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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است کتابی که در دست دارید هدیه

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استاستفاده

حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی به ن را مبلغ مورد نظرتا، پشتیبانی کنید کتاباین انتشار 

@sherwin_vakili)  اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب

 ای از کتابها شود. یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349تهران: شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

توانید هایشان میو فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 دوستان عزیز و حاضران گرامى؛»

ى زادگاهم براى شما نصیب من شده که در این جشن باشکوه، به نمایندگى از سیارهامروز، این افتخار 

نژادان من از دیرباز هاى کهکشان راه شیرى آرزویى بوده که من و همسخنانى ایراد کنم. پیوستن به انجمن تمدن

شود. ما و مهم تلقى مى ى ما زمانى به یاد ماندنىهاى سیارهایم، و امروز در تاریخ تمام تمدنپختهدر سر مى

زمینیان، هزاران هزار سال به امید یافتن شکلى از حیات هوشمند چشم به آسمان دوخته بودیم و خوشبختانه 

 ترینکردیم. شما، جمهورِ هوشمندزمانى مراد خود را یافتیم که بیشترین نیاز را به یارى و کمک شما احساس مى

ى ترین برهه از تاریخ سیارهى تحسینى در تاریکو شکیبایى شایستههاى ساکن راه شیرى، با نیکخواهى تمدن

 گیرش بود نجات دادید. ى سبز را از طاعونى که گریبانهاى این سیارهزمین به یارى ما آمدید و تمدن

ها و گذرد و خطرات نهفته در آن دوران به تدریج به افسانهها از زمان بحران بزرگ مىاکنون، قرن

اى بازسازى شده از ماجراى بحران دانم نسخهشود. با این وجود، بر خود الزم مىى عامیانه تبدیل مىهایروایت

تان پیشکش کنم. چنان که کردند، به خدمتاش مىزیستند و تجربهبزرگ را از دید آدمیانى که در بطن آن مى

شناسى و شتند. در واقع دانش باستاندانید، آدمیان در جریان بحران بزرگ نقشى برجسته و مهم بر عهده دامى

هاى دانش رسمى در زمین است، ترین شاخهکاوش آثار انسانى باقى مانده از دوران بحران بزرگ یکى از محبوب
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کنم، بدان را دارم. این متن را به شما تقدیم مىزمینه در آن  گری ساده افتخارِ فعالیتپژوهشبه عنوان که من نیز 

ى ما گذشت به دست آورید و بزرگى کارى را که با یارى تر از آنچه که بر سیارهتر و کاملامید که تصویرى دقیق

 شما انجام گرفته بهتر درك کنید. 

کشف شده توسط هاى مستندِ تمام آنچه که خواهید خواند، روایت رخدادهایى است که بر مبناى داده

زیستند و در رویارویى شناسان ما بازسازى شده و جریان بحران بزرگ را از دید آدمیانى که در آن زمان مىباستان

هاى بزرگ ى زمین، بر غناى بایگانىى ناقابل از سیارهدهد. امید است که این تحفهبا آن جان باختند، نشان مى

 «شیرى بیفزاید... هاى کهکشان راهى انجمن تمدنکتابخانه
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 ى بم شروع شد.همه چیز از زلزله   

هاى ى میراث فرهنگى بودم. گذشته از چفت و بستها کارمند ادارهاولِ کار، قرار نبود به آنجا بروم. آن وقت

دیدم که خانه شد نتوانم از حضور در محل کارش شانه خالى کنم، اصوال دلیل خاصى هم نمىادارى که باعث مى

اى که اتفاق افتاده بود دم بگردم. البته در مورد فاجعهى مرام را رها کنم به امان خدا و بروم دنبال جنازهو زندگى

ها هایى از قربانیان زلزله در روزنامهتفاوت هم نبودم. خوب، طبیعى بود که خیلى متأثر شدم. هر روز عکسبى

ریخت. حال و هواى مردم، اما، شد و از در و دیوار آگهى و اعالنِ درخواست کمک بر سر مردم فرو مىچاپ مى

ى رودبار که مردم براى خون دادن جلوى سازمان انتقال خون صف بسته فرق نکرده بود. برعکس زلزله خیلى

هایی بود که از فردای روز زلزله بین مردم دهان به دهان به جایش جوكبودند، این بار کسى زیاد مایه نگذاشت. 

 گشت.می

ى خیریه زده بودند مان یک بازارچهیک خانهنزدخیال باشند. ی مردم بیالبته این طورها هم نبود که همه

ها شود، و توى اداره هم گروهى راه افتاده بودند و از پرسنل براى زدهکه قرار بود سودش خرج کمک به زلزله

رسانى نداشتم. هاى دیگر، اعتمادى به مجراى دولتى کمککردند. من هم مثل خیلىها پول جمع مىخانمانبى

کردم. که شده بود، آن قدر قصه شنیده بودم که فقط به دوست و آشناهاى نزدیکم اعتماد مى هایىى دزدىدرباره

خواست برود براى ها که خودش مىیک پتوى کهنه و چند جفت کفش داشتم که سپردم به یکى از بر و بچه

ه این شهر نفرین دانستم که پاى خودم هم بکمک، قرار شد به هرکس که صالح دید بدهدشان. آن موقع هنوز نمى

 شود. شده کشیده مى
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هاى پهن و کار و از پله هنوز یک هفته از زلزله نگذشته بود که دردسر شروع شد. وقتى صبح رفتم سرِ

را دیدم که توى  -ماندربان ساختمان-ناپذیر سازمان باال رفتم تا از در مخصوص کارکنان وارد شوم، آقا سید پایان

سرش روی اى قوارهزد. کاله پشمى سفید و بىقدم مىورودی داشت جلوى در سوز و سرماى وسط دى ماه 

هایى شده بود که سرشان اش را روى آن گذاشته بود، براى همین هم شکل آدمدار نگهبانىبود و کاله لبهکشیده 

شدم، زیرلبى مىایش را هم تا زیر دماغش باال زده بود. وقتى از کنارش رد ى کاپشن قهوهاند. یقهرا گچ گرفته

 سالمى کردم. 

آخ، آخ، آقاى صمدى چرا دیر کردى، دکتر در به در دنبالت » ى ترکى غلیظش گفت:آقا سید با همان لهجه

 «گشت. مى

» قولى بود. پرسیدم:به ساعتم نگاه کردم. فقط ده دقیقه دیر کرده بودم که در نوع خودش رکوردى در خوش 

 «چیکار داشت؟ 

 «دونم. فقط انگار خیلى مهم بود چون... مىواهلل ن» گفت:  

ى تمیز و روشن رد شدم و وارد بخشى یبه سمت اتاق دکتر رفتم. از راهرو .ى حرفش را بشنومکه بقیه صبر نکردم

هایى که به در و دیوار آویزان کرده هاى پرنور راهرو، گرماى ساختمان و نقشهکردم. چراغشدم که در آن کار مى

بایست هم این طور باشد. هرچه بود، نصفى از وقت ادارى را رسید. مىبخش مىبه نظرم آرامش بودند، همیشه

 ى کارمندان در حال چرت زدن یا جدول حل کردن بودم. در آرامش کامل!مثل همه

ها بود ه، ولى مسئولیت من پشتیبانى و خرید اقالم و از این جور کار! نها، رفتمالبته فکر نکنید از زیر کار در مى

 خریدم.رفتم و مىخواستند که با وانت اداره مىها چیزى مىهمیشگى نبود. گاهى وقتفعالیتی که 
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 دود. هنوز از ابتداى راهرو چند قدمى پیشتر نرفته بودم که دیدم آقاى فقیهى دارد در جهت مخالف به سمت من مى

 « چى شده؟»: پرسیدم

دیر کردى، مرد مؤمن، » ولى فقیهى بدون این که جواب درستى بدهد با دست سالمش بازویم را گرفت و گفت:

 « کَنه. بدو ببینم. دکتر االن پوست از سرمون مى

بدون این که سوالى کنم، همراهش به سمت دفتر دکتر حرکت کردم. حتما موضوع مهمى بود که فقیهى این طور 

آرام و خونسردى بود و همیشه برایم سوال بود که چطور چنین آدمى توى جنگ شرکت دوید. معموال آدم مى

 ها بوده.کرده و دو سال هم اسیر عراقى

زد. دکتر همراه فقیهى وارد دفتر دکتر شدیم. خودش پشت میزش ایستاده بود و داشت با دو نفر دیگر حرف مى

گفتند مى زد، ولیه میسى و چند سالو  هنوز جوان بود زد.داشت با مهمانانش حرف می مانلهراسبى، مدیر بخش

دانم کدام دانشگاه دکترا گرفته بود. با این وجود ما کارمندها از دو سه ها از نمىشناس قابلى است.  تازگىزمین

گفتند آدم باسوادى است. از پارسال کردیم. همه مىسال پیش که آمد و در اداره استخدام شد، دکتر صدایش مى

 کرد.آزارى بود، هرچند براى مرخصى دادن خیلى ناخن خشکى مىرئیس بخش ما شده بود. آدم مهربان و بى

 «پیداش کردم.» فقیهى انگار که دزد گرفته باشد، مرا پیش انداخت و گفت:  

 «مگه چى شده، آقاى دکتر؟» پرسیدم:  

شد. د اومدین. داشت کم کم دیر مىآهان، خوب ش» دکتر با ورود ما حرفش را با بقیه قطع کرد و گفت:

ى دو وعده غذاى چهار نفر، موتور ماشینت رو هم یک نگاهى صمدى، بپر برو یک مقدارى آذوقه بخر، به اندازه

 «بنداز. باید تا یک ساعت دیگه راه بیفتیم.
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 « کجا؟» حیران پرسیدم:

خوب معلومه دیگه، بم،  کجا؟» اى درشتش را از پشت عینک به من دوخت و گفت:دکتر چشمان قهوه

 «مگه نشنیدى؟ اونجا یه چیزهایى پیدا کردن.

  

نبود. بعد از چند ساعت رانندگى خسته کننده در ی کشفیات بم اصال شایسته «یک چیزهایى»عبارت 

 هایى کهها و تریلىرفت، اوایل شب به منطقه رسیدیم. تمام جاده پر بود از کامیونشاهراهى که به کرمان و بم مى

بندان شده بود. دکتر با یک آوردند. براى همین هم چند جا راههاى مردمى را به منطقه مىچادر و لباس و کمک

دار و آمدیم. فقیهى که آدم دینکردند، من و فقیهى هم با وانت مىنفر دیگر با پاترول اداره جلوى من حرکت مى

کرد، بلکه شد بیرون را نگاه مىوالنسى از کنارمان رد مىخواند و هر وقت آمببا خدایى بود، مرتب زیر لب دعا مى

بینى چه مرد مؤمن، مى» کوبید روى رانش و گفت:چیزى ببیند. هر از چندگاهى هم با دست سالمش محکم مى

 « بالیى سرمون اومد؟ بدبخت شدیم.

 ن را گفت و جواب شنید:گذاشتم. یک بار اوایلِ راه همیى بحث نداشتم زیاد سر به سرش نمىمن هم که حوصله

 « ؟کنى قبلش خوشبخت بودیممثال فکر مى»

بق معمول چند تا فحش آبدار به دولت و مسئوالن و دست اندرکاران داد و باز برایم توضیح داد که ط

 اند.شود که مردم بم زیاده از حد گناه کردهزلزله ناشى از خشم خداست و معلوم مى

دانست و متوجه بود که نباید کردیم. اخالق گندِ مرا مىرا دیگر صحبتى نمى هاى آخر مسیربه هر صورت، ساعت

 هاى هر از چندگاهىِ زیر لبش اکتفا کرد.ها و زمزمهسر به سرم بگذارد. براى همین هم به همان کنجکاوى
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با کامیونى ها کامال تخریب شده و هیچ پلى سر پا نمانده بود. زده رسیدیم. جادهى زلزلهباالخره به منطقه

ى جاده خاك رس ریخته بودند و با غلتک سفتش کرده بودند و به این ترتیب هاى از هم گسیختهروى بخش

زده باز کرده بودند. پشت سر پاترول پیش رفتم و کنار چادر بزرگى اى به داخل بخش زلزلهبند و خاکىى نیمجاده

همراه فقیهى از ماشین پیاده شدم و دیدم دکتر با همراهش هاى زردش صحرا را روشن کرده بود، ایستادم. که چراغ

شان رفتیم. در چادر میز بزرگى گذاشته بودند و دورش یک عده ایستاده بودند. چون وارد چادر شد. ما هم دنبال

ى حاضران نشدم و کنارى ایستادم. فقیهى جلو رفت و اوورکت مندرسش را به دیدم بحث داغ است، وارد حلقه

 اى که روشن کرده بودند، هوا خیلى سرد بود.هاى نفتىید. با وجود بخارىخود پیچ

کرد، یک افسر نیروى انتظامى که قد بلندى داشت و هر از چند گاهى دستش را روى کمربندش قالب مى

. دکتر خودش را معرفى کرد کاره رهایش کرد و به استقبال دکتر شتافتکه با رسیدن ما نیمه زدمى یداشت حرف

با عنوان مهندس سمیعى به جمع معرفى شد. چند بار در غذاخورى اداره از دور آن کسی که همراهش بود هم و 

 پسر جوانى با موهاى آشفته و بلند. ،دیده بودمش. گویا کارشناس زلزله بود

افسر نیروى انتظامى سرگردى بود که اسمش را به کسى نگفت. اما بالفاصله شروع کرد به اطمینان دادن در این 

 ند. ابه نگهبانى مشغول« محل»مورد که تمام اقدامات امنیتى انجام شده و یک جوخه سرباز اطراف 

 «سته؟این که یه گروه از مردمِ غیربومى براى دزدى اومدن اینجا، را» دکتر گفت:

سرگرد نگاهش را دزدید و سعى کرد حرف را عوض کند، اما یکى دیگر از حاضران که پیرمردى موقر 

آره، راسته، ولى این قضیه مال پنج روز اولِ زلزله بود که نیروى انتظامى هنوز کنترل اوضاع را در » بود گفت:

 « دست نداشت.
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 «ست خورده باشه؟د حلخوام بدونم چقدر احتمال داره ممى» دکتر پرسید:

احتمالش صفره، بولدوزر فقط بخشى از ورودى دخمه رو خراب کرده، کسى » این بار سرگرد جواب داد:

تونسته از اونجا بره تو. قبل از انجام هر کارى هم ما رو خبر کرده. ما هم فورى چند تا سرباز دور اونجا نمى

 «گذاشتیم. مطمئنم هیچکس به اونجا نزدیک نشده.

 «شه بریم ببینیمش؟ببینم مى» رسید، پرسید:ه به نظر خیلى هیجان زده مىدکتر ک

 «االن؟ تو این تاریکى؟» سرگرد گفت:

 «خوام موقعیت اونجا رو ببینم.آره، همین االن. فقط مى» دکتر گفت:

فت. من اى باال انداخت و پیشاپیشِ دکتر و چند نفر دیگه از چادر خارج شد. فقیهى هم همراهش ررگرد شانهس

گشتم که بتوانم شام بخورم. غذایى را که خریده بودم به عنوان ناهار که گرسنه و خسته بودم، دنبال جایى مى

 خورده بودیم و حاال چیزى در بساط نداشتیم.

رفتند. ها پیش مىى سیاهى در دل ویرانهاش را دیدم که مثل لکهاز چادر بیرون رفتم و دکتر و دار و دسته

اى قرار داشت. به آن طرف رفتم و دیدم حدسم چادر نگاه کردم و کانتینر بزرگى را دیدم که در گوشهبه اطراف 

بار مصرف پلو خورشت هاى یکدرست بوده. دو پسر جوان جلوى سکویى ایستاده بودند و داشتند در ظرف

 «دن؟ببینم، اینجا غذا مى» خوردند. پرسیدم:مى

به به، مهمون » ى کرمانى گفت:ینر بود سرش را بیرون آورد و با لهجهپیرمرد طاس و چاقى که داخل کانت

 «جدید؟ شماها همونایى هستین که از تهرون اومدین؟
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دونم اینجا چى پیدا کردن، اما مطمئنم ارزش این همه راهى که کوبیدیم و اومدیم رو آره، نمى» گفتم:

 «نداشته.

 «نجا چشه؟چرا عمو جان؟ مگه ای» پیرمرد با خوشرویى گفت:

کنن، اون وقت شون رو غارت مىن و دارن اسباب اثاثیهمعلومه دیگه، این همه مردم مرده» با تلخى گفتم:

 «ما یه مشت پلیس گذاشتیم دمِ درِ یه دخمه.

 «هه اومدین؟شما براى اون دخمه» ها با شنیدن حرفم سرش را باال گرفت و با تندى گفت:یکى از جوان

 «ش چیه؟دونى قضیهآره، مى» یم باشد. پرسیدم:سعى کردم لحنم مال

 « برو تهرون.راهتو بکش آقا جون، هرچى زودتر جونتو وردار و » گفت:

 بعد بشقاب به دست بلند شد و از کانتینر دور شد و در سیاهى شب فرو رفت.

 «کجا؟عمو، اِهه، » متحیر پرسیدم:

 بگوید سرش را تکان داد و آه کشید. پیرمرد با بشقابى پلو خورشت آمد و بدون این که چیزى

 «شه بگین اینجا چه خبره؟ببینم، مى» بشقاب را برداشتم و قاشقى پلو خوردم. طاقت نیاوردم، باز پرسیدم:

هایى که نور تنها المپ کانتینر روى الى سایهه اش را از البجوان دومى که تا حاال ساکت بود، چشمان افسرده

به دل نگیر آقا، داداشِ این رفیق ما دیروز کشته شده، واسه همینه » دوخت و گفت: صورتش انداخته بود، به من

 « که اینقدر دلش پره.

 «خوب این چه ربطى به ماجراى دخمه داره؟» پرسیدم:

 «ى همون لودرى بود که دخمه رو پیدا کرد.ربطش اینه که داداش رفیق ما راننده» گفت:
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اسمش رحیم بود، مثل خودمون » صحراى خالى و تاریک خیره شده بود گفت:بعد آهى کشید و در حالى که به 

کنه به یه تخته گشته، چنگک لودر گیر مىهاى ساختمون شهردارى مىى کرمان بود. دیروز وقتى توى خرابهبچه

بینه یک مى زنه،کنه یه تیکه از قیرگونى سقفه، اما وقتى سنگه رو با لودر کنار مىسنگ پهن و مسطح. اول فکر مى

اى بوده که باعث کنجکاوى رحیم میشه. رحیم یه کم با سنگه کلنجار تکه از حیاط رو کنده. زیر سنگ، یه حفره

 «بینه زیرش یه جایى مثل غاره.زندش کنار، بعد مىره و یک کمى مىمى

 «ى شد؟خوب؟ بعدش چ» زدم، وقتى مکث جوانک طوالنى شد، پرسیدم:تا اینجاى کار را خودم حدس مى

اولین کسى بود که پیداش کرد و که دیدی داداشش همون دونیم، بعدش رو درست نمى» جوانک گفت:

اى که مثل گچ سفید شده بود، سراغ ما اومد و از ما خواست کس تعریف نکرد که چى دیده. فقط با قیافهبراى هیچ

بیاره. ما هم براى کمک بهش رفتیم و کمکش کنیم تا برادرش رو از توى یک سوراخى که توى زمین بود بیرون 

ى خاکى پوشونده. نتونستیم ببینیم علت مرگش چى بوده، ولى من یکى از اش رو با یک مالفهدیدیم روى جنازه

 «دستاش که از مالفه زده بیرون رو دیدم. بدجورى ورم کرده بود. انگار که مارى چیزى نیشش زده باشه.

 «ش رو مار زده؟ اون هم توى این سرما؟خواى بگى برادریعنى مى» پرسیدم:

 آیند. شان بیرون نمىدانستم مارها زمستان از سوراخى دهات بودم و مىخودم بچه

دونم، نه، فقط دستش نبود که. کل بدنش هم تغییر شکل داده بود و بدجورى سفت شده بود. نمى» گفت:

 «کنم جونورى چیزى داداش رفیقمونو گزیده بوده.اما فکر مى
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اى با قاشق پالستیکى روى جوانک این را گفت و ساکت شد. من هم که اشتهایم کور شده بود براى چند دقیقه

شدم، هیچ کس ها خط و نشان کشیدم و بعد بلند شدم و به طرف چادر رفتم. موقعى که از کانتینر دور مىبرنج

 ل خودش غرق شده بود.نگاهم نکرد تا لزومى به خداحافظى پیش بیاید. هرکس توى فکر و خیا

اى از هاى سحرگاه، دکتر لهراسبى به همراه عدهشب در یک چشم به هم زدن گذشت و با اولین نشانه

اى را که وصفش را این همه شنیده بودم، بازدید کند. در اعوان و انصارش از چادر بزرگ بیرون رفت تا دخمه

ها دفن کرده بودند و چشم زدهف دخمه را همراه زلزلهاین فاصله من یک چرتى زدم. بعدها فهمیدم که جسد کاش

دانستند. هیچ شان ظاهرا چیزى نمىى دار و دستهاعضاى گروه ما به جسدش نیفتاده بود. دکتر و سرگرد و بقیه

 ى لودرى که به این شکل مرموز مرده بود، حرفى به میان نیاورد. کس از ماجراى راننده

نمک دادم در چادر که تازه نمگروه، ناچار بودم همراهشان بروم. ترجیح مى من به عنوان راننده و همراه

شد باقى بمانم و دخمه و مارهاى مخوفش را براى دکتر و سرگرد بگذارم. اما فقیهى مثل اجل معلق سر گرم مى

 گویان مرا بیدار کرد تا براى کمک به دکتر برویم.«مردِ مؤمن، مردِ مؤمن»رسید و 

هایى هایى که دم در گذاشته بودند، نگاهکردم، دخمه دست نخورده بود. پاسبانفکر مىهمان طور که 

کرد شان حس مىشان بود که آدم با دیدنپرمعنا داشتند، اما به گروه ما چیزى نگفتند. چیزى در وضعیت ایستادن

مثل گوسفندهایى که توسط اند. پهلوى هم جمع شده بودند. اما نه براى گپ زدن و بگو و بخند. بیشتر ترسیده

رسید. خیلى راحت از جلوى در دخمه رد تر از بقیه مىخیالاى گرگ محاصره شده باشند. سرگرد به نظر بىگله

 اش سرك کشید. وقتى به طرف دخمه رفت پچ پچ سربازها بلند شد. شد و توى تاریکى
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سته بود کل منطقه را قرق کند و براى تازه آفتاب زده بود و دور و برمان خلوت بود. دکتر از سرگرد خوا

هاى آن محله هرچه زودتر به انجام زدهاین که بتواند چنین کارى بکند الزم بود عملیات امداد رسانى به زلزله

. یک گروه فرانسوى هم به موقع به دادمان رسید و دکردنبرسد. براى همین هم امدادگرها به سرعت کار مى

اش را که زیر آوار مانده بودند زنده پیدا کردند. بعدها شنیدم که مردم یکى از آن ههایشان یک پیرمرد و نوسگ

ى خواستند سوار هواپیما شوند، ماموران گمرك به بهانهگفتند موقعى که این گروه مىاند. مىها را دزدیدهسگ

ى دزدیدن خصوص قضیهها را بریده بودند. واقعا آبروریزى عجیبى بود. به نجاست سگ حسابى گوش فرانسوى

 خرها چه ارزشى دارد؟فهمم یک سگ امداد تربیت شده در بازار مالسگ، آخر نمى

حدود صبح بود که عملیات امداد تمام شد سرگرد خبر داد که قرق منطقه کامل همان به هر صورت، 

ها را ا اصرار دکتر، خارجىى اطراف دخمه را در قلمرو قرق قرار داده بودند. بشده. براى احتیاط بیشتر، کل محله

ها چیزى در مورد کشف خواست بعدها در مورد این که چرا خارجىهم از منطقه بیرون کردند. هیچ کس نمى

 اند، جواب پس دهد.دخمه فهمیده

ى اعضاى گروه رفتیم آنجا. مهندس سمیعى همراهمان بود، اما با حدود ساعت شش صبح بود که با بقیه

گذاشت. دکتر از کرد و یک جاهایى را عالمت مىاى را نگاه مىاش نقشهمرتب با چراغ قوهزد و کسى حرف نمى

ى سرگرد خواست تا سربازانش را از دخمه دور نگه دارد. اصرار داشت که کسى جز اعضاى گروه موسسه

ا بر هم کرد دخالت افراد غیرمتخصص شواهد موجود در آنجا رژئوفیزیک به دخمه وارد نشود. چون فکر مى

گردیم. اما دل فهمیدم اینجا این وقت صبح دنبال چه چیزى مىزند. من که از موضوع خبر نداشتم، هنوز نمىمى

 رفتم. در دست داشتم، پیش مىرستم اى که مثل گرز به دریا زده بودم و در آخر گروه با چراغ قوه
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چک بود. سنگى که جوانک برایم اش کوى ورودىدخمه، در واقع سوراخى عظیم در زمین بود. دهانه

اى در زمین باز شده. حفره آنقدر اى افتاده بود و معلوم بود که با کنار زدنش حفرهتعریف کرده بود هنوز گوشه

 بزرگ بود که بتوانیم از آن رد شویم. اول از همه دکتر لهراسبى از حفره رد شد. 

 «رب باشین.آقاى دکتر، مواظب مار و عق» من از پشت سر داد زدم:  

توى این سرما مار کجا بود، مردِ » توجه به حرف من وارد شد، و فقیهى اخمى کرد و گفت:دکتر بى

 «مؤمن؟

بعد از دکتر، سرگرد با اندام درشتش در حفره ناپدید شد و باعث شد کلى خاك و سنگریزه جا به جا شود و 

ترسیدم تر بودم و مىن توى جماعت از همه چاقسوراخ دخمه گشادتر شود. این براى من خوشحال کننده بود، چو

موقع فرار کردن از دست مارها، توى سوراخ گیر کنم. بعد از سرگرد، مهندس سمیعى وارد شد و بعد هم نوبت 

ى سیاه دخمه رد شدم و خودم را در فضاى وسیعى یافتم. این به فقیهى و من رسید. من با کمى تردید از دهانه

 شود.میدخمه به غارى بزرگ منتهى سوراخ که  رسیدطور به نظر مى

شد روى در و دیوارى دید که ى بقیه را مىداخل دخمه ظلمات محض حاکم بود. فقط انعکاس نور چراغ قوه  

هایى دور قرار داشتند. من با وحشت نور چراغ را جلوى پایم انداخته بودم تا مارهاى مهیبى را که براى در فاصله

ى کوچک ندیدم. بعد از این که کمى خیالم راحت گزیدنمان کمین کرده بودند، ببینم. اما چیزى غیر از چند حشره

هاى زیادى داشت، اما از خاك نرمى پوشیده شده بود و حرکت شد، شروع به حرکت کردم. زمین پستى و بلندى

 رویش راحت بود. 
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کرد. سه نفر دکتر در کنار سوراخى روى سقف ایستاده بود و داشت با صدایى آرام با بقیه صحبت مى

هاى دکتر دادند. حتى فقیهى هم با شنیدن حرفدورش جمع شده بودند و داشتند گوش مى دیگر در سکوت

فهمد و بیخودى خودش را قاطى کرده است. اما تاریکى و داد. مطمئن بودم که هیچى نمىسرش را تکان مى

 شان بروم.گستردگى فضاى داخل دخمه به قدرى تهدید کننده بود که ترجیح دادم من هم پیش

بینى؟ سوراخ تا پىِ ساختمون ادامه پیدا تونه داشته باشه. مىاى نمىدلیل دیگه»... گفت:داشت مى دکتر

 «کرده. درست انگار براى محک زدن استحکامش این سوراخ را کنده باشند.

پس شما هم معتقدین » اى که در آن تاریکى پیچید و همه را ترساند، گفت:سرگرد با صداى بلند و نکره

 «ى از پیش طراحى شده بوده؟زله یک توطئهاین زل

 هایم را تیز کردم.من با شنیدن این حرف گوش

هایى داره که کى حرف از توطئه زد؟ من فقط گفتم این حفره در جایى قرار گرفته و سوراخ» دکتر گفت:

 «ترین بناى شهر بوده؟آله. گفتین ساختمون شهردارى محکمها ایدهبراى تخمین استحکام خونه

 «ى شهر بود.آره، تازه پارسال ساختنش، تنها ساختمون شش طبقه» سرگرد گفت:

پس بدیهیه اگه کسى بخواد حداکثر استحکام بناهاى شهر رو به دست بیاره، باید بیاد همین جا و یک » دکتر گفت:

 «سوراخ بکنه و نوع پى و استحکامش رو بررسى کنه.

تونه بره یه ایه، هر کى بخواد مىولى این که خیلى کار احمقانه» مهندس سمیعى باالخره به حرف آمد و گفت:

تونه استحکام پى رو با ضریب اطمینان ى ساختمون مىى شهردارى رو ببینه. هر مهندسى با دیدن نقشهراست نقشه

 «باالیى تخمین بزنه.
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ى کت سازندههاى خودِ پى هم توى شرتازه نقشه» دکتر که انگار خودش هم قانع شده بود، گفت:

 «شهردارى هست...

تر از این حرفاس. کنین؟ قضیه خیلى سادهبابا چرا اینقدر کارا رو پیچیده مى» فقیهى جرأت کرد گفت:

شه کسى غار به این گُندگى رو وسط شهر بکنه و کسى هم نفهمه؟ این غارى که توشیم یک چیز طبیعیه. مگه مى

 «تخمین محکمى ساختمونا زیرش یک غار بکنه؟ تازه، کى تا حاال دیده که یکى بیاد براى

ایه که توى خاك کنده شده. غار فقط توى نه، این غار طبیعى نیست. یه حفره» مهندس سمیعى گفت:

 «ى این شکلى به طور طبیعى وسط خاك به وجود نمیاد.سنگه. حفره

 «ى کنده؟گین این غار رو یکیعنى مى» من هم براى این که از فقیهى عقب نمانم گفتم:

شه کسى این را کنده باشه. حفره هیچ اگه بخوایم عاقالنه قضاوت کنم، باید بگم نه. نمى» دکتر گفت:

ربطى به محیط خارج نداره. هرکى بخواد اینو بکنه دست کم یه تونل ورودى الزم داره که ازش رفت و آمد کنه 

 «و بیل و کلنگش رو ازش رد کنه.

 «ى بوده، اما طرف بعد از این که کارش تموم شده تونل رو دوباره بسته؟شاید همچین تونل» سرگرد گفت:

شه؟ تازه اگه همچین چیزى نه بابا، وسط شهر مگه مى» گفت:ی مخالفت افتاده بود که روی دندهفقیهى 

 «کرد. کف اینجا بیشتر شبیه غاره...تر مىبود، طرف زمین رو صاف

 «ها خیلى نامنظمه.ساختن اینجا کار آدمیزاد باشه، زمین و دیوارهگه، به نظر نمیاد راست مى» سمیعى گفت:

 «پس تشعشع چى میشه؟ اونو فراموش کردین؟» سرگرد گفت:
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شه فکر کنیم یه عامل هوشمند و هدفمند اینجا رو ترین دلیلیه که باعث مىآره، این مهم» سمیعى گفت:

 «کنده...

 «تشعشع؟ کدوم تشعشع؟» فقیهى پرسید:

یه گروه ژاپنى که براى پیدا کردن آثار زندگى زیر زمین » اش توضیح داد:همان مهربانى همیشگىدکتر با 

ان. براى همین هاى حساس داشتن، وجود یک جور ارتعاش و تشعشع شدید رو در این حوالى ثبت کردهدستگاه

یم که دلیل زلزله رو توضیح کنخواستن بدونن این زیر چیز خاصى پیدا مىهم ما رو از تهرون اینجا خواستن. مى

 «بده یا نه؟

 هاى کف حیاط را کنار بزند. تازه فهمیدم چرا جوانى که کشته شده بود اینقدر اصرار داشته سنگ

هاى زیادى روى دیواره. شاید بتونیم بینین؟ حفرهمى» اش دیوارها را نشان داد و گفت:سرگرد با چراغ قوه

 «این که پروژکتورها از کرمان برسه...چیزى اینجا پیدا کنیم... قبل از 

آره، بد فکرى نیست. بیاین از هم جدا بشیم و بگردیم. شاید » دکتر از این فکر استقبال کرد و گفت:

 «چیزى پیدا کنیم.

با این حرف، همه در گوشه و کنار پراکنده شدند و مشغول کند و کاو در اطراف شدند. در این میان 

کرد و آخرش هم مقدارى از آن را در هاى زیر پایش را بررسى مىزیادى خاك مهندس سمیعى با دقت خیلى

خواست خیلى در دخمه پرسه بزنم و هنوز از مارها اى ریخت و توى جیبش گذاشت. من هم که دلم نمىشیشه

هاى هام در نزدیکى یکى از دیوارترسیدم، در همان اطرافِ در ورودى سر خودم را گرم کردم. نور چراغ قوهمى

کنم، چمباتمه زدم و با ى بزرگ افتاد و براى این که نشان بدهم دارم کار مهمى مىى مورچهدخمه بر یک النه
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ها انگار داشتند یک معدن طال را استخراج . مورچهها نگاه کردماى خیلى جدى به در هم لولیدن مورچهقیافه

بردند. با حواس پرت به آنها خیره ف و آن طرف میکردند چون چیزهایی با جالی فلزی را روی خاك این طرمی

اش پروایى همیشگىآن قدر به همان حال ماندم که صداى هیاهوى اعضاى گروه برخاست. فقیهى که با بى شدم و

هاى فرعى از همه دورتر رفته بود، چیزى پیدا کرده بود. به سرعت به طرفش رفتم که در انتهاى یکى از تونل

غیرممکنه، اى خدا، » گفت:زده مرتب مىتر در کنارش روى زمین زانو زده بود و با صدایى هیجانایستاده بود. دک

 «این غیرممکنه...

اى که در برابرم وجود داشت، آخرین کسى که به آنجا رسید، من بودم. من هم مثل دیگران با دیدن صحنه

ى درخشان در ه مانند فرشى از نقرهمبهوت ماندم و با تعجب به ماشین آالت ظریف و کوچکى خیره شدم ک

هایى که بین فریادهاى هاى زمین کشیده شده بود. در وقفهبرابرم در سطحى گسترده روى پستى و بلندى

اى عجیب و غریب از خاست. در برابرمان شبکهآمد، صداى وزوز خفیفى از آنها بر مىآمیزِ دکتر پیش مىشگفت

ها پوتى بر زمین گسترده شده بود. درست مثل این که به شهر صنعتى لیلىماشین آالت پیچیده در شکلى غیرعاد

ى دانستیم به کارى مرموز، اما احتماال تهدید کننده مشغولند. منظرهنگاه کنیم، به آنها خیره شده بودیم و مى

ه پشت ک حشراتیى درخشان زیر پایمان به قدرى چشمان اعضاى گروه را خیره کرده بود، که کسى به توده

... و همین به قیمت جان سرگرد تمام ، توجه نکردلولیدندند و درهم میاى به دیوار چسبیده بودسرمان، در گوشه

 شد...
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ى جدیدى که به سرش زده بود باعث شوق و ذوقش شان رفت. انگار ایدهعلیرضا دوان دوان به خانه

ى ها را ببیند. جلوى النهسرك کشید تا حاصل بازى بچهها دورتر ایستاده بود، شده باشد. بهرام که از جمع بچه

ى ریز و سیاه مورچه ریخته بود. تازه داشتند از ها الشهى بزرگى که کنار شکاف دیوار وجود داشت، دهمورچه

ها افتاده بود و به سرش زده بود به آنها اعالم جنگ بدهند. گشتند که چشم علیرضا به این مورچهمدرسه بر مى

دق  تازه برای خالی کردنراه از این هایى که خانم معلم داده بود، پکر بودند، ها هم که از مدرسه و مشقبچه

 ها افتادند. خودکارهایشان را در آوردند و با تقلید صداى شیپور جنگى به جان مورچهپس . استقبال کردندشان دلى

ها را با ته عد از این که سه چهار تا از مورچهبهرام هم اول مثل بقیه در این بازى شرکت کرده بود. اما ب

شان کنند به دوستانآیند و سعى مىشان همان طور شجاعانه از شکاف دیوار بیرون مىخودکارش له کرد، دید بقیه

 هایشکالسىهماما شان خجالت کشید و خودکارش را دور انداخت. از تفاوت قد و قواره . آن وقتکمک کنند

ها گویى تمامى ها گرفته بودند. بعد از ده دقیقه همه خسته شده بودند، اما مورچهاز این حرف تربازى را جدى

تر بود باال رفته و باعث شده بودند بترسد. براى نداشتند و یکى دوتایشان هم از لباس محمد که از همه کوچک

جنگ سالح جدیدى را وارد معرکه شان برود و براى یکسره کردن کار همین وقتى علیرضا پیشنهاد کرد به خانه

 . برایش دست زدندکند، همه 

ى نفتى در دست داشت و یک ها بود. شیشهشان همان نزدیکىعلیرضا بعد از ده دقیقه برگشت، خانه

ها، بیاین بچه» فشرد. نفس نفس زنان پیش دوستانش رسید و گفت:بسته کبریت را هم در مشت کوچکش مى

 «آوردمش.
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ها حمله کنند هیاهو کردند. با خوشحالى دورش حلقه زدند و در مورد این که چطور به مورچه هاى بچههمه 

خبر زنند و بىشان پرسه مىهاى دوستانها در کنار انبوه الشهبهرام به زیر پایش نگاه کرد و دید لشکرى از مورچه

 د. کننهایشان با هم مشورت مىگذشت، با شاخکاز آنچه در باالى سرشان مى

 «شون، بعد آتشش بزنیم.بذارین اول بریزیم توى لونه» علیرضا گفت:

 «مون گفته با آتیش بازى نکنیم.اما، خانم معلم» رفت، گفت:محمد که تازه کالس اول مى

 «کنیم.ما که آتیش بازى نمى» علیرضا گفت:

 «تونیم آتیش بازى کنیم.سومى هستیم مىتون براى کالس اولیا گفته. ما که خانم معلم» ها گفت:یکى دیگر از بچه

ها، شاید این کار بچه» رسید، اما بهرام به همان حرف اولى چسبید و گفت:این توضیح به نظر همه قابل قبول مى

 «درستى نباشه...

 «چرا؟» علیرضا پرسید:

ى سرهنگ ینجا خونهآخه ا» ها سوخته. پس گفت:بهرام ماند که چه بگوید. خجالت کشید بگوید دلش براى مورچه

 «اش آتیش روشن کردیم...ست، یه وقت اگه بفهمه پشت خونهبخشنده

کردند. آخرش باز علیرضا حرف آخر را همه کمى به فکر فرو رفتند، انگار احتمال این قضیه را سبک سنگین مى

 «کردیم فحش میده دیگه.نه بابا، فوقش میاد بیرون مثل دیروز که فوتبال بازى مى» زد:

ببین، بازى » ها رفت و مقدارى از نفت را داخل شکاف دیوار ریخت. بهرام گفت:ى مورچهبعد هم به طرف النه

 «شونو بکنن.دیگه تموم شده، اینا که با ما کارى نداشتن، بذار زندگى
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حمله  یعنى چى؟ مگه ندیدى به محمد» علیرضا بدون این که سرش را برگرداند، به ریختن نفت ادامه داد و گفت:

 «کردن؟ براى این کارشون باید مجازات بشن...

ها فقط یکى دو بهرام خواست چیز دیگرى بگوید، اما با شعله کشیدن نفت، ترجیح داد سکوت کند. شادى بچه

 ...ای سیاه و دودزده تبدیل شودحفره ى مورچه بهیک النهکشید تا طول میدقیقه دوام آورد، یعنى مدتى که 
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 ى روبرویش خیره شد. ر آبگیر زانو زد و به دقت به منظرهیارعلى کنا

تر بود و انگار هایى که سه هفته پیش کندویشان را رد زده بود. اما کمى درشتزنبور درشتى بود. شبیه به همان

هاى کوچکش زمین ها نشست. با شاخکچیز براقى در کنار شکمش وجود داشت. به سمت آبگیر آمد و روى گل

دانست که آب خوردن زنبور رد و به سمت آب رفت. یارعلى بر سر جاى خودش خشک شده بود. مىرا لمس ک

رفت. حدسش درست بود. زنبور بعد از این شد و به سمت کندویش مىکشد. بعد بلند مىاى طول مىچند دقیقه

رشید عصرگاهى ى کوچکى از آب را نوشید، از زمین برخاست. روى آبگیر دورى زد، و به سمت خوکه قطره

اش چرخش زنبور را روى آبگیر دنبال کرد. چرخش کامل نبود و با حرکت کرد. یارعلى با چشمان پرتجربه

 اش را برداشت و به دنبال زنبور راه افتاد. سرعت انجام شده بود. معلوم بود کندو زیاد دور نیست. یار على کوله

ى عمیق یا ها یک درهراهش نبود. خیلى وقت یارش بود. هیچ دره یا عوارض طبیعى دشوارى سر بخت

شد سرجایش شد نتواند زنبور را دنبال کند. در این مواقع مجبور مىپرچینى انبوه از گیاهان خاردار باعث مى

اوضاع خوب بود زد، نفرین کند. اما این بار اش بال مىتوجه به او به سمت النهخیال را که بىبایستد و زنبور بى

 کرد. ر زمینى هموار و باز پرواز مىزنبور بو 

دانست که کرد و مىى جنگل عرق مىحدود یک ربع زنبور را دنبال کرد. کم کم داشت در گرماى خفه

هایش را پنبه کند. زنبورها به بوى عرق حساس بودند و ممکن بود راهنماى ى رشتهتواند همهاین موضوع مى

کرد، زنبور رفته است. اما درست در زمانى که به این چیزها فکر مىکوچکش متوجه شود که مورد تعقیب قرار گ

 به مقصدش رسید. چرخى دور یک درخت زد و به میان شاخ و برگ درختان رفت.
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ها کندو را ببیند. توانست از الى شاخهاش را روى زمین گذاشت. مىیارعلى پاى درخت ایستاد و کوله

گفتند. هایشان چیزهایى را به هم مىیش نشسته بودند و داشتند با شاخکیک فوج از زنبورهاى زرد و پرهمهمه رو

اى در گشت و مقدارى پوشال و علف تازه جمع کرد. بعد همه را به صورت تودهدرخت یار على دور و اطراف 

اش داشت، به نوك چوبى بست. کبریتش را از جیب در آورد و شان را با سیم نازکى که در کولهآورد و دسته

ها نفوذ کند. آن اى را که به این شکل درست کرده بود، آتش زد. کمى صبر کرد تا آتش در علفقوارهمشعل بى

تر ها محکم کرد. خودش چند قدم آن طرفوقت چوب را باال گرفت و آن را درست در زیر کندو الى شاخه

 ایستاد. 

دود زنبورها را نرماند در حسرت  سیگارى از جیبش در آورد و آتش زد. از صبح از ترس این که بوى

توانست به خودش جایزه بدهد. روى زمین یک پک سوخته بود. حاال که به نتیجه رسیده و کندو را یافته بود، مى

کشید تا زنبورها از کندو بیرون بیایند و فرارى شوند. آن چمباتمه زد و در فکر و خیال فرو رفت. مدتى طول مى

ى درخت جدا کند. اش را زیر کندو بگیرد و آن را به ضرب چوب و سنگ از تنهکیسهوقت نوبت یارعلى بود که 

کندو خیلى بزرگ بود و دست کم دو کیلو عسل داشت. از فکر این که اهالى روستا شکار جدیدش را با چه 

 چشمى نگاه خواهند کرد، قند توى دلش آب شد. 

ه سمت درخت رفت. یکى دو تا از زنبورها که براى صداى تیز و عجیبى او را به خود آورد. بلند شد و ب 

هاى سوخته برخورد کرده بودند و داشتند دست و پا زنان در جهنم شان بیرون آمده بودند، به علفدفاع از النه

هایش را تیز کرد. سوختند. اما صدا از آنها نبود. یارعلى گوشکوچکى که یارعلى برایشان درست کرده بود مى

رسید در البالى هاى پایینى درخت سوار شد و به سمت باال نگاه کرد. به نظرش مىیکى از شاخهبعد هم روى 
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رسید زنبورى در کندو مانده باشد. با کمى زورورزى بیند. به نظر نمىهاى اطراف کندو نورهایى را مىسایه

ایش کند. هنوز شاخه به ى درخت جداى از درخت را شکست و آن را به طرف کندو بلند کرد تا از تنهشاخه

 کندو نرسیده بود که باز همان صداى تیز را شنید.

ى پیش رویش خیره شد. سیگار از لبانش افتاد. شاخه را بلند کرد تا با آن از خود دفاع یارعلى با حیرت به صحنه

 ى درخت پاشید...بر تنهسرخ کند، اما دیگر کمى دیر شده بود. خون یارعلى مانند آبشارى 

  

  

 

 

 

 

 

کرد تا راه رفتن، از راهروى اصلى رصدخانه مریم، با قدمهاى تندى که به حرکتش را به دویدن نزدیکتر مى

آمد. ممکن بود آنجا باشد. در راه پله ى همکف مىاى از طبقهگذشت. اتاق پدرام خالى بود. سر و صداى همهمه

 «پدرام پائینه؟» با عجله پرسید:ى رصدخانه برخورد. به آقاى محجوبى، یکى از همکاران تازه

ى تُخس هم دارن از آره، یه گله پسر بچه» اى بود، آهى کشید و گفت:پنجاه ساله -آقاى محجوبى که مرد چهل

 «رن...سر و کولش باال مى
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گفت. پدرام ها را دوتا یکى طى کرد و به طرف سالن اصلى رصدخانه رفت. آقاى محجوبى راست مىى پلهبقیه

هاى روى دیوار، چیزهایى را در اىِ شیطان ایستاده بود و داشت با نشان دادن نقشهن بیست سى بچه مدرسهدر میا

اى ایستاده بود و داشت با دو مرد مسن داد. شاهین، دوست دیگرشان در گوشههاى فلکى توضیح مىمورد صورت

 کرد. ها بودند، صحبت مىهاى بچهکه گویا معلم

ها سرشان را به طرفش به قدرى پر سر و صدا و ناگهانى بود که وقتى رسید خیلىورود مریم به سالن 

برگرداندند تا ببینند چه خبر شده است. مریم که به خاطر این توجه عمومى دست و پایش را گم کرده بود، با 

 « تون بگم.آقاى دکتر بهارمست، خبر مهمى هست که باید خدمت» صدایى بریده بریده گفت:

هاى شناور در چشم حاضران را کمتر کند، و به رصدخانه هم اعتبارى براى این که تعداد عالمت سؤال بعد هم

 «ى ایلینویز رسیده...خبرى از رصدخانه» داده باشد، گفت:

پدرام، که مثل همیشه عینکش روى دماغش سر خورده بود و جلو افتاده بود، با همان حرکت همیشگى آن را سر 

ى رازهاى آسمانى رو دوست خوبم ها، بقیهخوب، بچه» اش، برگرداند و با صداى بلند گفت:نىجایش، روى پل بی

 « ده.آقاى صدر براتون توضیح مى

ها بیرون کشید. ى بچهاش را از بین تودهاى کرد و با کمى زحمت هیکل چاق و گندهبعد هم به شاهین اشاره

ى کالم را از جاى مناسبى را گرفت و براى این که رشتهشاهین با همان حرکات فرز و چابک همیشگى جایش 

 «تا کجا براتون گفتن؟...دکتر ها، خوب، بچه» به دست بگیرد، گفت:

 «ببینم، چیزى شده؟» رود، پرسید:ها باال مىپدرام به طرف مریم رفت و چون دید دارد از پله

 «یه خبرى از بهزاد رسیده، خیلى هیجان انگیزه...» مریم گفت:
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 «ده...ى ایلینویز چه معنایى مىفهمیدم رصدخانهاز بهزاد... بعله، باید مى» اى کرد و گفت:پدرام خنده

شان بهزاد ریاحى حدود سه سال بود که در ایلینویز آمریکا ساکن شده بود. بعد از گرفتن دکترایش در دوست

 رسید از طرف او خبرى رسیده باشد. ه نظر مىى فیزیک، در دانشگاه ایالتى به کار مشغول شده بود و حاال برشته

خبر خیلى مهمیه. یه فایل برات فرستاده که باید هرچى زودتر ببینیش. ریختمش روى » مریم گفت:

 «کامپیوتر اتاق خودم...

فرستد، با بیشترین سرعتى دلیل پیغام اضطرارى نمىى دنیا بىاش از ینگهدانست دوست قدیمىپدرام هم که مى

 توانش بود، به دنبال مریم دوید و به طرف اتاق ادارى رصدخانه رفت. جایى که میز مریم آنجا قرار داشت. که در

ها ولو شد مریم فورا پشت کامپیوترش نشست و شروع کرد به کار. پدرام هم روى یک صندلى در همان نزدیکى

 «ول کردى؟حاال موضوع چیه که این قدر ه» تا نفسى تازه کند. در این حین پرسید:

 «کنه.ى سِتى کار مىیادت هست که، بهزاد توى پروژه» مریم گفت:

 « وب؟خ» پدرام گفت:

 «بینم، نکنه یادت رفته سِتى مخفف چیه؟ب» مریم گفت:

اى اینو که دیگه هر بچه. «کاوش براى هوشمندان غیرزمینیه»مخفف  SETI» پدرام با بى صبرى گفت:

 «منظورت چیه؟حاال دونه، مى

 «خودت حدس بزن. بهزاد ممکنه چه خبرى بفرسته که اینقدر مهم باشه؟» م گفت:مری

 «عالمتى، چیزى گرفته؟» پدرام از جایش پرید گفت:
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اون هم چه عالیمى. تردیدى نیست که به » اش اشاره کرد و گفت:مریم پیروزمندانه به نمایشگر رایانه

 « شن.موجوداتى هوشمند مربوط مى

درخشید، متن لند خود را به کنار مریم رساند و با چشمانى که از پشت عینک قطورش مىپدرام با یک خیز ب

 اى را که بهزاد برایش نوشته بود، خواند:نامه

کند. این است که این پیغام را براى اش را نگاه مىmailboxدانم که پدرام سالى یکبار مریم عزیز، مى»

ى هاى پروژهفرستم تا زودتر خبرش کنى. این روزها اتفاق مهمى افتاده که هیجان زیادى در میان بر و بچهمىتو 

هاى قوى ما عالیمى سِتى ایجاد کرده. ماجرا از این قرار است که از حدود یک هفته پیش یکى از رادیوتلسکوپ

رسید از ون قدرت زیادى داشت و به نظر مىها در مورد اصالتش تردید داشتند. چمنظم دریافت کرد که خیلى

ى خورشیدى ارسال شده باشد و به همین دلیل هم بعید نبود که کار یک گروه از دانشجوهاى داخل منظومه

 اند. شیطان باشد که براى شوخى چیزهایى را مخابره کرده

به ستى را روى بسامدى هاى مربوط به ى رادیوتلسکوپبا این وجود، بنا به تصمیم مدیریت پروژه همه

اى از عالیم را دریافت کردیم که ى گذشته مجموعهکه گرفته بودیم میزان کردیم. نتیجه آن که در طول دو هفته

رسد منشأ انسانى نداشته باشند. ترتیب زمانى ارسال عالیم به این شان، به نظر مىبه خاطر نوع و توالى ارسال

 ترتیب بود:

ى دودویى بودند که در قالب چهار حرف اى از کدهاى سادهدسامبر، این عالیم مجموعه 9اولین عالیم: دوشنبه 

رسد که معناى خاصى نداشته باشند، جز این که به خاطر شدند. به نظر مىمرتب شده بودند و مرتب تکرار مى
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د است. این عالیم تا شان هوشمندهند که ارسال کنندهتوانند باشند و در نتیجه نشان مىشان، تصادفى نمىنظم

 شدند.چهار روز همچنان مخابره مى

دسامبر ظاهر شدند. به ظاهر پیامى پیچیده و مفصل بودند. این پیام با  13اولین رده از عالیم معنادار: از جمعه 

 شد.هایى نیم ساعته تا سه روز مرتب تکرار مىوقفه

ها که همان به دو بخش متفاوت تقسیم شدند. یکى از پیامها دسامبر پیام 16ها: از دوشنبه تغییر در الگوى پیام

شان پیام دیگرى که ساختارى بسیار شدند، و در فواصل بینهایى منظم تکرار مىپیام معنادار اولیه بودند، با وقفه

توان آن را با شد. این پیام هم براى مدت سه روز مخابره شده است و هنوز هم مىتر داشت مخابره مىساده

ى اول، آن طور که هاى ردهى خیلى عجیب، آن است که پیامى شمالى گرفت. نکتههاى نیمکرهادیوتلسکوپر

شده است و این همان ى هشتاد به طور منظم مخابره مىیکى از متخصصان ما در اینجا نشان داده، از اوایل دهه

رد، اما به دلیل شدت زیاد امواجش، و تداومش ى ستى هیجان زیادى ایجاد کهایى است که در ابتداى کار پروژهپیام

رسید از زمین ارسال شده باشد و در نتیجه نوعى شوخى قلمداد شد. به هاى مختلف سال، به نظر مىدر زمان

ها دست کم مدت بیست ایم، از دو بخش تشکیل شده، که یکى از این بخشعبارت دیگر، پیامى را که ما گرفته

شوند و گویا از جایى در زمینِ خودمان فرستاده شده باشند. بخش دوم هى مخابره مىسال است که هر از چندگا

اى در موردش نداریم. به هر صورت، حتى اگر تر دارد، تازه است و ما سابقهپیام، که گفتم ساختارى بسیار ساده

باشد، بازهم این نکته  ى هشتاد زمین بوده و کل ماجرا چیزى جز شوخى نبودهى مربوط به دههمنشأ پیام اولیه

کند. در مورد این که عالیم ى خود تکرار مىایم، الگوى آن را در میانهماند که چرا پیامى که ما تازه گرفتهمبهم مى

هاى با توفان -ى هشتادهاى دههبرعکس پیام-کنونى منشأ کیهانى دارند، تردیدى وجود ندارد. شدت عالیم 
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ها را برایتان ى پیامکند. من متن پیاده شدهبه حرکت انتقالى زمین شدتش فرق مىکند و بسته خورشیدى تغییر مى

شان کار سختى باشد. اگر خبر جدیدى شد رسد رمزگشایىاند. به نظر مىفرستم. اینها هنوز کشف رمز نشدهمى

 «گذارم. شما را در جریان مى
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ى و آشناى سردر جنگل گذشتند و وارد منطقهحوصله بود. وقتى از تابلوى سبز رنگ قدیمى بهرام بى

 ى جنگل گلستان شدند، دلش گرفت. حفاظت شده

از مردم محلى را  ایها نیامده بود. یعنى از همان وقتى که سیل گلستان آمد و عدهشد که این طرفسه سالى مى

رفتند، مى آن طرفهالمى هاى دانشگاه که براى گردش عاز بین برد و بخش مهمى از جنگل را ویران کرد. بچه

اى که دست بر قضا پاتوق همیشگى او هم رده بودند که بخش بزرگى از جنگل از بین رفته، منطقهآوبرایش خبر 

سوزى بزرگ جنگل گلستان رخ داد و چند صد هکتار دیگر از درختان سوخت. معلوم . بعد هم آتشمیانش بود

 شان موقع اتراق کردن مشهور بود. دقتىغیرمجازى که بى نبود تقصیر از کیست. مردم محلى، یا شکارچیان

گشت. گروهى از اش را شکسته بود و بار دیگر به جنگل باز مىباالخره بعد از سه سال قرنطینه

ها و مراتع مأمور شده کردند، از طرف سازمان جنگلشناختى منطقه کار مىشناسان که روى تغییرات بومزیست

ى گلستان و تأثیرش روى بوم منطقه تهیه کنند، و از او ها در منطقهى چراى غیرمجاز دامارهبودند تا گزارشى درب

شناسى براى شرکت در این برنامه دعوت کرده بودند. به این ترتیب بود که سوار بر هم به عنوان متخصص حشره

ى جنگل گلستان رسید، با ستانهى تهران به مشهد گذشت و وقتى به آدارى، از جادهپاترولِ دولتى سازمان جنگل

 هاى اخیر را وارسى کرد.هاى سالى ویرانىزده نتیجهچشمانى ماتم

سطح کوهستانى که تا سه سال پیش کامال سبز و انباشته از درختان بود، حاال لخت و تُنُک شده بود. 

انداخت، حاال کامال از یش سایه مىپوشاند و بر روبان سبز و انبوهى از درختان که قبال اطراف بزرگراه را مىسایه

هاى مسافران تقلیل یافته بود. مهندس دالورى، که همراه با او بین رفته بود و به تک و توك درختى در میان زباله
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کار روستاییاس. » کند، گفت:ها را نگاه مىبر صندلى عقب پاترول نشسته بود، وقتى دید با چشمانى غمزده کوه

دونه، شاید هم یه بخشى از بُرن. کسى چه مىزنن و درختا رو مىه جنگل شبیخون مىى سوخت ببراى تهیه

 «گرده دیگه...ها رو بفروشن. صنایع چوب کشور با همین چیزها مىچوب

 هایش را نگرفت.ى صحبت ندارد، پى حرفهیچ نگفت و مهندس که گویا دیده بود حال و حوصله

تراشى شده بود و به آبرفت مسطح شکار شد. بخش مهمى از جنگل پاكوقتى کمى جلوتر رفتند، رد پاى سیل آ

گذشت. مهندس ارفعى، و برهوتى تبدیل شده بود که بقایاى رودى که زمانى آن را در هم کوفته بود، از میانش مى

 «ى قشنگى کشیدن؟بینین چه جادهمى» یکى دیگر از همراهانشان، نتوانست جلوى خودش را بگیرد و گفت:

شد، متروکه شده بود ى پرپیچ و خمى که قبال از وسط درختان جنگل رد مىاطراف نگاه کرد، جاده به 

ى راهدارى به جاى این که همان راه قدیمى را ترمیم کند و هایى از آن هم با سیل از بین رفته بود. ادارهو بخش

ى مستقیم و تر و تفاده کرده و جادهى جنگل درخت بکارد، از زحمات سیل اسهاى از بین رفتهدوباره در بخش

 هاى جنگل کشیده بود. ى ویرانىتمیزى در میانه

شه؟ همین سیل سه سال پیش هم دونن این طورى خطر سیل بیشتر مىها نمىمگه این ابله» به حرف آمد و گفت:

تانی رو از بین برده آبهای کوهسجلوى  سد طبیعیِهاى باالى کوه را تراشیده بودند و براى این اومد که جنگل

 «... بودن

کنم کسى به این چیزا فکر کنه. مهم اینه که فعال مردم بتونن راحت از فکر نمى» مهندس ارفعى گفت:

شه همین طوری س و نمیی حفاظت شدهگذشته از این، جنگل توی منطقه. و برن زیارت وسط جنگل رد بشن

زدایی بشه، خوب، دولت هم بدش نمیاد زمینای اینجا رو گلزمینش رو تصرف کرد. اما اگه به دالیل طبیعی جن
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گیره، ولى ایراد نداره. چون باز هم بخش هاى خودشو مىسیل بعدى هم که بیاد، قربانىدارا بفروشه... به هتل

 «شه...ره و راه براى جاده کشیدن و هیزم شکستن هموارتر مىترى از جنگل از بین مىبزرگ

هاى پالستیکى نوشابه هاى خالى کنسرو و بطرىناپذیر قوطىى لشکر پایانانش را بر رژهدیگر چیزى نگفت. چشم

 که همین طورى در گوشه و کنار جاده ریخته شده بود، بست و منتظر ماند تا به اردوى گلزار برسند. 

شان آمدند. هاى مستقر در گلزار به استقبالوقتى از ماشین پیاده شدند، تنگ غروب بود. دو نفر از محیطبان

شناخت، با آنها دست داد هایى بیست و چندساله از مردم محلى بودند. مهندس دالورى که آنها را مىهر دو جوان

از دانشگاه جاویدان دکتر » گفت:خیلی رسمی رسید، ى گروه معرفى کرد. وقتى نوبت به بهرام و هر دو را به بقیه

 «تهران، حشره شناس گروه هستن.

ى اعضاى گروه، که بیشترشان کارشناس محیط زیست یا مهندس کشاورزى بودند، به سرعت در بقیه

نجا هایشان را به آهاى اردوگاه را به عنوان محل اقامت انتخاب کردند و کولهمحل مستقر شدند. یکى از اتاقک

اى که در گوشه و کنار وجود داشت، نشستند و نقشه به دست، هاى زهوار در رفتهبردند. بعد روى یکى از نیمکت

ها هم همراهشان مانده بود تا اگر اطالعاتى خواستند. شان را بررسى کردند. یکى از جنگلبانى روزهاى آیندهبرنامه

 در اختیارشان بگذارند. 

خوب، به نظر میاد » گروه بود و مدیریت برنامه را بر عهده داشت، گفت:مهندس دالورى که مسئول 

بردارى انتخاب کنیم. دوتاش که معلومه، یکى توى روستاى تنگراه دست کم سه نقطه رو باید به عنوان مراکز نمونه

جنگل. شاید  کنم یکى دیگه رو هم باید بذاریم توىاش هم توى دشت میرزا بایلو، فکر مىباید باشه، یکى دیگه

 «سمت آلمه... نظرتون چیه؟
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شاید بتونیم به » اى بود با موهاى جو گندمى، گفت:یکى از کارشناسان محیط زیست که مردى جا افتاده

خوایم، متفاوت باشه. من حاضرم با چند گروه تقسیم بشیم. چون به نظر میاد چیزهایى که از جاهاى مختلف مى

اى دشت میرزا بایلو رو انجام بدم. اگر فردا صبح مارو اونجا بذارین، تا ساعت بردارى از گیاهمحسن کار نمونه

 «کنیم.سه چهارِ عصر کار رو تموم مى

بز بندازیم و هاى رم تنگراه. باید یه نگاهى هم به گلهخوبه، من هم با مهندس ذکایى مى» مهندس دالورى گفت:

  «.یه تخمینی به دست بیاریمها روستایىهای از رمه

من یه راهى بلدم که از همین جا میره تا تخت آلمه. بدم نمیاد این مسیر رو پیاده طى کنم و » بهرام گفت:

 «کنم اگر پنج صبح راه بیفتم، شب بتونید توى آلمه بیاین دنبالم.بردارى کنم. فکر مىتوى راه از حشرات نمونه

ترین بخش جنگله، کلى ر، اونجا دست نخوردهاما االن راه آلمه خطرناکه، آقاى دکت» جوان جنگلبان گفت:

 «مار داره...

 عیبى نداره بابا جان، من االن ده دوازده ساله دارم میان این جنگل، مار زیاد دیدم.» بهرام خندید و گفت:

 «خطرناکترین جانور جنگل آدمه نه مار!

ها رو نگیره، مارها شناسیم، اگه اون ماراین دکتر ایران نژادى که ما مى» مهندس دالورى گفت:

 «گیرنش...نمى

 با این حرف همه خندیدند و براى خوردن شام از جایشان برخاستند.

  

بعد از شام، کمى زیر آسمان ستاره باران جنگل نشست و به یاد روزگارى افتاد که براى اولین بار گذرش 

ها تازه دانشجوى سال اول دانشگاه بود، و بیشتر از آن که کلیت جنگل را حس به این منطقه افتاده بود. آن وقت
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داد. باورکردنى لولیدند، اهمیت مىنار مىکند و بفهمد، به تک تک درختان و به خصوص حشراتى که در گوشه و ک

 اند. ها چقدر زود گذشتهنبود که این سال

شان حرکت کرد. شد. از جایش برخاست و به طرف کلبهاگهان احساس لرز کرد. سرماى شب داشت شروع مىن

 در ایستاده.  ها را دید که با فانوسى در دست، روى نیمکتى جلوىدر چند قدمى کلبه بود که یکى از جنگلبان

ى کلبه رسید، توانست پیروزمندانه اش جستجو کرد تا نامش را به یاد بیاورد، و باالخره وقتى به آستانهدر حافظه

 «شبت بخیر محمد خان، شب قشنگیه، نه؟» بگوید:

 «آقاى دکتر یه عرضى داشتم...» بان، با دیدنش از جا برخاست و با کمى دستپاچگى گفت:نگه

 «چى شده جانم؟ بگو.» ى جنگلبان گذاشت و گفت:رکتى دوستانه روى شانهدستش را با ح

دونم شما فردا برید سمت راستش آقاى دکتر، من صالح نمى» محمد کمى این پا و آن پا کرد و گفت:

 «آلمه...

 «دونى؟دونى؟ یعنى چه؟ چرا صالح نمىصالح نمى» کمى جا خورد و گفت:

هاى بعد از سیل، جنگل یه جورایى تغییر کرده آقاى دکتر، ن سالای» جنگلبان کمى مکث کرد و گفت:

 «دیگه مثل سابق با آدما رفیق نیست.

اى فکر کرد نکند عقل جنگلبان جوان به خاطر انزوا و تنهایى در جنگل مختل شده باشد، اما جلوى براى لحظه

 « محمد جان، منظورت چیه؟» خودش را گرفت و با لحنى مهربان پرسید:

 « سیاه گالش برگشته.» جنگلبان به او نزدیک شد و به آرامى گفت:

 «سیاه گالش؟» پرسید:
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گفتن حامى حیووناى جنگله گفتن. مىآره، سیاه گالش، پدر بزرگامون در موردش زیاد قصه مى» گفت:

کنه. االن چند زنن رو سر به نیست مىرن و کل و قوچ رو با تیر مىبُدارهایى که درختارو مىو شکارچیا و گله

 «ساله که برگشته.

 «ایه. تا حاال همچى کسى وجود نداشته...دونم سیاه گالش یه شخصیت افسانهتا جایى که من مى» :گفت

نه، اینطورها هم نیست. من االن دو ساله توى این جنگل مأموریت دارم. خودم » حرفش را برید:محمد 

 «ر هم شکارچیا رو لت و پار کرده... خودم دیدمش.با چشماى خودم یه دفعه دیدمش. تا حاال چندبا

 «کرد؟اگه دیدیش پس چرا سالمى؟ مگه نباید به تو هم حمله مى» گفت:

به جنگلبانا کارى نداره. یه دختر نقاشى هم پارسال اومده بود تا از جنگل نقاشى بکشه. اونم دیده » گفت:

حیوونا رو بگیرى و بندازى تو الکل. مطمئنم سیاه گالش  خواىبودش. به اون هم آسیبى نرسونده بود. اما شما مى

 «از این کار خوشش نمیاد.

اى شک کرد که نکند این سیاه گالش یکى از هواداران افراطى محیط زیست باشد که در وسط جنگل براى لحظه

 «بگو ببینم. اگه واقعا دیدیش، چه شکلى بود؟» ترساند. براى همین هم پرسید:مردم را مى

دونم که دور دونم. از بس ترسیده بودم با یک نگاه فورى فرار کردم. اما همین قدر مىدرست نمى» :گفت

 «کرد...و برش پر بود از جونور، و خودش هم مثل ابر پرواز مى

با شنیدن این جمله مطمئن شد که عقل محمد پاره سنگ برمى دارد. پس تصمیم گرفت بیشتر از این سر به سرش 

کنم اگه همچین دونى، محمد. من خودم هوادار محیط زیست و این حرفها هستم. فکر نمىمى» :نگذارد. گفت

 «کسى هم توى جنگل باشه به من آسیبى برسونه.
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خود دانید، آقاى دکتر. من » محمد که انگار دیرباورى را در لحنش حس کرده بود، حرفش را فرو خورد و گفت:

 «گم...ام این بود که بهتون موضوعو بوظیفه

 ى تاریکى جنگل تنها گذاشت. بعد هم راهش را کشید و رفت و بهرام را در میانه

  

پیش از آن که براى استراحت توقف کند، سه ساعت یک کله راه رفت. موقعى که هوا روشن شد، از 

هاى شکرد، رد شده بود. جنگل در این بخى اصلى کوهى که تخت آلمه را از اردوى گلزار جدا مىروى تیغه

تواند این وضعیت را حفظ اش را داشت، هرچند معلوم نبود تا کى مىدور افتاده همان شکوه و عظمت قدیمى

توانست افق سبز رنگ و زیباى جلویش را ببیند که از رفت، مىها باال و پایین مىکند. وقتى از فراز و نشیب کوه

میدوارى داد که دست آدمیزاد حاال حاالها به اینجاها درختانى در هم پیچیده پوشیده شده بود. در دل به خود ا

 نخواهد رسید. 

