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 نامهشیوه

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

بازپخش  ،ای رایگان استاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استهرنوع استفاده آن هیچ ایرادی ندارد و

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار 

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را به حساب زیر واریز 

اعالم نمایید که مایل هستید این  (sherwin_vakili@کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

و فایل صوتی و تصویری کالسها و این نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی
www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 اتوبوس

 

وقتی رسیییدم، اتوبوس حرکت کرده بود. اما هیچ اهمیتی نداشییت. اتوبوس بعدی دیر یا زود سییر  

توانستم سوار آن شوم. این که کجا می رفت هم هیچ اهمیتی نداشت. امروز سرحال و خوش میرسید و می

شب را به خوبی گذرانده بودم. در خانه سری زیبا و طناز، که در نمایش هنر بودم. دی ای زیبا و بزرگ، با هم

شپزی شته بود. میآ سنگ تمام گذا ستم که تا چند هفته طعم لذیذ غذاهایی را کهاش  برایم پخته بود زیر  دان

جا می توانم بخورم. برای همین هم در حد  عدی را کی و ک غذای خوب ب هد بود. معلوم نبود  ندانم خوا د

سرم، خودش هم تازه وارد بود. از دیدن این که یخچالهای خانه این قدر پر و پیمانه  انفجار خورده بودم. هم

ا رسیده بود و با بختی بلند توانسته بود هر سه روز بودند، تعجب کرده بود. خودش سه روزی بود که به آنج

کرده و یخچالها را به این خوبی راه برگشیییت را پیدا کند. معلوم بود کسیییی که قبال در این خانه زندگی می

ای به این قشنگی را داشته، مدت بیشتری را در آنجا زندگی کرده. شاید انباشته و پول کافی برای تزیین خانه

های نفرین شده داند؟ از این قصه ها در مورد خانهآورد. کسی چه میاش شانس میبرای ساکنانهم آن خانه 

آوردند کم نبودند. هرچند من هیچ کدامشان شان بخت خوب یا بد به ارمغان میو یا نظر کرده که برای اهالی

 کردم.را باور نمی
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خواست، رسید. نمی دانم امشب اتوبوسی که میهمسرم زودتر از من از خانه بیرون زد و احتماال به  

بینم یا نه. دل بسییتن به دیگران دانم باز هم او را میی قشیینگ برگردد یا نه. و نمیتواند به همان خانههم می

بندند. ایست. اما همه این نقطه ضعف را دارند که دیر یا زود به کسی دل میدر این دنیای آشفته کار احمقانه

شنمی سمش را به من دانم.  شتنی بود. ا ست دا شم. خیلی زیبا و دو شده با شی  اید من هم دچار چنین لغز

دانستیم که نگفت. دلیلی هم نداشت این کار را بکند. وقت برای گپ زدن و وقت کشی نداشتیم و هر دو می

یم. خیلی دلم قبل از طلوع خورشییید باید بلند شییویم و چمدانهایمان را برای رفتن به ایسییتگاه اتوبوس ببند

 خواهد بدانم امشب همسرش چه کسی خواهد بود.می

اش چسییبانده بودند، را ای که باالی پنجرهباالخره اتوبوس آمد، سییعی نکردم کاغذ رنگ و رو رفته 

شانی شد، اگر محصول یک شوخی کودکانه نبود، به قرنها قبل بر هایی که روی پنجره چسبانده میبخوانم. ن

نده بود که بتواند خط آن روزها را بخواند. حتی اگر هم کسی پیدا می شد که با خط آن گشت. کسی نمامی

شد، فایده شنا با شت. همه میقدیم ندیم ها آ شان روی پنجرهای ندا ستند که خیلی از جاهایی که نام ی دان

سم ستند که ا شده، دیگر وجود ندارند، و جاهای زیادی ه کاغذهایی  شان هرگز روی چنیناتوبوسها نوشته 

 نوشته نخواهد شد.

چمدانم را برداشتم و سوار شدم. به سمت اتاقک راننده نگاهی نینداختم. من از آن آدمهای خرافاتی  

ی کنار آن اتاقک باعث خوش کنند نگاه کردن به اتاق راننده یا دسیییت کشییییدن بر میلهنیسیییتم که فکر می

سی می شبهای عمرم رشان شادترین  شب یکی از  شدن به شود. دی سپری کردم و قبلش هم برای نزدیک  ا 

هایی بود که مردم برای خودشییان به هم اتاقک راننده هیچ تالشییی به خرن نداده بودم. اینها همه اسییطوره

ستند قبول کنند که همهترسیدند و نمیبافتند. مردمی که از گم شدن در شهر میمی ی ما باید دیر یا زود خوا



8 

 

شویم و ب سی ب شان در مورد این که چه سوار اتوبو شتمان حرکت کنیم. مردمی که برای خود سرنو سمت  ه 

 بافتند. چیزی یا چه کسی در اتاقک راننده نشسته، قصه می

ی اتوبوس بوده، و می گفت که یک روز در اتوبوسیییی مردی را دیدم که ادعا می کرد مدتی راننده

دهد، و گیرد، آدم آن را انجام میه آدم قرار میی شغلهای دیگر. یک روز سر رااین هم شغلی است مثل همه

تواند برای چند روزی گذران عمر کند. من حرفهایش را باور نکردم. آید، میبعد هم با پولی که گیرش می

رسید عقل درست و حسابی داشته باشد. گذشته از این، من هیچ کس دیگری را ندیده بودم چون به نظر نمی

های رسید چیزی شبیه به نیروی اعظم، که بعضی از این متعصبشد. بیشتر به نظر میکه چنین ادعایی کرده با

ای از دانایان مرموز هستند گفتند فرقهای هم میمذهبی به آن اعتقاد داشتند، بر اتاقک راننده حاکم باشد. عده

سانی که راه ست. ک سها شان راندن اتوبو سها را میکه کار ساس ح سند و مردم را بر ا اب و کتابهایی که شنا

 کنند.برای من و امثال من نامفهوم است، در شهر جا به جا می

ست. پیدا کردن   ستم بخت یارم ا شیدم. می دان ضایت ک سر ر ستم، آهی از  ش صندلی ن وقتی روی 

اتوبوسیییی به این خلوتی، خودش موهبتی بود. معموال اتوبوسیییها آنقدر شیییلوا بود که اگر در آن سیییوزن 

ستش دادم هم، آن طور که از دور به زمین نمیانداختی به می سیدنم از د سی که به خاطر دیر ر سید. اتوبو ر

رسید، همین طوری شلوا بود. از این که دیر کردم متاسف نیستم. اصال معلوم نیست که آن اتوبوس نظر می

 به جایی بهتر از مقصد اتوبوسی برود که در آن نشسته بودم. 

مجلل و تر و تمیز بودند، با وجود مخروبه بودنشییان، به طرز عجیبی  صییندلیهای اتوبوس که زمانی

صندلی شاید یک روزی این ای لمیدم و به پنجرهراحت بودند. در  سیاه نگاه کردم. به این فکر کردم که  های 

ی مسیر حرکت اتوبوس چیزهایی شده از آن به بیرون نگاه کرد و دربارههایی داشته که میقفس آهنی روزنه

ای جز همین سییطوح تیره و بسییته در کار نبود. پنجره جایی همید. اما حاال خیلی وقت بود که دیگر پنجرهف
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گفتند اگر کسییی از شیید. همین و بس. میبود که سییوراخهای ریزی داشییت و هوا از آنجا وارد اتوبوس می

این مورد اسییتثنا بودند و  ها درشییود. فقط رانندهی اطرافش نگاه کند فوری کور میداخل اتوبوس به منظره

گفتند ها میشییدند. بگذریم که خیلیآنها هم به نژادی دیگر تعلق داشییتند و موجوداتی مرموز محسییوب می

 کنند و اصوال نیازی به راننده ندارند. ها خودشان حرکت میاتوبوس

سف کردم. تقریب ساس تا شده بودم کمی در دل اح سطح مات پنجره خیره  ا قطعی همان طور که به 

شانس آورده بودم و چیزی در دلم  شته را زیادی  سه روز گذ شنگ را نمی دیدم.  بود که دیگر آن خانه ی ق

سی چه می می شم. چاره ای نبود. زندگی همین بود دیگر. ک شته با گفت که دیگر نباید بیش از حد توقع دا

شاید شاید یک روزی باز به اینجا بر می گشتم. و از آن مهمتر،  یک روز باز با همسر دلبندم روبرو  دانست. 

شدم. کنجکاو بودم بدانم امشب به چه جایی خواهم رسید؟ یعنی ممکن بود باز هم او را ببینم؟ رسم و  می 

دار اش این بود که باید بچهرسیییوم جای حرف و بحث نداشیییتند. اگر دوباره همدیگر را می دیدیم، معنی

شتن بچه سه  ای از او.شویم. فکرش را بکن. دا مثل یک رویا می ماند. بعید نبود او هم این را بخواهد. طی 

شته نمی ستیم بچهروز گذ ست کم یک وقفه میتوان شویم، چون د ست بین دیدارهایمان رخ میدار  داد. بای

 دار شوی. این قانون اتوبوس بود.توانستی از او بچهدیدی میوقتی با یک وقفه باز زنی را می

را از ذهنم خارن کنم. خوب نبود آدم با این رویاها خودش را مشغول کند و  سعی کردم این فکرها

شب را  شانس دیگر مثل خودش  شود در یک انباری متروکه با ده دوازده نفر آدم بد  بعد تنگ غروب ناچار 

در کنار یک پیت حلبی پر از خرده چوبِ سییوزان سییپری کند و سییگ لرز بزند. هرچند امروز هوا به نظر 

 می رسید...گرمتر 
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های خالی ای نگذشته بود که اتوبوس در ایستگاهی شلوا ایستاد، و خلوتیِ صندلیهنوز چند دقیقه

نمود، جای خودش را به انبوهی از مسافران ایستاده و نشسته داد. از این که خلوتم به که این قدر دلپذیر می

کرد، تجربیاتش را با بقیه جدید پیدا می هم خورده بود ناراحت نشییدم. اتوبوس جایی بود که آدم دوسییتهای

 کرد، و ممکن بود از خطراتی که رویارویش قرار گرفته زودتر از موعد باخبر شود. رد و بدل می

رسید. زده میپسر جوانی در صندلی کناری من نشست. تازه سبیلش سبز شده بود و به نظر وحشت

اند آن را از او بدزدند. بعید هم نبود که جایی با دزدی خوچمدانش را طوری بغل کرده بود که انگار همه می

 شد. روبرو شده باشد. هرچه باشد همه جور آدمی سوار اتوبوس می

تر بغل کرد. زده شیید و کیفش را محکمبرگشییتم و نگاهی مهربانانه به او انداختم. اما بدتر وحشییت

سرم افتادم، آن موقعی که خودم ناگهان بی شده بودم، احتماال همین دلیل یاد اولین هم هم تازه از مادرم جدا 

رسیدم. همان روزها بود که برای اولین بار ازدوان کردم. با شانس عجیبی که قدر ناشی و هراسان به نظر می

ی چند روزه دو بارِ پشت سرِ هم دختر خانمی آید، با یک فاصلهکار پیش می به ندرت برای مسافرهای تازه

شدیم. با دیدن این نوجوان ناگهان به این فکر افتادم که آن اولین بچهدلیل هم بچه را دیدم و به همین ی دار 

بایست چنین سن و سالی داشته باشد. هرچند اصال معلوم نبود که پسر از آب درآمده باشد، یا خودم هم می

بار دیدار با زنم، این که حتی زنده مانده باشییید. من هم مثل تمام پدرهای خوشیییبخت دیگر، بعد از دومین 

 بامداد فردا خانه را ترک کردم و دیگر او را ندیدم. حتی ممکن است سقط جنین کرده باشد. 

پسییرم، تازه سییوار اتوبوس »سییعی کردم رفتارم دوسییتانه باشیید. لبخندی به جوانک زدم و گفتم: 

 «ای؟شده

 «شدم...نم سوار مینه، از بچگی با ماما»جوانک آب دهانش را قورت داد و هول هولکی گفت: 
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یعنی، آره، تازه »... ای زده. این بود که بعداز کمی مکث، گفت: بعد متوجه شییید چه حرف احمقانه

 «ام.دو روزه که از مادرم جدا شده

مرد تنومند و خوش لباسی که در صندلی پشتی نشسته بود، به رسم مسافرهای اتوبوس خودش را 

 «کنی.اولش این طوریه، زود عادت می همیشه»ی ما کرد و گفت: وارد مکالمه

آخه، همیشه مسیر رو مادرم تعیین می کرد. اون می گفت سوار کدوم اتوبوس بشیم »نوجوان گفت: 

مون کردم و زندگیآورد من هم کمکش میو برای همین هم اوضییاع خیلی سییخت نبود. هر جا کار گیر می

ر اتوبوس بشیم. به محض این که اون سوار شد، در گذشت. تا این که پریروز دیگه نتونستیم سواخوب می

 «اتوبوس بسته شد و هر کاری کردم نتونستم سوار شم. فکر کنم پونزده سالم شده باشه.

آره، دیگه، جوون، اتوبوس رو که »پیرمرد دیگری که جلوتر از ما نشییسییته بود، برگشییت و گفت: 

ی عد از پونزده سییالگی، نخود نخود هرکه رود خانهدونی؟ بفهمه. قانون رو که میشییه گول زد. اون مینمی

 «خود.

تونی کار پیدا کنی حاال عیبی نداره، تودیگه واسه خود مردی شدی. می»با لحنی تسلی بخش گفتم:  

 «و زندگیت رو بگذرونی.

آره، دیروز هم کار کردم. البته شانس خوبی نداشتم. توی آلونک یه سرایدار موندم و »جوانک گفت:  

 «کمی بهم دادن. ولی خوب، گذشت دیگه.... پول

سری گفت:   شت  شب توی »مرد خوش لباس پ ست. ممکنه ام شه این طوری نی نگران نباش، همی

رختخواب پر قو بخوابی. فقط مراقب باش بهش عادت نکنی. وگرنه تمام عمرت تبدیل به یه بدشیییانسیییی 

 «شه.بزرگ می
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شت می»جوان گفت:   سیر اتوبوسدونین؟ مادرم یه راهی دا زد. وقتی ها رو حدس میکه از روش م

 «تر بود.اون بود خیالم خیلی راحت

 «کرد؟های مسافرها بوده. مراسمی چیزی اجرا میالبد مادرت پیروی یکی از این دین»گفتم:  

نه، فقط یه اتوبوس طالیی داشت که باز زنجیر به گردنش آویزان کرده بود و چند وقت یک »گفت:  

 «می گرفت توی مشتش و زیر لب دعا می خوند. بار اونو

چه حرفا! اینا همه اش خرافاته. هیشکی نمی تونه مسیر اتوبوسا رو حدس »مرد خوش پوش گفت:  

 «بزنه.

شم غره ای به ما رفت و گفت:   ستاده بود، چ شت و ای ست دا بی »مردی که چمدان بزرگی را به د

 «ابی داره.ایمان نباشین. باالخره همه چی یه حساب و کت

به نظر من هم همه چی کشیییکه. هیچ »من هم آهی کشییییدم از مرد خوش لباس هواداری کردم:  

حسییاب و کتابی توی کار دنیا نیسییت. من یه دفعه مدیر یه کارخونه شییدم و شییب توی یه قصییر خوابیدم، 

 «برد.فرداش شدم بنای ساختمون و شب توی آلونکم از کمردرد خوابم نمی

برای این که بی ایمانی. من هیچ »ای روی دوشش افراشته بود گفت: را مثل اسلحه مرد که چمدانش 

شغلهای بی ربط بهم  سطها فقط چند بار  وقت همچی چیزی برام پیش نیومده. از اولش کفاش بودم و این و

 «گرفتم.کردم و یه پولی میرفتم کفش مردم رو تعمیر میافتاد. هرجا که می

 «م می گفت کفاشی شغل بدیه.اما مادر»جوانک گفت:  

 «چه حرفها، کی گفته کار بدیه؟ پس این چیه پات کردی؟»مرد برافروخته گفت:  

هایی بوده که منظورش توهین به شیییما نبود. فکر می کنم مادرش پیروی یکی از این دین»گفتم:  

 « شمن اتوبوس هستن.کنن ددونن. اونا معتقدن کسایی که کفش درست میها رو مقدس میی اتوبوسراننده
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ای تونن راه برن. اگه کفاشییی نبود، پیادهها بدون کفش نمیهرچی باشییه پیاده»پیرمرد جلویی گفت:  

 «شدن سوار اتوبوس بشن.هم نبود. همه مجبور می

یا کفش یا چرخ! هرکی کفش »یکی دیگر از آن طرف با دشمنی نمایانی نسبت به مرد کفاش گفت:  

 «ها هستن که از کفش خوششون میاد.پیادهدرست میکنه کافره. 

شتی بود و هیچکس مایل نبود زیاد دربارهمکثی در مکالمه رخ داد. پیاده کلمه  شان حرف بزند. ی ز

اش حرف مفته. کار من هیچ تعارضیییی با اینا همه»باز آخرش مرد کفاش بود که سیییکوت را شیییکسیییت: 

شی میپا قرص رانندهها نداره. من خودم هم از هوادارای پر و اتوبوس ستم. اما کفا کنم. مردم های مقدس ه

شن. اگه قرار ایمان از هم تفکیک میباید حق انتخاب داشته باشن. وقتی کفش پای مردم باشه، با ایمان و بی

 « مونه.ای باقی نمیبشه همه سوار اتوبوس بشن که دیگه پیاده و سواره

ها یک ها جدا کرد. پیادهها رو از پیادهسیییاب کفاشبه نظر من هم باید ح»لباس گفت: مرد خوش 

 «ده؟ایمان هستند. آخه کی زندگی در خیابانها را به خوابیدن در یک خانه ترجیح میسر و پای بیمشت بی

روند. یک بار شیوند و گاهی پیاده میها هسیتند که گاهی سیوار اتوبوس میولی بعضیی»من گفتم:  

چرخید و تا چند وقتی سیییوار اتوبوس کرد همان اطراف پیاده میبی پیدا مییکی را دیدم که وقتی جای خو

 «شد.ریخت دوباره سوار اتوبوس میشد. اوضاعش که به هم مینمی

شخیص می»جوانک گفت:   شی رو هم ت سرک ذاره ده و دیگه نمیغیرممکنه. اتوبوس حتا یک روز 

 «ها.د بره قاطی پیادهسوار بشی. هرکس که تا ظهر سوار اتوبوس نشه دیگه بای

ام. یک مشییتری من هم این رو شیینیده»اش را باال انداختم و چیزی نگفتم. مرد کفاش گفت: شییانه 

 «کشید.ی شهر را میگشت و نقشهداشتم که پیاده توی خیابانها می
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 ها رودونی من تا حاال چندتا از این نقشیییهاش کالهبرداریه. میاینها همه»پوش گفت: مرد خوش 

اش کنن واقعیه. ولی همهفروشیین ادعا میمصییرفه؟ همه اونهایی که نقشییه میخریدم و بعد دیدم به کلی بی

شه شکل پیدا میدروغه. هیچ نق شهر مرتب تغییر  سر جای ای وجود نداره.  ست که  کنه و هیچ خیابانی نی

 «خودش باقی بمونه.

شه»گفتم:   ضی از این نق شهرهای دیگه بع ست تا جاهای ها مربوط به  ست به د شتباهی د ستن و ا ه

شهر دیگه شهر به  شتر وقتها از یک  شدن. اتوبوسها بی شب توی دوردست منتقل  ای میرن. به خصوص اگر 

 «اتوبوس خوابت ببره از یک شهر دیگه سر در میاری.

شهر »کفاش گفت:   شهر داریم. یک  شهر؟ یعنی چی؟ ما فقط یک  شنیده. چند تا  به حق چیزهای ن

 «دنیا! این ضرب المثل رو نشنیدی مگه؟یک 

 «هاست.های پیادهگفت این کارا از توطئهدینه! مادرم میکشه بیهرکی نقشه می»جوانک گفت:  

ای از اتوبوسهای ترن. هر لحظه ممکنه تو هم به زنجیرهها از ما بیچارهنه بابا، اون پیاده»کفاش گفت:  

  «شی. به همین سادگی...بشی. اون وقت تو هم پیاده می شلوا برخورد کنی و تا ظهر نتونی سوار

صندلی  شت. چراا جلوی برخی از  ستگاهی نگه دا سافرانش بلند اتوبوس در ای شد و م شن  ها رو

توانستند در هر ایستگاهی که خواستند پیاده شدند و با هزار بیم و امید پیاده شدند. آنها که ایستاده بودند می

گذشت و چراغشان روشن شان بمانند. گاهی یک روز کامل مینشینند و منتظر نوبتشوند یا روی صندلی ب

شن مینمی سر در میشد و پیاده میشد. آن وقت هم که رو ست  آوردند. من شدند در جایی کامال دورد

شیینیده بودم که چندین شییهر بر زمین وجود دارد و در این حالت اتوبوس از شییهری به شییهری دیگر سییفر 

  کند.می
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ام ضرب گرفتم. اگر یکی دو ایستگاه جلوتر از جایی که سوار شده ی صندلیصبرانه روی دستهبی 

ی زیبا را پیدا کنم. سه روز گذشته توانستم راه بازگشت به همان خانهشد، میام روشن میبودم چراا صندلی

ز خیابانها عبور کند و دنبال گفت که کسیییی نباید پیاده ابخت یارم بود و چنین شیییده بود. هرچند قانون می

دانسییتم که اتوبوس چیزی از این اش باشیید. اما من این قانون را بارها شییکسییته بودم و میهای قبلیخانه

ای نشسته باشی و بدون روشن شدن چراا کند. اما این که جلوی چشم مردم روی صندلیموضوع حس نمی

شت و نا سیار ز شوی، کاری ب صبان مذهبی در آن و خارن از نوبتت پیاده  سند و حتا خطرناک بود. اگر متع پ

شتند ممکن بود بر سر این موضوع مرتکب قتل هم بشوند. حاال هم آنقدر چراا جلوی حوالی حضور می دا

ی خیلی زیادی از آن خانه و خاطراتم با آن زن زیبا دور شده شک فاصلهام خاموش مانده بود که بیصندلی

 بودیم. 
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 جنگ دولتی

 

شده، برای خیلی  ست منتهی  ست. این که چرا و چطور جهان به جایی که االن ه سش ا ها محل پر

بیشییتر مردم از رازهایی که سییالهاسییت سییر به مهر مانده اطالعی ندارند و شییمار کسییانی که در این زمینه 

در کام خود شییود. بعد از آن که آشییوب بزرگ برخاسییت و همه را اطالعاتی دارند هم روز به روز کمتر می

فرو برد، از آنهایی که در ابتدای کار نقشیییی در تغییر مسییییر تاریخ داشیییتند، تنها تک و توکی زنده ماندند. 

