدھﺎ را ﮐﮫ از ﺑر ﻣﯽﺧواﻧدم ،اﻧرژیھﺎ را ﺑر روی ﻣوﺟود ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﮐردم ،و
ﺟﺎری ﺷدن درﺧﺷش از ﺑدﻧش را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐردم ،ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﻟوﻟﮫھﺎی اطراف را ﺑﮫ ﺑﺧﺎر و ﻓﻠزات و ﻣواد ﻣﺻﻧوﻋﯽ
را ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺑدﯾل ﮐرد .ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣن آﻣدﻧد ،وﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑود .ﻧور ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣده ﺑود ﺗﻣﺎم ﺷد
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و ﺗﻧﮭﺎ ﻏﺑﺎری ﺳﯾﺎه ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷت.
ﭘس آﺧرﯾن ﻓرد از اﻧﺳﺎنھﺎ ھم ﻣرد .اﻧﺗﻘﺎم ھزاران ﻓرھﻧﮓ ،ﮐﮫ در ﻧطﻔﮫ ﺑﺎ ﺧﯾرﺧواھﯽ اﻧﺳﺎنھﺎ ﺧﻔﮫ ﺷده ﺑودﻧد،
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
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