کرد چیزى فرق کرده است. اش کرده بود، حس مىهاى طبیعت مثل هربار شیفتهبا وجود این که زیبایى

کرد. انگار چیزى سرکش الى شاخ و از همان اولش که حرکت کرد، نوعى تغییر را در فضاى جنگل حس مى

ب جنگلبان قرار گرفته و هاى دیشبرگ درختان کمین کرده باشد، و او را بپاید. اولش فکر کرد زیر تأثیر حرف

ى سنگى کوهى باال رفت و خود را در فضاى بازى، در برابر دژ نفوذناپذیر درختان خیاالتى شده، اما وقتى از تیغه

اى کند به قدرى شدید بود که لحظهکهنسال دید، احساس ترس کرد. این حس که کسى از میان درختان نگاهش مى

 گفت، حالتى در جنگل وجود داشت که مثل سابق نبود. حمد راست مىبر جاى خود ایستاد و تردید کرد. م

توانست با دقت به انبوه درهم پیچیده ى درختان نگاه کرد، اما هیچ جنبشى ندید. تنها جانور این منطقه که مى

اد هایشان را بزرگ کرده بودند و زیهاى ماده بچهشهریور ماه بود و خرس ولی حاالخطرناك باشد، خرس بود. 
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 گفتند در چند سال اخیر زیاد شده بود.ها خطرناك نبودند. جمعیت گرازهاى منطقه هم آن طور که مىبراى آدم

 ها شکارهاى خودشان را داشتند و احتمالش خیلى کم بود که به او حمله کنند. بنابراین خرس

یل به آدم حمله دلدر ذهنش به دنبال نام سایر جانوران خطرناك جنگل گشت. مارهاى سمى که بى

ها بود از چشمها شد. پلنگ هم که مدتکردند، سیاه گوش هم که در این بخشهاى مرتفع و جنگلى پیدا نمىنمى

پنهان شده بود و گزارشى از این که در چند سال اخیر به آدم حمله کرده باشد در دست نبود. به خودش نهیب 

ه بود و این براى کسى مانند او که بخش مهمى از اوقات زد و به سمت جنگل به راه افتاد. حتما خیاالتى شد

 آور بود. فراغتش را در این جنگل گذرانده بود، شرم

حدود ظهر بود که به تخت آلمه رسید. ناخودآگاه براى بخش انتهایى راهش مسیرى را انتخاب کرده بود 

 ر جنگل. ى چتگذشت، نه میانهتر بود، اما از میان دشتى باز مىکه کمى طوالنى

سوزى و دست ویرانگر انسان به اینجا آورد. سیل و آتشتخت آلمه همان طور بود که از سه سال پیش به یاد مى

اش را در آورد و اش را کنارى گذاشت، روى سنگى نشست و نهارى خورد، و کیف کمرىنرسیده بود. کوله

ها ندیده باشد. ین منطقه آسیب چندانى از چراى دامرسید ااش را در داخل آن چید. به نظر مىبردارىوسایل نمونه

دادند و اگر تغییرى در بافت ى جانوران در طبیعت را تشکیل مىترین شبکهبا این وجود حشرات متراکم

هاى پایین اى برجسته بود که تخریب محیط زیست را در بخششد، نشانهشناختى حشرات این منطقه دیده مىبوم

 داد. مى ترِ جنگل نشاندست

درخشید. ش شادى بخش بود، خوش مىاآبىِ خالصرنگ ى آسمانى که هوا صاف بود و خورشید در میانه

بین زیر و روى رفت، با ذرهاش را روى سرش گذاشت و مشغول به کار شد. همان طور که پیش مىکاله حصیرى
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اى در کارش نداشت، گشت. عجلهمى ها راکاوید، و زیر سنگها را مىکرد، الى علفها را وارسى مىبرگ

هاى ى دیگر دشت، در بخشبایست تا کنارهشان مىآمدند و براى دیدندوستانش تا بعد از ظهر به سراغش نمى

 خشک آن که به جاده راه داشت، پیش برود. 

دید که وجودشان در آن منطقه عادى بود. انگار هشدار محمد برایش مهم بوده هاى زیادى را مىنمونه

داد در کرد. فقط آنچه که به نظرش بومى منطقه نبود و احتمال مىهاى عادى خوددارى مىباشد، از گرفتن نمونه

انداخت. یک ى پر از الکلش مىهاثر تخریب محیط زیست از جاهاى دیگر به آن بخش آمده باشد را توى شیش

بومى منطقه نبودند که هاى طالیى، چند نوع الرو پروانه، و یک قاب بال سیاه و کوچک را ى غریبه از مگسگونه

ها که بومى مراتع داد. هجوم این گونهآورى کرد. حضورشان در اینجا معناى خوبى نمىپیدا کرد و همه را جمع

 رویه در حال تخریب آن بخش از جنگل است. داد که چراى بىپایین دست بودند، نشان مى

چنان در کارش غرق شده بود که براى مدتى از محیط اطرافش غافل شد. براى همین هم وقتى صداى 

شلیک تیر را شنید، از جایش پرید. صداى گلوله مانند تندرى در دشت پیچید. به دنبال آن صداى شلیک دیگرى 

ى دشت ایستاد و مردد مانده بود که چه بکند. ، کار شکارچیان بود. همان طور در میانهتردید کاربرخاست. بى

ها خطرناك بودند و ممکن بود او را از دور ببینند و با این فکر که شکاربان است، به او هم شلیک کنند. شکارچى

. صدا آنقدر ناگهانى و همین طورى کشته شده بودند شناسوظیفههاى چند سال قبل، شش نفر از شکاربان طی

بلند بود که دقیقا معلوم نبود از کدام سو آمده، و بنابراین هیچ تصویرى از این که خطر ممکن است در کجا نهفته 

 باشد، در ذهن نداشت. 
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ى جانورى شبیه اما خیلى زود، صداى دیگرى برخاست و جهت درست را به او نشان داد. صدا، به نعره

شود. تا به حال چنین چیزى نشنیده بود. مثل این هایش منجمد مىحس کرد خون در رگ بود. بهرام با شنیدنش

کوب شد و دقایقى انگیز بود که بر جایش میخبود که جانورى از شدت درد دیوانه شده باشد. صدا چنان هراس

 . شنودی را میصداى انسان که حقیقت وحشتناك پى ببرداین تر شدن نعره، به طول کشید تا با ضعیف

وار به سمتى که صدا را از زد. دیوانهها بود که چنین نعره مىدیگر همه چیز را از یاد برد. انسانى در آن نزدیکى

اش را حفظ کرده بود و با سبکى از روى پستى و آن سو شنیده بود، دوید. هنوز بخشى از چابکى دوران جوانى

 دوید. هاى دشت پیش مىبلندى

 یر رسید، صداى نعره مدتى بود که قطع شده بود.وقتى به کنار آبگ

هاى ترین ماهاى بود به نسبت بزرگ و عمیق، که حتى در گرمشناخت. برکهر را از خیلى قدیم مىیآبگ

ها هم اگر ها و خرسآمدند. پلنگهاى میش و بز براى نوشیدن آب به آنجا مىتابستان هم آب داشت و گله

شدند. کمینگاهى بود مناسب براى شکارچیان ناجوانمردى که به همان جا سیراب مىافتاد، گذرشان به آنجا مى

 کردند. حیوانات هنگام آب خوردن شلیک مى

هاى کوتاهش در نزدیکى ى میش بود. جانور با پیکر بزرگ و شاخاولین چیزى که به چشمش خورد، الشه

ن بود. شکمش برآمده و برجسته بود. بهرام با خشم اش روابرکه بر زمین افتاده بود و خون از سوراخ روى سینه

اما صدایى  کردند.دریافت که شکارچى، میشى باردار را با تیر زده است، کارى که شکارچیان قدیمى هرگز نمى

ى دوم روى توانست به این میش مربوط باشد. جانور با اولین تیر مرده بود. حتى اثرى از گلولهکه شنیده بود نمى
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اى روبرو شد که ى کمى، بیست قدم دورتر از آبگیر، با صحنهشد. بهرام پیش رفت و در فاصلهه نمىبدنش دید

 دشوار بود. برای چشمان تحملش 

هاى پاره پاره و خونِ ى درهم و برهمى از گوشتچیزى روى زمین افتاده بود که در نگاه اول به توده

اى پوسیده اشتباه گرفت. بقایاى جانورى نیم خورده یا الشهشد به سادگى آن را با لخته شده شباهت داشت. مى

 ى تکان دهنده در موردش آن بود که لباس بر تن داشت!اما نکته

هنوز شلوار گشاد و سیاهش، که با خون رنگ خورده و خیس شده بود، بر تنش بود. لباسش، هرچند ظاهرا با 

بایست صورتش بدنش پیچیده بود. در اطراف آن جایى که مىهایى تیز پاره پاره شده بود، اما همچنان دور دندان

شد. اى از موهاى سیاه و چرب دیده مىشکل سرخ رنگ نبود، هنوز تودهى بىباشد، و حاال چیزى جز یک توده

ى تفنگ شد که به طرز غریبى سالم مانده بودند و همچنان قبضهى جسد، به انگشتانى منتهى مىدستان تکه پاره

 فشرد. را مىبرنویى 

بهرام با سرگشتگى به اطرافش نگاه کرد. فقط چند دقیقه از زمانى که صداى شلیک گلوله را شنیده بود 

گذشت، و چیزى در این فاصله به شکارچى نگون بخت حمله کرده و او رابه این روز انداخته بود. چیزى که مى

ش. تبدیل کردنِ یک انسان ااش بیشتر است یا ترسدانست ناباورىبایست در همین اطراف باشد. نمىقاعدتا مى

ترین جانوران جنگل هم خارج بود. در به آنچه که روى زمین افتاده بود، در مدتى به این کوتاهى از قدرت درنده

شد. احتماال ها صداى موتور ماشینى شنیده مىشد. از دور دستاطراف هیچ اثرى از ردپاى جانوران دیده نمى

آمدند. سوگوارانه بر سنگى در کنار ند، که گویا صداى گلوله را شنیده بودند و حاال به آن سو مىدوستانش بود

 ى میش نشست و منتظر ماند تا از راه برسند و او را از کابوسى که گرفتارش شده بود نجات دهند.الشه
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 پرید.ه و سردرگم مىى جسد شکارچى نگون بخت، هنوز با حرکاتى پراکنددر برابرش، عضالت از هم گسسته

  

  

رسیدن مأموران نیروى انتظامى یک ساعتى طول کشید و بعد هم وقتى کارها سر و سامان پیدا کرد که 

سیم زدند، همان جا منتظر ماندند. ها بعد از آن که براى رسیدن نیروى انتظامى بىدیگر غروب شده بود. جنگلبان

ى شکارچى که به ناچار شدند کمک کنند تا جسد متالشى شدهبعد هم که ماشین نیروى انتظامى آمد، همگى 

ها بود، اى بریزند و پشت وانت نیروى انتظامى بگذارند. افسرى که همراه پلیسسرعت بو گرفته بود را در کیسه

ى شکارچى او را شناخت. دو جوان جنگلبان هم هاى از هم دریدهاهل روستاى تنگراه بود و با یک نگاه به لباس

و « ى درندگانکشته شده توسط حمله» ى گزارش نوشتند:شناختند. در آخر، در برگههرا مرد شکارچى را مىظا

 پرونده را بستند. 

کس حال ها در سکوتى سنگین به اردوگاهشان بازگشتند. تا شب، هیچشناسان و جنگلبانگروه زیست

ر خط مقدم خدمت کرده بود و به دیدن این عادى نداشت، جز مهندس دالورى که در زمان جنگ چند سالى را د

ترین ساختمان اردوگاه جمع شدند و دور هم روى ها عادت داشت. وقتى موقع شام شد، همه در بزرگصحنه

ى دو جنگلبان هم هایى را که درست کرده بودند به نیش کشیدند. کمى بعد، سر و کلهزمین نشستند و ساندویچ

 ها پیوستند. شناسى مختصر زیستهرام به سفرهپیدا شد و آنها هم با تعارف ب

ى گیاهان دشت میرزا بایلو مهندس ارفعى یکى دو بار سعى کرد با تعریف کردن مشاهداتش درباره

ترش هم دل و دماغ حرف زدن نداشت. سکوت را بشکند. اما کسى دنبال حرفش را نگرفت. حتى همکار مسن
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شان شکل کرد. انگار توافقى ناگفته براى نادیده گرفتن موضوع در بیناى نمىهیچ کس به موضوع شکارچى اشاره

 گرفته باشد.

این توافق را محمد شکست. او که ظاهرا کمتر از همه از دیدن جسد شکارچى وحشت کرده بود، به سادگى در 

 «کار سیاه گالشه.» ى سکوتى طوالنى گفت:میانه

رسید اختالف نظرى در این مورد حرف اعتراض کند، اما به نظر نمىبه این  آن جنگلبان دیگربهرام منتظر بود تا 

 شان باشد. چون او هم سرش را تکان داد و سکوت کرد. بین

 «سیاه گالش کیه؟» مهندس دالورى گفت:

گالش آدمه؟ دریدن اون گفتى سیاهمگه نمى» محمد نگاهى تند و تیز به بهرام انداخت و چیزى نگفت. بهرام گفت:

 «اش کنن.که کار آدم نبود. دست کم یه گله گرگ باید سرش ریخته باشن تا این جورى تیکه پارهبدبخت 

کنى. ولى من هم فکر دونى و اگه هم برات بگیم باورش نمىگالشو نمىآقا شما داستان سیاه» جنگلبان دیگر گفت:

 «کنم کار همون باشه.مى

 «خ داده؟ یعنى شکارچیه رو یه آدم کشته؟خواین بگین یه قتل ریعنى مى» مهندس ذکایى گفت:

برقی  .تازه با ارهافتاده باشه..شکارچیه با اره برقى به جون طرف غیرممکنه، مگه این که » مهندس دالورى گفت:

 «هم نمیشه!

تونه به جونورا دستور بده که هرکى رو بخواد تیکه پاره کنن. آقاى مهندس، سیاه گالش مى» محمد گفت:

 « اهلل هم همین بال اومده.احتماال سرِ قدرت
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اش افتاد. احتماال این قدرت اهلل مردى بوده که براى سیر بهرام با شنیدن نام شکارچى، به یاد خانواده

ته. تصویر صورتش، یا در واقع آنچه که از صورتش باقى مانده بود به رفاش به شکار مىکردن شکم زن و بچه

 اش چه حالى دارند. دانست االن زن و بچهذهنش هجوم برد. نمى

 «اش خرافاته. یه پلنگى چیزى به این مرد بیچاره حمله کرده، همین.اینا همه» مهندس ارفعى گفت:

کتر زودتر از همه بهش رسیده بود. ممکنه دیده باشدش، آقاى د» محمد امیدوارانه رو به بهرام کرد و گفت:

 «شما ندیدیش؟ آقاى دکتر؟

نه، من درست همون موقعى رسیدم که میش رو با تیر زده بود. شاید دو دقیقه هم نشده بود » بهرام گفت:

 «که بهش رسیدم. هرچى که بوده توى همین دو دقیقه بهش حمله کرده...

چطور ممکنه توى دو دقیقه این بال رو سرش آورده باشه. تازه، تو که  یعنى چى؟» مهندس ارفعى گفت:

 «گفتى پلنگه رو ندیدى.مى

اى اون دور و برها نبود. به جز خود نه پلنگ و نه هیچ چیز دیگه. کال هیچ چیز غیرعادى» بهرام گفت:

 «جسد.

در یه چشم به هم زدن  تونهگن مىحتما سیاه گالش بوده، ردخور نداره. مشهوره که مى» محمد گفت:

 «ظاهر و ناپدید بشه.

دونم این سیاه گالشى که میگى چیه یا کیه. اما حدود ده ساله دارم ببین آقا محمد، من نمى» بهرام گفت:

کنه. کنم و تا حاال هیچ چى ندیدم که نشون بده جن و غولى توى این حوالى زندگى مىتوى این جنگل کار مى

 «ى این چیزها خوابیده.ن ماجرا ندارم. اما مطمئنم یه دلیل عقالنى پشت همهمن خودم توضیحى براى ای
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تون رو جمع شنوین، زودتر وسایلتونین نکنین. اما از من مىتونین قبول کنین، مىشما مى» محمد گفت:

نس آوردین کنین و برگردین تهرون. یادتونه که، من دیشب بهتون گفتم سیاه گالش دوباره برگشته. تا حاال هم شا

 «که سالم موندین.

بردارى ما هنوز تموم نشده. این حیوونى که به شکارچیه حمله اما کارِ نمونه» مهندس دالورى گفت:

دلیل بر تونه مانع کار ما بشه. من براى مأموریتى اینجا اومدم و همین طورى بىکرده، هرچى بوده باشه، نمى

ها که بدتر نیست. من اون موقعى که خط مقدم بودیم چى باشه از عراقىگردم. پلنگى که این بابا رو کشته، هرنمى

 «هم هیچ وقت از زیر ماموریتى شونه خالى نکردم...

خوب، البته آقاى مهندس، گمون کنم باید حرف مردم » مهندس ارفعى که انگار کمى ترسیده بود، گفت:

 «کرده بالیى سر یکى از ما بیاد...محلى رو هم گوش کرد. اگه چیزى این دور و برا باشه و خداى ن

شه . تنها کارى که مى، خرس هم دارهجنگل همینه دیگه، محسن جان، پشه داره» مهندس دالورى گفت:

 «دفاع نباشیم.کرد اینه که از این دوستامون هم بخوایم مسلح با ما بیان تا اگه چیزى بهمون حمله کرد بى

 «کشین؟خواین حیوونا رو بشما مى» محمد پرسید:

 «یادداشت برداریم.ها رو ببینیم و نمونهنه، فقط باید » مهندس دالورى گفت:

خوب، ما در » دانست گفت:ها راحت شده باشد. جنگلبانى که بهرام اسمش را نمىرسید خیال جنگلبانبه نظر مى

 «ارى نداره.کنم مشکلى پیش بیاد. سیاه گالش به آدمایى که حیوونا رو نکشن کخدمتیم. ولى فکر نمى
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دشت رن شیم، گیاه شناسا همراه یکى از شما باز مىخوب، پس دو گروه مى» مهندس دالورى گفت:

تونه با کنیم. دکتر هم مىتنگراه تموم مىروستای ریم کارمون رو توى میرزا بایلو، من و مهندس ذکایى هم مى

 «هرکدوم از دو گروه که خواست بیاد.

دم برگردم برم همون باالدست رودخونه و تخت آلمه تموم نشده. ترجیح مىمن کارم روى » بهرام گفت:

 «جا.

آقاى دکتر، صالح » گفت، به حرف آمد:کارشناس محیط زیست که در فکر فرو رفته بود و هیچ نمى

ما ها هستن و دو تا هم تفنگ دارن. بهتره با یکى از دو گروه نیست تنها برین اون طرف، فقط دو نفر از جنگلبان

 «بیاین.

نه، لزومى به تفنگ و نگهبان نیست. شکارچیه هم که مُرد تفنگ توى دستش بود. فکر » بهرام گفت:

کنم داشتن و نداشتن اسلحه کمک چندانى بکنه. عالوه بر این، من کارم رو تموم نکردم. دشت و تنگراه به نمى

 «خورن. من باید از باالدست رودخونه نمونه بردارم.دردم نمى

 «اما آخه همونجا بود که شکارچیه مرد. مگه نه؟» ندس سمیعى گفت:مه

اى نیست. مسیر تخت آره، اما علت مرگش هرچى که بوده به من حمله نکرده. راه دیگه» بهرام گفت:

 «دادم تنها برم.اى هم بود من ترجیح مىآلمه طوالنیه و باید با سرعت زیادى حرکت کرد. حتا اگه جنگلبان دیگه

نژاد از خیلى خوب، خیلى خوب، دکتر ایران» دالورى براى این که بحث را ختم کند، گفت: مهندس

خواد تنها بره من حرفى ندارم. ما اگه خوب کار کنیم تا فردا شب شناسه و اگه مىى ما جنگل رو بهتر مىهمه

 «گردیم تهرون.کنیم و بر مىجل و پالسمون رو جمع مى
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تونیم یه روز دیرتر برگردیم. عوضش خوب مى» نع نشده بود، چون گفت:کارشناس محیط زیست هنوز قا

 «ریم سمت تخت آلمه.فردا دکتر با ما میاد و بعد یه روز همگى باهاش مى

جورى دست کم سه روز دیگه باید دم فردا خودم برم و کارمو بکنم. اوننه، ترجیح مى» بهرام گفت:

 «مون خیلى میاد پایین.بگردیم. چون سرعت

خواست مدت زیادى را در جنگلى که این بال را سر شکارچى این استدالل ظاهرا همه را قانع کرد. هیچ کس نمى

 آورده بود، اقامت کند.

  

شناخت که مثل گرگ هر تهدیدى را بهرام روز بعد را بدون دغدغه گذراند. جنگل را آن قدر خوب مى

ها خش برگبه وزیدن هر بادى در میان درختان بود و خش کشید. اوایل صبح گوش به زنگ بود و حواسشبو مى

هاى تخت کرد، اما کم کم متقاعد شد که همه چیز عادى است. پس با سرعت زیادى تا نزدیکىرا با دقت دنبال مى

ها را انجام داد. هیچ چیز غیرعادى در جنگل دیده بردارى از نمونهآلمه پیش رفت و کار مشاهده و یادداشت

بردارى رسید خطرى در کمینش باشد. به دلیلى که براى خودش هم مبهم بود، از نمونهو به نظر نمى شدنمى

ى زد، هنوز دامنهدید بسنده کرد. همان طور که حدس مىصرف نظر کرد و به یادداشت برداشتن از آنچه که مى

ى ر چندانى نکرده بود. پایان نامههاى درونى جنگل کشیده نشده بود و تنوع حشرات تغییها به این بخشویرانى

شد و براى تکمیلش شش ماه را همین ناحیه از ى کارشناسى ارشدش به رفتارشناسى حشرات مربوط مىدوره

 داد. ها را به سادگى تشخیص مىجنگل گذرانده بود. براى همین هم هر تغییرى در ترکیب گونه

هاى کافى براى دست نخورده اعالم کردن این داده ى بعد از ظهر به این نتیجه رسید کهحدود ساعت سه

هایش را مرور کرد تا در مورد پوش نشست و یادداشتناحیه را گردآورى کرده است. پس روى تخته سنگى خزه
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کامل بودن کارش خاطر جمع شود. بعد نگاهى به دور و برش انداخت تا راه برگشت را پیدا کند. با یک نگاه راه 

اى بریده شده بود. از جایش بلند شد که راه بیفتد. اما یش رویش سرازیرى بود و با رودخانهرا یافت. مسیر پ

 ناگهان چشمش به چیزى خورد. 

اى توجهش را جلب ى مورچهى النههاى تیره رنگ، دهانهدرست روبرویش، روى شیبى مالیم از گیاخاك

اش بودند، در اطراف نامهونوتوس، که موضوع پایاناى رنگ و به نسبت تنبلى از جنس کامپهاى قهوهکرد. مورچه

اش با این گونه، روى النه خم شد و با دقت بیشترى به شدند. تنها به دلیل آشنایى قدیمىالنه دیده مى یدروازه

زد، دو سه کارگر درشت را دید آمدند نگاه کرد. همان طور که حدس مىى النه بیرون مىهایى که از دهانهمورچه

بینش ى تعجبش شد. با عجله ذرهدادند. اما چیز دیگرى هم به چشمش خورد که مایهدر کنار در النه نگهبانى مىکه 

کرد آنقدر درشت بود ى آنچه که به آن نگاه مىى مورچه خیره شد. اندازهاش در آورد و به النهرا از کیف کمرى

ى جنس کاتاگلیفیس هم از هاى سوارهاز مورچهى سرباز درشت گذاشت. یک مورچهکه جاى اشتباه باقى نمى

 ى النه بیرون آمد، به چند کارگر کامپونوتوس شاخک زد، و به راه خود رفت.دهانه

توجه از کنارش بگذرد. بهرام بر جاى خود خشکش زد. این منظره را ممکن بود هرکسى جز او ببیند و بى

اى خاکى، و چند مورچه که از آن بیرون کوچک روى تپهرسید. سوراخى بسیار چیز خیلى عادى به نظر مىهمه

 تر باشد؟ تر و پیش پا افتادهتوانست از این طبیعىزدند. چه چیزى مىآمدند و به هم شاخک مىمى

هاى درشت و مهاجمى هاى سواره، نمونهدانست که مشکلى در این میان وجود دارد. مورچهاما بهرام مى

اى که به دفاع از هایى مانند کامپونوتوسِ قهوهکردند. حضورشان در نزدیکى مورچهمىبودند که در انزوا زندگى 

ى مورچه را کمى گشاد ى النهاى چوب را برداشت و دهانهشان شهرت داشتند، بسیار غیرعادى بود. بهرام تکهالنه
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اى برخى سواره و برخى قهوه ها از النه بیرون زدند کهکرد. نتیجه، جاى تردیدى باقى نگذاشت. فوجى از مورچه

ها رسید دعوایى با هم داشته باشند و براى باز کردن ورودى النه و جا به جا کردن سنگریزهبودند. به نظر نمى

ى ثبت شده میان این دو نوع زده به این منظره خیره شد. تنها رابطهکردند. بهرام شگفتآشکارا با هم همکارى مى

کردند. این که اعضاى این دو نمونه با هم همکارى ه بر سر منابع غذایى با هم مىمورچه، جنگى بود که گهگا

نمود. بهرام ذوق زده تر از همه این که به طور مشترك در یک النه زندگى کنند، بسیار غریب مىکنند، و مهم

گیرى این ز بردهاش را از جیب در آورد و مشغول کندن النه شد. ممکن بود این نخستین نمونه اچاقوى شکارى

ى پر و سر و صدایى توانست موضوع مقالهها باشد، یا شاید شکلى نوظهور از همکارى را دیده بود که مىمورچه

 قرار بگیرد. 

وقتى کمى النه را کند، طبق الگوى مرسوم، سربازها براى دفاع از کلنى بیرون آمدند. اینها هم از دو جنس 

هایشان بر کردند، اما آروارهکردند. سربازها با شجاعت به مهاجم حمله مىمتفاوت بودند و با هم همکارى مى

شوند، پس ى فوالدین چاقو اثرى نداشت. بعد از مدت کوتاهى، سربازها متقاعد شدند که حریف او نمىتیغه

ها را خاکبردارى اى از راهروها و حجرهنشینى کردند و به داخل النه گریختند. بهرام به کندن ادامه داد و شبکهعقب

ى هاى نوزادان مورچه، با شگفتى دیگرى روبرو شد. دو گونهى انباشته از پیلهکرد. بعد، با گشودن یک حجره

شان داشتند و این چیزى بود که در متون رفتارشناسى ى مشترکى براى نگهدارى فرزنداناى حجرهسواره و قهوه

ها ها و تخمتر از آن، این که هر دو گروه در جا به جا کردن پیلهبگاه به آن اشاره نشده بود. عجیمورچگان هیچ

کردند و تمایزى میان فرزندان هم جنس خود یا متعلق به جنس مقابل از و نجات دادن فرزندان به هم کمک مى

 دادند. خود نشان نمى
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هاى مورچه وجود دارد، دیده النههایى که در بیشتر بهرام کمى بیشتر کند، و با کمال تعجب دید هیچ اثرى از انگل

ى ها را ثبت کند. شکى نداشت که در آستانهشود. افسوس خورد که چرا دوربین عکاسى نیاورده تا این صحنهنمى

 دستیابى به کشف علمى بزرگى قرار دارد. 

ترین آن وقت، چاقویش را در عمقى بیشتر فرو کرد. با این هدف که به اتاقک ملکه که معموال در عمیق

برند. یعنى ممکن اى فرمان مىى عجیب از مورچگان از چه ملکهبخش النه بود دست یابد و ببیند این مجموعه

های اخیر باشد. توانست کشف بزرگ دههاین میاى دو ملکه از دو نژاد متفاوت حکم برانند؟ بود بر چنین النه

ها بیرون چک و طالیى رنگ از سوراخ یکى از تونلکمى بیشتر کند، و با حیرت دید که انبوهى از بندپایان کو

شناخت، هایى که مىشان هیچ شباهتى با حشرهکردند، و شکلریختند. بندپایانى که با چابکى غریبى حرکت مى

هاى روى ریزند و با سرعت در میان خرده برگنداشت. کنجکاوانه نگاهشان کرد که چطور از سوراخ بیرون مى

شان طورى بود که تا آن موقع در هیچ حشره یا بندپاى دیگرى ندیده شوند. شکل حرکتمىخاك از چشم پنهان 

بین به آن کردند. یکى از آنها را در کف دستش گرفت و با ذرهاى بین پریدن و غلتیدن حرکت مىبود. با شیوه

 نگاه کرد، و از حیرت بر جاى خود خشک شد. 

کرد بگریزد، موجودى بود با حدود دو جهید و سعى مىچیزى که در کف دستش به اینسو و آنسو مى

هایى کوتاه به آن متصل متر طول، که زرهى طالیى و براق داشت. بدنش بند بند بود و سرى گرد و شاخسانتى

ى بسیار غریب آن بود که با چهار شده بود. با این وجود، هشت پا داشت که از زیر بدنش بیرون زده بود. نکته

 هایى متحرك به طرف باال گرفته بود. کرد و چهار پاى دیگر را به صورت دستحرکت مى پاى زیرینش

 کرد!هایش چیزى را حمل مىآن موجود در دست
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زده به چیزى که موجود در دستانش نگه داشته بود خیره شد. آنقدر کوچک بود که جزئیاتش بهرام بهت

ى نبود که چیزى مصنوعى را در دست گرفته است. چیزى شد، اما تردیدبین هم درست دیده نمىحتى زیر ذره

اش بیرون زده بود. زوایاى ى کوچک، که سپیدرنگ بود و چیزهاى نازك مو مانندى از بدنهشبیه به یک جعبه

گذاشت. تنها چیزهاى طبیعى که شکلى این قدر منظم ى جسم تردیدى در مصنوعى بودنش باقى نمىدقیق و قائمه

 داد که بافتى بلورین ندارد. بودند و جالى فلزى جعبه به روشنى نشان مىداشتند، بلورها 

اى بر پیکر قرار گرفته است. چون براى دقیقهموجود، گویا متوجه شده بود که بر کف دست انسانى غول

چابکى جاى خود خشک شد، و همین مجال کوتاه براى بهرام کافى بود تا نگاهى به آن بیندازد. اما بعد، موجود با 

ى دستش ندوید و تالش نکرد خود را روى زمین پرت کند. به حرکت درآمد. بر خالف انتظار بهرام، به طرف لبه

سوزد. انگار جریان خفیفى بلکه با دستانش مشغول انجام کارى روى جعبه شد. ناگهان بهرام حس کرد دستش مى

ان داد و موجود را بر زمین انداخت. موجود الى از برق از دستش گذشته باشد. با حرکتى غیرارادى دستش را تک

خس و خاشاك از چشم ناپدید شد. بهرام خم شد تا آن را پیدا کند. این اولین بار بود که با دفاعى الکتریکى در 

ى دفاع و شد. شکى نداشت که جریان خفیفى از برق به دستش وارد شده است، و تنها نمونهبندپایان مواجه مى

شد. اصوال معلوم نبود موجودى هاى الکتریکى مربوط مىشناخت، به مارماهىنیروى برق که مىحمله به کمک 

که در خشکى تکامل یافته چطور ساز و کارى را براى دفاع از خود با برق در بدنش ایجاد کرده است. چون هوا 

 ساخت. زى ناکارآمد مىاى را براى موجودات خشکىنارسانا بود و چنین شیوه

ى م بار دیگر متوجه النه شد، و با چشمانى گشاد شده از حیرت، به خروج چیزهایى از سوراخ ویرانهبهرا

شان را با پاهایى کوچک ى گِرد و سنگینهااى شبیه بودند. تنهالنه خیره شد. چیزهایى که به بندپایانى بزرگ و نقره
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ى النه درست شده بود و قبال متوجهش ر میانهکشیدند و با زحمت از سوراخ بزرگى که دشمار روى زمین مىو بى

، نه بخش بندى ندشان به قاب بالى درشت شبیه بود، اما نه سر مشخصى داشتآمدند. بدننشده بود، بیرون مى

که پاهاى ریز نوك تیزى از زیرش بیرون زده باشد. دستش را  ندمرسوم بدن بندپایان را. بیشتر به توپى شبیه بود

اى از آنها را بردارد، اما قبل از آن که دستش به آن برسد، نورى بسیار خفیف از باالى توپ نقره دراز کرد تا یکى

هاى خشک، در چشم بر هم شعاع سرخ رنگى بر خرده گیاهان دور النه تابید. برگ یکی دو ثانیهدرخشید و براى 

 زدنى آتش گرفتند.

جلوی چشمش که در تمام این مدت را آنچه بهرام حیران دستش را پس کشید. تازه آن وقت جرأت کرد 

 د. در تمام این مدتطرف بنگرد و آنچه را که در ناخودآگاهش دریافته بود، بپذیربا چشمانی بی، قرار داشت

هاى جانورى شناخته شده تعلق نداشتند، و این توپ کرده که به هیچ یک از ردهبه موجوداتى نگاه مى داشت

اى، پس از خروج اى شبیه بود، موجودى زنده نبود. نخستین توپ نقرهاى، که در نگاه اول به کفشدوزکى جیوهنقره

کردند، به هوا برخاست. وز وز کنان حرکت مى هایى کهاش را گشود و با بالهاى روى بدنهى تونل، قاباز دهانه

ها که نزدیک پاى بهرام بود به آتش کشیده شد. بار دیگر نور سرخ درخشید و بخش کوچک دیگرى از علف

اى زد. توپ که تازه به هوا برخاسته بود تعادلش اى به توپ نقرهبهرام با حرکتى سریع دستش را دراز کرد و ضربه

اى در هم شکسته شدت به زمین کوبیده شد. بخار سبز رنگ و بدبویى از آن برخاست و با بدنهرا از دست داد و با 

بر جاى خود باقى ماند. بهرام محتاطانه با نوك انگشت آن را جا به جا کرد. به نظرش آمد چیزى در درون توپ 

یگرى در کنار پایش در ى دسوزد. کفشدوزك پرندهکند، اما مطمئن نبود. ناگهان حس کرد پایش مىحرکت مى

تاباند. بهرام با وحشت متوجه شد که آن بخش از شلوارش سوخته هوا شناور بود و نورى سرخ را بر شلوارش مى
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اى دیگر هم پیدا شد که از ى چند کفشدوزك نقرهى ویرانه شد. سر و کلهاست. آن وقت بار دیگر متوجه النه

رسید، شمارشان خیلى زیاد بود. دو سه تا از آنها به هوا برخاسته مى آمدند. این طور که به نظرسوراخ بیرون مى

 هایشان بودند. بهرام، به سرعت تصمیمش را گرفت، و گریخت. بودند و بقیه هم در حال گشودن بال
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 بسمه تعالى

  

 تحیتبا عرض سالم و 

ی به منطقههشتپر  بخشدارىى آگاهى همراه با مأموران اداره11/23حسب االمر در روز چهارشنبه مورخ 

هاى عبور و مرور منطقه شود. بسته شدن راهرفتیم. بر مبناى مشاهدات ما شایعات مردم محلى تأیید مىمورد نظر 

زده شدن مردم جلوگیرى کرد. در نخستین ساعات صبح عملى به موقع و درست بود و از انتشار اخبار و وحشت

ایم کردند به طور مبهم خبر دادهى مورد نظر کار مىشان در کارخانهنداندر حال حاضر به مردم محلى که خویشاو

باشند. مردم که ظاهرا در ابتدا خبرهایى شنیده ها بسته مىاى در محل رخ داده و به همین دلیل جادهکه حادثه

اى را در منطقه یعهاى در منطقه رخ داده است. عوامل ما چنین شااند که زلزلهبودند، کم کم به این فکر افتاده

 هاى آسیب دیده پیدا کرد. اند. با این وجود باید هرچه زودتر راهى براى توجیه ماجرا براى خانوادهپراکنده کرده

ى هاى ناحیهدر جنگل بری جنتى چوبهاى اولیه عنوان شده بود، کارخانههمان طور که در گزارش

و سه کیلومتر است. فقط یک راه ناهموار به منطقه وجود دارد  اش با شهر هشتپر بیستتالش قرار دارد و فاصله

گذرد و در این مدت بخش که توسط خودِ کارخانه احداث شده است. حدود پانزده سال از احداث کارخانه مى

 تراشى شده است. هاى کوهستانى منطقه توسط این کارخانه پاكمهمى از جنگل

زدى نبوده است. چون ابزار و وسایل کارگران همه دست نخورده تردید از نوع جرایمى مانند دادثه بىح

کارخانه باقى بود که احتمال جنایت به نیت دزدى را  یهاى بخش ادارمانده و مقدار زیادى پول در گاوصندوق

ى کارخانه از یک ساختمان بزرگ براى خوابگاه کارگران، دو ساختمان کوچک ادارى و کند. محوطهمنتفى مى

ها اثرى از اعمال خشونت یا خرابى بُرى تشکیل شده بود. در هیچ یک از ساختمانى مجهز چوبانهیک کارخ
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هاى اند. بدنى ساکنان آنها مردهشود. با این وجود همان طور که در گزارش اولیه قید شده بود، همهدیده نمى

شان ى کمى که از مردنه به فاصلهشود که با توجهایشان دیده مىایشان خشک شده و آثارى از عفونت در بدن

رسد. این امکان وجود دارد که آبِ آشامیدنى گذرد، و سرد بودن هوا در این وقت از سال، عجیب به نظر مىمى

هاى اولیه اثرى از مواد سمى را در آب نشان نداد بردارىکارخانه به شکلى مسموم شده باشد. با این وجود نمونه

ى اولیه عاملى سمى را نشان نداده ها و سماورهاى خوابگاه کارگران بود در تجزیهانهایى هم که در لیوو آب

است. با این وجود اظهار نظر در این مورد تنها با رسیدن جواب پزشک قانونى و پس از کالبدشکافى اجساد 

 شود. ممکن مى

محیط زیست چندین بار هاى هوادار کردند، در چند سال گذشته گروهآن طور که مردم محلى عنوان مى

آمیزى را برگزار هاى اعتراضها و تحصناند و تجمعها به این کارخانه آمدهى جلوگیرى از تخریب جنگلبه بهانه

توان هایى از این دست را نمىها، امکان خرابکارى یا دخالت گروهآمیز این گروهاند. با وجود رفتار صلحکرده

برند. به سر مىو تحت بازجویی تخصصی ها در بازداشت فر از فعالین این گروهمنتفى دانست. در حال حاضر دو ن

توان اطمینان داشت که در این مورد دخالتى ندارند. چون از سویى کارگران از مردم در مورد مردم محلى مى

ود روستاهاى اطراف هستند، و از سوى دیگر مردم محلى حساسیت خاصى در مورد تخریب منابع طبیعى از خ

برى به همراه یک گروهان از ى چوبدهند. در حال حاضر نمایندگانى از سوى هیئت امناى کارخانهنشان نمى

کنند. هیئت امناى کارخانه نیروهاى انتظامى در محل حضور دارند و از نشت کردن اخبار به بیرون جلوگیرى مى

عمومى شود. زیرا به این شکل برخى از اى مسرى اعالم خواستار آن است که موضوع در قالب شیوع بیمارى
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شود. اعضاى هیئت امنا این درخواست مشکالت در مورد پرداخت بیمه و خسارت به بازماندگان رفع و رجوع مى

 را با مأمورین حاضر در محل مطرح کردند. بنابراین خواهشمندیم در این زمینه مساعدت الزم را بفرمایید. 
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آه، پس من اشتباه » ژستى روشنفکرانه روى دماغش جا به جا کرد و گفت:دکتر رفاقتى عینکش را با 

 «زدیم فکر کردم براى مصاحبه با من اومدین.ام. اولش که تلفنى با هم حرف مىفهمیده

خوام در مورد یکى از مصاحبه؟ نه، من چنین حرفى نزده بودم. فقط گفتم مى» بهرام با تعجب گفت:

 «بگیرم. استادهاى گروهتون اطالعاتى

ى مگه شما نگفته بودین از طرف نشریه» دکتر رفاقتى یاداشتى را که روى میزش بود نگاه کرد و گفت:

 «شناسا اومدین؟انجمن حشره

تون کنم اشتباهى شده باشه. من اسمم رو به خانم منشىنه آقاى دکتر، فکر مى» بهرام لبخندى زد و گفت:

رتون دارم و من هم گفتم در مورد یکى از استاداى گروهتون که توى اى کاگفتم، ایشون پرسید در چه زمینه

 «شناسى مقاله داده بوده...ى حشرهنشریه

بار دکتر رفاقتى که دمغ شده بود، احتمال مطرح کردن خود در مصاحبه را بر باد رفته دید. پس آهى تاسف

 «آد؟ن بر مىخوب، گویا اشتباهى شده. چه خدمتى از دست م» کشید و با عجله گفت:

در مورد دکتر آرین چند پرسش داشتم. گمون کنم عضو هیئت علمى این دانشگاه بوده، » بهرام گفت:

 «نه؟

بله، یعنى نه. یه مدتى بودن » هاى دکتر رفاقتى در هم رفت. دستى به ریش کوتاهش کشید و گفت:اخم

دونید، همچین سواد زیادى هم مىدادن عذرشون رو خواستیم. آخه ولى چون کارشون رو درست انجام نمى

 «نداشت...
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داد شناسان چاپ کرده بود که نشون مىى حشرهاى که توى نشریهعجیبه، مقاله» بهرام تعجب کرد و گفت:

 «آدم با سوادیه.

بله، خوب، تا » دکتر رفاقتى هیکل چاقش را پشت میز کار بزرگ و مجللش جا به جا کرد و گفت:

دونین که، اینجا لى خوب، صالحیت الزم براى تدریس در این دانشگاه رو نداشت. مىحدودى باسواد که بود، و

دانشگاه معتبریه، اساتید باید از نظر اخالقى یه حداقلى رو برآورده کنن. ایشون توى کالسهاش علنا به مقدسات 

د که ما هم ناچار این بوها! به خصوص خانومى دانشجوها از دست ایشون شکایت داشتن. کرد. همهتوهین مى

اى براشون پیش نیومد. چون شدیم برخورد کنیم و عذرشون رو خواستیم. حاال شانس آوردن که مسائل دیگه

 «ى سنگینى داشتن.جاهاى دیگه هم گویا پرونده

 «عجب، پس االن اینجا نیست. شما تلفنى، آدرسى، چیزى ازش ندارین؟» بهرام گفت:

اى بود. هیچ کس ارتباط تون، آدم غیرعادىکه عرض کردم خدمت نه، همون طور» دکتر رفاقتى گفت:

کنم حتى یک دوست خاصى باهاش نداشت و با هیچ کدوم از اساتید دانشکده هم خیلى عیاق نبود. فکر نمى

 «صمیمى هم داشته باشه. این بود که وقتى رفت دیگه ارتباطش با اینجا هم قطع شد.

ر رفاقتى سر خود را با کاغذهاى روى میزش گرم کرده و منتظر بهرام سرى تکان داد و چون دید دکت

رفتن اوست، از جایش بلند شد و خداحافظى کرد و از اتاق خارج شد. وقتى از اتاق انتظار رئیس دانشکده 

گذشت، خانم منشى را دید که با دستى لرزان گوشى تلفن داخلى را در دست دارد و با رنگ پریده به مى

 رسید. اش به گوش مىکند که از آن فاصله هم لحن خشمگینانهش گوش مىاهاى رئیسپرخاش
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بهرام مدتى را در حیاط دانشکده به دنبال راهى براى یافتن سرنخى از دکتر آرین گشت. قبال براى پیدا 

تک و اش به دانشگاه تهران رفته بود و سعى کرده بود از آموزش دانشگاه اطالعاتى بگیرد. کردن آدرس و نشانى

ى دانشجویى به یاد داشته باشند. به خصوص از این نظر نامش در توك کسانى بودند که دکتر آرین را در دوره

اش طول کشیده ها مانده بود که به ظاهر دانشجویى نابغه بوده و در مدت شش سالى که دوران دانشجویىذهن

. آموزش مرکزى دانشگاه نشانى از او نداشت. به نظر ى دکترا را طى کرده بوددورهپایان بود، راه درازِ تحصیل تا 

دانستند که در خوابگاه زندگى رسید موقع ثبت نام در دانشگاه عمدا نشانى نادرستى را ذکر کرده باشد. همه مىمى

گفتند کل مدت تحصیلش را آنجا ساکن بوده کند، و آدرسى هم در خوابگاه کوى دانشگاه وجود داشت که مىمى

ى کمى از هاى دانشگاه ثبت شده بود. در کوى دانشگاه، عدهاین وجود این چیزى بود که در پروندهاست. با 

حتا نامش هم درست اى از چنین آدمى نداشتند. دانشجویان آن دوران که هنوز باقى مانده بودند، هیچ خاطره

ی جوامع اش دربارهکرد. آن مقالهی آرین امضا میهایش را با افزودن حروف الفبا به کلمهمعلوم نبود و مقاله

ی مورچه ی شباهت اینترنت و ذهن جمعی حاکم بر النهاش دربارهامضا شده بود. پای مقاله« م.آرین»ای با حشره

منتشر کرده بود. معلوم بود که همینطوری حرفی را انتخاب « ش. آرین»و کتابش را به اسم « ف. آرین»نوشته بود 

این دکتر آرین مرموز، مدت هفت سال را بدون نشانى برده است. روی هم رفته انگار کرده و به کار میمی

گذرانده باشد. ظاهرا در آموزش آدرس او را با نشانى کس دیگرى اشتباه کرده بودند و بعدها در تهران مشخصى 

ن این که خودش کردند، بدوى کارشناسى ارشد و دکترایش تکرار کرده مىهاى دورهمرتب همان را در پرونده

 اش کرده باشد. اقدامى در جهت اصالح نشانى
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هایش را چاپ کرده بود، نشانى درستى از او در دست نداشت. اى هم که یکى از کتابى انتشاراتىموسسه

مدیر تولید موسسه به زحمت او را به یاد آورد. چهار سال پیش کتاب قطورى در مورد حشرات اجتماعى به آنجا 

شد و ناشر اش چاپ کرده بود. کتاب از هر نظر یک شکست محسوب مىى شخصىو آن را با هزینهآورده بود 

اش در انبارهاى همان شرکت مانده و بعد از چند سال پوسیده است. ى سه هزار نسخهکرد که بخش عمدهادعا مى

ى اطالعات و بود و از دامنهى کشاورزى پیدا کرده و خوانده ى دانشکدهبهرام خودش این کتاب را در کتابخانه

هایى پلیسى خود ى آن با روشرسید نویسندهاش به حیرت افتاده بود. با این وجود به نظر مىبینش دقیق نویسنده

 را از هر تماسى با مردم دور نگه داشته باشد. 

ز از زمانى که دکتر آرین هنو، یعنی شناسى چاپ شده بودى حشرهدر نشریه ش سه سال پیشامقاله

گذراند. همین مقاله بود که توجه بهرام را به او جلب اش را مىاش دفاع نکرده بود و دوران دانشجویىنامهپایان

کرده بود. بعد از آن، مدت کوتاهى از سر کنجکاوى سعى کرده بود او را پیدا کند. اما چون به نتیجه نرسید، 

گلستان، عزمش را جزم کرد تا هر طور که شده او را بیابد.  موضوع را فراموش کرد. اما بعد از بازگشتش از جنگل

کالسانش کسى باقى نمانده بود و یکى ها عوضى بودند، از همدر دانشگاه تهران تیرش به سنگ خورده بود. نشانى

د. دو نفر از مسئوالن آزمایشگاه و استادهایى هم که او را دیده بودند خاطراتى محو و مبهم از او در ذهن داشتن

گیر و منزوى بوده، دوست نزدیکى نداشته، با سر و وضعى ژولیده و همه توافق داشتند که دانشجویى گوشه

ى نزدیک داشته باشد، رسید با یکى از استادانش رابطهگشته و بسیار بسیار باهوش بوده. تنها به نظر مىنامعمول مى

سال قبل فوت کرده بود. در جریان همین جستجوها  ادبیاتش بود وی سالخوردهکه آن هم با کمال تعجب استاد 

ى کشاورزى دانشگاه ى تحصیلش در دانشکدهبود که از یکى از استادها شنید که دکتر آرین پس از تکمیل دوره
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دید که با آزاد به تدریس مشغول شده. این بار بهرام حتم کرده بود که او را خواهد یافت. اما این بار هم مى

 تى برخورد کرده است. بسى بنکوچه

همان طور بى هدف در حیاط دانشکده قدم زد، تا این که از دور چشمش به یک دسته از دانشجوها افتاد 

کردند. جلو رفت و با لبخندى به آنها سالم کرد. همه با که دور هم ایستاده بودند و داشتند بگو و بخند مى

 «تونین جوابمو بدین؟ ها، چند تا سؤال داشتم. مىچهخسته نباشین ب» خوشرویى سالم کردند. بهرام گفت:

بستگى داره که » کرد، با خنده گفت:ى گروه بود و سیگار بدبویى دود مىیکى از آنها که انگار سردسته

 «سؤالتون چى باشه... 

 «خواستم در مورد دکتر آرین یه چیزایى بدونم... مى» بهرام گفت:

 «رو از اون دکتر رفاقتىِ... بپرس!ب» یکى از دانشجوها با خشم گفت:

 ى دکتر رفاقتى کرد.خانواده مؤنثفحش ناجورى نثار اعضاى  و

 «ازش پرسیدم. گفت خبرى نداره.» بهرام با تعجب گفت:

اتفاقا خبر اصلى رو اون داره. چون خودش زیر آب دکتر بگو خرد خودتی! » همان جوان سیگارى گفت:

 «آرین رو زد.

 «مگه چیکار کرده بود؟ چرا؟ » بهرام گفت:

 «دونیم... البد دیده زیادى پرستیژ داره، بابت شغل خودش ترسیده.چه مى» جوان دیگرى گفت:

شم و کارى دارم ببینم، آدرسى چیزى ازش دارین؟ من یه جورایى همکارش محسوب مى» بهرام گفت:

 «که خیلى ضروریه.
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ها توى دانشکده بود و داد. اما بیشتر وقتنمىنه، دکتر به هیچ کس نشونى و تلفنش رو » جوان گفت:

 «رفت دفترش.هرکس باهاش کار داشت مى

 «دفترش کجا بود؟» بهرام پرسید:

 «ى اول گروه، دست چپ، االن شده دفتر بسیج دانشجویى.طبقه» ها گفت:یکى دیگر از جوان

جور آدمى بود؟ من فقط از  تونین به من بدین؟ چهببینم. اطالعاتى در مورد خودش مى» هرام پرسید:ب

 «دونین که، یه کتاب نوشته...هاش باهاش آشنایى دارم. مىروى نوشته

مون هدیه داد، اما اون قدر سخت و پرت و پال نوشته آره بابا، کتابشو به همه» همان جوان سیگارى گفت:

 « خواى؟ى چى مىبود که هیشکى نخوندش. حاال این اطالعاتو واسه

گفت دانشجوها گفت. مىاش نمىآخه با دکتر رفاقتى صحبت کردم، چیزهاى خوبى درباره» بهرام گفت:

 «ازش ناراضى بودن.

ترین استاد دانشکده بود. تا این که همین مرتیکه گه بابا. دکتر آرین محبوبدروغ مى» جوان دیگرى گفت:

 «واقعى بود، و چقدر هم خاکى...زیر آبشو زد و یک روز صبح دیدیم دیگه نیومد سر کالس. یه آدم باسواد 

 «آخه چرا باید رئیس دانشکده زیرآبشو بزنه؟» بهرام گفت:

 «هاش سر در آورده بوده. البد از دزدى مُزدى» همان جوان سیگارى گفت:

 «تر باشه؟ ببینم، از بین دانشجوها کسى نبود که بهش نزدیک» بهرام پرسید:

چرا، با بابک آکنده بیشتر رفیق بود. بابک » نزده بود، گفت:ها که تا به حال حرف یکى دیگر از جوان

 «گذروند.تقریبا تمام وقتش رو توى دفتر دکتر مى
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و پاسخ شنید که باید همان دور و برها پالس باشد.  «تون االن دانشکده است؟این دوست» :پرسیدبهرام 

 ر آرین به راه افتاد.بعد بهرام از جمع دانشجوها خداحافظى کرد و به سمت دفتر قبلى دکت

هاى اتاق خاموش بود. همه جا سوت و کور بود و اى رویش چسبانده بودند و چراغدفتر را سریع پیدا کرد. برگه

هاى همان شد که دید یک نفر از یکى از اتاقهایش جواب دهد. داشت ناامید مىکسى نبود که بتواند به پرسش

اى مهربان. ه طرفش رفت. پیرمردى بود با روپوش سفید پر لکه و چهرهراهرو بیرون آمد. با کورسویى از امید ب

 اى پر از ملخ دستش بود. ى شیشههاى آزمایشگاه است، چون یک جعبهمعلوم بود که از تکنیسین

 «خواستم در مورد دکتر آرین یه چیزایى بدونم.، مىآقا بخشینمى» بهرام سالم کرد و پرسید:

 «بپرس جانم. از دوستاى دکترى؟» پیرمرد با خوشرویى گفت:

 «به تعبیرى بله، گویا از این دانشکده رفته.» کوتاهى پاسخ داد : هب

ى امضاها، رئیس دانشکده پشت نرفته، بیرونش کردن. بعد از قضیه» پیرمرد آهى کشید و سرى تکان داد:

اون هم که اهل گردن کج  ى احضاریه اومد.سرش اون قدر بدگویى کرد که آخرش از طرف حراست براش نامه

 «کردن نبود. این طورى شد که یه روز دیدیم اصال سر کار نیومد. بعد هم دیگه پیداش نشد.

 «ى امضاها چیه؟قضیه» بهرام پرسید:

خواست توى انتخابات مجلس شرکت کنه، یه تومار داده هیچى بابا، این یارو رفاقتى مى» پیرمرد گفت:

بود دست دو سه تا بادمجون دور قاب چین که استادها و کارمندا امضاش کنن و از کاندیدا شدنش حمایت کنن. 

ین طورى که شد، دونه و امضا نکرد. انوبت به دکتر آرین که رسید، خیلى صریح گفت این آدمو شایسته نمى
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سواد بود شو به دل گرفت. خودش اون قدر بىهاى دیگه هم امضا نکردن. این بود که رئیس دانشکده کینهخیلى

 «ها زد.هاى اخالقى و از این جور حرفتونست ایراد علمى ازش بگیره، این بود که بهش تهمتکه نمى

 «تونم پیداش کنم؟کنیم کجا مىمىمن یه کار خیلى مهمى باهاش دارم. فکر » بهرام گفت:

 «دونست.هیچ کس راه تماس باهاشو نمى» پیرمرد گفت:

گفتن توى خوابگاه ها که دانشجو بود مىاون موقع» بهرام همین طورى تیرى در تاریکى رها کرد و گفت:

 «دونین؟کنه. البد شهرستانى بوده دیگه. اسم شهرشو نمىزندگى مى

ى تحصیلش هستین؟ آره، بعید نبود شهرستانى آهان، از دوستاى دوره» تاج کرد:پیرمرد با خوشحالى استن

 «رفت جنگل.باشه. چون چند وقت یکبار مى

 «جنگل؟» بهرام پرسید:

رفت جنگل گلستان و مدت زیادى آره، دکتر هر دو سه ماه یکبار مى» و در کمال ناباورى پاسخ شنید:

 «موند.اونجا مى
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اى تاخیر رسید، اما این در مقایسه با نظم امور در باالى سرشان بسیار دقیق چند دقیقه مترو طبق معمول با

شد. جمعیتى که بر سکوى مترو ایستاده بودند و منتظر باز شدن درها بودند، انگار که زیر و به موقع محسوب مى

سته داشته باشند، و در عین حال کوشیدند رفتارى شایشان قرار گرفته باشند، مىتاثیر محیط پر زرق و برق اطراف

 براى این که پس از باز شدن درها به داخل هجوم ببرند خیز برداشته بودند. 

شدند و در شدند، در ال به الى موج کسانى که سوار مىدرهاى مترو باز شد و جمعیت اندکى که از آن پیاده مى 

هاى تهران به کرج بسته شد، و خطى که از ایستگاهشدند، گم شدند. درها ها به هم فشرده مىشلوغى داخل کابین

 رفت، به حرکت خود ادامه داد. هرچند هرگز به مقصد نرسید.مى

در مورد حادثه، حدس و گمان زیادى وجود داشت. با این وجود، هیچ چیز قطعى نبود. حتى یک نفر از 

ى خیلى زود بعد از این که خبر حادثه درز مسافران هم زنده نماند که بتواند به پلیس کمکى کند. نیروهاى انتظام

ى از پیدا کرد، در محل حضور پیدا کردند، و بازپرسى که مسئول این پرونده شده بود، با ناباورى از میان دیواره

هایى اش گذشت و در زیر نورچراغ قوههاى شکستهى کابین مترو و شیشههم دریده و سقف سوراخ سوراخ شده

ى خون آلودى نگریست که تا هاگرفته بودند، به جسدهاى از شکل افتاده و تکه پاره که همکارانش در دست

 گشتند. هایشان باز مىساعتى قبل شهروندانى آرام و قانع بودند که از کار روزانه به خانه

د هیچ اثرى از عاملى که این فاجعه را به بار آورده بود، در دست نبود. مترو بدون این که به جایى برخور

شان در چشم بر هم زدنى ى خط ایستاده بود. دلیلش آن بود که رانندگان لوکوموتیو هم مثل مسافرانکند، در میانه

ها را از هم دریده بود و گوشت و استخوان سرنشینان را این چنین پاره هاى کابینمرده بودند. هرچه که دیواره

به قدرى سریع رخ داده بود که هیچ پیام کمکى مخابره نشده پاره کرده بود، باعث توقف مترو هم شده بود. حادثه 
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بود. مرکز کنترل خطها وقتى متوجه شده بود که برق در بخشى از خط قطع شده، مانع حرکت سایر قطارها شده 

حادثه دیده برخورد های کوپهبه خط بعدی اى جلوگیرى کرده بود. اگر قطار بود و به این شکل از بروز فاجعه

 کرد. و تلفات را دو برابر مىکرد مى

هاى مسافران انگار که از چرخ ها، با وجود دقتى که به خرج دادند، چیز زیادى نفهمیدند. بدنپلیس

گوشتى عظیم گذشته باشد، قطعه قطعه شده بود. هیچ چیزى به سرقت نرفته بود و کیف پر پول بسیارى از قربانیان 

ى خط خود به خود طار آشکارا به جایى برخورد نکرده بود و در میانههمچنان دست نخورده باقى مانده بود. ق

ى مرموزى رخ داده رسید ابتدا برق قطع شده و چیزى قطار را متوقف کرده، و بعد حادثهایستاده بود. به نظر مى

یلى جلب شان خکردند، یکىهاى همراهى که سرنشینان حمل مىمرگ همه منتهى شده بود. از بین تلفنبه بود که 

ى حادثه گرفته شده چند عکس و فیلم کوتاهى ذخیره شده بود که گویا در میانه گوشیى این نظر کرد. در حافظه

 بود. 

ى عصر رخ داده است. درست چند دقیقه داد که حادثه در ساعت هفت و یازده دقیقهها نشان مىعکس

ضبط شده بود  تلفن همراهها و فیلم عکس هایى آذرخش گونه درپس از قطع شدن برق آن بخش از خط. برق

ى تونل مترو ایجاد کرده بود. فیلم، که هاى کنارهداد چیزى برق را قطع کرده و اتصاالتى را در کابلکه نشان مى

هاى ناشى از اتصال ى جرقهى سرنشینان را در زمینههاى تیرهکل سى ثانیه بیشتر نبود، در این لحظات سایهدر 

هاى کابین به داخل داد، تاریکى محضى بر همه جا حاکم بود و فقط گاهى برقى آبى رنگ از پنجرهبرق نشان مى

و جواب « ؟چى شده» پرسد:تعلق داشت، از کسى مى گوشیى تابید. در فیلم، صدایى که احتماال به دارندهمى

 «اوناهاش، داره میاد این طرف...» شنود:عجیبى مى
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ها هم بیشترشان چیزى یا غرش ضبط شده بود و صحنه تاریک شده بود. عکسبعد، صدایى شبیه به زوزه 

داد و احتماال هنگام افتادن موبایل از دست صاحبش خود به خود ضبط شده ى سیاه را نشان نمىجز یک صفحه

به  ى چیزى رااى الکتریکى برخاسته بود، سایهها، در پرتو نور آبى رنگى که از جرقهبود. فقط یکى از عکس

 ى جانورى شبیه به سگ شباهت داشت. داد که به پشت قوز کردهصورت ضد نور نشان مى

ى جسدهاى بازپرس پرونده تمام گوشه و کنار تونل مترو را وارسى کرد و کوشید تا از بقایاى از هم دریده

موجودى مهاجم بخواهد از ى دقیقى نرسید. در تونل مترو راهى که مسافران عامل مرگشان را دریابد، اما به نتیجه

ها، فرداى شد. روزنامهآن به قطار حمله کند وجود نداشت، و اثرى از آلت قتل و گلوله هم بر جسدها دیده نمى

ى آن روز با تیتر درشتى نوشتند که متروى خط تهران کرج از ریل خارج شده و به دلیل سرعت باالیش، همه

 اند. مسافران کشته شده

  

  

 

  

  

  

طبق معمول جلسه دیر شروع شد. قرار بود ساعت نه صبح همه در سالن کنفرانس دانشکده جمع شده   

هاى ادارى عادت داشتم، براى باشند، اما عمال حرفهاى جدى از یک ربع به ده شروع شد. من که به این بدقولى

رسید و هواى به گوش مىخودم کتابى آورده بودم و شروع کردم به خواندن. صداى هیس هیسِ کولرهاى گازى 

هایى که در حیاط دانشگاه کاشته بودند، پرنده پر هاى نخلکرد. آن بیرون، زیر سایهرا خنک مىساختمان داخل 



70 

 

شد. ساعت نه و ده دقیقه یکى تابید و گرما کم کم غیرقابل تحمل مىزد. آفتاب با پیروزمندى بر زمین مىنمى

کردیم. از استادان با سابقه ى خودمان رضا صدایش مى، که در جمع دوستانهدیگر از رفقا سر رسید. دکتر مالیرى

 . مشده بود شاخانهخواندم براى مدتى کوتاه همو قدیمى بود و موقعى که در فرانسه درس مى

رضا در حالى که قطرات درشت عرق بر پیشانى خلوتش نشسته بود وارد شد و موهاى سفید و کم 

نمود، به من افتاد و با خوشحالى بینى درشت مىکرد. بعد چشمش که از پشت عینک ذرهپشتش را روى سر مرتب 

 «به، جمشید خانِ عزیز، چطورى؟به» گفت:

شد که ندیده بودمش. سر فرصت از پارچ آب روى میز اى مىبا خوش خلقى جوابش را دادم. دو هفته

الحق که اسمتو درست » دست داشتم، پرسید: لیوانى براى خودش ریخت و خورد و بعد با دیدن کتابى که در

 «خونى؟گذاشتن کِرم کتاب، دیگه دارى چى مى

 «یه کار تازه از گرَنت در اومده، اکولوژى اقیانوسه، راست کارِ خودته...» جلد کتاب را نشانش دادم و گفتم:

نه بابا، » گفت:اش در هم گره کرد. بعد با سنگینى روى صندلى نشست و دستانش را روى شکم برآمده

 «از ما گذشته... « آپ تو دِیت بودن«دیگه 

دونى کل این قضایا مال چیه؟ من بندر لنگه مأموریت بودم ببینم، رضا جان، مى» کتاب را بستم و گفتم:

ها هواپیماى ارتشى این طرف و اون که برام پیغام فرستادن. دانشگاه معموال براى شرکت استاداش توى جلسه

 «سته... به نظرت قضیه چیه؟فرطرف نمى
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داره. صبح پیغام دونم. این دکتر ستوده انگار گاهى وقتا عقلش پاره سنگ بر مىواهلل من هم نمى» گفت:

و پسغام فرستاده که سرِ کالس نرو و بیا جلسه، بعد خودش نیومده... تنها چیزى که شنیدم اینه که انگار توى 

 «خلیج یه چیزى پیدا کردن.

 «خرچنگه؟ ؟هدار؟ مهرههست چى» پرسیدم: با کنجکاوى

دونم. مثل این که قضیه به یه چیز اکولوژیک مربوط واهلل نمى» هاى فرتوتش را باال انداخت و گفت:شانه

گفت توى خلیج توفان بدى شده و شه. امروز صبح به رامین زنگ زدم که جاى من بره کالس. اون مىمى

اش ناچاره مرتب با این ماهیگیرا دونى که، براى پایان نامهشکل شدن. مىماهیگیرایى که توى آب بودن دچار م

 «سر و کله بزنه...

 شد.شناختم، دانشجوى دکتراى بیولوژى دریا بود و دستیار دکتر مالیرى محسوب مىرامین را مى

ج نفر دیگر در همین گیر و دار بود که در سالن باز شد و دکتر ستوده، رئیس دانشکده، به همراه چهار پن

شناختم. دکتر سپاسى بود که نسبت به ماها جوان محسوب شان را مىبه داخل اتاق هجوم آوردند. تقریبا همه

بندى ماهیان شد و تازه از ژاپن دکترایش را گرفته بود، دکتر نریمان از استادان با سابقه بود که متخصص ردهمى

دوسى مشهد فوق لیسانس جانورشناسى داشت و مسئول آزمایشگاه خواه هم بود که از دانشگاه فربود. آقاى عدالت

تشریح دانشکده بود. یک آدم ساکت ریشو با پشت خمیده و موهاى جو گندمى و تیپ مذهبى هم بود که بدون 

اى نشست. آخرین نفر، همان رامین بود که االن ذکر خیرش بود. دکتر مالیرى با دیدنش سر و صدا رفت و گوشه

 «اِ، رامین، تو که قرار بود االن سر کالس من باشى!» و گفت: از جا پرید
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آره دکتر جون، اما من اصرار داشتم تو این جلسه باشه، براى همین هم فرستادم از » دکتر ستوده گفت:

 «دانشکده بیارنش اینجا، حضور آدمى با تخصص اون توى این جلسه الزمه.

