فصل 1
صبح آن روز جمعه ،نسيم تندي ميوزيد .يانا( )1از پنجره

به بيرون نگاه كرد .برگهاي توس جوان ،زير نور خورشيد

ميدرخشيدند و سايهي شاخوبرگ آن روي آسفالت حياط

مدرسه ،ميلرزيد .باد ،شكوفههاي گيالس را چون دانههاي برف،
بر فراز بام خانهها و آن دوردستها ميبرد .آسمان كام ً
ال آبي بود

و فقط چند تكه ابر سفيد و كركي ،چون پنبههايي كه از غوزهي
خود بيرون زده باشند ،در پهنهي آسمان شناور بودند .گرماي
آن روز صبح ،براي روزي بهاري ،غيرعادي بهنظر ميآمد .هوا

چنان صاف بود كه ميشد تا دوردستها را بهخوبي ديد.

1. Janna
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باران مرگ

ناگهان صداي آژيري در هوا پيچيد .آقاي ب ِنزيگ( ،)1متن

فرانسهاي را كه در حال خواندن آن بود ،نيمهتمام رها كرد و

نگاهي بهساعت مچياش انداخت و گفت« :ن ُه دقيقه بهيازده.
چه وقت نامناسبي براي تمرين آتشسوزي! توي روزنامه هم

ن باره چيزي چاپ نكرده بودند».
كه در اي 

اول كالس بود ،داد زد« :اين آژير خطر
اِلمار( )2كه شاگرد ِ

است!»

آقاي بنزيگ گفت« :شايد جايي چاپ كردهاند ،ولي از چشم

من افتاده .بسيار خب ،بگذاريد بهكارمان ادامه بدهيم».

اما هنوز متني را كه در دست داشت ،شروع نكرده بود كه

خش بلندگوي كالس شنيده شد .همه ب ه بلندگو
صداي خش ِ
كه باالي در نصب شده بود ،خيره شدند .برخالف معمول كه

صداي ناظم را از آن ميشنيديم ،اينبار صداي رئيس دبيرستان

در كالس پيچيد.

ـ آژير خطر ب ه صدا درآمده است .تمام شاگردان دبيرستان بايد
از كوتاهترين راه ،خود را ب ه خانههايشان برسانند.

بقيهي حرفهاي رئيس دبيرستان در هياهوي بچهها محو
2. Elmar
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1. Benzig

فصل اول

شد .همه بهسوي پنجره هجوم بردند.

مِيك( )1دوست يانا از او پرسيد« :تو ميداني چي شده؟»

يانا سرش را بهنشانهي «نميدانم» تكان داد .او سرما را در

دستهايش احساس ميكرد .بدون ترديد اتفاقي افتاده بود ،اما
چه اتفاقي؟ يانا بهياد برادر كوچكش اُلي( )2افتاد.
آقاي بنزيگ گفت« :عجله كنيد!»

از راهرو ،صداي فريادهاي هيجانزده ،صداي پاهايي كه به

اينس و و آنسو ميدويدند و صداي درهايي كه محكم بههم

ميخوردند ،ب ه گوش ميرسيد.
يانا داد زد« :چي شده؟»

آقاي بنزيگ شانههايش را باال انداخت و گفت« :من هم چيزي

بيشتر از شما نميدانم .حاال ديگر خواهش ميكنم راه بيفتيد و

هرچه ميتوانيد تندتر بدويد! اما خونسرديتان را حفظ كنيد».
اِلمار درحاليكه كيفش را ميبست ،گفت« :احتماالً قضيه
جدي است ».اما معلم آنها فقط سرش را تكان داد و گفت« :در
اين مورد بايد با من صحبت ميكردند».

يكي از بچهها د ِر كالس را باز كرد و بهسرعت از كالس بيرون
2. Uli

1. Meik
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دويد .بچهها از كالس بيرون ريختند و بهسيل جمعيتي كه
توي راهرو سرعت ميگرفت ،پيوستند .يكي دو نفر از بچهها
ـ و از جمله اينگريد( )1ـ سعي ميكردند در جهت مخالف بقيه

حركت كنند .يانا اغلب زنگ تفريحها را با اينگريد ميگذراند.

او بهمحض ديدن يانا داد زد« :اين موقع روز كه اتوبوس نيست.

بايد بهمادرم زنگ بزنم تا دنبالم بيايد».

وقتي اينگريد خودش را ب ه اتاق ناظم رساند ،عدهي زيادي

پشت در منتظر بودند .تا نوبت به او ميرسيد ،خيلي طول

ميكشيد .يانا ميخواست پيش او بماند ،اما نميتوانست در

برابر فشار بچهها كه او را بهسوي پلهها ميراندند ،مقاومت كند.