ی اتفاقهایی که افتاده نویسم که دین خود را ادا کنم و دربارهشان من بودم و این نامه را هم برای این مییکی

ی عادی و نامهاز شیییما این یادداشیییت بدخط را یک شیییبدانم خیلی حقایق را به دیگران اطالع بدهم. می

سنده ست که نوی سوگند ی گمنامی در آن توهمتخیلی پیش پا افتاده خواهید دان های خودش را گنجانده. اما 

 نویسم.گویم حقیقت دارد و درست همین طور رخ داده است که میخورم که چنین نیست. هرچه که میمی

دانسییت کس درسییت نمیدر ابتدای کار هم مثل حاال ابهامی کامل در همه جا وجود داشییت. هیچ

جنگ از کی شییروع شییده. به گزارشییهای دولتی اعتمادی نبود، چون اصییوال به  طور رسییمی جنگی وجود 

جنگ شدند، همیشه واقعیت وجود شان زیر نظر ماموران دولتی اداره میهای عمومی که همهنداشت و رسانه

ای مثل خبر بارش باران به کردند. این مسئله البته زیاد هم دور از انتظار نبود. وقتی چیزهای سادهرا انکار می
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ی شیید، دیگر کسییی انتظار نداشییت دربارهاش بر ثبات سیییاسییی سییانسییور میاحتمالی خاطر تاثیر منفی

 رادیو بشنود. های پیاپی یا اعدامهای دسته جمعی خبری از تلویزیون وگذاریبمب

هم توافق نظری وجود نداشت. هیچ کس در این مورد که  د ملتاما مشکل در اینجا بود که بین خو

شده، عقیده شروع  ضیجنگ کی و کجا  شت. بع شنی ندا ها مدعی بودند که جنگ از روز اول وجود ی رو

ها هم فکر می بعضیییی زمین اسییت. ی تاریخ حیات انسییان بر روی کرهداشییته و قدمتش درسییت به اندازه

کردند جنگ دیرتر شییروع شییده، حتا چند تا مورخ گمنام و آشییفته حال هم بودند که نتایق تحقیقاتشییان به 

ای ها دست به دست می گشت و مدعی بودند که جنگ پدیدههایی خطی بین همسایهصورت دست نوشته

ست و تازه چند قرن از عمرش می صورت در اعتبارتازه ا شته گذرد. به هر  شک و تردید این نو شه  ها همی

ها داشتیم. چون نویسندگانش را مدتها پیش اعدام کرده بودند و بیشترشان هم کامال گمنام بودند. خیلی وقت

کردند تا جنبش مقاومت را گمراه نوشییتند و بین ملت توزیع میماموران دولتی متنهایی از این دسییت را می

 کنند.

هایی بود که ی جنگ وجود داشییت. شییبنامهغریبی از متنها درباره ی رنگارنگ و عجیب ومجموعه 

کردند. های از جان گذشییته شییبانگاه، در دل حکومت نظامی، در خیابانها پراکنده میهایی از همسییایهگروه

شد و محتوایی های مخفی آماده میگشت که با خون دل بسیار، در چاپخانههایی هم دست به دست میجزوه

گشت که به لوح شد و آنقدر دست به دست میها در تعداد کم تکثیر مینظری داشت. این کتابچهتر و جدی

زدند و اظهار نظری شد. همه و همه به موضوع خاستگاه جنگ گریزی میهایی چرک و زرد رنگ تبدیل می

وضعیت منتهی کردند. چون این پرسشی بود که همه را مسحور خود کرده بود. این که چرا جهان به این می

 ایم؟شده؟ و گناه ما چه بوده که در دل این شرایط زاده شده
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نویس را خواندم که امضییای مورخ مشییهوری را بر خود داشییت و از من خودم یکبار متنی دسییت

گفت که جنگی وجود نداشیییته و دولت و ملت در آرامش و فراا خاطر با هم زندگی دورانی سیییخن می

آورد که هنوز جنگ شروع نشده بود کرد روزی را به یاد میکتاب قدیمی، ادعا می ی آناند. نویسندهکردهمی

و همه چیز با شییرایط امروزی متفاوت بود. راسییتش را بخواهید، من در مورد اصییالت این متن خیلی تردید 

ی زدم که این دست نوشتهشناختم و حدس میهای دیگرش میداشتم. چون خط آن مورخ را از روی نوشته

اش متعلق به او نباشد. در شرایط عادی همه قانون اخالقی رایق در درب و داغان با خط خرچنگ و قورباغه

شته ست نو شانهمیان مردم را رعایت می کردند و د شان ن ضای واقعی خود گذاری می کردند. اما ها را با ام

شه در این بین افراد جاه سای هم پیدا میطلب یا دیوانههمی شان، شدند که به  ودای معتبر جلوه دادن افکار

کردند، و باالخره ماموران دولتی هم هایشان جعل میامضای شخصیتی نامدار و شناخته شده را روی نوشته

ی جنگ و جنبش مقاومت ملت بود. برای همین بود که بودند که کارشییان جعل و پراکندن دروغهایی درباره

یر و شناسایی کتابهای دست نوشته و تمیز دادن متون اصیل علمی غیررسمی تحول یافته بود که هدفش تفس

 از جعلی بود. 

توانستم بفهمم چرا یک نفر باید عمرش را آمد و نمیمن هرگز از متخصصان این رشته خوشم نمی

ای دیوانه با زیر پا گذاشتان شرافتش آن را با امضای فردی مهم هایی کند که نویسندهصرف وارسی ورق پاره

کرده اسیییت. به نظر من، عقل هرکس برای داوری در مورد اصییییل بودن یا نبودن هر متنی کفایت ننگین 

ای که از لحن و زنم. به نظر من اصییل نبود. چون غیرممکن بود نویسیندهکرد. آن کتابی که حرفش را میمی

در بزرگ من که همین کند، بیشتر از چهل پنجاه سال سن داشته باشد، و پزبانی این قدر امروزی استفاده می

حدود سیین داشییت، و حتا پدرش که او را به طور مبهم به یاد می آورم، همیشییه برایم تعریف می کردند که 

 جنگ از روزگاران دور وجود داشته است. 
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ست. به نظر من  از همان   شته ا شه وجود دا شتر مورد پذیرش بود که جنگ همی در کل، این نظر بی

شاید آن وقتی که آدمها دور هم جم شد.  ست کنند، جنگ هم زاییده  صمیم گرفتند دولت را در شدند و ت ع 

 وقتها جنگ وضعیتی دیگر داشته، اما مطمئنم که وجود داشته، و همین قدر هم شدید بوده است. 

ام. از طرفی، به خاطر این که من با وجود این که بی برو برگرد چنین نظری دارم، هیچ وقت آن را ننوشیییته

گذارد. از طرف دیگر، من مورخ نیستم م و مشغولیتهای روزانه فرصت سر خاراندن برایم باقی نمیوقت ندار

صرف بازگو کردن روایتها برای هم میدانی تاریخو هیچ وقت در حلقه شان را  کنند و دزدکی هایی که عمر

کنم آن را به بهترین سعی می ای دیگر دارم وام. من وظیفهزنند، عضو نبودهبه بایگانی های دولتی دستبرد می

 شکل به انجام برسانم.

با وجود تنوع باورهایی که در مورد زمان آغاز جنگ در بین ملت وجود داشییت، موضییع دولت در  

اش می کردند و با آن شیییکلی که آن را این مورد خیلی روشییین بود. جنگ، به آن ترتیبی که مردم تجربه

شت. در تبمی صال وجود ندا شارهفهمیدند، ا سمی دولتی، هیچ وقت به جنگ ا شد. با وجود ای نمیلیغات ر

های عمومی سییانسییور می شیید. اما باز هم ی اخبار مربوط به پیامدهای جنگ در رسییانهآن که بخش عمده

ضعاتفاقهایی چنان مهم در این میان رخ می شرایط، دولت گیری وادار میداد که دولت را به مو کرد. در این 

داد، و همیشییه آن را به دلیلی جز ی خالقانه در مورد دالیل بروز حوادثِ پرتلفات ارائه میهمیشییه تفسیییر

 کرد. جنگ مرتبط می

ی ی تبلیغات به قصهالبته موضع دولت هم ثبات چندانی نداشت. هر از چندگاهی متخصصان اداره 

شد و تفسیر ی خاصی نگریسته مییافتند و به این ترتیب حوادث ناشی از جنگ از دریچهجدیدی دست می

کرد، ی داللت میای که به دخالت موجودات فضیییاییافت. وقتی بچه بودم، نظریهاش روان میای دربارهتازه

شاهدهچیخیلی در بین تبلیغات شت. هر روز اخباری در مورد م شقابهای پرنده های دولتی محبوبیت دا ی ب
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بایست همیشه روشن باشند، با هزاران ها که بنا بر قوانین دولتی میشد و در تلویزیونها چاپ میدر روزنامه

 شد. ها بودند، مصاحبه میبوده شده و اسیر آدم فضایینفر که بشقابهای پرنده را دیده بودند، یا مدتی ر

شغولدولت در آن زمان می شهرها م ستند که به خرابکاری در  ضایی ه اند. گفت که این بیگانگان ف

گذارند. یکی دو می های اتمی بمبکنند، و در نیروگاهکنند، سییییمهای تلفن را قطع میآنها پلها را منفجر می

شد که از حملهبار هم خبرهایی منت شهری در نقطهشر  ضایی به  شتیهای ف ای دور افتاده خبر ی ناوگانی از ک

شده بود. می شته  ستوایی زمین بردا شهای ا شهری در بخ شهوری را دیدم که از  داد و خودم هم آن فیلم م

سیایی قرار داشت. جایی که شمارهشهری که در بین جنگلهای دور افتاده ستان و شهرسی آ تانش ی ردیف ا

رسییید. تمام مردم شییهر در اثر تنفس گاز سییمی مرده بودند و به یادم نمانده، اما جایی دوردسییت به نظر می

داد که بازماندگان در نبردی نومیدانه، شیید، نشییان میفیلمهایی که در تلویزیون و سییینماها نمایش داده می

کرد که این مهاجمان موجوداتی دولتی ادعا میکوشیده بودند تا از خود در برابر مهاجمان دفاع کنند. تبلیغات 

کردند و قبل از آن که کودکان سان و بیرحم، که از گوشت آدمها تغذیه میاند. موجوداتی حشرهفضایی بوده

ها، تصویری از چند موجود فضایی هم نشان دادند. در رسانهو زنان را بخورند، آنها را به سختی شکنجه می

ی ارتش دولتی، اسیر شده بودند. اما من هم مثل دیگران این حرفها را پاتک پیروزمندانهداده شد که به دنبال 

باور نکردم. فجایعی که در آن شییهر رخ داده بود، پیامد عادی جنگ بود. مردم بیگناه آن شییهر هم به دسییت 

شمنی همنوع خود مورد حمله قرار گرفته  سوی د شده بودند، که از  بودند. با توجه موجوداتی بیگانه نابود ن

سیاری  ساالری دولتی پیدا کردم، فهمیدم که آن حادثه، بخشی از یک عملیات ب به موقعیتی که بعدها در دیوان

سییری بوده اسییت. عملیاتی که در آن برای اولین بار به شییکلی گسییترده در جنگ بر ضیید ملت از بمبهای 

 شیمیایی استفاده شد. 
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ها از اهالی ی دیگری روان یافت. همه جا در رسیییانهریهوقتی به سییینین نوجوانی گام نهادم، نظ 

شد. مردمی که گویا از بازماندگان بربرهای زمانهای گذشته بودند سرزمینی مرموز به نام دوژخانا صحبت می

شکلی معجزه ستان و به  ستانهای بلند ا ای بود کردند. اینجا همان نقطهشرقی زندگی می 33324آمیز در کوه

ی رشییته کوهی پر برف آرام ی زمین در میانه، یعنی بلندترین کوه کره«وهمند دیوانسییاالریقله ی شییک»که 

ی زمین وجود آوردیم، همیشیییه یک کشیییور و یک دولت بر کرهی ما به یاد میگرفته بود. تا جایی که همه

 د. رسیداشته و فعالیت مردمی که در کشور دیگری عضو باشند، مسخره و عجیب و غریب به نظر می

به هر صییورت، مردم دوژخانا، در تبلیغات رسییمی به صییورت موجوداتی کوتاه قامت و خمیده، با 

صویر می شمالو و جمجمهموهای بلند و کثیف ت ستی پ ستینشدند که پو شتند و پو شاد ای کوچک دا های گ

د مرکز سازماندهی گفتنکردند. میهای مرموز و وحشتناکشان به مراکز دولتی حمله میپوشیدند و با سالحمی

، و 33324ی قرار دارد، یعنی در همان استان شماره« حکومت روشنایی»نیروهایشان در جایی در درون کوه 

ساالری بیرون میگفتند هواپیماها و خودروهای تندروی آنها از نوک قلهمی شکوهمند دیوان آید و به تمام ی 

سر جهان حمله می سرا سانه بود. همه این را کند. با مراکز حیاتی دولت در  این وجود، تمام این حرفها هم اف

ها در مورد موجودات های رنگی و قشییینگ دولتی و تلویزیوندانسیییتند. در همان روزهایی که روزنامهمی

کرد، من و برادرانم توسط پدر و مادرمان پراکنی میفضایی و مردم دوژخانا و مزخرفاتی از این دست سخن

 یافتیم. حقیقتهایی اندکی که در مورد جنگ قابل اتکا بود، احاطه می دیدیم و بهآموزش می

 

در این بین، بیش از همه، مادرم موثر بود. او معلم بود و در دبسیییتانی دولتی تدریس می کرد. زنی 

سیعش  شیده بود که کتابهای زیادی را خوانده بود و هیچ وقت از انتقال معلومات و سرد و گرم چ سواد و  با

شد. با این وجود، ناچار بود در زمانی که به کار رسمی اش در مدرسه مشغول بود، مطابق به ما خ سته نمی 
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آیین نامه های رسمی، با شور و شوق و مهارت بسیار، دروغهایی آشکار را در مورد مردم و جنگ به خورد 

شدند. مادرم از این که ناچار ببچه سوب می  شاگردش مح صوم و کوچکی بدهد که  ود چنین کاری های مع

دانسییتند. در محیط کاری، ی دیگری نداشییت. همه قوانین بازی را میرا بکند. بسیییار ناراحت بود. اما چاره

شاری بر همه وارد می سر جنباندن برای هیچ کس باقی نمیچنان ف ماند. همه ناچار بودند مو شد که مهلت 

ور بود همانطور که تبلیغات دولتی هر هفته رنگ به مو از مقررات پیروی کنند. به همین دلیل هم مادرم مجب

شتها سازگار کردند و توجیهی تازه برای بدبختی و بیچارگی مردم میعوض می شیدند، خود را با این بردا ترا

کرد شد، در فرآیند انتشار دروغهای شاخداری که جنگ را تحریف میکند و همان طور که از او خواسته می

 کند. و پنهان می ساخت، شرکت

ای از نافرمانی در رفتارش ظاهر ای نداشییت. به محض آن که کوچکترین نشییانهدر واقع مادرم چاره

دادند. ی جاسوسی داشتند، او را لو میهایی هفتگی که با مقامات ادارهشد، نزدیکترین دوستانش در جلسهمی

بینند، گزارش دهند. ان میها، هرچه را که در محیط کاری از دیگردانسیییتند که باید در این جلسیییههمه می

توانست نوکر دیدن یک رفتار خائنانه و گزارش ندادنش به معنای همدستی با خرابکار بود. خرابکاری که می

شد. برای همین هم هیچ کس در بین مردم  ست پنهانیِ اهالی دوژخانا با ضایی، یا همد زرخرید موجودات ف

ا لو ندهد. کسیی که از این تعداد کمتر افشیاگری وجود نداشیت که در هر سیال دسیت کم یکی دو نفری ر

شیید. به همین دلیل هم مادرم ناچار بود با گرفت و دیر یا زود دسییتگیر میکرد، مورد سییونظن قرار میمی

لبخند دروغینی به پهنای صیییورتش به سیییر کار برود، و با حالتی حق به جانب چرندیاتی که به تازگی در 

ی پیش عقایدی متضاد با آنها را درس ود را تدریس کند. چرندیاتی که تا هفتهرسانه های دولتی اعالم شده ب

شیییان عمل کنند و حقایق ی ملتیها مثل خودش به وظیفهی بچهداد. مادرم امیدوار بود که والدین همهمی

شان آموزش دهند. همان طور که همهجنگ را به بچه ست برای زندگی کردن با دیگرای آدمها میهای ن، و بای
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شغلی دولتی آماده می ست جنگیدن را هم یاد بگیرند. وگرنه جز مدتی کوتاه در ، میشدندبرعهده گرفتن  بای

ی والدین بود که نسل بعدِ ملت را برای زنده ماندن آوردند. این وظیفهجهانی انباشته از بوی جنگ دوام نمی

ند که به خاطر شیییرای ما ناگفته ن ته  ند. الب یت کن با هم همکاری و جنگیدن ترب ط جنگی همه در این مورد 

کردند. مادرم در وقت آزادش، یعنی هنگامی که به کار در ادارات دولتی اشتغال نداشت، به عنوان عضوی می

نه خا هانی در  یت می کرد و پن عال لت ف مت م قاو مد از جنبش م چهمان کالسکارآ های هایی را برای ب

 داد.   هایمان تشکیل میهمسایه

شت جنگید، و در مادرم  سته بود. تمام عمرش را در راه هدفی که به آن اعتقاد دا شای ستی زنی  به را

ای دولتی ای از دوستانش شبانه به کتابخانهنهایت شجاعانه در این راه کشته شد. او را زمانی که به همراه عده

کرد، دستگیر کردند. جاسازی میهای روشنگر را ال به الی کتابها ای از دست نوشتهنفوذ کرده بود و مجموعه

سیاهچالنامهطبق آیین سه روز در  شنهای ادارهها برای مدت  سی با خ سو ضدجا شیوهی  ها از او ترین 

شان این بود که اعترافی  شده بود. هدف بازجویی کردند. درست همانطور که در دستورالعمل های اداری ذکر 

اش را دسییتگیر کنند، و یا همدسییتان دیگرش را نوادهبه دسییت بیاورند که بتوانند به کمکش اعضییای خا

سایی کنند. با این وجود، این بازجویی طبق قانون نمی سه روز ادامه یابد. چون تعداد شنا ست بیش از  توان

ی همدستهای دور و نزدیک و ی جاسوسی کافی بود. اگر قرار می شد همهکمی از قربانیان جدید برای اداره

ستقیم  سی باقی نمیهمکاران غیرم ستگیر کنند، دیگر ک ستقیم یک خرابکار را د ماند و کارمندی در امان و م

ماند که بتواند چرخ ادارات دولتی را به گردش در آورد. همه همدسیییت بودند، و همه درگیر جنگ، و نمی

 دانستند. همه هم این را می

سه  سه روز مقاومت کرد، به طوری که نه ما  شجاعانه در این  ستگیر مادرم  برادر و نه پدرمان، از د

شار بازجویان در  سالخورده و بیمار بود، زیر ف سیبی ندیدیم. با این وجود، یکی از همکارانش که  شدنش آ
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مان دوسییتش داشییتیم. هایش همبازی بودیم و مثل خالهمان بود، و از بچگی با بچهگذشییت. او زن همسییایه

 شد. نزدیک پنجاه سال داشت که سن زیادی محسوب می

شیری زخمی در قفس می سو پدرم در مدتی که مادرم را برده بودند، مثل  سو و آن  غرید و به این 

اش را پیدا کند  و نجاتش دهد. مردی بلند قد و تنومند بود، که کرد جای زندانی شییدنرفت و سییعی میمی

فته به راستی به شیر شباهتی اش به یادگار مانده بود و با آن موهای بلند و آشجای زخمی قدیمی روی گونه

کرد، خیلی دیر به محل های دولتی اشییغال میداشییت. با وجود جایگاه مهمی که در سییلسییله مراتب اداره

سه روز بازجویی سر ارتش بود. یکی از اختفای مادرم پی برد، و در این مدت  شده بود. پدرم اف سپری  اش 

قدرت زیادی داشت. وقتی خبردار شد که مادرم را به  نامدارترین افسرهای ارتش دولتی که در ستاد مرکزی

ای مرخصییی گرفت و به کمک اند، به بهانهاردوگاه کار اجباری مخوفی در سییرزمینهای شییمالی منتقل کرده

شتند، از مجرای حلقه سرانی که در آن منطقه اقتدار دا های اهالی بومی آن منطقه به آن اردوگاه حمله کرد. اف

شتند. به این ترتیب وقتی در ساعت آزادِ پس از بین ارتشی پنهانیِ اخوتی که ها وجود داشت، با او ارتباط دا

اش برخاستند. هرچند یکی دو نفر کار اداری شان او را دیدند و پیشنهادش را شنیدند، با جان و دل به یاری

در برابرش مقاومت  از آنها که در شییب حمله مسییئول حراسییت از اردوگاه بودند، طبق مقررات با تمام قوا

کردند. اما پدرم ذاتا رهبری نظامی بود. آنقدر خوب نیروهای کوچک زیر فرمانش را سازماندهی کرد که پس 

سر کار اداری ستان خودش را که بر  شد و همه، از جمله همد سربازان نگهبان پیروز  ساعت بر  شان از چند 

 بودند، به قتل رساند. 