ى ما درگیر سالم و احوالپرسى شدیم. اما دکتر ستوده خت. بقیهاى باال انداخیالى شانهدکتر مالیرى با بى

هاى ما را با گفتن پوزشى رسمى بابت دیر کردنش قطع کرد. بعد هم به سرعت به طرف خوش و بش کردن

نظمى تمام از داخل ى سفید روى دیوار رفت و دستگاه اسالید را روشن کرد. چیدن اسالیدهایى که با بىتخته

اى طول کشید و در این مدت زیر لب داشت از اهمیت چید، چند دقیقهآورد و روى دستگاه مىجیبش در مى

زد. باالخره کارش تمام شد، خشاب اسالیدها را روى دستگاه سوار کرد و موضوعى که رخ داده بود حرف مى

در بسیارى از مناطق دونین، توفان عجیبى از سه روز پیش دوستان، همونطور که مى» شروع کرد به توضیح دادن:

کنم همان ى شما اون فیلم مشهور بى بى سى در این مورد رو دیدین، فکر مىآبى زمین شروع شده. احتماال همه

 «سه روز پیش پخش شد و فردا صبحش هم دوباره تکرار شد... کسى هست که ندیده باشدش؟

مان ماهواره داریم شجاعت توى خانه ى دکتر ستوده در بیان این کهمن فیلم را ندیده بودم و به اندازه

 «ام.من این فیلم رو ندیده» نداشتم. به خصوص در حضور این آدم ناشناس که ظاهر مشکوکى داشت. پس گفتم:

هیچ کدام از همکاران دیگر چیزى نگفتند. پس دکتر ستوده مرا مخاطب قرار داد و در حالى که به تصاویر 

نزى هاى جنوبى پلیبله، ماجرا این بوده که نوعى توفان پردامنه در بخش» ، گفت:کردافتاده بر تخته سفید اشاره مى

و جاوه شروع شده و خیلى سریع به کل اقیانوس آرام و حتى نواحى قطبى هم سرایت کرده. در مورد ماهیت این 

فان با چیزى شبیه رسه که توهایى مبهمى ازش داریم. این طور به نظر مىدونیم. فقط عکستوفان چیز زیادى نمى

اى هستن ها و تورنادوهاى موضعى از چیزهاى دیگهبه کوالك و تگرگ همراه باشه. گردبادهاى پردامنه، هوریکان
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کشه. جالب اینه که ها دیده شدن. توفان توى هر منطقه فقط چند ساعت طول مىکه با بسامد زیادى در این توفان

بینین، هیچ موردى از این پدیده در همونطور که در این نمودار مى ده.کره رخ مىهمیشه در مناطق آبىِ زیست

سازى شده، همونطور اى شبیهى این توفان توى این تصاویر ماهوارهمناطق خشکى مشاهده نشده. الگوى توسعه

ى . یک نکتهپیدا کردهبینین، توفان از آسیاى جنوب شرقى شروع شده و با الگویى منظم به همه جا بسط که مى

شه. مناطق توفانى عمال نسبت به امواج انگیز این که توفان به اختالالت رادیویى مهمى منتهى مىخیلى شگفت

ها اند، با سایر بخشهایى که توى این مناطق قرار گرفتهها و زیردریایىشن و ارتباط کشتىرادیویى نفوذ ناپذیر مى

ها غرق شدن. اما بیشترشون جون سالم به در بردن. توفانها توى این شه. خیلى از کشتىبه طور موقت قطع مى

بینین، اند. همونطور که توى این عکسها مىشاهدان عینى بر این نکته که توفان با تگرگ همراه بوده تأکید کرده

ى کتف و پشت شه. این ملوان ژاپنى از ناحیهبرخورد تگرگها با بدن افراد و جانوران، باعث جراحتهاى شدید مى

 «کرده. مورد اصابت قرار گرفته، این گراز آبى هم ظاهرا موقع درگرفتن توفان نزدیک به سطح آب شنا مى

داد، آورى که بدنهاى سوراخ سوراخ شده و آش و الشى را نشان مىباالخره کار نمایش تصاویر چندش

مهم اینه که در جسد افرادى که  ى خیلىنکته» به پایان رسید. دکتر ستوده دستگاه اسالید را خاموش کرد و گفت:

 «اند، مقدار زیادى ترکیبات فلزى یافت شده.در معرض این تگرگها قرار گرفته

کنه. به ظاهر ما با یک باران شهابسنگى روبرو خوب، این خیلى چیزها رو روشن مى» دکتر سپاسى گفت:

 «هستیم.
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ى کنه. گویى زمین از زاویهرو تقویت مىالگوى توزیع توفانها روى اتمسفر این حدس » دکتر ستوده گفت:

خاصى مورد هجوم قرار گرفته باشه و حجم زیادى از ذرات فلزىِ سرگردان به جو وارد شده باشن. فقط مشکل 

 «.هاى مهمى پیدا نشده که مسئول این ماجرا باشاینجاست که هیچ کمربند خرده سیارات یا غبار بین ستاره

فهمم چرا ما رو براى صحبت در موردش به اینجا یلى جالبه، اما من نمىاین پدیده البته خ» من گفتم:

 «شه.خواستین؟ این موضوعیه که به هواشناسان یا اخترشناسان مربوط مى

اى نباشه. تا به نکته اینجاست که ظاهرا این تگرگ و توفان موضوع طبیعى و ساده» دکتر ستوده گفت:

که فقط روى دریاها بباره. عالوه بر این، شواهدى وجود داره که بخش  حال هیچ باران شهابسنگى شناسایى نشده

 «ى این تگرگها ماهیت ارگانیگ دارن.مهمى از ترکیبات شیمیایى تشکیل دهنده

ها داراى ترکیبات آلى گین این شهابسنگفهمم. یعنى مىمنظورتون رو نمى» رضا از آن طرف میز گفت:

 «هستن؟

 «شون خیلى هم زیاده.ینطوره. و مقدار مواد آلىدقیقا ا» دکتر ستوده گفت:

خوب، پس بگین ما با یک برخورد گسترده با حیات » اى کرد و گفت:ى سرخوشانهدکتر سپاسى خنده

 «ایم...فرازمینى روبرو شده

 بعد هم به دیگران نگاه کرد و چون دید کسى همراهش نخندید خودش را جمع کرد. دکتر ستوده گفت:

 « خواهید، شواهد زیادى در تأیید این نظریه وجود داره.راستش رو ب»

به به، چشمم روشن، کار فضاى » دکتر نریمان که به مخالفت با امور متافیزیکى شهره بود، آشفته فریاد زد:

 «تخیلى باید کالسهامون رو تعطیل کنیم... -آکادمیک ما به جایى رسیده که به خاطر خزعبالت علمى
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حن تند دکتر نریمان آشنا بود و خودش در دوران جوانى شاگرد استاد بود، چیزى به دکتر ستوده که با ل

اى که همراه داشت، چند عکس را بیرون آورد و به ما نشان داد. عکس روى خودش نیاورد. فقط از داخل پوشه

ا تخم یک شد آن را بداد. شاید اگر کمى گردتر بود، مىاول، شیئى تخم مرغى شکل و درخشان را نشان مى

 داد که از چند جسم مدور درهم تشکیل شده بود.پشت اشتباه گرفت. عکس بعدى نمودارى را نشان مىالك

هایى که اند. در کل، گروهاین عکسها رو یک گروه ژاپنى دیروز گرفته» دکتر ستوده حرفش را پى گرفت:

یج فارس، یکى از آخرین نقاطیه که بردارى کنن انگشت شمارند. خلموفق شدن از این تگرگهاى عجیب نمونه

ده که شدت توفان یاد شده رو به کاهشه و به احتمال زیاد ظرف یکى این توفان بهش رسیده. شواهد نشون مى

هاى گرم به خشکى، شه. به همین دلیل هم موقعیت خاص خلیج فارس و نزدیکى آبدو روز آینده کامال قطع مى

 «از این تگرگهاى عجیبه. بردارىفرصتى استثنایى براى نمونه

بردارى بود به جاى جمع کردن ما در اینجا یک گروه را براى نمونهخوب، بهتر مى» من گفتم:

 « فرستادین.مى

ام. آقاى عدالت خواه و من، با کمک این دوستمان از دقیقا همین کار رو هم کرده» دکتر ستوده گفت:

بردارى رو از نزدیک دنبال کنیم. ه خلیج بریم و عملیات نمونه، تونستیم با قایقى محکم بنیروی دریایی ارتش

خوشبختانه عملیات با موفقیت و کمترین تلفات انجام شد. فقط یک ماهیگیر به دلیل برخورد تگرگ به دستش 

هاى ریزى که در دریا گسترده بودیم، جمع مجروح شد. ما موفق شدیم چندین نمونه از این تگرگها را با تورى

جسم فلزى و به یک این  بینینهمونطور که میده. کنیم. عکسى که دیدید، یکى از این تگرگها رو نشان مىآورى 

 «ظاهر مصنوعیه.
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هنگام عبور از اتاق کنفرانس به آزمایشگاه جانورشناسى سکوت کامل بر همه حاکم بود. دکتر نریمان با 

دویدیم با گیجى، و من با اشتیاق تقریبا در راهروها مىصورتى برافروخته و رگهاى گردن افراشته، دکتر مالیرى 

تا خودمان را سریعتر به آزمایشگاه برسانیم. تصور رویارویى با چیزى زنده که منشأ فرازمینى داشته باشد، برایم 

 ى یک انقالب علمى جدى قرار داشتیم.داشت، ما در آستانهى این حرفها حقیقت مىدور از ذهن بود. اگر همه

زده کرد. وقتى به آزمایشگاه رسید، همه به قدرى هیجانتر ستوده خودش پیشاپیش همه حرکت مىدک

بودند که از دیدن یک گروهان کامل از سربازان که در گوشه و کنار به نگهبانى مشغول بودند، تعجب نکردند. در 

مان چیزى باقى مانده باشد به شانهى ما بدون این که از وقار همیشگى و رفتار استادمنآزمایشگاه باز شد و همه

داخل هجوم بردیم. دو سرباز جوان با سر تراشیده در وسط آزمایشگاه ایستاده بودند و در کنارشان تشت بزرگى 

ى دکتر ستوده بیرون رفتند زد. دو سرباز با اشارههاى ریز در آن موج مىپر از آب دریا بود که انبوهى از ساچمه

دیم، البته اگر آن مرد تازه وارد با موهاى جوگندمى را نادیده بگیریم. همگى دور تشت جمع و ما در اتاق تنها ش

شدیم و به محتویاتش نگاه کردیم. چیز زیادى براى دیدن وجود نداشت، مقدار کمى آب دریا، و مقدار زیادى 

توده دیده بودم، فکر هاى فلزى را در اسالیدهاى دکتر سمرغاى درخشان. وقتى تصویر تخمهاى نقرهساچمه

کردم با چیزهایى بزرگتر از این سر و کار داشته باشم. انگار این تصور در بقیه هم به وجود آمده بود، چون مى

 «واى، چقدر کوچیکن.» رضا هم با دیدنشان گفت:

اى کوچک بودند، آنقدر که در نخستین نگاه احتمال هوشمند بودن گفت، به شکل ناامید کنندهراست مى

متر کردند. قطرهایشان با هم فرق داشت و بین هفت هشت میلیمتر تا سه چهار سانتىشان را منتفى مىسازنده
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شان هم همین طور بود. کوچکترهایشان کامال کروى بودند و بزرگترها به تخم مرغ شباهت کرد. شکلتغییر مى

 شان داللت کند وجود نداشت. داشتند. هیچ چیزى که بر زنده بودن

 « اینها که زنده نیستند.» کتر نریمان گفت:د

 «طبیعى هم نیستن. چطور ممکنه تگرگى فلزى شکلى تا این اندازه منظم داشته باشه؟» دکتر ستوده گفت:

 «ترکیب آلىِ مورد نظر همین چیزیه که به فلز شباهت داره؟» ن گفتم:م

 «فلزه. ترکیباتش...نه، این غالف خارجى تگرگهاست که از جنس » دکتر ستوده گفت:

جنسش از آلیاژى ناشناخته است که بیش از » مرد ریشوى ساکت براى اولین بار به حرف آمد و گفت:

 «اش آهن و کربنه.پنجاه درصد منیزیوم و حدود سى درصد نیکل داره. بقیه

همچین  یکاین همه منیزیوم نداریم که بخواد ای توی غبار ستارهمنیزیوم؟ ولى » دکتر مالیرى گفت:

 «دست کنه!آلیاژى 

 «ام.خوره، هرچند بیشتر در مورد نیکلى بودنشون شنیدهها مىترکیبش به شهابسنگ» دکتر نریمان گفت:  

 «چیزى که بدیهیه، اینه که مواد آلى مورد نظر باید توى این غالف فلزى باشن.» دکتر ستوده گفت:  

ت را برداشتم. به شکل دلپذیرى صیقلى و صاف بود، از هاى درشدستم را در تشت فرو کردم و یکى از ساچمه

 تر بود. گرماى خفیفى داشت.کردم سبکتر، و سختآنچه که فکر مى

 کردند. همه با چشمانى نگران نگاهم مى 

 « کنم باید به جاى حرف زدن عمل کنیم، بیایید نگاهى به تویشان بندازیم.فکر مى» فتم:گ
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هاى ان گرفتند. به جز من که با دست برهنه ساچمه را برداشته بودم، بقیه دستکشبا گفتن این جمله، گویى همه ج

هاى درشت را انتخاب کردند. بعد هم هرکس پشت میزى جراحى نازکى به دست کردند و چند تا از ساچمه

هاى ها را روشن کرد. من که تخصصم روى خرچنگها و دوچشمىهاى مربوط به میکروسکپنشست و چراغ

اى را پر از آب تر بود، یکى از آنها را روشن کردم، طشتى شیشهفارس بود و کار با دوچشمى برایم راحت خلیج

اش گذاشتم. بعد هم تگرگ فلزى را در داخلش گذاشتم. احتمال داشت ى نورانىدریا کردم و روى صفحه

ردنش نابودشان کنم. بعد هم پوششى خواستم با باز کچیزهایى که در آن وجود داشتند آبزى باشند و بنابراین نمى

الستیکى را روى طشت کشیدم تا اگر گازى سمى یا نوعى آلودگى میکروبى از آن خارج شد، به محیط نشت 

 نکند. 

اند. ترس از آلودگى به توانستم ببینم که همه این موارد ایمنى را رعایت کردهبا یک نگاه به دور و برم مى 

مان ماسکهایى روى بینى و دماغمان کشیدیم و حتى من هم آنقدر جدى بود که همه هایى بیگانهمیکروارگانیسم

 خطرظاهر بیکه به رعایت نکردن اصول بهداشتى شهرت داشتم، دستکش و روپوش پوشیدیم. تگرگها به 

 دانست.، اما هیچکس در مورد محتوایشان چیزى نمىنمودندمی

ریح را در آوردم و شروع به کار کردم. تگرگ را که به تخم بعد از تکمیل این مراحل مقدماتى، وسایل تش

هاى نازکى که داشتم، شروع کردم به دستکارى اى مهار کردم و با پنسها و تیغهاى شبیه بود، در گیرهمرغى نقره

اش در برابر سوزنى که به کار ى فلزى اش درست کردم. فلز سازندهکردنش. اول با احتیاط سوراخى روى پوسته

اش قطرى اندك داشت. کمى منتظر ماندم، بردم زیاد مقاومت نکرد و به سادگى سوراخ شد. انگار غالف فلزىىم

 شد.اما هیچ اثرى از نشت گاز یا مایعى دیده نمى
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با قیچى ظریفى سوراخ را گشادتر کردم و غالف تگرگ را به نرمى بریدم. شکاف را تا انتهاى دیگر غالف ادامه  

ى اش را به دو نیم کردم. آن وقت با دقت، پنسهاى نازکى را در دست گرفتم و دو نیمهتى پوستهدادم و با حرک

زد، تصور این که چه چیزى در زیر این غالف هایم که از شدت هیجان مىغالف را از هم جدا کردم. شقیقه

 خواهم یافت، نفسم را بریده بود.

ناامید شدم. وقتى غالف فلزى برداشته شد، در زیرش  اما از دیدن چیزى که در برابر چشمم نمودار شد،

اى گِرد داشت، اما سطحش ناهموار بود. اى رنگ آشکار شد که مانند غالفش، تنهى چرم مانند و قهوهاى مادهتوده

ها را زیاد کردم و نمایى عدسىى درشترسید. درجهکمى با پنس آن را در آب جا به جا کردم. به نظر بیجان مى

اى نگاه کردم، اما هیچ چیز معنادارى در آن نیافتم. به سطح ى قهوهقتر به تزیینات مخطط و نامنظم سطح تودهدقی

اى درهم و برهم از سطوح منحنى و خمیده را داخلى غالف فلزى هم نگاهى انداختم و چیزى جز مجموعه

جاد کردم. این بار تغییرى رخ داد. ندیدم. پس به ناچار بار دیگر سراغ سوزن رفتم و سوراخ کوچکى در آن ای

مایعى زرد رنگ و درخشان از سوراخ بیرون زد و در آبى که داخل طشت بود پخش شد. مکث کردم و منتظر 

اى. مقاومت آن خیلى از ى چرمى قهوهماندم. اما چون هیچ واکنش دیگرى ندیدم، شروع کردم به شکافتن پوسته

ى چرمى را تا نیمه بریده بودم که حرکتى در آن دیدم. دست نگه د. تودهشفلز کمتر بود و به راحتى بریده مى

شود. و به این ترتیب بود که با نخستین نشانه از جاندارانِ فعال در تگرگ داشتم و منتظر ماندم تا ببینم چه مى

 فلزى روبرو شدم.
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طرافش را به کرد و غالف چرمى ااى رنگ وجود داشت که حرکت مىى قهوهچیزى در داخل توده

رسید به سوى شکافى که ایجاد کرده بودم پیش بیاید، پس پنس را از شکاف به داشت. به نظر نمىجنبش وا مى

 داخل فرو بردم و چیز جنبنده را بیرون کشیدم.

تردید زنده بود. پوست براق و پشمالوى سپیدش که در برخورد چیزى که به نوك پنس من متصل بود، بى

پیچید، و سرِ کوچک و خورد و به پنس مىلرزید، پاهاى دراز و مار مانندش که پیچ و تاب مىبا آب دریا مى

ى آزمایشگاهى از حیات گذاشت که ما با نخستین نمونهظریفش با شاخکهاى دراز و ُپرزدارش، تردیدى باقى نمى

ى اس یا ابزارى ارتباطى، در پوستهناپذیر، بدون تجهیزات، لبایم. حیاتى که به شکلى توجیهبرون زمینى روبرو شده

ى ما رسانده بودند. موجودى که به شکلى تو در توى فلزى و چرمى، سرماى فضا را تاب آورده و خود را به سیاره

 ناامید کننده، به الرو خرچنگ شبیه بود.
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همه داشتند به اسمش را گذاشته بودند فرانچسکا. اخیرا مدتى بود که گردبادها اسم پیدا کرده بودند.   

اند. اى داشته باشند، کمر به نابودى جنس آدمیزاد بستهشدند که گردبادها، انگار که خودشان ارادهتدریج متوجه مى

 بعد، فرانچسکاى نفرین شده. .به این ترتیب بود که جین سر رسید، و پشت سرش پائولو

گشتم. گیلبرت دخترمان می به خانه بر ساعت سه از مدرسهمثل همیشه داشتم شروع ماجرا غیرمنتظره بود. 

را برده بود دکتر و پسرم راجر توى اتاق نشیمن نشسته بود و داشت با چشمانى که از ترس گرد شده بود گزارش 

کرد. دستم پر از خریدهایى بود که کرده بودم، این بود که به سرعت به گیرى در یک مدرسه را نگاه مىگروگان

ى تلویزیون بعد از جا به جا کردن خریدها در یخچال پیشش رفتم، با نگرانى به صفحهآشپزخانه رفتم و وقتى 

 «چطورى؟» آمیز موهایش را به هم ریختم و گفتم:خیره شده بود. با حرکتى نوازش

 «ان. گن سیصد نفر مردهمامان، مى» بدون این که نگاهش را از تلویزیون بردارد گفت:

شود. راجر فقط هفت ها مىکردم که با پخش کردن این خبرها باعث آشفتگى بچهزیر لب سى ان ان را لعنت 

 «ها مردن؟ کى» سال داشت. پرسیدم:

 «هاى یک مدرسه رو کشتن.ها، سیصد تا از بچهبچه» ى تلویزیون اشاره کرد و گفت:به صفحه

رقمش به نظرم نامعقول رسید. پس کنترل را برداشتم و صداى تلویزیون را بلند کردم. گزارشگرى با کالهخود و 

گیرهایى ى درگیرى پلیس روسیه با گروگانى ضد گلوله جلوى ساختمانى ویرانه ایستاده بود و داشت دربارهجلیقه

گروگانگیرها قزاق یا مغول یا یک چیزی شبیه گفت. اى نگه داشته بودند، چیزى مىکه پانصد را نفر را در مدرسه

لباس هایى همسن و سال راجر را دید که لخت و بىشد تصویر بچهگفت. مىانگار راجر راست مىها بودند. به این

ها را ى دیگرى بود که سى چهل تا از این بچهشدند. صحنهدویدند و توسط مردم نجات داده مىها مىدر خیابان
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خوردند. گزارشگر روى تصویرشان آمد و گفت که اینها به مدت داد که داشتند آب مىر کانتینرى نشان مىدر کنا

ى سه روز از خوردن و نوشیدن محروم شده بودند. انگار آخر کار به دنبال درگیرى با پلیس، سعى کرده بودند همه

 هایشان را بکشند و تا حدود زیادى هم موفق شده بودند.گروگان

ى هایى که روى زمین کنار هم چیده بودند خیره شدم و دستم را دور شانهوحشت به ردیف جنازه با

داد اى که رقص یک گروه پاپ را نشان مىها. صحنهراجر حلقه کردم. بعد هم شروع کردم به عوض کردن کانال

رسید. به آن مسخره به نظر مى روى صحنه آمد، اما بعد از دیدن فجایعى که در ذهنمان نقش بسته بود، نگاه کردن

توانست یازده کردیم و از این وحشى بازیها نداشتیم. اگرچه، کى مىشکر خدا که ما در کشورى متمدن زندگى مى

 سپتامبر را فراموش کند؟

 «گفت قراره دوباره توفان بشه.مامان، اخبار مى» راجر گفت:

کرد که که انگار با هوشمندى تمام در کنار ساحل حرکت مىتازه سه هفته از گردباد قبلى گذشته بود. گردبادى  

بلعید. فکر کردم منظورش گزارشهایى است که از همان گردبادِ و جهانگردانى را که سرپناهى نداشتند به درون مى

کردم، به کانال خبرى دیگرى رسیدم که داشت ها عوض مىها را مثل دیوانهاند. اما وقتى کانالقبلى پخش کرده

شد که اى داده مىهاى رایانهاى علمى بود و کلى توضیح پیچیده روى نقشهزد. برنامهى توفان حرف مىدرباره

ى حرفش این بود که احتمال دارد دوباره توفانى سخت در سواحل جنوبى ایاالت متحده برایم نامفهوم بود. چکیده

 مشاهده شود. اما این اخطار به نظرم زیاد جدى نیامد.

 ام.کردهچند ساعت بعد بود که متوجه شدم چقدر اشتباه مى فقط 
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آنقدر خسته بودم که به اتاقم رفتم و براى یک ساعت خوابیدم. باید براى عصر به کودکستانى در آن 

نیاز به تمدید قوا داشتم. وقتى بیدار شدم، صداى باد همه جا را پر کرده بود. دادم. درس میرفتم و طرف شهر مى

 «چسکا اومده... نمامان، مامان، پاشو، فرا» ا همزمان با بیدار شدنم، راجر به داخل اتاق دوید و فریاد زد:تقریب

 کردم. تا این که به طرف پنجره رفتم و با وحشت آن را دیدم. اولش منظورش را درك نمى

همین منطقه از  آمد. من درمثل ستون عظیمى از گرد و خاك و دود بود که از دریا به طرف ما پیش مى

و توفان عادت کرده  گردبادى کوچکى بودم چشمم به دیدن آمریکا به دنیا آمده بودم و از موقعى که دختربچه

دانم چه چیزى درش بود که مرا یاد ستون دودى بود. اما هیچ وقت چیزى به این عظمت ندیده بودم. نمى

کرد و پدر دیویس این همه در موردش برایمان ت مىانداخت که جلوى قوم بنى اسرائیل در صحراى سینا حرکمى

اش وجود داشت. گردبادهاى زیادى بودند که بدون ورود به وعظ کرده بود. چیزى شوم و خوفناك در منظره

رفتند. اما این یکى چنان عظیم بود و حرکاتش به قدرى مستقیم زدند و بعد از میان مىخشکى در دریا چرخى مى

 کند.اى مرگبار هدایتش مىکرد ارادهدم حس مىو هدفمند بود که آ

اولش » اش آشناست. چون گفت:کرد. معلوم بود با منظرهراجر هم کنارم ایستاده بود و آن را نگاه مى

 «اینقدر بزرگ نبود. ولى همونجا وایساد و هِى بزرگتر شد.

ر راه تلفن همراهم را از روى میز هول هولکى دستش را گرفتم و با پیراهن خانه به طرف زیر زمین دویدیم، س

کرد که اخبار ماجراى نزدیک شدن یک گردباد جدید به مناطق کنار تخت برداشتم. راجر داشت برایم تعریف مى

 مسکونى را پخش کرده و اسم آن را فرانچسکا گذاشته. امان از دست این خبرنگاران...



84 

 

اگر موقع رسیدن این هیوال در خارج از پناهگاهى زیرزمینى گیلبرت هنوز به خانه نیامده بود و نگرانش شده بودم. 

تپد. با ام جلوى چشمم آمد و حس کردم قلبم تندتر مىى دختر چهار سالهکرد، مرگش حتمى بود. چهرهگیر مى

ى همراه گیلبرت با انگشتانى هاى چوبى زیرزمین پایین رفتیم و آنجا شروع کردم به گرفتن شمارهراجر از پله

 ن.لرزا

شد. تا این که باالخره تماس اى بود که بر روحم کشیده مىآمد، مثل ارههر بوقى که از گوشى بیرون مى

رسید. ى شدیدى به گوش مىى راجر را از آن طرف خط شنیدم. در زمینه صداى همهمهبرقرار شد و صداى مردانه

 «الو؟ تویى؟...» گیلبرت گفت:

 «گیلبرت، تو خوبى؟» شد، بریده بریده گفتم: با شنیدن صدایش خیالم ناگهان راحت

 «دارى؟ آره بابا، کلى نگرانت شدیم. چرا تلفن را بر نمى» گفت:

 تلفن را قطع کرده بودم. فرصت نداد جواب بدهم و پرسید:زنگ تازه یادم افتاد که قبل از چرت زدن 

 «جاى امنى هستى؟ راجر باهاته؟ »

 «یر زمین، نگران نباش. تو کجایى؟ایم، رفتیم توى زآره، خونه» گفتم:

 «من هم با کلى آدم توى زیرزمین بیمارستان هستم...» گفت:

 «سالم... مامان...» گفت:اى مىاى نیمه تمام ماند که با لحن شیرین کودکانهحرفش با برخاستن صداى دخترانه

الو، مبادا از زیرزمین » اش رفتم، تا این که پدرش باز گوشى را گرفت:پشت تلفن کمى قربان و صدقه

بیرون بیاى. پیرمرداى اینجا میگن این بزرگترین گردبادیه که تا حاال دیدن. ممکنه خیلى خطرناك باشه. مراقب 

 «با...



85 

 

صدایش با توفانى الکتریکى قطع شد، و متوجه شدم که گردباد به نزدیکى ما رسیده است. آن موقع هیچ حدس 

 شنوم.داى شوهرم را مىزدم این آخرین بارى است که صنمى

آنچه که پس از آن رخ داد به کابوسى شبیه بود. اول برقها قطع شد و سکوتى سنگین و مرگبار برقرار 

ى بم و قدرتمند کرد. بعد همهمهشد که صداى دم زدن من و راجر در تاریکى زیرزمین به سختى در آن رسوخ مى

هر لحظه ممکن است دنیا بر سرمان خراب شود. سر و  توفان برخاست و چنان غوغایى برپا شد که حس کردم

صداى شکستن اشیا و خرد شدن دیوارها چنان واضح بود که تردیدى در مورد ویران شدن خانه برایم باقى 

نگذاشت. بعد به تدریج صدا کم و کمتر شد و فرانچسکا دور شد. ساعتها طول کشید تا جرأت کنم از پناهگاهم 

  همین موضوع جانم را نجات داد.بیرون بیایم و احتماال

حرکت ى اطرافم چنان شوکه شدم که براى مدتى همانطور بىوقتى از زیرزمین بیرون آمدم، از دیدن منظره

 اى زد زیر گریه.بر جایم باقى ماندم. راجر زودتر از من به خود آمد و با صداى خفه

ى ما و مان بود، به دشتى مسطح تبدیل شده بود. هیچ اثرى از خانهمان، یا دقیقتر بگویم، جایى که قبال خانهخانه

هاى شکسته بود و درختان تزئینىِ از ریشه درآمده، و هاى همسایه بر جاى نمانده بود. فقط خرده ریزهخانه

 . هاى همسایه بودهایى که زمانى ورودى زیرزمین خانهحفره

ها، رفتارى غیرمنتظره از خود نشان ى خانهى شهر، و ویران کردن همهفرانچسکا، پس از عبور از میانه

ى مردمى که داده بود و بار دیگر مسیرى را که یکبار پیموده بود، در پیش گرفته بود. به این ترتیب، بخش عمده

هاى پیرمان، آقا و خانم بلعیده شده بودند. همسایهش از پناهگاهشان بیرون آمده بودند، در کامش اپس از گذشتن

 پوزولسکى، پدر دیویس و خادم کلیسا، گیلبرت، و دخترم...
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اولین بار بود که به همایشى بین المللى دعوت شده بود. یعنى اگر بخواهیم دقیقتر باشیم، باید بگوییم 

رام روى صندلى چرمى اتاق کنفرانس نشست، به فکر کرد. وقتى که آاولین بار بود که به خارج از کشور سفر مى

ى پرزرق و برق در ى روستایى کوچک و قشنگشان در اطراف گرگان تا این کنگرهو خیال فرو رفت. از خانه

 استکهلم، خیلى راه بود. 

که  زودتر از زمان موعود رسیده بود و سالن کنفرانس تقریبا خالى بود. به یاد حرفهاى دکتر مالیرى افتاد

سرى توصیف کرده بود، و در دل به وسواسهاى آنها خندید. رئیس دانشکده، دکتر ستوده، یک مأموریتش را فوق

ى بایدها و نبایدهاى مسافرتش توجیهش کند، و قانعش کند که با همسفر ساعت وقت صرف کرده بود تا درباره

چشمان مظنون و حالتى که نوعى  ناخوشایندش همکارى کند. همسفرش، پسر جوان خجول و ساکتى بود با

دانست باشد، اما رامین خوب مى« مأمور تدارکات»اش کرد. قرار بود عنوانِ رسمىبدخواهى را در ذهن تداعى مى

اى که اند. پسرك که اسمش مقیمى یا چیزى شبیه به این بود، از نخستین لحظهکه او را براى پائیدنش فرستاده

کرد کسى با مدارج علمى رامین به او ادبانه از خود نشان داده بود. شاید فکر مىى بىهمدیگر را دیده بودند رفتار

خواست دست باال را بگیرد. به هر صورت، خیلى زود معلوم شد که این اعتنایى خواهد کرد و از این رو مىبى

 رفتارش اشتباه بوده است. 

ست جز مطیع. جوانک که سعى کرده بود رامین، در یکى دو برخورد اول نشان داده بود که هرچیزى ه

در مورد خطر مأموریتش براى امنیت ملى سخنرانى کند، پس از بر زبان آوردن یکى دو جمله با تعجب دید که 

ربط را خالصه کند و وقت خودش و او را تلف نکند. رامین حرفش را قطع کرد و از او خواست این حرفهاى بى

ى یتى و حفاظتى را برایش آورده بود تا امضایش کند، با برخورد خشمگینانهبعد هم که فهرستى از قوانین امن
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آمیز بود. این که رامین هنگام سفرش جز در رامین روبرو شده بود. البته برخى از بندهاى آن فهرست واقعا توهین

ویل دهد، به حضور آن جوانک با کسى حرف نزند، و این که آخر هر شب گزارشى از وقایع آن روز را به او تح

رسید. رامین در همان برخورد اول، روشن کرد که حرف هیچکس را گوش نخواهد کرد. او در معنى مىنظر بى

ى تعهدنامه در چند سطر دالیل احمقانه بودنِ این تعهدها را نوشته بود و به دکتر مالیرى گفته بود که زیر برگه

از آن طرف هم جوانک کلى سر و صدا کرده بود و تهدیدهاى  ى سر و کله زدن با چنین آدمهایى را ندارد.حوصله

 تجدید نظر شود.ی دکترا برای دورهزیادى که این رفتارها از عالیم ضدانقالب است و باید در گزینش رامین 

زد، دانشکده آدم دیگرى را براى فرستادن به کنگره نداشت. همه یا انگلیسى بلد همانطور که حدس مى

. به همین دلیل هم دکتر ستوده از او دلجویى کرده ای نداشتبودند که فرستادنشان فایدهسواد بىدر آنقنبودند، یا 

ى تعهدنامه را پاره کرده بود و بابت رفتار جوانک از او عذرخواهى کرده برگهمامور تدارکات  بود و جلوى چشم

هم کسى جز همین مقیمى را براى فرستادن بود. چیزى که حسابش را نکرده بود، این بود که گویا نیروهاى دولتى 

 به همراه او نداشتند. چون وقتى براى پرواز به فرودگاه رفت، باز با او روبرو شد. 

اش این بار ریشش را زده بود و لباس تمیزترى پوشیده بود، اما همان نگاه مظنون و تیره همچنان در چهره

داند و اصال براى معلوم شد که زبان انگلیسى را هم خوب نمى تردید پارتى کلفتى داشت، چون بعداباقى بود. بى

اى هم که به استکهلم رسیدند، دست و پاى خود را گم کرد و چنان . از لحظهردچنین مأموریتى شایستگى ندا

شد. مالید و بدون او از هتل خارج مىخواست سرش را شیره مىناشیانه رفتار کرد که رامین هر وقت دلش مى

دانست جلوى در محل کنگره ارى که هنگام بیرون رفتن از هتل به او خبر داد، صبح همان روز بود، چون مىتنها ب

 اند و جز دعوت شدگان کسى را راه نخواهند داد. نگهبان گذاشته
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اى که براى دانشگاه فرستاده بودند، به روشنى ذکر شده بود که موضوع کنگره فوق سرى در دعوتنامه

اند باید در جریان آن قرار بگیرند. در عضاى گروهى که بر موضوع بارش تگرگهاى فلزى کار کردهاست و تنها ا

آورى شده بود، فرستاده بودند، وگرنه به هاى خوبى که در خلیج فارس جمعواقع این دعوتنامه را به دلیل نمونه

پیش معلوم بود. کسانى که نامه را دریافت  ى ماجرا ازانداختند. بقیهاحتمال زیاد پژوهشگران ایرانى را از قلم مى

کرده بودند، موضوع را براى دوستانشان گفتند و آنها هم با افتخار ماجرا را براى همکاران و دوستان دیگرشان 

تعریف کردند، و به این ترتیب خیلى زود همه فهمیدند که چنین دعوتى از ایران به عمل آمده. این جوانک هم 

کرد ملت ایران به خاطر ایمان از آنهایی بود که فکر میاین خبر موى دماغ دانشگاه شده بود.  به دنبال درز کردن

 استوارش تدارك یک سفر خارجی را به او بدهکار است. 

زد به هتل برگشته بارید و مه خیابانها را پوشانده بود. حدس مىاز پنجره بیرون را نگاه کرد، باران مالیمى مى

همان جا ایستاده  اصال از او بعید نبود ولیار دیوارهاى دانشگاه در این باران کارى احمقانه بود، باشد، ایستادن کن

 . براى دقایقى، دلش براى همسفرى که با مأموریت خبرچینى همراهش کرده بودند، سوخت.باشد

تاق باالخره، زمان آغاز کنگره فرا رسید. دعوت شدگان یک به یک سر رسیدند، و در محیط کوچک ا

شان از شدند و همهکنفرانس به گفتگو با هم پرداختند. شمارشان بسیار کم بود، دست باال چهل نفر مى

ى شناسان نامدار بودند. یکى از آنها، دکتر هیلدبرَندِ مشهور بود که پیش از این کلى از مقاالتش را در زمینهزیست

گفتند در این سمینار حرفهاى مهمى چینى بود که مىداران خوانده بود. دیگرى هسین یوآنِ جانورشناسى مهره

 براى گفتن دارد. 
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همانطور که در فهرست برنامه نوشته شده بود، هیلدبرند بحث را شروع کرد. در مورد بارش تگرگهاى 

بار دیگر تکرار کرد. گفت که در مورد این بارش عجیب  ند،دانستفلزى توضیح کوتاهى داد و آنچه را که همه مى

کند و موجودات کوچک یافت شده در نظریه وجود دارد. یکى نوعى هجوم موجوداتى فرازمینى را فرض مىدو 

ى طبیعى داند، و دیگرى که به نوعى پدیدهى فضایى مىى فلزى تگرگ را سرنشینان نوعى سفینهدرون پوسته

ه تصادفا نوعى ناشناخته از ک ،داندانگیز مىمعتقد است و بارش تگرگهاى فلزى را نوعى بارش شهابى شگفت

هاى خود گیر انداخته و به زمین رسانده است. بعد خودش به دفاع از حیات فرازمینى را هم در درون تکه پاره

هایى متفاوت دارند و بخش مهمى از آنها اصوال فاقد سرنشین نظر دوم پرداخت. به ما نشان داد که تگرگها اندازه

 هستند. 

ى آمد و اسم مشکلى داشت رشتهى سیاهپوست که از هاوائى مىفیزیکدان دورگهبعد از او، یک اختر  

سخن را به دست گرفت و توضیح داد که از دید او تگرگهاى فلزى مصداق بارزى از هجوم موجودات بیگانه به 

است که اى بوده ى یکپارچهى تگرگها در اصل تودهزمین هستند. با محاسبات نجومى جالبى نشان داد که توده

شش روز پیش از شروع تگرگها به مدار زمین وارد شده و در آن زمان یک جرم یکپارچه و منفرد بوده. بعد هم 

هاى ریزى تبدیل شده و بر زمین باریده شش روز در مدار زمین چرخیده و ناگهان انگار منفجر شده باشد به دانه

ها منظمتر از آن است که در اثر انفجار تولید شده است. بعد هم با محاسباتى پیچیده نشان داد که شکل تگرگ

اند و هنگام عبور از کردهاند که مانند سفینه عمل مىاى بودهباشند. از دید او این تگرگها در واقع واحدهاى ساده

اند تا مشکالت مربوط به شتاب گرفتن و حرکت هماهنگ با هم را حل چسبیدهاى به هم مىفضاى بین ستاره
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داد متوسل شد تا نشان دهد که هایى که توزیع بارش تگرگها بر زمین را نشان مىالوه بر این به نقشهکنند. ع

 توانسته از جنس بارش شهابى تصادفى و غیرانتخابى باشد. اند، و این نمىها باریدهتگرگها همیشه بر اقیانوس

ها و بخشهاى ه بارشهایى در دریاچهدر اینجا بود که من هم وارد بحث شدم و این ایراد را مطرح کردم ک

توان تمام بارشها را هوشمند دانست. به آمارى که در مورد بارش پیرامونى آنها هم گزارش شده و بنابراین نمى

ى اورمیه در دست بود اشاره کردم و نشان دادم که در بخشى ایران، حتى در تگرگها در دریاى خزر و دریاچه

 ایم.تثنایى و موردىِ تگرگها را داشتههاى اسکویر مرکزى هم بارش

یک نفر دیگر از حاضران که دختر چشم ابرو مشکى جوانى بود، از حرفم پشتیبانى کرد و جداولى را 

نشان داد که بر مبناى آن حرکت تگرگها در جو زمین جهتدار نبوده و دقیقا مانند بارش شهابى از گرانش و حرکت 

ا این وجود هیچکدام از ما نتوانستیم متمرکز بودن بارشها بر اقیانوسها را کرده است. بوضعى زمین تبعیت مى

 اند. توجیه کنیم. چون مسلم بود که بیشتر از نود درصد تگرگها در آن مناطق فرو ریخته

زد. اش حرف مىبراى مدت کوتاهى بحث در میان حاضران مغشوش شد و هرکس داشت با بغل دستى

صدایش را صاف کرد و همه ساکت شدند تا ببینند حرفش چیست. هیلدبرند که از  تا این که دکتر هیلدبرند

من همانطور که گفتم، هوادار غیرهوشمند فرض شدنِ » ، گفت:نمودراضی میتوجه همه اش در جلب کامیابی

. بعد، امام را هنوز برایتان نگفتهى مورد نظر هستم. اما دلیل اصلىموجودات کشف شده و طبیعى بودن پدیده

ها را به ما داد تا دست به دست بگردانیمش و نگاهش اى متنوع از عکسها و نقشهکیفش را باز کرد و مجموعه

خواست پیدا کرد تا برایمان کنیم. خودش هم مشغول گشتن در داخل فایلهاى رایانه کرد و اسالیدهایى را که مى

 «یم.کردنشان دهد. همان عکسهایى بود که داشتیم نگاهشان مى
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هیلدبرند برایمان توضیح داد که به همراه گروهى از دانشجویان و همکارانش پژوهش کاملى بر آناتومى 

موجودات کشف شده انجام داده است. آنگاه نتایجى را که به دست آورده بود برایمان خواند. همان طور که انتظار 

زمینى شباهت نداشتند. از نظر آناتومى،  ىهاى شناخته شدهداشتیم، موجودات کشف شده به هیچ یک از رده

شباهت دورى با بندپایان داشتند. اما دکتر هیلدبرند نشان داد که به دو دلیل کامال با حیات زمینى تفاوت دارند. 

هاى شیمیایى بدنشان از جنس ژرمانیم و وانادیم بود، و این ى چرخهنخست آن که بخش مهمى از یونهاى واسطه

ى بدنشان هیچ شباهتى با پروتئینها و ى زمین بود. دیگرى این که ترکیبات سازندهپوستهعنصرى کمیاب در 

شد. مهمتر از همه این که ترکیب بدنشان هایى هم دیده مىماکرومولکولهاى شناخته شده نداشت. البته شباهت

توانست ى پلیمرى که مىمانند جانداران زمینى بر کربن مبتنى بود و ساختارى شبیه به ساخت سلولى و ترکیبات

نوعى کد ژنتیکى فرض شود در بدنشان یافته شده بود. با این وجود این ترکیبات که مولکولهاى غول آساى 

 شدند. ها وجود نداشتند و در بخشهاى خاصى از بدن با تراکم خیلى زیاد دیده مىاى بودند، در تمام سلولپیچیده

گفت، مى موجودات متمرکز شد. بسیارى از چیزهایى را که مىبعد از این حرفها، هیلدبرند روى آناتو

ى موجودات بین سه تا هفت میلیمتر است. و این که فاقد جنسیت یا دانستیم. این که اندازهخودمان پیشاپیش مى

بندى هستند و ظاهرا همه به یک گونه و یک جنس تعلق دارند. همچنین به این حقیقت اشاره کرد که تنوع رده

شود که گویا به مراحل متفاوت رشدشان زیادى از نظر پیچیدگى ساختارهاى بدنى در میانشان دیده مى تنوع

 شان همسن نبودند و برخى بالغ و بزرگ و برخى نوزاد یا حتى احتماال جنین بودند. شد. یعنى همهمربوط مى

هایى مستقل تشکیل ن از تکهى جالب ساختار بدنشان بود که به بندپایان شباهت دورى داشت. بدنشانکته

شدند. از هر بند بدنشان یک جفت شدند و با پوستى کلفت و پشمالو پوشیده مىشده بود که روى هم سوار مى
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اى داشت. بدن این زد. سرى مشخص داشتند که اندامهاى حسى بسیار سادهپاى دراز و شبیه به کرم بیرون مى

اى از مواد شبه پاشید و به لختهز خروج از کپسول فلزى از هم مىموجودات بسیار ظریف بود و خیلى زود پس ا

داد شد. به همین دلیل هم رفتار و ویژگیهاى دیگر این موجودات بررسى نشده بود. شواهد نشان مىآلى تجزیه مى

ین اى پس از اى زندهکنند و بنابراین هیچ نمونهکه تگرگها دست باال پس از سه ساعت شروع به گندیدن مى

 تاریخ از این موجودات به دست نیامده بود. 

بعد، نوبت به مهمترین موضوع رسید. چیزى که من در آزمایشگاهم به آن توجه کرده بودم و منتظر بودم 

ها پیدا تا شاید بتوانم جوابى برایش پیدا کنم. موضوع آن بود که من نتوانسته بودم ساختارى شبیه به مغز در نمونه

هاى مفصلى به ما ن براى موجوداتى که فضانورد بودند بسیار غیرعادى بود. دکتر هیلدبرند با نقشهکنم. البته ای

توانند براى انتقال و پردازش اطالعات به نشان داد که موفق شده ساختارهایى را در موجودات کشف کند که مى

 کار گرفته شوند و در واقع نوعى دستگاه عصبى ساده باشند. 

ى سر موجودات، و دوتاى دیگر در پهلوهاى بدن، ى عصبى ساده در ناحیهکه یک گرهاو نشان داد 

ى اصلى این بود که این دستگاه شد. اما مسئلههمانجایى که تراکم ماکرومولکولهاى وراثتى بیشینه بود، دیده مى

ات کشف شده، دست موجود» عصبى بسیار ابتدایى بود. دکتر هیلدبرند حرفهایش را به این ترتیب خالصه کرد:

توانند کمى حرکت کنند، به طور خیلى ابتدایى از محیط اطرافشان غذا بگیرند، و کمى اطرافشان را با باال مى

توجه در آنها یافت نشده، و به همین دلیل شاخکهایشان بو بکشند. هیچ اثرى از دستگاه حسى پیچیده یا مغزِ قابل

اى را توانند سفینه. به عبارت دیگر، چنین موجوداتى به هیچ عنوان نمىرسد که هوشمند باشندهم بعید به نظر مى

 «که با ساز و کارى چنین پیچیده از سیارات دیگر به زمین برسد، طراحى کرده و ساخته باشند.
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با پایان گرفتن نطق طوالنى هیلدبرند بار دیگر بحثى در اطراف میز در گرفت. من هم هوادار این نظر 

ى تگرگها را در جایى دیگر موجودات شایستگى فضانورد و هوشمند بودن را ندارند، و باید ریشهبودم که این 

اسمش -جستجو کرد. استاد مسن و موقرى که پهلوى دستم نشسته بود در بحثى که میان من و دختر مومشکى 

هایى آزمایشى بوده نمونه درگرفته بود، وارد شد و اینطور اظهار نظر کرد که شاید این موجودات -دکتر جردن بود

اند. چیزى شبیه به سگهایى که ما براى آزمایش به فضا ها در آن نهاده شدهباشند که توسط سازندگان سفینه

 کرد. فرستیم. ولى حجم تگرگها و تعداد بسیار زیادشان این فرض را با مشکل روبرو مىمى

ى در این موقع بود که دکتر هسین یوآن به حرف آمد و با صداى شرمگین و آرامى که داشت، و لهجه

 اش، همه را وادار کرد که سخنشان را قطع کنند و به حرفهایش توجه نمایند. ى چینىبریده بریده

اى او چند پرسش کلیدى و جالب توجه را مطرح کرد. نخست این که آیا تگرگها فقط از این موجودات و پوسته 

اى اى از جنس مادهى حجم تگرگ از گوشتهدانستیم. بخش عمدهى ما مىفلزى تشکیل شده بودند؟ پاسخ را همه

شد و شد، تجزیه مىبه کپسول وارد مى آلى پر شده بود که ساختارى بسیار ظریف داشت و با اولین شکافى که

 گشت. ى سفت و خمیر مانندى تبدیل مىبه زمینه

شد. ظاهرا دلیل از بین رفتن فضانوردان کم هوشِ یوآن به همین فرآیند مربوط مىپرسش دوم هسین

قیق، موفق اى از آزمایشهاى دى داخل کپسول بود. او در جریان مجموعهداخل کپسول، همین تجزیه شدنِ گوشته

ى مورد نظر جلوگیرى کند و در نتیجه موجودات سرنشین کپسول براى بیش از ده ى گوشتهشده بود از تجزیه

 ساعت زنده مانده بودند. به ظاهر پایدارى بدن آنها به حضور این گوشته و دست نخورده بودنش وابسته بود. 
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ید او، این گوشته در واقع نوعى لباس فضایى اش را طرح کرد. از دى انقالبىبعد، دانشمند چینى نظریه

براى موجودات مورد نظرمان بود. لباسى که شاید برخى از کارکردهاى پیچیده مانند پردازش اطالعات و اندیشیدن 

شد. به طور خالصه، او معتقد بود حضور موجودات مورد نظر در داخل کپسول تنها تنها در حضور آن انجام مى

آن هم فضانورد بودنشان است. اگر این موجودات فاقد دستگاه عصبى الزم براى ساخت چنین دهد و یک معنا مى

اى بودند، پس الزم بود نقص مورد نظر در جایى جبران شود. این جا، همان گوشته بود. از دید او آورىفن

فضانوردان ما، و ى فلزى، در عمل نوعى لباس پیچیده بود که کارکردهاى حسى و حرکتى ى درون پوستهگوشته

شد. این لباس به ظاهر در جریان شکافته شدن همچنین پایدارى ساختار بدنشان تنها در درون آن ممکن مى

برد. سرنشینانى که اگر مستقل ها را از میان مىرفت و به همین دلیل هم سرنشینان سفینهى سفینه از میان مىپوسته

 نمودند. انگیز مىجوداتى ساده و رقتشدند، مواز لباسهاى خود در نظر گرفته مى

ى هسین یوآن بحثهاى زیادى را در میان حاضران بر انگیخت. هیلدبرند، همچنان معتقد بود مغز نظریه

ابتدایى این موجودات ظریف حتى اگر با پشتیبانى چنین لباس فضایى عجیبى هم همراه شود، براى تولید هوش 

هم در آن میان به خود جرأت داد و به این نکته اشاره کرد که ساختار  و فنون فضانوردى ناکافى است. رامین

ى هسین یوآن همخوانى ندارد. چون هیچ ارتباط ارگانیکى بین بدن موجودات و گوشته پیدا موجودات با فرضیه

هاى لولهى گوارش موجودات توسط نشده بود. البته خودِ هسین یوآن با اسالیدهایى نشان داد که بخشهایى از لوله

توان به حساب ظریفى با بخشهایى از گوشته ارتباط دارد، ولى خودش هم قبول داشت که این ارتباط را نمى

 وجود ارتباط عصبى بین این دو دانست. 
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جلسه، بعد از چهار ساعت بحثِ پر جوش و خروش به پایان رسید. وقتى رامین از ساختمان محل کنگره خارج 

 دوانید.وار در مغزش ریشه مىاى غیرعادى و دیوانهى فرضیهشده بود، جوانهشد، در فکر و خیال غرق 
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گفتند تهران در سى سال اخیر چنین بارشى نداشته است. براى مریم که برف همه جا را پوشانده بود. مى

گذرانده بودند. سابقه بود. دو سه روز اول را همه به شادى تازه بیست و سه سالش شده بود، چنین چیزى کامال بى

هایى که تعطیل شده بودند و براى برف بازى بیرون آمده بودند، پر شده بود و با وجود اىخیابانها از بچه مدرسه

مختل شدن آمد و شد در برخى از خیابانها، مردم همه خوشحال بودند. اما وقتى بارش ادامه پیدا کرد و بعضى از 

ها هم هاى مردم زیر یک کوه از برف پنهان شد، سرخوشىو ماشینهاى شمال شهر غیرقابل دسترسى شد کوچه

اش را در مورد برف از دست داده بود، مریم بود. چون بینىپایان یافت. آن روز صبح، یکى از کسانى که خوش

 ى تجریش کلى پیاده راه برود. ناچار شد براى رسیدن به رصدخانه

اى براى بدقولى د همه جا خلوت است. پدرام که از هر بهانهوقتى باالخره در را باز کرد و وارد شد، دی

. مریم که در حین راه رفتن در حضور نداشتکرد، نیامده بود و در ساختمان کسى جز سرایدار پیر استفاده مى

اش نگاهى انداخت. ى رایانههاى پر از برف فکرى به سرش زده بود، به سمت اتاقش دوید و به صفحهکوچه

شد که پیامِ گرفته شده توسط سِتى ذهنش را به خود مشغول کرده بود. پدرام بعداز کمى ور فته مىحدود یک ه

رفتن با کدهاى به دست آمده، به این نتیجه رسیده بود که اینها احتماال تقلبى هستند. چون شدت امواجشان خیلى 

ودند و آنها احتماال ساختگى بودند زیاد بود و در میانشان بخشهایى وجود داشت که بیست سال پیش ثبت شده ب

کرد. هیچ شان مطمئن مىو منشأ زمینى داشتند. با این وجود چیزى در کدها وجود داشت که مریم را به اصالت

دانشجوى بازیگوشى نبود که کدى چنین پیچیده را براى سر به سر گذاشتنِ اخترشناسان ابداع کند. کدها یا نشانگر 

متها بودند، یا معنایى داشتند که جدى بود و در اثر شوخى ایجاد نشده بود. مریم چندین اى تصادفى از عالتوالى

تر روى آورده بود. هاى خالقانهالگوى کشف رمز را آزموده بود و هیچ کدام جواب نداده بود. بعد به روش
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و به دنبال کلیدهاى ممکن  هاى مشابه و الگوهاى موجود در پیام را استخراج کندهایى نوشته بود تا توالىبرنامه

 براى واگشایى آنها گشته بود.

هایى اش مدام روشن بود و نتایج محاسبات و الگوهاى استخراج شده را در دنبالهدر چند روز گذشته رایانه

ها به این الگوها خیره شده بود، و اطمینان یافته بود که چیزى در این پیام کرد. براى ساعتطوالنى ذخیره مى

اى از الگوهاى تکرارى را از پیام استخراج کرده بود دارد. اما رمز آن را نتوانسته بود بشکند. رایانه مجموعه وجود

توانست به عنوان واژگانِ متن فرستاده شده در نظر گرفته شود. اما این واحدهاى تکرارى معناى خاصى که مى

 ورد معنا و محتوایشان چیزى بداند. نداشتند. مریم مشتى عالمت را در دست داشت، بى آن که در م

ها به رصدخانه رسیده بود، حس ى توى کوچهزدهاما حاال که با صورتى یخ کرده از سرماى باد برف

شد. برف، یا در واقع آب، که کرد کلیدى را براى فهمیدن معناى آن در دست دارد. ماجرا به برف مربوط مىمى

زى جهانى براى ارسال پیام از سوى فرازمینیان باشد. اگر این طور بود، کلید حیات بر زمین بود، ممکن بود رم

 اش راهى براى معنا کردن پیام باشد. بایست یکى از خصوصیات شیمیایى آب، یا شاید ساختار فیزیکىمى

مریم چند روش مختلف براى تبدیل کردن فرمول شیمیایى آب به کدهایى ساده را امتحان کرد و به نوبت 

هایى ا به نرم افزارش خوراند تا از آنها براى واگشایى رمز پیام استفاده کند. دو سه مورد اول به ترجمهآنها ر

را با وزن اتمى آب و هیدروژن ترکیب کرد،  H2Oى شدند. اما وقتى معادله ى سادهربط و نادرست منتهى مىبى

داد، معلوم شد که حدسش رمزها به دست مىاى که برنامه از اوضاع فرق کرد. با نمایش اولین سطرهاى ترجمه

توانست اش، به اطالعاتى خیره شد که مىدرست بوده است. مریم براى دو ساعت بعد، میخکوب شده پشت رایانه

 اولین پیغام مستند موجودات غیرزمینى براى آدمیان باشد...
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ریشتر، مقدار کمى نبود. شانسى که  8/9. است ى دنیا در چهل سال اخیر بودهترین زلزلهگفتند مهیبمى

شان، اینکه خیلى هم از ساحل همه آورده بودند، این بود که مرکز زلزله در وسط اقیانوس قرار داشت، و بدشانسى

 ها سر رسیدند. زدند، که اولین موجها در ساحل قدم مىى پیش از کریسمس بود، و توریستدور نبود. یکشنبه

یه جزر بود. اما وسط روز، و خیلى شدید. من آن موقع توى رستوران بودم ولى بعدا از اش چیزى شباولین نشانه

گفتند طرفهاى ساعت ده صبح آب دریا ناگهان به عقب کشیده شده و ساحل تا حدود زبان مردم شنیدم که مى

رمان چنین چیزى کس در شهشان حدود ده متر بود. هیچصد متر عقب رفته. بعد، موجها سر رسیدند. ارتفاع بعضى

را به یاد نداشت. من که از بچگى در کنار دریا بزرگ شده بودم، روزهاى توفانى زیادى را به یاد داشتم و طغیان 

ام توى دریا بودیم که هوا گرفت و رعد و برق و توفان دریا را در هم دریا را زیاد دیده بودم. حتى یک بار با دایى

گفتند یم. اما هیچ کدام با موجهایى که آن روز دیدم قابل مقایسه نبود. مىکوبید، طورى که نزدیک بود غرق شو

گویند. ما در شهر ساحلى قشنگمان برایش اسمى نداشتیم، هرچند بعدها ها به این جور موجها تسونامى مىژاپنى

 کردند. از آن یاد مى« بال»مردم با اسمِ 

هایى که در ساحل بودند خیس شدند و یکى دو موج اول، شدید بود، اما خسارت زیادى نزد. توریست

رسید که چند تا از تا قایق که صبح زودتر از معمول به دریا زده بودند، واژگون شدند. خبرهایى از ساحل مى

 اند. اما این تازه اول ماجرا بود. ها که براى شناى صبحگاهى به دریا رفته بودند، ناپدید شدهتوریست

د سر رسید، و تمام ساحل را در هم کوبید. من که در مرکز شهر پادوى یک هتل موج دوم نیم ساعت بع 

هاى موج اول به ساحل بروم. بعدها شنیدم هاى دیگر براى دیدن خرابىبودم، شانس آوردم و نتوانستم مثل خیلى

مع که موجهاى بعدى یکایک به خشکى هجوم آورده بودند و کسانى را که براى کمک به بقیه در ساحل ج
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ترین موج، همان که حدود ده متر ارتفاع داشت را خودم با چشمهاى کشیدند. وحشتناكشدند به کام خود مىمى

ى شغلى دیگر معنایى نداشت. براى همین هم همراه خودم دیدم. آنقدر اوضاع شهر به هم ریخت که کار و وظیفه

شد، هنوز دو سه خیابان با گ از دور دیده مىبقیه به طرف ساحل رفتم. خوشبختانه دیر رسیدم و وقتى موج بزر

آمد، سر جاى خودم خشک شدم. ى عظیمى از آب که از سمت افق پیش مىساحل فاصله داشتم. با دیدن دیواره

باور کردنى نبود که در روزى آفتابى مثل این، چنین موجى درست شود. چیزى که همه را غافلگیر کرد، همین 

 زده بود و بادى هم نوزیده بود. همه چیز یکدفعه شروع شده بود و این سابقه نداشت. بود. حتى رعد و برقى هم ن

فت و همراه خودش به درون ررفت، بازوى مرا گیکى از کسانى که همراه جمعیت به طرف ساحل مى

پشت بام . زن مسنى که در را باز کرده بود، پیشاپیش ما به طرف دادنجات را جانم با این کار ساختمانى کشید و 

اش رسیدیم، موج تقریبا به ساحل رسیده بود. دوید. ما هم همین کار را کردیم، وقتى به پشت بام خانهمى

لرزد. موج از ساحل رد شد، به برخوردش با ساحل چنان وحشتناك بود که همه حس کردیم زمین زیر پایمان مى

اى که ما روى بامش ایستاده بودیم ز جا کند. خانهشهر وارد شد، و همراه خودش دهها قایق و اتوبوس و خانه را ا

اى ى دوم خانه باال آمد و مثل دیوى لگام گسیخته همه چیز را در هم کوبید. براى لحظهسه طبقه بود و آب تا طبقه

به نظرمان رسید خانه روى آب شناور شده جریان آب اسکلتش را از جا در آورده. اما خوشبختانه خانه محکم 

ها و هاى خانهتوانستیم روى سطح آب آدمهایى را ببینیم که البه الى گل و الى و تکه پارهاب نشد. مىبود و خر

 زدند.هایشان قبل از مرگ دست و پایى هم مىهاى نخل گیر افتاده بودند و بعضىتنه

 آنطور که بعدها گفتند، فاجعه بیشتر از صد هزار نفر تلفات انسانى به بار آورده بود.
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بینید براى شادى روح او در معبد روشن ت دختر من پیرودى هم همانطور روز گم شد. این شمع را که مىدوس 

 ام. راستش خودم اعتقاد چندانى به این حرفها ندارم، اما پیرودى بودایى مؤمنى بود...کرده
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زیادى در هاى مشابه، سر و صدا و تبلیغات همایش فقط یک نصف روز طول کشید. بر خالف برنامه

این «. دستاوردهاى نو در حیات برون زمینى» زد:موردش نکرده بودند. اسم سمینار هم چندان چنگى به دل نمى

مینار را در فرهنگسراى دانشجو سکرد. ى کمى از مردم و اهل دانشگاه را به خودش جلب مىعنوانى بود که عده

اد بود و تالش کرده بودند در اطراف فرهنگسرا در پارك اشراق برگزار کرده بودند. شرکت براى عموم آز

هاى خالى را دید، متوجه شد که این نویسى و تبلیغاتى بکنند. اما وقتى بهرام وارد آمفى تئاتر شد و صندلىپارچه

 تبلیغات چندان مؤثر نبوده است. 

آنجا رسید، هنوز کمى دیر رسید. قرار بود کنگره ساعت نه صبح شروع شود. اما وقتى ساعت نه و نیم به 

ها نیامده بودند. دبیر همایش، که مرد جوانى با هیکل چاق و درشت و عینکى ته استکانى بود، با چابکى سخنران

اى وارد شد که برق سالن کرد به کارها سر و سامانى بدهد. لحظهدوید و تالش مىاز این طرف به آن طرف مى

ى برق را در دست دارد. باالخره گشتند که کلید جعبهرایدارى مىهنوز روشن نشده بود و همه در به در دنبال س

کرد از بلندگو پس از یک ربع نشستن در تاریکى، همایش شروع شد. صداى نوارى که سرود ملى را پخش مى

تئاتر گم شده بودند با کمى تردید براى هاى آمفىى صندلىى گستردهبرخاست و یکى دو جین آدمى که در پهنه

زدند تر نشسته بودند و داشتند با هم حرف مىاحترام بلند شدند. چند نفرى که ته سالن در جاهاى تاریکاداى 

 نشسته باقى ماندند و حتى حرفشان را هم قطع نکردند. پس از سرود، مجرى برنامه باال رفت و حرفهاى قلنبه

د و بعد نوبت به سخنان رئیس همایش هاى خلقت زد و چند بیتى شعر خوانى آسمان و شگفتىاى دربارهسلمبه

 رسید. 
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دکتر بهارمست، که همان جوان سنگین وزن بود، با سرزندگى پشت بلندگو قرار گرفت و شروع کرد به 

ى تجریش چیزهایى هاى رصدخانهحرف زدن. لحنش جذابیتى داشت که توجه حاضران را جلب کرد. او از فعالیت

شان هم گذاشتن بعضى از شواهد که دانشمندان ایرانى هم در تحلیلتعریف کرد و گفت که چگونه با کنار 

اند. بعد هم فهرست سخنرانان را اش را الزم دانستهاند که اعالم عمومىاند، به نکاتى دست یافتههایى داشتهنقش

هادى ى کمى بودند. یک استاد دانشگاه که معلوم بود همین طورى براى جلب موافقت نیکبار مرور کرد. عده

دان بود و یک دانست، یک خانم جوان و ظریف که ریاضىاند و چیز زیادى از کل ماجرا نمىدولتى دعوتش کرده

 اش براى بهرام بسیار آشنا بود. آخرین سخنران هم خود دکتر بهارمست بود.شناس جوان که قیافهزیست

ر مردم سخنانش را تمام کرد، نوبت اى که با دست زدن پرشوبعد از حرفهاى بى سر و ته استاد سالخورده

شناسى به نام رامین مهربان رسید. او حرفهایش را با نمایش اسالیدهایى بسیار عجیب همراه کرد و به زیست

هایشان براى بررسى درون تگرگها اشاره ماجراى بارش تگرگهاى فلزى بر اقیانوسها را شرح داد و بعد به تالش

شناسان مطرح دنیا در این زمینه را مرور ى استکهلم پرداخت و نظر زیستکنگرهکرد. در نهایت هم به شرحى از 

کرد. بعد هم از برداشت خودش دفاع کرد. از دید او، موجوداتى که در تگرگهاى فلزى به زمین آمده بودند، 

موجوداتى که  هاى علمى تخیلى.اند. یعنى چیزهایى شبیه به موجودات داستانها بودهموجوداتى شبیه به سیبورگ

ى ابتدایى است. بخش مهمى از بدنشان با ماشین پیوند خورده بود. او معتقد بود که غالف فلزى نوعى سفینه

ى درون آن به ظاهر ماشینى پیچیده با ماهیتى ناشناخته بوده که بدن ظریف و ناقص فضانوردان را در خود گوشته

مردند و به قدرى د از جدا شدن از آن گوشته به سرعت مىداد که این بدنها بعداد. شواهد نشان مىجاى مى

هایى دانسته شوند. البته ى چنین سفینهتوانستند به تنهایى سازندهرسیدند که نمىهوش به نظر مىضعیف و کم
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ها باعث شده بود اطالعات بسیار کمى ى درون سفینهى بسیار کوچک تگرگها و آسیب پذیرى شدید گوشتهاندازه

ها بسیار نسبت به زنگ زدگى حساس بودند و در رد ماهیت این موجودات به دست بیاید. خودِ سفینهدر مو

ى شدند. گوشته نیز از ترکیب پیچیده و ناشناختهمجاورت هوا خیلى زود به گرد و غبارى زنگ خورده تبدیل مى

عات موجود به فضانوردان نحیف شد و به این ترتیب بیشترین اطالاى درست شده بود که خیلى زود فاسد مىآلى

 شد که درون این گوشته یافته شده بود. و حشره مانندى منحصر مى

ها سالها هایى که رادیوتلسکوپپس از رامین، نوبت به خانم مریم آراسته رسید. او حرفش را با شرح پیام

بودند، شروع کرد. موضوع را طورى بیان قبل گرفته بودند و آنها را به موجودات هوشمند فرازمینى مربوط دانسته 

هاى پیامهاى ى ستى هم چیزهایى گفت و ویژگىى پروژهکرد که نظر همه را جلب کرد. خانم آراسته درباره

آمد که هایش چنین بر مىاصلى را مرور کرد. از حرف منسوب به هوشمندان غیرزمینى را شرح داد و شواهد

اند. شدت ارسالش بعضى از آنها در ساعات و از خود زمین ارسال شده ى این پیامها جعلى بودهبخش عمده

اند، و به فضا اى روى زمین ارسال شدهکرد. به این ترتیب معلوم بود که از منطقهمختلف شبانه روز تغییرى نمى

شد که یک شوند. برخى دیگر از رمزگانى استفاده کرده بودند که کلیدهایى انسانى داشت و معلوم مىمربوط نمى

آدم آنها را فرستاده است. خانم آراسته به مواردى هم اشاره کرد که در آنها دانشجویانى که در موقعیتهاى مختلف 

اى به نمایش گذاشته بودند و به این ترتیب با محض شوخى چیزهایى شبیه به بشقاب پرنده را براى مردم محله

 مردم شوخى کرده بودند. 

گفت از حدود سه دش پرداخت. محتواى حرفش بسیار تکان دهنده بود. مىبعد هم به کشف بزرگ خو

کند، آنها را در جریان پیامى تازه گذاشته که الگوهاى ى ستى کار مىماه پیش یکى از دانشمندان ایرانى که در پروژه
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خارج از زمین ارسال  ى خورشیدى، اما ازتردید از جایى در منظومهاش قبال هم سابقه داشته. این پیامها بىدرونى

شدند. رمز آنها براى مدتى دانشمندان را به خود مشغول کرده بود و سه یا چهار تفسیر متفاوت براى خواندنشان مى

شد ى مشهور را که به دانشمندانى از آمریکا، آلمان، و چین مربوط مىپیشنهاد شده بود. خانم آراسته سه ترجمه

هاى مختلف پیام را اى نوشته بود که تکهافزار سادهودش هم اشاره کرد. او نرمارائه کرد، و بعد به رمزگشایى خ

ها به اى از جملهکرد. به این ترتیب مجموعههایى تکرارى یا الگوهایى منظم کند و کاو مىیابى به پارهبراى دست

به ظاهر از رمزى تشکیل  دست آمده بود که ساختارش با پیامهاى فرستاده شده توسط آدمها کامال متفاوت بود و

 شمولى کدگشایى شود. هاى زیربنایى و جهانبایست بر مبناى دادهیافته بود که مى

ى انواع حیات در کهکشان بود، خانم آراسته از نظم اتمى حاکم بر مولکول آب که احتماال کاتالیزور همه

دان ه بود. بهرام، که با عالقه حرفهاى این ریاضىاى دست یافتبراى واگشایى آن استفاده کرده و به نتایج تکان دهنده

ها و فرمولهاى به کار گرفته شده نمایش داده کرد، بعد از آن که اسالیدهایى حاوى تصویر دنبالهجوان را دنبال مى

اى اش از پیامها را براى مردم خواند. ترجمهشد، متقاعد شد که موضوع بسیار جدى است. بعد، خانم آراسته ترجمه

 ى طوالنى تشکیل یافته بود:که از تکرار یک جمله

ى ما را تهدید ى سرسبز ما به یارى تمام موجودات هوشمند نیازمند است. بالیى بزرگ سیارهسیاره«... 