او درحاليكه جمعيت آنها را پلهبهپله پايين ميبرد ،گوشهی
لباس ميك را محكم گرفته بود .سروصداها اوج ميگرفت .از
راهروي طبقهي پايين يكي داد زد« :گ َِرفِنراي 
نفِلد( ،)2خطر در

گرفنراينفلد!»

يانا سعي كرد اين اسم را ب ه ياد بياورد؛ گرفنراينفلد .اين

كلمه نام يكي از نيروگاههاي هستهاي نبود؟

وقتي از ساختمان دبيرستان خارج شد ،گروهي از بچههاي
2. Grafenrheinfeld
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1. Ingrid

فصل اول

پ وراستشان از اينسوي
كوچكتر را ديد كه بدون توجه به چ 
ن سوي آن ميدويدند .صداي ترمز اتومبيلها در
خيابان به آ 

هوا پيچيد .يكي از رانندگان دستش را روي بوق گذاشت و با
عصبانيت ب د و بيراهي نثار بچهها كرد؛ ظاهرا ً هنوز از آنچه كه
روي داده بود ،بيخبر بود.

يانا بهچهارراه كه رسيد ،مردد ايستاد و با خودش گفت« :از

اتوبوس مسي ِر من هم خبري نيست».

ميك پيشنهاد كرد« :پس با من بيا».
يانا سرش را تكان داد.

ميك پرسيد« :ميخواهي چهكار كني ،ميخواهي تا اشليتز

()1

پياده بروي؟»

يانا گفت« :پدر و مادرم امروز به ا ِشواينفورت( )2رفتهاند.

پدرم جلسه دارد .مادرم و كاي( )3هم پيش مادربزرگم هستند.
هيچكدام هم تا فردا برنميگردند .اُلي توي خانه تنهاست ،بايد
مواظب او باشم».

در همين هنگام ،الرز( )4بهسرعت از كنار آنها گذشت .او از
2. Schweinfurt
4. Lars

1. Schlits
3. Kai
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شاگردان سال آخر بود و مثل يانا از اشليتز ميآمد ،اما از اتومبيل
خودش استفاده ميكرد.

الرز همين كه چشمش به يانا افتاد ،صدا زد« :هي يانا!

ميخواهي با من بيايي؟»

يانا بهسرعت سرش را تكان داد ،با ميك خداحافظي كرد و

بهدنبال الرز دويد.

سه نفر از پسران همسن و سال الرز در اتومبيل نشسته بودند.

آنها به يانا تعارف كردند كه در صندلي جلو بنشيند .يانا هنوز
كمربند ايمنياش را كام ً
ال نبسته بود كه الرز اتومبيل را با
سرعت بهحركت درآورد.

الرز به يانا گفت« :نگران كمربند نباش .امروز اگر دستو

پاي آدم هم از شيشهي اتومبيل بيرون باشد ،هيچكس توجه
نميكند ،چه رسد بهپليس».

يكي از پسرها گفت« :از آنجا كه بدون اطالع قبلي دارند ما
را بهخانههايمان ميفرستند ،حتماً اوضاع بحراني است».
الرز غرولندكنان گفت« :چه شانسي! راديوي اتومبيلم هم

از كار افتاده».

اوضا ِع بحراني .يانا كمكم چيزهايي بهياد ميآورد .چندي

پيش ،پس از حادثهاي كه در نيروگاه هستهاي روسها اتفاق
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فصل اول

افتاد ،مدتهاي زيادي از اوضاع بحراني صحبت شده بود .در آن

هنگام او در مدرسهي ابتدايي درس ميخواند و منظور معلمانش

را از بهكار بردن واژههايي مانند «ذرات» و «پرتوهاي اتمي»،

نفهميده بود .او فقط نام نيروگاه هستهاي روسها را بهياد
ميآورد؛ چرنوبيل .يانا فهميده بود كه در آن هنگام زمين

و آسمان و بدتر از همه باران ،مسموم است .هروقت باران

ميباريد به آنها اجازه نميدادند زنگ تفريح ،ب ه حياط مدرسه

بروند .اينكار آنها منطقي بود ،اما وقتي درس تمام ميشد،
آنها را زير همان باران سمي ب ه خانه ميفرستادند .روز اول،

يانا گريهكنان حاضر نشده بود زير باران ،از مدرسه ب ه خانه

برود .دليل او هم منطقي بود .مگر باران هنوز سمي نبود؟

سرانجام معلمي كه در همسايگي آنها زندگي ميكرد ،او را
ْ
با اتومبيل خودش بهخانه برده بود.
مادربزرگ برتا( )1وقتي

ماجرا را شنيده بود به او «كوچولوي سادهلوح» گفته بود .باران
ابدا ً مسموم نبود! معلم يانا هم سادهلوحانه برخورد كرده بود!