کرد. شرایط زندگی در ادوگاه به قدری سخت بود که هرکس تنها برای پدرم اسیران اردوگاه را آزاد 

ی پلیس زخمی شیییده بود، های وحشییییانهآورد، و مادرم که به خاطر بازجویییک دو ماه در آنجا دوام می

نتوانسیییت از این مهلکه جان سیییالم به در ببرد. پدر اردوگاه را به آتش کشیییید و تازه آن وقت فهمید که 
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سرش تنها  شت که هم صی کوتاهش در حالی بازگ ست. پدرم از مرخ شته ا شتر در آنجا درگذ چند روز پی

 زد. خون جلوی چشمانش را گرفته بود و برای مدت یک هفته با هیچ کس حرف نمی

آید، افسیییری قاطع و رهبری بانفوذ بود. در واقع یکی اش به زندان بر میپدرم، همان طور که حمله

سه آدم مقتدر در  سربازانی خشن و نیرومند فرمان میاز دو  سیار و  شکریانی ب راند. نیروهای مسلح بود. بر ل

شاپیش همه  سوار بر تانک بزرگی پی شت دولت رژه می رفت،  شنهای بزرگدا سربازانش در ج وقتی همراه 

ده آویخت. مدالهایی که بابت سرکوب خرابکاران دریافت کرکرد و مدالهای فراوانی را به سینه میحرکت می

بود. روزها را در سیییتاد فرماندهی ارتش می گذراند و برنامه های خرابکاران ملت را که جاسیییوسیییان 

ی کردند، وارسیییی می کرد. با وجدان کاری زیادی، وظایفش را به عنوان یک فرماندهاش افشیییا میایحرفه

سلح را به حرکت در م سپاهیانی تا دندان م هایی که آورد و به محلهینظامی انجام می داد. هر از چند گاهی 

اش را نادیده کرد. هیچ وقت نشیییده بود وجدان کاریخرابکاران ملت در آنجاها پناه گرفته بودند حمله می

شم شی مهم چ سیدگی به گزار شنایی از پیگرد و اعدام بگیرد و از ر سی از ملت را به خاطر آ شی کند یا ک پو

 مصون بدارد. 

ست هم  شه پیروز بود. می بای ضباط که به کوکتل همی شهروند عادی و بی ان شت  شد. از یک م با

صمم او چه بر می سربازان قوی و م سنگ مجهز بودند، در برابر  سر مولوتوف و  سر بزنگاه  شه  آمد؟ همی

سید و خرابکاران را در خانهمی صره میهای تیمیر رحمانه همه را کردند، بیکرد. اگر مقاومت میشان محا

هایشان را هم. چون قانون در این مورد صراحت داشت. زن ابکاران را، بلکه زنان و بچهکشت. نه فقط خرمی

سرنوشت دشمنان ی خرابکارانی که موقع درگیریو بچه ها همراهشان بمانند و دست به مقاومت بزنند، در 

 بایست مجازات شوند. شدند و میدولت شریک می
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سب سردار الیق و بی رحمی بود. اگر بر ح ستش به رهبران خرابکاران می پدرم  صادف د سید، ت ر

داد ناخنهایشان را بکشند و آب جوش به خوردشان داشت. دستور میآنها را برای سه روز در زندان نگه می

سم همه ست همان طور که قانون بدهند، تا ا شان می کرد. در شان را اقرار کنند. بعد هم اعدام ستان ی همد

شت، اخمهایش در هم بود. وجدانش بابت کارهایی کارها، وقتی به خانه بر میتعیین کرده بود. بعد از این  گ

شیید. خودم یک بار دیدم که بعد از اعدام یکی از که مجبور بود در سییاعتهای اداری انجام دهد ناراحت می

ش شکی در اتاقش را باز کردم تا برای  ساعتی در اتاقش قدم زد و وقتی یوا شهور، برای چند  ام خرابکاران م

کند. وقتی بعدها از او دلیلش را صییدایش کنم، دیدم پشییت میز بزرگش نشییسییته و دارد هق هق گریه می

سیار قدیمی ستان ب سی که اعدام کرده، از دو سیدم، گفت آن ک شده پر اش بوده که از کودکی با هم بزرگ 

ستنش و دختر بچهبودند. در جریان حمله به خانه سالهی دوستش، زن آب شده بودند. اش ی چهار  شته  هم ک

سوب میای که پدرم، پدرخواندهدختر بچه صدا میاش مح ست زد. با این وجود نمیشد و او را عمو  توان

هنگام انجام وظیفه از خودش ضییعف نشییان دهد. از یک طرف همه از بچگی آموخته بودیم که هنگام کار 

داد، کترین سییسییتی یا لغرشییی رخ میکردن باید درسییت از قوانین اطاعت کرد، و از طرف دیگر اگر کوچ

 شد. کردند و فوری پاکسازی میهمکارانش و سربازانش به مقامات گزارش می

سایه شبی بود که با هم شب را که پدرم گریه کرد خوب به یاد دارم. چون همان  ساختمان آن  ها به 

اتی بود که خیلی سر و صدا وزارت کشور حمله کرد و معاون وزیر را با محافظانش به قتل رساند. این عملی

شتند کرد و روزنامه سوبش کردند که ها در موردش خیلی نو شده من سخ  شکری از آدمهای چتربازِ م و به ل

آید که پدرم موازی با نقش مهمی بشقابهای پرنده شب قبلش روی شهر رهایشان کرده بودند. از اینجا بر می

شیید گفت شیید و یک جورهایی میم محسییوب میکه در دولت داشییت، بین ملت هم رهبری محبوب و مه

 شناختیم.تر و نیرومندتر از او نمیرهبر نهضت مقاومت ملت بود. چون هیچ رهبری را قاطع
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فردای آن روزی که ملت در وزارت کشور عملیات انجام داد، وقتی پدرم به سر کار رفت، گزارشی 

بود. این جاسوس، پدر یکی از کسانی بود که  ای برایش فرستادهروی میزش بود که یکی از جاسوسان حرفه

بایسییت خبرچینی اش که میهمراه پدرم در عملیات شییرکت کرده بود. او از بخت بد در سییاعت کار اداری

ی خودش پیدا کرده بود. در نتیجه با همان وجدان کند، بقایای بمبهای دسیییت سیییاز را در زیرزمین خانه

ا گزارش داده بود. خبرچین، مرد بدی نبود و شییکی در عشییق و مان داشییتیم، موضییوع رای که همهکاری

ی ملت انجام اش به پسرش وجود نداشت. خودش هم چند بار زیر دست پدرم در عملیات خرابکارانهعالقه

نامه درست کرده بود. ی ما گذرانده و با برادرانم اعالمیه و شبوظیفه کرده بود. یکی دو شب را هم در خانه

کرد، پسییرش را لو داد. اش حکم میاش. به هر صییورت، همان طور که وظیفهشییناختموب میبرای همین خ

ی دیگری نداشت. در ساعت پدرم از این که یکی از همدستانش شناسایی شده خیلی ناراحت شد، اما چاره

ش ستگیر کرد و زیر  سرک را د ساس آن عمل کند. پس پ کنجه اداری گزارش را خوانده بود و ناچار بود بر ا

سمها را نداند، چون  سم یکی دو نفر دیگر از همدستانش را از او بیرون کشید. البته ماجرا این نبود که این ا ا

ستگیر آن زندانی و همه سری که د شور حمله کرده بودند. پ ستانش با فرماندهی خودش به وزارت ک ی همد

خودِ پدرم سییر باز زد. موقعیت او در  شییده بود خوشییبختانه آنقدر باهوش و فداکار بود که از معرفی کردنِ

ساس و مهم بود که وظیفه ضت مقاومت ملت به قدری ح سله مراتب نه ی مبارزان بود که به هر ی همهسل

قیمتی او را محافظت کنند. از این رو پسر نگون بخت زیر شکنجه دوام آورد و با وجود آن که چند نفری را 

شاره نکرد که رهبری عملی شکنجهلو داد، هیچ ا سر رئیس  ست. اگر چنین میات با خودِ اف کرد گران بوده ا

کند، همکارانش در شیید و حتا اگر پدرم هم به طور سیینتی خودکشییی نمیهایی ثبت میهمه چیز در پرونده

سراغش می صله بعد از پایان کار اداری رفتند و دستگیرش میساعت اداری  کردند. همان همکارانی که بالفا



28 

 

فشانی محل کارشان به صورت سربازانی از جان گذشته در عملیات ملت تحت فرمان او جان روزانه و ترک

 کردند.می

اش با همین کشمکشها به پایان رسید. پدرم بعدش با آن روز که پسرک دستگیر شد، ساعات کاری

مردم در  شییتاب تمام به خانه برگشییت و موضییوع را برای من و برادرم تعریف کرد. قانون در مورد این که

توانسیییت بعد از پایان هایشیییان چه کارهایی بکنند یا نکنند، خاموش بود و به همین دلیل هم پدرم میخانه

ی ی مردم. این بود که مرا به خانهخواهد بکند. درست مثل بقیهاش هر کاری که دلش مییافتن ساعت کاری

ستانِ لو رفته شدار داد تا فرهمد ستاد و به آنها ه سرک فر ساعات ی پ ار کنند. بعد هم به اتفاق خبرچین که 

اش پایان یافته بود، به زندان ارتش شبیخون زد تا شاید بتواند پسرِ خبرچین را نجات دهد. اما نگهبانان کاری

موقع اعتراف گرفتن از او آنقدر خشونت به خرن داده بودند که جوانک بخت برگشته چالق شده بود. برای 

فرار کند و با شلیک یکی از نگهبانان کشته شد. پدرم و مرد خبرچین که پسرش را  همین هم نتوانست سریع

شدند. اما چاره ای نبود و باید با واقعیت کنار می ضوع ناراحت  ست داده بود خیلی از این مو آمدند. به از د

 هر صورت جنگ بود دیگر.  

شد، خلق و خوی خوب و مردم سدارانهپدرم وقتی پیرتر  ت داد. در خانه خیلی کم با ما اش را از د

کند. من و دو برادرم دیدیم که عکس مادرم را جلویش گذاشیییته و دارد گریه میزد و گاهی میحرف می

شهرتی  ستمدار خبره برای خودم  سیا شده بودیم. من به عنوان یک  دیگر در این موقع برای خودمان مردی 

شتم به یکی از  ست و پا کرده بودم و به تدریق دا ضای مهم هیأت دولت تبدیل مید شدم. دو برادرم هم اع

ام که آدم خانواده دوسییتی بود، خیلی زود ازدوان کرد و هریک در جایی اسییتخدام شییده بودند. برادر بزرگه

نه تامین هزی با نفوذی که ی سییینگین زندگی زن و چهار بچهبرای  اش به تجارت فوالد روی آورد. پدرم 

شت، قراردادی پرسودی بر شد که به تدریق به یکی از طرفهای کرد. همین برگ برنده باعث ایش جور میدا



29 

 

ی اصیییلی قرارداد ارتش تبدیل شیییود. ارتباطش با ارتش این مزیت را هم داشیییت که در عملیات شیییبانه

شد توانست عصای دست پدرم باشد که کم کم پیر میشناخت و میها را خوب میمان، راه و چاهخانوادگی

کی و چابکی قدیم را نداشت. در حدی که یک بار وقتی برای قطع کردن لوله های گاز یک نیروگاه و آن زیر

شود. پدرم و برادر بزرگه سیر  شتند و با همکاری رفته بودیم، نزدیک بود ا شی با هم دا ام اوایل زندگی خو

 دادند.صدایی انجام می ی ذوب فوالد برادرم عملیات پر سر وگذاری در کارخانهها شبها برای بمبهمسایه

تر از اش هم به او شبیهبیشتر به مادرم  رفته بود. قیافهی متفاوتی با ما داشت. برادر کوچکترم روحیه

سیخِ پدر پدرم بود. بر خالف من و برادر بزرگم که دماا بزرگ و چانه سیخ  سیاه و  ی چهارگوش و موهای 

شت و موهایش فرفری بود. زندگی آرامی را میای ظریرا به ارث برده بودیم، او دماا و چانه گذراند و ف دا

ی جنگی نداشت. البته مثل تک تک شهروندان دیگر در جنبش مقاومت ملت عضویت داشت مثل ما روحیه

نگ ادا می عد هم در و سیییهم خودش را در ج مه داد. ب گاه خوب ادا یک دانشییی کرد. تحصییییلش را در 

شگاه شغآزمای شتههای تحقیقاتی همانجا م صش یک چیزی در ر ص شد. تخ شیمی بود که من ول به کار  ی 

 آوردم. درست از آن سر در نمی

هایش ازدوان کرد، برادر کوچکم دوسییتان خودش را داشییت و بعد از این که با یکی از همکالسییی

سابیدیدیمش. به نظر نمیدیگر ما کمتر می ست و ح ساعت کارش فعالیت در سید بعد از پایان  شتهر  ای دا

گذاری مناطق گفت به جای رو در رو جنگیدن و بمببرد، با تمسییخر میباشیید. پدرم هر وقت از او نام می

های زیرزمینی ملت چاپ کند. دهد مقاله و اعالمیه تهیه کند و با اسییم مسییتعار در مجلهحسییاس، ترجیح می

ا که همگی به مخاطره عادت ی مالبته این کار هم خطرناک و مهم بود. اما برای یکی از اعضیییای خانواده

دادیم، تا آن که سیالها شید. ما او را چندان در میان خودمان راه نمیداشیتیم، سیبک و پیش پا افتاده تلقی می

مان را اجرا بعد، خبر جالبی را از آزمایشیییگاهش برایمان آورد و با هم یکی از آخرین عملیات خانوادگی
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برادر به اتفاق پدرمان در عملیاتی پرخطر شییرکت کردیم، که در کردیم. یعنی پس از سییالها دوباره هر سییه 

 شد.مان هم محسوب میضمن آخرین عملیات

گفت در آزمایشگاهی موقعی که برادر کوچکه این خبر را آورد، ابتدا کسی حرفش را باور نکرد. می

توانند مردم یک شهر را میاش تحقیق بر روی بمبهای شیمیایی خطرناکی است که کند و وظیفهسری کار می

شم به هم زدنی به یک توده شت و خون تبدیل کنند. پدرم با وجود جایگاه بلندی که در چ ی گندیده از گو

در ارتش داشت، تا این موقع چیزی در این زمینه نشنیده بود. اما من که در این هنگام برای خودم موقعیت و 

ستند که دولت نفوذی به هم رسانده بودم و از خیلی چیزها  شتم، سخنانش را تایید کردم. همه می دان خبر دا

کند. طبق ای وجود دارد و بمبهای میکروبی و شیمیایی برای سرکوب ملت درست میمراکز پژوهشی مخفی

شند. به همین  شته با ضوع خبر دا شد ارتش قرار نبود از این مو سران ار ضوع اف سیت مو سا قانون به دلیل ح

ی ساکنانش دانست. آن شهر آسیایی که بین جنگل قرار داشت و همهن مورد چیزی نمیدلیل هم پدرم در ای

ها قربانی شییده بود، هرچند آخرش گناه مرگ چند هزار مرده بودند هم به خاطر آزمایش یکی از این سییالح

 سان انداختند.نفر از ملت را به گردن موجودات فضایی حشره

که بر مبنای آن قرار است یکی از بمبهای شیمیایی تازه را روی  ای وجود داردگفت برنامهبرادرم می

مردم یکی از شهرهای صنعتی اطراف پایتخت بیندازند. ملت ساکن این شهرک در انجام عملیات خرابکارانه 

دادند و در عمل تولید صنعتی را در منطقه تعطیل کرده بودند. پدرم بعد از خیلی غیرت و اشتیاق به خرن می

اند پروازی روی این شهر ز پیگیری، خبردار شد که به یکی از واحدهای نیروی هوایی ماموریت دادهچند رو

انجام دهند و یکی از مراکز خرابکاران را بمباران کنند. احتماال بمب شییییمیایی هم در همین بین قرار بود 

دیگر، تمام ملتی که روی شهر رها شود. آن شهر حدود هشت هزار نفر جمعیت داشت. مثل تمام شهرهای 

ند اعالم در آن زندگی می کردند در جنگ درگیر بودند. اصیییوال همه درگیر بودند. هیچ کس نبود که بتوا
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طرفی کند یا از جنگ کناره بگیرد. همانطور که کار نکردن و بر عهده نگرفتن یک مسیییئولیت اجتماعیِ بی

شرکت نکردن در جنگ هم ناممکن ت صور نبود،  سته قابل ت ضویت در طرفی شد. بیلقی میشای حتا از ع

تر بود. چون از یک طرف در سیییاعتهای اداری نیروهای دولتی گروههای زیرزمینی خرابکاری هم خطرناک

فرسییتادند، و از طرف دیگر اعضییای خانواده و های کار اجباری میکردند و به اردوگاهفرد را دسییتگیر می

ی انقالبی و ت اداری طرف را از ترس همدسییتی با دولت محاکمهطرف بعد از پایان وقهای آدمِ بیهمسییایه

شت و قربانیانش را با بیمعموال اعدام می سی تفاوتی کامل میکردند. جنگ منطق خودش را دا گرفت. هر ک

ستگاهها، یا بمبممکن بود موقع خرابکاری در نیروگاه شود و اطرافیانش گذاری در ای ستگیر  های راه آهن د

د. به همین دلیل هم همه در تار و پود جنگ بزرگ تنیده شیییده بودند. آن تیمسیییاری که دسیییتور را لو بده

دانست که مردم آن شهر دانست. میآزمایش بمب بر شهر صنعتی مورد نظر را صادر کرده بود هم این را می

شرکت می ستور داده  کنند. به همین خاطر همهمه از کوچک و بزرگ و زن و مرد در عملیات خرابکارانه  د

شمی می شان بزنند. به این ترتیب هم دولت از ملت زهرچ گرفت و پیروزی بزرگی را به بود با یک تیر دو ن

شیید و دانشییمندانی مثل برادر کوچکترم کرد، هم این که کارآیی بمب شیییمیایی آزموده مینام خود ثبت می

 قربانیان حادثه تحقیقاتشان را ادامه دهند.  یتوانستند برای چند سال بر روی اجساد مچاله شده و سوختهمی

شد. طرف یکی از  شته می  سختی پنهان نگهدا صادر کرده بود، به  ستور را  سری که این د هویت اف

سی به هویتش پی نمیامرای بلندپایه سی بود و مطمئن بود که ک سو ضدجا سازمان  برد. خودش خواهری ی 

شت که با خانواده صنعتی زدا شهر  سته و کرد. میندگی میاش در همان  ضای برج گفتند خودش هم از اع

اش، مهم نهضییت مقاومت ملت اسییت. روزی که دسییتور حمله را صییادر کرده بود، بعد از پایان کار اداری

سته بود تا به ملت اخطار دهد  شته بود و از او خوا مستقیم به آن شهر رفته بود و خواهرش را در جریان گذا

شهر را تخلیه کنند. خ شناهای گروهی عملیاتی کوچکی بود که به برادر و  ضا یکی از آ ست بر ق واهرش د



32 

 

بزرگترم مربوط بود. با این وجود، ما نتوانستیم در ابتدای کار هویتش را شناسایی کنیم. اما من که سرنخ را به 

کنم. این طوری  دست آورده بودم، از نفوذ و موقعیتی که داشتم استفاده کردم و توانستم نام و نشانش را پیدا

ی خاص خودم تبدیل بود که یک صیییبح زود به اتفاق گروهی از دوسیییتانم که به تدریق به دار و دسیییته

شد، ترورش اش خارن میی او حمله کردیم و موقعی که داشت برای رفتن به اداره از خانهشدند، به خانهمی

ساعت کار اداری گ شروع  شته بود. طرف زرنگکردیم، در حالی که تازه چند دقیقه از  تر از چیزی بود که ذ

دانسییت که وقتی راز عملیات را پیش خواهرش افشییا کند، ترورش خواهند کرد. برای کردیم. میما فکر می

همین هم بنا بر قوانین قائم مقامی برای خودش تعیین کرده بود تا در غیابش عملیات را رهبری کند و قتل 

مه پیش برود. هی گاه اداریعام ملت طبق برنا به جای نا  ما من که ب نداشیییت. ا ماجرا خبر  ام چ کس از این 

شهای زیادی را می شینش معلوم نبود و من هم نمیگزار شدم. هویت جان ستم خواندم، از ماجرا خبردار  توان

کردند و ممکن بود سر و کارم به بیش از حد کنجکاوی به خرن دهم وگرنه اطرافیانم در محل کارم شک می

ی ضدجاسوسی بیفتد. موقعیت ممتاز من در سلسله مراتب اداری به این معنا نبود که ی مخوف ادارهبازجوها

های ماموران در امان هسییتم. این بود که در این مورد کاری نکردم. در ها و شییک و شییبههاز شییر خبرچین

شر شد به اتفاق پدر و دو برادرم به فرودگاهی که قرار بود حمله از آنجا  شود حمله کنیم و عوض قرار  وع 

 هواپیماها را از بین ببریم. 