ى ما مدت بسیار اندکى دوام خواهد آورد. کمک کنید. دانیم. حیات در سیارهاش نمىکند و ما هیچ چیز دربارهمى

 « کمک کنید...

زده گذشت و خود را به دکتر بهارمست رساند. پس از پایان جلسه، بهرام از میان جمعیت اندك اما هیجان

دکتر بهارمست توسط گروهى از جوانانِ دبیرستانى احاطه شده بود. رفتارشان با هم به قدرى صمیمانه بود که به 
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تمام شود. از لحن گفتگویشان د و منتظر ماند تا شناسند. بهرام در کنارى ایستارسید از پیش همدیگر را مىنظر مى

اى از پایان حرفهایشان اى گذشت و نشانهاند. وقتى ده دقیقهجوانها معلوم بود که زمانى شاگرد دکتر بهارمست بوده

 بودهدفى ى بین جوانها و معلمشان حرفهاى بى سر و ته و بىنمودار نشد، شکیبایى بهرام به پایان رسید. مکالمه

تونم آقاى دکتر، مى» رسید قطع شدنش کسى را ناراحت کند. پس بهرام جلو رفت و مؤدبانه گفت:ه به نظر نمىک

 «تون رو بگیرم؟چند دقیقه از وقت

« بله، بله، چرا نتونى...» دکتر بهارمست با لبخندى گشوده به طرفش برگشت و با لحنى صمیمانه گفت:

مانش درخشید که از پشت عینک ضخیمش هم قابل مشاهده بود. معلوم اما خیلى زود برقى از ناآشنایى در چش

ى شرکت کنندگان در این کنگره از رسید که همهبود که بهرام را با آشنایى اشتباه گرفته بود. این طور به نظر مى

 اند. شناختهقبل همدیگر را مى

 «هستم... من در خدمت شماخوب، خوب، » ى جوانان بیرون آمد و گفت:دکتر بهارمست از بین حلقه

شناسى دارم و اخیرا مشاهداتى من بهرام جاویدان هستم، دکتراى حشره» بهرام فورا رفت سر اصل مطلب:

 «هاى شما ارتباط داشته باشد.کنم با یافتهام که فکر مىداشته

ى بسیار رو رفته تر بهرام را ورانداز کرد. بهرام با هیکل ورزیده، لباسهاى رنگ وپدرام با نگاهى دقیق

شد اش انداخته بود، هیچ شباهتى به یک حشره شناس نداشت. مىعادى، و کیف چرمى بند دارى که روى شانه

با این وجود، جدیتى  به سادگى او را با دانشجویى که براى ولگردى از سر کالسهایش جیم شده اشتباه گرفت.

ای از بهرام بدون حاشیه رفتن، خالصهتا آخر بشنود. در صدایش بود که پدرام را وادار کرد تا سخنانش را 

ماجراهایی را که در جنگل گلستان از سر گذرانده بود برایش تعریف کرد و در این مدت دکتر بهارمست حتی 
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 بعد، در حالى که بسیار هیجان زده شده بود، دستان بهرام را فشرد و گفت:یک بار هم سخنانش را قطع نکرد. 

هم هستن که در این مورد حرفهایى براى گفتن دارن، شماره تلفونت رو بده تا قرار  هنفر دیگدوست من، چند »

 «و مدارى بذاریم و همدیگرو ببینیم...
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رفت، وزن هفتاد و هاى پرشمار و براق کاخش در واتیکان باال مىیوزف راتزینگر، در حالى که از پله

اى بر تن داشت و تسبیحى ظریف از جنس د. لباس سیاه سادهکربر دوشش حس مى را هشت سالى که زیسته بود

اى ایستاد تا نفسى تازه کند. به یاد سخنان پاپ جان پل دوم افتاد داد. روى پلهعقیق را در میان انگشتانش بازى مى

یاد  که گفته بود براى مدرن کردن کلیسا حتى از کار گذاشتن آسانسور در قصرهاى واتیکان هم ابا ندارد. و به

دانست که این نظر را رد کرده بود. حاال که بر مسند پاپ تکیه زده بود، مى هیجانیآورد که خودش با چه 

درست بوده است. مردمى که تصویرى اساطیرى از واتیکان و دستگاه کلیساى برای جلوگیری از این کار استداللش 

ا چیزهایى روزمره و امروزى مثل آسانسور روبرو کاتولیک را در ذهن دارند، وقتى در بطن معمارى این مجموعه ب

کنند. تقدس کلیسا و منحصر به فرد بودنش به این ترتیب شوند، به طور ناخودآگاه در عقاید خود تجدید نظر مى

. کلید قدرت کلیسا در ناخودآگاه مؤمنان ندرفت، و این چیزى بود که خادمان مسیح آرزومندش نبوداز بین مى

ت همگى در این مورد دقت کامل به خرج دهند. یوزف راتزینگر آهى کشید و در ذهنش تصمیم بایسبود، و مى

قاطع گرفت که هرگز به نصب آسانسور فکر نکند. بعد، باز گام برداشت و در راه درازى که مقابلش بود پیش 

 رفت.

و قرون وسطایی  که با لباس رسمى گارد سوئیسی ها رسید، یکى از نگهبانانآیىوقتى به اتاق گردهم

عالیجناب » اش به زمین کوبید و با صدایى رسا اعالم کرد:ایستاده بود، در را گشود و با ته نیزهآنجا ى بلند نیزه

 «شوند.پاپ بندیکت شانزدهم وارد مى

هاى سالخورده، که با موهاى خاکسترى اى که اتاق را پر کرده بود، در یک لحظه فرو مرد. کاردینالهمهمه

ماندند، به احترامش سکوت کردند و منتظر ماندند تا شان به برادرانى چند قلو مىاسهاى یک دستِ ارغوانىو لب
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هایشان نشستند. تنها سى در مسند مخصوص پاپ در باالى میز جلوس کند. بعد همگى تعظیم کردند و بر صندلى

بودند. کسانى که از نزدیکترین یاران پاپ صد و پانزده کاردینال کلیساى کاتولیک به این جلسه دعوت شده از تن 

 کرد، شاگردش بودند. ى کاردینالى تدریس مىشدند و بیشترشان در دورانى که در مدرسهمحسوب مى

اش را ى آلمانىاش، که بقایاى لهجهپاپ نفسى تازه کرد و با لحن رسمى و پرطمطراق همیشگى

ام برایتان نوشته بودم، موضوع یز من، همان طور که در دعوتنامهبرادران عز» گفت:به زبان ایتالیایی پوشاند، مى

 «گیرى کنیم.بسیار مهمى پیش آمده است که باید در موردش تصمیم

دانست که همه از موضوع خبر داشتند و در فرصتى که تا زمان انعقاد کاردینالها در سکوت به او نگریستند. مى

 اند.ادى را در مورد مسئله گردآورى کردهاین جلسه در اختیار داشتند، اطالعات زی

اى جهانى رخ داده که کارشناسان آن دانید، به تازگى پدیدههمان طور که مى» پاپ به سخنانش ادامه داد:

ى شما به قدر کافى در مورد این موضوع آگاهى دارید. دانم که همهاند. مىهاى فلزى نام نهادهرا بارش تگرگ

هاى عمومى ارائه شده است. کرده است، برداشتها و تفاسیرى است که از این موضوع در رسانهآنچه که مرا نگران 

اند، و حتى در مواردى اغلب این برداشتها، بارش این تگرگها را به هجوم موجوداتى فرازمینى منسوب کرده

 «ید بسیار جدى است.اند. این از دید من یک تهدگیرى مشابهى را اختیار کردهنهادهاى دانشگاهى هم موضع

اش کاردینال مدینا استیوز که در زمان تدریسش در دانشگاه کاردینالى با او همکار بود، عینک دسته فلزى 

ایم، اما به نظر عالى جناب، ما هم در مورد این ماجرا چیزهایى شنیده» را روى دماغش جا به جا کرد و گفت:

 «.ورد وجود داشته باشدرسد گزارش تایید شده یا دقیقى در این منمى



111 

 

چرا، گزارشهایى وجود دارد. یکى از دوستان ما که از دانشمندان صاحب نام در علوم زیستى » پاپ گفت:

اند، آگاه کرده است. بر مبناى گزارش این است، ما را از پیشرفتهاى پژوهشگرانى که بر این موضوع متمرکز شده

اند. موجوداتى شده و موجوداتى زنده در درونشان کشف شده هاى فلزى گردآورىهایى از تگرگدوست، نمونه

 «کوچک که به بندپایان شباهت دارند.

 «کنید؟ى وجود نوعى هجوم بیگانگان به زمین را تایید مىیعنى شما دارید شایعه» کاردینال استیوز گفت:

کنم لیسا را بازگو مىکنم، من فقط گزارش یکى از دوستان کمن این کار را نمى» پاپ آهى کشید و گفت:

اى اشاره دارد. در صورتى که موضوع حقیقت داشته باشد، کلیسا باید در الوقوع چنین شایعهکه به تایید قریب

 «مورد واکنش خود به دقت اندیشیده باشد و روشى سنجیده براى توجیه عقاید مؤمنان را در اختیار داشته باشد.

شد و در عین انتخابات پاپى رقیب سرسخت راتزینگر حساب مى کاردینال ماریو برگوگلیو، که در زمان

خوب، فرض کنید شایعه واقعیت داشته باشد و » اش گفت:حال دوست نزدیکش هم بود، با صراحت همیشگى

 «شود؟موجوداتى از فضا به زمین آمده باشند. مگر چه مى

توان هدید کننده است. چگونه مىاین موضوع به خودى خود ت» کاردینال بلژیکى گودفرید دانیلز گفت:

ی گناه نخست فدا را به بادافرههاى مسکونى فرزندى ى سیارهبه تردیدهاى مؤمنان پاسخ داد؟ آیا خداوند در همه

خواهید مردم را در مورد مصلوب شدنِ مسیحى توجیه آیا تثلیث در همه جا مصداق دارد؟ چگونه مىکرده است؟ 

 «و در میان موجوداتى بندپا آفریده شده است؟ اى دوردستکنید که در سیاره

من در این موضوع » اش براى همه آشکار بود، پاسخ داد:خواهانهکاردینال برگوگلیو که گرایشهاى آزادى

هاى تکاملى هم تهدید کننده هستند. اما در عمل کردیم گرد بودن زمین و نظریهبینم. زمانى فکر مىتهدیدى نمى
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ى خود غلبه ایم بر مشکالتى جدى در سیارهدانى بر کامیابى کلیسا نداشتند. حاال که ما توانستهدیدیم که تاثیر چن

 «شود بترسیم.هاى دیگر مربوط مىهاى مبهم و دور از ذهنى که به جهانکنیم، نباید از پرسش

گذشته گام به البته نباید فراموش کرد که قضیه این قدرها هم ساده نیست. کلیسا در قرون » پاپ گفت:

گام وادار به عقب نشینى شده است، حضور گالیله و داروین به راستى براى ما پرهزینه بوده است. نه به خاطر 

هاى ى نقض دگمگرایى خطرناکى که نتیجهگرد بودن یا صاف بودن زمین، بلکه به دلیل حاکمیت تدریجى نسبى

 «کلیسایى بوده است.

هاى معنوى خود کتابى گرایى و دور افتادن اروپاییانِ مسیحى از ریشهاین نسبىاى مکث کرد. در مورد پاپ لحظه

 اند. ها آن را خواندهى کاردینالدانست که همهاثرگذار نوشته بود و مى

دانم در سایر کرات برادران من، واقعا نمى» تر بود:تر و قاطعوقتى بار دیگر به حرف آمد، لحنش آرام

ها ه، و خبر ندارم که خداوند بر چند سیاره زندگى را خلق کرده است. اما اگر این گزارشحیات وجود دارد یا ن

هاى کیهانى اشاره کنند، باید براى اعالم موضع صریحى آماده باشیم. هجوم این به نوعى تماس میان تمدن

ا کند. ظهور این موجودات، تواند بسته به میل ما معنا پیدموجودات به زمین، در حال حاضر معنایى ندارد. اما مى

مان، و زندگى انباشته از گناهمان آگاه سازد. برادران تواند نوعى عالمت باشد. عالمتى که ما را بر خطاهاى تمدنمى

گیرمان شده است، که فقط یک معنا دارد، من، اگر به راستى یورشى به زمین صورت گرفته باشد، عقوبتى گریبان

 «اى که باید بابت آن بپردازیم...سا، و فراموش کردن گناه نخستین و کفارههاى کلیغفلت ما از آموزه
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گفتند فاجعه به این دلیل تشدید شده که کمک رسانى دولتى به موقع انجام نشد. اما من این ها مىخیلى

ه استعفا شد، اما ها بعدها خیلى سر و صدا کردند و فرماندار آریزونا هم وادار بکنم. هرچند روزنامهطور فکر نمى

طلب جریان داشت. هایى که بین یک سرى آدم جاهمدارانه بود و تسویه حسابهاى سیاستتمام اینها کثافتکارى

رسانى چیز زیادى تغییر دانستند که با کمککسانى که مانند من در بطن واقعه بودند و سیل را دیده بودند، مى

ها و گردبادها اسم دند. این هم یک مد جدید بود که براى توفانکرد. اسم توفان را کاترینا گذاشته بونمى

گذاشتند. به هر صورت، کاترینا ناگهان سر رسید و کل سواحل ایالت آریزونا را در هم کوبید. شهرهاى زیادى مى

لفات کردند هزاران هزار نفر کشته شده باشند. اما بعدها فهمیدیم که کل تزیر آب غرق شد. اوایلش همه فکر مى

ها باعث شگفتى شد، عظمت حادثه بود. هکتارها هکتار در حدود هزار نفر بوده است. چیزى که بیشتر از کشته

ها و برج زمین کشاورزى و مناطق مسکونى طورى زیر آب رفتند که تا یک هفته بعد فقط نوك شیروانى خانه

ند یک شبه در اقیانوس اطلس غرق شده گفتکلیساها از وسط آب بیرون زده بود. درست مثل آتالنتیس که مى

 است. 

ى زیادى را دیدم. مثل همیشه، شرایط بحرانى روح هاى تکان دهندهبعد از فروکش کردن توفان، صحنه

دادم، اى که در آن درس مىترین چیزها را بیرون ریخته بود. سرایدار مدرسهها را تکان داده و زیباترین و زشتآدم

اى هم نداشت. تا پیش از حادثه کرد و خانوادهاى نزدیک مدرسه زندگى مىد که در کلبهکس و کارى بوآدم بى

هیچ کس برایش احترام خاصى قایل نبود. خداوند مرا ببخشد. من هم در نادیده گرفتنش مثل دیگران رفتار 

ها رفت و دو ریسونى هى بزرگ خانوادهکردم. با این وجود، وقتى کاترینا آمد، با شجاعت زیادى توى خانهمى

ها از کارهایش در اى بود که خودم با چشمهاى خودم دیدم. خیلىى کوچکشان را نجات داد. این صحنهتا بچه



114 

 

ى نجات تبدیل شده بود کردند. در شهر کوچک ما این سرایدار میانسال به فرشتهآن روزهاى سخت تعریف مى

اى را نجات بدهد، ناپدید سیالبى پریده بود تا پسر بچه هم وقتى توىآخرش نجات داد. از مرگ ها را و خیلى

 . و حتا جسدش را هم پیدا نکردند شد

هاى ولگردها ى ما نبودند. همان فرداى توفان، دار و دستهالبته همه مثل سرایدار بى سر و صداى مدرسه

رسید پرداختند. دستشان مىهاى بزرگ حمله کردند و به غارت هرچه که دم دور هم جمع شدند و اول به فروشگاه

ها افتاد. ها هم سر زبانها و تجاوز به زنهایى در مورد دستبرد به خانهاما قضیه خیلى زود بیخ پیدا کرد و شایعه

کنم دولت مقصر بود. چون نیروهاى نظامى و امدادى دیر در منطقه مستقر شدند و به آشوب در این مورد فکر مى

نشین نبود، دولت بیشتر از منابعش ها باشد و اگر شهر ما سیاهپوستد هم حق با روزنامهدانم، شایدامن زدند. نمى

 گذاشت... مایه مى

  

 

 

ی  حد واسط برچسبی  است  برای  جاندارانی  که:در زیست شناسی  تکاملی گونه  

باشند. یعنی  بتوان  ی  عنوان  گونه  الف( بر مبنای  جدایی  تولید مثلی  و شاخصهای  مولکولی  شایسته

ی  زمین  در نظر گرفت.آنها را به  عنوان  بخشهایی  مجزا و مستقل  از خزانه ی  ژنومی موجود در کره  
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اش  باشد. یعنی در ردههای  همشان  بسیار کمتر از میانگین  عمر گونهی  ژنومیب( عمر متوسط خزانه

های  خویشاوندش حضوری  گذرا و کوتاه به  سایر گونه  اش  می کند، و نسبتتنوع زیستی  بومی  که  احاطه

 مدت  داشته  باشد.

پ( )معموال( در آشیانی  که  اشغال  کرده  به  پایداری  نرسیده  باشد و تغییرات  بوم شناختی  ناگهانی  

 و آشوبناکی  را از خود آشکار سازد.

یده  سخن  گوییم، بخشهایی  از فضای  گونه های  حد واسط، اگر به  زبان  نظریه ی  سیستمهای  پیچ

زایی پدید آمده اند و هنوز با ی  تکاملی هستند که  در پی  یک  دوشاخهحالت تنوع ژنومی  در یک خطراهه

ی  ما می تواند به  عنوان  سیستمی تکاملی  ی  موجود بر سیارهاند. هر گونهمحیط اطرافشان  به  پایداری  نرسیده

که  از واحدهایی  )افراد وابسته  به  گونه( تشکیل  شده  است  و در محیطی  دگرگون شونده و پویا تلقی  شود 

ی  تکاملی  ی  ژنومی  گونه( است . این  سیستم  پیچیدهمشغول  بازتولید کردن  اطالعات  درونی  خود )خزانه

یا برونزاد سیستم /محیط خود،  مانند سایر نظامهای  همتای  خود هر از چندگاهی  در برابر تغییرات  درونزاد

تعادل  خویش را در ارتباط با محیط از دست  می دهد و به  بحرانی در سازگاری دچار می شود. این  بحران  

شود.سازگاری به  یکی  از دو حالت  سازگاری  مجدد یا انقراض  منتهی  می  

یابند، معموال این  فرآیند را با یهایی  که  به  مسیرهای  جدیدی  برای  سازگاری  مجدد دست  مگونه

رسانند. از این  تجربیات  پهن زایی  و تجربه  کردن  چندین  مسیر ممکن  پیشارویشان  به  انجام  میدوشاخه
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دهند که در هایی  تغییر یافته  از ژنوم  مادری  را نتیجه  میانجامند و نسخهای  به  ناکامی  میدامنه بخش  عمده

آیند.ط ناکام  از آب در میسازش  با محی   

هایی  سازگارتر از والدین  خود را پدید مانند تا نسخهولی  برخی  از این  زادگان  بحران آنقدر باقی  می

زایی چیزی  جز این  نیست کنند. به  زبان  ساده  روند گونههای  جدید را تولید میآورند و اینها هستند که  گونه

ی  به تعادل  رسیده  با محیط و آشیانش به  دلیل  بروز دگرگونیهایی  دهد که  یک  گونهخ  میزایی  زمانی  ر. گونه

زایی  عمیق  در محیط یا در بطن  خود سیستم ژنومی  گونه دچار ناپایداری  شود و با تغییر حالتی  )که  همان  گونه

یابند. این  تغییرحالت ، معموال به  تولید   باشد( به  نسخه  یا نسخه هایی  از اطالعات  ژنتیکی  پایدار تحول

ی  دختری  زایی و پدید آمدن  چند گونهی  پایدار منتهی  می شود، و این  همان  است  که  گونهبیش  از یک  زاده

زایی  های  کوتاه  عمر و جوانمرگ متعددی  در شرایط دو شاخهی  مادری  را ممکن  می کند. گونهاز یک  گونه

های  نوی بعدی روند تا جای  خود را به  نوادگانی پیروز بدهند که گونهشوند و به  سرعت  از بین  میمیزاده  

اند، رخدادهایی موقتی و ناپایدار در جریان ی این شرایط آشوبناكهای  کوتاه عمری که زادهخواهند بود. گونه

. نامیمی  حد واسط میشوند و آنها را گونهمحسوب می تکامل  

اش ی  جغرافیاییی حدواسط است. توسعهاندازی تکاملی نگریسته شود، یک گونهانسان اگر در چشم

گذرد، از زادگاه  ی  صد هزار سالی  که  از عمرش  میدر میان  پستانداران  بزرگ  بی نظیر است. یعنی در فاصله

اعم  از بیابانی ، جنگلی ، سردسیر و خود )آفریقا( خارج شده  و تمام  بومهای  خشکی  موجود بر زمین  )

های  حد واسط دیده  می شود، کوهستانی ( را تسخیر کرده  است. رشد جمعیتش هم، چنان  که  در میان  گونه

شکلی  نامنظم  و بحرانی  داشته  است. به  این  معنا که  در نود هزار سال  نخست  از عمر این  گونه، اعضای  
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ت  داشته اند و رشد جمعیت  آنها با رشد منابع  طبیعی  موجود در محیطشان  متناسب  آن  جمعیتی کمابیش  ثاب

بوده است . اما در ده  هزار سال  پایانی  عمر این  گونه ، رشدی  لگاریتمی  را شاهد بوده ایم  که  به  سرعت  

را موجب  شده  است. به    ی  آشیانهای طبیعی فراتر رفته  و مهاجرتهای  بزرگ  و عمومیاز حد توان  تغذیه

دنبال  رشد جمعیت  یاد شده ، این  گونه  تنها در طی  چهار هزار نسلی  که  از عمرش  می گذرد، تمام  بومهای  

اطراف  خود را دگرگون  کرده ، و آنقدر بر توازن  زیستی  گونه های  مقیم  آشیانهای  همسایه اش اثر گذاشته  

بزرگ  در تاریخ  طبیعی  زمین  را آغاز نموده  است . به  طوری  که سرعت  که  ششمین  انقراض  عمومی  

طبیعی  انقراض  گونه های  زنده  بر زیست کره ی  زمین  )سالی  یک  میلیونیم  گونه ها را به  هزار تا ده  هزار 

گونه های  0011تا  11000برابر مقدار عادی اش  افزایش  داده  است . یعنی  باعث  انقراض  ساالنه ی  

 محیط پیرامون  خود شده  است.

ی گونه Homo sapiens از نظر رفتار  تفاوتهایی  عمده  با سایر گونه   های  خویشاوند خود دارد،  

های هم تبار او )نزدیکترین گونه Pan troglodytes و   Pan pygmeatus محتوای  ژنتیکی  99( در %

ی انسان اری به کلی متفاوت دارند. مهمترین  الگوهای رفتاری ویژهخود با او اشتراك  دارند، با این  وجود رفت

عبارتند از: پیچیدگی  چشمگیر رفتار خالقانه، رشد ابزارهای  ارتباطی و استفاده از زبان گشتاری و زایشی، اعمال 

بر   ی  متکیخشونت شدید نسبت  به  همنوع، گرایش  به  خود ویرانسازی، رواج  رفتارهای  آسیب  زننده

شود.تحریک  سیستم  عصبی  پاداش که اعتیاد نامیده می  

عمر این  گونه  به احتمال زیاد بسیار کمتر از میانگین  عمر پستانداران  خواهد بود. میانگین  عمر 

های  پستانداران  حدود بیست  میلیون  سال  است، اما انسان در صد هزار سال  بحرانی  زیست  محیطی  گونه
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ن  ایجاد کرده است  که  احتماال به  انقراض  خودش  هم  خواهد انجامید. به  بیان  دیگر، اگر بخواهیم را در زمی

از امکان  بروز معجزه  چشم  پوشی  کنیم  و به  قواعد بوم شناسی  پایبند باشیم، باید پیش بینی  کنیم  که انسان 

داشت.عمر کلی  بسیار کوتاهی  )در حد چند صد هزار سال ( خواهد   

 

 

 

 

بهرام دقیقا سر ساعت شش زنگِ در را به صدا در آورد. دخترى که در را به رویش باز کرد، به قدرى در 

 اى طول کشید تا بهرام او را به جا آورد. بهرام بعد از مکثى گفت:نمود که دقیقهخانگى متفاوت مىراحت لباس 

 «بود...اِ، سالم خانم آراسته. من جاویدان هستم، قرار »

 «آره، آره، پدرام تعریفتون رو کرده، تشریف بیارین تو، پدرام دستش بنده.» ریم گفت:م

هرام که کمى از رفتار خودمانى مریم تعجب کرده بود، وارد شد. صداى پدرام از آن طرف خانه بلند شد ب

 «کیه؟ » گفت:که مى

 «کتر جاویدان؟ درسته؟گفتى حشره شناسه...دفکر کنم همون دوستته که مى» مریم گفت:

ى آخرى که خطاب به او بیان شده بود سرش را به عالمت تایید تکان داد. بهرام در پاسخ به دو سه کلمه

در اى که بعد هم وارد سالن خانه شد و پدرام را در وضعیتى دید که اصال انتظارش را نداشت. او در آشپزخانه
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ى بزرگ ا همان جدیتى که سمینارش را ارائه کرده بود، یک هندوانه، ایستاده بود و داشت بقرار داشتسالن کنار 

 کرد!را قاچ مى

 «سالم، دکتر بهارمست. » بهرام با دیدنش در این وضع جا خورد و گفت:

سالم، بهرام خان. اگر اجازه بدیم به اسم کوچیک » رویى گفت:پدرام نگاهى به او انداخت با گشاده

 «کنه.آوردن لقب دکتر توى هر مکالمه محتواى اطالعاتى حرفامون رو کم مىهمدیگه رو صدا کنیم. چون 

 «خوب، باشه، چى صداتون کنم؟ پدرام؟» اى کرد و گفت:بهرام خنده

 «بعله، خودشه.» پدرام گفت:

 «رسن.من هم مریم هستم. بفرمایین بشینین. االن بقیه هم سر مى» مریم گفت:

نگ در برخاست و مریم شتابان به طرف در رفت. بهرام روى مبلى نشست صداى زحرفش تمام نشده بود که باز 

هایشان را و دید که دو خانم در حال خوش و بش کردن با مریم وارد شدند. در سرسراى خانه ایستادند تا لباس

 آیند. عوض کنند و از حالتشان معلوم بود که بار اولى نیست که به این خانه مى

ایشون بهرام جاویدان هستن، حشره شناسَن و از » لن آنها را به بهرام معرفى کرد:مریم با ورودشان به سا

دوستاى پدرام. این هم دوست عزیز من پگاه، که یک مهندس عالى کامپیوتره، و این هم شیواست، دوست 

 «شناسیه.عزیزمون که دانشجوى زبان

در دست گرفته بود. شیوا هم دختر بور پگاه، دخترى بود بلند قد و مو مشکى که کیف سامسونت بزرگى را 

الغرى بود که نگاهى تند و تیز داشت. هر دو با بهرام سالم و علیک کردند. بعد چشمشان به پدرام افتاد و با او 
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کرد در یک گروه از دوستان قدیمى وارد شده و کمى احساس غریبى هم احوالپرسى گرمى کردند. بهرام حس مى

 کرد. 

مه هندوانه آورد، باز صداى زنگ در بلند شد و این بار خود پدرام در را باز کرد. تازه وارد، وقتى پدرام براى ه

رامین بود که انگار با پدرام رفاقتى قدیمى داشت، اما با دخترها چندان آشنا نبود. به این ترتیب، بهرام در حالى 

خوردند، یکى از زدند و هندوانه مىش مىاى از افراد غریبه دورش را گرفته بودند و با اسم کوچک صدایکه عده

 هاى عمرش را آغاز کرد.مهمترین جلسه

پدرام، که میزبان هم بود، با صاف کردن صدایش نشان داد که جلسه دیگر رسمى شده، هرچند اثرى از 

 شد.رسمیت در لحن حاضران دیده نمى

ارین براى این که زود پیش بریم کنم بعضى از شما همدیگه رو نشناسین. بذخوب، فکر مى» پدرام گفت:

مون بهرام، که این جلسه تا حدودى به خاطر حرفاى اون تشکیل یه معرفى کوچیکى از همه بکنم. دوست تازه

شناسه و با دانشگاه تهران و سازمان دفع آفات و بیماریهاى گیاهى همکارى داره. اون یه چیزایى دیده شده، حشره

 «شه.ن مىکه مطمئنم شنیدنش باعث تعجبتو

اش غلبه کند، با سرسختى به کنند. پس براى این که بر دستپاچگىبهرام متوجه شد که همه دارند نگاهش مى

 ى درون سینى خیره شد.ى نیم خوردههندوانه

ى رمزگشایى پیام افزار حسابیه که برنامهپگاه هم یک متخصص نرم» پدرام به پگاه اشاره کرد و گفت:

ى پیش براى شنیدن سمفونى ناتمام شوبرت به تاالر دوستاى قدیمى مریمه. اونایى که هفتهستى رو نوشته. از 

مون اى هم هست. این هم دوست دیگهدان حرفهوحدت رفتن، اونو موقع پیانو زدن دیدن. چون پگاه یه موسیقى
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براى خوندن پیام شیواست. دانشجوى سال آخر کارشناسى ارشد زبانشناسى، که یک سرى از رمزهاى پیشنهادى 

رو پیشنهاد کرد. هرچند کلید نهایى رو شخصِ شخیصِ مریم خانم پیدا کرد، که اتفاقا به سادگى آب خوردن هم 

 « بود.

مریم و شیوا که از چگونگى باز شدن رمز پیام خبر داشتند، با شنیدن این جمله به همراه پدرام خندیدند. 

ایشون هم دوست » به هم نگاه کردند. بعد پدرام حرفش را ادامه داد: بهرام و رامین هم با چشمانى مملو از پرسش

ى استکهلم در کنه و اخیرا توى کنگرهخوب من رامینه، یک زیست شناس دریایى که توى خلیج فارس کار مى

 «هاى فلزى، شرکت کرده. خوب، حاال بهتره بحثمون رو شروع کنیم...مورد تگرگ

ببین، پدرام جان، باز » خبر بود، گفت:و به ظاهر از خیلى چیزها بى پگاه، که در همایش حضور نداشت

ى تگرگها رو توى اینترنت به طور کنى. من خیلى از چیزهایى رو که گفتى نفهمیدم. قضیهدارى شلوغش مى

 شناسى و سمفونى ناتمام شوبرت با پیام ستى هم خبر ندارم. براى همین هم اگهسطحى خوندم و از ارتباط حشره

 «، تا بعدش ببینیم اصال موضوع بحثمون چیه.بگهرو  شاطالعاتی خالصهموافقى هرکس 

 «کنه.آره، درسته. بهتره هر کى بگه داره چى فکر مى» پدرام گفت:

 «کنه؟در کدوم مورد چى فکر مى» بهرام پرسید:

من شروع کنم.  خوب، بذارین» اش، بقیه را وادار به سکوت کرد و گفت:رامین با لحن آرام و شمرده

هاى فلزى شروع شد دونم کمکى کنه. ماجرا اینه که حدود یک ماه پیش بارش تگرگشاید گفتن چیزهایى که مى

شون از ها به دو دلیل عجیب بودن. اول این که فلزى بودن و ترکیبو بعد از یکى دو روز هم بند اومد. تگرگ

هاى زیادى از تگرگها باریدن. نمونهها مىط روى اقیانوسآلیاژى بود که منشأ غیرزمینى داشت، دوم این که فق
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شد. ما تونستیم توى این تگرگها موجوداتى شون به خلیج فارس مربوط مىآورى شد، که یک سرى از بهترینجمع

ى دنیا هم کشفیات مشابهى کرده بودن. حدود یک هفته پیش توى استکهلم زنده پیدا کنیم. دانشمنداى جاهاى دیگه

این  نیست:. نتیجه این که در یک مورد تردیدى رد و بدل کنیمیشى برگزار شد تا نتایج کارهامون رو با هم هما

ى وجود جانداران فرازمینى هستن. هرچند فضانورداى توى تگرگهاى فلزى اولین مورد رسمى و قطعى درباره

 « هوش و ابتدایى به نظر میان.تگرگها به طرز عجیبى کم

مریم، ماجراى پیام رو تعریف » اى کرد و گفت:اشاره، د حرفهای رامین به پایان رسیدهوقتی دیپدرام 

 «.کن

انگیز نیست. ماجرا اینه که یکى از دوستاى خوب، اطالعاتى که من دارم اینقدرها هم هیجان» مریم گفت:

برامون پیامى رو فرستاد  کنه،ى ستى هم همکارى مىقدیمى ما که االن توى آمریکا مشغول به تحصیله و با پروژه

ى شمسى گرفته بودن. پیام از دو بخش ى شمالى از جاى مامعلومى توى منظومههاى نیمکرهکه رادیوتلسکوپ

گفتند سه چهار دهه پیش از مرکزى در زمین ارسال تشکیل شده بود. یه بخش که پیامى تکرارى و آشنا بود و مى

تر ى بخشِ پیچیدهتر بود. من ترجمههم وجود داشت که خیلى سادهاى شده و بنابر این جعلیه. یک بخش دیگه

اى تون به جز رامین اونجا حضور داشتین. این بخش رو با کمک برنامهکنم همهرو توى سمینار خوندم. فکر مى

به  ى آب روى ساده شدهکه پگاه براى واگشایى رمز پیام نوشته بود، خوندیم. کلید رمزش آب بود. وقتى معادله

ای در خطر نابودی قرار گرفته و گفت که سیارهپیام می افزار خوراندیم، تونست معناى پیام رو باز کنه.نرم

، البته، همون طور که گفتم احتماال از خود زمین ارسال شده و جعلی محسوب درخواست کمک داشت. این پیام
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همین پیام رو به همراه یک عالمتِ اضافی ه، شه. اما عجیب اینه که پیامی که به تازگی توسط ستی ثبت شدمی

 «، و قطعا از خارج زمین مخابره شده.داره

مونه که تقریبا همه چیز رو مریم گفت. فقط این نکته مى» ى حرف مریم را گرفت و گفت:پگاه دنباله

ى بود. بخش دیگهرمز پیام خیلى خیلى ساده بوده و انگار براى این که حتما باز بشه این طور ساده طراحى شده 

ى کوتاه از مفاهیم ارجاعى تشکیل شده بود هاى قبل ثبت نشده بود، از یک دنبالهسابقه بود و در دههپیام، که بى

دونم اضافه کردن بایست چیزى شبیه به آره، یا پاسخ مثبت باشه. نمىشد. معنایش مىکه چند صد بار تکرار مى

ه، شاید مقصود فرستنده تاکید بر محتواى پیام بوده، یا یه چیزى شبیه به این بخش به پیام اصلى چه معنایى داشت

 «این.

اى سکوت برقرار شد و همه به آنچه که گفته شده بود اندیشیدند. بعد از این که معلوم شد براى دقیقه

اقعا چیزهاى خوب، شما و» پدرام و شیوا قصد ندارند چیزى به این حرفها اضافه کنند، بهرام شروع به صحبت کرد:

انگیزى کشف کردین. چیزى که من پیدا کردم این قدرها دقیق نیست. در واقع فقط یک عجیب و غریب و هیجان

شناسم که اخیرا براى ماموریتى به جنگل گلستان رفته بودم. همون جایى که چند معماى بزرگه. من یک حشره

 «زیون دیدین...سال پیش یه سیل وحشتناك اومد و حتما گزارشش رو توى تلوی

 «.گفتن چند ماه پیش آتیش گرفته؟همون جایى نیست که مى» شیوا پرسید:

آره، خودشه. خالصه این که من با یک گروه از همکارام به بخشهاى بکر جنگل رفتیم. » بهرام گفت:

ر گرفت و در ى چیزى ناشناخته قرااولین اتفاق عجیبى که افتاد، این بود که یه شکارچى غیرقانونى مورد حمله

 «گفتند این کارِ یه موجود اساطیرى به اسم سیاه گالشه.مدتى خیلى کوتاه به شکل فجیعى کشته شد. مردم محل مى
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 «سیاه گالش؟»پگاه پرسید: 

ست که بین مردم مازندران و گیالن شهرت آره، سیاه گالش یک شخصیت اساطیری عامیانه»بهرام گفت: 

ها دشمنه و جانوران رو از چنگشون نجات کنه و با شکارچیوی جنگل زندگی میگن مردیه که همیشه تداره. می

کردم دیگه کسی اون رو به یاد ی قدیمیه و من تا همین دفعه که به گلستان رفته بودم فکر میده. این یه افسانهمی

 «کردن سیاه گالش رو دیدن!یها هم ادعا مدونستن، که بعضینداشته باشه. اما مردم محلی نه تنها این داستان رو می

برو سرِ اصل  شه.خواد بگه به این سیاه گالش مربوط نمیاما مطلب اصلی که دوستمون می»پدرام گفت: 

 «مطلب دیگه!

کردم. توى یک بردارى مىداشتم نمونهبودم و تنها آره، ماجرای مهم از وقتی شروع شد که »بهرام گفت: 

کردم که بهم حمله کردن. چیزهایى شبیه به حشره، ولى خیلى خیلى ى مورچه چیزهایى عجیب پیدا لونه

 «.غیرطبیعى

کنى؟ گفتى اون شکارچیه چى هاى آخرى رو تکرار مىببخشین. یه بار دیگه این تکه» رامین پرسید:

 «.شد؟

من کسى بودم که پیدایش کردم. با تیر یه میش ماده رو زده بود. اول صداى تیرش اومد، » بهرام گفت:

عد جیغ وحشتناکى کشید که باعث شد جاش رو پیدا کنم و به سمتش برم. وقتى چند دقیقه بعد بهش رسیدم، ب

 «.به یه تیکه گوشت و استخونِ از هم دریده تبدیل شده بود

 «خوب، شاید گاومیشه شاخش زده...» پگاه گفت:

 «.دى؟نشونمون نمىنمونه رو ها. برگردیم سرِ موضوع حشره» پدرام وسط حرفش دوید و گفت:
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ى مورچه اون بندپاهاى عجیب رو دیدم، مورد حمله قرار گرفتم چرا، وقتى توى اون لونه» بهرام گفت:

رسید زدند و درنده هم نبودند. بیشتر به نظر مىو ناچار شدم فرار کنم. چیزهایى که به من حمله کردند، نیش نمى

 «.با تاباندن نورهایى باعث سوختن پوست بشوند

 «نور؟ یعنى یه بندپا پیدا کردى که تفنگ لیزرى داره؟» رامین گفت:

از اون بدتر، یه تفنگ لیزرى پیدا کردم که شبیه به بندپا طراحى شده. همون طور که گفتم، » بهرام گفت:

لباسهام کنن، وقتى مورد حمله قرار گرفتم پا به فرار گذاشتم، اما وقتى به اردوگاه رسیدم و مطمئن شدم تعقیبم نمى

 «.ام گیر کرده بودرو گشتم و این رو پیدا کردم که الى چینهاى جلیقه

 بین بزرگى روى میز گذاشت.ى کوچکى را از کیفش بیرون آورد و آن را به همراه ذرهبهرام این را گفت و شیشه

 «. شما نگاهش کنین. من یه دل سیر دیدمش» پدرام پیروزمندانه گفت:

اى کوچکى که داخلش بود بقیه پیشدستى کرد و شیشه را برداشت و به جسم نقرهمریم بدون تعارف بر 

 «.این چیه؟ سوسکه؟» خیره شد. بعد پرسید:

 «.بین دقیقتر بهش نگاه کنبا ذره» بهرام گفت:

بین به آن نگاه کرد. بعد، خشکش اى را از شیشه درآورد و آن را روى میز گذاشت و با ذرهمریم با دقت چیز نقره

 «کنه؟...یعنى چشماى من درست کار مى» زد و گفت:

بین را گرفتند و یکى یکى خوب نگاهش کردند. سکوت سنگینى بر با شنیدن این حرف بقیه هم به نوبت ذره 

 اتاق حاکم شد. به خصوص رامین ول کن معامله نبود و براى مدتى طوالنى به آن چیز خیره شده بود. 
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هاى همین سوسک اینها عکس» یرون آورد و به بقیه نشان داد و گفت:بهرام از کیفش چند عکس را ب

ایه. بعد از کلى بدبختى و پارتى بازى تونستم با میکروسکپ الکترونى مرکز آى بى بى دانشگاه تهران، چند نقره

 «.تا عکس ازش بگیرم

حتى پدرام رسید که تر شد. به نظر مىها دست به دست گشت، و سکوت حاکم بر اتاق سنگینعکس

یعنى چیزى که توى این » ها تکان خورده باشد. عاقبت هم او سکوت را شکست و گفت:هم با دیدن عکس

 «.بینیم واقعیه؟ها مىعکس

ى اى، که مثل بندپاها بدنش از چند تکهبینین، این سوسک نقرهکامال واقعیه. همونطور که مى» بهرام گفت:

 «.پاى کوتاه تشکیل شده، اصال موجود زنده نیست. این یه جور ماشینه بندى شده با یک جفت بال و هشتمفصل

 «.تونه چیزى به این ظرافت رو درست کرده باشه؟کى مى» زده گفت:رامین شگفت

 «.یعنى این یه جور روباته؟» شیوا گفت:

شت این بینین که یه شکاف کوچیکى روى پنه، روبات نیست. اگر عکسها رو نگاه کنین، مى» بهرام گفت:

 «.تونه چه معنایى داشته باشه؟دونین این مىشه. مىى کوچک منتهى مىسوسک وجود داره که به یه حفره

 «.خواى بگى این ماشین سرنشین داشته؟تو که نمى» پدرام حیران گفت:

طور ام. اینهاى فلزى خوندم، دقیقا چنین نظرى پیدا کردهبعد از چیزهایى که در مورد تگرگ» بهرام گفت:

 «به نظر میاد که یه موجود بسیار کوچک این ماشین رو ساخته باشه. این باید یه چیزى شبیه به خودرو باشه.

اما آخه چه موجودى ممکنه این کارى کرده باشه؟ کل این سوسک یکى دو سانتى متره، » پگاه پرسید:

 «تونه هوشمند باشه.که نمىیزى توش وجود داشته، چند میلى متر قد داشته. چیزى در این ابعاد چاگه 
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کنیم شرطِ الزم براى تکامل فرض غلطه که ما داریم و فکر مىچرا نتونه؟ این یه پیش» بهرام گفت:

پیکرترین ترین و غولى زمین از درشتهاى خودمون همراه باشه. ما روى کرههوشمندى اینه که با بدنى در اندازه

متر شون در همین ابعاد چند میلىحیاتى مال بندپاهاست که همه ى تنوعشیم. بخش عمدهها محسوب مىگونه

آساى ى غولهاى زمین حدود یه سانتى متره. بنابراین ما با قد و قوارهى گونهاندازه دارن. در واقع میانگین اندازه

 «.شیمخودمون این وسط استثنا محسوب مى

کنى موجودى در این ابعاد خصى دارى. فکر مىى مشکنم نظریهفکر مى» رامین با حالتى اندیشناك گفت:

 «این ماشین رو ساخته؟

 «کردم این کار یه نوع حشره است. مثال یه جور مورچه...آره، اولش فکر مى» بهرام گفت:

 «هاى معمولى؟ها چنین ماشینى رو ساختن؟ مورچهکردى مورچهتو فکر مى» شیوا با ناباورى پرسید:

ها رو دست کم نگیرین. درسته که کوچیک و ساده به نظر میان، اما جوامع و مورچهآره، » بهرام گفت:

 «شن...ها درست مثل ما متمدن محسوب مىاى دارن. مورچهشهرهاى بزرگ و پیچیده

 «هاى متمدن؟کنى. مورچهدیگه دارى اغراق مى» مریم گفت:

تمدن چیه؟ معموال تمدن رو با شهرنشینى  نه، اغراقى در کار نیست. باید دید منظورتون از» بهرام گفت:

کارن و ها شهرهاى بزرگى دارن که توش باغهاى بزرگى از جنس قارچ رو مىکنن. مورچهپیشرفته تعریف مى

کنند. بنابراین کشاورزى و دامدارى دارن. هاى ما نگهدارى مىها رو درست مثل چوپانهایى از شتهگاهى هم گله

گیرى هم دارن... دونین که جنگ و بردهشه. البد مىشون دیده مىکارگر و سرباز و ملکه تفاوت طبقاتى هم که بین

» 
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 «ت گرفته؟اگى یا شوخیمى ی راستیببینم، دارى اینها رو راست» پگاه اخم کرد و گفت:

ها هاى از این که مورچى اینها رو دارن. اما تا حاال هیچ نشونهها همهگه. مورچهراست مى» رامین گفت:

ابزار بسازن به دست نیومده، چه برسه به این که روباتى به این ظرافت رو درست کنن. ساختن یه همچین چیزى 

ها حتى از چرخ هم استفاده آورى دیگه احتیاج داره. در حالى که مورچهبه فلزکارى، الکترونیک، و هزار جور فن

 «کنن.نمى

گشتم تا ساخته اولم رو رها کردم. اولش به دنبال راهى مى درسته. من هم به همین دلیل نظر» بهرام گفت:

شناس ى جالبى افتادم که یه حشرهها رو توجیه کنه. براى همین هم یاد مقالهشدن همچین چیزى توسط مورچه

گیر چند سال پیش نوشته بود. یه آدمى به اسم دکتر آرین که توى چند تا مقاله نشون داده بود که مرموز و گوشه

 «ارزِ زبان ما آدمها باشه...تونه همشون مىها و نظام فرومونىتگاه بویایى مورچهدس

ها همچین چیزى من یه چیزایى در مورد زبان زنبورها خونده بودم. اما در مورد مورچه» شیوا گفت:

 «نشنیده بودم.

 «زبان زنبورها؟» مریم پرسید:

گه، زبان طبیعى آدمها یه ویژگى عمده داره. اون مىدونى که، اونطور که چامسکى آره، مى» شیوا گفت:

نهایت معنا رو با ترکیب کردن تعداد محدودى از شه با زبان طبیعى بىهم گشتارى و زایشى بودنشه. یعنى مى

 «ها منتقل کرد.نمادها و واژه

 «یا نه؟ یه بحث عمده در این بین اینه که جانوران هم زبانى مشابه با مال ما دارند» بهرام گفت:
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اگه اشتباه نکنم یه آدمى به اسم فون فریش بود که تونست نشون بده روش ارتباطى زنبورها » شیوا گفت:

تونن با هم ترکیب بشن و شمار ى عالیمى تشکیل شده که مىهم مثل مال ما دستور زبان داره، یعنى از مجموعه

ود این زبان طبیعى درست و حسابى محسوب زیادى از معانى رو منتقل کنن. با این وجود چامسکى معتقد ب

 «شه، چون گشتارى زایشى نیست.نمى

نقص مشکل ما همینه دیگه. هرچى رو که شبیه به نظامهاى شناختى خودمون باشه کامل و بى» بهرام گفت:

رها شناسیم. زنبودونیم، ولى سایر الگوهایى رو که توى جانورانى متفاوت تکامل پیدا کرده به رسمیت نمىمى

 «دونیم...نیازى ندارن با روشى شبیه به مال ما ارتباط برقرار کنن. ما هم چیزهاى کمى در مورد زبانشون مى

 «گفتى.ها مىخوب داشتى در مورد مورچه» پدرام گفت:

ها هم یه جور زبان عجیب دارن که با تبادل مواد بودارى آره، از موضوع دور افتادیم، مورچه» بهرام گفت:

ها کنه و مورچههاى صوتى ما عمل مىها و جملهکنه. ترکیبات شیمیایى فرومونى مثل واژهفرومون کار مى به اسم

 «کنن.به این ترتیب با هم ارتباط برقرار مى

 «ها هم زبان گشتارى زایشى دارن؟بعد این دکتر آرین معتقد بود که مورچه» رامین گفت:

به دنبال یک مجموعه از آزمایشهاى جالب نشون داده بود که یه چیزى شبیه به این. اون » بهرام گفت:

جهان خودشون تونن طیفى وسیع از معانى رو به هم منتقل کنن. به شرط این که اون معانى به زیستها مىمورچه

 «مربوط بشه.

 «زیست جهان؟ » مریم پرسید:
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شون اصرى که توى زندگى عادىکنن و عنها درکش مىیعنى اون افقى از تجربیات که مورچه» شیوا گفت:

 «وجود داره.

دقیقا، من کلى دنبال این دکتر آرین گشتم. به این امید که بتونه یه جورى معماى این روبات » بهرام گفت:

ها این دستگاه رو ساخته باشن. اما دکتر آرین االن کردم شاید خودِ مورچهرو حل کنه. راستش اول کار فکر مى

 «طور مرموزى ناپدید شده و هیچ ردپایى هم ازش نمونده. شه که بهیک سالى مى

 «یعنى چى ناپدید شده؟ شاید رفته خارج.» رامین پرسید:

 «کس نداره.بعید نیست. اما هیچ نشانى و راه ارتباطى ازش نداریم. در واقع هیچ» بهرام گفت:

ا داریم اینهاست: یک پیام شه. چیزهایى که مخوب، حاال قطعات معما داره به هم چفت مى» پدرام گفت:

ی یک دانشمندِ ، به عالوههاى فلزى، و یک روبات مینیاتورىکمک از موجوداتى فرازمینى، یک بارش تگرگ

 «.گمشده

دلیل این که آن روز توى سمینار این نمونه رو نشونتون دادم این بود که حدس زدم شاید » بهرام گفت:

اى باشه. شاید موجوداتى که اون پیام رو فرستادن، اى این سوسک نقرهدخالت موجودات فرازمینى توضیح بهترى بر

کنم شاید ها اطالع زیادى نداشتم. حاال که حرفهاى رامین رو شنیدم، فکر مىبه زمین اومدن، من از تگرگ

 «ى این ماشین باشن.ها پیدا کردین، سازندهموجودات کوچکى که توى تگرگ

ونها خیلى ابتداییه، شک دارم بتونن چیزى به این پیچیدگى رو درست ما دستگاه عصبى اا» رامین گفت:

 «کنن. در واقع بیشتر به یه جور زالوى ساده شبیه بودن تا فضانوردهایى هوشمند.

 «تونن تا جنگل گلستان اومده باشن.ها باریدن. نمىى اونا روى اقیانوستازه، همه» پدرام گفت:
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ساحل مازندران هم گزارش شده، از  خوارزمى دریاى خزر و دریاچهالبته بارشهایى روى » رامین گفت:

 «تونن تا گلستان رفته باشن.مى

کنین؟ ها چى فکر مىدر مورد مورچه» هاى هوشمند شده بود، گفت:ى مورچهى نظریهشیوا که انگار شیفته

 «ممکن نیست خودشون این ماشین رو ساخته باشن؟

ی مورچه این سوسکهای ماشینی از توی یک النهبه قضیه دارن. چون  اونا حتما یه ربطى» بهرام گفت:

این خیلى غیرعادیه.  .ننکى متفاوت زندگى مىتوى یک النه دو گونهدیدیم بیرون اومدن. این اولین بار بود که می

ى مورچه اى نفهمیدم. در ضمن این رو هم بگم که توى اون النههاى نقرهاما من ربطش رو با وجود این سوسک

 «ها وجود داشت.تعداد زیادى از این روبات

ترین نظریه اینه که یک نوع تهاجم به زمین رو فرض کنیم. اون به نظر من سر راست» پدرام گفت:

ها شون رو ترك کنن، احتماال همونموجوداتى که پیام کمک ستى رو فرستادن، احتماال به دلیلى ناچار شدن سیاره

 «ها همزیست بشن.زمین مهاجرت کردن و تونستن یه جورى با مورچه هاى فلزى بهبا تگرگ

ى همچین تونن سازندهموجوداتى که من پیدا کردم خیلى ابتدایى هستن. اونا نمى» رامین مخالفت کرد:

 «ها هیچ موجودى نبوده.دستگاهى باشن. تازه، توى خیلى از تگرگ

کردن، یه چیزى وسایل و ابزارهاى اونا رو حمل مىها چیزى شبیه به شاید بعضى از تگرگ» مریم گفت:

 «هاى پشتیبانى ما.شبیه به کاروان

تون چیه؟ خوب، برنامه» مقدمه پرسید:پگاه که تا این لحظه سکوت کرده بود، در میان مکالمه پرید و بى

 «کى بریم اونجا؟
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 «کجا؟ » بهرام پرسید:

هاى مورچه ترى به اون النهخواین بریم و یه نگاه دقیقنمىجنگل گلستان دیگه، مگه شما » پگاه گفت:

 «خواین راه بیفتیم؟بندازیم؟ کى مى

راستش من خودم برنامه داشتم یه بار دیگه اونجا برم. براى همین هم دنبال دکتر » بهرام کمى من من کرد:

ام اونجا برم. اما مسئله حاال هم آمادهکردن با بودن اون بتونم چیزهاى بیشترى بفهمم. گشتم. چون فکر مىآرین مى

 «کنم این مسافرت یه خطراتى هم داره.اینه که فکر مى

 «سفر به گلستان؟ چه خطراتى ممکنه داشته باشه؟» رامین پرسید:

اش راستش من متقاعد شدم اون چیزى که به شکارچیه حمله کرده و اون طورى تکه پاره» بهرام گفت:

شاید  .کنهها داره. هرچى که توى اون جنگل هست، به شدت از خودش دفاع مىین روباتکرده بود، یه ربطى به ا

 «به ما هم حمله کنه... برای همینبى مهابا نزدیک شدن بهش نوعى تهدید محسوب بشه و 
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هایى که مدتها بود که اسم مثلث برمودا آن هیبت و محبوبیت قدیمى خود را از دست داده بود. از سال

انگیز مربوط به رازهاى این نوشتند و اخبار هیجانانى مانند چارلز برلیتز در مورد این مثلث کتاب مىنویسندگ

ى سوم میالدى، این طور به نظر ها خواننده داشت، مدتها گذشته بود. در سالهاى اول هزارهمنطقه در روزنامه

به  ها بود به تاریخ پیوسته باشد.ر سر زباناى که در موردش بهاى فراطبیعىرسید که مثلث برمودا و داستانمى

 داد توجه کردند. همین دلیل هم شمار کمى از افراد به اتفاقاتى که در این منطقه رخ مى

 19ى ى سوم در این منطقه رخ داد، به شکل طنزآمیزى به پرواز شمارهاولین اتفاق مهمى که در هزاره

ى که از پایگاهى در سواحل ایاالت متحده برخاسته بودند، هنگام شباهت داشت. این بار هم پنج هواپیماى نظام

شدند. رزمناو جورج واشنگتن که در این عملیات شرکت داشت و گم ى برمودا مانورى نظامى در حوالى جزیره

ى نمایشگرش کرد، گزارش داد که هواپیماها ناگهان از روى صفحهمسیر حرکت هواپیماها را بر رادارهایش ثبت مى

اند. قایقهاى تندروى گارد ساحلى، بدون اتالف وقت به منطقه اعزام شدند و کل بخشهایى را که اپدید شدهن

اى از ممکن بود هواپیماها در آن سقوط کرده باشند، جستجو کردند. آسمان آفتابى و دریا آرام بود و هیچ نشانه

یب شدن این هواپیماها هیچ توجیهى نداشت. شد، و به همین دلیل هم غتوفان یا آشفتگى در هیچ جا دیده نمى

در میان مامورانى که در جستجوى بقایاى هواپیماها بودند، یک سرگرد بازنشسته هم بود که به طور داوطلبانه به 

ى گروه پیوسته بود، و اطرافیانش را با نقل خاطراتش از مثلث برمودا و آنچه که بر خلبانان نگون بخت پرواز شماره

 ترساند. بود، مىگذشته  19

ها و هواپیماها آغاز شد. به دالیلى ناشناخته، ماجرا از دریاى سارگاسو و پس از آن، گم شدن کشتى

شد. بر خالف آنچه که سواحل باهاما شروع شد، یعنى همان جایى که به طور سنتى با نام مثلث برمودا نامیده مى
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شدند، و ماهیت خطر، هرچه که بود، هیچ ردپایى از خود ع مىها بیشتر مورد تهدید واقهمه انتظار داشتند، کشتى

ها و گهگاه هواپیماها، بدون این که ردپایى از خود به جا گذارند یا پیامى معنادار مخابره گذاشت. کشتىبه جا نمى

ادند و دشدند. رادارها در یک ثانیه ردشان را از دست مىى روزگار محو مىکنند، در چشم بر هم زدنى از صفحه

 ماند که بتواند در گشوده شدن معماى این حوادث کمکى کند.اى از این حوادث باقى نمىهیچ بازمانده

اى به ظاهر تصادفى به این حوادث توجه کرد. وقتى که کشتى تفریحى و افکار عمومى، به دنبال حادثه

احل باهاما به سمت جزایر برمودا هاى پاپ مشهور آمریکایى، در یک روز آفتابى از سخصوصى یکى از خواننده

هاى خبرى سر و صداى زیادى به پا کردند و بار دیگر ها و رسانهحرکت کرد و براى همیشه ناپدید شد، روزنامه

نام مثلث برمودا نقل محافل شد. پنج روز پس از این حادثه، کشتى مسافربرى بزرگى به نام هیکوداچى که از ژاپن 

حرکت بود، در همین منطقه با دو هزار سرنشینش ناپدید شد. این کشتى، یکى از  به مقصد ایاالت متحده در

کرد، و بخش مهمى از سرنشینانش اى بود که در خطوط کشتیرانى ژاپن کار مىهاى مسافربرىگرانبهاترین کشتى

وتاهى، تب شدند. با ناپدید شدن این دو کشتى در مدتى به این کاز نخبگان تجارى و صنعتى ژاپن محسوب مى

گفتند، و بار دیگر و تاب شدیدى بر مردم حاکم شد. همه از بازگشت هیوالى خفته در مثلث برمودا سخن مى

 آور پیدا کردند.هایى که به موضوع این مثلث مرگبار اختصاص یافته بودند، فروشى سرسامکتابها و رمان

دو چون رزمناو جورج واشنگتن که خود خیلى زود، پاى وزارت دفاع ایالت متحده نیز به میان کشیده ش

در عملیات جستجو براى یافتن پنج هواپیماى ناپدید شده شرکت داشت، به شکل اسرارآمیزى در یک شب توفانى 

نشستند و دهها قایق اش مى. این رزمناو، شهرى شناور بود که چندین فروند هواپیما و بالگرد بر عرشهغیب شد

اش بودند. ناپدید شدن این رزمناو، بدون این که حتى یک نفر از آن زات کمکىتندرو و کشتى کوچک جزء تجهی
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ى هاى آن پیدا شود، به قدرى تکان دهنده و عجیب بود که عدهجان سالم به در ببرد و یا ردپایى از تکه پاره

 زیادى از ظهور گروهى دزد دریایى و عملیاتى تروریستى سخن گفتند. 

اى را در مورد رخدادهاى ماه بعد وزارت دفاع آمریکا گزارشى هزار صفحه با این وجود، وقتى که یک

کرد. در گزارش، که با نام مثلث برمودا منتشر کرد، نتایج به دست آمده با آنچه که همه انتظار داشتند، تفاوت مى

صد فروند میالدى، بیش از چهار 2005کتاب سبز شهرت یافت، قید شده بود که در مدت سه ماه پایانى سال 

اند. تعداد هواپیماهاى ناپدید شده، بسیار ى موسوم به مثلث برمودا ناپدید شدهکشتى و قایق تفریحى در محدوده

داد که حدود شصت درصد کل کشتیهایى که شد. این آمار نشان مىکمتر بود و به سى و پنج فروند محدود مى

اند. این کشتیها هیچ وجه مشترکى شکلى مرموز ناپدید شدهاند، به در سه ماه یاد شده از این منطقه عبور کرده

ها گرفته تا رزمناوهاى جنگى و کشتیهاى نداشتند. از قایقهاى ماهیگیرى کوچک و زورقهاى تفریحى توریست

داد، هیچ وجه مشترکى اى که حوادث در آن رخ مىمسافربرى بزرگ، در این مدت گم شده بودند. شرایط جوى

شد، اثرى هاى مربوط به مثلث برمودا مدام مورد اشاره واقع مىمه مرموزى که در اسناد و افسانهنداشت و از آن 

ى بسیار عجیب، آن بود که هیچ ردپایى از این کشتیهاى گم شده یافت نشده بود. حتى یک پیدا نشده بود. نکته

 غیرعادى داللت داشته باشد.  اىجسد نیز یافت نشده بود و پیامى هم مخابره نشده بود که بر وقوع حادثه

هاى شرکتهاى مسافربرى و ها، به تدریج تغییراتى در برنامهبه دنبال آغاز این موج جدید از ناپدید شدن

ى برمودا به سرعت موقعیت ممتاز خود به عنوان یک مرکز گردشگرى زیبا را از خطوط ترابرى ایجاد شد. منطقه

ى کارائیب را با تهدید نبال این جریان پدید آمد، ساختار سیاسى منطقهاى که به ددست داد و بحران اقتصادى

روبرو کرد و به مهاجرت بسیارى از مردم این منطقه به مکزیک و ایاالت متحده انجامید. شرکتهاى کشتیرانى 
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شت جایگزین گذترى را که از شمال برمودا مىمسیرهاى مرسوم ترابرى خود را تغییر دادند و راههاى دورتر اما امن

ى کشتیها و شرکتهاى دریانوردى بود، اعالم ى لویدز لندن، که بزرگترین بیمه کنندهاین منطقه کردند. شرکت بیمه

 کند، و این خود به بحران در منطقه دامن زد. ى جغرافیایى بیمه نمىکرد که کشتیها را در این محدوده

ر نقاط دیگر گزارش شد که ابتدا بسامد و شمارى با این وجود، این کل ماجرا نبود، حوادثى مشابه د

اندك داشت. اما این گزارشها به سرعت افزایش یافتند و الگویى عمومى را نمایش دادند که به قلمرو جغرافیایى 

شد. گزارشهایى که از دریاى زرد در حد فاصل جزایر ژاپن و خاصى محدود نبود و در تمام اقیانوسها دیده مى

رسید، شباهت زیادى با رخدادهاى برمودا داشت، و به زودى ماجراهایى مشابه در اقیانوس مى منچورى به دست

 هند و حوالى جزایر مالنزى نیز گزارش شد. 

شناس که آنگاه نخستین کشف در مورد این گم شدنهاى معماگونه انجام شد. یک گروه پژوهشى زیست

ول بودند، کاوشگرهایى الکترونیکى را براى ردیابى تراکم در سواحل جزایر کارائیب به تحقیقات علمى خود مشغ

جمعیت خرچنگهاى بخشهاى عمیق اقیانوس گسیل کردند. زمانى که نخستین تصاویر از این کاوشگرها فرستاده 

زده شدند و به سرعت کشف بزرگشان را به اطالع گاردهاى ساحلى آمریکایى شد، سرنشینان کشتى بسیار هیجان

دتى کمتر از دوازده ساعت، یک کشتى جنگى با تمام وسایل غواصى و جستجو در اعماق زیاد به رساندند. در م

 منطقه فرستاده شد، و کشف گروه پژوهشى را تایید کرد.

اى که در آن ناپدید شده بود، یافت اى اندك از نقطهرزمناو جورج واشنگتن در کف اقیانوس، در فاصله

داد که رزمناو، با تمام سرنشینانش در ط کاوشگرها و گزارش غواصان نشان مىشده بود. تصاویر مخابره شده توس

کف اقیانوس قرار دارد. کشتى هیچ آسیبى ندیده بود، و بر بقایاى جسدهایى که توسط ماهیها خورده شده بودند، 
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دنش مشخص شد. کشتى به ظاهر کامال سالم بود و دلیل غرق شى گرم دیگرى دیده نمىعالیم گلوله یا اسلحه

نبود. قایقهاى نجات و کشتیهاى ترابرى کمکى همه در نزدیکى آن قرار داشتند و بالگردها و هواپیماى مستقر بر 

 ى رزمناو دست نخورده بر جاى خود باقى بودند. عرشه

بندى شده بود، خیلى زود به ى بسیار سرى طبقهاین کشف، با وجود آن که از نظر اطالعاتى در رده

ها درز کرد. مدت کوتاهى پس از این کشف، ماهیگیران سوئدى در اقیانوس آرام به مورد مشابهى برخوردند روزنامه

ای به برگهاى را که به تازگى ناپدید شده بود را در اعماق دریا یافتند. در این مورد هم هیچ و کشتى مسافربرى

ز آن رو عجیب بود که این کشتى در روزى . این به ویژه ارا روشن سازددلیل غرق شدن کشتى دست نیامد که 

 آفتابى که دریا آرام بود، ناپدید شده بود. 