يانا اكنون چهاردهساله بود و خيلي بيشتر از آن زمانها

ميدانست .اوضاع بحراني يعني :خروج كنترلنشدهی مواد راديواكتيو
1. Berta
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از نيروگاه هستهاي ،آن هم ب ه مقدار خطرناك .در گرفنراينفلد هم

نيروگاهي هستهاي فعاليت ميكرد .از نيروگاه تا آنجا چقدر راه بود؟
الرز براي پرهيز از توقف در پشت چهار چراغراهنمايي،
نبُر زد .حومه معموالً خلوت بود ،اما در آن
خيابان مارين( )1را ميا 
روز ،سه اتومبيل ديگر جلوتر از اتومبيل كهنهي الرز در حركت

بودند و با آنكه او با سرعتي بيش از شصت كيلومتر در ساعت
ميراند ،رانندگان پشت سرش بيصبرانه بوق ميزدند.

پسرهايي كه عقب اتومبيل نشسته بودند ،دربارهي نوع راكتو ِر
نيروگاه گرفنراينفلد و اتفاقي كه ممكن است براي آن افتاده
باشد ،بحث ميكردند .يانا چندينبار كلمههاي «چرنوبيل»،

« َهريسبورگ»(« ،)2آبِ خنككننده» و «مجاري فشار» را شنيد.

انگار آن چهار تن كارشناس هستهاي بودند .يانا هيچوقت

عالقهاي ب ه فيزيك از خود نشان نداده بود ،اما ميدانست كه

نيروگاههاي اتمي ميتوانند بسيار خطرآفرين باشند .او ب ه روشني
ب ه ياد ميآورد كه پس از فاجعهي چرنوبيل ،با پدر و مادرش

در چندين تظاهرات اعتراضآميز شركت كرده بود .اختالفنظر

شديد پدر و مادر او با پدربزرگ و مادربزرگش هم از همينجا
2. Harrisburg
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1. Marien Strasse

فصل اول

شروع شده بود .مادربزرگبرتا و پدربزرگهانس جورج ،معتقد

بودند كه استفاده از نيروي هستهاي نهتنها ضروري بلكه مثل
اتومبيل و تلويزيون ،بخشي از بايستههاي زندگي كنوني ماست.

آنها ميگفتند« :اينكه اشكالي در چرنوبيل بهوجود آمده ،ربطي

ب ه نيروگاههاي هستهاي آلمان ندارد».

بههرحال ،آنهمه تظاهرات هيچ نتيجهاي به بار نياورد

و محل برگزاري آنها كمكم به ميعادگاه افراد رويايي و

هر جومرجطلب ،تبديل شد .پدربزرگ و مادربزرگ ،بيش از همه
از دست مادر عصباني بودند .آنها مطمئن بودند كه پدر ،اين
حرفهاي احمقانه را از او ياد گرفته است.

در يكي از جروبحثهاي داغ و آتشين بين آنها ،پدربزرگهانس

جورج فرياد كشيده بود« :ما پسرمان را بزرگ كرديم تا روي
پاهاي خودش بايستد ،اما چي از آب درآمد!»

در تقاطع خيابان مارين و خيابان نيسيگر( )1راهبندان سنگيني

ديده ميشد كه بهندرت در آنجا اتفاق ميافتاد.

الرز با خونسردي گفت« :هراس محض! همه ميخواهند

خودشان را ب ه بزرگراه برسانند».

1. Niesiger Strasse
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حتي يكبار ،پدر و مادر يانا شخصاً مؤسسهاي براي مبارزه

با استفاده از نيروي هستهاي ،تأسيس كرده بودند .با اينهمه،

فاجعهي چرنوبيل ،كموبيش بهفراموشي سپرده شده بود و

نيروگاههاي هستهاي آلمان هم بدون آنكه با مشكل چنداني
روبهرو شوند ،همچنان به كار خود ادامه ميدادند .اقدامات
مؤسسه هم ب ه جايي نرسيده بود.

يكبار ،پدر گفته بود« :حتي چرنوبيل هم براي به خود
آمدن ما كافي نبود .حتماً بايد اين اتفاق در همين مملكت

بيفتد تا ما تكاني ب ه خودمان بدهيم».

يانا اكنون بهياد ميآورد كه نام گرفنراينفلد چرا اينقدر

براي او آشنا بود .يكبار كه مادر جزوههايي برضد نيروي

هستهاي چاپ ميكرد ،يانا هم به او كمك كرده بود .در آن

جزوهها محل نيروگاههاي هستهاي آلمان مشخص شده بود.
يكي از اين محلها گرفنراينفلد بود .يانا محل دقيق نيروگاه را

ب ه ياد نميآورد ،اما ميدانست كه نبايد چندان دور باشد.
با خودش فكر كرد حتماً االن اُلي دارد از مدرسه بهسمت
خانه ميدود.

يانا شيشهي اتومبيل را پايين كشيد .مردم با شتاب از

خانههايشان بيرون ميدويدند .توي پيادهرو زني با دو بچهي
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