این عملیات بزرگی بود. چون بر اسیییاس قوانینی که خودم هم در تصیییویبشیییان نقش داشیییتم، از 

شیید. در نتیجه الزم بود برای اجرای آن چند گروه با هم متحد شییوند. من ها به شییدت مراقبت میفرودگاه

راه آوردم، و پدرم هم یک گروهان کامل از کهنه سربازان جنگ ی رفقای پر شر و شور و جسورم را همهمه

ی زیادی در عملیات تخریب اش را آورد که با وجو دسیین و سییال زیادشییان تجربهدیده و همکاران قدیمی

سی بودند.  شاوندان زنش را آورده بود، که آدمهای زبر و زرنگ و نتر شتند. برادر بزرگترم چند نفر از خوی دا
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شیییان مردان و زنانی الغر و رنگ هم هفت هشیییت نفر از همکارانش را آورده بود که همگیبرادر کوچکم 

 پریده و عینکی بودند و از بس دست و پا چلفتی بودند نزدیک بود آنها را همراه خود نبریم. 

برای از بین بردن دیوارهای دفاعی و مرزهای پوشییییده از سییییم خارداری که دور فرودگاه وجود  

ایسیییت چند تانک را از یک اردوگاه نظامی بدزدیم و با آنها به فرودگاه حمله کنیم. حمله به بداشیییت، می

ی همان قرارگاه بود، بعد از ها هم کار مشییکلی بود، اما یکی از کهنه سییربازان پدرم که فرماندهقرارگاه تانک

ساخت و مجوزهای ورود را بساعت کار اداری صلی آنجا را  شکی کلیدهای ا رایمان جعل کرد. به اش، یوا

شد دسته سربازان برویم و تانکها را بدزدیم. برنامهاین ترتیب قرار  این  ی من و برادر بزرگترم با لباس مبدل 

 بود که بعدش به گروه برادر کوچکترم و پدرم بپیوندیم و همگی به فرودگاه حمله کنیم. 

در همین گیر و دار بود که پیوسیییتن یک گروه دیگر به ما ابعاد عملیات را دگرگون کرد. این گروه،  

شدند. هایشان شاگردان پدرم محسوب میی افسری تشکیل شده بود که بعضیاز گروهی دانشجوی دانشکده

بود. همیشه احتمال ها با هم کار خطرناکی در بین آنها چند خلبان هم وجود داشت. اصوال متحد شدن گروه

شت گروهی که یاری شنهاد میدا ساعات کار اش را به تو پی شد که  شده با شکیل  شتی خبرچین ت کند، از م

های نفوذی و قالبی آدمهای بدی را در اش با گروه تو تفاوت دارد. این البته بدان معنا نبود که گروهاداری

شییان تمام می شیید، معموال با م وقتی زمان کار اداریخودشییان جای داده بودند. ابدا این طور نبود. آنها ه

شتند، گروه کردند و عملیاتی مشابه را ی خود را درست میهای ویژهافرادی که با محیط کارشان ارتباطی ندا

 دادند. انجام می

ناهماهنگ کردنِ سیییاعتِ کار اداری در گروه ی ضییید ها تدبیری بود که ادارههای خبرچیناین 

سی برای سو شیده بود و در کل اعتماد بین گروهها را خیلی کاهش  جا نفوذ در گروههای عملیاتی ملت اندی

شنهاد یاری هر  ست و پی ساعت کار اداری دیگران چه زمانی ا ست معلوم نبود  داده بود. چون حاال دیگر در
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شد. برای همین هم می بایست حسابی احتیاط میی ادارهتوانست تلهگروهی می کردیم. ی ضدجاسوسی با

شان می ضای این گروه تازه را ن ساعت کاری اع سنادی که  شان میا سناد ن داد که داد، کامال معتبر بود. این ا

ساعت کار اداری ساعاتی جز  سر میآنها در  ستهشان به  شای ساعات برند و بنابراین  ی اعتمادی بودند. در 

ملت حساب کرد. اما ایراد کار اینجا بود که  یشد به عنوان همرزمانی مطمئن روی همهمی خارن کار اداری

 های خبرچین و نفوذی هم اسنادی معتبر از این دست را در اختیار داشتند. تمام گروه

وارد اعتماد کرد. با پیوسییتن این گروه از خلبانها، عملیات ما  به هر صییورت پدرم به این گروه تازه 

اد کرد که به جای از بین بردن هواپیماها، آنها را به پرواز در ابعادی تازه به خودش گرفت. یکی از آنها پیشنه

های دولتی را با همان بمبهای شیییمیایی مورد حمله قرار دهیم. در این آوریم و یکی از مراکز تجمع کارخانه

ی دولت از هم گسسته شود. شرایط بخش مهمی از صنایع نظامی دولت فلق می شد و ممکن بود کل شیرازه

گذشت و خودش هم فکر به مذاق برادر بزرگترم خوش نیامد. چون در آمد او از همین راه صنایع میاما این 

هایی بود که قرار بود مورد حمله واقع شوند. یکی از خلبانها که آدم جوان و ساده صاحب چند تا از کارخانه

شکلی محل زندگی رهبر دولت  شنهاد قابل توجه را داد که به  را پیدا کنیم  و آن منطقه را لوحی بود، این پی

شد و در دقایق تر بود. چون حتی اگر رهبر دولت از ماجرا خبردار میبمباران کنیم. این از ترور خیلی مطمئن

شود و در محلهکرد، نمیآخر فرار می ست زیاد دور  شد. اما من و پدرم مخالف توان شته می  های اطراف ک

 این کار بودیم. 

گفت که ما با داشیییتنِ تانک و ر کودتا از ذهن برادر بزرگترم تراوش کرد. او میدر اینجا بود که فک 

توانیم با آن به سایر اردوگاه های نظامی هم حمله کنیم. در نتیجه کافی بود کنیم که میهواپیما قدرتی پیدا می

هان می جایی پن ها را  گهاین نیرو به جر ظامی دیگر را کم کم  مانکردیم و رهبران ن کردیم. وارد می ی خود

کرد سییاعتهای کاری را نادیده بگیریم و به کل از خدمت دولت بیرون برادرم در واقع داشییت پیشیینهاد می
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صبح اعالم کنیم  صنایع نظامی دولتی را در اختیار بگیریم و از فردا  برویم. یعنی همراه با تانکها و هواپیماها 

شیید و به ی ملت از قید خدمت به دولت رها مییب همهکه دیگر سییاعت کار اداری وجود ندارد. به این ترت

 پیوست. ما می

شت و هراس همه  شنهاد خیلی رادیکال و افراطی بود و باعث وح شد. همه این را قبول این پی مان 

شتند که ستم و خشونت دولت از هرن و مرن و آشوب بهتر است. برادرم معتقد بود سازماندهی ملت به  دا

ست که بتوان ستهقدری ه شود و از در گرفتن جنگ بین د های کوچک جلوگیری کند. اما د جایگزین دولت 

شت. اما برای بقیه شنهاد دا شی به قبول این پی شتیم. پدرم هم گرای صور ما در این مورد تردید دا ی ما قابل ت

ت ملت ای نداشییته باشییند و به کلی در خدمنبود که مردم اصییوال در کل شییبانه روز هیچ سییاعت کار اداری

ی پدرم ی زیاد چند سییاعتی بحث کردیم، و آخرش وزنهباشییند. به هر صییورت آن شییب با شییتاب و عجله

 ی برادر بزرگم عمل کند.ی عملیات را به او بسپاریم تا طبق نقشهسنگینی کرد و قرار شد اداره

شب با تانکها به فرودی مردم تا حدودی از اتفاقهمه  گاه حمله کردیم های بعدی باخبرند. ما همان 

و نگهبانانش را به مسیییلسیییل بسیییتیم. گروه خلبانها هواپیماها را به پرواز در آوردند و فردای آن روز هیچ 

مان با آغاز سییاعت اداری سییر کارمان نرفتیم. چنین کاری قابل تصییور نبود و دولت هیچ در این زمینه کدام

ستیم شت. برای همین بدون مقاومت چندانی توان ستگاه رادیویی را بگیریم و پیامهایی  آمادگی ندا یکی دو ای

سال کنیم و ملت را به خیزش و خرون از اداره ساار سیار  شان دعوت کردیم. این ایده از طرفی ب ده و از های

سید. برای همین ملت در ابتدای کار با ترس و احتیاط و بعدتر به انگیز به نظر میسوی دیگر خیلی هراس ر

 به آن واکنش نشان دادند.  کَنصورت سیلی بنیان

فروپاشییی سییاعت کار اداری از همان شییهری که قرار بود بمباران شییود آغاز شیید و به سییرعت به  

های محلی از مبارزان های دولتی و دسییتهجاهای دیگر تسییری پیدا کرد. ملت شییروع کردند به تخریب اداره
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شدند اعالم جنگ علنی دادند. چون می ملت با کسانی که همچنان در ساعت اداری در محل کارشان حاضر

همه به نوعی در جنبش مقاومت ملی عضویت داشتند، فرو ریختن نظم قدیمی خیلی به سرعت رخ داد. اسم 

و رسییم پدرم به قدری تاثیرگذار بود که سییربازها هم چنین کردند. تنها یک لشییکر بزرگ از مردمی که به 

زدند، دستورهای دولت اشتند و به زبان دیگری هم حرف میبخشهایی ناشناخته و دوردست از شهر تعلق د

را گوش کردند و برای جنگ با شییورشیییان که ما باشیییم به حرکت در آمدند. اما آنها را هم با همان بمبهای 

ی سییربازان که کن شییدند. بقیهشییان در چند سییاعت به کلی ریشییهشیییمیایی مورد حمله قرار دادیم و همه

ستند ما چند نمی شدند و بعد از آن دیگر مقاومتی در برابر ملت دان تا از این بمبها در اختیار داریم، مرعوب 

 بروز نکرد.

کنند و این روزها باب شده که کسانی از دوران پیش از آشوب تصویری رویایی و طالیی ایجاد می 

ی در آن روزگار بر همه جا اند که چه ظلم و ستمکنند. اما اینها از یاد بردهنظم و ترتیب دولت را ستایش می

های مسییلح ملت در هر محله و هر جاری بود. این نکته البته درسییت اسییت که بعد از نابودی دولت، دسییته

شمنی داد.  شمکش و د شهر به جان هم افتادند و آن وحدت و همدلی اولی جای خودش را به ک شه از  گو

سی به  ستر ست که ما امروز از نظر د سوخت برای گذراندن این هم انکار ناپذیر ا شامیدنی و برق و  آب آ

ضعیت بدتری از قدیم ستان و ست بود و زم ها داریم. با این وجود به نظر من کاری که گروه ما انجام داد در

های میان گروههای خودسری بابت آن وجدانم آسوده است. من هردو برادرم رو پدرم را در جریان درگیری

کرده بود، از دسیییت دادم. خودم هم برای مدتی رهبری یکی از این که از دل جنبش مقاومت ملت ظهور 

کوشیدم تا نظمی شبیه به دولت را که از ستم و سرکوب خالی باشد های بزرگ را بر عهده داشتم و میدسته

تاسیس کنم. اما با خیانت یکی از دستیارانم از ریاست ارتشی که تشکیل داده بودیم کنار زده شدم و به موقع 

شدند و خودِ او هم که  فرار ستیارم اعدام  ست د کردم و جان به در بردم. آنهایی که به من وفادار بودند به د
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های تانک به قتل رسید و به این ترتیب ارتشی ی رانندهی خلبانها بود کمی بعد به دست دار و دستهسردسته

 چکِ متخاصم تجزیه شد. که ما درست کرده بودیم و خیزش ملت را پیش برده بود، به گروههای کو

ستعار در تنامروز که در گوشه  سم م شواری زندگی میای با ا شهر را با کنم، ویرانهگدستی و د های 

آورم کنم و شمار زیادی از کشتگان آشوب بزرگ را پیش چشم میخیابانهای تمیز و منظمِ قدیمی مقایسه می

کار اداری و دعوت مردم به شییورش علنی کار  پرسییم که آیا ما با نقض کردن سییاعتو مدام از خودم می

ام این است که کارمان درست بود، هرچند درستی کردیم یا نه؟ پاسخی که بارها و بارها به این پرسش داده

که به تلفاتی باور نکردنی و انحطاط کامل تمدن انجامید. اما دست کم آدمها االن خودشان هستند و نیازی به 

بازی کر کاری و نقش  یا تهر ند و وقتی از خواسییی ندار ند، حتا وقتی ها و وجود خودشیییان دفاع میدن  کن

ی دولتی شرف بیشتری دارند. دهند، به نظرم نسبت به کارمندان اتو کشیدهترین رفتارها را نشان میوحشیانه

شید که تال شته با سانم. اطمینان دا شداری به هواداران دولت به پایان بر شته را با ه شهایتان بگذارید این نو

ثمر اسیییت و دیگر هرگز مردم زیر بار پذیرفتنِ سیییاعت کار اداری نخواهند رفت و بدون آن هم دولتی بی

 تشکیل نخواهد شد...
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 کرم کدو

 

سلولش هیچ روزنه  شت.  صوری ندا شت و فقط با یک چند روز گذشته بود؟ هیچ ت ای به بیرون ندا

شیید که کلیدی برای خاموش کردن نداشییت و همیشییه نور نور و سییوسییوزن روشیین میالمپ مهتابی کم

سلول کوچکش میوهم شه و کنار  سردش را بر گو سلولش در واقع یک جعبهانگیز و  سیمانی انداخت.  ی 

سیم کوچک ضای تنگ و دم کرده که به گوری  شاید هم به تابوتی بود، یک ف شت. یا  شباهت دا شده  شی  ک

 که عمودی نهاده باشندش. 

ای بر او گذشییته اسییت. اما هیچ تصییوری از درازایش دانسییت که روزهای طوالنیفقط این را می 

بردند تصویری از روزها را نزد هایی که برایش غذا مینداشت. در ابتدای کار تالش کرده بود با شمردن دفعه

صلی به ظاهر کوتاه بر شت. گاهی در فوا ای نان جو ایش تکهخود تولید کند. اما هیچ چیز نظم مشخصی ندا

بار نزدیک بود از و ظرفی آب می آوردند، و گاهی مدت طوالنی از غذا و آب خبری نبود. طوری که یک 

ها را دسییتکاری دانسییت عمدا زماناش را از دسییت داده بود و نمیتشیینگی بیهوش شییود. حس تشییخیص

کند. قدر نامنظم جلوه می کنند، یا در ذهن خودش اسیییت که فواصیییل بین غذا خوردن و بازجویی اینمی

ای دوام رسید هفتهکرد که به نظرش میوقفه آنقدر ادامه پیدا میبازجویی هم همین وضع را داشت. گاهی بی
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شتند و انگار که یک ماه او را در این سلول به حال خود  یافته است. گاهی مدتی طوالنی کاری به کارش ندا

 کرد؟ ال میرها کرده باشند. یا شاید هم این طور خی

طی تمام این روزهایی که مقیم این سییلول شییده بود، جز ده دوازده جمله نشیینیده بود. اصییال خبر 

اش ای درخشییان در سییابقهکرد، چیزی جز کارنامهاند. هرچه فکر مینداشییت برای چه او را به اینجا آورده

عالیت کرده بود. در بهترین مراکز دید. او تمام عمرش را صییادقانه و خالصییانه در راه آرمانهای حزب فنمی

شویق نایل  شفیاتش به دریافت مدال و ت شورش تحصیل و تدریس کرده بود، و بارها به خاطر ک تحقیقاتی ک

اش هم کامال وفادار و صییادق بودند. یک بار دخترش وقتی در سیینین بلوا بود و آمده بود. اعضییای خانواده

ستالین در جملهبدخلقی می شت. اما آن کرد، از رفیق ا شمگین دا ای یاد کرده بود که به دلیلی دیگر، لحنی خ

های مورد را هم بالفاصییله گزارش داده بود و دخترش را برده بودند و بعد از سییه ماه بازپروری در اردوگاه

ستایی آزادش کرده بودند. بعد از آن دیگر دخترش هیچ بداخالقی شه با رو سیار به ندرت و همی ای نکرد و ب

 کرد. محبت زیاد از رفیق استالین یاد می مهر و

سه سته بودند. بعد هم به جز جل شک شده بود، بازوی چپش را از آرنق  ستگیر  های روز اول که د

زدند، کسییی را ندیده بود که بخواهد بابت درمان آن کمکی بطلبد. غذا را بازجویی که مدام در آن کتکش می

ستادای روی دیوار برایش میاز دریچه سلولش نمیفر صوال کسی را در  صدایی نمیند و ا شنید، مگر دید و 

کرد. در این روزهایی که حسابش از دستش در ی سلول را که بسیار هم بد کار میی هیس مانند تهویهزمزمه

رفته بود، اسییتخوان بازویش به تدریق جوش خورده بود. برای کسییی مثل او که سییالها در دانشییگاه آناتومی 

سان تدری ست ان سلولش جز یک د ستش افتاده، اما در  شن بود که چه اتفاقی برای د س کرده بود، کامال رو

لباس زندانِ ژنده که بر تنش بود، هیچ ابزار دیگری نداشت که بخواهد با آن دستش را آتل ببندد. این بود که 

حرکت نگه امکان بیبرای مدتی بسیار طوالنی درد و رنق وحشتناکی را تحمل کرده بود و دستش را در حد 
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شود. با این وجود چندان در  ستش منتهی ن شدن د شکستگی به خونریزی داخلی وخیم یا فلق  شته بود تا  دا

سالش باال بود و مدتی دراز طول می سن و  شده بود.  ستگیاین کار موفق ن شک شید تا زخمها و  ها ترمیم ک

ی د که دسییت چپش کق شییده و دامنهدیخورد، میشییود. اما حاال که کم کم اسییتخوان دسییتش جوش می

 حرکتش بسیار محدود شده است. 

در ابدیتی که در سییلولش گذراند، بارها و بارها به گناهی که قاعدتا مرتکبش شییده بود، فکر کرده 

شت دیوانهبود. ولی به هیچ نتیجه سکوت دایمی و تنهایی مداوم کم کم دا سیده بود.  کرد. مرز اش میای نر

شییید که طبق آن مرتکب قتل و اش درهم رفته بود و کم کم خاطراتی در ذهنش پدیدار مییرویاها و بیدار

شده بود. اما بعدتر متوجه میخرابکاری در کارخانه ضد حزب  شد که اینها را ها، و حتا بدتر از آن، تبلیغ بر 

ست و واقعیت ندارد. نمی ضای خانوادهدر خواب دیده ا سر اع ست بر  ستدان سرش که اش چه آمده ا . هم

چند سییالی از او جوانتر بود، اما زودتر پیر شییده بود را همان روزهای اول دیده بود. پیکرش بسیییار خمیده 

ی پرچروک و زد و در چهرهشییده بود و معلوم نبود چه بالیی سییرش آورده بودند که یک کلمه حرف نمی

 شد. اش، وقتی با شوهرش روبرو شد، هیچ احساس مثبتی نمایان نمسخ شده

یکی از دانشییجویانش را در این میان دیده بود که در یکی از جلسییات بازجویی حاضییرش کرده 

شکنجه می شتند و تنها آن مرد جوان را  ستثنایی کاری به کار او ندا سه به طور ا دادند. هیچ بودند. در آن جل

شجویی بود که در یک پروژهنمی ی انگلهای ی دربارهی پژوهشفهمید ارتباط او به این جریان چیست. او دان

کرد. حتا قبل از این که آن دو را با هم روبرو کنند، دانشجوی نگون موجود در گوشت گاو با او همکاری می

بخت را آنقدر زده بودند که صورتش قابل شناسایی نبود، و فقط وقتی نام و نشانش را گفتند، از روی قد و 

شکنج ست.  شاگردش ا شد که همان  شت. خودِ قامت بلندش متوجه  سودی ندا ه کردنش در برابر او هیچ 

اش را شییکسییته بودند. بازجو هم فقط از او توانسییت حرف بزند، چون آروارهجوان در وضییعی بود که نمی
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شده و دارد از دور منظرهکرد. حس میسؤال می سلخی ظاهر  شده که در م بیند. ای را میکرد روحی نامرئی 

شم از هوش رفت، دوباره به در کل این مدت او را کامال نادی ش ده گرفتند و وقتی جوانک برای بار پنجم یا 

دید بابت این که این یک بار را کتک نخورده و به جایش سلولش منتقلش کردند. در حالی که با خجالت می

 اند، خوشحال و سپاسگزار است!شاگردش را زده

احتی نکرد از این که در انزوای سلولش ها تمام شد، چندان احساس ناربا این زمینه، وقتی بازجویی

های دردناک بازجویی، فقط یک نفر با او باقی بماند و کسییی کاری به کارش نداشییته باشیید. در تمام جلسییه

هایش دوخته ی امنیت بود که داس و چکش براقی روی سییردوشیییحرف زده بود. آن هم یک افسییر اداره

اید از ترس این که خون و اسییتفراا او روی یونیفرم بودندو خودش در بازجویی شییرکت فعال نداشییت. شیی

زدند و فقط گاهی موقع کتک زدن اش کند. بر خالف بازجوها که هیچ حرف نمیشییییکش بپاشییید و آلوده

زد. اما فقط یک جمله را رسییید، این افسییرِ تر و تمیز زیاد حرف میشییان به گوش میصییدای هن هن کردن

فت: می مه چیز را »گ ند هیچ «بگواعتراف کن، ه ید اعتراف ک با چه چیز  به  که  ، و در برابر این پرسیییش 

 داد. توضیحی نمی

آنقدر در تنهایی سیییلولش مانده بود که این روزهای بازجویی برایش به یکی از کابوسیییهای گاه و 

بیگاهش شبیه شده بود. حاال دیگر استخوان دستش جوش خورده بود و زخمهای فراوانی که بر بدنش دهان 

کشید و ای سوت میه بودند، به تدریق خوب شده بودند. همچنان یکی از گوشهایش با صدای آزارندهگشود

شدن دندانهایش نمی سته  شک سفتِ جیرهبه خاطر  ست نانِ  ست بخورد. اما تمام اینها در برابر توان اش را در

تر شیید، گاهی طوالنی امکانِ بازجویی مجدد قابل تحمل بود. با این وجود وقتی تنهایی و سییکوت از حدی

 کرد که آدمی را ببیند و صدایش را بشنود، حتا اگر او بازجویی خشن و سادیست باشد.آرزو می
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به عادت قدیمی باز کردند،  به کنجی خزید و روی زمین چمباتمه زد. وقتی در سیییلولش را  اش 

و کشییان کشییان از سییلول گرفتند بردند، دسییت یا مویش را میطوری او را برای بازجویی میهمیشییه همین

سلولش هیچ اثاثیهبیرونش می سا اگر تختی در کار بود، میبردند. در  شت. اما چه ب رفت و زیر ای وجود ندا

شهآن قایم می سلول چمباتمه شد. این بار هم به گو سیمانی  سلول خزید و همانجا روی کف  ای دور از در 

 زد.