ی پژوهشی نتیجه از آب در آمد. موسسهتمام تدابیری که برای گشودن راز این معما اندیشیده شده بود، بی 

شد، زورقهای گشتی می ای از شرکتهای بزرگ کشتیرانی پشتیبانی مالیای که توسط اتحادیهماکس پالنک در پروژه

هایی را به آبهای برمودا فرستاد تا از رخدادهای اقیانوس اطالعات بیشتری به دست آورد. مجهز و زیردریایی

جریانهای آبی با دقتی زیاد مورد تحلیل قرار گرفت، و اطالعاتی که در جریان این پروژه از جریانهای آب گرم 

بود که تحولی را در علم زمین شناسی ایجاد کرد. با این وجود، وقتی دو اقیانوس آرام به دست آمده بود، چندان 

ی ها همراه با یک کشتی مسافربری بزرگ ناپدید شدند، برخی از شرکتهای تامین کنندهتا از همین زیردریایی

ادامه یافت،  گذار دولتیی این برنامه خود را از آن کنار کشیدند. با این وجود طرح با همکاری چند سرمایههزینه

 ی دریای کارائیب تعلق داشتند.هایشان به کشورهای حوزهکه مهمترین
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ی اوج پلکان تکامل نیست، بارها و بارها در تاریخ علم مطرح ...این نظریه که انسان از نظر مقیاس نقطه

آگاهی در خودمان انگیزمان و این حقیقتِ بدیهی که کانون خودشده است. ما آدمیان به خاطر پیچیدگی شگفت

های توصیف طبیعت را به ی الیهانداز خویش را طبیعی و مرکزی بدانیم و بقیهقرار دارد، تمایل داریم تا چشم

ارز هستند و هیچ یک ای از آن در نظر بگیریم. در حالی که سطوح و مقیاسهای وصف طبیعت همعنوان حاشیه

زمانی متفاوتی به هستی نگریست و چیزهای  -های مکانیپنجره توان ازبه طور طبیعی بر بقیه ترجیح ندارد. می

ها و متفاوتی را در آن مشاهده کرد. اگر در مقیاس میکرومتر و میکروثانیه به دنیا بنگریم، دنیای ماکرومولکول

ارهایی اندازی در ابعاد پالنکی خیره شویم، پدیدای را برابر چشممان خواهیم داشت. اگر به چشماندامکهای یاخته

ی آن را را خواهیم دید که با قوانین فیزیک آشنا و ملموسِ امروزین ما متفاوت هستند، هرچند زیربنا و ریشه

سال به بومها و رخدادهای -توان در این پلکان باال رفت و در ابعاد کیلومتردهند. به همین شکل میتشکیل می

ری و میلیون سال به دنیا نگریست و زایش و مرگ کهکشانها اجتماعی نگاه کرد، یا در ابعاد کیهانی و مرز سال نو

نماییِ آشنا برای ماست از ضرورتی تکاملی برخاسته متر تا متر و دقیقه تا ساعت که درشترا دید. مقیاس سانتی

شود که در بدن جانوری چند ده کیلویی بالیده و در شرایطی خاص تکامل یافته و این به مغزِ درشت ما مربوط می

نمایی را برایمان رقم زده و باعث شده به آن عادت کنیم و بدیهی است. شرایطی که این مقیاس خاص از درشت

ی زمین مقیاس رایجترِ مشاهده برای جانورانی که دستگاه عصبی پیچیده اش. در حالی که روی کرهدر نظر بگیریم

متر است دن جانوران زمین چیزی در حدود یک سانتیی بمتر و ثانیه است. در واقع میانگین اندازهدارند، حد میلی

بیند و زمان را با ضرباهنگی تر میچیز را بسیار ریزبینانهو جانوری که در این ابعاد قد و اندازه داشته باشد همه

 کند. کندتر تجربه می
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 ی زندگی را هم در همین حدود مقیاس یکشناسانهجالب آن که بیشترین تنوع و پیچیدگی بوم

ی ما که کوچکترین جاندارانش حدود ده هزار بار از بزرگترین جانوران ی زندهبینیم. یعنی در سیارهمتری میسانتی

بندیِ توصیفی طبیعت را داریم. با این وجود در این و گیاهانش کوچکتر هستند، در همین حدود مقیاس و الیه

های زنده و تعداد جانداران را در خود شترین تراکم از گونهگیرد، یکی بیای که بین باکتری تا نهنگ قرار میدامنه

ایست که حشرات در آن قرار دارند و اینها ثانیه است. این همان نقطه -متردهد و آن همان حد سانتیجای می

ترین جوامع جانوری هم که به دهند و بزرگترین و قدیمیحدود چهار پنجم تنوع زیستی زمین را تشکیل می

ی شود، در همان الیه تشکیل یافته است. ما آدمیان به خاطر اندازهها مربوط میو زنبوران و موریانه مورچگان

ایم و پویایی درشت بدنمان که صد بار بزرگتر از سطح حشرات است، تا حدودی به مرض دوربینی دچار شده

 کنیم.انگیز و غنیِ این سطح را درست درك نمیشگفت

فرض را داریم که باالترین سطح پیچیدگی، همان است که خودمان به مها این پیشبه همین ترتیب، ما آد

تر از مغز انسان وجود ندارد. در مغز انسان صد میلیارد سلول عصبی داریم ایم. البته چیزی پیچیدهآن دست یافته

ددی است که در شوند و این بزرگترین عکه هرکدامشان به طور متوسط با ده هزار سیناپس به بقیه وصل می

ی ادراك ما در جهان وجود دارد. با این وجود نباید فکر کرد مقیاسهای بزرگتری از پیچیدگی وجود ندارند. دایره

یابد و بومها و بافتهای اکولوژیک های انسانی همچنان ادامه میپیچیدگی و سازمان یافتگی فراتر از ابعاد و اندازه

ی انسانی یا جانوری خود به نوعی موجود زنده شباهت دارد، ایده که جامعه آورد. اینو گاه جوامع را پدید می

توان به جانداری تشبیه کرد که زاده ای طوالنی در تاریخ علم دارد. در واقع کل یک جامعه یا تمدن را میپیشینه

حرفی را با قطعیت  ای چنینی جوامع حشرهرود. دربارهکند و در نهایت از میان میبالد و رشد میشود، میمی
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آسا شباهت دارد که تک تک ی مورچه یا کندوی زنبور به بدنی غولتوان زد. چون به راستی یک النهبیشتری می

 شوند. اش محسوب میدهند و ملکه و نرها دستگاه تناسلیکارگران و سربازان سلولهایش را تشکیل می

ی زمین یک کرهاند که کل زیستاند و فرض کردههپردازان از این هم گامی فراتر گذاشتبرخی از نظریه

ی دانش مدرن مطرح جاندارِ عظیم است. این حرف را برای اولین بار الوالك به شکلی جدی در دایرهموجود شبه

کرد و از آن هنگام تا به امروز این فکر هوادارانی را به خود جلب کرده است. این نظریه را با اشاره به ایزدبانوی 

کرده است. نامند. چون این موجودی بوده که در اساطیر کهن یونانی زمین را نمایندگی میی یونانیان، گایا میقدیم

دهد و ماند که در برابر تنشها و تهدیدها واکنش نشان میبر اساس این دیدگاه کل بیوسفر زمین به جانداری می

کوشد دهد و میکهای محیطی واکنش نشان میرفتاری خودسازمانده دارد، درست مثل سلولی که نسبت به محر

 تا بقای خود را حفظ کند...

 ی م. آرینبخشی از مقاله
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 «ها گوش بدین ببینین چی میگه!هیس، بچه»پدرام گفت: 

ی تگرگهای فلزی بحث میکردند، با نهیب او سکوت کردند. مریم و شیوا که داشتند با هیجان درباره

خودرو کم کند فرمان را رها کرد و در حالی که با یک دست پیچ تنظیم موج رادیوی پدرام بدون این که از سرعت 

کرد ناگهان تمیز و رسا به چرخاند، با دست دیگر چند بار به آن مشت زد. صدا که خش خش میماشین را می

ایرانی که به میهنان گرامی و زاما به زودی بازگشایی خواهد شد. وزارت راه و ترابری از هم»... گوش رسید: 

کنند درخواست کرد که مسیرهای جایگزینی را برای دستیابی به مقصد مشهد از محور گرگان مشهد عبور می

مقصد انتخاب کنند. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر کارگران هم اکنون در بخشهایی از بزرگراه که در 

 «استان گلستان قرار دارد مشغول رفع ایراد جاده...

 «گه؟ یعنی راه بسته است؟این داره چی می»ت: شیوا گف

 «آره انگار، اینجایی که میگه دقیقا همون مسیریه که ما داریم میریم...»پدرام گفت: 

گم یه چیزی فرق می»با این وجود از سرعت خود کم نکرد و همچنان تخته گاز پیش تاخت. شیوا گفت: 

 «نگو جاده رو بستن. ها! این مسیر هیچ وقت این قدر خلوت نبود. کرده

ای سپرد را متوجه خود کند. اما فایدهپدرام چند بار چراغ زد تا خودروی رامین را که جلوتر از او راه می 

اند دستش را از پنجره بیرون آورد و به کنار نداشت. به ناچار شروع کرد به بوق زدن. وقتی دید متوجهش شده

از خودشان کسی در بزرگراه نبود. رامین که پشت فرمان ماشین جلویی  کرد غیرجاده اشاره کرد. تا چشم کار می

ی بزرگراه ایستاد. پدرام از او رد شد و کمی جلوتر نگه داشت. بعد هم با کمی زحمت بود، کنار زد و در حاشیه

دروی بدن چاق و درشتش را تکان داد و پیاده شد. مریم و شیوا هم بعد از مکثی پیاده شدند. همه به سوی خو
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رامین حرکت کردند. رامین و بهرام جلو نشسته بودند و پگاه در صندلی عقب دراز کشیده بود و چشمانش را 

 بسته بود. 

 «پگاه، چطوری؟ حالت خوبه؟»شیوا گفت:  

آره، خوبم. ماشین گرفتگی پیدا کردم. »پگاه هم بلند شد و با موهایی ژولیده از خودرو پیاده شد. گفت:  

 «رسیم؟ریم. پس کی میریم راه میهفت ساعته دا

بینی؟ این درختها دیگه مربوط به حریم رسیدیم دیگه، می»رامین و بهرام هم پیاده شدند. بهرام گفت:  

 «جنگل میشه.

چی شده »اش را باالی سرش برد و بی آن که برش دارد گذاشت همانجا بماند. گفت: رامین عینک دودی 

 «پدرام؟ چرا وایسادی؟

 «گفت جاده بسته است. انگار مسیر گرگان مشهد مشکلی پیدا کرده.رادیو می»گفت: پدرام  

 «چه ایرادی؟ راه که تا اینجا خوب بوده.»رامین گفت:  

دیدی گفتم؟ این مسیر هیچ وقت این قدر خلوت نبود. معلومه مسیر رو از یک جایی »بهرام گفت:  

 «بستن...

 «ومدیم و کسی چیزی نگفت بهمون!نه بابا، ما که یک کله ا»رامین گفت:  

 «وای که هوای اینجا چقدر عالیه. حالم جا اومد!»پگاه نفس عمیقی کشید و گفت:  

شاید بخشهای شرقی جاده خراب شده؟ مثال اون سمتی که میره سمت مشهد.. این مسیر »مریم گفت:  

 «راه بسته است، این طرفی نیومدن... نهم زیارتیه دیگه، مردم دید
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چی بگم واال، بیشتر مردمی که این طرفی میومدن برای گشت و گذار توی جنگل بود. » م گفت:بهرا 

معموال هم از گرگان میان. ولی خبری از هیچکس نیست. به هر صورت ما که دیگه رسیدیم، االن یک ربعی میشه 

 «وارد حریم جنگل شدیم.

 «راه داشت.پس پلیس راه چی شد؟ یادمه اینجاها یه پلیس »پدرام گفت:  

 «ها! پلیس راه تنگراه رو رد کردیم و کسی هم به کسی نبود... راست میگی»بهرام گفت:  

در همین گفت و گوها بودند که ناگهان صدای موتوری از دور به گوش رسید. همه همزمان متوجه آن  

دیدین؟ این »شیوا گفت:  آید.رنگ دارد با سرعت از خم جاده به سویشان میشدند و دیدند یک نیسان وانت آبی

 «خوای ازش بپرسیم کجای جاده خرابه؟هم ماشین. می

خواد بابا، هرجاش خراب باشه ما دیگه رسیدیم. یه خورده جلوتر که بریم میتونیم بزنیم نمی»رامین گفت:  

 «توی جنگل...

که با سرعت زیادی  توجه به حرف او کنار جاده رفت و شروع کرد به دست تکان دادن. وانتاما بهرام بی 

کرد، با دیدن او از شتابش کاست و بعد از رد شدن از آنها چند صد متر جلوتر کنار جاده نگه داشت. حرکت می

ی وانت بدون این که پیاده شود بعد هم دنده عقب گرفت و به سویشان آمد. پیش از این که چیزی بگویند، راننده

 «نژاد، شمایی؟دکتر ایران»گفت: 

اهه، تویی محمد؟ اینجا چکار »جلو رفت و به داخل وانت سرك کشید. بعد هم با شگفتی گفت: بهرام  

 «کنی؟ مرخصی گرفتی؟می
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بقیه هم دورادور وانت جمع شدند. محمد پشت فرمان نشسته بود و کنار دستش پیرمردی بود که شباهتی  

شان نشسته بودند و با دیدن گروه ی خردسال روی پتویی ضخیمبه خودش داشت. پشت وانت یک زن و دو بچه

 «های خوب جنگل گلستان که...بانها، این آقا دوست من محمده، از محیطبچه»نیم خیز شدند. بهرام معرفی کرد: 

آقای دکتر، زودتر »پایید گفت: محمد حرفش را برید و در حالی که با نگرانی جنگل پشت سرش را می 

 «ندن نیست. زود باشین تا دیر نشده.دور بزنین و برگردین. اصال جای مو

 «خوایم بریم جنگل...برگردیم؟ ما که تازه اومدیم. می»پدرام گفت:  

فکرشم نکن پسر جان. جونتو بردار و دنبالمون بیا. صد قدم که جلوتر »ی مازنی گفت: پیرمرد با لهجه 

 «بری کارت تمومه

 «چی شده مگه؟ سیل اومده باز؟»بهرام گفت:  

نه دکتر، سیاه گالش دیوونه شده. پاتو بذاری توی جنگل خونت رو »صدایی هراسان گفت:  محمد با 

خوای بهم بخندی بخند. اما این دفعه دیگه با کسی شوخی نداره. خودش بهم گفت که دیگه هیچ ریزه. میمی

 «ام رو بگیرم و بزنم بیرون...آدمی حق نداره بیاد تو جنگل. گفت دست زن و بچه

تر بگو ببینیم چی شده آخه؟ ما این همه راه رو از تهرون کوبیدیم اومدیم آقا یه خورده روشن»ت: پگاه گف 

 «طوری برگردیم که!تا اینجا. نمیشه همین

محمد جان. یه دقیقه آروم باش و بگو ببینم چی »ی محمد گذاشت و گفت: بهرام دستش را روی شانه 

 «دیم و خونمون میفته گردن تو. بگو ببینم چی شده؟می شده؟ اگه درست توضیح ندی راهمون رو ادامه
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آباد بود دو روز پیش بود که خبر رسید حیوونا به ده باالیی تنگراه حمله کردن. حسن»محمد گفت:  

رفت. پونزده شونزده اسمش، یک کمی توی جنگل بود و با یک جاده فرعی از بزرگراه بهش یه راه خاکی می

گفتن مار گزیدگی بوده ولی ما هیچ وقت همچین چیزی ردن. یه شبه همشون مردن. میکخونواده توش زندگی می

نشنیده بودیم که مارها یک دفعه به کل اهالی ده حمله کنن. بعدش فریدون، همون دوستم که دیده بودین، رفت 

ورداشت و زد  فهمید. تفنگشوی کس و کارش مرده بودن و حال خودشو نمیآباد. اهل اونجا بود آخه. همهحسن

بانی دور نشده به جنگل. دیگه خبری ازش نداریم. غروب که شد من گفتم برم دنبالش. اما هنوز از محوطه جنگل

قد درختا بود. همین جوری اون وسط وایستاده بودم که سیاه گالش رو دیدم. مثل یه غول قد کشیده بود. تقریبا هم

ای آباد متاسفه، اما راه دیگه. بهم گفت که بابت مردن مردم حسنلولیدبود و روی تمام سطح تنش مور و مار می

نیست. بعد هم گفت که جنگل رو از آدما پس گرفته و دیگه هیشکی حق نداره پاشو بذاره توی جنگل. گفت برم 

دست فک و فامیلم رو بگیرم و از حریم جنگل برم بیرون. یک روز هم بهم مهلت داد. گفت از بعدش هرکی 

اره توی جنگل خونش پای خودشه. من هم اون قدر ترسیده بودم که سریع آمدم تنگراه و مردم رو خبر پاشو بذ

کردم. بیشترشون قبول کردن و بند و بساطشون رو جمع کردن و پا گذاشتن به فرار. اونایی که موندن گمونم تا 

 «اند...االن مرده

آوری توش ریخته ا مسموم شده و چیز توهمآخه چرا؟ روی چه حسابی میگی؟ نکنه آبه» بهرام گفت: 

 «شده باشه؟

شه دکتر انگار تا سیاه گالش خونتو نریزه باورت نمی»محمد نگاه سخت و تندی به بهرام کرد و گفت:  

اومدیم هفت هشت تا ماشین و یه اتوبوس دیدیم کشه. ما توی همین مسیر که میگم همه رو داره میها! دارم می
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اده بودن و هرکی توش بود مرده بود. کلی ماشین هم از جاده خارج شده بودن و زده بودن به که وسط جاده افت

شد. درختا و باز همه سرنشیناشون مرده بودن. توی خود تنگراه ما که زدیم بیرون به چند تا خونه داشت حمله می

ی زدم به خونهه داشتن میسابقه نداشته خرس بیاد توی تنگراه، ما خودمون هفت هشت تا خرس بزرگ دیدیم ک

 «کدخدا...

بهرام و دوستانش با شگفتی به سرنشینان وانت نگاه کردند. زنی که پشت نشسته بود به مریم گفت:  

دختر جون فوری برگردین. اینایی که میگه حقیقته، ما همه دیدیم. همین چند ساعت قبل دو تا ماشین پلیس راه »

 «ده.شون هم جواب نمیی ازشون نشد. بیسیمهم رفتن سمت جنگل که دیگه هیچ خبر

 «رین اون طرفی؟اصال شما توی این غوغا برای چی دارین می»محمد گفت:  

شناسه و انگار خیلی گردیم به اسم دکتر آرین. حشرهببین محمد خان، ما دنبال یک آدمی می»بهرام گفت:  

 «اومده اینجا...یکنه. دست کم خبر داریم که مرتب موقته توی جنگل زندگی می

اینجا دکتر غیر شماها کسی رو نداریم. یکی دو تا درویش بودن که خیلی وقت پیش اومدن »محمد گفت:  

و یه مدتی موندن و رفتن. دکتر وسکی هم بود که حاال چند وقتیه دیگه اینجا نیست. به هر صورت این دکتر شما 

ینجا وایسم. هر دقیقه ممکنه بالیی سرمون بیاد. مطمئنم سیاه تونم اهرکی بوده حتما تا حاال مرده. من دیگه نمی

 «ره. از ما گفتن بود، برگردین تهرون...ی مردم هم میزنه بیرون و سراغ بقیهگالش از جنگل می

وار در جاده به محمد این را گفت و دنده عوض کرد و گاز داد. وانت از جا کنده شد و با شتابی دیوانه 

رام و مریم که کنارش ایستاده بودند خود را کنار کشیدند. هر شش نفر هاج و واج به هم خیره حرکت در آمد. به

 «گفتی افسانه است.ای بود؟ تو که میاین سیاه گالش دیگه چه صیغه»شدند. پدرام گفت: 
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 «های مردم محلیه.در واقع هم هست. یه شخصیتی توی قصه»بهرام گفت:  

 «گفت سیاه گالش که انگار همسایه دیوار به دیوارشونه!ری میاین آقاهه یه جو»پگاه گفت:  

 «خوب، حاال باید تصمیم بگیریم. چکار کنیم به نظرتون؟ راهمون رو ادامه بدیم یا برگردیم؟»رامین گفت:  

 «کنیم. به همین سادگی برگردیم؟چی چی رو برگردیم؟ هفت ساعته داریم جاده رو گز می»پدرام گفت:  

 «اما باالخره این آدمها یه چیزی دیده بودن دیگه. احتیاط شرط عقله...»شیوا گفت:  

ی آخری که این محمد به من هشدار به نظر من هم باید حرفشون رو جدی گرفت. دفعه»بهرام گفت:  

 «داد حرفاش بدجوری درست از آب در اومد.

 «یعنی چی کار کنیم؟ برگردیم؟»پگاه گفت:  

 «ی این سیاه گالش چیه؟دم. اصال ویرم گرفته ببینم قضیهپیاده هم ادامه میمن اگه شده »پدرام گفت:  

از یه طرفی حیفه برگردیم. از یه طرف دیگه به نظرم هشدار محمد جدی بود. فقط یه راه »بهرام گفت:  

دیم. بنرسه، یک کمی دیگه جلو بریم و اگه دیدیم واقعا اثری از مرگ و میر هست فوری فلنگو میبه نظرم می

 «قبوله؟

همه این راه حل را پسندیدند. پس سوار شدند و با سرعتی کمتر و احتیاطی بیشتر پیشروی کردند. هیچ نشانی از 

شد و جنگل هم به قدری آرام بود که به کارت پستالی سبز شبیه شده بود. حتا نسیمی آدمیزاد در اطراف دیده نمی

تر شد و ابتدای حریم جنگل همه جا را فرا گرفته بود، به تدریج غلیظداد. مه رقیقی که از هم برگها را تکان نمی

 ی سپیدی همه جا را پوشاند.مثل پرده
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هایی رو به پانصد متر بیشتر نرفته بودند که به یک موتور برخوردند که کنار جاده افتاده بود و در شعله

جهشان به آن جلب شود. تا جایی که ها باعث شد در میان ابهام مه توسوخت. نور همین شعلهخاموشی می

شد. اما خونی که کنار جاده روی زمین پاشیده بود اش در اطراف دیده نمیتوانستند ببینند اثری از رانندهمی

ی کوچک سرخی تشکیل داده بود. هنوز از حیرتِ دیدن این منظره بیرون نیامده بودند که مه کمی حوضچه

دیدند. اتوبوس درست وسط جاده ایستاده بود و هیچ جنبشی در آن دیده ی یک اتوبوس را برطرف شد و سایه

کردند. در چند کردند، در میان مه با آن برخورد میشد. چه بسا اگر برای دیدن موتور سرعتشان را کم نمینمی

وشن قدمی اتوبوس پیاده شدند و به طرفش رفتند. اتوبوس بزرگی بود از شرکت سیر و سفر که چراغهای عقبش ر

شد. بهرام و رامین در حالی که بود. اما انگار موتورش خاموش شده بود، چون هیچ صدایی از آن شنیده نمی

تر منتظر ایستادند. در اتوبوس بسته بود عصای قفل فرمان را در دست داشتند، با احتیاط پیش رفتند و بقیه عقب

از کمی زور زدن آن را باز کرد. در با صدای خشکی ها هم. بهرام عصای آهنی را الی در انداخت و بعد و پنجره

 «وای چه بوی گندی میاد!»باز شد و مه جنگل به درون فضای اتوبوس جاری شد. رامین گفت: 

موجی از بوی گندیدگی از درون اتوبوس بیرون زد. چراغهای سرخ داخل اتوبوس روشن بود و در همان 

نگاهشان به سرنشینان ردیف اول افتاد و ناخودآگاه فریادی از نور مخوف بود که جسد راننده را دیدند. بعد 

 «چی شده؟»گلویشان خارج شد. پگاه از آن طرف داد زد: 

ساخت. اما همان نگاه کرد و منظره را پیش چشمانشان محو میمه کم کم در داخل اتوبوس هم رخنه می 

اند. راننده و مسافران ردیف اول اکی رویارو شدهی هولناولی که انداختند کافی بود تا متوجه شوند که با منظره

شان طوری بود که انگار یک هفته از و رو به تجزیه هایشان مرده بودند. بدنهای ورم کردهنشسته بر صندلی
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گذرد. بهرام و رامین همزمان پا گذاشتند به فرار. پگاه با چشمان خیره و گشاده داشت چند قدم آن شان میمردن

کرد. دست او را هم کشیدند و به دوستانشان ی داخل اتوبوس نگاه میی بدنهای از شکل افتادهسایه تر بهطرف

 «زود باشین سوار شین. باید برگردیم.»پیوستند. رامین با نفسی بریده گفت: 

 «چی شده؟ چی دیدین؟»پدرام گفت:  

 «دباش بزنیم به چاك.ی اینها مردن. زوبدو سوار شو، همه»بهرام بازویش را کشید و گفت:  

ای نگذشته در چشم به هم زدنی همه اضطرار اوضاع را درك کردند و به سمت خودروها دویدند. دقیقه 

رفتند. مه همچنان باقی بود و این بود که در جاده دور زده بودند و در خالف جهت به سوی گرگان پیش می

ی اطرافشان را هم از چشمشان پنهان ه بود که منظرهشد نتوانند بیشتر از حدی سرعت بگیرند. همین مباعث می

کند، اول باور نکردند. اما بعد مه کرد. برای همین وقتی پگاه جیغ زد و گفت یک جانوری دارد دنبالشان میمی

آمدند. گرازها ای پرشمار از گرازها را ببینند که از بین درختان به تاخت پیش میرقیقتر شد و توانستند گله

ترسیدند. بهرام که بارها و بارها این جانوران نی آرام و خجالتی بودند که به خصوص از صدای خودرو میجانورا

دید. یکی از آنها که گراز نر ای را از آنها میرا در همین جنگل دیده بود، برای اولین بار چنین رفتار تهاجمی

ای هم به زدیک شد که توانست با سرش ضربهبزرگی بود با دو دندان پیشینِ دراز، آنقدر به خودروی پشتی ن

توجه به مهی که دیدشان را کور کرده بود، سرعتشان را افزودند و ی ماشین بزند. بعد از این حرکت بیبدنه

توانستند گرازها را پشت سر بگذارند. کمی پیشتر مه به کلی برطرف شد و سرعتشان هم به همین ترتیب بیشتر 

رفتند. هرچند دیگر جانوری در تعقیبشان خروج از جنگل همچنان با همان سرعت پیش میشد. تا دیرزمانی پس از 

 نبود.
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... در این نکته تردیدی نیست که سطوحی باالتر از پیچیدگی نیز وجود دارد. به عنوان مثال به همان 

دهند و این های بدن را تشکیل میترتیبی که سلولها در پیوند با هم سیستمهایی بزرگتر مانند اندامها و دستگاه

های ی روابط میان بدنفرض کرد که شبکه توانآورند، میسیستمها خود در اتصال با هم بدن زنده را پدید می

ی برخی از موجودات مثل حشرات اجتماعی شکی نداریم که تر را ایجاد کند. دربارهزنده هم سیستمهایی کالن

ها آسا تشبیه کرد که دستگاهتوان به بدنی غولچنین سیستمی به واقع تکامل یافته است. یعنی کلنی مورچه را می

های همسان و همکار تشکیل یافته باشد. در یک کلنی مورچه ملکه دستگاه تولید های بدنهو اندامهایش از خوش

رساند. سربازها با سرهای انگیز به انجام میمثلی کلنی است و تنها همین یک کار را با تخصصی شدنی شگفت

. الروها که به خاطر داشتن کنندای شبیه به سیستم ایمنی بدن را ایفا میآسایشان وظیفههای غولعظیم و آرواره

کنند و بعد ی مواد غذایی را به شکلی ناقص گوارش میآنزیمهای فراوان از بالغها متمایزند، بخش عمده

ی اعضای کلنی همان غذای پرورده شده را کنند و نخست مورچگان پرستار و بعد بقیهدستاوردشان را قی می

نامند و در آن الروها تا حدودی مثل بادل غذا را تروفاالکسی میی تکنند. این شبکهدهان به دهان دریافت می

کنند. کارگرها هم دستگاه عضالنی و حرکتی کلنی هستند و طیفی وسیع از کارها را ی گوارش کلنی عمل میلوله

ای های دیگری هستند که برها کارگرها دامپرور و کشاورز هستند. گونهرسانند. در برخی از گونهبه انجام می

ای دارند و با دزدیدن داری پیشرفتهها بردهاند. حتا برخی از گونهراهزنی و دزدیدن غذا از دیگران تخصص یافته

 دهند. الرو و تخم مورچگان دیگر آنها را به صورت بردگانی وفادار پرورش می

عی انسان به بینیم. حاصل جمع کردارهای اجتمادر جوامع انسانی این سطح از نظم و ترتیب را نمی 

خورد. شود و اختاللهای چشمگیری در سامان اجتماعی بشر به چشم مییافته منتهی نمی سیستمی منظم و سامان
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منتهی شود. در جوامع  یعنی هماهنگی کردارها در حدی نیست که به پیدایش نهادهای پایدار و تکامل یابنده

کند و سیستمهای نهادی را دچار وقفه و رکود می انسانی همیشه عنصری از کشمکش وجود دارد و مسیر تحول

کند. این تا حدودی بدان دلیل است که بر شان تحمیل میی پیچیدگیپیچ و خمهایی نامنتظره را به مسیر توسعه

ی بزرگ همه با هم خویشاوند نیستند و بنا به دالیلی تکاملی خالف حشرات اجتماعی، آدمیانِ عضو یک جامعه

اند. از این رو همواره با ناسازگاری و کشمکش و رقابت و دشمنی ی پیش تنیده درهم گره نخوردهافزارو با نرم

اند و این کشمکشهای بینافردی به صورت ناسازگاری و تعارضهای نهادی در سطح اجتماعی خود دست به گریبان

وار دانست. دست کم به ه اندامتوان به معنای دقیق کلمدهد. از این روست که جوامع انسانی را نمیرا نشان می

 توان چنین گفت. بینیم نمیای میآن شکلی که در جوامع حشره

 ی ل. آرینبخشی از مقاله

 

  

شد فکرش را کرد. نخستین ها در ابتدای زمستان آغاز شد. یعنی در بدترین زمانی که میی جزیرهفاجعه 

پرت و دور افتاده در وسط اقیانوس آرام که قرنها پیش تمدن ی ایستر بود. جایی جایی که به بال مبتال شد، جزیره

ها به آنجا رسید، از این تمدن جز بزرگ و با شکوهی در آن وجود داشت. اما دویست سال پیش که پای اروپایی

ای که نیاکانشان ساخته بودند، هیچ چیز باقی نمانده های عظیم سنگیی مفلوك و مجسمهیک مشت بومی پا برهنه

تر ها روز جشن ایستر به این جزیره رسیده بودند، اسمش را ایستر گذاشتند، هرچند شایسته. چون اولین اروپاییبود

 شدند. بود اگر به اسمی که بومیان برای خودشان برگزیده بودند مشهور می
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بسیج شده  تمدنی که نیاکان این بومیان پدید آورده بودند به قدری بزرگ و تاثیرگذار بود که نیروی کارِ

دانستند که مصریان برای ساخت هرمهایشان صرف آسا را بیش از نیرویی میبرای ساخت سردیسهای سنگی غول

شان را از بین برده بودند و وقتی اروپاییان به آنجا پا کرده بودند. با این وجود همین مردم متمدن جنگلهای جزیره

شناسانه بود که بود. علت انقراض تمدنشان هم بحرانی بوم نهادند حتا یک درخت هم در کل جزیره باقی نمانده

های زیادی در این زمینه وجود داشت. اما همه کمابیش توافق داشتند که نوعی خاست. نظریهاز همین جا بر می

شان را به دست خودشان از بین ببرند و درختها را برای حمل و رسم و دینِ محلی باعث شده بود منابع طبیعی

شان قطع کنند. وقتی جنگلها از بین رفت و تمدنشان فرو پاشید، بزرگترین سردیسی سردیسهای سنگی عظیمنقل 

گشت، شد و برافراشته میکاره باقی ماند. اگر تکمیل میکردند همانطور نیمهکه تا آن موقع داشتند درست می

 داشت!چهارصد تن وزن می

داشت و از این رو سرمای زمستان تاثیری رویش نداشت. با ی ایستر تقریبا روی خط استوا قرار جزیره 

گفتند جریان گلف استریم این وجود آن سال معلوم نیست به چه دلیلی هوا به شدت سرد شده بود. کارشناسان می

تغییر مسیر داده و به این دلیل تعادل دمای اقیانوس به هم خورده است. همان سال برای نخستین بار در کل تاریخ 

ی زیادی از بومیان که هیچ نوع ی ایستر، بومیان برف را دیدند و کمی بعد توفانهای شدید شروع شد. عدهیرهجز

شان آمادگی برای مقابله با سرما نداشتند، در همان شبهای اول زمستانِ نامنتظره از سرما منجمد شدند و مردند. بقیه

، پناه گرفتند. اما این هم کارساز نبود. چون کمی بعد در شهرِ توریستی کوچکی که در نزدیکی ساحل قرار داشت

موجهای عظیم از اقیانوس سر بر آوردند و به ساحل تاختند. عظمت موجها طوری بود که کارشناسان بعدها 

 لرزه در آن هنگام ثبت نشده بود. گفتند نوعی تسونامی بوده است. اما ایراد کار این بود که هیچ اثری از زمینمی
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ی لخت و برهوت ایستر فرو کوبیده شدند و همه چیز را ی ویرانگر یکی پس از دیگری بر چهرهموجها 

هایی که برای کمک شان به دریا زده بودند همه غرق شدند و حتا کشتیاز بین بردند. بومیانی که با قایقهای ابتدایی

زورقها و کشتیها حتا یک نفر هم زنده  رفتند هم به همین ترتیب نابود شدند. از سرنشینان اینبه سمت ایستر می

ای گفتند سرد شدن ناگهانی آب باعث شده بازماندگان یخ ببندند، و عدهای مینماند که اتفاق عجیبی بود. عده

های بزرگ در اطراف جزیره نمایان شده بودند کار کشتی شکستگانِ هایی که به صورت گلهگفتند کوسهدیگر می

 اند. چون هیچ جسدی از کسی به دست نیامد.شناور در آب را ساخته

ی آمریکایی بودند که برای گردش ی مهیب بگریزند، یک خانوادهتنها کسانی که توانستند از این هاویه

شان از ایستر خارج به این جزیره رفته بودند و پیش از این که توفان شدت پیدا کند سوار بر هواپیمای شخصی

اش ثبت کند. این فیلم بعدها بسیار مورد اده توانست کل ماجرا را با دوربین خانگیشدند. پسر نوجوان این خانو

وار و بسیار بلندی بود انگیزی که در فیلم به خوبی ثبت شده بود، موجهای دیوانهتحلیل واقع شد. حقیقتِ شگفت

به قدری نیرومند بود که تمام که سراسر جزیره را درهم کوبیده بود و همه چیز را شسته و از بین برده بود. موجها 

انگیزتر هم در این فیلم ثبت شده بود و آن هم این که بالفاصله ساختمانها را درهم کوبیده بود. اما چیزی شگفت

 بعد از نابود شدن تاسیسات مستقر در جزیره و غرق شدن مردم، توفان آرام گرفته بود و موجها فرو نشسته بودند.

ی ها خوش نشسته بود که دومین فاجعهنوز به صورت خبری داغ بر خبرگزاریی ایستر هی جزیرهفاجعه

ی هوکایدوی ژاپن بود که مورد حمله قرار گرفته بود. در ها فرود آمد. این بار جزیرهتکان دهنده بر سر جزیره

و شهرها و  اینجا هم الگویی مشابه تکرار شده بود. با این تفاوت که مساحت جزیره این بار خیلی بیشتر بود

لرزه و رخدادهای طبیعی طراحی ساختمانهای برپا شده در آن هم بسیار محکم بود و برای مقابله در برابر زمین
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ای در کار نبود. موجهای سهمگین یکی پس از دیگری بر ساحل حمله بردند و لرزهشده بود. این بار هم زمین

دند. بعد باد بسیار شدیدی وزیدن گرفت و به سرعت به ها را منهدم کرکشتیها و قایقها و تاسیسات بندرگاه

تر جزیره مکید و آن را بر بخشهای درونیای آسمانی در خود میگردبادهایی تبدیل شد که موجها را مانند نیزه

کوفت. آنگاه سطح آب دریا شروع کرد به باال آمدن و برای ساعتهایی سراسر جزیره زیر خرواری از آب فرو می

ای نشینی کرد و بار دیگر هوکایدو زیر آسمان پدیدار شد، اثری از جنبندهغوطه خورد. وقتی دریا عقباقیانوس 

ای چند متری از گل و الی همه چیز را زیر خود مدفون ساخته بود. هوکایدو به در آن به جا نمانده بود و الیه

 این ترتیب از میان رفت.

اد، با آنچه که در خودِ ژاپن رخ داد قابل مقایسه نبود. چون شوکی که از این واقعه به مردم جهان دست د

های طبیعی داشتند، بعد از این ماجرا با رخدادهای مردم ژاپن با تمام نظم و ترتیبی که هنگام رویارویی با فاجعه

حرکت در  ها را آموخته باشد، بهتری روبرو شدند. اقیانوس گویی راهِ حمله کردن به جزیرهپیاپی غافلگیر کننده

ی اصلی باقی مانده از ژاپن نیز حمله برد. هنوز چند ساعتی از ویرانی هوکایدو نگذشته بود آمد و به سه جزیره

زمین اصلی آن به همین سرنوشت دچار آمدند و به کلی خالی از  که کل جزایر پیرامون ژاپن و هر چهار پاره

ان مهاجر و بعد به صورت فاتح به کره کوچیدند و در آنجا سکنه شدند. میلیونها تن از مردم ژاپن ابتدا به عنو

شد و اهالی اصلی کره در آن نقش شهروند ساالر تاسیس کردند که ژاپن نو خوانده میکشوری مهاجم و جنگ

 ی دو را داشتند. درجه

وس ای برای کسی نداشت. چون جنبش اقیاننشینان به صدا درآمده بود فایدهزنگ خطری که برای جزیره

ای که در اندونزی و جاوه و مالزی گیر ادامه یافت. نخست چند هزار جزیرهها با سرعتی نفسبرای غلبه بر جزیره
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قرار داشتند به همین ترتیب ساعاتی زیر آب دریا دچار خفقان شدند. در سنگاپور این ماجرا با آتشفشانی مهیب 

یز را بر هواپیماها هم بست. به شکلی توجیه ناپذیر شمار همراه شد و دود و غباری که از آن برخاسته بود راه گر

 کردند به دنبال این آتشفشانی سقوط کردند.زیادی از هواپیماهایی که در آسمان منطقه گذر می

ها از همان ها زمانی به اوج خود رسید که بالیی مشابه بر سر انگلستان هم آمد. انگلیسیویرانی جزیره

ای را شروع کرده بودند و دسته دسته در بودی ژاپن برخاست، مهاجرت به اروپای قارهساعتهای اولی که خبر نا

گذشتند تا خود را به خاك فرانسه برسانند. اهالی ایرلند و ولز در مقابل واکنش چندانی قایقهایی از کانال مانش می

شود. اما این توهم به مربوط میی اقیانوس آرام کردند این فاجعه تنها به منطقهنشان ندادند و گویا گمان می

سرعت محو شد و بر باد رفت. چون غروبِ همان روزی که ژاپن نابود شده بود، تازش موجها بر انگلستان هم 

ها و هواپیماهایی که برای یاری های انسانی کار چندانی ساخته نبود. انبوه کشتیآوریآغاز شد. این بار هم از فن

ز اروپا به حرکت در آمده بودند در گردبادهایی مهیب اسیر شدند و به قعر اقیانوس رساندن به مردم انگلستان ا

مکیده شدند. در انگلستان هم ابتدا موجهای عظیم سواحل را در هم کوفتند و بعد آب دریا شروع کرد به باال 

نابودی تمام آدمیانی  آمدن و برای یک روز کامل کل جزایر بریتانیا را در عمق ده پانزده متری خود مدفون ساخت.

هایی که ها ساکن بودند تنها دو روز به درازا کشید و وقتی صبحگاه سومین روز دمید، از جزیرهکه در جزیره

های دوران جدید را تاسیس کرده بودند، جز پاره زمینی خیس و انباشته از مقتدرترین و جنگاورترین امپراتوری

 گل و الی چیزی باقی نمانده بود.
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ابتداى کار، آن قدر عادى و ساده شروع شد که هیچ کس به الگوهاى تشدید شونده و فراگیرى که   

هاى دیگرى گفتند ماجرا با ایدز شروع شده، هرچند بعدها نظریهاى مىکرد، توجهى نکرد. عدهبشریت را تهدید مى

هاى مرگبار گرفت. بیمارىدر نظر مى ى شروع فاجعههم ارائه شد که سالهاى آخرى قرن بیستم را به عنوان نقطه

ى شدند. نه فقط آدمها، که دامهایشان هم در معرض خطر قرار داشتند. اولین نمونهیکى پس از دیگرى شایع مى

شان را از هایگاواز ها در چند سال هزاران هزار ها جنون گاوى بود، که باعث شد اروپایىمشهور از این بیمارى

به تب برفکى و کشتار گوسفندها رسید، و آخر سر هم آنفوالنزاى مرغى پرورش دهندگان بین ببرند. بعد نوبت 

 ماکیان را به قتل عام دامهایشان ناگزیر ساخت. 

شد، سارس هم البته فقط بیماریهاى مخصوص دامها نبودند. گذشته از ایدز که خیلى قدیمى محسوب مى

ها توانستند مهارش کنند، به تدریج از یادها رفت. شایع نىبراى مدت کوتاهى شایع شد. اما بعد از این که چی

شدن بیماریهاى قدیمى هم توجه چندانى را جلب نکرد. وقتى بعد از یک قرن در تهران وبا آمد و نوعى سیاه 

دار چه تهدید زخم در اروپا شایع شد، کسى چندان نگران نشد. هیچ کس خبر نداشت که این بیماریها طالیه

 بزرگى است.

اى در ى این تهدید در جایى ظاهر شد که هیچ کس انتظارش را نداشت. مردم دهکدهنخستین نشانه

برزیل اولین کسانى بودند که قربانى شدند. وقتى شایعه در همه جا پیچید و دولت برزیل بعد از چند روز این 

ات موجود در مورد حادثه کم خبرهاى غیررسمى را تایید کرد، موجى از کنجکاوى همه جا را فرا گرفت. اطالع

رسید که نوعى بیمارى واگیردار بسیار کشنده در میان اى نداشت. چنین به نظر مىو پراکنده بود. حادثه بازمانده

هاى نشین در نزدیکى رود آمازون شایع شده باشد. بیمارى خیلى زود در میان دهکدهاهالى روستایى سرخپوست
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ى سفت و از آن که دولت به فکر چاره جویى بیفتد و کل منطقه را در قرنطینههمسایه گسترش یافته بود و قبل 

 اش پاك شده بود. ى وسیعى از جنگلهاى استوایى این منطقه از ساکنان انسانىسختى محصور کند، منطقه

ترس و وحشت سائوپولو را فرا گرفت و نیروهاى ارتشى که براى تضمین عبورناپذیر ماندن مرزهاى 

ى آلوده بگریزند با خشونت زیادى رفتار کوشیدند تا از منطقهبه محل گسیل شده بودند، با بومیانى که مى رنطینهق

گرفت که سربازانى با ماسک گاز در هر ده کردند. قرنطینه کیلومترها حصار برقدار از سیمهاى خاردار را در بر مى

 کردند. به حصار نزدیک شود، شلیک مىکوشید اى که مىاش مستقر شده بودند و به هر جنبندهمترى

رسید که اپیدمى فروکش کرده باشد. فیلمهایى که از بالگردها گرفته پس از یک هفته، این طور به نظر مى

ها از هاى باریک دهکدهداد که هیچ آدمى در روستاهاى خالى از سکنه باقى نمانده، و کوچهشده بود، نشان مى

شد که هیچ کس در چند است. وقتى باالخره منطقه امن اعالم شد، حدس زده مى اجساد ساکنانشان پوشیده شده

 هزار هکتارى که آلوده شده بود، زنده نمانده باشد. 

ناظران سازمان بهداشت جهانى چند روز پس از اطمینان از فروکش کردن بیمارى به منطقه وارد شدند. 

شان ى رنگشان فرو رفته و با ماسکهاى گاز و کالههاى ایمنىآنها، در حالى که در لباسهاى ضد باکترى گشاد و آب

بردارى ها شبیه شده بودند، با دقت در میان روستاهاى خالى از سکنه گردش کردند و از جسدها نمونهبه آدم فضایى

د روز دود هشتاد هزار نفر از بومیان سرخپوست برزیلى را در چنحانگیز بود. آنچه که کردند. نتیجه، بسیار هراس

تقریبا همزمان با وقایعی که شد. کشته بود، نوعى جهش یافته از باکترى یرسینیا بود، که مولد طاعون محسوب مى

داد، دور از چشم خبرنگاران و نیروهای دولتی در کامبوج هم کسانی با همین مرض در کنار رود آمازون رخ می
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اغ برای توزیع باکتری عمل کرد و بالهای بیماری را مثل دست به گریبان بودند. همین نقطه بود که مثل کانونی د

 بادبزنی مرگبار بر کل کشورها باز کرد.

بیرون نیامده بود، که وحشت در شهرهاى آمریکا حاکم شد. نخستین حوادث برزیل جهان هنوز از بهتِ 

شهر، پیش از آن که تدابیر ى این بیمارى قرار گرفت، ایمز بود، در ایالت تگزاس. تمام مردم شهرى که مورد حمله

ى کردند از منطقهامنیتى خاصى اعمال شود، در مدت چند روز مبتال شدند و گروه گروه مردند. آنهایى که سعى مى

بردند. نیروهاى نظامى فدرال خیلى سریع وارد عمل خطر بگریزند، بیمارى را همراه خود به شهرهاى همسایه مى

اى که ایجاد شد، آنقدرها کارآمد نبود. ها منطقه را محصور کنند. اما قرنطینهزیلىى برشدند و کوشیدند تا به شیوه

زیستند، و خواستار عبور از آن بودند، در برابر نمودند و در آنسوى حصارها مىمردمى که به ظاهر سالم مى

شد د. در اینجا دیگر نمىى عبور بدهنکردند تا به آنها اجازههاى خبرى به سربازان التماس مىهاى شبکهدوربین

 ى آلوده، به زور متوسل شد. آمیز فراریان از منطقهکسى را با تیر زد، یا در برابر تالشهاى جنون

شمار زیادى از سربازانى که در منطقه مستقر شده بودند، مبتال شدند و یکایک مردند، و بیمارى از ایالت 

ن هنگام بود که سانسورى خبرى بر موضوع حاکم شد و تگزاس به استانهاى همسایه نشت کرد. تازه در ای

ارتشیانى که براى کنترل اوضاع به منطقه فرستاده شده بودند، حکم تیر دریافت کردند. رئیس جمهور آمریکا که 

ى میکروبى متهم کرد. بعد از آن که مردم کرد، ابتدا ایرانیان را به نوعى حملهخود را براى حمله به ایران آماده مى

داد، خشمگینانه به شان را نشان مىگناهىتوجه به تکذیبهاى پیاپىِ مقامات ایرانى و شواهدى که بىآمریکا، بى

ى القاعده مسئولیت این حمله اقلیت ایرانى ساکن ایاالت متحده حمله کردند و خشونتهایى پراکنده رخ داد، شبکه

  را بر عهده گرفت.
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در فیلمى شده بود و رهبری القاعده را بر عهده داشت، الدن بن مردی به نام محمد یعقوبی که جانشین

ى الجزیره پخش شد، ادعا کرد که این بیمارى و شیوع آن نشانگر خشم خداوند بر مردم کافر آمریکا که از شبکه

خیلى زود رواج یافت و به صورت اسم  -طاعون سرخ-است. نامى که او براى نامیدن بیمارى به کار گرفته بود، 

هاى زیر پوستى بتالیان پس از مرگ به دلیل خونریزىرسمى این مرض در آمد. اسم بى مسمایى هم نبود. چون م

 کردند. رنگى سرخ پیدا مى

ها جهت دیگرى به خود گرفت. بیمارى به قیمت خالى از سکنه به این ترتیب تبلیغات سیاسى آمریکایى

ت انسانى اى از شمار دقیق تلفانفر مهار شد. اما هیچ گزارش رسمىمیلیونها شدن دو ایالت جنوبى آمریکا و مرگ 

این حادثه منتشر نشد. مناطق آلوده براى سالها خالى از سکنه باقى ماند و شهرهاى آباد قدیمى که متروکه مانده 

ى آمریکایى را فرا گرفت. پس از آن که یک گرى جامعهگرایى و نظامىبود، رو به ویرانى نهاد. موجى از ملى

ا ترور کند، نیروهاى نظامى ایاالت متحده بدون هماهنگى ى تروریستى عرب کوشید رئیس جمهور آمریکا رشبکه

با شوراى امنیت و سازمان ملل به سوریه حمله بردند و در مدت یک هفته بشار اسد را از قدرت سرنگون کردند. 

داد، ى ترور را نشان مىالبته شواهد روشنى وجود داشت که رد پاى رئیس جمهور سوریه در سازماندهى برنامه

 ها معلوم شد که این شبکه هیچ ربطى به القاعده نداشته است. اما بعد

پس از آن، طاعون سرخ ناگهان در جایى غیرمنتظره شیوع یافت. شهرهاى پرجمعیت استانهاى جنوبى 

ى آلوده متوارى شده بودند، مرزهاى قرنطینه چین یکى پس از دیگرى از پاى در آمدند و میلیونها نفر که از منطقه

ها در برابر طاعون سرخ شکستند و بیمارى را همراه خود به سایر نقاط چین جنوبى منتقل کردند. چینىرا در هم 

ى موفقى که در مورد مبارزه با بیمارى سارس داشتند، در اینجا به نتوانستند به سرعت واکنش نشان دهند. تجربه
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ا پیش بینى نکرده بودند. پیش از آن که زده راز مردم هراسموجی عظیم دادشان نرسید، چون به حرکت در آمدن 

اى کارآمد را حفظ کند، ارتش سرخ چین بتواند مرزهایى استوار را در برابر مناطق آلوده ایجاد کند و قرنطینه

 کشته شده بودند. چینی میلیونها 

شد،  النکا هم پدیدارشیوع بیمارى در چین، تردیدهایى را بر انگیخت. وقتى آثار این بیمارى در سرى

ى میکروبى تروریستى به مراکز قدرت سیاسى در جهان است. مدت معلوم شد که ماجرا فراتر از یک حمله

النکا که به قتل عام مردم و انهدام ساختار سیاسى این کشور انجامید، یکى از رهبران ى سرىکوتاهى پس از فاجعه

شبکه در تولید باکترى طاعون سرخ نقشى نداشته و القاعده که در عربستان دستگیر شده بود، اعتراف کرد که این 

 طلبانه کوشیده است تا از این فاجعه براى باال بردن اعتبار خود استفاده کند. تنها به عنوان ترفندى فرصت

 تازه در آن هنگام بود که برخی از هوشمندان به یاد بارش شهابهای فلزی افتادند...
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ی اینترنت پدید نیامده بود، امری کُند و موضعی بود. تا زمانی که شبکه... در واقع روند جهانی شدن تا 

ایم و بعد از آن ارتباط نظامی سرزمینهای همسایه را، که ی راههای تجاری را داشتهپیش از آن نخست شبکه

ع اند. جهانی شدن روندی است که طی آن جوامها روبرو بودهشان با محدودیتِ جابجایی فیزیکی بدنهمگی

ها و مبانی فنی و اقتصادی شوند و سبکهای زندگی و آرا و اندیشهانسانی همسایه بیشتر و بیشتر با هم ادغام می

پیوندند گذارند. به این ترتیب کم کم نظامهای اجتماعی انسانی در هم میشان را با هم به اشتراك میزندگی مادی

ی جهانی شدن، داد و ستد کند. شالودهاز دلشان ظهور میو یک سیسنم جهانی و درهم تنیده از روابط اجتماعی 

شان را با هم به اشتراك جهان مردمچیزها و شریک شدن در رخدادهاست. سرزمینهایی که بخشی از زیست

 تر و تاثیرگذارتر است. گذارند هرچه از هم دورتر باشند و تفاوت بیشتری داشته باشند، این روند نمایانمی

ی سوم و چهارم پیش از میالد در ایران زمین پدیدار گشت. تقریبا های این الگو در هزارهنخستین جوانه

کردند و سبک زندگی یکنواختی در همان زمانی که مصریان باستان به کمک شاهراه رود نیل با هم ارتباط برقرار می

ین روندی مشابه اما متمایز در جریان ساختند، در ایران زمگرفتند و دولتی یکپارچه و متحد را بر میرا در پیش می

بود. ایران زمین بر خالف مصر از راه آبی سرراست و آسانی مثل نیل برخوردار نبود و نه تنها مردمش ناگزیر 

بودند از راه زمینی با هم ارتباط برقرار کنند، که ناچار بودند این راه را در جغرافیایی پیچیده و دشوار تثبیت کنند. 

ای از کوهستانهای بلند و جنگلهای انبوه در ه از یک جفت کویر بزرگ عبورناپذیر در مرکز و حلقهجغرافیایی ک

 پیرامونش تشکیل یافته بود. 
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ی کردند اجازهجغرافیای ایران زمین به کاروانهای بازرگانی که روابطی دوستانه با مردم محلی برقرار می

ای اندك در این بستر امکان رت بومیان محلی بودند جز تا فاصلهداد، اما ارتشهایی که در پی قتل و غاعبور می

نفوذ نداشتند. به همین دلیل هم در همان زمانی که ارتباط جوامع همسایه در مصر از جنس لشکرکشی و تثبیت 

یرهای های پراکنده تکامل یافتند که از راه مسهایی محلی و امیرنشینیاقتداری سیاسی بود، در ایران زمین پادشاهی

 هایی نظامی با هم در ارتباط بودند.تجاری و نه شاهراه

جغرافیای خاص ایران زمین تاسیس کشور یکپارچه و یگانه در این اقلیم را بیست و پنج قرن به تاخیر 

انداخت. اما در مقابل در این فاصله به تکامل راهبردهای تجاری پیچیده و فنون ارتباطی توسعه یافته و کارآمدی 

زد. راهبردها و فنونی که در قرن ششم پیش از میالد به دست کوروش بزرگ به کار گرفته شد و تاسیس  دامن

برنده و با جلب همراهی و  -های برندهکشور ایران را ممکن کرد و این نخستین کشوری بود که بر مبنای بازی

 شد. موافقت نیروهای محلی تاسیس می

ی مرکزی تحول و ه ایران زمین پس از آن تا دیرزمانی هستهای که شرحش گذشت، باعث شد کپیشینه

ی مسیرهای تجارتی محسوب شود. از این رو مردم این سرزمین در دوران اشکانی راه ابریشم را پدید توسعه

آوردند و تا پایان دوران صفوی به مدت هفده قرن آن را مدیریت کردند. در واقع فروپاشی اقتدار جهانی ایران از 

پیما در اروپا ساخته شدند و راه آبی موفق شد به رقابت با راههای زمینی های اقیانوسی شروع شد که کشتیزمان

 رمق سازد. خون و بیبپردازد و این شاهرگِ تبادلی را کم

کرد. یعنی از سویی ایران های جهانی شدن پیوند میان چند قلمرو همسایه را برقرار مینخستین جوانه

ساخت. از این مسیر بود که عالوه بر ین و هند و از سوی دیگر با روم و شمال آفریقا مرتبط میزمین را با چ
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آمدند و نوعی فرهنگ جهانی کاالها و دستاوردهای فنی و هنری، ادیان و زبانها و فنون و علوم نیز به جنبش در می

ی داد و تمدنهای برکنار مانده از دایره توان دریافت کهزدند. درخشش این تمدن جهانی را از آنجا میرا رقم می

ی آن ابتدایی و ساده یابنده ی توسعهستد با آن )مانند تمدنهای آمریکا یا جنوب آفریقا( از هر نظر نسبت به شبکه

 شدند.محسوب می

ی هپیما و راه آهن و تلگراف تبادل کاال و معنا را در این شبکهایی مانند کشتی اقیانوسآوریی فنتوسعه

ای سیاسی و نظامی برای چفت و بست شدنِ جوامع دوردست جهانی سریعتر ساخت و عصر استعمار شالوده

پدید آورد. با این وجود تا دو جنگ جهانی که کشمکشی بر سر رهبری این نظام جهانی بود، کلیت آن با دقت 

و مسیرهای تبادل پیامها و چیزها  ی راههامورد پژوهش قرار نگرفت. قرن بیستم در شرایطی آغاز شد که توسعه

ی سالهای کرد. در این شرایط بود که در فاصلهبه جایی رسیده بود که یک سیستم مدیریتی متمرکز را ایجاب می

ی عظیم برخاست که معموال به خاطر دوران آرامش نسبی و میالدی یک جنگ سی ساله 1944تا  1914

کنند. در حالی که سراسر آن کشمکشی است جهانی ل و دوم تقسیم میاش آن را به جنگ جهانی اودروغینِ میانه

در میان نیروهایی که در ابتدای کار با یک باور ناسیونالیستی خواهانِ سیطره بر جهان بودند و در پایان کار آن را 

ی ود که نظریهبه ایدئولوژی کمونیستی، فاشیستی یا لیبرال دموکراتیک تغییر داده بودند. دقیقا در همین زمان ب

 سیستمها پدیدار گشت و پس از فرو نشستن غبار جنگ بود که فهم سیستمی جهان به مثابه یک کل ممکن گشت. 

رفت، اما از نظر گذار به سیستمی ی مردم دنیا بحرانی بزرگ به شمار میهرچند جنگهای جهانی برای همه

های شخصی و بسط استفاده از تکامل همزمانِ رایانهجهانی هیچ با آنچه که بعدتر پیش آمد قابل مقایسه نبود. 

ای ی اینترنت انجامید و این عاملی کلیدی بود که گذار به جامعهی سرزمینها به پیدایش شبکهنیروی برق در همه
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جهانی را ممکن ساخت. چرا که نه تنها سربازان و جنگاوران و بازرگانان، که مردم عادی را نیز در سطحی جهانی 

ای بزرگتر بود که درهم تنیده شدنِ ک انقالب رسانهکرد. ظهور اینترنت بخشی از یدیگر وصل میبه هم

ها، اقتصادی شدنِ تولید ادبیات و هنر، جهانی شدن مخاطبان خبرنگاران مشهور، و جهانی شدن خبرگزاری

 ای را به دنبال داشت. های تلویزیونی ماهوارهشبکه

آسایی ی اطالعاتی غولافزارِ جهانی شدن تشبیه کرد. شبکهوان به نوعی نرمتاینترنت را در این معنی می

های اجتماعی در دل اینترنت داد و برای هر محتوایی جا داشت. ظهور شبکهکه همه چیز را در خود جای می

شتابی های آدمیان را جهانامری طبیعی و بدیهی بود که به سرعت انجام پذیرفت و روند درهم پیوستنِ زیست

 خیره کننده بخشید.
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آنچه که طاعون سرخ را به نیرویی مرگبار بدل ساخت، بیش از هرچیز، شرکتهای هواپیمایی بودند. آن 

دهد، تقریبا همزمان با شیوع این مرض در برزیل، یکی از نخستین نشانه از های پزشکی نشان میطور که بایگانی

اش چندان خطرناك نبود. در شکل اولیه ای در کامبوج نیز پدیدار شد. بیماریاین بیماری در روستای دورافتاده

کرد که خویشاوند همان مرض مرگباری بود که زمانی یک سوم البته نوعی باکتری جنس یرسینیا آن را تولید می

ای از این باکتری که در کامبوج به صورت مردم اروپا را با تیغ مرگ سیاه از پای انداخته بود. با این وجود سویه

با جمعیتِ محلی روستاییان به حالت تعادل رسیده بود. عوارض آن چندان مرگبار نبود و  آندمیک وجود داشت،

های زنده مرد. انتقالش هم دشوار بود و تنها از راه بافتشدند تنها یک نفر میاز هر هفت نفر که به آن مبتال می

بستند و رگ بازویشان برادری می ممکن بود و به همین دلیل هم معموال کسانی که طی مراسمی آیینی با هم پیمان

 شدند. آمیختند به این بیماری مبتال میگشودند و خونشان را با هم در میرا می

بعد از کشت و کشتار مرگباری که خمرهای سرخ در کامبوج کردند، جمعیت این کشور از شش میلیون 

لوژی کمونیستی عجیب و غریبی مسلح نفر به چهار میلیون تن کاهش پیدا کرده بود. خمرهای سرخ که با ایدئو

ی نمودهای تمدن شهرنشینانه را از میان داری به این نتیجه رسیدند که همهبودند، در پی از بین بردن سرمایه

ی مردم را از شهرها به روستاها بردارند. به این ترتیب در یک شبانه روز پایتخت را از جمعیت تهی ساختند و همه

به انسان طراز نوین سوسیالیستی تبدیل شوند. در ابتدای کار آنهایی که به تصویر کشیشان  کوچاندند تا در آنجا

شان قرار گرفتند: روشنفکران، ادیبان، هنرمندان، و آنهایی که به مارکسیستی از بورژواها شباهت داشتند طعمه

سیدند. چون فشنگ و تفنگ هایی باورنکردنی به قتل رسادگی عینکی بر چشم داشتند دستگیر و بعد از شکنجه

رساندند. بعد از این بورژواها نوبت به کمی در اختیارشان بود، بیشتر این دشمنان خلق را با چماق به قتل می
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ی عناصر مشکوك رسید. اقلیت چینی و تای که به قومیتی متفاوت تعلق داشتند مورد حمله قرار گرفتند و تا بقیه

پوت را از سریر قدرت به خودِ مردم کامبوجی رسید. وقتی پس از سه سال پولآخرین نفر کشتار شدند. بعد نوبت 

 فرو کشیدند و محاکمه و اعدام کردند، مریدانش از هر سه نفر کامبوجی یکی را به قتل رسانده بودند.

شد، ی مردم قلمداد میدر این شرایط وخیم که قحطی و بیماری و مرگ و میر بخشی از زندگی روزمره

شد. در ابتدای کار هرکس که بیمار های واگیردار ناشناخته امری طبیعی قلمداد میی بیماریو توسعه پیدایش

رسید. چون همه قرار بود در روستاها به کار کشاورزی اشتغال داشته شد به جرم تمارض با چماق به قتل میمی

ی بیشتری هایی مثل طاعون سرخ توسعهیماریگرفت. بعدتر که بهای مهیبی پاداش میباشند و هرنوع تنبلی با تنبیه

ی هولناك سیا و سرویسهای امنیتی غرب منسوب دانستند. رسم ی استکبار جهانی و برنامهیافت، آن را به توطئه

پیوند برادرخواندگی که بین خمرهای سرخ هم رواج داشت به عنوان نمودی از فرهنگ منحط بورژوایی مورد 

دادند با سر و صدای بسیار اعدام شد و چند نفری را هم که همچنان آن را انجام میحمله قرار گرفت و ممنوع 

 کردند. بدون این که کسی توجهی به حقیقت داشته باشد، این کار باعث شد تا بیماری تا حدودی کنترل شود.

قتی چند توانست دوام یابد. این بود که واما نظمی که خمرهای سرخ بر جامعه برقرار کرده بودند نمی

ی ی قدرتشان فرو پاشید، بار دیگر شاه تبعیدی کامبوج به کشورش بازگشت و کوشید جامعهسال بعد شالوده

اش را بازسازی کند. غربیان با شور و اشتیاق به میدان آمدند تا در این زمینه همکاری کنند و در ضمن ویرانه

کشی ز بازماندگان فاجعه به عنوان کارگران غیرماهر بهرهکامبوج را به بازاری برای کاالهای خویش تبدیل کنند و ا

نمایند. در همین میان آثار باستانی کامبوج هم مورد توجه اروپاییان قرار داشت و به زودی صنعت جهانگردی 

 پن پیش برد. های خود را تا پنونشاخه
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در کامبوج بود که زمانی که نخستین اپیدمی طاعون سرخ آغاز شد، همین حضور جهانگردان خارجی 

ای در این باکتری رخ داد ای جهانی بدل ساخت. درست در همین هنگام بود که جهش نامنتظرهقضیه را به فاجعه

و آن را از قید تبادل خونی رها کرد. حاال دیگر حتا با نفس کشیدن در فضایی که فردی مبتال در آن حضور داشته 

همان بالیی بود که تقریبا به طور همزمان در جنگلهای آمریکای  شد این مرض را گرفت. این دقیقاباشد، می

 جنوبی هم شایع شده بود. 

عوارض بیماری با هرچه که تا آن هنگام دیده بودند تفاوت داشت. طاعون سرخ با چیزی شبیه به بیماری 

ی عالیم مرحلهشد. فعالیت بدنی زیاد و گرسنگی و تشنگی مدام و افزون شدنِ میل جنسی از خواب شروع می

کرد و از این رو مبتالیان تا چند آغازین بیماری بود و اینها در غیابِ بدحالی و ناخوشیِ بیماران عادی بروز می

اند. در این فاصله ایشان از راه ریختن شدند که با مرض درگیر شدهماه احساس سالمت کامل داشتند و متوجه نمی

کردند. بعد ی با دیگران باکتری را در میدانی گسترده پراکنده میفضوالت و دفع مایعات بدن و آمیزش جنس

شد که مرگبار بود و با سرخ شدن پوست، کوری، ناتوانی در خوردن غذا و در نهایت ی دوم مرض آغاز میمرحله

 مرگ همراه بود. به همین خاطر آن سخنگوی القاعده اسمش را طاعون سرخ گذاشته بود.

ی به سرعت توجه دانشمندان را به خود جلب کرد، اما نه چندان سریع که عوارض ضد و نقیض بیمار

های رسمی را مرور کنیم، به چنین تصویری از گسترش بتوانند واکنشی نشان بدهند. اگر بخواهیم اسناد و بایگانی

روستایی  اش داریم، دختر نوجوانی بوده که دری مبتال شدنرسیم. نخستین کسی که شواهدی دربارهبیماری می

زیسته و به تازگی نخستین فرزند خود را به دنیا آورده بود. او مثل خیلی از دختران جوان پن میدر نزدیکی پنوم

فروشی زیست و از این رو به تندیگری که از کشتار خمرهای سرخ جان سالم به در برده بودند، در فقر مطلق می
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خودش همچنان سالم و سرحال  اری در نوزادش نمایان شد،های بیمروی آورده بود. روزی که نخستین نشانه

نمود و به همین دلیل وقتی یک مسافر فرتوت و ثروتمند روس او را برای خدمات جنسی استخدام کرد، در می

 پن درنگ نکرد. رفتن به پنوم

ز مردمی که اش در کامبوج آن را به سه تن امرد روس بیماری را از او گرفت و در زمان اقامت دو روزه

شان که زیستند منتقل کرد. ایشان باکتری را از راه آب آشامیدنیهایی فقیرانه میاش در خانهدر نزدیکی محل هتل

با پسآب هتل آلوده شده بود دریافت کردند. این جهانگرد روس بعد از دو روز به روسیه بازگشت و در آنجا 

اش منتقل کرد. زنش در جریان یک مهمانی رسمی از راه ه منشیبیماری را از راه مقاربتی نخست به زنش و بعد ب

سوپی که پخته بود آن را به یازده نفر از مهمانان منتقل کرد. دو تن از مهمانان بازرگانان فعالی بودند که طی سه 

پانیا منتقل شان بیماری را همراه خود به چین برد و دیگری آن را به اسرفتند. یکیروز آینده به سفرهایی کاری می

ای بودند کرد. به این ترتیب مهمترین عامل در پخش شدن طاعون سرخ در سطحی جهانی، شرکتهای هواپیمایی

 بردند.که مبتالیان را با خود به این سو و آن سو می

در این میان خودِ مرد روس هنگام گفتگو در یک نمایشگاه صنعتی آن را به یک مهندس جوان ارمنی 

و بیماری را همراه خود به آمریکا برد. در میان چهار نفرِ اولی که در آمریکا مرض را از او گرفتند، منتقل کرد و ا

ی شرکت مک دونالد در شهر اِیمز مسئول کنترل کیفیت کاال شان در شعبهدو تن در استخر شنا مبتال شدند. یکی

 با خوردن همبرگر به بیماری مبتال شدند. بود و از راه او ناگهان چهار هزار و سیصد تن در کمتر از یک هفته 

ها وقتی نخستین موج از مرگ و میرها آغاز شد، تازه پزشکان دریافتند که باکتری نسبت به آنتی بیوتیک

دفاع بود و دهد. دستگاه ایمنی مردمان نسبت به این بیماری به کلی بیگانه و بیانگیزی نشان میمقاومت شگفت
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ها در افزود. زمانی که زنگ خطر در سطحی جهانی به صدا در آمد و قرنطینهر میاین هم بر شدت مرگ و می

مرزها برافراشته شد، دیگر خیلی دیر شده بود و تقریبا کشوری نبود که چند تن حامل طاعون سرخ در آن حضور 

 نداشته باشد. 

رسید، به به نظر میطاعون سرخ که در ابتدای کار یک اپیدمی عادی و ساده مثل سارس یا آنفوالنزا 

آفرین خود را نشان داد. به خصوص کشتار در شهرها چشمگیر بود و دیر زمانی ی درنده و مرگسرعت چهره

های بزرگی از شهرها به روستاها گریختند و این بیماری را نیز به همراه خود به آنجا نگذشته بود که جمعیت

حکومت نظامی برقرار شد و کشورهایی که با بحرانی مالی یا منتقل کردند. در بیشتر کشورها وضعیتی نزدیک به 

شان سیطره سیاسی دست به گریبان بودند با شورشهای پیاپی مردم از پا در آمدند و هرج و مرجی کامل بر جامعه

 یافت. 