ند و نقاب داشتند، یک سرباز شق و رق وارد شد و کردبه جای بازجوهایی که لباس سیاه تنشان می

 «واسیلی ایوانویچ زاریک، بلند شوید و همراه من بیایید.»گفت: 

ستانه سرباز در آ سم به خودش تعلق دارد. هم دیدن  شود که این ا شید تا متوجه  ی دقایقی طول ک

را از دهان کسییی « یز را بگوچاعتراف کن، همه»ای جز سییلول برایش باورنکردنی بود، و هم این که جمله

شده  سلول آزرده  ضوح از بوی تند درون  سرباز مرد جوانی بود که به و شنیده بود. مبهوت به او نگاه کرد. 

سالش بی سن و  سال رد نمیبود.  سه  ست و  سر خودش کوچکتر بود. البته اگر شک از بی شد. یعنی از پ

 کرد و انگشتش را تکان داد. یعنی بلند شو و بیا. ایپسرش هنوز زنده مانده باشد. سرباز به او اشاره

فایده به بدنش ای بیبا تردید و دشییواری بلند شیید. پشییتش خمیده بود و دسییت چپش مثل زایده

شت، در این مدت چندان کم آویزان بود. چشمش که پیش از زندانی شده بود شدن هم به عینک نیاز دا سو 

ی در دچار اد. تلو تلو خوران از سییلول خارن شیید و در آسییتانهدکه جز تا درازای سییلول را تشییخیص نمی

شت. طوری او را  سر پا نگهش دا سرباز زیر بغلش را گرفت و  شد و نزدیک بود زمین بخورد.  سرگیجه 

ای زباله را از ترس کثیف شییدن لباسییش با نوک انگشییت بگیرد. همان طور لنگان گرفته بود انگار که کیسییه

سید که در آن بازجویی میلنگان راهروی طوالنی  زده را شد. در آهنی و زنگرا طی کرد و به همان اتاقی ر
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شت نگاه کرد و نزدیک بود ادرارش بی سرباز او را از آن در رد کرد و کمی با وح شود. اما  سرازیر  اختیار 

 جلوتر دری دیگر را گشود و او را داخل فرستاد.

س شد و با تعجب دید که میزی بزرگ در و ستهوارد  ش سه نفر دور آن ن ست و  اند. یک ط اتاق ا

صندلی خالی مقابلشان قرار داشت و اتاق با نور مناسبی روشن شده بود. نور المپ چشمش را زد. سرباز او 

رسید آخرین باری که بر یک صندلی نشسته، در دنیایی را به سمت صندلی برد و بر آن نشاند. به نظرش می

 یی که تناسخ مردی گناهکار در کالبد موجودی عقوبت دیده باشد.برده است. گودیگر به سر می

سه نفر نگاه کرد. به خاطر نمی شگفتی به آن  سه چهرهبا  سالم و آورد آخرین باری که  ی متفاوتِ 

سالخوردهبی سه مرد،  شی کوتاه و مویی نقاب را کنار هم دیده بود، کی بوده. یکی از آن  تر از بقیه بود و ری

ی امنیت سیر و صیورتی خالی از مو و شیت. دو نفر دیگر میانسیال بودند و مثل ماموران ادارهخاکسیتری دا

ی امنیت را بر تن داشییتند و کالههایشییان که روی میز بود، به تراشیییده داشییتند. هر سییه یونیفرم سیییاه اداره

 ی سرخ زیبایی آراسته شده بود.ستاره

سن گفت:  شما»همان مرد م شحالم  شید، اما من از را می دکتر زاریک، خو شته با شاید خبر ندا بینم. 

 « عالقمندان به تحقیقات شما هستم...

 گوید.فهمید چه میبا دهانی باز و چشمانی ابله به او خیره شد. درست نمی

سن ادامه شمنان حزب »داد:  مرد م صف د شما هم به  شدیم وقتی دیدیم  سیار متعجب  ما در چکا ب

سته شغول تبلیپیو سیار بعید بود. مگر اید و م شما ب ستید. چنین کاری از  شوروی ه ضد نظام مقدس  غ بر 

ای اید، شییغل خوبی داشییتید. خانهحزب چه چیزی را از شییما دریغ کرده بود؟ شییما خوب تحصیییل کرده

شت، حتا یکی از بچه شما داده بودند که توالت هم دا صی به  صا ست مجوز بگیرد و بعد از اخت هایتان توان
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اش در کارخانه مدرسه برود و خواندن و نوشتن یاد بگیرد. واقعا چه چیزی کم داشتید؟ اگر وظیفهفراغت از 

 «تواند؟حزب نتواند از شما انتظار وفاداری داشته باشد، از چه کسی می

ای گوشییت خشییکیده در دهانش بدل شییده بود. آمد چیزی بگوید. اما فقط صییدای زبانش به تکه

سن بیمعنایی از ناهنجار و بی ست و پنجاه »توجه به این تالش او، گفت: گلویش بیرون آمد. مرد م االن دوی

دانید که کانونهای مقاومت راند. شیییما بهتر از من میسیییال اسیییت که حزب بر سیییراسیییر جهان فرمان می

ی کوچک و دور افتاده در کوههای آند و ارتفاعات هیمالیا محدود مانده اسیییت. کاپیتالیسیییتی به چند منطقه

ستی بر همه سیالی سو شت  ست که به شده که تمام این  قرنها شما پیدا  سی مثل  شده و حاال ک جا حاکم 

 «برد. این واقعا زشت و غیراخالقی است.دستاوردها را زیر سوال می

یاورد و گفت:  من؟ من... من که... حزب... »باالخره موفق شییید کالمی معنادار از دهانش بیرون ب

 «من...

شمان بادامی تیرهیگر که ابروهایی کمیکی از مردان د شت و چ شت دا اش را با دقت به او دوخته پ

ای قطور را پیش کشید و ورقش زد، بعد برگی را از آن بیرون کشید و آن را جلویش انداخت. به بود، پرونده

دید، اما به سرعت متوجه شد که این کاغذ کپی سختی سعی کرد حروف را تشخیص دهد. چشمش تار می

های خودش است. کشفی مهم و بزرگ که به تازگی انجام داده بود و طی آن نشان داده بود یک یکی از مقاله

سیار بزرگ عامل بیماری شت گاو یافته بود. این کرم انگلی ب ست. تخم این انگل را هم در گو سان ا ای در ان

افت کند. اما بالفاصییله بعدش اش بود و انتظار داشییت به زودی بابت آن مدالی دریآخرین دسییتاورد علمی

 دستگیر شده بود و این انتظار بر باد رفته بود.

 «ام...من... این مقاله... من همیشه به حزب وفادار بوده»با تعجب به مرد مغول نگاه کرد و گفت: 

 به این سادگی را بر زبان بیاورد، به شکل غریبی خوشحال شد.  از این که توانسته بود یک جمله
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توانید واسیییلی ایوانویچ، شییما نمی»زد، گفت: ی عجیبی حرف میغول که روسییی را با لهجهمرد م

توانید. فراموش نکنید که حزب حزب را گول بزنید. دانشیییجویان و همکارانتان را چرا، ولی حزب را نمی

 «کند.هرگز اشتباه نمی

ست که حزب ا»به زحمت آب دهانش را قورت داد و گفت:  کند...ولی من شتباه نمیالبته، بدیهی ا

 «که...

ول دستی به سرِ باز به وقفه برخوردند. مرد مغ کلماتی که یکدفعه راحت از رهانش رها شده بودند،

شیده صلهترا شید، انگار که حو شنیدن دروغهایی بیاش ک شد. بعد باز در پروندهاش از  سر رفته با اش شمار 

ای بود که به یکی از همکارانش نوشییته . این یکی نامهگشییت و کاغذ دیگری را جلوی روی او نگه داشییت

سته بود تا نمونه ی گوشتهایی را که برایش فرستاده بود، بررسی کند، و ببیند تخم انگل بود. در آن از او خوا

 شود یا نه. در آن یافت می

 «عنوان نامه را بخوان ببینم...»مامور چکا با تحکم گفت: 

شته بود: پلکهایش را به هم نزدیک کر شادش نو شاد گ ستخط گ به »د و خواند، باالی نامه با همان د

 «.ی تخم کرم کدوآلکسی رشیدوف درباره

به محض این که این حرف از دهانش بیرون آمد، همان مرد مسن با مشت روی میز کوبید و گفت:  

دانید با نوشتن همین سه رود. میدیدی؟ دیدی چقدر ناسپاس هستی؟ دکتر زاریک، واقعا از شما انتظار نمی»

الکتیک تاریخ را به دانید کسییانی مثل شییما هسییتند که دیاید؟ میچهار کلمه چند بار به حزب خیانت کرده

 «اندازند؟تعویق می

من؟ خیانت؟... این فقط یک درخواسیییت برای آزمایش روی یک تکه گوشیییت »با حیرت گفت: 

 «است. آن را برای دکتر رشیدوف فرستاده بودم...
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سن گفت:  صول »مرد م شان بر مبنای ا سم ای شما توجه نکرده بودید که ا شیدوف.  آه، بله، دکتر ر

 «دانستید با چه جنایتکار مهیبی سر و کار دارید؟ب شده؟ هیچ میشوونیستی انتخا

دکتر رشییییدوف؟ اما او که خودش از نوجوانی عضیییو چکا بوده... او کامال وفادار »اراده گفت: بی

 «است، به حزب...

ی مرد سوم که تا به حال سکوت کرده بود، لب به سخن گشود. بر خالف بدن تنومند و پوست تیره

سی شمرده حرف میاهش، تقریبا  شمرده  سی را  شت و رو ست »زد. گفت: صدایی نرم دا شوونی مگر یک 

سوس وارد ادارهبورژوا نمی صورت جا شیدوف خیلی زود به تمام جرمهایی که تواند به  شود؟ ر ی امنیتی 

ضای خانواده شده و اع ست که اعدام  سال ا شده بود اعتراف کرد و حاال نزدیک به یک  اش هم به مرتکب 

 «دانید رشیدوف یعنی چه؟اند. میهای بازپروری فرستاده شدهاردوگاه

شد. او فعالباورش نمی شیدوف خائن بوده با شگاه بود و بارها به شد که ر ضو چکا در دان ترین ع

شعارها را فریاد نزده بودند، تذکر داده بود.  شدت کافی  شور و  سمی با  سم ر این و آن بابت این که در مرا

ستادان قدیمیهمچنین به  شت که یکی از ا سور گریگوری تارتوف را او لو طور قطع خبر دا سم پرف اش به ا

سالها بعد وقتی در مزارع  سم اعتقاد کافی ندارد. تارتوف را  سم لنینی سی صول مارک شا کرده که به ا داده و اف

شتراکی دنبال فضله بلند به پا کرده بود  هاییگشت، در یک کولخوز دیده بود که چکمهی گاوهای آلوده میا

شک کردن مردابها با تبعیدیو در پروژه صال باورش نمیهای دیگر کار میی خ سوس کرد. ا شد که او جا

 «دانم. یعنی چه؟نه نمی»دشمن بوده باشد. با تته پته گفت: 

ست گفت:  سیاهپو شیدوف یک کلمه»مرد  ست. یک عبارت جعلی و دروغین ر سی نی صیل رو ی ا

ست که برای ف شده. بخش اول آن کلمها ساخته  شوروی  شهروندان  ای از یکی از زبانهای بدوی ریب دادن 
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اند و گفتهمنقرض شییده اسییت، زبانی که قبایل بدوی و وحشییی اطراف دریای بزرگ نمک به آن سییخن می

 «فارسی نام داشته. رشید در این زبان یعنی دالور و نیرومند و جنگاور.

توانند حجاب را از شناس ورزیده مثل ماموران چکا میناس و شرقفقط یک زبانش»مرد مسن گفت: 

سه سی شیدوف چه روی د شما به من بگویید، دکتر زاریک، به این ترتیب ر هایی به این پیچیدگی کنار بزنند. 

 «کند؟معنایی پیدا می

و ها را تشیییخیص دهد. یک لحظه فکر کرد هنوز ذهنش چندان به کار نیفتاده بود که معنی کلمه

 «یعنی فرزندِ رشید؟»گفت: 

بلکه دالوری  دقیقا، یعنی فرزند دالور، فرزند جنگاور، آن هم نه هر دالوری،»مرد سیاهپوست گفت: 

دانسییتید اجداد همکارتان آلکسییی ها تعلق داشییته باشیید. شییما هیچ میکه به تمدن منسییوخ و بدوی فارس

آن وقتها دریای نمک هنوز خشییک نشییده بود، و اند؟ رشیییدوف، از بومیان اطراف دریای نمک بزرگ بوده

کردند و با ماهیگیری و غارت شهرهای متمدن زدند در اطراف آن زندگی میقبایلی که به این زبان حرف می

سی گذران عمر می شکوه رو سه از کجا آب میو با  سی شیدوف یعنی کردند. حاال فهمیدید این د خورد؟ ر

ر شییما با اسییمی که بر خود گذاشییته وابسییتگی خود را به یک جریان فرزند یکی از این مردم. یعنی همکا

دانید که دویست سال پیش، در جریان اید و میشوونیستی و مرتجع اعالم کرده است. حتما تاریخ را خوانده

جنگ کبیر میهنی، هیوالیی به اسییم هیتلر قصییدِ نابودی جهان را داشییت. این مرد خونخوار خود را آریایی 

دانید یعنی چه؟ یعنی مدعی بود عضییو یکی از همین قبایل بدوی اسییت. رفیق شییما رشیییدوف می نامید.می

اند و هایی بوده که هنوز هم در مناطق جنوبی دریای نمک باقی ماندهعضوی از سازمان زیرزمینی شوونیست

سوسیالیستی مخالفت می شان میبا نظم و قانونِ  علنی فاشیست  دهد شما با یک جاسوسورزند. این نامه ن

 «اید.همکاری داشته
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شیدوف هیچ وقت رفیق من نبوده. او فقط کارمندی بود که »آب دهانش را قورت داد و گفت:  اما ر

 «سپردم.کرد و گاهی کارهایی را به او میدر بخش آزمایشگاه کار می

ضیه فقط به اینجا محدود نمی»مرد مغول از طرف دیگر میز گفت:  شما در ادامهق تان ی نوشتهشود. 

 «اید. مگر نه؟به کرم کدو اشاره کرده

اش زنگ هشییداری به صییدا در آمد. شییاید به هر دلیلی پژوهش بر روی انگلهای در ذهن مه گرفته

آورد که حزب دستورالعملی در این زمینه گاو کار نادرستی بوده و او از آن خبر نداشته است؟ اما به یاد نمی

 «بله، اما کرم کدو یک انگل انسانی است که...»گفت: صادر کرده باشد. با تردید

شتش را بر میز کوبید و گفت:  سن باز م های رذیالنه خواهید به این توهینساکت، تا کی می»مرد م

گویید کرم هایی مثل شییما را تحمل کند؟ باز هم میادامه دهید؟ مگر حزب چه کرده که باید دشییمنی زباله

 «خواهید ادامه دهید؟تان را تا کی میانی؟ تبلیغات کاپیتالیستیکدو؟ آن هم نوعی انگل انس

ست. از خیلی قدیم»من من کنان گفت:  سم قدیمی این انگل ا ها آن تبلیغات؟... توهین؟... آخر این ا

اند. من در اسناد باستانی مربوط به پیش از انقالب شکوهمند کمونیستی اوراقی دیدم که در آن شناختهرا می

 «اند...گفتهاند و به آن کرم کدو میشناختهبود این انگل را قدیمها مینوشته 

این حرف شما خود به خود خیانت است. یعنی زمانی در گذشته بوده که علم در »مرد مغول گفت: 

شرفته شکوهمند کنونی بودهآن پی صر  ست؟ یعنی مردم بی تر از ع سواد جهان که تا پیش از سر و پا و بیا

ش شتن هم نمیانقالب  شتهکوهمند ما حتا خواندن و نو ستند، از ماهیت انگلی اطالع دا اند که تازه بعد از دان

شف کرده شوروی آن را ک شمندان  سال دان ست و پنجاه  خواهید بگویید ما در این مدت اند؟ یعنی میدوی

 «ایم؟پسرفت داشته
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ی زمین گذاشته بود، دنبال مرد مسن در این مدت داشت در کیف چرمی کوچکی که کنار پایش رو

گشیییت. باالخره آن را پیدا کرد. کتابی بود کوچک و کم حجم که با حروف کریلیک درشیییت چیزی می

شده بود و  ستالینی نابغهزندگینامه»مخصوص نوجوانان چاپ  سن کتاب را به « ی بزرگ ا شت. مرد م نام دا

بخوانم. هرچند قاعدتا باید آن را در  خوب اسیییت یک بند از این کتاب را برایتان»دسیییت گرفت و گفت: 

ی اصیل روس که دهقانانی ی ما، در یک خانوادهحافظه داشته باشید. اینجا نوشته، رهبر خردمند و قائد نابغه

ی کوهستانی زاده شد. در آن زمان قبایل وحشی و بدوی معتقد به اصول اشتراکی بودند، در سرزمین روسیه

سرسپرده ستعمار گرجی که  سم بودند، بر این منطقه حکم میی ا شی راندند... بله، همین طور ادامه غرب و فا

کرد و هندوانه و کدو پرورش گوید: اسیییتالین کبیر در دوران کودکی در مزرعه کار مییابد تا اینجا که میمی

 «داد...می

سایی شده را خواهید انکار کنید؟ شما یک انگلِ تازه شنادیدید؟ باز هم می»مرد سیاهپوست گفت: 

ست که میکه هیچ ارتباطی هم با کدو ندارد، کرم کدو نامیده ستهاید. کامال روشن ا ستالین اید خاطرهخوا ی ا

اید کرم کدو، انگل انسییانی. چه دلیلی محکمتر از این برای بزرگ را مخدوش کنید. بعد هم همه جا نوشییته

ستتان طلب میخیانت شیدوفِ کنید؟ همد ستِ بیتان هم که آن ر همه چیز بوده، که به همه چیز اعتراف پ

 «کرده است.

شد. تازه حاال می سکوت برقرار  ستگیرش کردهبرای چند دقیقه  اند. اگر اینها فهمید به چه اتهامی د

خرید. زیر کرد و این همه رنق و عذاب را به جان نمیگفتند، بالفاصیییله اعتراف میرا همان روز اول می

سه مرد نگ شمی به  شمانی خیره او را میچ شتند با چ شهاه کرد که دا شکی از گو شمانش بر پاییدند. ا ی چ

شهای ژولیده شته. من اعتراف »اش چکید و گفت: ری ستی راهی برای انکار باقی نگذا شما به را رفقا، دالیل 

 «کنم...می
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تقصیر خودم بوده است. شاید گویی هر بالیی که سرم آمده، کنی و میدانم که مرا سرزنش می... می 

زنی. البته شکی نیست ای حرف میی چه پدیدهدانی دربارهای و نمیهم حق داشته باشی، اما تو او را ندیده

ی او تغییر ایسیییتم. اما اینها حقیقت را دربارهکه من مسیییئول کارهای خودم هسیییتم و تا آخر هم پایش می

دو سه روز بعد، یا شاید هم سی سال دیگر. اما یک چیز هیچ وقت دهد. شاید من همین امروز بمیرم، یا نمی

ست که با او گذراندهتغییر نمی ساعتهایی ا شاید بتوان گفت که کل زندگیکند و آن هم  ام قبل و بعد از ام. 