ی یک کار پژوهشی منتشر شد. تنها در این هنگام و زمانی که بحران به اوج خود رسیده بود، نتیجه

داد که باکتری مولد طاعون سرخ ارگانیسمی مصنوعی است کرد و نشان میوار را مطرح میای دیوانهایدهپژوهش 

ای ساخته شده است. باکتری در حدی دقیق آوری بسیار بسیار پیشرفتهکه همچون نوعی سالح میکروبی با فن

هایی کرد و حتا شامپانزهرا مبتال می داد و تنها آدمیانمهندسی شده بود که شاخصهای ژنوم انسانی را تشخیص می

ی ژنتیکی عجیب و غیرعادی . همچنین برنامهشان شبیه انسان بود نیز از آن در امان بودندکد ژنتیکی ٪98که 

داد و ای نشان میها واکنش هوشمندانهبیوتیکاین باکتری به شکلی بود که نسبت به داروها و به خصوص آنتی

و غالفهای ژالتینی مناسبی برای مصون ماندن از تاثیر « گرفتیاد می»ن تاثیر این مواد را به سرعت راهِ خنثا کرد

 کرد.این داروها گرداگرد خود ترشح می
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آوری نامعمولِ به کار گرفته شده در طراحی آن این افشای مصنوعی بودنِ باکتری طاعون سرخ و فن

ابرقدرتهای صنعتی بزرگ باید آن را ساخته باشد. به دنبال گمان را ایجاد کرد که آزمایشگاهی دولتی در یکی از 

المللی آغاز شد که طی آن برزیل و روسیه که نخستین قربانیان بیماری بودند، آمریکا انتشار این مقاله بحرانی بین

ها هم به روسها وارد ی میکروبی به خاك کشورشان متهم ساختند. این اتهامی بود که آمریکاییرا به حمله

 آوردند، چون بیماری از راه روسیه وارد خاکشان شده بود. می

لیکز منتشر شد که بعدتر معلوم شد جعلی بوده است. کارشناسان در ابتدای در این میان اسنادی در ویکی

ها به صورت نوعی شوخی تولید شده است. هرچند واقعیت کردند این اسناد در هیاهوی نابودی جزیرهکار فکر می

منیتی ژاپن در ساختن این میکروب دست داد سرویسهای اتر بود. این اسناد نشان میبسیار از این قضیه مخوف

 ی جزایرشان در آنجا ساکن شوند. اند و هدفشان از بین بردن مردم چین بوده تا بتوانند بعد از تخلیهداشته

انتشار این سند که خاستگاهش نامشخص بود، به تنش مرگباری میان چین و ژاپن دامن زد و در جنگی 

های مهاجری که در نت فراوانی نشان دادند و پس از چیرگی بر ژاپنیها خشوکه بین دو کشور درگرفت چینی

خاك کره پناه گرفته بودند، به انتقام جنایتهای جنگی این مردم در جنگ جهانی دوم، بخش بزرگی از جمعیت 

 های کار اجباری منتقل کردند و ایشان در آنجا کرور کرور از طاعون و گرسنگیغیرنظامی ژاپن را به اردوگاه

 مردند. می

کشی مردم ها برای حمله به هند و نسلی چینیهمزمان با این جریان، اسناد دیگری منتشر شد که برنامه

آسایی نخست برمه و نپال و بعد تبت داد. این بار هندیان پیشدستی کردند و با ارتش غولاین کشور را نشان می

د که با سیاست تهاجمی چین شدت یافته بود، با وقوع و ترکستان چین را گرفتند. تنشهای میان پاکستان و هن
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انقالب در پاکستان فرو خفت. شاهرخ احمد که سیاستمداری سکوالر و هوادار همدلی با هندیان بود با پشتیبانی 

مالی هندیان در انتخابات پیروز شد و ارتش پاکستان برای حمله به چین و فتح ترکستان به هند ملحق شد. در 

ها از بمب اتمی بر ضد مهاجمان بهره جستند. این برای نخستین بار پس از بمباران ناکازاکی چینیاین جریان 

کشی قبایل مستقر در ترکستان بوده است. چرا که آنها با آغوش باز شان نسلشایعه وجود داشت که مقصود اصلی

دو شهر پکن و شانگهای بمب اتمی  از ارتش بیگانه استقبال کرده بودند. هند و پاکستان طی اقدامی هماهنگ بر

ساالر تجزیه انداختند و به این ترتیب از سویی دولت کمونیستی چین فرو ریخت و به چند واحد سیاسی جنگ

ای به رهبری شد و از سوی دیگر مشروعیت حرکت نظامی هند و پاکستان در سطح جهانی از میان رفت و اتحادیه

 گرفت.  استرالیا برای مقابله با ایشان شکل

از سوی دیگر تنشهای داخلی هم کشورهای بزرگ را از پا انداخت. به به دنبال قطع روابط تجاری میان 

دو کشور، برای نخستین بار کشمکشی بین آمریکا و کانادا برخاست. چرا که استانهای شمالی کانادا قوانین 

شان منع یی مقیم آنجا را از بازگشت به خانهای برای قرنطینه وضع کرده بودند که عمال اتباع آمریکاسختگیرانه

کرد. ساکنان استانهای شمالی بیشتر از مهاجران فرانسوی، ایرانی و پاکستانی تشکیل شده بودند که با بومیان می

گذاری، استانهای اسکیمو در آمیخته بودند و به نسبت از طاعون سرخ در امان مانده بودند. به دنبال این قانون

بردند، با پشتیبانی با بیماری درگیر شده بودند، و به همین دلیل در وضعیت هرج و مرج به سر میجنوبی که 

ایاالت متحده به استانهای شمالی اعالم جنگ دادند و جنگ داخلی خونینی که به دنبال آن رخ داد شش ماه به 

 درازا کشید و دویست هزار تن کشته به جا گذاشت. 
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شمالی بر جنوب، برای نخستین بار رئیس جمهوری از تبار اسکیمو در کانادا به بعد از پیروزی استانهای 

قدرت رسید و قوانین تند و تیزی برای جداسازی بیماران از افراد سالم را اجرا کرد و مرزهایش را بر ایاالت 

فشا شد و به تبار اهایی برای سرنگون کردنِ او توسط یک خبرنگار جسور ایرانیمتحده بست. تالش آمریکایی

ی دو کیلومتری از ها یک حاشیهدنبال آن دو کشور وارد جنگی کوتاه و مرگبار شدند که در جریان آن کانادایی

کردند را به شدت خاك آمریکا را در نزدیکی مرز خود از جمعیت پاکسازی کردند و کسانی که مقاومت می

شد و تا حدودی از ابتالی شدید ب میسرکوب کردند. این نخستین شکست بزرگ آمریکا در جنگ محسو

 سربازان آمریکایی به طاعون سرخ ناشی شده بود.
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ها توی اتاق پذیرایی نشسته بودند و داشتند ورودش به خانه مثل توفانی مهیب و پر سر و صدا بود. بچه

بانم مو در آورده کردند. این چند روز از بس گفته بودم خبرهای وحشتناك را گوش نکنند، زتلویزیون نگاه می

کرد خیلی اش زیر سر بهار بود که هنوز سیزده سالش نشده حس میرفت؟ همهبود. ولی مگر به خرجشان می

کرد بزرگ شده و باید در جریان اوضاع دنیا قرار بگیرد. محمدرضا هم که هنوز ده سالش نشده بود به او نگاه می

تر بود. وقتی حاج آقا اخبار از هر فیلم ترسناکی وحشتناك و غالمرضا هم که نخودی بود این وسط. این روزها

شدند. صدای بلند تلویزیون داد که از کامیونهایی پیاده میآمد خانه، داشت فیلمی از یک سری سرباز را نشان می

حاال قرار گفت کانادا باالخره بعد از چند ماه بمباران آمریکا را در جنگ برده و که خانه را برداشته بود. داشت می

 است مرزهای دو کشور را کامال ببندند. 

کرد چه برسد به این که است. هیچ وقت عجله هم نمی حاجی طوری وارد خانه شد که فکر کردم غریبه

ی آشپزخانه بیرون کردم که ببینم کیست. این طوری هیاهو کند. با شنیدن صدای کوبیده شدن در سرم را از پنجره

دود. زیر بغل آن دستش که در جنگ قطع شده بود کیف بزرگی حیاط به سمت راه پله می دیدمش که دارد از در

کرد. نگران شدم که نکند چیزیش شده باشد. از زده بود و صورت برافروخته و قرمزش از دور جلب نظر می

 «اوا خدا مرگم بده، حاجی، چی شده؟»همانجا گفتم: 

مان را در تکه زمینی ها باال رفت. خانهاید دوان دوان از پلهحاجی بدون این که به پاگرد طبقه پایین بی

قواره ساخته بودیم که از پدرش برایش به ارث رسیده بود. در واقع بخشی از کوه بود که بین زمین عمویش و بی

و  اش قرار داشت. با هزار بدبختی همان موقعی که رفته بود جبهه برادرهایش زمین را مسطح کردندبرادر بزرگه

شد. هایی به اتاق پذیرایی و خواب باال وصل مییک حیاط و دستشویی و آشپزخانه  در پایینش ساختند که با پله
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حاجی؟ با توام! چی شده؟ »رود بیشتر ترسیدم. از آشپزخانه بیرون زدم و گفتم: ها باال میوقتی دیدم دارد از پله

 «سر آوردی؟

 «بدو چمدوناتو جمع کن. وقت نداریم. زود باش. مریم کجاست؟بدو خانم. »حاج آقا بریده بریده گفت: 

 «دونم کجا سفر رفته. گفت شمال گمونم...با دوستاش رفته بیرون. نمی»گفتم: 

آخه این چه وقت سفر رفتنه؟ زود باش بهش زنگ بزن بگو همون جا که هست بمونه و این »فریاد زد: 

 «ها توش بود؟ونه و شناسنامهطرفا نیاد. اون کیف کوچیکه کو؟ اون که سند خ

منو نصفه جون کردی مرد! بگو ببینم چت »کیف را از زیر تخت بیرون آوردم و به دستش دادم. گفتم: 

 «شده آخه؟

دم. االن وقت این حرفا نیست. زود باش دو تا چمدون وردار و هرچی حاال برات توضیح می»گفت: 

 «سندهای مهم. آخرالزمون شده، زن! آخرالزمونه... الزمه بذار توش. لباس گرم و هرچی پول داریم و

زده بشود. اصوال به خونسردی مشهور بود و همه به همین خاطر مثالش را سابقه نداشت این قدر هیجان

زدند. حتما خبری شده بود که این طور ترسیده بود. هول هولکی چمدانی را برداشتم و وسط اتاق پهن کردم. می

بهار و محمدرضا فوری به جنب و جوش افتادند که لباسهایشان « تون رو جای نذارین ها!کتابای مدرسه»گفتم: 

کرد ی آویزان برادر و خواهر بزرگترش را نگاه میرا بیاورند و بچپانند توی چمدان. غالمرضا هم با لب و لوچه

 و مانده بود که چه بکند. 
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ان در آن است. بعد خودش هم چمدان می اسناد مهمحاجی کیف را وارسی کرد و مطمئن شد همه

ام. ولی باز باید باك یدکی رو پر کنیم. تهرون قراره کن سر راه بنزین زده»کوچکی را پر از لباسهایش کرد. گفت: 

 «فیکون بشه. باید هرچه زودتر بزنیم به چاك.

رایی گذاشت. دقتی یک مشت لباس را توی چمدانش چپاند و آن را کنار چمدان ما وسط اتاق پذیبا بی

خواستند و آنقدر بعد تلفن را برداشت و شروع کرد به زنگ زدن به قوم و خویشها. طبیعی بود که همه توضیح می

هایی را برای همه تکرار گیر تلفن تند تند جملهشتابزده بود که فرصتی برای قانع کردن همه نداشت. مثل پیام

مؤمن، خودم از دکتر لهراسبی شنیدم... گفت زودتر قوم و خویشاتونو  تهرون قراره زلزله بیاد... آره، مرد»کرد: می

تو بگیر و بزن به بیابون.... از ما گفتن از شهر ببرین بیرون... وقت ندارم توضیح بدیم بابا جان، دست زن و بچه

 «بود، دیگه خود دانید...

ق در خیال به دیوار وقتی آخرین تلفن را زد، گوشی را گذاشت و برای دقایقی سکوت کرد و غر

روبرویش خیره شد. روی دیوار شمایل حضرت علی را آویزان کرده بودم. از پشت که نزدیکش شدم متوجه نشد 

حاج آقا، جان من بگو چی شده؟ چرا این قدر »اش گذاشتم از جایش پرید. گفتم: و وقتی دستم را روی شانه

 «ترسیدی؟

. فقط در این حد خبر داشته باش که تهران قراره یه بالیی گمخانم جان، توی راه مفصل برات می»گفت: 

 «ی بم.بیاد بزرگتر از زلزله

 «دونی؟ توی موسسه دکترا بهت گفتن؟آخه تو از کجا می»گفتم: 
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آره، یادته گفتم وقتی رفته بودیم بم چی پیدا کردیم؟ یک سری ماشینای عجیب و غریب که زیر »گفت: 

شون. یادته که؟... خوب، همین یک ساعت پیش بزرگتر از اون دم و دستگاه رو نزمین توی یه غاری گذاشته بود

موقع خاکبرداری پی یه خونه توی شمرون پیدا کردن. دکتر لهراسبی گفت هر لحظه ممکنه بال سر مردم نازل بشه. 

رور کرور ها چه مرضی با خودشون آوردن عراق؟ مردم کآخرالزمون که میگن همینه دیگه. ندیدی این فرنگی

 «میرن. حتم دارم که بالیی بزرگتر از اون سر تهرون هم میاد...گیرن و میدارن طاعون قرمز می

ها رو ببر تو ماشین. وقت تلف نکنیم. بدو، بدو بچه»بعد انگار ناگهان به خود آمده باشد بلند شد و گفت: 

 «من چمدونا رو میارم...

 «مش؟بیار»به شمایل حضرت اشاره کردم و گفتم: 

 «ذاشت این بالها سر این مردم بدبخت بیاد...گفتن بود نمینه، اگه اینطورا که می»گفت: 
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اش را روی زمین انداخت و کنارش زد که به قله رسید. کولهخورشید تازه داشت از پشت افق بیرون می

همیشه به اواخر راه که ی زیادی با قله داشتند. روی زمین ولو شد. پشت سرش را نگاه کرد. دوستانش فاصله

کرد و این برای بقیه که به فشار هوای کم دماوند عادت نداشتند ناممکن بود. خودش طی این رسید تند میمی

کرد. طوری که دیگر برایش به ی دماوند را فتح میسالها عادت کرده بود، صد و نوزدهمین بار بود که داشت قله

 روی عادی بدل شده بود. نوعی پیاده

ای پر از خرما خارك را اش کمی گشت و کیسهاش را بیرون آورد و مقداری آب خورد. در کولهمقمهق

اش را به دست زد به تدریج نظم عادیبیرون آورد و دو تا خرما را با لذت به نیش کشید. قلبش که تند تند می

ریبی آرام گرفته بود. ناگهان چیزی وزید به شکل غآورد. هوا خنک و لطیف بود و بادی که همیشه در قله میمی

به نظرش غیرعادی رسید. گوشهایش را تیز کرد. بله، درست تشخیص داده بود. همه چیز به شکلی غیرعادی آرام 

ای هم به گوش ی همیشگی بادِ دماوند قطع شده بود، صدای هیچ پرندهو ساکت بود. عالوه بر این که زوزه

چشمانی کاوشگر به اطراف نگریست. عجیب بود که حتا یک جنبش کوچک از رسید. بلند شد و ایستاد. با نمی

گرفت و دم که انگار طبیعت ناگهان جان میرسید. آن هم در دقایق ابتدایی سپیدهای هم به چشمش نمیحشره

 رفتند. های آفتاب میها به استقبال اولین اشعهصدای پرندگان و جنبیدن حشره

زد، را جلب کرد. بوی تند گوگردی که ناگهان از همه جای زمین بیرون میآن وقت بود که بو توجهش 

تراود. شنیده او را در خود غرق کرد. با وحشت دید که از شکافهای بین سنگها بخاری زرد رنگ و غلیظ بیرون می

ی گوگردی دهد، ولی نشنیده بود که بخارهای دماوند تکانی به خودش میبود که گهگاه آتشفشان فرتوت و مرده

اش به این شدت از زیر زمین فوران کنند. بوی تند گوگرد به قدری شدید بود که باعث شد سرش درد بگیرد. کوله
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ای رفت و فریاد زنان دوستانش را صدا کرد. هنوز دویست متری با او فاصله ی صخرهرا برداشت و به سمت لبه

ند کردند و نگاهش کردند. اما هنوز صدایش را نشنیده بودند، داشتند و ابتدا صدایش را نشنیدند. بعد، سرشان را بل

شان آنچه توجهشان را جلب کرد نفیر قدرتمند و مهیبی بود که ناگهان از زمین برخاست. زمین زیر پای همه

ای حس کرد همه چیز را دارد در خواب زد، برای لحظهلرزید. همان طور که به سوی کوهنوردهای دیگر فریاد می

زد، هنوز با هایی که رنگشان به آبی سیر میی روبرویش که هنوز در سایه فرو رفته بود و صخرهند. درهبیمی

رسید، بادگیر سرخ و زردِ دوستانش به راهی که به یال می ظلمت شبانگاهی دست به گریبان بودند. در کوره

ی او را در خود ود که فریاد زنهار دهندهی دیو سپید پای در بند چندان عظیم بگلهایی نوشکفته شبیه بود. نعره

نگریستند، که حل کرد. اما کوهنوردان دیگر نیازی به هشدار او نداشتند. همه داشتند با هراس و بهت او را می

زد، غرق ها بیرون میهای آب جوشان که از زخم صخرهی جهنمی از بخارهای گوگردی و فوارهچطور در میانه

 شد...می
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داد. بعد هایشان آنتن میی دراز با تلفن صحبت کرد. تازه از گرگان رد شده بودند و تلفن همراهمریم مدت

وقفه کنار جاده نگه داشته بودند و پیاده شده بودند تا نفسی تازه کنند. بهرام از چند ساعت رانندگی پرتنش و بی

ود تا گپی با بقیه بزند. دوستانش هم در اصل که پیشنهاد کرده بود استراحتی بکنند، چایی خوردن را بهانه کرده ب

های چای ی آنچه که دیده بودند صحبت کنند. با وجود این وقتی پگاه و پدرام فالسکخواست با بقیه دربارهمی

را بیرون آوردند و در لیوانهای مقوایی چای ریختند، کسی جسارت این را نداشت که سر حرف را باز کند. درست 

شان را آب کرد. مریم طبق معمول از دوستانش که تلفن مریم به صدا در آمد و انگار یخ همه در این لحظه بود

کناره گرفت و به صحبت مشغول شد. آنهایی که به او نزدیک بودند، از همین جا فهمیدند که پدر یا مادرش پشت 

با دوستانش به سفر برود خط است. آدمهایی مذهبی و سنتی بودند و چندان خوش نداشتند که دخترشان تنهایی 

زدند مریم از دوستانش دادند. برای همین وقتی زنگ میی رفت و آمدهایش حساسیت به خرج میو زیاد درباره

 گرفت تا صحبتهای تلخش با خانواده را نشنوند.فاصله می

ا کنین؟ فقط من زده به سرم یا شمخب، بگین ببینم چی فکر می»رامین یخ سکوت را شکست و گفت: 

 «هم دیدین که گرازها بهمون حمله کردن؟

 «شنوم.آره، این طور بود. اولین باره همچین چیزی می»بهرام گفت: 

 «شون؟اون جسدها... مردمی که توی اتوبوس مرده بودن... دیدین»پگاه گفت: 

 «فهمم.آره، من که هیچ نمی»رامین گفت: 

که؟ شاید یک جور از اون طاعون باشه که یک خبرهای مربوط به طاعون سرخ رو شنیدین »پدرام گفت: 

 «کشه. شاید او مه...دفعه ملت رو می
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 «یعنی ممکنه ما هم گرفته باشیم؟ اگه از طریق اون مه منتقل بشه؟»شیوا گفت: 

فعال که همه سالم موندیم. علت مرگ آدمای توی اتوبوس هرچی بوده خیلی سریع و »رامین گفت: 

 «شو از بین ببره...طاعونی به این سرعت قربانی م هیچ باکتریناگهانی عمل کرده، فکر نکن

شنیدیم. یعنی ممکنه تا حاال همیشه خبر شیوع طاعون سرخ رو توی مراکز جمعیتی بزرگ می»پگاه گفت: 

 «جایی که آدم این قدر کمه یک نوع خطرناکش پخش شده باشه؟

ایران به محض واگیردار شدنِ طاعون سرخ همه برای دقایقی سکوت کردند و به فکر فرو رفتند. دولت 

زده که از ی سفت و سختی برقرار کرده بود. اما موجی از مهاجران وحشتمرزهایش را بسته بود و قرنطینه

گفتند چند مورد از آن را در افغانستان به شرق ایران وارد شده بودند بیماری را همراه خود آورده بودند و می

ک گروه بزرگ از مهاجران آذری و کرد هم از مرزهای آذربایجان و ترکیه وارد شده اند. یمشهد تشخیص داده

شان در دست نبود. هرچند این شایعه وجود بودند که انگار سالم بودند و گزارشی از شیوع طاعون سرخ بین

ر آن را منتشر اند، اما دولت از ترس وحشت مردم خبداشت که حتا در تهران هم چند نمونه از بیماران دیده شده

 کند. نمی

ی زیارتی مشهد یعنی یه جور طاعون سرخه که از مشهد اومده؟ شاهراه وسط جنگل جاده»شیوا گفت: 

 «هم هست دیگه...

 «گفتن مرض توی مشهد کنترل شده. فکر نکنم به اون مربوط باشه.می»بهرام گفت: 

از کنترل خارج بشه خبرش رو به مردم کنی اگر اوضاع بشنو و باور نکن. مثال فکر می»پدرام گفت: 

 «میدن؟
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تره. باید سریعتر برگردیم و دعا کنیم این ی این حرفها همون تهرون از همه جا امنبا همه»پگاه گفت: 

 «مرگ عجیب از حریم جنگل خارج نشه...

به سویشان زده و رنگی پریده هنوز این جمله کامل از دهان پگاه خارج نشده بود که مریم با چشمانی بهت

فشرد. از بس سفت آن را گرفته بود، بندهای انگشتانش به سفیدی اش میآمد. گوشی موبایلش را در دستان منقبض

 «هات غرق شده؟مریم، چی شده؟ کشتی»زد. شیوا گفت: می

 «دماوند آتشفشان کرده! تهران زلزله اومده...»مریم مثل خوابگردی که در رویا حرف بزند گفت: 
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آسای دانستند که پایتخت غولهایی در کار بود. همه میی تهران زمزمهی زلزلهی وقت پیش دربارهاز خیل

هایش درست ترین محلهی بزرگترین آتشفشان باستانی ایران ساخته شده و برخی از پرجمعیتتهران در کوهپایه

ان هشدارهایی جسته و گریخته شناسی رودبار زمینلرزههای فعال قرار گرفته است. بعد از زمینروی گسل

ی بم قضیه لرزهشان نگرفت. بعد از زمینای در تهران دادند. اما کسی جدیی امکان بروز چنین فاجعهدرباره

شناسان و شهرسازانِ ایرانی و ژاپنی تشکیل شده بود به تر قلمداد شد و یک گروه پژوهشی که از زمینجدی

ی کارشان به خودیِ خود نگران کننده و تکان دهنده بود. یکی از پژوهشگران هتحقیق در این زمینه پرداختند. نتیج

ی کارشان مورد پرسش قرار گرفت، به سادگی گفت: ی نتیجهارشد این گروه وقتی از سوی خبرنگاران درباره

 «شوند!کشته می ترین افراد آنهایی هستند که در همان دقایق اولخالصه این که اگر در تهران زلزله بیاید خوشبخت»

ی زیادی انجام شده بود، اما به خاطر نگران کننده هرچند این پژوهش با صرف نیرو و وقت و هزینه

های بایگانی تا سالها بعد خاك خورد و کسی به فکر نیفتاد که بودنِ دستاوردهایش انتشار نیافت و در قفسه

ن تدوین کند. این پژوهش همچنان در همان بایگانی راهبردهای مقاومت در برابر خطر زمین لرزه را بر مبنای آ

لرزه برخاست و تک و توکی از دانشجویان و استادانی فراموش شده باقی ماند، تا آن که نخستین ارتعاشهای زمین

که درگیرِ اجرایش بودند، خیلی دیر به یادش افتادند. چون دیگر کار از کار گذشته بود. بیشتر کسانی که به یاد 

 شدند. ها کشته میی بعد زیر آوار خانههایی بودند که تا چند دقیقهقیق افتادند، جزء همان خوشبختاین تح

زیستند عادت کرده بودند به طبیعت اطرافشان نگاه نکنند. ی کوههای شمال تهران میمردمی که در دامنه

شود. حتا شان نمایان میمونی پیرااز این رو هیچکس متوجه نشد که در روزهای آخر تغییراتی در منظره

زیستند هم به این نکته روستاهایی که در نزدیکی شیب مخروط کوه قرار داشتند و مردمی که در شهر دماوند می
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توجه نکردند که از چند روز پیش، سیلی از جانوران از گرداگرد کوه به حرکت در آمده و به سوی تهران حرکت 

گردان و رفتند طبیعتحصار و لویزان میای که به سوی سرخهحشیکند. تک و توك گرگها و سگهای ومی

هایی از کل و بز کوهی را زده کردند، و چند نفری برای دوستانشان تعریف کردند که گلهها را شگفتبانمحیط

ای آساند. با این وجود مهاجرت سیلکردههای شمال عبور کرده و به سوی گیالن کوچ میاند که از گردنهدیده

رفتند درست زیر دماغ مردم رخ داد و داران کوچکی که از کوه به سوی تهران میحشرات و بندپایان و مهره

گفتند در زدند که دیو مهیبی که میدیدند، حدس میچشمی را متوجه خود نکرد. شاید اگر مردم این منظره را می

وی اهریمنی خویش را آزاد کند. شاید اگر مردمان رود تا نیردل کوه به بند کشیده شده، در حال جنبش است و می

شدند که چرا این سیل جانوران کوچک به به چشمهایی دقیقتر و کنجکاوتر مجهز بودند، با این پرسش روبرو می

های خود هایی متنوع را در آروارهها بذرها و دانهشتابند؟ یا شاید از این که لشکر عظیم مورچهسوی تهران می

کرد این جانوران از چیزی پنهانی خبردار باشند. چیزی شدند. هیچ کس گمان نمیزده مید، شگفتکننحمل می

ی ای گسترده و عظیم برای تغذیهکند و به زودی انبوه ساکنان تهران را به سفرهکه زندگی مردمان را تهدید می

 این جانداران تبدیل خواهد کرد.

ی دماوند حضور داشتند اولین کسانی بودند که اطراف قله شماری که آن بامداد درکوهنوردان انگشت

ی روزهای کاری بود و شمارشان بسیار اندك بود. کاری هم از دستشان ای در میانهمتوجه خطر شدند. اما سه شنبه

آسا رخ داد. نخست چند فواره از گازهای گوگردی و بخار آب از نوك مخروط چیز خیلی برقآمد. همهبر نمی

ی ی کوه تشکیل داد. اما از آنجا که تبخیر برفها گهگاه هالهای ابرآسا را در اطراف قلهد بیرون زد و هالهدماون

آورد، کسی به آن توجه نکرد. کوهنوردانی که به قدر کافی به قله نزدیک بودند مشابهی را در همین نقطه پدید می
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زد یا سیالب بخار هوای داغی که از میان سنگها بیرون میی گازها را ببینند، در اثر موجهای تا این فوران اولیه

سمی گوگرد از پا در آمدند و فرصتی نیافتند تا هشداری به کسی بدهند. آنهایی که در دره بودند و از دور این 

 دیدند، زیر پوشش آنتن تلفن نبودند تا چنین کنند. منظره را می

هایی موضعی داد. بخشهایی از زمین نشست کرد و صخرهفوران بخار به سرعت جای خود را به لرزشهایی 

که برای قرنها بر نشیمنگاهی ناپایدار آرام گرفته بودند ناگهان به جنبش در آمدند. سر و صدای مهیبی که از غلتیدن 

وجه زیستند را متی کوهستانی درکه و دربند و دارآباد میخاست، تنها مردمی که در حاشیهها بر میو افتادن صخره

کرد. آنهایی که سیل مرگبار سی سال پیشِ تجریش را به یاد داشتند، کمی هراسان شدند، اما چون دیدند جریان 

 های شمال تهران تغییری نکرده، خیالشان بیهوده راحت شد.رودخانه

ای هآتشفشان دماوند مثل آذرخشی ناگهانی و نامنتظره بود. مردم تهران که در هزارتوی خیابانها و کوچه

داد، نخست غرش اطرافشان را برجها و ساختمانهای بلند تشکیل میی درهم و برهمشان گرفتار بودند و منظره

ای که در ورای آسمان تیره رعدآسا و مهیبِ کوه را شنیدند. روزی آفتابی و روشن بود و ابرهای سپید و پراکنده

خاست نگریستند که این بار از دل زمین بر میشی میشدند، با بیگناهی به رعد و آذرخی تهران دیده میو آلوده

ی مبهمی که کرد. غرش رعدآسای آغازین به سرعت فرو خفت، اما همهمهو مسیری واژگونه را تا آسمان طی می

انگیزتر بود همچون صدای طبل مهاجمانی صحراگرد جایگزینش شد. مردمی که تازه خطر را دریافته بودند، هراس

دودِ گرداگردشان در افق کورسویی از عفریت مرگ را دیدند که از کوه به سویشان پیش ی مهبه زحمت از ورا

اش به آسمان برخاسته اش را بیرون ریخته بود و فورانی عظیم از سنگها از قلهتاخت. دماوند خشم درون سینهمی

 بود. 
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ریشتر بود و برای ویران  6/8اش لرزه کمابیش همزمان با آن فرا رسید. با مقیاس ریشتر بزرگیزمین

هایی که در جنوب و شرق کرد. خانههای تهران که غیراصولی ساخته شده بودند، کفایت میکردن بیشتر خانه

تری داشتند با اولین موج از ارتعاشها فرو ریختند و جمعیتی بزرگ را در تهران ساخته شده بودند و بافت فرسوده

رب تهران کمی بیشتر مقاومت کردند. اما این ایستادگی تنها چند دقیقه به کام خود کشیدند. شهرکهای شمال و غ

هایی بازیدرازا کشید. برجهایی که در خیابانهای باریک و پر پیچ و خم شمال تهران ساخته شده بودند مثل اسباب

ی عجیب و ظرهشان هنگام فرو ریختن با هم برخورد کردند و در تکیه به هم منمقوایی درهم شکستند و بسیاری

شد. چون هر ای که تنها برای دقایقی دوام داشت و مدام دگرگون میبرانگیزی را پدید آوردند. منظرهغریب وهم

زد و برجهای فرو ریخته را بیشتر و بیشتر در هم فرو لرزه ریخت و چینش آن را به هم میموج تازه از زمین

 کوبید.می

ی زمین بود. آمار رسمی رفتار آمد یکی از بزرگترین شهرهای کرهای که در کام زلزله گتهران در لحظه

زدند که این شمار بیشتر باشد و گفت که در روزها دوازده میلیون نفر در این شهر حضور دارند و تخمین میمی

رب دانست که در همان ضبه پانزده میلیون تن هم برسد. اما عدد دقیقی در دست نبود و بنابراین کسی درست نمی

عه را به حدود هشتاد شد شمار قربانیان ساعتِ نخست فاجاند. با این وجود میاولِ زلزله چند تن کشته شده

درصد جمعیت شهر برآورد کرد. تقریبا تمام مردم در زمان زلزله در ساختمانهایی نا ایمن حضور داشتند و هیچ 

 د. کس هم آموزش درستی برای رویارویی با شرایط بحرانی ندیده بو

ی اول که با انفجار کالهک دماوند همراه بود، لرزهسابقه داشت. زمینخودِ فاجعه هم شکل و شمایلی بی

شان از لرزش اولیه شدیدتر بود و این در کل با تا سی و دو ساعت بعد با پانزده پس لرزه دنبال شد که برخی
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جمعیت بازمانده که با زحمت از زیر آوار بیرون اش آن بود که ها سازگاری نداشت. نتیجهالگوی فیزیکی آتشفشان

شدند که جمعیتی بیشتر و بیشتر را ای درگیر میدادند، مدام با موجهای تازهآمدند و دیگران را نیز نجات میمی

 کرد. زیر آوارِ شهرِ از هم پاشیده گرفتار می

ی شهری زد، نشت گاز از شبکهدر ساعتهای نخستین زمین لرزه یکی از چیزهایی که به مرگ و میر دامن 

ی زیرین هایی که با ایمنی چندانی نصب نشده بودند در اثر نشست زمین و لرزشها از هم گسستند و الیهبود. لوله

آورد که این های پدید میزا تبدیل شد. فرو ریختن ساختمانها روزنهای انباشته از گازهای اشتعالشهر به سفره

ماندند یختند و به خاطر آن که سنگینتر از هوا بودند در همان سطوح زیرین شهر باقی میگرگازها از زیر زمین می

 آوردند. هایی پر دامنه را پدید میسوزیو آتش

ی گازرسانی تر بود، چون هم شبکهی گاز پدید آورده بود در بخشهای شمالی شهر وخیمجهنمی که شبکه

تری در آن بخش بروز کرده بود. اما شناختی وخیمسستهای زمینهای بیشتری داشت و هم گدر آن منطقه شاخه

ی آب و فاضالب شهری به آنجا شهر با بالی دیگری روبرو شدند که آن هم سرازیر شدن شبکه ساکنان جنوب

بود. همزمان با آتشفشان دماوند، زلزله سد کرج و لتیان را هم شکست و سیالبی عظیم تهران را در خود غرقه 

ای که داشت به شکلی ستایش برانگیز ست سد لتیان شکست و سد کرج با وجود بافت قدیمی و فرسودهکرد. نخ

ی زمین لرزه مقاومت کرد. هرچند به شدت ترك خورده بود و همین باعث شد که با در مقابل موجهای اولیه

 ناگهان رها سازد. ها بشکافد و میلیونها تن آبِ انباشته شده پشت خود را لرزهترِ پسموجهای خفیف

ی فاضالب شهری کشی آب باعث شد تا آب رودها با سیستم از هم دریدهی لولهاز میان رفتن شبکه

ترِ جنوب تهران سرازیر شود. به این ترتیب در همان زمانی که بازماندگان مخلوط شود و به سمت بخشهای پست
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ه گریبان بودند، نجات یافتگان در مناطق جنوبی در سوزی دست بلرزه در شمال شهر با آتش موجهای اولیه زمین

 سیل غرق شدند.

ویرانی بافت تهران چندان ناگهانی و مرگبار بود که آتشفشان دماوند و تنوره کشیدنِ دیو سپید توجه 

ها و سنگهایی که در انفجار نخستین به آسمان پرتاب شده بود مانند بمبهایی مرگبار کسی را جلب نکرد. صخره

رداگرد کوه بارید و روستاها و شهرکهای اقماری تهران را به کلی ویران کرد. بخشهایی از شمال خودِ تهران به گ

هم از تیررس این شهابهای آتشین در امان نماند. اما مردم در این هنگام چندان از حریق و فرو ریختن برجها بر 

 کرد. نمی سرشان رنجه بودند که این سنگ باران تغییری در حالشان ایجاد

ای ها تا هفتهوقتی یک و نیم روز از آغاز آتشفشان گذشت، زمین به تدریج آرام گرفت. اما فوران گدازه

همچنان ادامه داشت. گرد و غبار و خاکستری که در همان روز نخست از دماوند به آسمان پاشیده شد به تدریج 

ی کوه ی گشادهی مذاب از دهانهوری که وقتی مادههایشان را خفه کرد. طبر زمین فرو نشست و مردمان و رمه

 هایی را در پیرامون مخروط دماوند فرو بلعید، کسی در آنجا زنده نمانده بود.سرازیر شد و خانه

کردند به روی زمین موشی که در زیر زمین زندگی می ی تهران، صدها میلیوندر شهرِ درهم کوبیده شده

ی این موشها از فاجعه جان سالم به در برده آسا بخش عمدهبه شکلی معجزه نمود کههجوم بردند. چنین می

های واگیردار گوناگونی را در همه جا پراکنده باشند. موشها تا چند روز بعد با تغذیه از اجساد مردمان بیماری

حریم شهر  ساختند که خطرناکترینش طاعون سرخ بود. به شکلی که جمعیت بازمانده ناچار شدند به سرعت از

نشینی کنند. بیشترشان به سوی کرج رفتند، که آن هم به بالی مشابهی دچار آمده بود، اما چون از تیررس عقب
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آبش به گستردگی تهران نبود، شمار های گاز و فاضلها و خاکسترهای آتشفشانی بیرون بود و شبکهگدازه

 بازماندگانش بسیار بیش از تهران بود. 

های سرشت انسانی را به نمایش ترین سویهای از زیباترین و زشتعمول مجموعهبازماندگان طبق م

ی اطراف برای دستبرد زدن به اموال مردگان و گذاشتند. در چند روز اول چند تنی از روستاهای نیمه ویرانه

ار باقی ماند. تقریبا شمهای ویرانه به تهران آمدند، اما شدت فاجعه به قدری بود که این مواردِ نازیبا انگشتخانه

ی بازماندگان به یاری آسیب دیدگان پرداختند و برای رهاندن آنها که زیر آوار مانده بودند جان خود را به همه

هایشان به همین خاطر مبتال شدند خطر انداختند و به خصوص پس از شیوع طاعون سرخ دلیرترین و جسورترین

 و طی چند روز از پا در آمدند. 

ها و باندهای فرودگاه هم به کلی ویران شده بود و بنابراین کمکهایی که شهرهای دیگر برای مردم شاهراه

رسید. آنچه که بسیار شگفت بود، قدرت فرستادند بسیار دشوار و سخت به دست مردم میتهران و کرج می

ن ارتباط با هم را داشتند. کردند و نه حتا امکاسازماندهی بازماندگانی بود که نه کمکی از بیرون دریافت می

شان را تا چند ده هزار تعدادشان در ابتدای کار چند صد هزار نفر بود، اما شیوع طاعون سرخ تا یک ماه بعد عده

ها در این میان جان باخته بودند. آنهایی که باقی ی کودکان و سالخوردگان و زخمینفر کاهش داد. تقریبا همه

و مقاومی بودند که بین خودشان سازمانی با سلسله مراتب سفت و سخت درست ماندند مردان و زنان سرسخت 

کردند و با پاکسازی بخشی از مهرشهر کرج در آنجا ساکن شدند. تهران تا این لحظه به کلی در تسخیر موشها و 

شد، او را شان میحشرات بود که به شکلی نامنتظره مهاجم هم شده بودند و با گزیدن هر انسانی که وارد حریم

 کردند.به طاعون سرخ مبتال می
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نابودی تهران به قدری ناگهانی و فراگیر بود که جهان را برای چند روز در بهت و فلج فرو برد. کشور 

داد که ایران در زمان آتشفشان دماوند کمی بیش از هشتاد و پنج میلیون نفر جمعیت داشت و تخمینها نشان می

اند. یعنی حدود یک ششم جمعیت شدهدر جریان این فاجعه بیش از پانزده میلیون نفر در تهران و کرج کشته 

 کشور در چند روز از میان رفت. 

ی شهرهای ایران سیل کمکهای مردمی به سوی تهران جریان یافت و چند هزار به دنبال این واقعه از همه

نفر نیروی داوطلب برای یاری به آسیب دیدگان به آن سو حرکت کردند. بخش بزرگی از آنها به سازمانهای خیریه  

و گروههای وابسته به هالل احمر تعلق داشتند. همگی انتظار داشتند با گروهی مفلوك و افسرده از جان به در 

بردگان روبرو شوند. اما به جای آن با حیرت دریافتند که جمعیت به نسبت کوچک بازماندگان از کسانی بسیار 

ت دادن خویشاوندان و هراسِ مرگ غلبه کنند و اند بر غم از دسنیرومند و با بااراده تشکیل یافته که توانسته

همچنان به زندگی ادامه دهند. بیشتر این افراد به سرعت در سازمان باصالبتی که بازماندگان تاسیس کرده بودند 

های کرج بهبود بخشیدند. در این فاصله آتشفشان عضویت یافتند و با مدیریت آنها شرایط زندگی را در ویرانه

 زد.ی آن بیرون میام گرفته بود. هرچند گهگاه ستونی از دود از قلهدماوند نیز آر

چیدند، ی کشور برنامه میی ایران که چندین سال بود برای تجزیهبا نابودی تهران کشورهای همسایه

فرصتی طالیی به دست آوردند. بقایای دولت قدیمی ایران در قم مستقر شد، اما جز در شهر قم و تا حدودی 

و کاشان و سمنان نفوذ چندانی در سایر شهرها نداشت. به خصوص ساخت اقتصادی ایران به کلی فرو قزوین 

ی عربی و عربستان سعودی با پشتیبانی دولت خونریز پاشیده بود. در این روزهای دشوار بود که امارات متحده

عربی از جنوب به خوزستان  داعش که بخشی از عراق و سوریه را در اختیار داشت با شعارهای اسالمی و پان
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حمله بردند. اما با مقاومت نیروهایی روبرو شدند که مرکز خویش را اصفهان قرار داده بودند و به خصوص با 

شدند. در همین گیر و دار ارتش ترکیه در اتحاد با جمهوری ی لرستان و فارس تقویت میداوطلبان مردمی منطقه

نظم و امنیت بازرگانان ترك پیشروی کرد و تبریز را گرفت. مقاومت ی حفظ آذربایجان از شمال به بهانه

ترکهای ایرانی درهم شکست و ارتش ترکیه به سادگی شهرهای ی مردم آذربایجان با خیانت پانسرسختانه

آذربایجان را گرفت و به شکلی منظم شروع کرد به نابودی آثار تاریخی و فرهنگی باستانی ایران. و این کاری بود 

 که مهاجمان عرب هم با شعارهای دینی در جنوب به آن مشغول بودند. 

در جنوب شرقی با فعالیت گروههای تندروی اسالمی که با طالبان متحد شده بودند مرز ایران و پاکستان 

جنگید ی بلوچستان ایجاد شد که از طرفی با دولت پاکستان میمخدوش شد و دولت اسالمی کوچکی در منطقه

ها بعد از شکست خرید. آمریکاییهایی که روی کاغذ متحد پاکستان بودند، اسلحه میف دیگر از آمریکاییو از طر

شان را با بهایی معقول به هر خریداری ی عظیم و مهیباز کانادا به شدت دچار تنگنای مالی بودند و زرادخانه

 کردند. واگذار می

ی یاری ن کشورهای آسیای میانه تثبیت کرد و به بهانهدر این بین روسیه هم قدرت خود را در فدراسیو

زدگانی که در گیالن قرار داشتند، از شمال به خاك ایران تجاوز کرد و شهرهای رشت و آمل را رسانی به زلزله

ی سرما آغاز شد گرفت و در مشهد پادگانی تاسیس کرد. اما سه ماه پس از این حرکت بلندپروازانه ماجرای حمله

ی کشور روسیه طی یک شب در اثر سرمایی باورنکردنی از پا در آمدند ی حاکمهان مسکو از جمله طبقهو ساکن

 و به اجسادی خشکیده و منجمد بدل شدند. 
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ی سرما به مسکو بود که ناگهان نیرویی سیاسی از جایی که هیچکس انتظارش را نداشت، بعد از حمله

ی تهران تاسیس کرده بودند. اعضای شد که بازماندگان زلزلهربوط میسر بر آورد. این نیرو به همان سازمانی م

هایی که زمانی کردند که یکی از ایشان سالها پیش صورتبندی کرده بود. آموزههایی پیروی میاین سازمان از آموزه

بدل شده بود  یک نگرش فلسفی یا رویکردی علمی بیشتر نبود، اما بعد از این فاجعه به نوعی کیشِ برانگیزاننده

 مانند بدل ساخته بود. و بازماندگان تهران و کرج را به یک سازمان نظامی عظیم با انضباطی بی

اعضای این سازمان در شرایطی که سراسر ایران در هرج و مرج شناور بود دو ستون نظامی به شمال و 

رمق بازمانده از دولت قدیمی ایران جنوب فرستادند. ستون جنوبی قم را بدون مقاومت گرفت و دیوانساالری بی

ی شمالی به رشت هایی را به شهرهای گرداگرد کویر مرکزی ایران فرستاد. شاخهرا در خود هضم کرد و شاخه

آسا روسهای مستقر در آن شهر را به اسارت گرفت. بعد هم تاسیس کشور ایران بزرگ در ای برقرفت و با حمله

ی خاکش در ایطی که ایران آسیب دیده و تکه پاره شده بود و بخش عمدههمان شهر اعالم شد و این در شر

ی دوستانهنمود. اما عجیب این بود که نظم و ترتیب و رفتار انساناشغال کشورهای همسایه بود، نامعقول می

شهرها به  نمایندگان این دولت تازه به سرعت با اقبال عمومی روبرو شد و به بسیج بزرگی از مردم انجامید. مردم

نگریستند و چون ایدئولوژی قومی یا دینی خاصی بر این جمع حاکم نبود، با این نیروها به چشم آزادیبخش می

 آمیزشان نسبت به گروههای دینی و قومی گوناگون موفق شدند مهر و محبت همه را به دست آورند. رفتار احترام

شد. در جنوب واحد سیاسی ایران محسوب می با این وجود در این لحظه دولت ایران بزرگ کوچکترین

جنگید. در شمال غربی کردستان ایران با اصفهان در دو جبهه با دو دولت اسالمی بلوچستان و عربستان بزرگ می

ی کرد، و در شمال شرقی مردم مازندران سرسختانه حملهمرکزیت همدان در برابر پیشروی قوای ترك مقاومت می
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پس زدند و مهاجمان را کشتار کردند. پادگان ارتش روسیه که در آمل مستقر بود و با نیروهای  ازبکها و ترکمنها را

گیری رشت گروهی از بزرگان مازندرانی را به گروگان گرفتند شد، در واکنش به بازپسازبک و ترکمن تقویت می

رفتار به شورشی در شهر دامن  و چون پیشروی ایشان را دید، گروگانها را به شکلی دلخراش به قتل رساند. این

ی ارتش نوپای ایران بزرگ پیوستند. آزادسازی زد و در مدتی کوتاه شورشیان مازندران به قوای کوچک ولی زبده

مشهد که کمی بعد رخ داد به شکلی نامنتظره به دومینویی از تغییر حکومتها منتهی شد. نخست کشور افغانستان 

خانی شده بود و با کشمکش درگیر بود، روابطی از آن دستخوش نظامی خانکه بعد از خروج قوای آمریکایی 

دوستانه با ایران بزرگ برقرار کرد و بعد در قالب استان خراسان بزرگ به ایران پیوست. به این ترتیب ناگهان 

ازبکستان، قدرتی عظیم پدیدار گشت که به سرعت به سمت شمال توسعه یافت. دولتهای فاسد و بدنامِ ترکمنستان، 

شدند قزقیزستان و تاجیکستان که بیشترشان هنوز به دست نمایندگانی قدیمی حزب کمونیست شوروی اداره می

کردند، یکی یکی زیر فشار شورشهای داخلی فرو پاشیدند و به این ترکی پیروی میو حاال از ایدئولوژی پان

 ی ایران بزرگ پیوستند. اتحادیه

ای سر بر آورد. قضیه از زمانی آغاز شد ها در ایران غربی نیروی تازهدرگیری از سوی دیگر، در گرماگرم

که نیروهای عربستان و داعش هماهنگ با هم به دولت عراق حمله بردند و بخشهای جنوبی عراق را تسخیر 

عربی که در کردند و دولتی وهابی و بنیادگرا به نام عربستان بزرگ را تاسیس کردند. شهرنشینان عراقی و قبایل 

ها دست تنها مانده بودند، گروههایی چریکی را برای مقابله با دشمن تشکیل برابر خشونتها و کشتارهای سلفی

دادند و این کاری بود که مردم آذربایجان هم در برابر هجوم ارتش ترکیه انجام دادند. در این میان کردستان عراق 

کرد، به طور کامل به قوای کردستان ایران پیوست و در برابر ت میکه سرسختانه در برابر این نیروی عظیم مقاوم
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هجوم ترکها از شمال و عربها از جنوب به سختی ایستادگی کرد. پاتکهای موفق این دولت کردستانِ نوظهور که 

ی دولت عربستان بزرگ را در هم شکست. با این ی اولیهبا همراهی چریکهای آذری و عرب همراه بود، سیطره

جود نیروهای دو سو به تعادلی رسیدند. دولت عربستان بزرگ نظامی سرکوبگر بود که شهروندان خود را به و

ی مذهبی نگه داشته بود، و دولت نوعثمانی ترکیه هم به صراحت نژادپرست و سختی زیر قید قوانین متعصبانه

ی جمعیتش که کرد وفاداری بخش عمده توانست رویگرا بود و بنابراین نمیهوادار شکلی مدرن از پاکدینی سنی

و علوی بودند حساب کند. محور اصلی قدرت این دولتها سالحهای مهیبی بود که پیش از فرو پاشیدن قدرت 

آمریکا از این کشور خریداری کرده بودند و حاال با دست و دلِ گشاده برای کشتار مردم غیرنظامی به کارش 

 گرفتند. می

دانست که اسمش واقعا از تار بود که کوروش ظهور کرد. کسی به درستی نمی در این روزهای تیره و

دانستند که کردارهای ابتدا کوروش است، یا این که بین هوادارانش به این نام مشهور شده است. اما این را همه می

مورخان کوروش بزرگ را سرمشق خود قرار داده و تصمیم دارد کل ایران زمین را بار دیگر متحد کند. 

ها کنجکاوی و پشتکار خود را حفظ کرده شماری که در این روزهای انحطاط شهرها و نابودی تمدنانگشت

ی تهران بوده است و انگار در جریان سازماندهی اند که او یکی از بازماندگان زلزلهبودند، به این نکته اشاره کرده

 قش مهمی ایفا کرده بود. دیدگان هم نرسانی به آسیبنیروهای مردمی برای یاری

ای ارتشی داشته است. چون با فنون رزمی داد این کوروش پیشینهشواهدی هم در دست بود که نشان می

ی ی دستهداد. او فرماندههای جنگی نبوغی غریب نشان میگیری از تاکتیکآشنایی زیادی داشت و در بهره

و در شرایطی که هیچ کس انتظارش را نداشت، تا قلب  کوچکی بود که در جنگ آمل بر قوای روس غلبه کردند
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آسیای میانه پیشروی کردند. رئیس جمهور ترکمنستان که در کشور خود سخت منفور بود و به خاطر کشتن 

خویشاوندانش شهرتی مهیب یافته بود، در شرایطی که با مشاوران روس خود در انتظار بود که خبر فتح شمال 

شان از میان مردم ها روبرو شد که همزمان با پیشرویای چند هزار نفره از ایرانین با دستهایران را بشنود، ناگها

آباد رسیدند، بقایای سپاهیان جمهوری خلق ترکمن هم به کردند. به شکلی که وقتی به اشکترکمن یارگیری می

 آنها پیوستند و فرماندهانشان را از پای در آوردند. 

ها همانجا در مراسمی شتابزده شد که رهبر قوای ایرانی کوروش نام دارد. ترکمن آباد معلومتازه در اشک

آسا راه خود را ادامه داد و به سوی ازبکستان برایش سوگند وفاداری خوردند و ستون نیروهایشان با سرعتی برق

زگی خبردار شده پیش رفت. رهبران ازبک که در جریان تهاجم به خراسان نقش مهمی ایفا کرده بودند و به تا

بودند نیروهایشان در آنجا با مقاومت مردمی زمینگیر شده، جمعیتی بیشتر و ارتشی بزرگتر را در اختیار داشتند. 

کردند، خبر رسید که شهرهای بخارا و آرایی میاما درست در زمانی که مقابل سپاه به نسبت کوچک ایرانی صف

 اند. داشتهسمرقند به هواداری از کوروش سر به شورش بر

از سوی دیگر رئیس جمهور تاجیکستان در حرکتی نامنتظره با بالگردان به اردوی کوروش رفت و در 

آنجا دست او را فشرد و سوگند وفاداری خورد. ازبکها که در ابتدای کار به پیروزی خویش اطمینان داشتند. وقتی 

ترتیب ناگهان بخش بزرگی از خراسان بزرگ که  ی ارتش تاجیکستان روبرو شدند تسلیم شدند و به اینبا حمله

 دویست سال پیش از ایران زمین جدا شده بود، بار دیگر با این کشور یکپارچه شد. 
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آورد. افزایانه پدیداری است که تنها در سیستمهای پیچیده الگوهای هوشمند را پدید میگذار حالت هم

شود. خودِ این مشاهده که وح متفاوتی از پیچیدگی دیده میخودِ گذار حالت امری عادی و رایج است که در سط

ای از گذار حالت است. شوند، جلوهمواد گوناگون در دماهای مختلف به سه صورت جامد و مایع و گاز دیده می

کند و به های آن ناگهان تغییر مییعنی وقتی دمای مایعی مثل آب از حدی کمتر شود، الگوی روابط میان مولکول

بندد. گذار حالتهایی از این دست بسیار رایج است و شود و به این ترتیب آب یخ میی بلورین بازآرایی میشکل

 سازد. ی رخدادهای جاری در دنیای فیزیکی را بر میبدنه

تنها بخشی کوچک از این گذارهای حالت هستند که الگوهایی پیچیده از پردازش اطالعات را ایجاد 

شوند و بر بستری آغازین از مسیرهای پردازش هایی هستند که در سیستمهای پیچیده دیده میکنند. اینها گذارمی

توان آن را اطالعات تکیه دارند. تکامل سیستمهای زنده و ظهور دستگاه عصبی در جانوران روندی است که می

در سیستمهای سلولی  ی تدریجی مسیرهای انباشت و پردازش اطالعاتمترادف با گذارهای حالت پیاپی و توسعه

ی تولید مثل خود دانست. به این شکل، مولکولهای همانندسازی که مولکولهای اسید چرب را هم در کنار چرخه

ها را کنند و ظهور یاختهکنند، به تدریج با انباشت و ترکیب این اسیدهای چرب گذاری را تجربه میسنتز می

و دشواری است که مولکولهای همانندساز را تا حد یک سیستم  کنند. ظهور یاخته گذار حالت پیچیدهممکن می

ای که نقش پمپ را ایفا کنند و فشار اسمزی دهد. تکامل مولکولهای پروتئینیی خودزاینده ارتقا میآبیِ گشوده

ی ی اسکلتهایی که دیوارهشود سلولزند و باعث میای را رقم میداخل یاخته را تنظیم کنند، گذار حالت تازه

ها در تماس با هم توانستند ی یاختهپوشی کنند و به این ترتیب غشاءهای آزاد شدهاستوار دارند بتوانند از آن چشم

های یوکاریوت را ایجاد کنند و بعد ی بزرگترها سلولابتدا از راه همزیستی و مهاجرت سلولهای کوچک در بدنه
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د و این ها همه گذارهای حالتی بود که پلکان پیچیدگی همین روند به ظهور نخستین بدنهای چندسلولی انجامی

 پیمود.را می

شدند. مغزِ انسان های این مسیرِ طوالنی محسوب میظهور هوشمندی و آگاهی و خودآگاهی باالترین پله

حدود سه برابر مغز شامپانزه حجم دارد و این در حالی است که محتوای ژنوم این دو گونه تفاوتی بسیار جزئی 

دهد. این بدان معناست که جهش کوچکی در نیاکانِ مشترك انسان و شامپانزه باعث را نشان می ٪5/1حد  در

شده تا این دو مسیر تکاملی از هم تمایز یابند و ساختارهایی مانند زبان و خودآگاهیِ وابسته بدان در آدمیان 

 پدیدار گردد. 

نماید که پلکان پیچیدگی دو راهِ موازی را در کنار هم پیموده باشد. یکی همان است که به چنین می

ی زنده انجامیده و در نهایت دستگاه عصبی و مغزِ انباشت بیشتر و بیشترِ پیچیدگی در حجمی محدود از ماده

ن راه مسیر دیگری هم هست که به درشت پستانداران و خودآگاهی آدمیان را ممکن ساخته است. اما در کنار ای

ی زنده بر سراسر شود. یعنی یک روند تکاملی دیگر این بوده که مادهی پیچیدگی در مقیاس مربوط میتوسعه

های نوظهور که های زیستی را پدید آورد. این الیهتر از بومتر و بزرگسطح زمین گسترش یابد و سطوحی کالن

شود و حیات را در سراسر اقیانوس و بعدتر در خشکی و ابعادِ متفاوتِ مکانی های پیشین تراوش میاز دل الیه

ی بزرگ تر همراه نیست، و چه بسا که یک برکهپراکنده ساخته است، لزوما با پیچیدگی بیشتر در مقیاسهای درشت

در زمان و مکان  ی زندهای کمتر از خرچنگهای مقیمِ آن داشته باشد. با این همه، بسط و گسترش مادهپیچیدگی

 و رخنه کردن به ابعاد و مقیاسهای تازه نیز روشی دیگر برای تکامل پیچیدگی است. 
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های مقیاس، از نظر سرشت و ماهیت به الیهی درشتاز دیرباز این فکر وجود داشته که سطوح تازه

ی کرهبوم یا حتا کل زیست شان شباهت دارند. این فکر به آنجا منتهی شده که فکر کنند چه بسا سراسر یکزیرین

پردازانی مانند الوالك که در اوایل قرن بیستم زمین را بتوان چیزی شبیه به یک جاندارِ یگانه در نظر گرفت. نظریه

 ی گایا نام نهادند. نوشتند، این فکر را نظریهمیالدی در این زمینه مطلب می

گوید ی گایا میگرفتند. نظریهانوی زمین به کارش میگایا اسمی بود که یونانیان باستان برای نامیدن ایزدب

ماند که به تعادل و بقا تمایل دارد و از این رو زیرسیستمهای خود ی زمین به موجودی زنده میکرهکه کل زیست

کند. درست همان طور که یک بدنِ جاندار پرسلولی ساز و کارهای درونی خود را برای را در این راستا تنظیم می

 سازد. کند و هماهنگ مییابی به بقا دستکاری میدست

نالد و از ستمِ بدکاران و خوانیم که گاو نزد اهورامزدا میهای زرتشت است، میدر گاهان که سروده

کنند. تقریبا تردیدی ندارد که برای ایرانیان باستان گاو نماد کلیت گیتیِ خشونتِ هواداران اهریمن شکایت می

اش و خشونت روا داشتن بر شده و به همین دلیل آزردنکلیتی که مقدس و پاك پنداشته می جاندار بوده است.

ی مقدس صاحب روح و روان هم شده است. در منابع اوستایی بعدی این گیتیِ زندهآن گناهی دینی قلمداد می

 اوروان.شود گِئوشاند، که به اوستایی میدانسته شده و آن را روحِ گیتی یا روان گاو نامیده

ی زنده را هوشمند و حتا خودآگاه کرههایی وجود داشته که کل زیستهرچند از دوران باستان نظریه

ی گایا به چنین دیدگاهی نگروید. خودآگاهی به دانسته، اما در دوران مدرن کسی از میان هواداران نظریهمی

بود. از این رو هواداران این دیدگاه همواره برای تر از پیچیدگی نیاز داشت که آشکارا در گایا غایب سطحی بغرنج

سازد، دچار اشکال توضیح این که گایا چطور بدون دستگاه عصبی ساز و کارهای درونی خود را هماهنگ می
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کردند گایا هنوز از پیچیدگی الزم برای آگاه بودن برخوردار پردازان در این میان فکر میاند. برخی از نظریهبوده

شاید جهشی کوچک در جایی باعث شود این توانایی را به دست بیاورد. یعنی چه بسا همانطور که  نیست. اما

های خودآگاهی گذر کرد، گایا هم با ی عصبی میمونهای دو میلیون سال پیش با جهشی کوچک از دروازهشبکه

 تحولی کوچک گذار حالتی را به وضعیتی آگاه یا حتا خودآگاه از سر بگذراند.
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ای فرو افتاده و شکسته مرد روی یکی از پایه ستونهای سنگی نشست و تفنگش را کنار دستش به پارهپیر

اش افتاد و چاالکی و از ستون تکیه داد. مسافتی که پیموده بود باعث شده بود از نفس بیفتد. به یاد دوران جوانی

و خیال غرق شد.  در اطرافش تا چشم کار  قدرتی که حاال دیرزمانی بود از دستش داده بود. آهی کشید و در فکر

کرد ستونهای فرو افتاده بود و برهوتی خالی از آدمیزاد. هرچند یک چشمش را آب مروارید کور کرده بود و می

شناخت. از کودکی دید، اما قدم به قدمِ این محوطه را مثل کف دستش میچشم دیگرش هم نزدیک را خوب نمی

ی ها پرورده شده بود و وقتی که تازه پانزده سالش شده بود به عنوان راهنمای محوطهیدر روستایی در همان نزدیک

گذشت. خوب به یاد داشت ها در آمد. حاال بیشتر از هشتاد سالی از آن روزها میتخت جمشید به استخدام آلمانی

 داشتند. شان از همه جا عکس بر میهای عهد عتیقکردند و با دوربینها با چه احترامی سنگها را نگاه میکه آلمانی

دانستند ها میبرایش تصور این مسئله دشوار بود که چرا آلمانهای آن دوره خودشان را فرزندان هخامنشی

کنند؟ همین ماه پیش بود که یک کاروان داشتند، اما مردمِ همان حوالی این روزها چنین نمیو احترامشان را نگه می

گفتند بخت ها و سرستونها افتادند. اهالی روستا میاز عربهای جنوبی آمدند و با بولدوزر و خمپاره به جان ستون

شد. اهالی روستایش با بیل و کلنگ یارش بوده که آن روزها به شیراز رفته بود. اگر مانده بود حتما کشته می

جلوی مهاجمان ایستادند و خیلی کشته دادند. اما آخرش موفق شدند بیرونشان کنند. جالب این بود که آخرش 

ساعد به محض کردند نجاتشان داده بود. رئیس بنیها زندگی میساعد که همان نزدیکیی عرب بنیهم کمک قبیله

آیند، مردانش را جمع کرده بود و با چند تا ها برای خراب کردن تخت جمشید میاین که خبردار شده بود سلفی

 کردند. را قتل عام میها کل روستا جیپ آمده بودند به کمک اهالی روستا. اگر نیامده بودند سلفی
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کردند پیامبر اسالم را او گفتند اینجا کاخ کسرا بوده و آنقدر بیسواد بودند که فکر میعربهای سلفی می

گردند و در جنگ کشته است. برای همین هم اصرار داشتند همه جا را با خاك یکسان کنند. گفته بودند بر می

گردند. در روستایشان جوانها و واقع دارند با نیرویی بزرگتر بر می حاال قوم و خویشهایش خبر داده بودند که به

دلیرها در جریان همان درگیری اول کشته شده بودند و دیگر کسی نمانده بود. همه پا به فرار گذاشته بودند. فقط 

ین جا خودش مانده بود که حاال آمده بود تا ده دوازده تیرش را حرام دشمنان نیاکانش کند و خودش هم هم

 بمیرد. 

در همین فکر و خیالها بود که سر و صدای موتور ماشین به گوشش رسید. عجیب بود که هیچ احساس 

کرد. شاید هم زیاد عجیب نبود. بیش از نود سال عمر داشت و از جنگ دوم جهانی تا جنگهای عربستان ترس نمی

و تفنگش را در دست گرفت. آفتاب ظهر فارس  بزرگ با لرها، همه را دیده بود. بلند شد و روی سرستون ایستاد

کرد. ی شلوارش بیرون زده بود را گرم میاش که از پاچهتابید و پاهای الغر و سیاه چردهمویش میروی سر کم

 همان جا منتظر ماند. 

دانست آمدند نمایان شد. تفنگ را آماده در دست گرفت. میکم کم از دور سیاهی کاروانی که پیش می

توانست درسی از دلیری یادشان بدهد. بدون این که شلیک شان شود، اما دست کم میتواند یک نفری مانعنمی

شان خیلی بیشتر از چیزی بود که انتظار داشت، و جهت ورودشان به محوطه کند صبر کرد تا نزدیک شوند. عده

ایی که در دست داشتند متوجه شد آمدند. جلوتر که رسیدند، با دیدن پرچمههم عجیب بود. از سمت شیراز می

هایشان هم سیاه بود. اینها که در ستونی دراز پوشیدند و علم و کتلکه عربهای سلفی نیستند. آنها سراپا سیاه می
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شد ی باستانی رد میآمدند لباسهای نظامی سبز بر تن داشتند. کاروانشان انگار از کنار محوطهبه سویش پیش می

 و هدفش آنجا نبود. 

های ارتشی از ستون جدا شد و به سویش آمد. پشتش تیرباری گذاشته بودند و پرچمی یکی از ماشین

سه رنگ با نقش عقاب رویش بود. مردی میانسال که لباس ارغوانی چسبانی به تن داشت از ماشین پیاده شد و 

باهتی نداشت. رنگ لباسش هم ی مرد به عربها شبه سویش رفت. تردیدی نبود که اینها عرب سلفی نبودند. قیافه

ای به برای مردی نظامی خیلی عجیب بود. با این وجود همچنان تفنگ را در دستش آماده نگه داشت. مرد تپانچه

 «شناسی؟پدر جان، این اطراف را می» کمر بسته بود، اما آن را بیرون نیاورد. خیلی عادی به سویش رفت و گفت:

مئن شد که سلفی نیستند. آنها با وجود این که بیشترشان فارسی بلد وقتی فارسی حرف زدنش را دید مط

شان در جده فتوا داده بود که هرکس فارسی حرف بزند در زدند. مفتیبودند، هیچ وقت به این زبان حرف نمی

دارند. مرد چند قدم دیگر نزدیک شد و شمرند و به همان تعداد سال در دوزخ نگهش میقیامت کلماتش را می

 «شناسم. شما کی هستین؟آره، بابا جان، می» رایش دست تکان داد. به خودش آمد و گفت:ب

 «ایم.ها آمدهمن کوروش هستم. برای جنگیدن با سلفی» مرد گفت:

 «به تخت جمشید که کاری ندارید؟ دارید؟» پیرمرد گفت:

آییم اینجا را از نو د میچرا، کار داریم پدر جان، وقتی این غوغا تمام شو»کوروش خندید و گفت: 

دانی؟ کجاها هستند؟ چند نفرند؟ راست است که ی این دروغگوهای سلفی چه میسازیم. بگو ببینم دربارهمی

 «شان است؟کعب همدستی بنیقبیله



206 

 

روند. جوانهای دشتستان هم کنند و میآیند تاخت و تازی میاین اطراف نیستند. گاهی می»پیرمرد گفت: 

شان هستند. ولی های عرب مخالفکنند. بنی کعب و جوانان بیشتر قبیلهشان میآیند و بیرونمی از آن طرف

ی مردم را ساعد را گرفتند و بردند زنده زنده بچهکنند. چند روز پیش پسر شیخ بنیترسند و به ظاهر مدارا میمی

 «اند.سوزاندند... وحشی

 «شناسی؟ قوم و خویشی، آشنایی نداری بینشان؟یاز رؤسای این قبایل کسی را م»کوروش گفت: 

 «شان را بدهم؟ساعد دوستانی دارم. بیایم نشانیها! بین بنی»پیرمرد گفت: 

 «بیا پدر جان، بیا پیش خودم سوار شو.»کوروش گفت: 

توانم بیایم همراهتان؟ یک چشمم معیوب شده ولی هنوز نشانه را خوب بعدش می»پیرمرد گفت: 

 «زنم...می

اگر این قدر قبراق هستی با چند نفر از »کوروش نگاهی پرمحبت به پیرمرد نود ساله انداخت و گفت: 

 «فرستم که اینجا را نگهبانی کنید. باشد؟ساعد بمان. سالح خوب برایتان میدوستانت در بنی

 «ها! باشد...»پیرمرد گفت: 
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ی لنگید. حاضران با دیدن چهره، کمی مییوزف راتزینگر وقتی از درهای بزرگ تاالر گفتگو وارد شد

زرد رنگ پاپ که خستگی و فرسودگی از هر چین و شکنش هویدا بود، جا خوردند. نزدیکان پاپ و گماشتگان 

ی حاضران تنها اورا در شد عادت کرده بودند، اما بقیهواتیکان به دیدن پاپی که برابر چشمشان پیرتر و پیرتر می

شد تا رهبر مسیحیان جهان را شد و از زوایایی خاص برداشته میکه با دقت دستکاری می هایی دیده بودندفیلم

 شادتر و جوانتر نشان دهد. 

سران بسیاری از ادیان بزرگ در نشست حضور داشتند. برخی معتقد بودند این بزرگترین و مهمترین 

ی این همنشینی تنها در آخرین مرحلهگردهمایی رهبران ادیان گوناگون در طول تاریخ است. طنزآمیز بود که 

دانستند. گذشته از رهبران کلیساهای ای جهانی ممکن شده بود، که بیشتر مردم آن را همان قیامت میفاجعه

های گوناگون یهودیت نیز در جمع بودند. از مسلمانان مفتی اعظم مصر و یک مختلف، چهار خاخام از شاخه

ی شیعی شتند. آیت اهلل سیستانی که با وجود سن زیادش حاال رهبر حوزهمفتی از ترکیه و اندونزی حضور دا

ی گزارش بودند، باید به این فهرست داالیی نجف بود هم در جمع حضور داشت. خبرنگارانی که در حال تهیه

 افزودند. الما، رهبر بوداییان ژاپن، موبدان موبد زرتشتیان، و حتی رهبر کلیسای ساینتولوژی را هم می

خاست، تصمیم گرفته بود تا آخرین نفری باشد که پاپ، با تبختری که از سلوك کلیسای کاتولیک بر می

شود. رهبران دینی جهان، در مورد این که کجا را برای تشکیل این جلسه انتخاب کنند، مدتی به جلسه وارد می

شت که نشست در بیت المقدس دراز به کشمکش با هم مشغول بودند. در ابتدای کار گرایش زیادی وجود دا

برگزار شود، اما بعد از ظهور گردباد عظیم کرمل که بیت المقدس را در هم نوردید و یک سوم جمعیت اورشلیم 

را نابود کرد، همه از این نظر منصرف شدند و این حادثه را نشانگر خشم االهی دانستند. تا این که در نهایت قرار 



208 

 

ی ی ادیان برگزیده شود و همگی در اردوگاهی که با عجله در نپال و دامنهر همهطرف از نظشد جایی به نسبت بی

 هیمالیا سرهم شده بود، دور هم جمع شدند. 