ی دیدم. یک چیزی مثل یک مقدمه و مؤخرههایی که او را میای بوده برای لحظهآن سیییاعتها، فقط حاشییییه

 کند.مزه برای داستانی که از شدت هیجان مو را بر بدن آدم سیخ میبیلوس و 

تاده، و این را هم میمی  فاقی برایم اف چه ات بدانی  کاوی  که کنج بارهدانم  که در های دانم  اش چیز

شنیده شایعهای. اما بگذار برایت بگویم که همهزیادی از این و آن  ست. آنهایی که ی این  ها دروا و چرند ا

توانند حرف اند و میگویند و آنهایی هم که با او تماس نزدیک داشتهاند به کلی چرت و پرت میرا ندیده او

شی کرده شان خودک شتر ام و نرگس، که از او خبری ندارم. اما هیچ اند. فقط من باقی ماندهمرا تایید کنند، بی

رود و خودش را گفت که میمش، میبعید نیست او هم کاری دست خودش داده باشد. آخرین باری که دید

صورت بعد از رفتن او، این از برن میالد به پایین پرت می شد. به هر  شاید تا حاال چنین کاری کرده با کند. 

 رسد!کاری معقول و منطقی به نظر می
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به خواب و رویایی رنگ پریده می  یه  که بخواهم حاال دیگر کل قضییی ندارد  ند و دلیلی وجود  ما

دانی که همیشه رک م. اما به همین ترتیب، دلیلی هم برای کتمان کردنش ندارم. خودت خوب میتعریفش کن

صریح بوده ست و  شماتت و را صراحتم  ستان همکالس بودیم، مرا بابت این  ام. از همان موقعی که در دبیر

... راسییتش ام را گوشییزد کرد... وای که چه صییدای شیییرینی داشییتکردی. یکی دوبار او هم این ویژگیمی

سی نفهمد. حاال که او رفته، دیگر هیچ فرقی نمیدریغم می صل ماجرا را ک سدش آید که ا شنا سی ب کند که ک

خواهد داسییتانش را برایت تعریف کنم. تا حدودی برای این که رازی یا نشییناسییدش. با این وجود، دلم می

ضوع را با ف کرده بود که بعد از رفتندانم و به تلویح زمانی به من تکلیاش میباور نکردنی را درباره اش مو

اش بقیه طاقت نیاورند و به خودشییان ی دوسییتانش هم در میان بگذارم. نگران بود که نکند بعد از رفتنبقیه

صیییدمه بزنند، و این دقیقا همان اتفاقی بود که افتاد. راسیییتش برای من هیچ اهمیتی ندارد که بقیه چه کار 

ست. بله، میمی کنند. اگر خودشان رامی ام دارم این حرف گویی از سر حسد زنانهدانم، میکشند، حقشان ا

 گویی. زنم، و خوب، راست هم میرا می

با خودت اش میخواهم رازی را که دربارهبا این وجود می گذارم. البد  یان ب یه هم در م با بق دانم، 

صبر کردهکنی که آدم بیفکر می ستم که  سی ه شان را نابود کنند و تازه بعدش ام رحم و بدجن تا همه خود

خواهم خودم را توجیه کنم و کارم را برایت پذیرفتنی جلوه دهم. حاال که ام. نمیلب به سیییخن باز کرده

سیده شدهخودم هم به آخر خط ر صادق  ام که به یک چیزهایی اعتراف کنم. حقیقتش این ام، آنقدر با خودم 

تر، ها باهوشتر بودند و بعضیهایشان از من خوشگلتانش را نداشتم. بعضیی دوسکه واقعا چشم دیدن بقیه

ای بودند که اصییال فهمم چرا به خلوت خودش راه داده، آدمهای عوضیییهایشییان را هم اصییال نمیخیلی

 ی ارتباط با او نبودند، و همان بهتر که زودتر از همه خودشان را کشتند و همه را راحت کردند.شایسته
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شیییود گردن من انداخت. شیییکی ندارم که اگر حقیقت را اما گناه خودکشیییی این دخترها را نمی 

کردند، و اعتراف تر این کار را میتر و خوشحالبردند. شاید کمی آسودهدانستند هم خودشان را از بین میمی

نداختنِ زمان حرف زدنمی با عقب ا ها دریکنم که  ام. حاال که دیگر غ کردهام این آرامشِ دم آخری را از آن

همه چیز تمام شیییده، ابایی ندارم از این که به خودم نگاه کنم. بله، من دختر حسیییودی هسیییتم، خیلی هم 

حسییود. برای این بود که این همه صییبر کردم. اما باید قبول کنی که واقعا در مرگ این دخترها مسییئولیتی 

کردنی اسیییت که هرکس حتا اگر این راز را هم آور و تحمل نمتوجه من نیسیییت. غیاب او به قدری رنق

نویسییم، روی تختم ها را میاش خودم. االن که دارم این کلمهکرد. نمونهدانسییت، باز هم همین کار را میمی

ام. شاید برای فرار از سرنوشت محتومی که آور را جلوی چشمم چیدههای قرصهای خوابام و شیشهنشسته

ام، تصیییمیم گرفتم این متن را بنویسیییم. شیییاید دارم زمان مرگم را کمی عقب این قدر به آن نزدیک شیییده

صفحهمی سیاه میاندازم. اما باالخره این  افتد و من هم به همان راهی شود و راز او از پرده بیرون میها هم 

رور کردنِ آن ای برای مدانم، شییاید هم فقط به دنبال بهانهاند. نمیروم که رقیبانِ ناشییناسییم پیشییتر رفتهمی

شتاق گفتن هستم، چون حدس می شاید هم م شم.  زنم هیچکسِ دیگر به دقت من از رازِ ساعتهای طالیی با

 او باخبر نباشد. 

اش چیزهایی شنیده باشی. تازه دو سال بود به ایران برگشته بود و های کالسمان دربارهشاید از بچه 

شده بود. نمی شگاه  ستاد دان سوئد دکترا گرفته بود. هیچ وقت خاطرهدانم از کدام دانا ای از آنجا شگاه در 

با شییییوه فاوت بود، که برای افتخار کردن به برایمان تعریف نکرد و این  ی تمام اسیییتادهای دیگرمان مت

صیل شت. یکیشان در فرنگ دنبال بهانه میتح شتند. از هر نظری با بقیه فرق دا اش همین که انگار هیچ گ

کرد، اما هیچ هایی را تعریف میه چیزی افتخار کند. گاهی، به خصیییوص در خلوت، خاطرهدید بنیازی نمی

شان به درد افتخار کردن نمی شوند که خرد شان، انبوهی از خاطرات میخورد. در واقع اگر جمع بزنیکدام
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گی بوده دانم چه بخشی از آن راست و چه بخشی ساختشان کرده است. نمیخرد و به تدریق برایم تعریف

ی دخترهای کالس جمع شدیم و خیلی چیزها را فهمیدیم. آن وقت بود که است. بعد از آن که رفت، با بقیه

ها را تقریبا به همان شییکل برای دیگران هم تعریف کرده اسییت. برای همین روی  هم فهمیدم همان خاطره

ست می ست. هرچند چیزهایی کهرفته به این نتیجه رسیدیم که را کرد باور کردنی نبود. اما تعریف می گفته ا

 همه قبول داشتند که دروغی را از زبانش نشنیده بودند.

با بود. تو فقط یک بار او را دیده  گویم. همین که بعد از همان یک دانی چه میای. اما میخیلی زی

ی است بر درستی اش بدانی، خودش گواهبار دیدار و گذشت چندین سال، این طور مشتاقی تا بیشتر درباره

بایینظرم درباره های پولدار یا خوشیییگلیِ پسیییرهای ژیگولو نبود. تیپیِ آقازادهاش از جنس خوشاش. زی

دانی دیگر. در نگاه اول هیچ ویژگی خاصیییی نداشیییت، قدش، هیکلش، دانم چطور بگویم. خودت مینمی

شییود گفت تا حدودی بدلباس و رسییید. حتا میاش، همه چیزش متوسییط به نظر میلباسییهایش، و راه رفتن

صف شکلی و کرد، ناپذیر زیبا بود. زیبایی مثل مهی از همه جایش تراوش میالابالی هم بود. با این وجود به 

بدون این دقیقا معلوم باشد خاستگاهش کجاست. بارها و بارها به چشمانش، بینی و لبهایش خیره شدم و از 

در زیبا و خواسییتنی کرده اسییت. اما هرگز پاسییخش را دریافت خودم پرسیییدم چه چیزی این آدم را این ق

نکردم. پوست بدنش پر لک و پیس بود. جای جای بدنش و حتا روی صورتش جای زخمهای قدیمی باقی 

شمانش، موهایش، همه چیزش مثل آدمهای دیگر بود. نمی ست بگذاری و بگویی لبها یا مانده بود. چ شد د

شود این را دربارهدماغش به طور غیرعادی زیبا ه شاید فقط ب شمهایش هم ستند.  شماهاش گفت. چ ی چ

شنگ. عجیب و البته گیرا. با همه شتر عجیب بودند تا ق ی این حرفها، زیباترین موجودی بود که تا به حال بی

 گویند.اند هم همین را میی کسان دیگری که با او برخورد داشتهام. همهدیده
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ی دخترهای کالس شدم. این قضیه فقط در مورد من صادق نبود. همه در همان اولین نگاه عاشقش 

دانی کسی نیستم که راحت جلوی پسرها وا بدهم. به شناسی و میاین وضعیت را داشتند. تو مرا خوب می

ی زیبایی انتخاب حال و روز االن نگاه نکن. یادِ آن موقعی بیفت که به شیوخی قرار شید در دبیرسیتان ملکه

گفتند. ای هستم، و شاید راست هم میگفتند دختر مغرور و پرافادهها میمه به من رای دادند. خیلیکنیم و ه

شیید. همانطور که خودش زیبا بود و معلوم اما پیش او، تمام این چیزها مثل برفی جلوی خورشییید آب می

. بارها از زیبایی چشمانم و نبود این جذابیت را از کجا آورده، انگار در برابر زیبایی دیگران مصونیت داشت

ستم که انگار آن چیزهایی که مردهای دیگر میموهایم تعریف کرده بود. اما در دل می سندند بینند و میدان پ

کرد. انگار یک دسیییتگاه برایش هیچ اهمیتی ندارد. نگاهش یک طور عجیبی بود که به درون آدم نفوذ می

شعه شندا شته با شت مردمکش کار گذا شمش تا توی مغز آدم فرو . وقتی به آدم نگاه میی ایکس پ کرد، چ

صوال هیچ وقت مرا درست نمیرفت. برای همین هم به نظرم میمی شاید بگویم اینقدر دقیق رسید ا بیند. یا 

 شد. دید که متوجه لباسهای شیکم، آرایشم، و صورت زیبایم نمیمرا می

شد. ظاهرِ قضیه این بود که همه به خاطر سوادش از همان روز اولی که آمد سر کالس، غوغا شروع  

داند. آن هم نه فقط موضوعاتی رسید همه چیز را میاش شده بودند. به طرز توجیه ناپذیری به نظر میشیفته

شییید. بلکه همه چیز را به معنای دقیق کلمه. با همان دقتی از قیمت بادام و که به درس و مشیییق مربوط می

ی فیزیک اتمی، و حتا اموری شخصی که به های جدید دربارهخبر داشت، که از مقاله پسته در بازار اصفهان

ست بیانش میشد. حافظهتک تک مان مربوط می شت و در کرد. اش هم غیرعادی بود. همه چیز را به یاد دا

یزهایی را زد که سییر کالس به یاد بیاوردش، یا حتا چرسییید چیزی را از یاد برده و زور میگهگاه به نظر می

شتباهی می شهای اغراقا صالحش میآمیزی جلوی همه به آن اعتراف میگفت و بعد با نمای کرد. اما کرد و ا

مایش بوده و برای این اجرا می ها همه ن که این عدتر فهمیدم  ناییمن ب به توا که دیگران  های ذهنی شیییده 
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ای کرد، اما راسییتش هیچ فایدهجرا میکننده و خوب اهایش را خیلی قانعاش شییک نکنند. نمایشغیرعادی

 رسید.نداشت، چون در کل به قدری غیرعادی بود که با این نمایشها هم عادی و معمولی به نظر نمی

ست می سر و د سرهای کالس هم هوادارش دخترها برای دیدنش  ستند و عجیب این بود که پ شک

باز بوده و با پسییرها هم رابطه داشیته سشییده بودند و دوسییتش داشییتند. بعدها کلی حرف در آمد که همجن

ما این طور نبود. من خوب می ها دخترهای اسیییت. ا نه تن ند.  یت داشیییت دانم که فقط دخترها برایش جذاب

شان آمدند و هدف همهی شرکت در کالسهایش میی ما، که آدمهای زیادی از راههای دور به بهانهدانشکده

 رسیدند.شان میهایشان هم به خواستههم این بود که با او دوست شوند. خیلی

ترین ایست. در واقع محبوبهای کالس در این مورد توافق داشتند که آدم دوست داشتنیی بچههمه

شکده ستاد دان شیها سهایی حا سمی هیئت علمی نبود و در ضو ر صال ع ای را هم تدریس مان بود. با این که ا

شلوا بود. خوب، واقعمی سش  شه کال ضیکرد، همی سرها، برای یاد گرفتن میا بع شتر پ آمدند. خیلی ها، بی

داد. بنابراین آنقدرها هم عجیب نبود که دور و برش همیشییه دانسییت و خیلی هم خوب درس میچیزها می

دانستیم که محبوبیتش بین دخترها چیزی فراتر از علم و دانش ی دخترها خوب میشلوا باشد. اما من و بقیه

مان نسییبت به او کشییش اگر بخواهم صییریح باشییم، باید بگویم از همان ابتدای کار همهو این حرفهاسییت. 

سی درباره سرهای کالس هم چنین ح ضی از پ شتیم. بعدها فهمیدم بع سی دا شتهجن ضیه اش دا اند، این ق

ا کرد. من روز اولی که دیدمش، تی دخترها قضیییه فرق میی جنس مذکر خیلی خفیف بود. اما دربارهدرباره

ی بعد که دوباره با او کالس داشییتیم، مدام در فکر و خیال بودم. ماجرای عشییق و عاشییقی خالی نبود. هفته

 طور بودند.یک کشش جنسی عجیبی نسبت به او داشتم و بقیه هم همین

سم دربارهخودت خوب می صوص بعد از دانی که اعتماد به نف ست. به خ شکل و ظاهرم زیاد ا ی 

ام خیلی ی دبیرسیییتانی را عوض کردم، تیپ و قیافهاه و آن چادر و چاقچور مسیییخرهاین که رفتم دانشیییگ
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کردم و روزی نبود که یکی دو نفر رفتم توجه همه را جلب میپسیییرکش شیییده بود. به هر مهمانی که می

کردم در برابرش چیزی کم دارم. روز درخواسییت دوسییتی به من ندهند. برای همین هم هیچ احسییاس نمی

دید، حین درس دادن برای یک با او کالس داشیییتیم، با آن نگاه عجیبش که انگار همه چیز را می دومی که

سبت به خودش فهمید. بعد از کالس  شد و حتم کردم که در همان آن کل حس مرا ن شمانم خیره  ثانیه به چ

شود. بعد به بهانه صبر کردم تا دور و برش خلوت  سراغش و  سر حرف را بازرفتم  سوالی  کردم. همه  ی 

دانسییتم. هنوز یک هفته خواهم و من هم میدانسییت چه میچیز خیلی روان و راحت پیش رفت. دقیق می

 اش دعوت کرد. رفتم و همان روز اول یکدیگر را بوسیدیم.نگذشته بود که مرا به خانه

وچک، که ی دراندشیییتی بود با حیاطی ککرد. خانههای اربابی قدیمی زندگی میدر یکی از آن خانه

اش گرم و صمیمی بود. چون هیچ وقت کسی به آن نرسیده بود، به جنگلی شبیه شده بود. فضای داخل خانه

سباب و اثاثیه شد. میا شته با سل قبل تعلق دا سه ن گفت ی خانه قدیمی و زهوار در رفته بود. انگار که به دو 

ست، اما دربارهی پدریخانه شانم اش زیاد حرف نمیی خانوادهاش ا سهایش را یک بار ن زد. البته آلبوم عک

داد و عکسهایی را هم مشابه با آن روی دیوارها و قاب شده روی میزها دیده بودم. اما حاال حدسم آن است 

کرده و چه بسا شکل و که اینها به کسی دیگر مربوط بوده باشند. کسی که شاید واقعا در آن خانه زندگی می

 شته باشد. شمایلی هم شبیه به او دا

اش دیدم، جانور اهلی عجیبی بود که ی دیگری که در خانهکرد و تنها موجود زندهتنها زندگی می

هیچ جای دیگری شییبیهش را ندیده بودم. بار اول که دیدمش فکر کردم گربه اسییت. اما گوشییهای بلند و 

لوی سییرش آویزان بود. دم بلند و درازش به روباه شییبیه بود و بر خالف گربه یا روباه افراشییته نبود و از په

ی ایرانی اصیل شبیه بود. خودش پشمالویی داشت شبیه به سنجاب، و پشمهای بلند و سپیدش به یک گربه

دانم چه سحری در کالمش بود که بدون بحث به من معرفی کرد. و نمی ی خانگیآن را به صورت یک گربه
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هیچ حیوان آشیینای دیگری نبود. به خصییوص که کمی بعد  پذیرفتم. در حالی که آن جانور آشییکارا گربه یا

 شود.متوجه شدم دستهایش مثل سگ و گربه پنجه دارد، اما پاهایش به دو سم ظریف و کوچک ختم می

شد درباره شوم و به رازش پی ببرم. با وجود این که جنس همین جانور بود که باعث  اش کنجکاو 

انوری بود که تا به حال دیده بودم. با آن پشیییمهای بلند و گوشیییهای اش معلوم نبود، اما زیباترین جو گونه

شند.  ساخته با شاهی  شبیه بود که برای کاخ  سکی  شت طالیی، به عرو شمان در سرخ و چ آویزان دراز و 

شبیه بود. گاهی وقتی دم  حرکات و رفتار این جانور هم عجیب بود. نگاهش به طرز عجیبی به نگاه خودِ او 

شییدم که انگار خودِ او را دارم کرد، دچار این توهم میکرد و مرا نگاه میو سییرش را کق میایسییتاد در می

بینم، که با تناسخی باور نکردنی به جانوری غریب بدل شده باشد. هیچ وقت صدایی از این جانور بیرون می

رویش بسیییته بودیم و  آمد، اما خرخر کردنش به گربه شیییبیه بود. این را هم بگویم که یک بار که در رانمی

 خواست هر طور شده پیشمان بیاید، صدایی کرد که به بع بع بز شباهتی داشت. می

خورد. کرد و روی زمین غلت میکردم، خودش را لوس میرفتارش هم عجیب بود. وقتی نازش می

صحنه به ذهنم خطور می شتم و چیزی مبهم و محو با دیدن این  ست دا شه این حرکتش را دو رد که کهمی

توانستم رویش انگشت بگذارم. این هم برایم عجیب بود که همیشه اصرار داشت همراه اربابش درست نمی

خوابیدیم، همان دور و بر ها در اتاق شیییان کنار هم میی خانهباشییید. حتا وقتی در تخت بزرگ دو نفره

ندیدم. همان طور که  شیید. هیچ وقت غذا خوردن و آب خوردنش را همپلکید و از صییاحبش دور نمیمی

شد و چیزی با هم صاحبش هم انگار به خوردن غذا نیازی نداشت و فقط گاهی محض ادب با من همراه می

 خوردیم.می

مآب بود و کمی سیییختگیر. در جمع طوری با داد. در کالس رفتارش معلماو به ما فیزیک درس می

اش درسییتی هم بود. ریم. این کار از نظر موقعیت شییغلیای داکرد که انگار نه انگار با هم رابطهمن رفتار می
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سمیاما خودداری شب را با ام میی ناراحتیاش در جمع در ابتدای کار مایهاش و رفتار ر شد. حتا یک بار 

هم گذارنده بودیم و بعد هم زودتر رهسپار دانشگاه شدم. اول ساعت با خودش کالس داشتم. چند ساعت 

سید، در د سر ر سالم و علیک کرد که باور نکردنی بود. انگار آن بعد که  سمی و معمولی  شگاه طوری ر ان

آدمی که تمام شییب پیش را در آغوشییش خوابیده بودم، یک شییخص دیگر بوده باشیید. این رفتارش هرچند 

ی دانسیییتم که اگر بخواهم ارتباطم را با او ادامه دهم، راه دیگری ندارم. فضیییاام بود، اما میی ناراحتیمایه

 زدند. دانشگاه مسموم بود و خیلی سریع زیر آب استادهای محبوب را می

ی ناراحتی و عذابم بود، ارتباطش با دخترهای دیگر بود. همان اما چیزی که بیشتر از این حرفها مایه

روز اول و قبل از این که ارتباطمان درست شکل بگیرد، خودش صریح و روشن گفت که با دختران دیگری 

یل فکر میهم راب ته کردم چیزی که دربارهطه دارد. اوا با دختران دیگر گفته، دروا اسیییت. الب باطش  ی ارت

فهمیدم که همان کششی که من به او دارم، دیگران هم دارند. با این همه، دیدم و میمحبوبیت عجیبش را می

ای بود. هیچ قیدی را آزاده کردم ارتباط با من برایش کافی اسیییت. آدم خیلیزدم و فکر میخودم را گول می

ندگی می نداشیییت و برای خودش ز یل فکر میقبول  که آزادی کرد. اوا ها را برای این زده  کردم این حرف

خودش را محدود نکرده باشییید. اما خیلی زود فهمیدم که این طور نیسیییت. او واقعا با زنان دیگر هم رابطه 

بسیییتر شیییده بود. از ای از افراد همع و باور نکردنیداشیییت. آن هم نه با یکی دو نفر. بلکه با طیف وسیییی

شیییدند و قصیییدی جز های مختلف به او نزدیک میدانشیییجویان و شیییاگردانش گرفته تا زنانی که به بهانه

 آغوشی با او را نداشتند. هم

شان می سختگیرانه رعایت ضع کرده بود و  کرد. با این وجود به نظر قواعد اخالقی عجیب و غریبی و

ی غیرت و حسد عاشقانه ی اجتماعی کامال نابینا باشد. نه چیزی دربارهید نسبت به ارزشهای جا افتادهرسمی

کرد. وفاداری و تعهد و چیزهایی شییبیه به این را هم اصییال ای در این مورد ظاهر میدانسییت و نه نشییانهمی
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ست بود. وقتی چیزی را می ستگو و رک و را شت. خیلی را شت دیگران بپذیرند و گفت، انتظقبول ندا ار دا

شییید که کرد قاعده بر این بود که اجرایش کنند. این کار به قدری طبیعی و بدیهی انجام میاگر حکمی می

اش، کند. با وجود رفتار مقتدرانه و شیییاهانهکرد چرا دارد حرفهای این آدم را گوش میهیچکس فکر نمی

داد و هنوز یک ماهی از . به هر میلی که داشییتم تن در میشییدشیید، کامال رام و آرام میوقتی وارد بسییتر می

ارتباطم با او نگذشته بود که طیف وسیعی از بازیهای جنسی را با او تجربه کردم که بیشترشان تا پیش از آن 

هایش حتا به نظرم انحراف جنسییی و مشییکل به نظرم اموری دوردسییت و کنجکاوی برانگیز بود، یا بعضییی

ی ذهنم را کاویدم و همه چیز را روشییین و دقیق های دور افتادها در کنارش تمام این کنقآمد. امروانی می

نارش این فرصیییت را داشیییتم که عجیب و دیدم. مرا آن طوری که بودم می پذیرفت و برای همین در ک

ست دارم انترین میلغریب شه آماده بود کاری را که دو سم و بروز بدهم. همی شنا سمیت ب جام هایم را به ر

ی نو بستر شدن با او تجربهخواهم با او بکنم. برای همین بود که هر دفعه همگذاشت هرکاری میدهد، و می

ای بود. طی آن سالهایی که دوست دخترش بودم، شخصیتم خیلی تغییر کرد. اغراق نیست اگر و تکان دهنده

ی او سییرچشییمه گرفته تخواب خانهکردی، از تخدیدی و تعریف میبگویم خیلی از چیزهایی که در من می

سم یا  ستن چیزها نتر شناختم، و یاد گرفتم از خوا بود. آنجا بود که اعتماد به نفس پیدا کردم، خودم را دقیق 

ضیه فقط لذت همبابت میل شم. اما ق شرمنده نبا ی بودن در کنارش برایم معنادار آغوشی نبود. هر دقیقههایم 

ای عمیق العادهزدیم. به شییکل خارقکردیم، و هم به خاطر حرفهایی که مییبود. هم به خاطر کارهایی که م

ستههمه چیز را می ست و دلبازانه دان شریک میها و بینشدید و د ی شد. گمان کنم دربارههایش را با من 

ی ماها رفتارهای عجیب و غریب و ی دوست دخترهایش چنین وضعی داشت. برای همین بود که همههمه

کردیم و ارتباطمان با او را ادامه شییید، تحمل میاش را، که البته بدون نیت بدی انجام میبرخورنده گاهی
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معنی شییده که فرار از آن را اش، دنیا به قدری خالی و بیدادیم. به همین دلیل اسییت که حاال بعد از رفتنمی

 دهم.ترجیح می

شینی با او لذت شتنی بود و همن ست دا اش، ود، که با وجود مرموز بودن زندگیبخش ببه قدری دو

پذیرفتم و این هنر را از خودش یاد گرفته بودم. با این پرسییییدم. او را همان طور که بود میچیزی از او نمی

اش پی شییید. رازی که دربارهی کنجکاوی میدیدم، باالخره مایهوجود چیزهای عجیب و غریبی که مدام می

شد که حادثهبردم، برای اولین بار وقتی ب شپزخانهرمال  شپزخانه ای مرگبار در آ ای از شان در گوشهرخ داد. آ

شرف به حیاط جای گرفته بود. لوله شیساختمان قدیمی، م سیمک شیها و  ی خانه، خیلی هایش، مثل بقیهک

ید جا چ مان  یده بود و ه مدرن و نویی خر با این وجود لوازم و تجهیزات  غان بود.  ه قدیمی و درب و دا

 بودشان. 

حادثه روزی رخ داد که برای درسییت کردنِ یک لیوان قهوه، آب را درون ظرفی ریختم و در کتری 

سه دقیقه سیم کتری در برق بود و معموال دو  شتم تا جوش بیاید.  اورد. او هم ای آب را جوش میبرقی گذا

سبزش، با باالتنه شاد  شلوارک گ شت ی لخت، جلوی در آهمان جا بود، با همان  ستاده بود و دا شپزخانه ای

کرد. در یک آن، چند اتفاق همزمان رخ داد و کمی طول کشییید تا درسییت بفهمم جوکی را برایم تعریف می

چه شییده اسییت. اتفاق اصییلی آن بود که انگار آب جوش آمده و از ظرف سییر رفته بود. احتماال به دلیل 

شپزخانه صالی کرد و ناگهان آ سیمهای کتری ات سودگی،  شد. یک رگهبا جرقه فر شانی نورانی  ی های درخ

سوختگی موتورش را  شی روی کتری برقی چرخید و بوی  شد و مثل آذرخ سیم و پریز بلند  نورانی آبی از 

چکید، درست کنار فر برقی ایستاده بلند کرد. من تازه دستم را شسته بودم و در حالی که از انگشتانم آب می

ی کوچک به دسییتم بجهد و برق مرا بایسییت بیفتد، این بود که آن صییاعقهمیبودم. یعنی اولین اتفاقی که 

 بگیرد.
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انگیز که در ابتدای ناپذیر و شیییگفتاما اتفاقی که بعد از آن افتاد، جان مرا نجات داد. اتفاقی توجیه

ندن ما نهام عجیبتر میکار برای من از خودِ زنده  نار در چوبی و موریا آشیییپزخانه ی خورده نمود. او که ک

اش کنار رفته باشد. در یک چشم به هم زدن، ایستاده بود، ناگهان تغییر شکل داد. درست انگار نقابی از چهره

شیای که از پیلهمثل پروانه شد و بدنش مثل نقا شکل داد. قدش بلندتر  آنژ های میکلاش بیرون بجد، تغییر 

شم سید. اما عجیبتر از همه چ ضالنی به نظرم ر شت و ع شت که بارها در شم زیبای در انش بود. آن دو چ

ی روحی پلید باشیید، آتش گرفت و با برق سییرخی عاشییقانه به مردمکش خیره مانده بودم، ناگهان انگار النه

صاعقه شید و دو  شم به هم زدنی به پریز و کتری برقی درخ شمانش بیرون زد و در چ سرخ عجیب از چ ی 

شی ستن  شک صدای بلندی مثل  شید.  شد. زبانه ک شم به هم زدن برق خانه قطع  ست و در یک چ شه برخا

شپزخانه نور وهم شنایی جاری در آ شدنِ چراغها، تنها رو صرگاه بود و با خاموش   انگیزی بود که از پنجرهع

ضای نیمهبه درون می سایهتاریک، او را میتراوید. در همان ف شده بود، که شد دید که به  شبیه  سیاهی  ی 

 کن سرخ جای چشمانش کار گذاشته باشند.انگار دو نوراف

او آن شییب جان مرا نجات داد، اما خودش را لو داد. کامال روشیین بود که آنچه کرده بود از حدود 

ای از یک فیلم علمی های یک انسییان به کلی خارن بود. برای یک لحظه به نظرم آمد دارم در صییحنهتوانایی

ای طول کشییید تا به خود بیایم. تازه آن وقت متوجه ه چند دقیقهکنم. آنقدر ترسیییده بودم کتخیلی بازی می

اند. انگار که بمب کوچکی را شییدم که کتری برقی و پریز و بخشییی از دیوار به کلی سییوخته و ذوب شییده

 رویشان منفجر کرده باشند.

شته بود  سرمان گذ سعی نکرد اتفاقی که از  را یکی از رفتارهای عجیب و غریبش این بود که هیچ 

شه شدنِ گو ستم و ذوب  ضیح بدهد. بعد از این که از خطر ج سایهتو شپزخانه را دیدم، نگاهم به  ی ای از آ
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ای سییوسییوزنان در سییایه روشیین درگاه رنگش که مثل چراا قوهی او افتاد، با چشییمان درشییت سییرختیره

 درخشید. آن وقت سرم گیق رفت و بیهوش شدم.آشپزخانه می

ی تختش خوابیده بودم. برایم شیییربتی درسیییت کرد که به تدریق حالم را جا آورد. وقتی به هوش آمدم، رو

کرد. نه از آن درخشش عجیب چشمانش اثری باقی کنارم روی تخت نشسته بود و با حالتی عادی نگاهم می

خورد. آن جانور اهلی ای که در قد و قامتش دیده بودم نشیییانی به چشیییم میمانده بود، و نه از دگرگونی

شمان طالییع سته بود و با چ ش سرم ن شمان جانور اش مرا نگاه میجیبش باالی  کرد. برای یک لحظه در چ

خیره ماندم، و بعد در نگاه درخشییان او غرق شییدم، و ناگهان به شییکلی توجیه ناپذیر، غرقه در شییهودی 

چشمان سبز او، گیر، رازی عجیب را کشف کردم. چشمان زرین آن جانور عجیب و ناگهانی و اشراقی نفس

ای از ای چنین به نظرم رسید که آن جانور سایهشک یکی بودند و به یک موجود تعلق داشتند. برای لحظهبی

 آمیز همزمان با خودش تجلی یافته باشد.اوست. گویی تناسخی از او باشد که به شکلی تناقض

حرفهایی به طور تلویحی وانمود ی آنچه که رخ داده بود، توضیییحی نداد. ابتدا سییعی کرد با درباره 

ام. اما در واقعیت ام و به خاطر افت فشییار خون دچار هذیان و توهم شییدهکند که همه چیز را خواب دیده

شتم. او هم نمی ست دروا بگوید، و بعد از کمی کلنجار رفتن، تایید آنچه که دیده بودم هیچ تردیدی ندا توان

 ما توضیحی در این مورد نداد.کرد آنچه که دیده بودم واقعی بوده، ا

ی این حرفها، از او ارتباطمان بعد از آن حادثه دستخوش تغییر شد. عجیب این بود که با وجود همه 

تواند با نگاهش هیچ هراسییی نداشییتم. تا پیش از این روز، این که در آغوش کسییی بخوابی که هر لحظه می

سنگ را ذوب کند، در خاطرم نمی این وجود بعد از آن روابط نزدیکمان تغییر نکرد. با این گنجید. با آهن و 

همه، من انگار از طلسمی رها شده باشم، شروع کردم به دقت کردن در رفتارهایش، و دیدنِ چیزهای عجیب 

ماند، و مطمئنم از چشم سایر دوست دخترهایش هم پنهان و غریبی که در حالت عادی از چشمانم پنهان می
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اش به قضیییای حاجت، و این که نیازیآن بود که خالی بودن همیشیییگی یخچالش، بی مانده اسیییت. بعد از

 آغوشی زمان ارضا شدن خودش را کنترل کند، برایم غریب جلوه کرد.توانست در گرماگرم هممی

تواند مثل چه بسا که رفتن او، پیامد همین حادثه بوده باشد. متوجه شده بود که بعد از آن دیگر نمی 

اش را بکند و از چشمهای کنجکاو پنهان باشد. چند سالی پیش، یکی از دخترهایی که به نظرم دگیسابق زن

ی چیزهایی را که در اش، و همهچند باری هم با او به بسیییتر رفته بود، شیییروع کرده بود به بدگویی درباره

ش بین استادان و دانشجوها ادانست، نوشته و کپی کرده و در دانشکدهاش دیده بود و از ارتباطشان میخانه

کرد او نامزدش گفت و ادعا میی بند تنبانی میپخش کرده بود. زنک البته دیوانه بود و شییعرهای عاشییقانه

دانسییتم بوده و قول ازدوان و این حرفها بینشییان بوده، و من چون دقیقا در همان زمان با او نزدیک بودم، می

بایسییت مرا شییده بود که او از این حادثه نگران شییود. قاعدتا می گوید. شییاید این سییابقه باعثکه دروا می

سی نخواهم گرفت. شناخت و میمی ست دارد و هرگز چیزی در این مورد به ک ست که دهانم چفت و ب دان

کرد دوست پسر من موجودی است که شد. چه کسی باور میگفتم کسی باورش نمیوانگهی حتا اگر هم می

 تواند اشیا را ذوب کند؟ی چشمانش میبا اشعه

اش در ی کاریاش حرف زد و گفت که دورهبه هر صیییورت، بعد از این حادثه چند بار از رفتن 

شایعه هم تهران دارد تمام می سوئد بر گردد. بدون این که خودش چیزی بگوید، به یکی دو  شود و باید به 

است و باید به بالین او بشتابد. اما من در این  دامن زده بود، مثال این که پدر پیرش در استکهلم سخت بیمار

شود. میمیان می ست کرده تا از میان ما ناپدید  ستم تمام این حرفها را در سرم و دان سید من هم بزند به  تر

 بروم چیزی را که دیده بودم برای بقیه تعریف کنم.

بینی کردم که اگر یک بار که باز حرف رفتن را پیش کشیده بود، خیلی گریه کردم و به درستی پیش 

کنم. اما بعد ی دوسییت دخترهایش خودکشییی خواهیم کرد. اولش فکر کرد دارم تهدید میبرود، من و بقیه
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بود که به من اعتماد زنم. همان روز متوجه شد که دارم از یک واکنش عاطفی طبیعی و البته افراطی حرف می

 کرد و چیزهایی باور نکردنی برایم تعریف کرد.

ام او را به کوهستان بردم. یکی روزی که او رفت، من همراهش بودم. در واقع من بودم که با ماشین 

آالت ارتباط برقرار کند. رانندگی توانسییت با ماشیییناز چیزهای عجیب دیگری که داشییت، این بود که نمی

کار با تلفن همراه و رایانه را هم درست بلد نبود، و با آن همه هوش و سوادی که داشت، در برابر  کرد ونمی

ساده به یک ابله تمام عیار تبدیل می ساب  شین ح ست تا او را به یک ما شد. برای همین بود که از من خوا

بود در اطراف یکی از ی پرت و دور افتاده جایی در خارن از شییهر برسییانم. جای مورد نظرش، یک منطقه

ستاهای دور افتاده سمت حرکت رو شدیم و به آن  شین  سوار ما صبح اول وقت  سمت زنجان. آن روز،  ی 

آموز عجیبش را هم بغل کرد و همراه خودش آورد. به جز آن حیوان هیچ چیز بر نداشته کردیم. جانور دست

سی بود. حتا یک کوله پشیتی یا یک کیف دسیتی هم همراهش نبود. برا ی همین بود که فکر کردم آنجا با ک

 کاری دارد و بعد همراه من باز خواهد گشت. 

سیدیم. گفت که باید منتظر غروب صبح زود راه افتادیم و پیش از ظهر به جایی که می  ست ر خوا

صله رفتیم  صبح زود راه بیفتیم. در این فا صرار کرده بود  شید بمانیم، و این برایم عجیب بود، چون ا و خور

ستیم مهمان یک خانواده صرار زیاد توان صلی به ما دادند و با زور و ا شدیم که ناهار مف ستایی مهربان  ی رو

روی کردیم، در حالی که کمی پول در مقابل به آنها بدهیم. بعد از ظهر را در کوره راههای کوهسیییتانی پیاده

 کرد. ی عجیب و غریبش هم دور و برمان جست و خیز میآن گربه

ستیم و آنجا بود که برایم و  ش سنگی ن شد، پای تخته  شید به تدریق به افق غرب نزدیک  قتی خور

کند. بعد از شیید، اما دیدم جدی اسییت و شییوخی نمیگفت امشییب از بین ما خواهد رفت. اولش باورم نمی
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شت که باید چیزی را به من بگوید و من ه صرار دا شدم، چون ا م کنجکاو گریه و زاری زیاد، باالخره آرام 

 بودم که بشنوم. 

ست که بر روی رفتار جفتگیری  شگری ا صل پژوه آنجا بود که همه چیز را برایم گفت. تعریف کرد که در ا

سیارهموجودات متمدن تحقیق می صال به  ست، و ا سان نی ی زمین ارتباطی ندارد. حتا کند. اعتراف کرد که ان

شده شت. در جهانی زاده  شت. بود که به گفته به دنیای ما هم ربطی ندا ی خودش، در ابعادی دیگر قرار دا

دنیایی که ابعاد اشیا در آن از چهار بعدِ طول و عرض و ارتفاع و زمانِ ما بسیار بیشتر بود. برای این که بتواند 

شود، با فن شرفتهبا آدمها وارد ارتباط  سایهآوری پی شان،  آن ای چهار بعدی از او تولید کرده بودند و ی دنیای

سایه شده بودیم، چیزی جز  شقش  صی که ما دیده و عا شخ ستاده بودند. در واقع آن  ی یک را به زمین فر

خواسییت از میل جنسییی آدمها سییر در بیاورد و با این هدف یک ی دوردسییت نبود که میموجود ناشییناخته

ابیت او و کشیییش ریخت از خودش را طراحی کرده و در دنیای ما وارد کرده بود. دلیل جذمشیییتقِ انسیییان

گشت. چون آن پژوهشگر کیهانیِ ابعاد دیگر، اصوال او ای که داشت هم به اینجا باز میناپذیر جنسیمقاومت

 را برای این منظور طراحی کرده بود. 

که فکر می  یب بود  قدری عج به  هایش  که او برای کردم دارم خواب میحرف باور کردن این  بینم. 

شه خواهد رفت و دیگر  ضربهاشتوانم ببینمنمیهمی ست ، یک  شدید بود. اما فهمیدن این که دو ی روحی 

شدنی  ضم نا ضایی، آن هم از ابعادی دیگر بوده، برایم ه سی از یک موجود ف سرِ محبوب من در واقع انعکا پ

 ای که میان ما شیییکل گرفته بود واقعی بوده، و من در این مدت دربود. برایم تعریف کرد که ارتباط عاطفی

واقع وارد رابطه با خودِ پژوهشییگرِ کیهانی شییده بودم، که خودِ او باشیید. اما تصییویری که از او داشییتم تنها 

شده بود. وقتی این چیزها را برایم سایه سطح حس و ادراک من طراحی  ای ناقص و کق و کوله بود که در 
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که عجیب به چشییمان  گفت، حیوان دسییت آموزش هم آمده بود و کنارش نشییسییته بود و با چشییمانیمی

 کرد. خودش شبیه بود، نگاهم می

شد درباره  سم. هیچ نمیکنجکاوی باعث  شگر کیهانی، عالوه بر ی او هم بپر فهمیدم چرا این پژوه

ای انسییانی از خودش، یک جانور عجیب را هم تولید کرده اسییت. اما توضیییح او در این مورد برایم نسییخه

ضیح داد که وارد  سایهغریبتر بود. تو ست. چون دنیایی کردن  شواری بوده ا ای چهار بعدی به دنیای ما کار د

شگر در آن زندگی می سطح وجودیِ پیچیدهکه آن پژوه شتر و  تری دارد. در نتیجه او مجبور کند، ابعادی بی

ما  شده برای وارد کردن تصویر خودش، در واقع مرزهای میان دو دنیا را پاره کند و تصویر خود را بر دنیای

بایست بعد از این کار آن پارگی بین دو دنیا را هم رفو کند، تا مرزهای بین دو منعکس کند. اما در ضمن می

بینی مرگبار پیش نیاید. به این ترتیب او از درون یکی از این پیشدنیا گسییسییته نشییود و اشییکالهای غیرقابل

ستگی س سگ شده، یا به تعبیری مثل یک  شده، و بعد مثل های مرزی وارد دنیای ما  ایه در جهان ما بازتابانده 

سجافی در نقطهپارچه سست دوخته میای که با  ست. محل این ترمیم، ی  شده ا شود، این حد و مرز ترمیم 

جایی بود که انعکاس دیگری از همان پژوهشیییگر کیهانی در آن نمود یافته بود، و این همان جانور عجیبی 

ی موازی بودند که از یک موجود کیهانی جانور دسیییت آموزش، دو سیییایه بود که دیده بودم. در واقع او و

 ناشناختنی به جهان ما منعکس شده بودند.