هایی که بحثها، همانطور که همه انتظار داشتند، به جایی نرسید. در ابتدای کار همه بر اساس رایزنی

اك ادیان گوناگون تاکید کنند و به این ترتیب به راهبردی پیشاپیش انجام شده بود، مصمم بودند که بر وجوه اشتر

ی نخست جلسه همه این موضع را حفظ کردند که رهبران مشترك برای حل مشکل بشریت دست یابند. در نیمه

باری که جهان معنوی دنیا باید با هم متحد شوند و نیروهای خود را با هم یکی کنند تا بتوانند بر حوادث فاجعه

ود غرق کرده، چیره شوند. با این همه، وقتی بحث به تعیین راهبرد و روشی عملیاتی برای حل مسئله را در خ

 رسید، شکافهای موجود در میان عقاید حاضران دهان گشود.

آلود و دعا و آمرزش گفت باید مردم را به پرهیز از لذتهای گناهها که میپیشنهاد خاخام بزرگ اشکنازی

ها روبرو شد. اما موبدان خواند، با تشویق پرشور پاپ و رهبر کلیسای ارتدوکس و سایر خاخامطلبی از خداوند فرا

موبد زرتشتیان برعکس معتقد بود همین تبلیغ زهد و ستایش از رنج بوده که اهریمن را بر زمین چیره کرده. او 

 در کتاب دینی زرتشتیان بخشهایی از بندهش را برای حاضران خواند و اعالم کرد که تمام این حوادث قبال

 بینی شده است. پیش

جویی وارد شد و به بخشهایی از مکاشفات یوحنا و الهامهای ها از درِ آشتیکشیش اعظم ارتدوکس

حزقیال اشاره کرد و گفت که وجود این پیشگویی در تمام ادیان نشانگر آن است که این عنصر از معنویت همه 

ه راستی ماهیتی خدایی دارند. اما وقتی پیشنهاد موبدان موبد را شنید، که نابودی جا ساری و جاری بوده و ادیان ب

دانست، از این کرد و پرهیز از آلودن آب و خاك و آتش را راه حل میجانوران موذی و خرفسترها را طلب می
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عت دلیلِ این های سنی با شنیدن این که آلودن طبیجویانه دست برداشت. به خصوص که پاپ و مفتیلحن آشتی

ی صابئی بحرانها قلمداد شده، ابرو در هم کشیدند و این را برداشتی ماتریالیستی دانستند. در این میان رهبر فرقه

ای نشسته بود، گفت که دلیل مخالفت پاپ با این پیشنهاد آن است که اش گوشهکه در ردای کرباسی و ساده

 لیسا هستند. صنایع بزرگ آالینده از پیروان و پشتیبانان ک

اش توانست سر و صدا را الما با همان متانت همیشگیدر اینجا بود که بحث در هم گره خورد. داالیی

ی اصلی از پیشنهادها بخواباند و از سایر حاضران خواست تا اگر پیشنهاد دیگری دارند عنوان کنند. در کل، دو رده

شد، آن بود که شکلی هماهنگ از توبه و دعا بانی میوجود داشت، یک رده، که توسط بیشتر اعضای جمع پشتی

و پرهیزگاری توسط پیروان ادیان گوناگون در پیش گرفته شود تا خداوند را به پشیمانی نسل آدم آگاه کند و او 

ی الما و رهبر اسماعیلیه و قطب سلسلهی نابودی جهان باز دارد. پیشنهاد دیگر، که داالییرا از پیگیری نقشه

اهلل سیستانی هوادارش بودند، آن بود که مردم را از گناه بازدارند و نیکی و داد و دهش و مهربانی دیه و آیتنقشبن

اش برای عقوبت بشر به همنوع را تبلیغ کنند تا شاید پاك شدن گناهان از جوامع انسانی خداوند را از نظر اولیه

 منصرف کند. 

د و همه به پیشنهاد موبدان موبد بازگشتند. موبدان موبد در در این بین، ناگهان چرخشی در بحثها رخ دا

این میان بار دیگر گفت که در اوستا بارها گفته شده که در آخر زمان اهریمن جاندارانی موذی و خطرناك را 

شوند، جهان را نابود خواهند کرد. او یک بار دیگر مصرانه خواهد آفرید و این جانداران که خرفستر نامیده می

فت که تنها راه مقابله با این فجایع طبیعی، نابود کردن خرفسترهاست. پاپ که در ابتدای کار از بخش دوم گ

پیشنهاد او برای حفظ پاکی آب و خاك استقبال نکرده بود، ناگهان از این قسمت سخنانش هواداری کرد و گفت 
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ید نابود شوند. کاهن بزرگ اورشلیم هم که نیروهای طبیعیِ مهاجم به جوامع انسانی مخلوق شیطان هستند و با

ی قهریه اند با قوهدنبال حرف او را گرفت و اعالم کرد که باید تمام نیروهایی که به جوامع انسانی آسیب رسانده

 متالشی شوند. 

الما در گرفت، تا حدودی شکاف میان برداشتهای حاضران را گفتگویی که در نهایت بین پاپ و داالیی

. بعد از آن که موبدان موبد بار دیگر بر لزوم حفظ آب و خاك و پاکیزه کردن طبیعت تاکید کرد، بحث دادنشان می

و جدلی در گرفت و سخنانش در هیاهوی جمع نادیده انگاشته شد. داالیی الما اما، بار دیگر توانست همه را آرام 

دن و آشتی کردن با نیروهای مهاجم راه کند و بخشهایی از سخنان موبد را تکرار کرد و گفت که شاید کنار آم

 حل باشد، نه مقابله با آن.

های بسیاری ی مشهورش را بر زبان آورد که از فردای آن روز تیتر اول روزنامهدر اینجا بود که پاپ جمله

 «هرچه که به انسان صدمه بزند، مخلوق شیطان است.»شد. پاپ گفت: 

توفان و باران و سایر نعمتهایی هستند که خداوند آفریده است،  اما این چیزها، آب و»موبدان موبد گفت: 

 «نه شیطان.

کنند، تابع شیطان هستند و باید از میان اگر این عناصر با اشرف مخلوقات خدا مخالفت می»پاپ گفت: 

 «بروند. 

 «خواهید باران و توفان و سیل را از بین ببرید؟چگونه می»الما با کمی طنز گفت: داالیی
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اند سه بار ی زمین است. کاردینالهای واتیکان توانستهاینها همه مظاهر حضور شیطان بر پهنه»پاپ گفت: 

متعلق به شیطان است. این همان  666عدد شش را در بطن بسیاری از این فجایع طبیعی تشخیص دهند. عدد 

 «گفت.جانوری است که یوحنا در مکاشفاتش از آن سخن می

خواهید به ای که اهورامزدا آفریده است. میاینها نمودهای طبیعت هستند و گیتی»موبدان موبد گفت: 

 «طبیعت اعالن جنگ بدهید؟

 «فراموش نکنید که ما خودمان هم جزئی از طبیعت هستیم.»رهبر کلیسای ساینتولوژی گفت: 

اند. اگر قرار هچرا متوجه نیستید؟ جنگی درگرفته است و نیروهای شیطانی به ما هجوم آورد»پاپ گفت: 

هایی شدید خواهیم کرد. اگر نسل بشر قرار است با هجوم این است از میان برویم، شیطان را هم دچار لطمه

 «طبیعتِ شیطانی از میان برود، پیش از آن که از صحنه خارج شویم نابودش خواهیم کرد. 

وجود داشته باشد، و آن هم خودِ  نخواهید توانست. گویی در این میان تنها یک شیطان»الما گفت: داالیی

 «ما آدمها باشیم. 
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هاى زیادى داشت، که همه اى نشانهى زمین و شدت گرفتن حرکات تکتونیک صفحهشکننده شدن پوسته

کردند، دادند آن را نادیده بگیرند. از دید بسیارى از کسانى که بعدها تاریخ این رخدادها را مرور مىترجیح مى

اما هیچ کس به این موضوع توجهى نکرد.  اش نقطه عطفى در این زمینه بود.ى بم و تلفات پنجاه هزار نفرهزلزله

رسید، که تلفاتش به مراتب کمتر از بم بود. بعد از آن، در کشمیر زلزله آمد و  بمبئیو  پکنى بعد، نوبت به زلزله

ى کوههاى کردند، از شهر مظفر آباد که در دامنهمردم عادت کردند وقتى کانال خبرگزارى بى بى سى را نگاه مى

زده را رسانى به مردم زلزلهداشت و پایگاه نیروهاى امدادرسانى در آنجا بر پا شده بود، روند یارى هیمالیا قرار

 مشاهده کنند. 

دادند، شماری که در این روزهای آشوب و اغتشاش همچنان به کار خود ادامه میهای انگشتپژوهشگاه 

ی ترس و هراس آنچه که در این الگو نمایان بود و مایهاند. ها کشف کردهخبر دادند که الگویی معنادار را در زلزله

ها به داد که زلزلهی زمین نشان میها با شهرهای بزرگ بود. تحلیل ریاضی پوستهلرزهفراوان هم شد، ارتباط زمین

طور مشخص بر شهرهای پرجمعیت تمرکز یافته و هرچه در یک نقطه تراکم جمعیت انسانی باالتر باشد، احتمال 

 ی شدیدی رخ دهد، بیشتر است. لرزهکه در آنجا زمین این

شد، به این حدس دامن زد که این این یافته که با شواهد فراوان و مدلهای ریاضی پیچیده پشتیبانی می 

های فراوانی پرداخته شد و موجهایی پیاپی از گرویدن و دلزدگی هواداران ها خاستگاهی انسانی دارند. نظریهفاجعه

گرا این گفت یک گروه تروریستی اسالمای بود که میهای از هم پاشیده رقم زد. نظریهح را در اجتماعلوساده

ی ایالت متحده این نظریه را پذیرفت ی بنیادگرای مسیحی در غرب میانهها را پدید آورده است. یک فرقهلرزهزمین

های بیگناه فراوانی بردند و خانوادهمان حمله میی مهاجران مسلو اعضایش شبها با لباس کوکلوس کالنها به خانه
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ی بزرگ عربستان آمد و کعبه ویران شد، این در این میان به شکلی فجیع به قتل رسیدند. بعد از آن که زلزله

 دیدگاه به تدریج هوادارانش را از دست داد. 

ها برای چند ی خونین چینیهایشان و حملهها که پس از ویران شدن جزیرهدر همین هنگام بود که ژاپنی

ی کره( ادعا جی در ژاپن نو )اسم تازهگِن-ی شوسالی از صحنه ناپدید شده بودند، بار دیگر خبرساز شدند. فرقه

ها را بر عهده گرفت. به دنبال انتشار لرزهکرد که با خدایان کهن شینتو ارتباط برقرار کرده و مسئولیت این زمین

که این فرقه منتشر کرد، هزاران هزار ژاپنی در معابد شینتو جمع شدند و به تسونامی که ایزد ی ادبی زیبایی بیانیه

باستانی توفان و موجهای بزرگ بود ادای احترام کردند. اعضای این فرقه در مدتی کمتر از یک سال میلیونها عضو 

ها ایها و کرهین فرقه تفاوتی میان ژاپنیها به خود جلب کردند. طبق تعالیم اایها و کرهمتعصب را از میان ژاپنی

ها وجود نداشت و از این رو شمار زیادی از مردم از اقوام گوناگون به این کیش ها و حتا چینیو ویتنامی

ی چین و گرویدند. چند ماه بعد اعضای این فرقه موفق شدند دولت ژاپن نو که پیشاپیش به خاطر حملهمی

جی ترتیب داده گِن-را ساقط کنند. به دنبال کودتای خونینی که افسرانِ هوادار شو طاعون سرخ ناتوان شده بود

بودند، کل خاندان امپراتوری ژاپن به قتل رسیدند و رهبر مرموز فرقه با نام تسونامی اول بر تخت امپراتوری ژاپن 

 تکیه زد. 

د. کیم جینگ اون که در این ی شمالی اعالن جنگ دای دولت کمونیست کرهاین امپراتور به بازمانده

ی استکبار جهانی جی توطئهگِن-ی شوی شمالی را بر عهده داشت، اعالم کرد که فرقههنگام رهبری کره

ی های جهانخوار به میدان جنگ فرستاد. موج اول حملهآمریکاست و مردم کشورش را برای مقابله با امپریالیست

های مفلوکی که نه سالح درست و حسابی داشتند و نه غذای کافی، پس ایی کرهها با مقاومت سرسختانهژاپنی
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ها به قدری شدید بود که بعد از آن دیگر نتوانستند نیرویی به میدان بفرستند و شهرهای ایخورد. اما تلفات کره

ه در ها سقوط کردند. کیم جینگ اون درست پیش از آن کفقیر و کم جمعیت کشورشان یکی یکی در برابر ژاپنی

شد، با بمب اتمی آسا از قدرت کنار گذاشته شود، سئول را که حاال پایتخت ژاپن نو محسوب مییک کودتای برق

 نابود کرد. 

ی کیم جینگ اون جی سرسختانه به پیشروی ادامه دادند و این باعث شد پسرخالهگن-ی شوپیروان فرقه

ه سوزانده بودند، با همدستی گروهی از نزدیکان او دست ی شمالی زنده زندکه پیشتر پدرش را به امر رهبر کره

به کودتا بزند. کیم جینگ اون را دست و پا بسته در استخری پر از تمساح انداختند که خودش پیشتر برای از بین 

ی بزرگ دیگری پیونگ یانگ را در کام بردن مخالفانش درست کرده بود. اما درست در همین روزها بود که زلزله

 ی گیتی محو شد. ی شمالی از صحنهکشید و در غوغای مرگ و میر برخاسته از آن دولت کرهخود 

ی گروندگان جی بگروند و عدهگن-های بیشتری به شوهمزمانی این زلزله با جنگ کره باعث شد ژاپنی

دست گشودند. ها بودند های دیگری که مخالف حضور ژاپنیایها به کشتار کرههم بیشتر شد و همین ایکره

های کار اجباری تازه تاسیس دهد بیشترِ ستمها و قساوتهایی که در اردوگاهاسنادی در دست است که نشان می

 پذیرفت. های نوآیین انجام میایشده رایج بود، به دست همین کره

رگترین جی به راهبی دیوانه شبیه بود که از سر تفنن مسئولیت اخالقی بزگن-در ابتدای کار رهبر شو

ی ی او به تدریج نظرها تغییر کرد. فرقهی تاریخ بشر را بر عهده گرفته است. اما با قدرت گرفتن فرقهفاجعه

کرد و دشمن دیگری در دل کیش هندو پدید آمد که به خصوص از مردم کامبوج و برمه و نپال یارگیری می

ی ستیدند و معتقد بودند ویرانی دنیا نشانهپرشد. اعضای این فرقه شیوا را میجی محسوب میگن-سرسخت شو
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نو  ترین خدای ژاپنیوگاست. از دید ایشان ایزدان ژاپنی و به خصوص تسونامی که مقدسفرا رسیدن عصر کالی

ی نوظهور شیوا یک برهمن پیر بود بود، دیوهایی بودند که برای نبودی بشر به زمین فرود آمده بودند. رهبر فرقه

ی نوبل صلح شده بود. اما حاال ناگهان به اش پیشتر یک بار نامزد دریافت جایزههای بشردوستانهکه به خاطر کار

هایشان را با ها و خانوادهی ژاپنیسرداری جنگاور و خونریز بدل شده بود. پیروانش در سرزمین هندوچین همه

جی ناچار شده بودند از گن-ت با شوها پناهندگانی بودند که به خاطر مخالفسنگدلی کشتار کردند و بیشتر این

 کره یا همان ژاپن نو بگریزند. 

ی بزرگ بنارس را ویران کرد و مسیر رود گنگ را تغییر داد و میلیونها هندی را در بعد از آن که زلزله

 نو اعالن جنگ داد و ی شیوا گرایش یافت. کمی بعد دولت هند به ژاپنخود غرقه ساخت، پارلمان هند به فرقه

 جی دانست. گن-های ویرانگر در شهرهای هند را کارِ شوبروز زلزله

شان را به خاطر شیوع طاعون سرخ از دست داده بودند، ی جمعیتها که در این هنگام بخش عمدههندی

ر شان به خاطی زمینی و دریایی اولبا پشتیبانی مردم برمه و کامبوج و تایلند به سرزمین کره لشکر کشیدند. حمله

ی شیوا به دست ها با شکست روبرو شد و نیروهای زمینگیر شدهتوفانی شدن دریا و غرق شدن بسیاری از کشتی

آسای ی معجزهجی اعالم کرد که توفان دریا به درخواست او برخاسته و نشانهگن-عام شدند. رهبر شوها قتلژاپنی

زی که این بیانیه منتشر شد، در سایگون که حاال نو است. اما درست فردای رو همراهی ایزدان با مردم ژاپن

ی ساکنانش را از میان برد. رهبر ی وحشتناکی بروز کرد که تقریبا همهلرزهشد، زمینپایتخت ژاپن نو محسوب می

جی و کل اعضای خانواده و روسای دولت ژاپن نو در این حادثه از میان رفتند و پیش از آن که پای گن-شو
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شان ایکره ها به کره برسد، خودِ مردم کره به پا خاستند و با کشتار ارتشیان ژاپنی و دستیارانایهها و برمهندی

 آزادی خود را بازیافتند. اما این آزادی زمانی بسیار کوتاه دوام آورد. چون خطری بزرگتر در راه بود. 

 

 

 «هیس، گوش کنین. فیلم شروع شد...»رامین گفت:  

اینجا »اند تعجب کرد و گفت: راه رسیده بود با دیدن این که همه دور تلویزیون جمع شدهپگاه که تازه از  

 «چه خبره؟

اش های دکتر آرین رو پیدا کرده. اصل سخنرانیهیس، بیا بشین. رامین فیلم یکی از سخنرانی»مریم گفت:  

 «پاك شده بود اما سؤال و جواب آخرش باقی مونده...

لرزید و صداها و نورها ای گرفته بود. مدام دستش میای با دوربینی غیرحرفهتصویر را آدمی غیرحرفه 

شد. با وجود این معلوم بود که سخنرانی تازه تمام شده و دکتر آرین دارد به کسی جواب هم مرتب درهم می

وتاه و ریشی مرتب که نه خیلی بلند دهد. کسی که سؤال را مطرح کرده بود جوانی بود الغر اندام با مویی کمی

ای بوده. خودِ دکتر آرین شد فهمید در چه زمینهها میاش ضبط نشده بود اما از روی پاسخبود و نه کوتاه. پرسش

اش درست معلوم نبود. مردی بود میان قامت و به در انتهای سالن پشت تریبون ایستاده بود و از آن فاصله چهره

 یی گیرا و رسا داشت. ظاهر تنومند که صدا
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کنید هستى با کنید؟ فکر مىافتخار مى تانبه چه چیز»گفت: وقتی فیلم شروع شد دکتر آرین داشت می

هایى را از دست خواهد داد؟ جانورانى که تمام عمرشان به تولید فلسفه و علم و هنر و انقراض شما چه تحفه

 «هاى خود را راضى نگدارند... ى آن که لولهشود، فقط براى دیگر صرف مىى پیچیدههزار بهانه

 «ها؟ ها؟ کدام لولهلوله»همان جوان ریشو گفت: 

ى گذرد. لولهى چگونه پر کردنش مىى گوارشى که تمام عمرتان به اندیشیدن دربارهلوله»آرین گفت: 

هاى . و در نهایت لولهش استاتان عبور درست مایعات از آن و راضى نگهداشتناى که مهمترین دغدغهتناسلى

دهد و رضایت و هایى که پیامهاى عصبى را از خود عبور مىسازد. لولهظریف و مویینى که مغزتان را بر مى

ها نیستید. ى درهم و برهم از لولهکند. شما چیزى بیش از یک تودهتان را تراوش مىخردمندى و اخالقیات خیالى

» 

خورند و ى جانوران غذا نمىم جانوران اینطورى هستند. مگر بقیهاما تما»یکی دیگر از حاضران گفت: 

 «کنند؟تولید مثل نمى

دهند. بیهوده در موردش چرا، اما این کار را معصومانه، با خلوص و در آرامش انجام مى»آرین گفت: 

ستىِ اطراف خود را برند و هها تمامیت خود را از بین نمىبافند و با همین توجیههاى عجیب و غریب نمىتوجیه

هایى هستید که براى پنهان کردن ماهیت خودتان، کنند. شما آدمیان، لولهناپذیر نمىهاى جبرانآلوده به لطمه

هایى در ى جانوران، جاندارانى متعادل و کامل هستند، با لولهاید. بقیهپوششهاى زشتى را در اطراف خودتان تنیده

 «بد! های پرگره، لولههاى سر و ته هستید. لولههاى بىى از لولهادرون بدنشان. شما، فقط مجموعه
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اش دارانههای جنگ تا حدود زیادی به رفتار جوانمردانه و مردمهای پیاپی کوروش در میدانپیروزی

خوردند را به ارتش خود راه بخشید و آنهایی که سوگند وفاداری میشد. همه جا اسیر شدگان را میمربوط می

کرد و به همین خاطر در بیشتر جاها به داد. به شدت از کشتار یا غارت جمعیت غیرنظامی جلوگیری مییم

شد. بعد از آن که دولتهای ترکمنستان و ازبکستان را بخش با استقبال مردم روبرو میصورت فرمانروایی رهایی

روی کرد. قرقیزها و قزاقها که قرنی گرفت و وفاداری تاجیکستان را به دست آورد، کمی به سوی شمال هم پیش

کردند، به او پیوستند و ارتش پرجمعیت روسیه که برای جنگ با او به جنوب بود زیر فشار ستم روسها زندگی می

هایی چشمگیر شد. روسها به کشتار مردم دست گشودند کرد، با عملیات چریکی ایشان دستخوش لطمهحرکت می

ها به گلوله بستند. خانمان شده بودند را به تالفی شبیخونهای پارتیزانزلزله بیو در بیشکک مردمی که به خاطر 

 همین رفتارهایشان باعث شد شماری بیشتر و بیشتر از شهرها به کوروش بپیوندند.

کوروش با سپاهی به نسبت کوچک به سرزمین پهناور قزاقستان وارد شد. قزاقها و تاتارها به او پیوستند 

شان را در اختیارش گذاشتند. با این همه روسها همچنان از نظر جمعیت و سالح و سوارکاران و گردانهای مکانیزه

روش که با مشورت رهبران قبایل محلی انجام ی کوآرایی ماهرانه و زیرکانهبر او برتری چشمگیری داشتند. رزم

ای منتهی شود. بعد از آن بود که ناگهان ی آغازین روسها به شکست خرد کنندهشد، باعث شد که دو حملهمی

شان شان دیگر وجود ندارد و دولتمردانخبر یخبندانِ مرگبار مسکو منتشر شد و سرداران روس دریافتند که دولت

اند. فرماندهان روس تصمیم گرفتند به روسیه شده و بلورین در شهری منجمد تبدیل شده به جسدهایی مومیایی

شان آن بازگردند و در بازی قدرتی که تازه بین احزاب گوناگون شروع شده بود، شرکت کنند. معلوم بود نقشه

و صلح با کوروش سر است که پس از تثبیت قدرت خود بار دیگر به جنوب بازگردند و به همین دلیل از مذاکره 
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شمارتر از روسها بر ایشان تاخت و سربازان دشمن را که باز زدند. در  نتیجه کوروش با سپاهیانی بسیار کم

ی خود را باخته بودند به سختی کشتار کرد. ارتش بزرگ روسها که بیش از صد هزار نفر جمعیت داشت روحیه

هایی سرگردان به سوی بیابانهای ها و جوخهازان در گروهانهای پیاپی کوروش فرو پاشید و سربزیر فشار حمله

سردسیر شمالی پا به فرار گذاشتند. در حالی که تدارکات ارتش را از دست داده بودند و ناگزیر بودند برای فراهم 

یزها کردن خوراك به روستاها دستبرد بزنند. کوروش این ارتش فراری را تعقیب نکرد. اما رهبری بر قزاقها و قزق

هایی گرفتار کردند و به قتل رساندند. شکست ی سپاهیان فراری را در تلهو تاتارها گماشت و ایشان بخش عمده

سنگین روسها در این جبهه چندان نامنتظره و قاطع بود که ورق را برگرداند و سرداران محلی که زیر فرمان 

شرقی جمهوری روسیه را فتح کردند. روسها از جنگیدند، به سمت شمال پیشروی کردند و استانهای کوروش می

ها عقب کشیدند و پایتخت خود را بار دیگر به سن پترزبورگ منتقل کردند. اما درست یک ماه بعد ی جبهههمه

پترزبورگ را هم به کلی نابود کرد و به این ترتیب موجودیتی سیاسی به نام دولت لرزه و طغیان رودخانه، سنزمین

 ی گیتی بر افتاد.روسیه از صحنه

کوروش بعد از این پیروزیها متوجه بخشهای جنوبی ایران شرقی شد. او با سپاهیانی که به تدریج ساز و 

کردند وارد ترکستان چین شد و استان پهناور سین کیانگ را به قلمرو خود برگ و نظم و ترتیبی مناسب پیدا می

ند و پاکستان با دولت چین در حال جنگ بودند، در این فاصله افزود. مردم ترکستان که مدتی بود در اتحاد با ه

ی شیوا پیمان ها به سمت فرقهتلفات ناشی از انفجار دو بمب اتمی را تحمل کرده بودند. پس از چرخش هندی

اتحاد ترکستان و هند هم گسسته شده بود و اگر بمبهای اتمی دشمن بر پکن و شانگهای فرود نیامده بود هیچ 

کشید. اما خروج هند از بازی و نابودی قدرت نظامی چین خأل قدرتی نبود سرنوشت این مردم به کجا میمعلوم 
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هایی پیچیده با او کنار ها بعد از رایزنیتولید کرد و میدان را برای نفوذ کوروش در شرق هموار ساخت. ترکستانی

 آمدند و به صورت استانی زیر فرمان او در آمدند. 

جنوب حرکت کرد و بقایای ارتش سرخ چین را درهم شکست و از آنجا با حرکتی  کوروش به سمت

نامنتظره کوههای پامیر را زیر پا گذاشت و وارد افغانستان شد. دولت افغانستان پیشتر به او پیوسته و تابع ایران 

ت کرد و با بزرگ شده بود، اما شورش طالبان در جنوب همچنان ادامه داشت. کوروش به سمت شورشیان حرک

رحمی کل نیروهای طالبان را در جنوب افغانستان کشتار کرد. دولت پاکستان که در سرسختی و تا حدودی بی

کرد، به این کشتارها معترض شد. اما پروردگانی حمایت میاین هنگام متحد هند بود و طالبان را همچون نمک

بینجامد، پیشروی کرد و از مرز پاکستان گذشت و کوروش پیش از آن که واکنش سیاسی بتواند به بسیج نظامی 

الهور را گرفت. بعد هم ستونهایی از سپاهیانش تا لکنهو و آگرا پیشروی کردند. به این ترتیب پاکستان و شمال 

انگیزی که در این مدت به دست مشاوران کوروش هند فتح شد و به ایران بزرگ پیوست. دستگاه تبلیغاتی شگفت

کرد که بخش بزرگی از سربازان و سرداران هندی و پاکستانی بدون جنگ بود چندان خوب کار میبه راه افتاده 

 به اردوی کوروش پیوستند.

کوروش با این نیروی نظامی بزرگی که از مردم ایران شرقی بسیج کرده بود، به سوی مرزهای غربی ایران 

نامنظم عربستان بزرگ قرار داشت، نسبت به او های زمین پیش رفت. اصفهان که در این هنگام زیر فشار حمله

ابراز وفاداری کرد و نیروهایی که از ایران شرقی آمده بودند به سادگی سپاهیان عربستان را در چند نبرد مغلوب 

ی بزرگ مکه رخ داد و ویران شدن کعبه با تبلیغات وسیع و نیرومند هواداران کردند. در همین روزها بود که زلزله

های ی فرنگیدانستند و خاندان آل سعود را دست نشاندهر عربستان دنبال شد که این را عذابی االهی میکوروش د



222 

 

کردند. کوروش گروهی کوچک از سردارانش را به یمن فرستاد و این عده موفق شدند با همراهی کافر قلمداد می

ی خلیج فارس را که های حاشیهرنشینمردم یمن شورشی برانگیزند. همزمان مردم بحرین هم قیام کردند و امی

متحدان مهم آل سعود بودند یکی یکی از بین بردند. با پیشروی کوروش به سوی سوریه و عراق، دولت کردستان 

بزرگ هم به ایران بزرگ پیوست و تابع کوروش شد. به این ترتیب کوروش نخست متوجه جنوب غربی ایران 

شان را به قم و مدینه را گرفت و خاندان آل سعود را اسیر کرد و همگیآسا ریاض ای برقزمین شد و با حمله

 تبعید کرد. 

با پیوستن عربستان و عراق به دولت ایران بزرگ، ترکیه با بحرانی بزرگ روبرو شد. چون منابع نفتی جز 

ردم قفقاز و باکو در اختیار نداشت و از حمایت مالی عربستان هم محروم شده بود. در همین هنگام بود که م

داغستان شورش کردند و از طرفی بقایای روسها را بیرون راندند و از سوی دیگر از مرزهای شمالی به ترکیه وارد 

 شدند و با کردهایی که متحدِ کوروش بودند در پیوستند. 
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با اقبال  گرا ناگهانهای مسیحی هزارهدر روزهایی که جنگ خونین آسیا در جریان بود، در اروپا هم فرقه

ی بزرگ رم که واتیکان را ویران کرد و پاپ را زیر آوار مدفون لرزهعمومی چشمگیری روبرو شدند. بعد از زمین

های دعا و ها به آیین پروتستان گراییدند و رعایت قانون و حفظ نظم اجتماعی و برنامهساخت، بیشتر این فرقه

 ها همچنان ادامه داشتند. رار دادند. با این وجود بحرانی جمعی را در صدر دستور کار خود قنوحه و ندبه

ی واتیکان یک عملیات تروریستی بوده در اسپانیا و کرد زلزلهها که ادعا میای تندرو از کاتولیکفرقه

رساند. دولت هایی شبانه به قتل فرانسه بسط یافت و شمار زیادی از مهاجران الجزایری و مراکشی را در حمله

ای تمام اشکالِ تبلیغ دینی را ممنوع کرد و تمام این یستی که تازه در آلمان به قدرت رسیده بود، در بیانیهسوسیال

شد، های برخاسته از مذهب دانست. این دولت که گرایشهایی از نازیسم در آن دیده میفجایع را ناشی از گمراهی

و اعالم کرد که این نژاد قرار است بشریت را نجات  با حرکتی نامنتظره از سویی نژاد ژرمن را نژاد برتر دانست

زده روانه کرد و مرزهایش را بر روی اش را به شهرهای زلزلهدوستانهدهد. از سوی دیگر سیل کمکهای انسان

پناهندگان گشود. به این ترتیب سیلی از مهاجران غیراروپایی از کشورهای مختلف به سوی آلمان به حرکت در 

ای که یهودیان و عربهای مقیم اسپانیا و فرانسه و ایتالیا به آن سو روی آوردند و بر خالف سابقهآمد. به خصوص 

 از آلمانها در قرن بیستم در ذهنها نقش بسته بود، با خوشامدگویی و همراهی دولت آلمان روبرو شدند. 

اتولیک جنوبی صف به زودی نوعی دوقطبی شکل گرفت و کشورهای شمالی اروپا در برابر سرزمینهای ک

شد و از سویی تا آناتولی و از سوی دیگر تا سوئد و بلژیک آراستند. آلمان که رهبر فدراسیون شمالی محسوب می

پیشروی کرده بود، ارتشی بزرگ و مجهز داشت و به نسبت کمتر از سرزمینهای جنوبی از طاعون و زلزله آسیب 
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که جنگی صلیبی را آغاز کردند و پاپ بونیفاس سیزدهم که به  دیده بود. با این وجود سرزمینهای جنوبی بودند

 تازگی در رم به اورنگ مسیحیان نشسته بود، بر ضد بربرهای شمالی اعالم جهاد کرد. 

شان هایی که بعد از غرقه شدن سرزمینجنگی که به دنبال آن درگرفت، خونین و طوالنی بود. انگلیسی

جنگیدند و نبرد را شکلی بازسازی شده از جنگ ها میدر صف جنوبی به فرانسه پناهنده شده بودند نخست

شان پروتستان ها ناگهان با خط و ربطِ ها کار خود را کرد و انگلیسیدیدند، اما تبلیغات جنگی آلمانیجهانی دوم می

رانسه به شان در میدان جنگ باعث شد بلژیک و نورماندی و بخشهای شمالی فها پیوستند و خیانتبه شمالی

ها در آناتولی باعث شد دولت نوعثمانی ها و یونانیها فتح شود. از سوی دیگر پیشروی ایتالیاییدست شمالی

شد، سخت دچار آسیب شود. در همین میدان جنگ بود که ترکیه که فقط روی کاغذ متحد آلمان محسوب می

 هایی از جنونِ سفید پدیدار گشت.برای نخستین بار نشانه

گفتند سفید اسمی بود که پزشکان روی این بیماری گذاشته بودند. مردم عادی به آن مرض زامبی میجنون 

شد. بعد در مدتی های سفیدی روی پوست پیشانی آغاز مینمود. بیماری با پیدا شدن لکهو این اسمی برازنده می

ی چشمها به سفیدی که موها و عنبیهانجامید. طوری های بخشهای باالیی بدن میکوتاه به از بین رفتن رنگیزه

شد. بیماری به خصوص کرد و به چیزی شبیه به خوره منتهی میزد. این مرض طی یکی دو روز پیشرفت میمی

کرد نوعی برد و وقتی به دستگاه عصبی رخنه میداد و از بین میها را مورد حمله قرار میبافت بینی و لب و گونه

کردند و آورد. مبتالیان به شدت نسبت به بوی آدمها حساسیت پیدا میرا پدید می آمیز مثل هاریرفتار جنون

شان در اثر مرض ی قشر مخی یک کیلومتری حضور انسان را تشخیص دهند. بخش عمدهتوانستند از فاصلهمی

دی به گاز گرفتن کردند و به خصوص تمایل زیاآمیز و ابلهانه پیدا میافتاد و بنابراین رفتاری جنوناز کار می
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شدند با شد. کسانی که به مرض جنون سفید مبتال میکردند. بیماری هم به همین ترتیب منتقل میانسانها پیدا می

نوشیدند. به همین خاطر هم معموال دو خوردند و آب هم نمیشان چیزی نمیوجود حمله به آدمها و گاز گرفتن

ی کسانی شان را به همهمردند. اما در این فاصله میکروبدند و میآمسه روز بعد از پیشرفت مرض از پا در می

 کردند. گرفتند منتقل میکه بر سر راهشان قرار می

اش ی شرقیهای جنون سفید در میدان جنگ بالکان بروز کرد. ترکیه که از سمت جبههنخستین نشانه

کرد و ها از گسیل سربازان خودداری میآلمانی پیمانی بازیر فشار وحشتناك ایران بزرگ قرار داشت با وجود هم

مرزداران ترك به همین قانع شده بودند که حرکت ارتشهای کاتولیک جنوبی را در قلمرو خویش محدود کنند. 

کردند. وضعیت به همین شکل باقی بود تا این شد و معموال با موفقیت دفعش میهایی میاما هر از چندی حمله

نامید، سر رسید و با چند رهبری یکی از سرداران مشهور ایتالیایی که خود را بلیزاریوس میکه لشکر سوم رم با 

کوشیدند با ی شدید ترکها را عقب راند. ستونهایی از قوای یونانی نیز به بلیزاریوس پیوسته بودند و میحمله

ها زمانی مسکونی دا کنند. این جزیرههایی در جزایر دریای اژه برای حمله به استانبول جای پایی پیبرپایی پادگان

 های وحشتناك به کلی از جمعیت خالی شده بود. بودند اما در جریان تسونامی

ای کوچک جنگیدند در قلعهها که مقابلشان میهای موفق بلیزاریوس، گردانی از تركبعد از یکی از حمله

ای از جنگاورانش را بر ایشان کردند. بلیزاریوس رسته شانتر خود محاصرهها با نیروی فراوانپناه گرفتند و جنوبی

 گمارد و خود به سوی بخشهای شمالی بالکان که در دست آلمانها بود پیشروی کرد. 

بارید و همه های توپ و رگبار مسلسلهای سنگین بود که بر دیوارهای کهن قلعه فرو میشب اول گلوله

شان بدل خواهد شد. اما حدود نیمه شب ناگهان به گورستان یقین داشتند که ظرف چند روز آینده همان جا
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کردند کلکی در کار است، تا ها که فکر میها متوقف شد و سر و صدای اردوی دشمن فرو خفت. تركشلیک

ی دشمن در کار نبود. گاهی هم سر و سر زدن سپیده هوشیارانه در سنگرهایشان کشیک دادند. اما نشانی از حمله

 رسید. ها به گوش میمی از سوی اردوگاه جنوبیصداهای مبه

ی اکتشافی برای ارزیابی اوضاع از قلعه خارج شدند. آنها در دشتِ وقتی بامدادان دمید، یک جوخه

هایی سرگردان ها را بر تن داشتند و مثل زامبیپیشارویشان با انبوهی از سربازان روبرو شدند که در یونیفرم جنوبی

شان که توسط مرض تراشیده و خورده شده بود، های مسخ شدهکردند. دیدن چهرهپیمایی میدر میدان جنگ راه

به قدر کافی ترسناك بود. حرکاتشان نامنظم و ناهماهنگ بود و از سخن گفتن عاجز بودند. با این وجود حضور 

شان ایشان را گاز ردهدویدند و با دندانهای زرد و دهان کف ککردند و به سویشان میسربازان ترك را حس می

ها در ذهن داشتند، اینها موجوداتی بیمار و شکننده بودند. زدن گرفتند. بر خالف تصویری که همه از زامبیمی

گرفتند خیلی عمیق و دردناك نبود و بیشتر به گلوله به سینه و شکمشان کافی بود تا بمیرند و گازی هم که می

ها شد غفلتی خطرناك بر گزیده شدگان چیره شود. تركم باعث میخراشی سطحی شباهت داشت. همین عامل ه

ها به شان با شنیدن حرفهایشان به این نتیجه رسید که جنوبیها را کشتند و به قلعه عقب نشستند. فرماندهزامبی

آن اطراف باقی اند در شان که دیوانه شدهاند و تنها چند نفر از سربازاندلیلی ناشناخته از اطراف قلعه عقب کشیده

ها را که پسر جوانی بود همراه با خود قلعه برده بودند و با فرو کردن ی اکتشافی یکی از زامبیاند. جوخهمانده

ی وحشت آمیز جوانک مایهپارچه در دهانش او را از از گاز گرفتن این و آن بازداشته بودند. دیدن حرکات جنون

کشید که استخوانهای مچ دستش در اش را به قدری شدید میخورده سربازان شد. به خصوص که دستانِ دستبند
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ی جوانک رنگ و مسخ شدهی پریدهی دستبند گیر کرد و شکست، و هیچ نشانی از درد و ناراحتی در چهرهحلقه

 نمایان نشد.

ها سربازان ترك تصمیم گرفتند تا رسیدن قوای کمکی همان جا بمانند. زخم ناشی از گزیدگی زامبی

آنقدر سطحی بود که بسیاری حتا آن را باندپیچی هم نکردند. به هر روی، کار از کار گذشته بود. فردای آن روز 

های تازه دامن زد. در های بیماری در دو تا از سربازان پدیدار شد و تا فردای آن روز به گزیدگینخستین نشانه

دن آب از تشنگی مرد، واگیرِ بیماری در قلعه هم به همان زمانی که جوانکِ جنوبی به خاطر سر باز زدن از خور

اوج خود رسیده بود. سربازان ترك که از پخش شدن مرض وحشت کرده بودند، قلعه را ترك کردند و به سوی 

هایشان بازگردند، و این در حالی بود که بسیاری از آنها بیماری را در زخمهایب شرق گریختند تا به روستاها و خانه

 بردند.یش به همراه میبر تن خو
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ی دماوند در اختیار حشرات ی کوهپایهرفتند. همچنان منطقهحدود یک هفته بود که داشتند پیاده راه می  

ی مناطق میان دماوند و داشتند، همهسمی بود و گذشته از شاهراه تهران به مشهد که به زحمت باز نگهش می

دند که شهرها را از پای در آوردند. بعد ها بولرزهجنگل گلستان از جمعیت خالی شده بود. در ابتدای کار زمین

ی ی خویش فرو برد و بازماندگان اندکی که جان به در برده بودند با حملهطاعون سرخ همه را در کام گرسنه

 حشرات سمی نابود شدند. 

گفتند نوعی عقرب یا زنبورِ ای میی این حشرات سمی بر سر زبانها بود. عدههای زیادی دربارهشایعه

ای است که به تازگی جهش یافته و رفتارش مهاجم و زهرش کشنده شده. اما گزارشهای جسته و گریختهسمی 

بردند و داد این حشرات سمی مرموز که به روستاها و شهرهای ویرانه حمله میهم در دست بود که نشان می

ود که این حالت اخیر راست بود. کردند، در اصل نوعی مورچه هستند. تردیدی نبانسانها را تا نفر آخر کشتار می

 ها بودند.کردند، اما کلید اصلی مورچهشاید حشرات دیگر هم در این میان نقشی ایفا می
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وقتی از کوههای جنگل ناهارخوران گذشتند و از دور قلمرو وحشیِ جنگل گلستان را دیدند، به آخرین  

حاال بسیار کاهش یافته بود. رامین به ارتش کوروش اندیشیدند که به آن سو سفر کرده بودند. شمارشان باری می

اش جنگید. مریم بعد از این که به خانوادههای نوعثمانی میپیوسته بود و حاال جایی در سوریه داشت با ترك

های پیاپی موسمی از پا در آمده بود. حاال فقط چهار نفرشان زنده مانده پیوست، به همراهشان در یکی از سیل

به کلی از وجودشان رخت بربسته بود، و پدرام  رام و شیوا و پگاه که سرزندگی و بگو و بخند قدیمیبودند، به

هایی بزرگ بر دوش داشتند و های چند ماه اخیر به کلی الغر شده بود. هر چهار نفر کولهکه به خاطر سختی

شد و سالم هم بود. اما پیدا می کردند. آب آشامیدنی در مسیرشان زیادغذاهایی کنسرو شده را در آن حمل می

دیدند که به حال خود رها شده آمد معموال سمی بود. باغهای بزرگی را در راه میهایی که بر درختان در میمیوه

های رنگارنگ سر به زیر داشتند. اما شد. شاخسارها از میوهرونده ادغام میبود و داشت به تدریج در جنگلِ پیش

نها تغذیه کند. کل طبیعت به دامی پیچیده بدل شده بود که گویی برای نابود کردن آدمیان کسی جرأت نداشت از آ

 ساخته شده باشد.

شد اسکلت ای میها و روستاها پر بود. در هر گوشهی خانهمسیری که پیموده بودند از بقایای ویرانه 

وهای طبیعی تجزیه شده و از میان رفته ای افتاده و با سرعتی خیره کننده به دست نیرانسانی را دید که گوشه

های راهزن یا است. نابودی مردمان باعث شده بود هوا بسیار خوب و تمیز باشد. برخالف چند ماه پیش از دسته

انگیز و ترسناك سربازانِ آدمکش روس خبری نبود. اما به خاطر همین غیاب کامل آدمها همه جا را سکوتی وهم

 هایشان را با کنسروهایی تازه پر کنند. ن از آمل هم گذشتند تا کولهفرا گرفته بود. سر راهشا
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آمل در میان شهرهای شمال ایران از همه بیشتر مقاومت کرده بود. بعد از کشتاری که روسها در آن به 

بخش کوروش پیوستند که نخست روسها را کشتار کرد ی جمعیتش به ارتش آزادیراه انداخته بودند، بخش عمده

آباد پیشروی کرد. مردمی که در آمل باقی مانده بودند کمی بعد با یک موج عد از آنجا به سوی مرو و اشکو ب

هایشان را نشمرده بودند که حشرات سمی مرموز به ابتال به طاعون سرخ دست به گریبان شدند و هنوز مرده

 شان طی دو سه روز از میان رفتند. سراغشان آمدند و همه

شان تعداد زیادی از اعضای خانواده و دوستانشان شکستند. همهبیعت را خودشان هم نمیسکوت مهیب ط 

را از دست داده بودند. همه سرشان به فکرهای دور و دراز خودشان گرم بود. فکرهایی که گاه به تهیایی محض 

 هم حرف نزنند.  ای باآمد که کل یک روز را راه بروند و کلمهزد. گاهی پیش میو غیابی کامل پهلو می

شد. ماموریتی که برای خود تعریف کرده راهی که در پیش گرفته بودند به قلب جنگل گلستان ختم می 

ای بود که وجود داشتنِ ساده هم خطرش از خودکشی کمتر نبود. خیلی چیزها ماند. اما زمانهبودند به خودکشی می

توانند در همان جا کلیدی برای حل معمای نابودی آدمیان در گلستان شروع شده بود و امیدوار بودند که شاید ب

پیدا کنند. پیش از آن که به آن سو حرکت کنند ساعتها با هم در این مورد حرف زده بودند. آن روزها هنوز در 

ای که از پیشروی کوروش در اطراف به گوش کردند. خبرهای دلگرم کنندهاردوگاه بازماندگان کرج زندگی می

اش شان همراه بود. مریم از معدود کسانی بود که خانوادهی مرگ تدریجی دوستان و آشنایانبا مشاهده رسید،می

گشت ی تهران بگریزند. گروهشان وقتی از گلستان باز میلرزهموفق شده بودند به موقع از آتشفشان دماوند و زمین

شان بودند، و بعد راه خود ودند. چند روزی را مهمانتوانست آنها را در حالی پیدا کند که در روستایی پناه گرفته ب
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اش در همان روستا ماند و به این ترتیب نابودی را به سوی کرج ادامه دادند. تنها مریم از آنها جدا شد و با خانواده

 اند. خویش را به جان خرید. کمی بعد خبر دادند که کل اهالی آن روستا در اثر سیل از میان رفته

ی بشر با هم صحبت کردند. سفر مهمشان به گلستان باعث شده ی سرنوشت آیندهبسیار دربارهدر کرج  

شان زنده ماندند. دوستانشان را هم از ی تهران در این شهر نباشند و بر خالف اعضای خانوادهبود موقع زلزله

یز به نسبت منظم و مرتب دست داده بودند و حاال دیگر جز همدیگر کسی را نداشتند. در اردوگاه کرج همه چ

ی آشوب بر رفت. حتا موفق شده بودند ژنراتورهای برق را راه بیندازند و متوجه شدند با وجود سیطرهپیش می

توانستند از آنچه که در کند. از این رو میآسا هنوز برقرار است و کار میی اینترنت به شکلی معجزهجهان شبکه

شد به تبلیغات شوند. هرچند بخش بزرگی از پیامهایی که رد و بدل می گذشت خبردارجاهای دیگر دنیا می

های نوظهور تعلق داشت. با این همه در این میان چیزهای ارزشمندی هم گرا یا فرقهی گروههای قوممتعصبانه

ی ش عمدههای دکتر آرین را هم هنگام گشتن در اینترنت پیدا کردند، و همان بود که بخشد. نوشتهدستگیرشان می

 معما را برایشان حل کرد. 

های آرین را خواند و دریافت میان کسی که کلید مسئله را به دستشان داد، بهرام بود. او بود که نوشته 

ای وجود دارد. گپ و گفتهایشان در نهایت به این نتیجه رسید که های فلزی رابطهبالهای طبیعی و بارش شهاب

ی طبیعت ها به نوعی در جبههرسید مورچهی و آدمیان در گرفته باشد. به نظر میگویا جنگی میان نیروهای طبیع

ها هم مانند آدمیان متمدن هستند، و حتا گاهی ی اصلی بوده باشند. بهرام معتقد بود مورچهنیروی سازمان دهنده

گرفت این بود که تمدن  ای که بینشان شکلکند. فرضیهتر از آدمها فرض میها را متمدنرسید مورچهبه نظر می

های آهنین در واقع هجوم ها به شکلی موفق شده بود با حیات فرازمینی ارتباط برقرار کند. بارش شهابمورچه
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ها انجام شده بود. بعد این دو نیروی هماهنگ بر موجودات فضایی به زمین بود که با حمایت و همراهی مورچه

جمعیت مردم را نابود کرده بودند. با این همه برایشان کامال نامفهوم  یآدمیان تاخته و تا این لحظه بخش عمده

لرزه اند عناصر طبیعی را به خدمت بگیرند و چیزهایی مثل زمینها یا موجوداتی بیگانه توانستهبود که چطور مورچه

 و آتشفشان و گردباد و توفان دریایی را پدید آورند. 

نگی نابرابر میان انسان و طبیعت در گرفته است. انسانها در ظلمت در نهایت به این نتیجه رسیدند که ج 

ای یافتند. به همین دلیل هم نشانهکرد را در نمیمحض با همدیگر درگیر بودند و هیچ خطری که تهدیدشان می

برای  توانست راهیاز همگرایی یا آشتی نمایان نبود. تنها کسی که انگار در این مورد اطالعات کافی داشت و می

آرام کردن اوضاع پیشنهاد کند، دکتر آرینِ مرموز بود که گویا در جنگل گلستان ناپدید شده بود. پدرام این حدس 

را مطرح کرد که شاید سیاه گالشی که حرفش را این همه از این و آن شنیده بودند، خودِ دکتر آرین باشد. پگاه و 

رده بودند. مثال فهمیده بودند او پایگاهی ثابت در جنگل گلستان شیوا در میان نوشتارهای او چیزهای مهمی پیدا ک

داد ای از او را خواندند که نشان میکرده است. همچنین مقالهداشته و انگار برای مدتی طوالنی در آنجا زندگی می

اما بسیار تخصصی  ای معتبرهایی که در مجلهبه دنبال یافتن راهی برای ارتباط با تمدنِ مورچگان است. او در نوشته

ی مورچه فرستاده بود و پاسخهایشان منتشر شده بود، آزمایشهایی را شرح داده بود که طی آن پیامهایی را به یک النه

شان در حدود همان زمانی چاپ شده ها رها شده بود و آخرینی این مقالهرا مورد بررسی قرار داده بود. اما دنباله

ه در شمال ایران گم شده بود. اگر او به راستی راهی برای تماس با مورچگان پیدا بود که دکتر آرین برای همیش

 شان کند.توانست برای دستیابی به نوعی آشتی با طبیعت کمککرده بود، احتماال می
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وحشی جنگل گلستان را دیدند، هم در دل آن را ستودند و  وقتی چهار دوست از باالی کوهها زیبایی 

توانند کشید، بر خود لرزیدند. کوشیده بودند از هر راهی که میکه در آنجا انتظارشان را می هم از هراس آنچه

های ناهارخوران سرازیر شدند، ماموریت خویش را برای نیروهای حاکم بر آن منطقه شرح دهند. وقتی از ارتفاع

د. اما تا آخرین لحظه در اینترنت تاپِ پگاه هم خالی شد و ارتباطشان با اینترنت را هم از دست دادنباتری لپ

 ی خویش را به گروههای مختلف اعالم کرده و از ایشان در این زمینه راهنمایی خواسته بودند.برنامه

قصد داشتند از بیراهه وارد حریم جنگل شوند، و در واقع از همان وقتی که خط سبزِ جنگل ناهارخوران 

ی گلستان قرار داشتند. تا به حال که بالیی سرشان نیامده خِت منطقهرا رد کرده بودند، به نوعی در کمربند پردر

دیدند هم کاری به کارشان نداشتند. آنقدر در این فاصله مرگ و هایی که گهگاه از دور میبود و گرازها و میش

ردند و های خاموش شهر گرگان پشت ککرد. وقتی به ویرانهشان نمیمیر دیده بودند که دیگر خطر مرگ هراسان

 لرزید.از باالی کوه به سوی جنگل سرازیر شدند، زانوی هیچ کدامشان نمی
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زادگان خاندان مشهور چرچیل که وینستون سخنران، عالیجناب دکتر گیلرت چرچیل بود. یکی از اشراف

 گفتند وقتی جوان بوده از دوستان ریچارد داوکینزِ شد. مینزدیکش محسوب می چرچیلِ مشهور خویشاوند

گفته است. اما بعد از این که انگلستان با موجهای خدانشناس بوده و در رد و نقد مذهب سخنان تند و تیزی می

گرا هم دستخوش زده و خالی از سکنه تبدیل شد، دکتر گیلبرت چرچیلِ مادیای زلزلهعظیم شسته شد و به ویرانه

سیحیت گروید. او بر خالف انتظار همگان به کلیسای ای، به متحول روحی شد و بعد از کوچ کردن به اروپای قاره

کاتولیک پیوست و مدتی را در واتیکان علوم دینی خواند و به خاطر ارتباطهای قدرتمندی که داشت با سرعت 

چشمگیری در سلسله مراتب کلیسا ارتقا یافت. هنگامی که واتیکان در اثر زلزله ویران شد، او در آن شهر حضور 

یکان پاپ بود. در گزینش پاپ بونیفاس سیزدهم نیز اعمال نفوذ زیادی کرده بود و پاپ از دوستان داشت و از نزد

جنگید، خودش از هوادارانِ ها میی آلمانیدین بود و در جبههشد. با وجود آن که پسرش بینزدیکش محسوب می

کرد سربازان را ایتالیایی ایراد می های آتشینی که به زبانهای فرانسوی وسرسختِ کشتار کافران بود و سخنرانی

 کرد که بالفاصله پس از کشته شدن در میدان جنگ به بهشت خواهند شتافت. متقاعد می

اش کسی با او وارد مجادله شود. از طرفی مقام و موقعیتش آمد که موقع سخنرانیبسیار به ندرت پیش می 

تابید. جو اجتماعی متین بود که مخالفت را چندان بر نمی معارضه ناپذیر بود و از سوی دیگر پیرمردی با ابهت و

هم برای این که کسی در اعتقاداتش چون و چرا بیاورد مساعد نبود. با این وجود آن روز که در کلیسای جامع 

ی خلقت آدم و داستان اش دربارهکرد، کسی جسارت ورزید و با او وارد بحث شد. سخنرانیتورن سخنرانی می

. بخشهایی از سفر پیدایش را خواند و از آن نتیجه گرفت که بشریت ارباب مطلق زمین است و حق هبوط بود

ها تصمیم داشتند منابع آب شیرین دارد در آن هر دخل و تصرفی بکند. سخنانش بیشتر ناظر به این بود که جنوبی
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آوردند. سخنان عالیجناب د وارد میمناطق شمالی را با سالحهای شیمیایی آلوده کنند و برخی به این موضوع ایرا

اسرائیل هم برای مستقر شدن در سرزمین کرد که بنیبا نقل قولهای مکرر از کتاب مقدس همراه بود و اثبات می

ی اند و مرگ زنان و کودکان و جمعیت غیرنظامی نباید مایهآمیز دست یازیده بودهموعود به کارهایی خشونت

 کن کردنِ قوم کافران باز دارد.را از ریشهتردید مؤمنان شود و ایشان 

دانستند که هنوز خیلی از مردم با بمباران شیمیایی میدانهای نبرد هم موافقت ندارند، چه رسد اما همه می 

شد. عالیجناب چرچیل به عنوان ی انسانی عظیمی منتهی میبه آلوده کردنِ کل رود راین و دانوب که به فاجعه

برای ارشاد دینیِ کشوری در حال جنگ محتوای این سخنرانی را برگزیده بود و قصد داشت اش بخشی از وظیفه

اش تمام شد، اش را بر عهده گرفته بود، از میان بردارد. پس وقتی سخنرانیای که چوپانیتمام تردیدها را در گله

داشته باشد؟ این که ما نوادگان  گیری من از کتاب مقدس مخالفتیآیا در میان شما کسی هست که با نتیجه»پرسید: 

دهد که منابع طبیعی را از کافرانی که به ناحق آدمِ پاکدین وارثان زمین و اشرف مخلوقات هستیم به ما اجازه می

 « دین هم منتهی شود.اند، بازپس گیریم. حتا اگر این کار به مرگ جمعیتی غیرنظامی اما بیبر آن مسلط شده

دانست از شان به عالیجناب لوسین داالمبر تعلق داشت که میباال رفت. یکی چند دست از میان جمعیت 

مخالفان سرسخت بمباران شیمیایی دشمن است. عالیجناب داالمبر در تورن محبوبیتی داشت و از زبانی گرم و 

ر کند. این ی معصوم خداوند را به گناه تردید دچاسخنی گیرا برخوردار بود. از این رو ممکن بود حرفهایش رمه

ی او را نادیده گرفت. در آن صفهای عقبی دختر جوانی با عینکی درشت بر چشمان دستش بود که دستِ برافراشته

خواست حرفهایی را باال گرفته بود. ظاهرش به دانشجوهای سال اول و دوم کالج شباهت داشت و احتماال می

شد با پاسخگویی ها در دل داشتند و میش را خیلیها بزند. حرفهایی که مشابهی مرگ بچهاحساساتی درباره
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شما، بله شما... »شان کرد. پس به او اشاره کرد و گفت: مستدل و منظم به آن در فهم حقیقت مقدسِ جنگ یاری

 «بفرمایید...

اندام و خجالتی نبود. با صدایی رسا رسید ریزهدختر از جایش بلند شد، آن طورها هم که ابتدا به نظر می 

عالیجناب، من درست متوجه نشدم که »گرفت. گفت: زد که کل تاالر کلیسا را فرا میو لحنی مسلط حرف می

ی شناسید که همنوع ندیده و نشناختهگویید انسان اشرف مخلوقات است؟ چه مخلوق دیگری را میچرا شما می

ی به قتل برساند؟ بر چه مبنایی انسان خودش را به همراه کلی ماهی و جاندار آبزی دیگر به عمد با مواد شیمیای

 «اشرف مخلوقات است؟

داشتهایش ای مکث کرد. هیچ انتظار نداشت در نطق زیبا و گیرایش کسی به پیشعالیجناب برای لحظه 

حمله کند. او اشرف مخلوقات بودنِ انسان و آفریده شدنِ زمین برای آدمِ هبوط کرده را طبق نص کتاب مقدس 

دخترم، تردیدی داری که ما »بود و کل بحثش را بر مبنای آن استوار کرده بود. لبخندی زد و گفت: بدیهی گرفته 

 «آدمیان برترین جانوران این سیاره هستیم؟

 «عرض کردم که، بله... در این مورد تردید دارم!»دختر از پشت عینکش به او خیره نگریست و گفت:  

دتان را از بین ببرم چند راه دارم. یکی آن است که به نص خوب، برای این که تردی»عالیجناب گفت:  

آید که با دانشگاه سر و کار کتاب مقدس اشاره کنم و حقیقت وحیانی را شاهد بگیرم. اما چون از ظاهرتان بر می

ار ترین جانددهم. آیا تردیدی دارید که انسان پیچیدهداشته باشید، پس پاسختان را به شکلی علمی و آکادمیک می

 «ی زمین است؟سیاره
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نه خیر، با شما موافقم، انسان بسیار پیچیده است. اما پیچیدگی چه ربطی به اشرف مخلوقات »دختر گفت:  

 «کند.دارد؟ پیچیدگی حقی از آن نوعی که شما فرمودید را تولید نمی

ی جانداران د. بقیهچرا تولید نکند؟ تنها انسان است که روح دار»عالیجناب حس کرد کالفه شده و گفت:  

 «فاقد روح هستند.

ی مبهمی مثل روح ی دانشگاه حرف بزنیم باید از کلمهعالیجناب، اگر قرار است در دایره»دختر گفت:  

کنید فقط پرهیز کنیم. حتا اگر هم بخواهیم آن را بپذیریم، باز این مسئله به جای خود باقی است که چرا فکر می

 «گربه و میمون و ماهی چه تمایز چشمگیری با ما دارند؟ انسان روح دارد؟ مگر سگ و

دخترم، این واضح است که جانوران روح ندارند. قصد و نیت و خواست و میل و این »عالیجناب گفت:  

 «شود.جور چیزها تنها در انسان یافت می

یت و ی جانوران دارای دستگاه عصبی میل و نجسارت است، ولی چنین نیست. همه»دختر گفت:  

 «توان دید.خواست دارند و اینها را در رفتارشان هم می

شان معنای خاصی ندارد. معناست که مبنای تعریف های رفتاریاما این جهتگیری»عالیجناب گفت:  

 «حضور روح در آدمیان است.

 «دانید کردارهایشان برای خودشان معنی ندارد؟شما از کجا می»دختر گفت:  

دهند. پس با ی مطیع خداوند دارند با عالقه حرفهای دختر را گوش میکه رمه عالیجناب متوجه شد 

زنیم؟ بشر تنها جانورى است که زبان بینى که ما حرف مىمگر نمىدختر جان، »لحنی که تندتر شده بود گفت: 

 «کنی؟وجیه میچطور بدون زبان معنادار بودن کردارها را تى هوشمندى نیست؟ ترین نشانهدارد. مگر زبان عالى
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کنید بشر تنها جانور داراى زبان است؟ تمام جانورانى که زندگى اجتماعى را فکر مىچ»دختر گفت: 

 «کنند.دارند، از زبان استفاده مى

نهایت معنى را توانیم با زبانمان بىتر است. فقط ما هستیم که مىولى زبان ما پیچیده»عالیجناب گفت: 

 «یگرى است که زبانى به پیچیدگى و کارآیى ما داشته باشد؟ منتقل کنیم. کدام جانور د

 «ى کر بودن ماست، نه الل بودن آنها.، نشانهمفهمیاین که ما زبان جانوران دیگر را نمى»دختر گفت: 

به هر صورت، هیچ شاهدى وجود ندارد که جانوران »عالیجناب که دیگر خشمگین شده بود، گفت: 

 «اى داریم.اخالقى را در زبانشان بیان کنند. فقط ما چنین ابزار انتزاعىبتوانند مفاهیمى فلسفى و 

 «تان است؟ى غرور و برترىکنید که این ابزار مایهو فکر مى»دختر پرسید: 

 «ى هوشمندى است... بله، بله، این نشانه»اش کوبید و گفت: عالیجناب مشتش را بر میز خطابه

زبانى که باعث شود هستى را لمس نکنید، مفاهیمى فلسفى »شد گفت: میدختر با صدایی که مدام بلندتر 

ى نوعى بیمارى ى اخالق که شما را به جنایت وا دارند، نشانهکه باعث شود ابله باقى بمانید، و کلماتى درباره

 «..عصبى هستند، نه هوشمندى.

کوشید بر خود مسلط شود. ی عالیجناب دیگر به سرخی گراییده بود. نفسی عمیق کشید و رنگ چهره

این حرفها هم توهینی است به نوع بشر و هم کفر به »توانست تولید کند گفت: ترین صدایی که میبعد با بم

ى جانوران جهان را کنى که بشر به کمک زبانش بیشتر و بهتر از بقیهانکار مىشما دارید یعنى آید. حساب می

 «شمارید؟ارزش میآوری و هنرهای انسانی را بیفرهنگ، فن ی ادبیات،به همین سادگی همهفهمد؟ مى
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اى کند. زبان، پردهزبانِ شما، درکتان از هستى را محدودتر و کدرتر مى»ای مکث کرد و گفت: دختر لحظه

در برابر شناخت شماست، نه نورى براى یارى دادنش. زبان، مرض بشر است، همانطور که بشر مرض زمین 

 «است.
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ی آشوبی که جهان را فرا گرفته بود به آسای کوروش بار دیگر ایران زمین را در میانههای برقپیروزی

موقعیتی مرکزی برنشاند. کوروش پس از فتح عربستان تا صحرای سینا پیش رفت و در آنجا مرزی استوار و 

های طاعون سرخ ن اپیدمیتریکوشیدند از مصر بگریزند. یکی از خطرناكمحکم در برابر مهاجرانی ساخت که می

ی جمعیت مصر به آن مبتال شده بودند. این شایعه دهان به کرد و بخش عمدهدر این هنگام در آفریقا بیداد می

اند و بنابراین به صورت چرخید که برخی از مبتالیان به طاعون سرخ نوعی ایمنی نسبت به آن پیدا کردهدهان می

که خودشان عالیم بیماری را نشان دهند. کوروش پس از بستن مرزهایش بر کنند، بی آن های آن عمل میحامل

مصر، به سوی شمال حرکت کرد. کردستان که زیر فشار بمبارانهای شیمیایی دولت ترکیه تلفات وحشتناکی داده 

وستند. او با بود، از سربازانش به گرمی استقبال کرد و سپاهیانی رزم دیده و آماده از میان مردم کردستان به او پی

این نیرو به سمت شمال شتافت و ارتش ترکیه را در سه نبرد بزرگ شکست داد. سربازان ترك بر خالف عربها 

جنگیدند و به همین دلیل تلفات زیادی دادند. اما مردم آناتولی که بیشترشان کرد یا شجاعانه و سرسختانه می

ی اطرافش نوعثمانی ترکیه جز شهر استانبول و حاشیه علوی بودند سر به شورش برداشتند و به زودی از دولت

 چیزی باقی نماند.

در همان حدود خبر رسید که ترکیه قصد دارد از سالحهای اتمی بر ضد کوروش استفاده کند. یک پایگاه 

ی ارهناتو که در ترکیه قرار داشت به هشت کالهک اتمی مسلح بود و در آشوبی که در اروپا برخاسته بود، ترکها اد

شدند. این خطر وجود داشت که ترکیه این پایگاه را به دست گرفته بودند و حاال یک قدرت اتمی محسوب می

برد بمباران اتمی کند و از این رو ضرورت داشت که بخش کردنشین کشور خود را که در حال شورش به سر می

 هرچه سریعتر کار این جبهه یکسره شود.
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ردی از ارتش کوروش در ارزروم به هم پیوستند دیگر قطعی شده بود که های قفقازی و کوقتی شاخه

شان ی سربازان این سپاهیان متحد عزادار یک یا چند تن از اعضای خانوادهترکیه بختی برای پیروزی ندارد. همه

ترکیه را  رحمانه پیش تاختند و ارتشبودند که در این مدت به دست ارتش ترکیه کشته شده بودند. از این رو بی

ال کردند و نابودشان کردند. خودِ کوروش فرماندهی سپاهی را در دست گذاشت دنبکه به تدریج پا به فرار می

داشت که بیشتر از مردم ایران شرقی تشکیل یافته بود و سربازان پاکستانی و افغان در آن فراوان بودند. این سپاه 

ناغافل به استانبول تاخت و پایتخت ترکیه را فتح کرد. رهبران و از جنوب و کنار دریای مدیترانه پیشروی کرد و 

کوشیدند سالحهای اتمی را فعال کنند، به دست سربازان ایرانی ترك که در لحظات آخر میاعضای حزبهای پان

 ای سریع و قاطع اعدام شدند. دستگیر شدند و بیشترشان پس از محاکمه

کمابیش همزمان با فتح استانبول خبرِ شیوع جنون سفید در بالکان منتشر شد. کوروش به همان ترتیبی 

که در صحرای سینا عمل کرده بود، مرزهای استواری دورادور بخشهای آسیایی آناتولی کشید و در عملی نمادین 

به بخشهای شرقی و شمالی کشورِ تازه پل ارتباطی بخش اروپایی و آسیایی استانبول را خراب کرد. مرزبانانی که 

تاسیسِ ایران بزرگ گسیل شده بودند هم با سختگیری و جدیت مرزها را بستند و به این ترتیب ایران زمین از 

 هایی مثل جنون سفید در امان ماند. ی طاعون سرخ و بیماریاشکال نوزاده

زده را به رسانی به مردم زلزلهاكاش در همه جا اوضاع سکونت و خورکوروش که در جریان لشکرکشی

نظیر به دست آورده بود، ترتیبی کرد و به همین دلیل حتا در کشورهای تازه فتح شده محبوبیتی بیدقت اجرا می

تر با تراکمی کمتر توزیع شوند. این بدان دلیل داد تا مراکز جمعیت شهری تخلیه شوند و مردم در مناطقی گسترده

کند و لرزه مانند عاملی هوشمند به مراکز جمعیت انسانی حمله میقطعی شده بود که زمینبود که تا این لحظه 
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سازد. کوروش به شهربانانی که به استانهای تازه تاسیس گسیل کرده بود ماموریت داد شهرهای بزرگ را ویران می

طبیعت تدوین کرد. هدفش به ای برای پاکسازی تا سرسختانه از فعالیت صنایع آالینده جلوگیری کنند و برنامه

های بیشتر جلوگیری ظاهر آن بود که در درون قلمرو ایران زمین به نوعی آشتی با طبیعت دست یابد و از ویرانی

کند. اما این تدبیرها چندان موفق از آب در نیامد. طاعون سرخ از همان ابتدای کار در ایران هم رخنه کرده بود و 

بالیای طبیعی همچنان به جای خود باقی بود. تالشهای شهربانان کوروش برای بستن گرفت، و همچنان قربانی می

مرزهای ایران بزرگ هم به خاطر گستردگی مرزهای شرقی به ناکامی کشید. استان پهناور ترکستان که مرکزش 

های ن نشانهای با سرزمین درونی چین داشت و از همین جا بود که نخستیکاشغر بود، مرز زمینی بسیار طوالنی

 مرگ سیاه به درون قلمرو ایران نفوذ کرد. 

ای بود که انگار با فشرد. بیماریی خود میمرگ سیاه سومین اپیدمی مرگباری بود که آدمیان را در پنجه

داد آلودگی منتقل شده توسط مگس و نیش زنبور هم شد، اما شواهدی هم بود که نشان مینیش پشه منتقل می

ای به کلی جدید و ناشناخته بود که دانشمندان بعد از مدتی اعالم اش سویهرده است. باکتریِ زایندهآن را منتقل ک

ی این ی نگران کننده دربارهکردند خاستگاه طبیعی ندارد و در آزمایشگاهی ناشناخته ساخته شده است. نکته

شدند. ی ژنوم انسانی فعال میارندهای مولکولی داشت و تنها در حضور سلولهای دباکتری آن بود که شناسنده

یعنی این باکتری نوعی سالح بیولوژیک بود که به طور خاص برای از میان بردن آدمیان طراحی شده بود. کسانی 

مردند. در این مدت هم با اسهال و استفراغ باکتری را ی چند ساعت میشدند در فاصلهکه به مرگ سیاه مبتال می

 بردند. کردند و احتمال ابتالی دیگران را باال مینده میدر محیط اطرافشان پراک
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های مرگ سیاه در چین پدیدار شد و کشت و کشتار وحشتناکی در این سرزمین کرد. بعد نخستین نشانه

های آن پدیدار شد و احتماال از همانجا به کوههای بدخشان و از آنجا به سرزمینهای در مغولستان و تبت نشانه

خوارزم منتقل شده بود. دولت نوپای کوروش که تازه به ثباتی دست یافته بود تمام تالش خود را  قدیمی سغد و

برای قرنطینه کردنِ مناطق آلوده و مدیریت بیماری به خرج داد. اما بیماری با موجهایی از حشرات که از شرق 

 .کردشد و گویی سرداری به شکلی هوشمندانه هدایتشان میآمدند منتقل میمی

وقتی دانشمندان ایرانی اعالم کردند که مرگ سیاه یک بیماری ساختگی است و همچون سالحی 

بیولوژیک به کار گرفته شده، هیجان زیادی در کشورهای مختلف ایجاد شد. چون تازه معلوم شد که این بالها 

ت. کم کم توافقی در این طلبانه از سوی یکی از کشورها بر ضد بقیه نیسای تروریستی یا حرکتی توسعهبرنامه

اند. کوروش ی انسان را آماج کردهگرفت که این بالها خاستگاهی فرازمینی دارند و نابودی گونهمورد شکل می

که در این لحظه بزرگترین کشورِ جهان را زیر فرمان داشت، کوشید تا بین کشورهای درگیر جنگ صلحی برقرار 

ر روبرو شوند. اما سیاستمداران چندان در حساب و کتابهای خود کند تا همگی به شکلی هماهنگ با این خط

 ی چشمگیری به بار نیاورد. غرق شده بودند که کوشش او نتیجه

ای ی تازهها وارد مرحلهجنگ در اروپا با بمباران شیمیایی منابع آبی سرزمینهای شمالی به دست کاتولیک

ولگا و راین کشته شدند و همزمان با این کشتار مرض جنون  شد. میلیونها تن به خاطر مسموم شدن آب دانوب و

سفید هم راه خود را به آلمان گشود. نیروهای جنوبی که برای مدتی کوتاه دست باال را پیدا کرده بودند جنایتهای 

جنگی زیادی را مرتکب شدند. اما برای مدت زیادی این چیرگی را حفظ نکردند. بیماری جنون سفید که از 

ی شمالی و جنوبی گذر کرده بود، کشتار عظیمی در ایتالیا به راه انداخت و هنوز موج اول ن به هردو جبههبالکا
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ها و اش فرو نشسته بود که مرگ سیاه فرا رسید. کشورهای شمالی که سخت از مسموم شدن رودخانهواگیری

وبی حمله بردند و در شرایطی که مرگ مردم غیرنظامی خشمگین بودند، با بقایای نیرویشان به سرزمینهای جن

زدند، همه را قتل عام کردند. نیروهای شمالی هم قوای جنوبی در چنگال جنون سفید و مرگ سیاه دست و پا می

ها تسلیم شدند، بخش بزرگترِ مردم در این نبرد خشونت شدیدی نشان دادند. به شکلی که وقتی باالخره جنوبی

هایی که با سه رنگ سرخ و سیاه و سپید رمزگذاری ند و باقی هم زیر فشار بیماریاروپا در نبرد به قتل رسیده بود

 ی انقراض قرار داشتند. شده بودند، در لبه

ها هم به همین شکل بود. در آفریقا دیرزمانی بود که مرگ سیاه سرزمینهای میانی را اوضاع در سایر قاره

پایانِ دیکتاتورهای نظامی آواره شده بودند. بعد از انقراض مصر از جمعیت تهی کرده بود و بقیه هم با جنگهای بی

و نابودی مردمش با طاعون سرخ، تنها دولت نیرومندی که در این قاره وجود داشت آفریقای جنوبی بود که 

کوشید کشورهای همسایه را زیر چتر خود متحد کند. با این سیاستی به نسبت مالیم را در پیش گرفته بود و می

ها را نقش بر آب کرد. به دلیلی که درست روشن نبود، مرگ ی این برنامهی سیاه همهورود مرگ سیاه به قاره همه

مصنوعیِ مولد این بیماری  رسید که باکتریسیاه در آفریقا از همه جا خطرناکتر از آب در آمد. چنین به نظر می

 آورد. هد و سریعتر از پای در میدی مردم تشخیص میسیاهپوستان را بهتر و سریعتر از بقیه

های زمین بود که به کلی از جمعیت انسانی خالی ی آفریقا بعد از استرالیا دومین بخش از خشکیقاره

های پیاپی به سواحل استرالیا، جمعیت این سرزمین با افت شدیدی روبرو شد و ی تسونامیشد. بعد از حملهمی

پناهی که در صحراهای داخلی استرالیا آواره شده بودند را به مردم بی ی جنون سفید در این منطقهبعد رخنه

سرعت از پای در آورد. گروهی کوچک از ایشان توانستند خود را به تاسمانی برسانند، اما آنها هم مدت زیادی 
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نو و ماداگاسکار  یدوام نیاوردند و تا چند ماه بعد زیر فشار بیماریهای گوناگون از بین رفتند. در این فاصله گینه

 هم به کلی خالی از سکنه شده بود.

شد، درگیری و کشمکش ی زمین به کلی از جمعیت انسانی پاك میدر شرایطی که بخشهایی بزرگ از کره

همچنان در نقاطی باقی بود. دولت مکزیک پس از درگیری کوچکی بر سر مسائل مرزی در عملیاتی پر سر و 

ی ایاالت متحده را تسخیر کرد. بخشهایی جنگ داد و تقریبا بدون مقاومت بازماندهصدا به ایاالت متحده اعالن 

از شمال این کشور پیشتر در جنگ با کانادا سخت آسیب دیده و تقریبا از جمعیت خالی شده بود. در همین گیر 

. اما هنوز گرد و غبار ها خاتمه یافتو دار جنگی میان دولت آرژانتین و برزیل درگرفت که با با چیرگی آرژانتینی

هایی بزرگ از حشراتِ حامل مرگ سیاه به حرکت در آمدند و در هردو قلمرو به نبرد فرو ننشسته بود که گله

مراکز جمعیتی حمله بردند. آرژانتین و برزیل که تا چند روز قبل در گرماگرم جنگی خونین به کشتن هم سرگرم 

آمیز بستر رود آمازون را با حد شدند. در نهایت هم طی اقدامی جنونبودند، در برابر این خطرِ بزرگ با هم مت

های ای که از مکزیک خریداری کرده بودند مورد حمله قرار دادند. چون معلوم شده بود که گلهبمبهای اتمی

 شوند. بمباران رودخانه کهکنند و تکثیر میحشرات حامل مرگ سیاه در آبگیرهای اطراف آمازون تخمریزی می

ای واژگونه انجامید. با هدفِ تغییر دادن مسیرِ آن و مختل کردن زیستگاه حشرات زیانبار انجام شده بود، به نتیجه

های فراوانی تجزیه شد که در زمانی کوتاه ابرهایی متراکم ی آمازون به آبگیرها و حوضچهچون رودِ از هم گسسته

هایی که از چند میلیون پشه و مگس کرد. گلهوب گسیل میو عظیم از حشراتِ حامل مرگ سیاه را به شمال و جن

وزید، گرفتند و بعد در جریانهای بادی که انگار هوشمندانه میتشکیل شده بود، تا ارتفاع چند هزار متری اوج می

ی آمریکا رسید و ابتدا هم کردند. جنون سفید خیلی دیر به قارهشدند و به سوی مراکز شهری حرکت میسوار می
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به آمریکای شمالی وارد شد. اما کشتار ناشی از مرگ سیاه چندان کامل و مهیب بود که وقتی جنون سفید به 

 آمریکای جنوبی رسید، آدمیزادی باقی نمانده بود که بخواهد مبتال شود.

ی خود ساخته بود، بار دیگر در چند از سوی دیگر، موج مرگباری از سرما که نخست مسکو را طعمه

فشار سازمان یافت و از شمال به مراکز انسانی حمله برد. ابتدا مناطق شرقی با این سرما درگیر هوای کمی جبهه

ی مشابهی از هوای سرد شدند. بندر هاربین در شمال چین طی یک شب کل ساکنانش را از دست داد و حمله

وی باختر کشیده شد و شهرهای روسیه باتور پایتخت مغولستان را در کام مرگ فرو برد. بعد موج سرما به ساوالن

 یکی یکی در غالفی از یخِ فشرده مومیایی شدند.

شدند، کمترین آسیب را با تبار اسکیمو رهبری می ی نخبهتا این هنگام مردم کانادا که توسط یک طبقه

که در امنیت اقلیم سردسیر  هاییاز این فجایع طبیعی دیده بودند. اما سرما کار آنان را نیز به پایان رساند. کانادایی

ان خود را با موجهایی از سرما روبرو دیدند که در چند دقیقه ها کناره جسته بودند، ناگهخود از بسیاری از بیماری

ی بزرگ مردم کانادا را کشتار کرد و این ساخت. سرما در چند حملهکل یک شهر را به تندیسی یخی بدل می

سخت با مرگ سیاه و طاعون سرخ درگیر بود و به تازگی با جنون سفید هم  باعث شد مکزیکِ توسعه یافته که

آشنا شده بود، مرزهای استوار کانادا را از هم بگسلد و به سمت شمال پیشروی کند. در واقع نیرویی که مرز بین 

بود که گمان  دو کشور را از میان برداشت و بیماریها را به درون کانادا راه داد، موج مهاجران و پناهندگاهی

 کردند در مناطق شمالی از تاخت و تاز بیمارها در امان خواهند ماند. می
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پیمودند. نه نشانی از سیاه گالش دیده ی جنگل گلستان راه میهدف در میانهشد که بیحاال دو روز می

دانستند چه شد و نمیی موجودات ناشناخته قرار گرفته بودند. خوراکشان داشت تمام میشد و نه مورد حملهمی

های بلند و بر فراز باالترین درختان اسم دکتر آرین را فریاد زده بود باید بکنند. بهرام بارها و بارها از باالی صخره

شان است، و خواسته بود تا با او صحبت کند. هر چهار نفرشان این حس را داشتند که چشمهایی مشغول پاییدن

 خورد. ای در جنگل سرسبز و زیبا به چشم نمیغیرعادیاما هیچ چیز تهدید کننده یا 

ای از دکتر آرین را یافتند. کردند، نشانهای که ناامید شده بودند و به بازگشت فکر میدرست در لحظه

ساز آن را دید، پگاه ترین شکل ممکن را داشت. نخستین کسی که در آن صبحگاهِ سرنوشتاین نشانه نامنتظره

ای کوچک زانو زده بود، متوجه چیزی شد که در آب ی آبش در کنار رودخانهبرای پر کردن قمقمهبود. زمانی که 

زد. بعد با حیرت دید که یک سوسک درشت با قابی طالیی رنگ از درون رودخانه بیرون آمد و بالهایش برق می

تا بتواند تشخیص دهد که  شناس خبره نبودرا گشود و در برابرش به پرواز در آمد. نیازی به حضور یک حشره

اش به حشرات شبیه ی جاندار نیست، و ماشینی ظریف است که شکل تقریبیآنچه مقابلش قرار گرفته یک حشره

کوفت و منتظر بود همان طور که بهرام تعریف کرده بود ماشین پرنده به او حمله کند. است. قلبش به شدت می

انتهای خود نوری سرخ و نافذ خارج کرد و صدایی سوت مانند سر اما چنین اتفاقی رخ نداد. سوسک طالیی از 

داد. پگاه متوجه شد که حرکات سوسک تهدید کننده نیست. پس دستش را به سوی آن دراز کرد. سوسک به 

آرامی در کف دست او نشست. پگاه متوجه شد که آنچه بر دستش نشسته به شکلی نامنتظره سنگین و سرد است. 

ار رودخانه رها کرد و با احتیاط به سوی چادر دوستانش برگشت. سوسک زرین همچنان در کف قمقمه را در کن

 دستش آرام گرفته بود.
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وقتی به مقابل چادرها رسید، با پدرام روبرو شد که تازه از خواب بیدار شده بود و با شگفتی او را 

 «سریعی بکنم بترسه!ترسم حرکت زود باش بقیه رو صدا کن. من می»نگریست. پگاه گفت: می

پدرام به سرعت سرش را داخل چادری کرد و با تکان دادن پای بهرام بیدارش کرد. شیوا هم که کنارش 

خوابیده بود بیدار شد. هر سه با موهایی ژولیده و چشمانی گشاده مقابل پگاه صف کشیدند. بهرام با دقت سوسک 

 « ست. کجا پیداش کردی؟هاخودشه. یکی از همون ماشین»را نگاه کرد و گفت: 

 «از توی رودخونه پرید و اومد روی دستم نشست.»پگاه گفت: 

 «ست؟ای وای، یعنی میگی زنده»شیوا گفت: 

 «زنده نیست که! یه جور ماشینه.»پدرام گفت: 

شاید بتونیم به کمکش پیامی چیزی بفرستیم... لعنتی اینقدر کوچکه که ارتباط باهاش »بهرام گفت: 

صدامون احتماال براش یک جور جریان هوای پر سر و صداست و اگر چیزی هم جایی بنویسیم شک ناممکنه. 

 «دارم بتونه کلش رو ببینه. میگین چیکار کنیم؟

 «پاتی یا همچین چیزی؟شاید بتونه فکرمون رو بخونه. یه جور تله»پگاه گفت: 

 «بابا ولمون کن!»شیوا گفت: 

بهای باالی سوسک زرین باز شد و ماشین ظریف بار دیگر به پرواز در همین حرفها بودند که ناگهان قا

ای را پیمود و بعد در حالی که سوت مکانیکی درآمد. بعد در برابر چشمان حیران آن چهار تن چرخی زد و دایره

 کشید، در جهتی حرکت کرد. ضعیفی می

 «گمون کنم منظورش اینه که دنبالش کنیم.»بهرام گفت: 
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 «ه، بریم دنبالش. سرعتش هم کمه...آر»پگاه گفت: 

شان ابتدا با تردید و سستی و بعد با اراده و قدمهایی محکمتر سوسک زرین را دنبال گروه چهار نفره

 کردند. سوسک مسافتی به نسبت کوتاه را پیمود و بعد بر درختی نشست. 

 «یعنی این درخت چیز خاصی داره؟»پدرام گفت: 

 «اونجا رو ببین!»پگاه گفت: 

نگرند. آنجا چیزی بزرگ و سنگین پدرام برگشت و دید شیوا و بهرام دارند با حیرت به جهت مقابل می

ماند. انگار که هزاران هزار ای درهم و برهم از جانوران میی زمین و هوا شناور بود. در نگاه اول به تودهدر میانه

شان و در هوا رها کرده باشند. از بال زدن هماهنگ حشره و پرنده و پروانه را به بادکنکی عظیم چسبانده باشند

پریدند و به سادگی به بقیه چسبیده بودند و هر از چندی شروع شان نمیخاست. برخیصدای وز وز آرامی بر می

ی عظیمی شبیه بودند که دست کردند. روی هم رفته به گلولهکردند به بال زدن و بقیه به جایشان استراحت میمی

 تر قطرش بود.کم دو م

 «این چیه دیگه؟» بهرام گفت: 

لولیدند کمی درهم فرو انگار در پاسخ به او، جنبشی در گویِ پرنده پدیدار شد. جاندارانی که در هم می

اند. وقتی بخشی از این چیز های خویش پنهان کردهرفتند و کناره گرفتند و تازه معلوم شد چیزی را در زیر الیه

 ن زد، شیوا جیغی کشید. آنچه که از میانشان پدیدار شد یک دست انسان بود.شان بیرواز میانه

شان پیکری انسانی کم کم جانوران بیشتر و بیشتر کنار رفتند و به بخشهای زیرین گوی کوچیدند. به تدریج از میانه

ی زنده و لرزان ودهاش نمودار شد و به تدریج بخشهای دیگری از بدنش هم از زیر این تنمایان شد. ابتدا چهره
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ای از بود و توده ی زمین و هوا نشستهبیرون آمد. در برابرشان مردی برهنه پدیدار شد که چهارزانو در میانه

بان ساخته بودند. جانداران کوچک پرنده مانند اورنگی زیرش را گرفته بودند و همچون چتری بر سرش سایه

زش در هم آمیخته بود. صورتی زیبا داشت و پوست برهنه و چشمانش بسته بود و موهای بلندش با ریشِ درا

 نمود.سپیدش به شکلی غریب پاکیزه و درخشان می

ی پیشارویشان واقعیت داشته کردند منظرهنگریستند و باور نمیزده او را میهر چهار نفر با چشمانی بهت 

ای بزرگ از روی زمین در برابرشان سفره انگیز شده بودند که متوجه نشدندباشد. آنقدر محو تماشای مرد شگفت

 لولند.ها پهن شده و انبوهی از این جانوران آنجا بر هم میمورچه

شان گذر آنگاه مرد چشمانش را گشود. نگاهش چندان نافذ بود که انگار از میان گوشت و استخوان 

دید، و از سوی بود و جایی را نمیکرد. دو چشم درخشان عجیب به رنگ سبز داشت، که از سویی انگار نابینا می

 یافت.دید و در میها را نیز میدیگر گویا ریزترین چیزها و نکته

 «دکتر آرین... شما دکتر آرین هستید. درسته؟»بهرام گفت:  

اش چندان سنگین بود که بهرام تاب نیاورد و ای بر او توقف کرد. نگاه خیرهچشمان مرد برای لحظه 

آرین... بله، آرین... زمانی اسمم این »اخت. مرد دهان گشود و با صدایی بم و پرطنین گفت: سرش را پایین اند

 «بود. خیلی وقت است که کسی این اسم را بر زبان نرانده است.

دکتر آرین، ما »حرف زدنش عجیب و غریب و لفظ قلم بود. انگار که متنی را از رو بخواند. بهرام گفت:  

 «به کمک شما و دوستانتون... به کمکتون نیاز داریم.

 «دیرزمانی است که من دیگر آرین نیستم.»مرد گفت:  
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 «بینیم؟ شما ال به الی جونورا نشستین؟پس کی هستین؟ اصال ما داریم درست می»شیوا گفت:  

 «خواهید؟بینید. من همه هستم. من دیگر کسی خاص نیستم... چه میبله، درست می»مرد گفت:  

 «شن. همه جا پر شده از فاجعه و آشوب و جنگ. به آدمها کمک کنین.مردم دارن کشته می»بهرام گفت:  

 «چرا؟»ترین پاسخ را به این درخواست داد و گفت: مرد نامنتظره 

ببینید، جمعیت دنیا توی همین شش ماه گذشته یک سوم شده. شاید حتا کمتر هم شده »پدرام گفت:  

 «باشه و ما خبر نداشته باشیم...

بسیار کمتر شده. در این لحظه تنها یک شانزدهم جمعیت قبلی بشر بر روی زمین زنده »مرد گفت:  

 «اند...مانده

خوب دیگه بدتر! کمک کنید که اوضاع را دوباره درست کنیم. اگه اینطوری پیش بره آدمیزاد »پدرام گفت:  

 «روی این سیاره منقرض میشه.

 «آینده بشر منقرض خواهد شد.بله، طی هفتاد روز »مرد گفت:  

های کوچک اومدن زمین. ما از همه چیز خبر داریم. میدونیم موجودات فضایی با اون شهاب»بهرام گفت:  

های شما رو خوندم. میدونم داره چه اتفاقی ی مقالهها ارتباط برقرار کردن. من همهخبر هم داریم که با مورچه

 «فاق رو بگیریم.میفته. باید هرطور هست جلوی این ات

خواست جلوی انقراض بشر را دانستید، دلتان نمیدانید. اگر همه چیز را میهمه چیز را نمی»مرد گفت:  

 «بگیرید.
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ست. تمدن باشکوهی داره. چرا نخوایم نجاتش ترین جاندار این سیارهچرا؟ بشر پیچیده»پگاه گفت:  

 «بدیم؟

اش ای از مدار تکاملیدهد. گونههایی شبیه به ما رخ مییارههر از چندی چنین اختاللی در س»مرد گفت:  

گذرد. آدمیزاد هم چنین بوده است. زودتر از آن که بتواند تاب بیاورد، شود و از مرزی ممنوع میخارج می

ای به دست آورده است. به همین دلیل هم به نوعی بالی طبیعی تبدیل شده خودآگاهی و هوشمندی خیره کننده

 «است.

 «ی این حرفها اوج تکامل در زمین همین آدمه دیگه. نیست؟با همه»پدرام گفت:  

یابد. در این بین برخی مورچه کره با هم تکامل میی زیستتکامل اوج و فرود ندارد، همه»مرد گفت:  

انطور که شود. همشوند و برخی باکتری. در هماهنگی کامل با هم. گهگاهی هم مرضی در این بین پدیدار میمی

کند. اما این بوم را نابود کردند، آدمیزاد هم چنین مینخستین سلولهای نورگوار و ترشح کنندگان اکسیژن زیست

 «بار خوشبختانه کمکی رسیده که جلوی فاجعه را خواهد گرفت.

 «ست؟ این همه هنر و علمی که تولید شده...کدوم فاجعه؟ تمدن انسانی فاجعه»شیوا گفت:  

 «هیچ اهمیتی ندارند. در جهان زنده فقط زندگی است که مهم است.»: مرد گفت 

های آوریاند فکر کن. به این همه شاهکار معماری و فنبه شهرهایی که آدمها درست کرده»پدرام گفت:  

  «نظیره؟ای که در آنجا متمرکز شده. قبول نداری که چنین چیزی در تاریخ حیات روی زمین بیپیچیده

 «ای.ها را به دقت نگاه نکردهها و موریانهی مورچهمعلوم است تا به حال النه»: مرد گفت 
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شان های پیچیدهاند. به ماشینها و دانشی که تولید کردهبه فرهنگ آدمها فکر کن. به کتابخانه»بهرام گفت:  

 «اند؟توجه کن. کجا حشرات چنین چیزهایی آفریده

تواند تا ایست عجول و شتابزده که نمیی و نقص آدمهاست. آدمیزاد گونهی ناتواناین دقیقا نشانه»گفت:  

رسیدن نوبتش صبر کند. برای همین پیش از آن که به سطح پیچیدگی الزم برای اجتماعی شدنی در این سطح 

وازی هایی از جنس اطالعات شهرهای خود را بر پا کرده است. همین شتابزدگی و بلندپربرسد، به زور و با افزوده

 «نامعقولش هم طبیعت را به ویرانی کشید.

گیری؟ و گویی؟ اینهمه هنر و ادبیات و شعر را نادیده میهای انسانی بشریت را چه میجنبه»پگاه گفت:  

 «شناسی؟ی انسانیت است. نظیری برایش در میان جانوران میعشق را؟ عشق که مهمترین جلوه

کنی غزل سرودن عاشقان و ابراز مهر جفتهای جوانِ انسانی از میشناسم. چرا فکر البته که می» گفت: 

ای، هزاران و هزار تر است؟ در همین جایی که ایستادهاهمیتهای بهشتی یا چتر زدن طاووس کمرقص پرنده

اند. کمابیش با همان های بسیار متفاوت نظر یکدیگر را جلب کرده و با هم جفتگیری کردهجفت جانور از گونه

ای که در آدم هست. تا به ای که انسان دارد، و دقیقا با همان هورمونها و ساز و کارهای شیمیاییارهای عصبیمد

شود که این دایناسورها ای؟ البته که نه، صد و پنجاه میلیون سالی میحال رقص جفتگیری گیگانتوراپتورها را دیده

درخشان واقعا زیبا بود. یا از آوازهایی که پرندگان  اند. اما رقص نرهایشان با آن پوست رنگین ومنقرض شده

شان از جفتگیری آدمها زیباتر دانی؟ همهخواندند چه میدوران پالئوسن در همین جنگل برای جفتهایشان می

کردند. ها و کلمات پنهان نمیریاتر. هیچ کدامشان میل به جفتگیری را زیر پوششی از ایدهتر و بیبودند، و سرراست
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سلیقگی است که رقص جفتگیری دادند. واقعا بیان را در جوششی از رنگ و موسیقی و حرکت نمایش میهم

 «...شود را زیباتر یا مهمتر از دستاورد آنها بدانیمدرهم و برهم و سردرگم انسانها و فرهنگی که در اطرافش لخته می

کنی که زنی و ازشون هواداری میف میی این جانوران منقرض شده حرآقا، طوری درباره» شیوا گفت:  

 «ای...شان را دیدهانگار رقص جفتگیری

 «ام.ی این چیزها را و چیزهایی بسیار مهمتر را دیدهواقعیت آن است که همه»مرد گفت:  

 «چطور؟ چنین چیزی ممکن نیست. اینها مربوط به میلیونها سال قبل هستن...»پدرام گفت:  

ی این چیزها ی عظیمی درآمیخته که همهام. اما ذهنم با حافظهودم آنها را ندیدهبا چشمان خ»مرد گفت:  

 «را به یاد دارد.

ای ارتباط برقرار کنی، نه؟ این اطالعات را آنها ای با جوامع مورچهزدم. توانستهحدس می»بهرام گفت:  

 «اند؟نگه داشته

در ابتدای کار هدف چنین بود. »ید، گفت: گوی یک شخصی غایب سخن میمرد انگار که دارد درباره 

ها کل سالها طول کشید که راه ارتباط با آنها را فرا بگیرم. اما بعد دریافتم که چیزی بزرگتر هم هست. مورچه

ی عظیمتر زنده ی دیگر تنها بخشی از یک شبکهها و زنبورها و چند گونهقضیه نبودند. آنها به همراه موریانه

 «ن بود که ارتباط با آن را هدف گرفتم...بودند. بعد از آ

 «کره ارتباط برقرار کردی؟ اما چطور؟گایا... درسته؟ با کل زیست»بهرام گفت:  

کره در ارتباط بودند و تالطم جریانهای ای با کلیت زیستها. جوامع حشرهی مورچهبا واسطه»مرد گفت:  

کردند. شان رفتار میکردند. برای همین هم تا این حد هماهنگ با محیط زیستدرونش را به طور مستقیم لمس می
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ی این جوامع، و در نهایت به رد به شبکهقدم نخست تبادل اطالعات با جوامع مورچگان بود. بعد تعمیم پیدا ک

 «نامید.کل زمین، یعنی آن چیزی که شما گایا می

ی زنده برقرار کرد؟ مگه گایا شعور داره؟ اما آخه چه جور ارتباطی میشه با کل یک سیاره»پگاه گفت:  

 «کردید؟اصال با چه زبانی پیام رد و بدل می

اید که تنها ین جاست. شما آدمها به قدری در زبان غرق شدهی انسان همی اصلی گونهگره»مرد گفت:  

بینید. در حالی که این زبان ابزاری بیش نیست. ابزاری راه ارتباط با چیزها را از البالی چین و شکنهای زبان می

با شود که برای هماهنگی شکار کردن مردان و همدلیِ جفتگیری زن و مرد تکامل یافته است. با این وسیله نمی

تر و بزرگتر است ارتباط برقرار کرد. من فقط زمانی موفق شدم زبان مورچگان را بفهمم ای که بسیار پیچیدههستی

کوشند با آدمها ای هزاران سال است میکه زبان انسانی را رها کردم. تازه آن وقت متوجه شدم جوامع حشره

آنها تماس گرفتم، توافقی بین جانداران اجتماعی و خورند. وقتی من با ارتباط برقرار کنند، و مدام شکست می

ای هوشمند نیست و از لمس دیگران و ارتباط هوشمند زمین شکل گرفته بود. همه قبول داشتند که آدمیزاد گونه

 «با آنها عاجز است.

اما به هر صورت تو موفق شده بودی با آنها حرف بزنی. به این ترتیب نفهمیدند که ما »بهرام گفت:  

 «هوشمند هستیم؟

ام خلع شدم موفق به ارتباط با نه، واقعیت آن است که من هم تنها وقتی که از قالب انسانی»مرد گفت:  

اش را رها کرده موفق شدم آنها شدم. من به عنوان انسان با مورچگان سخن نگفتم، به عنوان کسی که انسانیت

ی انسان نظرند که گونهدر این مورد هم ی جانداران هوشمند دیگر زمینیچنین کنم. مورچگان و موریانگان و همه
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نوعی بیماری وخیم و مرگبار در جهان زنده است. چیزی شبیه به طاعون یا آبله در میان آدمیان. انگلی دیوانه که 

ترین جوامع زمینی به مورچگان تعلق دارد و برای همین آنها بودند رساند. پیچیدهدلیل به قتل میمیزبانش را بی

رویارویی با این بیماری را بر عهده گرفتند. زمانی که من با مورچگان ارتباط برقرار کردم، مدتها بود ی که وظیفه

 «گشتند تا از شر این مرض رها شوند.که به دنبال راهی می

های فضایی ها فرستاده بودن، نه؟ پیام منشأ فضایی نداشت. بیگانهآن پیغام کمک را مورچه»پدرام گفت:  

 «دادن. درسته؟رفته بودن و پاسخ میفقط آن را گ

بله، درست است. مورچگان بودند که توانستند جریانهای نیروی جاری در گایا را طوری »مرد گفت:  

ها ای مخابره شود. بعد، درست در زمانی که امیدها به کلی قطع شده بود، بیگانهتنظیم کنند که پیامی با بردِ بیناستاره

 «پاسخ دادند.

هایی دونیم که با چندین هزار سفینهها داریم. میی اون بیگانهما اطالعات مفصلی درباره»ت: بهرام گف 

کوچک و فلزی به زمین وارد شدن. اما اون موجودات ابتدایی بیشتر به الرو خرچنگها شبیه بودن. چطور ممکنه 

 «همچین جاندارانی سفینه بسازن و به سفر فضایی برن؟

بینند. نسانها چشمگیر است. معموال چیزی را که درست جلوی چشمشان است نمینابینایی ا»مرد گفت:  

آزار بودند که به صورت های فضایی فرض کردید و اخبارش را پخش کردید، انگلهایی بیآنچه که شما بیگانه

ید و فکر شکافتی ظریفی که برای دستیابی به انگلها میکردند. آن گوشتهها زندگی میهمزیست در بدن بیگانه

 «شان است، در اصل بدنِ فضانوردان بیگانه بوده است.کردید لباس فضاییمی

 «متر بیشتر نبود!شان چند سانتیهایی این قدر کوچک؟ قطر کل سفینهآخه بیگانه»پدرام گفت:  
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قدِ شما باشند؟ روی همین کنید حتما جانداران هوشمند باید شبیه شما و همچرا فکر می»مرد گفت:  

ها هم ی سیارهمتر دارند. در بقیهای در حد یکی دو سانتیی جانداران هوشمند اندازهزمین خودمان تقریبا همه

ی خوبی برای یک آمیزش نمونهآسایش و رفتار جنونیابد. انسان با ابعاد غولزندگی با همین قواعد تکامل می

 «ی هوشمند نیست.گونه

یا هرچیز -ها یا گایا ها دقیقا چه جور کمکی به مورچه. این بیگانهاما من هنوز نفهمیدم»بهرام گفت:  

های ها بودن. یعنی این باکتریی مورچهکردن؟ من همینجا دیدم که توی النه -ذاریای که اسمشو میدیگه

 ها چی؟ چطور ممکنه اونا همچین چیزهایی تولیدلرزهاما پس توفان و زمین وحشتناك رو اینها درست کردن؟

 «کرده باشن؟

ها با ها با یاری آنها پدید آمده است. در واقع مسیر تکامل طبیعیِ گروهی از باکتریباکتری»مرد گفت:  

ای بین جوامع یاری آنها سریعتر و دقیقتر طی شده است. کار مهمی که بیگانگان کردند، این بود که هماهنگی

ی ورچگان و موریانگان و زنبوران به هم پیوستند و شبکهی جوامع مای ایجاد کردند و به این ترتیب همهحشره

ی زمین را به حدی افزایش داد که نوعی گذار به حالت خودآگاهی رخ نمود. در روابطشان پیچیدگی زیست کره

اش را با ساز نامید برای نخستین بار توانست به خودش بیندیشد و جریانهای درونینتیجه آن چیزی که گایا می

 «ی درونی و هدفمند مدیریت کند.و کارهای

ی خودِ ترین جانداران سازندهچطور گایا تصمیم گرفته انسان را از بین ببرد؟ آدمها پیچیده»پدرام گفت:  

 «گایا هستند.

 «ترین مرضِ مهاجم به بدنِ آدم است.درست همان طور که طاعون پیچیده»مرد گفت:  
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ای هوشمند مثل آدم وجود نداره؟ اون رای از بین بردن گونهای بیعنی هیچ قانون و قاعده»پدرام گفت:  

 «ها در این مورد منع اخالقی ندارن؟ باالخره یک دنیا تاریخ و فرهنگ و هنره که داره از بین میره.فضایی

ای که در میان بیگانگان شکل گرفته. های قانونیی اخالقی هست و هم منعچرا، هم مالحظه»مرد گفت:  

شان بود که بیگانگان و همچنین گایا در قدم نخست کوشیدند آدمها را دقیقتر بشناسند و با ذهن جمعیبرای همین 

وارد ارتباط شوند. اما به سرعت معلوم شد که آدمها فاقد چیزی به نام ذهن جمعی هستند. جریان پردازش 

تر را پدید شود و شعوری پیچیدهمیخورد و یکپارچه نافزا با هم گره نمیاطالعات در جوامع انسانی به شکلی هم

افتد در جوامع انسانی غایب است. تک تک پردازشهای نورونی ی مورچه میآورد. آن اتفاقی که در مغز و النهنمی

سازد و کل کلنی حشرات مثل یک مغزِ عظیم شود شخصیت یک انسان یا جانور را میوقتی با هم جمع می

آدم چنین نیست. اینترنت نزدیکترین چیزی است که در این راستا پدید آمده کنند. اما اطالعات را پردازش می

است. هم گایا و هم بیگانگان کوشیدند تا از مجرای اینترنت با آدمیان تماس بگیرند و به آنها هشدار بدهند. اما 

مانده اهوشیار و عقبای درهم و برهم از اطالعات شبیه بود. یعنی به رویای نوزادی ناینترنت هم بیشتر به خزانه

های ی اطالعاتش هم به روشهای جفتگیری و شیوههمه شبیه بود، نه ذهنی چابک و هدفمند و هوشمند. تقریبا

 «ای هوشمند نیست.شد. بعد از تماس با اینترنت قطعی شد که بشر گونهخشونت مربوط می

ای که هستی، دکتر آرین یا هرچیز دیگهاگر راهی برای نجات آدمها باقی مانده باشه همینه. »شیوا گفت:  

 «لطفا کمک کن به گایا بفهمونیم که انسان هوشمنده.

امیدی بیهوده دارید، زمین و مورچگان و بیگانگان و هیچ ناظر عقل دیگری در این مورد »مرد گفت:  

 «متقاعد نخواهد شد.
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نداری که ما هوشمند هستیم؟ مگه به ما نگاه کن، به جوامع انسانی نگاه کن. یعنی قبول »بهرام گفت:  

 «بدون هوشمندی میشه ادعای هوشمندی داشت؟

اید که پیش از به دست آوردن خرد و هوشمندی آن را ادعا بله، شما در این مورد یگانه»مرد گفت:  

ی یک جانور هوشمند آن است که اید. اما هوشمندی به الف زدن از هوشمندی ارتباطی ندارد. نشانهکرده

 «ندانه رفتار کند، شما به من بگویید، کجای رفتار آدمیزاد هوشمندانه است؟هوشم
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های فراوانی دهگوید که نخستین دولتِ شکل گرفته بر سطح زمین، ایران بود. شواهد تاریخی و داهگل می 

ی قرن ششم هکند. نخستین دولت به معنای دقیق کلمه همان بود که کوروش بزرگ در میاناین نظر او را تایید می

ی پیش از میالد بنیان نهاد و بیشتر به نام دولت هخامنشیان مشهور است. نخستین دولت انسانی بسیار دیر بر صحنه

ی انسان در کل حدود صد و شصت هزار سال بود. از حدود صد هزار سال پیش زمین پدیدار گشت. عمرِ گونه

ی نده شده بودند. از نزدیک به ده هزار سال پیش در همان منطقهی اوراسیا و آفریقا پراکجمعیتهای انسانی در بدنه

های یکجانشینی و اهلی کردن رمه و کاشت اش )آناتولی و مصر( نخستین نشانهایران زمین و سرزمینهای همسایه

ی بذر نمایان شد. با این وجود تا دو هزار و ششصد سال پیش دولتی در کار نبود و خودِ این نکته تا حدودی خو

 دهد. و سرشت ناسازگار انسانی را نشان می

ها امیدبخش بود. این دولتی بود جهانی نخستین دولتی که بر سطح زمین پدیدار گشت، از بسیاری جنبه 

که تمام سرزمینهای کشاورزِ زمان خود را )به استثنای چین و آمریکای دوردست( زیر پوشش گرفته بود. پارسیانی 

کردند، تفاوتهای زبانی، قومی، دینی و نژادی را با کامیابی در دل نظمی فراگیر با هم که این دولت را تاسیس 

ترکیب نمودند و شکلی از رواداری دینی را در کنار تثبیت قواعدی عام و یکسان پدید آوردند. برای دو و نیم 

کردن به سبکِ برنده/ برنده قرنی که این دولت دوام آورد، این امید وجود داشت که جوامع انسانی به تدریج بازی 

را بیاموزند و با قواعدی مشابه به هم متصل شوند. اما باز وقتی اسکندر مقدونی به ایران زمین تاخت و دولت 

وار را جایگزین دو قرن صلح کرد، خوی بشری هخامنشی را منقرض کرد و خونریزی و ویرانی و جنگهای دیوانه

 بار دیگر ماهیت خود را نشان داد.
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دادند که آخرین دولتِ روی زمین هم باز ایران بوده شد اگر به او خبر میزده میتردید شگفتگل بیه 

ی آشوب جهانی زاده شده بود و شده است. دولت ایران بزرگ که در میانهو بنیانگذار آن هم کوروش خوانده می

 دولتها دوام آورد. ی بعد از نابودی مهیب تهران شکل گرفته بود، چند ده سالی پس از بقیه

ی آفریقا تکامل یافت و در همین نامید، برای نخستین بار در قارهی انسان که خود را خردمند هم میگونه

نمود که باکتری مرگ سیاه که نسبت به ژنوم انسانی حساسیت نشان جا هم بود که انقراضش آغاز شد. چنین می

یا بهتر بگوییم –باشد. یعنی سازندگانش که مهاجمانی « شدهتنظیم »داد، به طور خاص برای مردم آفریقا می

ی خالص و اصیل ژنوم انسانی در از دنیاهای دوردست بودند، جمعیتهای آفریقایی را به عنوان نمونه -یاریگرانی

نظر گرفته بودند و در این مورد حق هم داشتند. جمعیتهای آفریقایی هم بیشترین دامنه از تنوع ژنتیکی را از خود 

 تر بودند. عیتها قدیمیی جمدادند و هم نسبت به بقیهنشان می

راند که زمانی آخرین دولتی که در آفریقا وجود داشت، آفریقای جنوبی بود و بر سرزمینهایی حکم می 

کهنترین اجداد انسان در آن برای نخستین بار بر زمین گام نهاده بودند. مرگ و قحطی به زودی در مسابقه با جنگ 

امل کشتار آدمیان بدل شد. به این ترتیب دولت آفریقای جنوبی که و خونریزی برنده شد و به مقام مهمترین ع

اش آخرین بقایای پناهگاه بازماندگانِ مرگ سیاه بود، زیر فشار مرگ و میرهای پیاپی فرو پاشید و با از میان رفتن

مان با آنجا انقراض جمعیتهای انسانی در آفریقا از میان رفتند. بعد از آن نوبت به استرالیا رسید. اروپا تقریبا همز

عمومی بزرگی را تجربه کرد که از جنون سفید ناشی شده بود. یک سال بعد نوبت به قلمرو چین و آمریکا رسید. 

این بار طاعون سرخ دست باال را داشت، و وقتی با ابرهای مرگبارِ حشرات حامل مرگ سیاه ترکیب شد، آخرین 

 مقاومتها را در هم شکست. 
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ی خود را همزمان با پیشرویِ مرگ سیاه در قلمرو چین، تا هندوکوش عقب کشید. ایران زمین مرزها

ی قرن محسوب دوستانهی انسانای که برای رهاندن مردمِ ترکستان و کاشغر تدوین شده بود بزرگترین برنامهبرنامه

کوش منتقل کرد. اما این ی کوهستانی هندوشد و تقریبا کل جمعیت بازمانده در این منطقه را به آنسوی دیوارهمی

شدند نشت کرد و وارد ایران زمین شد. حاصل بود و بیماری از مرزهایی که سرسختانه حراست میتالشها بی

تدبیر کوروش که جمعیتهای انسانی را در واحدهایی کوچک و خودبسنده در مناطق پهناوری پخش کرده بود 

 د. اما این ترفند برای مقابله با امواج بیماری کارآمد نبود.لرزه و توفان تقریبا متوقف شوباعث شده بود زمین

ایران زمین تا هشت سال پس از انقراض بشر در تمام سرزمینهای دیگر در برابر سرنوشت مرگبار خویش  

ی زمین زنده مانده بودند، در حریم ایران زمین مقاومت ورزید. در این هشت سال تنها آدمیزادهایی که در کره

شدند و ند. شهرهای باستانی و قلمروهای متمدنِ قدیمی یکایک در کام جنگلهای شاداب بلعیده میزیستمی

رویه را اشغال های فرسوده از مصرف بیهای جانوران وحشی کشتزارهای آلوده به کود شیمیایی و چراگاهگله

ای داشتند سابقهی ناشناخته و بیکردند. چند نوع باکتری تازه که به سرعت گسترشی جهانی پیدا کردند آنزیمهامی

که توانایی تجزیه کردنِ پالستیک را داشت. در نتیجه انبوهی از ترکیبهای پالستیکی که سطح زمین را پوشانده بود 

ی طبیعت قرار گرفت. در اش تجزیه شد و بار دیگر در چرخهدهنده در مدتی بسیار کوتاه به مولکولهای تشکیل

در درون مرزهای ایران زمین حاکم بود و در خلوتِ آرام و خاموشِ سرزمینهای بیرون آشوب و هرج و مرجی که 

های از این قلمرو دانشمندی و آزمایشگاهی باقی نمانده بود، وگرنه بازماندگان از دانستن این نکته که این باکتری

 شدند.زده میپاکسازی کننده هم مصنوعی هستند هیجان
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ای از فعالیتهای به کلی متعارض گذشت. همچنان که طبیعت بشری واپسین سالها در گرماگرم مجموعه 

ترین اشکالِ ضعف و های قدرت و خردمندی در ترکیب با پستکرد، در این دوران هم برترین نشانهحکم می

 ان خردمند نهاده بود. ی حیات جانوری بود که نام خود را انسفرومایگی نمود یافتند و این آخرین بارقه

در سالهای آخر برای همه روشن شده بود که انسان منقرض خواهد شد. بقایای آنچه که زمانی دولت  

ای بزرگ به انجام رساند. در همان اش را برای ساختن گنجینهشد، آخرین بسیج عمومیایران بزرگ نامیده می

ی خود را و نوشیدن الکل پناه برده بود تا غم و غصهروزهایی که بخش بزرگی از جمعیت به مصرف مواد مخدر 

هایی شد، دستهوار کاری عادی قلمداد میدلیل و دیوانهفراموش کند، و در همان روزگاری که خودکشی یا قتلِ بی

کردند و کتابها، آثار هنری، های سوختِ باقی مانده در سرزمینهای اطراف گردش میمنظم و منضبط با آخرین قطره

شد که کردند. این اشیا در ساختمان بزرگ و مجهزی چیده میاشیایی که ارزش تاریخی داشتند را گردآوری میو 

آوریِ موجود برای تنظیم فشار و رطوبت و دمای ترین فنواپسین بنای ساخته شده به دست بشر بود و با پیشرفته

ها و جمشید ساخته بودند و شبانه روز بالگردهای تخت ی بزرگ را نزدیک ویرانههوا مجهز شده بود. این موزه

را به آن منتقل کنند.  ی فرهنگی شهرهای خالی از سکنههواپیماها در اطرافش مشغول رفت و آمد بودند تا خزانه

کاری که سازندگان این مجموعه به انجام رساندند، در آن شرایطِ بیماری و افسردگی به راستی چشمگیر بود و 

شد. زمانی که مرگ و میرهای پیاپی این گروه را از فعالیت معیِ بزرگ آدمیان محسوب میآخرین فعالیت ج

 شد. ی دنیا محسوب میبازداشت، آن ساختمان بزرگترین کتابخانه و موزه

در همین هنگام بود که چهار جوان از جنگلهای شمال ایران خارج شدند و به تک و توکی از مدیران 

ی بشر به توافقی دست یابند. این توافق البته چشمگیر نبود. اند با نیروهای نابود کنندهنستهدولتی خبر دادند که توا
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ی ای محصور و بسته یک جمعیتِ کوچکِ صد نفره از آدمیان حق زیستن داشته باشند. منطقهقرار شده بود در نقطه

ترین و توانمندترین افراد از میان کسانی های شهر دامغان تعیین شد و صد نفر از سالممورد نظر در نزدیکی ویرانه

دانستند که این جمعیتِ کوچک در واقع نوعی باغ که تا این لحظه زنده مانده بودند، به آنجا منتقل شدند. همه می

دادند چند تنی از ای منقرض شده است. اما همه ترجیح میی حفاظت شده برای نگهداری گونهوحش یا منطقه

ی به نسبت ط زنده بمانند تا این که همه منقرض گردند. آدمها حق خروج از این محوطهآدمیان در این شرای

ماندند که پیشتر فوت اعضای قبلی جماعت شمارشان را از شان زنده میکوچک را نداشتند و تنها زمانی نوزادان

این همه تمام این محدودیتها صد تن کمتر کرده باشد. یعنی اجازه نداشتند تعدادی بیش از صد نفر داشته باشند. با 

بخش از انقراض بهتر بود و آن چهار نفری که موفق به رایزنی با طبیعت زمین شده بودند را بعد از آن نجات

ی زیادی به ها هرچند بقای نوع بشر را ممکن ساخته بودند، عالقهبخشنامیدند. غریب این که خودِ نجاتمی

نشین کوچک و برگزیدن ساکنانش از اقامت در آن خودداری یس این کوچدادند و بعد از تاسزندگی نشان نمی

 شان گم گشتند.بازگشت را آغاز کردند و در آشوب زمینهکردند و سفری بی
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بانی ای پر از آب خنک و گوارا بازگشت. پگاه همان طور در بسترش دراز کشیده بود. سایهپدرام با قمقمه

شد و کرد. اما پاییز کم کم شروع میسر و بازوهایش را از تابش آفتاب حفظ میکه برایش درست کرده بود تنها 

درخشید. پگاه اش بسته بود زیر نور آفتاب میهای آتلی که به پای شکستهی ناراحتی نبود. میلهگرمای آفتاب مایه

 چشمش غمی نمایان بود. کرد و در کامانه آن را نوشید. پدرام در این میان خیره نگاهش میآب را گرفت و تشنه

 «بس کن، ماتم نگیر بابا!»پگاه متوجه شد و به زور لبخندی زد. گفت: 

 «نه، چیزی نیست. خوب میشی. مطمئنم...»پدرام گفت: 

 «دونی که اینجا دیگه آخر خطه.بچه گول نزن. خودت هم می»پگاه گفت: 

 «درد داری؟»پدرام گفت: 

برای همین میگم آخر خطه. میگن موقع مردن آدم دیگه درد  نه، از دیروز خیلی بهتره.»پگاه گفت: 

 «فهمه...نمی

ای برایش پیدا کند. مثل این که جواهری در دست داشته باشد، یک اش گشت تا خوراکیپدرام در کوله

میل ندارم. مرسی. خودت بخور. سه روزه »خورده را بیرون آورد و به دستش داد. پگاه گفت: تخته شکالت نیم

 «دونم کارم تمومه...جهت هم هست. من که میخود و بیخورم... بیها رو من دارم میی خوراکیهمه

ای یخ کرده بود. اش تبدار بود اما دستش به شکل نگران کنندهپدرام دستش را در دست گرفت. پیشانی

ز زانو شکسته بود. وسط پنج روز پیش بود که موقع پایین آمدن از کوهی پایش لغزیده بود و پرت شده و پایش ا

 دانستند که این ماجرا چه پایانی خواهد داشت.دشت و صحرا بودند و دسترسی به هیچ دارویی نداشتند. هردو می

 « وقتی من رفتم زنده بمون. باشه؟»پگاه با دستان سردش دست پدرام را فشرد و گفت: 
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کنه. چند روز جلوتر و فرقی نمیدونی. من هم مریضم. دیگه خودت که می»پدرام اخم کرد و گفت: 

 «عقبتر چه تفاوتی داره؟

ی دست کم این که چند سالی رو خوب گردش کردیم و همه جا رو دیدیم. از بچگی درباره»پگاه گفت: 

 «کردم.این که آخرین آدمِ باقی مونده روی زمین باشم خیالپردازی می

مون رسیدیم. ولی همه چیز پوچ از آب در آره، منم همینطور. دست کم به این یک آرزو»پدرام گفت: 

 «کشه...اومد. همون طبیعتی که همه رو کشت ما رو هم داره می

 «یادت نره که به ما مهلت خوبی داد. ناسپاسی نکن.»پگاه گفت: 

کفش مال  هکن، چه تفاوتى مىهشببا لنگه کفشى کشته  هبراى یک سوسک که قرار»پدرام لبخند تلخی زد: 

 « کی باشه؟

دادى با دمپایى ، اما اگر سوسک بودى، ترجیح مىهاى باششاید این دلگرمى مسخره» گاه خندید و گفت:پ

 «؟بزرگدانشمند یه شى یا بگداى معتاد کشته  هی

 «چه اهمیتى داره؟ وقتى قراره بمیریم، اینها چه اهمیتى داره؟»پدرام هم خندید: 

داره که دانشمند موقع کشتن سوسک به اهمیتش آگاهه و تا حدودى  ودست کم این فایده ر»پگاه گفت: 

 «ذاره.بهش احترام مى

 «قبول کن براى سوسکى که قراره بمیره، این تسالى ناچیزیه...»پدرام گفت: 

کشتیم از همین هم محروم سوسکهایی که ما آدمها میقبول دارم. اما تو هم قبول کن که »پگاه گفت: 

 «موندن...می
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ی آدمها ناشناخته باقی شان برای همهخطر بزرگی که بیگانگان فضایی به جان خریدند و فداکاری بزرگ 

آوری ورودشان به زمین دانست که بیگانگان فضایی توانایی زیستن در زمین را نداشتند و فنماند. هیچ کس نمی

ه در پاسخ به درخواست کمک تمدن هم به شکلی بود که امکان بازگشت برایشان وجود نداشت. بیگانگانی ک

مورچگان به زمین آمده بودند، نسلی برگزیده بودند که از میان موجوداتی بندپا و آبزی برای این ماموریت داوطلب 

ای زنده و ناپذیر است. با این وجود برای نجات دادن سیارهدانستند بازگشتشده بودند. ماموریتی که خوب می

  کشنده و مرگباری شده بود، پا پیش گذاشتند. پیچیده که اسیرِ بیماریِ

ای شان در اصل یک قلمرو آبی بزرگ است که حاشیهآدمها هیچ وقت این نکته را در نیافتند که سیاره 

ی خشک تکامل یافته و زیسته خشک هم در کنارش شکل گرفته است. آدمها پستاندارانی بودند که در این حاشیه

یت اقلیم دریایی زمین آگاه نبودند. مهمترین بالیی که آنها بر زمین ایجاد کرده بودند هم بودند و بنابراین به اهم

انگیز شد. بیگانگان فضایی در اصل به دریاهای زمین کوچیده بودند و برایشان بسیار شگفتبه دریاها مربوط می

های اصلی اند. پایگاهتشکیل داده ترین جانداران این سیاره در خشکی و نه در آبها تمدن خویش رابود که پیچیده

ای زمین را نیز از آنها همه در اقیانوسها قرار داشت و جریانهایی مثل توفان و باران و جنبش تکتونیک صفحه

ای با هم متحد شدند و گایا به موجودیتی کردند. بعد از این که تمدنهای حشرهشان مدیریت میهمان دنیای آبی

های مجهز بیگانگان ی مستقیم بیگانگان از بین رفت. بعد از آن آزمایشگاهر نیاز به مداخلههوشمند ارتقا یافت، دیگ

هایی بود که در نهایت خلق هایی مانند سارس و جنون گاوی را پدید آورد و اینها تمرینهم به کار افتاد و بیماری

ی بم آمد. بعد از نی بود که زلزلهطاعون سرخ و مرگ سیاه و جنون سفید را ممکن ساخت. این تقریبا همان زما
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شد کنار گذاشته شد و به جایش ها به آدمها که در مثلث برمودا و دریای زرد انجام میی مستقیم بیگانهآن حمله

 تنها گردآوری اطالعات و شناسایی نقاط ضعف شهرهای انسانی در دستور کارشان قرار گرفت. 

یتی خودآگاه و هوشمند گذار کرده بود، کوشید تا با آدمیان تماس در همین گیر و دار گایا که تازه به وضع 

بگیرد. او با اینترنت مربوط شد، و به سرعت به این نتیجه رسید که اثری از خردمندی در این گونه وجود ندارد. 

مدیریت  های درون اینترنت و موجی از تصادفها و اختاللهای مرگبار که دراز این رو شروع کرد به دستکاری داده

ی شکلهای آغازین این مداخله الملل رخ داد و تلفات انسانی زیادی به جا گذاشت، نشانهشهری و  روابط بین

افروزی بین کشورهای همسایه لیکس که با هدف جنگهای منتشر شده در ویکیبود. در واقع بسیاری از داده

 شد. گرفت، از طرف گایا منتشر میانجام می

شدند. گروههایی از آنها برای آموزش ه به زمین کوچیده بودند، به ندرت از دریاها خارج میهایی کبیگانه 

ی اصلی ارتباطشان با مورچگان خودِ ای به گوشه و کنار سفر کردند. اما واسطهو ارتباط با تمدنهای بزرگ مورچه

گانگان در زمین بسیار کوتاه خواهد بود. گایا بود. گایا و تمدنهای متصل به آن از همان ابتدا دریافتند که فرصت بی

ترین شان پیچیدهتر بودند. بیگانگان در حالت الرویتر و منزویانداماین جانداران در اصل الروِ موجوداتی درشت

دادند و در همین جوامع هم پیام مورچگان را گرفته و برای یاری به ایشان به حرکت در جوامع را تشکیل می

ی خودشان تفاوت داشت که امکان دگردیسی این نش زمین و بافت اقیانوسها آنقدر با اقلیم سیارهآمده بودند. گرا

مردند و امکانی برای موجودات در زمین وجود نداشت. از این رو بیگانگان پس از زمانی به نسبت کوتاه می

دنیایی در حال مرگ جان خود شان نبود. آنها در واقع دانسته و سنجیده برای یاری رساندن به جایگزین ساختن

 را فدا کرده بودند.
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آخرین بازماندگانِ بیگانگان فضایی تا چند سال پس از انقراض آخرین آدمها زنده ماندند و دریافتند که  

آوری شان با موفقیت به انجام رسیده است. مراسم شورانگیزی که در آن آخرین بازماندگان بیگانگان فنماموریت

ی زمین را به دست آوردند، ر اختیار مورچگان قرار دادند و در مقابل طی آیینی شهروندی سیارهسفر فضایی را د

 رخدادی بزرگ و مهم بود که تا دیرزمانی در تاریخ هردو سیاره به نیکی و درخشش ثبت خواهد شد.
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گسترده شده  ی دماوند زیر پایشانی کوهپایهی بلندی نشسته بودند و منظرهبهرام و شیوا روی صخره 

آسا در دوردستها افق را های شهرِ غولگذشت و ویرانهی بزرگ تهران میلرزهبود. سی سالی از آتشفشان و زمین

شان را پوشانده بود. با این همه سوختهی آفتابپوشانده بود. موهای هردو سفید شده بود و چین و چروك چهره

دانستند که خارج از ود که به هیچ انسانی بر نخورده بودند و میسالم و نیرومند و شاداب بودند. سالهای سال ب

شان با مرد جنگلی باعث شده اند. تماسحریمِ باغ وحش انسانی، خودشان آخرین انسانهایی هستند که زنده مانده

محکومان بود نسبت به بیماریها نوعی مصونیت به دست بیاورند و نیروهای ویرانگر طبیعی انگار آنها را از فهرست 

 آوردند. شد و نه حشرات مرگ سیاه را برایشان به ارمغان میشان میخود خط زده بودند، چون نه جانوری مزاحم

زمانی دراز طول کشید تا موفق شدند نیروهای زمین را به حفظ شماری از آدمیزادان متقاعد کنند. در  

ها ند. موجوداتی بودند که شباهتی چشمگیر به مورچههمان جا بود که برای نخستین بار بیگانگان فضایی را هم دید

شدند که در محیط زمین زنده نگهشان شان همان قدر بود و فقط با پوششی سرخ شناخته میداشتند. اندازه

داشت. هیچگاه نتوانستند به طور مستقیم چیزی را به آنها یا به مورچگان بگویند همیشه در حضور آن مرد می

گفتند گرفت و از زبان وی بود که میاش در هوا شناور بود، گفتگوهایی صورت میاورنگ زنده انگیز که برشگفت

 شنیدند.و می

ی کوچکِ بازماندگان بمانند. مرد جنگلی همان جا گفته بودند که خودشان قصد ندارند در آن جامعه 

شان که مادر طبیعت استثنایی درباره هشدارشان داده بود که در طبیعت مدت زیادی دوام نخواهند آورد. اما انگار

قایل شده باشد، آنها را از ابتال به بیماریها و مرگی زودرس معاف کرده بود. مدتی را با هم سفر کرده بودند. 

گذاشتند و مثل کولیانی که کاروان خود اندازهای ویرانه و شهرهای فرو پاشیده و خالی از آدم را زیر پا میچشم
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رفتند. پس از مدتی تصمیم گرفتند از هم جدا شوند. پدرام و پگاه از ، از جایی به جایی میرا گم کرده باشند

ی سویی و بهرام و شیوا از سویی دیگر پیش رفتند و با هم قرار گذاشتند درست یک سال قمری بعد، روی قله

دیگر نه برقی در کار بود  دماوند همدیگر را ببینند. نگه داشتن حساب زمان به روشهای دیگر دشوار بود و حاال

 و نه اینترنتی به جامانده بود. 

ی دماوند که از تاب و توان افتاده بود، دیداری این قرارشان تا چند سال برقرار بود. هر سال روی قله

د. اندار شدهگذراندند. در یکی از این نوبتها خبردار شدند که پدرام و پگاه بچهکردند و چند روزی را با هم میمی

شان در آن سال خیلی خراب بود. هرچند انتظارش را داشتند اما جانوری نوزادشان را گزیده و کشته بود. روحیه

ی تولید مثل نیست. بعد از آن سال دیگر همدیگر را اند، به معنای اجازهی زیستن یافتهدانستند این که اجازهو می

ده باشند، یا شاید هم مثل میلیونها نفر دیگر تسلیم افسردگی و ندیده بودند. بعید نبود که جایی مانده و مستقر ش

 پوچی شده و خودکشی کرده بودند.

ی دماوند صعود کردند. تقریبا برایشان قطعی بود که اثری از دوستان آن سال هم طبق قرارشان به قله

ذر ماهها و سالها را نگه شد حساب گشان نخواهند دید. اما به این برنامه عادت کرده بودند. باعث میگمشده

دارند و موقع پرسه زدن در طبیعت دماوند را مانند مرکز مختصاتی پیش چشم داشته باشند. طی این سالها درختان 

ی شهرها را به تسخیر خود در آورده بودند. جانوران و چمنزارها به تدریج از گوشه و کنار هجوم آورده و ویرانه

شدند. حتا دو سه بار خرس و یک بار پلنگ هم از نزدیک دیده کنار دیده می وحشی بیشتر و بیشتر در گوشه و

 شمرند. شان را به رسمیت میسیاسی رسید مصونیتکردند و به نظر میبودند. اما درندگان هم به آنها حمله نمی
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زیاد  شاندر سالهای اول با شکار کردن گوسفندهایی که در اطراف سرگردان بودند و به تدریج جمعیت

شان های سگ وحشی و گرگهایی که تازه سر و کلهکم گله کردند. اما کمشد خوراکی برای خود فراهم میمی

پیدا شده بود نسل جانوران اهلی قدیمی را از زمین برانداختند. به جای گاو و گوسفند، کل و قوچ و میشِ وحشی 

ر چمنهای رسته بر خیابانهای درهم شکسته به گردش شان فراوان شدند و دبا آن اندام تنومند و شاخهای باشکوه

ای که به زندگی ها باقی ماندند، اما بیشتر جانوران اهلیاندام و چند نژاد از گربهو چرا پرداختند. سگهای درشت

 در کنار انسان خو گرفته بودند همراه با آنها منقرض شدند. 

ی خوشحالی بهرام و شیوا بود. چون کم کم بخش ایهدر این میان درختان میوه باقی مانده بودند و این م

داد که از درختان آویخته بود و دیگر اثری از زهر در گوشتشان دیده هایی تشکیل میی خوراکشان را میوهعمده

ی دو نفری بدل شده بود، در دنیایی شد. زندگی برای هردویشان به یک گشت و گذار طوالنی و سرخوشانهنمی

 شد.ه بود و بار دیگر به شکلی تازه و گویا نیرومندتر و زیباتر باز زاییده میکه یک بار مرد

 

 

 

 دوستان عزیز و حاضران گرامی»ی تمدن مورچگان شاخکهایش را جنباند و گفت: نماینده 

زایی که دهد که عامل بیماریشناسان و مورخان ما نشان میی باستانچنان که دیدید، پژوهشهای تازه

کرده است. راض بزرگ را در حیات زمینی پدید آورد، خود را جانداری هوشمند و متمدن قلمداد میششمین انق

گذرد. ما کوشیدیم تا ها میاین کشفِ تکان دهنده در زمانی انجام گرفته که قرنها از انقراض آخرین فرد از انسان

نمود که اعضای این گونه در کل چنین می هایی از این گونه را برای حفظ تنوع زیستی زنده نگهداریم. امانمونه
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قدرت سازگاری زیادی با محیط نداشته باشند. چون با وجود آن که خوراك و شرایط زیستی برایشان به شکل 

کرد. شان را معیوب میمطلوبی مهیا شده بود، ابتدا به تولید و مصرف موادی سمی پرداختند که دستگاه عصبی

مدیگر روی آوردند و آخرین بازماندگانشان خود را از میان بردند. از این رو پس از چند نسل هم به کشتن ه

 ایم. امروز ما امکانِ آزمایشگاهیِ ارزیابی این گفتارها را از دست داده

با این وجود پژوهشگران زمینی با قطعیت زیادی اعتقاد دارند که زبان این موجودات را رمزگشایی 

ی خودش بوده است. نظرتان گذشت به احتمال زیاد به واقع نظرِ این گونه دربارهاند. یعنی مواردی که از کرده

ی این سیاره که با از بین های زندهدهد که عملیات گندزدایی از زمین و نجات گونهها نشان میهمچنین این داده

 شده است. اوت فهم میی این موجودات به شکلی یکسره متفزای انسانی همراه بود، از زاویهبردن عامل بیماری

تمام این حرفها البته در درستی کاری که انجام گرفت تاثیری ندارد و از ارزش فداکاری و دلیری 

کاهد. اما نشان ای نمیای بیگانه را تحمل کردند، ذرهموجوداتی که برای یاری به ما رنج سفر و مرگ در سیاره

تواند به چه سادگی در زیانکارترین شود و مینده پدیدار میی زدهد که توهمِ هوشمندی چقدر ساده در مادهمی

 «موجودات این تصور را پدید آورد که نیکوکارترین و ارزشمندترین جاندارانِ گیتی هستند...
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 شروین وکیلیدکتر دیگر هب قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ثالث،  ی افالطون،کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 

 

  



276 

 

 ی فلسفهمجموعه

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ

  ۱۳۹۸کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

  ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، 
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 ی تاریخمجموعه

 ۱۳۷۹کتاب نخست: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: گاندی، نشر شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسالمی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸مهوری، کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست ج

 ۱۳۹۸کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 ۱۳۹۸کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خورشید، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 ۱۳۷۹دوم: رویای دوموزی، خورشید،  کتاب

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 ۱۳۹۸بین، کتاب هشتم:  اودیپ شهریار، خوش
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوك و خنده، اندیشهجامعهکتاب چهارم: 

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳۸۱سرا، جنگجو، اندیشهکتاب دوم: 

 

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 
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 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹۵بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳۹۸بین، خوش

 ۱۳۹۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴بهار، خورشید و شورآفرین،الشعرای کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 ۱۳۹۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵شید، نامه، خورکتاب ششم: عشاق

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳۹۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۸ایرانی: عصر برنز، خورشید، کتاب چهارم: تاریخ هنر 

 

 

 

 

 

 

 

  



290 

 

 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸۴تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳ای منِ پارسی )کتاب چهارم: گفتگوه
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 