شمگیر بین حالت و حتا حرکات آن   شباهتی چنین چ شنیدن این حرفها فهمیدم که چرا  تازه بعد از 

ست. او می شته ا شیجانور و او وجود دا ست انجاای که میگفت که کار پژوه سیده و بای م دهد، به پایان ر

بازگردد. در واقع چیزی که رخ می یای خودش  به دن بار دیگر  باید  هانی حاال  داد این بود که آن موجود کی

شهایی از خود را که در ابعادی کوچکتر گنجانده و به دنیای ما وارد کرده بود، بار دیگر به جهان خودش  بخ
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ی او، ترکیب میدان مغناطیسیییی خاب کرده بود، چون به گفتهکشیییید. برای همین هم این نقطه را انتپس می

 ساخت. تر میزمین و دما و متغیرهای دیگری از این دست، این نقطه طوری بود که این کار را آسان

نویسییم، تردیدی ندارم که او واقعا موجودی نیکوکار و دوسییت االن که این آخرین سییطرها را می 

ی دوست داشتن یا عشق چه برداشتی وجود دارد. اما به هر دنیای آنها درباره دانم درداشتنی بوده است. نمی

شوار و پیچیده وادار کند، و آنچه که من  شی چنین د سی را به پژوه شت آنقدر مهم بوده که ک حال، این بردا

شییود. یداد که در دنیاهای دیگر هم مهر و دوسییتی وجود دارد و فهمیده ماز او دیدم و یاد گرفتم، نشییان می

ست. در حدی که پیامد عادیِ  هرچند معیارها و هنجارهایش با آنچه که ما در دنیایمان داریم خیلی متفاوت ا

کرد با گفتن این هایش، به کل برای آنها نامفهوم است. او فکر میغیاب او، یعنی خودکشی تدریجی معشوقه

تواند این عشق را از بین ببرد و ما را در میو آگاه ساختن ما نسبت به ماهیت و خاستگاهش،  حرفها به من،

های قرصی که جلوی رویم کرد. ردیف شیشههای قطع شدن این رابطه مصون سازد. اما اشتباه میبرابر لطمه

 کرده است. کند که او اشتباه میچیده شده، اثبات می
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 ماندگی اریانالعلل عقبشرحی رب علت

 

سؤال کنم چرامن واقعا درک نمی شنیدنهایی میمردم  سند که طاقت  صوال وقتی پر اش را ندارند؟ ا

کنند؟ زنند و ابراز کنجکاوی میکنند و حرف میای برای فهم حقیقت ندارند، چرا دهانشییان را باز میعالقه

ضعیت نیمه شیار و نیمه بیمگر قناعت کردن به همین و ستم، ه صبانی ه سواد چه ایرادی دارد؟ فکر نکنید ع

ست. بنده در این قرون گذشته به این عادت آدمیزادها عادت کرده ام. با این وجود ها! خیر، این طورها هم نی

ی کنجکاوی اسییت. از این رو یکی از این رازهای مگو را ی رازهای مگو، برایم مایهشییان دربارهکنجکاوی

 حقیقت را ندارید. شوید که طاقت شنیدنکنم و آن وقت خودتان متوجه میبرایتان افشا می

رفتاری از اصیییحاب مطبوعات نزد بنده آمد، با این همین چند روز پیش، جوان باسیییواد و خوش

مانده اسییت؟ خوب، انتظار دارید چه جوابی بدهم؟ راسییتش را بگویم؟ ماجرای پرسییش که چرا ایران عقب

سانتی ستش چند  ست چپ بهار را بگویم؟ و این که چطور دواتِ نیما به خاطر لرزش د شد ت؟ متر خطا دا

یعنی واقعا دوست داشتید بگویم آن قمه چرا اندکی کق حرکت کرد و فصل آخرِ اشعار زرتشت چه شد؟ یا 

گرفت، بعد از چاق شییدن دکترا گرفت؟ یا این که چطور آن بابایی که برای فحش دادن به این و آن پول می

 این که دو تا بهار در یک روز از درِ مجلس شورای ملی رد شدند؟ 
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رود. حتا اگر من هم بگویم شیییما باور نخواهید کرد. بنابراین همان ن انتظاری از بنده نمیقطعا چنی

شه ست که حرفهایی کلی شتی اقیانوسای تحویلبهتر ا پیما بود که تان بدهم و بگویم بعله، به خاطر اختراع ک

شییان که تولید اصییلی–راه ابریشییم رو به زوال رفت و تاثیرات اقتصییادی آن مراکز شییهری صیینعتی ایران را 

ستان که کمی بعد ورشکست کرد و این باعث شد صنایع بافندگی بی -بافندگی بود کیفیت اما پر حجم انگل

ی فرو برود. من ماشینی هم شد، رونق بگیرد و به این ترتیب کشورمان قدم به قدم در ظلمت و فقر و بدبخت

اینها را گفتم و شییما هم باور کردید. اما پسییر جان، واقعیت این اسییت که این تنها روایتی سییرسییری و 

 گیرد. لوحانه است که اصل ماجرا را نادیده میساده

اصل ماجرا، حدود سه میلیارد سال پیش شروع شد. اگر بخواهم دقیق بگویم، سرآغاز انحطاط ایران 

گردد )توجه داشته باشید که سیصد و بیست و سه هزار و صد و چهل و سه سال پیش بر می به سه میلیارد و

!( در آن روزِ گرم و مغناطیسییی بود که اسییت 1392شییانزدهم فروردین ام که نسییبت به امروز حسییاب کرده

شتباه آنگورای خوش ستگاه خانگیِ تغییر ابعاد، ا شیطنتی کوچک در حین تعمیر یک د بزرگی خنده به خاطر 

شد و کرمچاله شم به هم زدنی به جهانی موازی مرتکب  شد تمام آتورازیان در چ ست کرد که باعث  ای در

پرتاب شییوند. بعله، متوجهم که حرفهایم مبهم اسییت. اما کمی صییبر کنید تا توضیییح بدهم. شییما بر خالف 

شیطان را خوب می صورتان هم آنگورای  سید و هم ت شید–شنا ست خوانده با از  -اگر متون مانوی را در

 کلیت این ماجرا خبرهایی دارید. 

صد و  سی سه میلیارد و  شید، چون  شنیده با شما از آتورازیان چیزی ن ست که  خوب، امروز بدیهی ا

هیچ کدام از آنها این اطراف پیدا نشده.  یگذرد که سر و کلهبیست و سه هزار و صد و چهل و سه سال می

اید. چیزی شییبیه به پیامک که روزی چند هزار بار در تان شیینیدهشییک پیامهای کوتاهشییان را همهولی بی
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سابِ کالنش هم به جیب ادارهجای دنیا دریافت میهمه صورتح سالت و مخابرات بینابعدی شود و  ی مرا

 شود.ریخته می

یادآوری کرده باشیییم، بگویم که آتورازیان همان موجودات پیچیده و نیرومندی فقط برای این که 

ی زمین بر آن تکامل یافتند. آنها در واقع نخسییتین شییکل از حیات بر بودند که از همان ابتدای پیدایش کره

شما بودند. خیلی پیش از این که این باکتریسیاره شود، آتورازیان بری  شان  ِسفت و چغر پیدای این  های 

کردند. البته در آن دوران زمین این شییکلی نبود. سییطحش کامال گداخته و نورانی بود و سیییاره زندگی می

چیزهایی مثل آبِ مایع و جوِ گازی هم اطرافش نبود. یک توپ سیینگیِ درشییت و گداخته بود که مرتب با 

زاران رخنه به سطحِ پرآشوب و اش با هی جوان و نوزادِ گداختهشد و هستههای عظیم بمباران میشهابسنگ

ها، موجوداتی لطیف و اثیری داغش راه داشت. در این شرایط بود که آتورازیان تکامل یافتند. با تعبیر امروزی

شاره ی اثیر را بعدها یکی از کارمندان ادارهبودند. در واقع این کلمه سالت و مخابرات بینابعدی برای ا ی مرا

ساپینسبه همین موجودات ابداع کرد سر در ، چون هومو  ضیه  صل ق های آن موقع هم مثل امروز چیزی از ا

 اند.آوردهنمی

ی یکی از این ماندگی ایران شیید، اشییتباهِ احمقانهبه هر صییورت، اتفاقی که افتاد و اولین علتِ عقب

شبیه به این می سم اوآتورازیان بود. طرف را آنگورا یا چیزی  شتر با این ا شما بی سید و یا را می نامیدند.  شنا

ست کم دفعه سیارهد صدا میی اولی که به  سم او را  زدید. این آنگورا بر خالف روایتهایی تان آمدم، با این ا

توانستند بدخواه یا بدکار باشند، اید، موجود پلید یا بدخواهی نبود. اصوال آتورازیان نمیاش ساختهکه درباره

ها به سیییادگی بسیییتهاخبه همان ترتیب که نیکوکار و خوش هایی پیچیده از نیروهای الق هم نبودند. آن

شدید میدانهای الکتریکی در حفره سی بودند که در اثر ت های فلزِ مذاب به وجود آمده بودند. به الکترومغناطی
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سوب می شان را ی زمین، که انگار همهی امروزینِ کرهشدند، اما نه مثل این جانداران زندهتعبیری زنده مح

 اند. های سنگینِ خیس ساختهاز خاکروبه

های کامپیوتری زنده هستند، آنها هم زنده بودند. با این تفاوت که بسیار به همان تعبیری که ویروس

تر بودند. آتورازیان از همان روزهای اولی که زمین شکل و شمایلی پیدا کرد و از بین یافتهتر و تکاملپیچیده

ستاره صحنهای خودگرد و غبار  شان داد، بر  سادهی ن شان موجودات  شدند. نیاکان ی خنگی ی جهان پدیدار 

بودند که بیشییتر به تشییدید یک صییدا در دیاپازون شییباهت داشییتند. اما کم کم مدارن تکامل را پیمودند و 

تر شییدند. طوری که بعد از یک میلیارد و چهارصیید و یازده سییال، تمدنی با شییکوه و تر و پیچیدهپیچیده

بودند، و این همان زمانی بود که آنگورای سر به هوا یک کلیدِ دستگاهی را  ای پیشرفته را پدید آوردهمعهجا

 اشتباهی فشرد و همه را به دردسر انداخت.

شبیه به او می سانی  شما به ک سین فنی بود.  شاید بهتر آنگورا، در واقع یک تکنی گویید مهندس، یا 

ی، هرچند به مسییئول فروش بلیت سییینما هم شییباهتی داشییت. اما برای چباشیید اسییمش را بگذاریم آپارات

افزارِ مادیِ ها معنای چندانی نداشییت. چون آنها اصییوال با انرژی کار داشییتند و سییختآتورازیان این کلمه

شیید. البته این بسییترِ مادی مدام در حال ای لَخت و خنثا محسییوب میی زمین برایشییان بیشییتر زمینهپوسییته

و غلیان بود و روزی نبود که یکی دو شهابسنگ عظیم اینجا و آنجا نیفتد و غوغایی به پا نکند. اما  آتشفشان

ی زمین، برای آتورازیان چندان معنادار نبود. آنها همان قدر در این تمام این آشفتگی در ساختار مادی پوسته

 دهند. حساسیت به خرن میی ارتعاش الکترون در اطراف هسته مورد حساس بودند که آدمها درباره

مهمترین شهرِ عظیم و باشکوه آتورازیان در این هنگام در جایی قرار داشت که کمابیش با ریِ قدیم 

ستهو تهرانِ امروز برابر می سنگیشود. البته آن وقتها این پو شتزارها و خانهی  های مردم رویش بنا ای که ک

ی عظیمی بود پر از مواد گداخته. اما گویم در واقع چالهشییده هنوز تشییکیل نشییده بود و این جایی که می
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ی زمین قرار داشییت. همان اش این بود که معدن عظیمی از آهن و مس در این ناحیه از پوسییتهی مثبتنکته

سرچشمه باقی ماند و معدنی که بعدتر پخش و پراکنده گشت و با این وجود رگه هایی از آن در معدن مس 

آبیِ سنگهای کوه البرز را نتیجه داد. به هر صورت، آن وقتها اینجا که امروز شما  -رنگِ سبزاش آهنِ سولفاته

ی عظیمی بود به قطر صد و سی کیلومتر که درونش در ژرفای پانصد ششصد متری، نامیدش، چالهتهران می

دلشییان بیرون  زدند و حبابهایی از آهن و مس مذاب ازقلمکار غل میاین فلزهای ارزشییمند مثل آش شییله

شان را اینجا ساخته بودند، این بود که میدان مغناطیسیِ تولید شده پرید. دلیل این که آتورازیان شهر اصلیمی

شان مثل منبع تغذیهی مذابِ غولدر این حفره سا، برای شید ای دایمی عمل میآ کرد، و البته خوب نور خور

 م و کلفت پنهان نشده بود.هم بود که آن وقتها مثل امروز پشت اتمسفری ضخی

کردند و آنگورا هم یکی از آنها بود. تازه ی آتورازیان در این شییهر زندگی میخالصییه، بخش عمده

چند صد سال بود که این موجودات هوشمند و خالق موفق شده بودند دستگاهِ انحالل مرزهای بینابعدی را 

شینی بود که مرزهای بین جهانهای ست می اختراع کنند و این ما س شد از کرد و به این ترتیب میموازی را 

شت حایلی از انرژی که جهانها را از هم جدا می شان انداخت. آتورازیان موجوداتی پ کند، نگاهی به آن طرف

ست تکامل  ست یا اموری از این د سیا سازندگی،  صنعت، تجارت،  شان چیزی مثل  مهاجم نبودند و در میان

ستفادهنیافته بود. برای همین بود  ستگاهِ جالب آن بود که در خانوادهکه مهمترین ا شان دور هم شان از این د

ستند و جهانهای آن طرفِ مرز را نگاه میمی ش صادفی کار مین ستگاه تقریبا ت کرد و هر بار مرزهای کردند. د

فتند و نگاهی به رکرد. بنابراین آتورازیان مشییتاقانه میدنیای شییما با یکی از دنیاهای همسییایه را مختل می

انداختند. این برایشیییان نوعی سیییرگرمی بود، مثل آدمها که بخش موجودات عجیب و غریب آن دنیاها می

 شوند.شان را به یک المپ نورانی بزرگِ چهارگوش خیره میمهمی از زندگی
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کرد و چی خوبی نبود. مدام خطا میبه هر صیییورت، آنگورا از همان اولش هم مهندس یا آپارات

اش از این طرف شد اهل و عیال و اعضای خانوادهکرد. این باعث میرزها را کمتر از حد ضروری نازک میم

دادند که از جنس انرژی باشیید و با نتوانند چیز زیادی تشییخیص دهند. آنها فقط روندهایی را تشییخیص می

شته باشد. وقتی نیروی دستگاه کافی نبود، مرزهای بین خودشان همخوانی دو دنیا فقط کمی خراش بر ای دا

شت و از آنجا تنها میمی ست مثل این که پول بدهید و دا صویری ناقص از دنیاهای دیگر را دید. در شد ت

 سینما بروید و بعد فیلمی تار و خارن از تنظیم روی پرده بیفتد.

گاه را سییاز دسییتی بد بود که آنگورا آن روزِ سییرنوشییتاحتماال به خاطر همین اعتراضییها و سییابقه

گویند مهمانی محترم داشییتند و سییاز آن را بیش از حدِ مجاز تعیین کرد. میدسییتکاری کرد و نیروی فعال

آنگورا از ترس آن که جلوی او بدنام شییود، این شییاهکار را زد. به هر حال، خطای بزرگی کرد و کلیدهای 

ستگاه خانگی انحالل مرزهای بینابعدی را روی اعدادی پرت و ن ست قرار داد. نتیجهتنظیم د اش ابتدا به ادر

برد. اما به هر صورت چشم نیامد، چون تا گرم شدنِ دستگاه، به حساب حاالی شماها، چند روزی زمان می

 دستگاه گرم شد و ناگهان حد و مرزی که بین دو دنیا بود را درید و منهدم کرد. 

ای شییکل گرفت. انجامید، کرمچالهدر چشییم به هم زدنی، که البته از دید شییما سییاعتها به طول می

صلی اینجا بود که جای این کرمچاله، یعنی آویختگی صیبت ا شین، به اش بر فراز آن دریاچهم ی عمیقِ فلز آت

سوخت و از کار  شم به هم زدنی  ستگاه در چ ستگاه را مختل کرد. موتور د فاجعه دامن زد و بدتر کارکرد د

ساختارهای انرژیاییِ اطرافش را به ی عظیمی دهاافتاد و به جایش کرمچاله شود که در اندک زمانی تمام  ن گ

درون خود فرو بلعید. آتورازیان اولین موجوداتی بودند که قربانی شیییدند و انگار که گردبادی سیییخت بر 

شان هجوم آورده باشد، همگی به درون کرمچاله مکیده شدند. بعد ماجرا ادامه یافت و بخش بزرگی سرزمین
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ی زمین هم به درون کرمچاله مکیده شیید. بعد این دروازه بار دیگر بسییته شیید و حرارتی پوسییته از انرژی

 مرزهای مرسوم بین دو دنیا ترمیم شد.

ی زمین بعد از آن شروع شد. البته چند صد میلیون سال طول کشید تا این سیاره سرد شدنِ پوسته

صورت مایع بر آن پدید شود که آب بتواند به  شد و آنقدر خنک  صورت طی  شود. اما این زمان به هر  ار 

ای که تا پیش از این گرد و غباری نامحسیییوس در اطراف آتورازیان بودند، یک دفعه در کنار این مواد آلی

شناسید، بر این سیاره پدیدار شد. در واقع اگر آنگورا اکسیر اعظم جان گرفتند و حیات به شکلی که شما می

ماند و آتورازیان با اقتدار تمام بر ی زیبا و نورانی باقی میزمین همان توپ گداختهنبود، هنوز که هنوز است 

شما آن حکم می شان را هم یاد گرفته بودند و این از دید  صوص که آنها راه تثبیت محیط اطراف راندند. به خ

 شدند.ی زمین مییعنی این که مانعِ خشک شدن و سرد شدن و منجمد شدنِ پوسته

شتی غمآتورازیا سرنو سربلند و نامدارِ ن بعد از آن  انگیز پیدا کردند. این موجودات که زمانی خلقِ 

ساکن زمین بودند، به تبعیدیانی در دنیای ناشناخته بدل شدند. بخت یارشان بود که به دنیایی شبیه به همین 

ی عظیم ی یک ستارهاشیهجهانِ خودمان پرتاب شده بودند. در واقع جایشان آنقدرها هم بد نبود، چون در ح

کرد. اما این دنیایی بود که شاخصهای مربوط به شان میی انرژیایی تامینسر در آورده بودند که از نظر تغذیه

سیییرعت نور و گرانش در آن با دنیای زادگاهشیییان متفاوت بود. برای همین هم اتفاقهای عجیب و غریب 

شان می شان برای ضرباهنگ رخدادها برای شان هم تا مدتی مختل افتاد و  ضمن زاد و ولد خیلی کند بود و در 

 شده بود. 

اما به هر صورت آتورازیان در آن دنیای همسایه به بقای خود ادامه دادند و با شرایط جدید سازگار 

ی شان را از یاد بردند و به زیستن در دنیایی نو خو گرفتند. اما فرقهشدند. بیشترشان به تدریق خاستگاه اولیه

شان بودند. اینان مخفی و خطرناک در میان شت به دنیای زادگاه صبانه خواهانِ بازگ شان ظهور کرد که متع
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ستی زادهنامیدند و خیلیخود را فرزندان آنگورا می شان به را گفتند بنیانگذارش این فرقه ی او بودند. میهای

د شییید و سیییوگند خورد که روزی اشیییتباهِ ی آتورازیان طرخودِ آنگورا بوده که بعد از این فاجعه از جامعه

 مهلکش را جبران کند.

ی آتورازیانِ مهاجر به بقای خود ادامه دادند و نسیییلهای پیاپی این فرقه با پنهانکاری تمام در جامعه

ستگاه مختل کننده شدند د ی مرزِ میان جهانهای موازی را آزمایش کردند و تجربه اندوختند تا باالخره موفق 

ن دنیای غریبه اختراع کنند. این کار بسیییار دشییواری بود، چون قوانین فیزیکِ حاکم بر آن دنیا با از نو در آ

آنچه در دنیای شما حاکم است مختصر تفاوتی داشت و بنابراین کل محاسباتی که پیشتر انجام شده بود، به 

یده میکلی بی یان هنوز برخی از علوم سییینتی خودفا با این وجود، آتوراز ند و  نمود.  را حفظ کرده بود

شیان، این توانسیتند از میان هزاران دنیای پیرامونمعادالت بنیادین قبلی را در یاد داشیتند و به این ترتیب می

 جهانِ زادگاهشان را تشخیص دهند. 

شدن قوانین فیزیکِ فرقه ستانی بودند و از فراموش  ی فرزندان آنگورا در واقع حافظان این دانش با

دانسییتند و آن را فایده میاهشییان جلوگیری کردند. بیشییتر آتورازیان این قوانین را منسییوخ و بیدنیای زادگ

شییمار دنیای دیگر جاری بود. اما کردند که با روایتها و شییاخصییهای متفاوت در بیهمتای قوانینی فرض می

های د و پیشییگوییدانسییتنی فرزندان آنگورا این معادالت خاص و آن دنیای کهن خویش را مقدس میفرقه

 شان باز خواهند گشت.گفت روزی آتورازیان بار دیگر به دنیای باستانیکردند که میآنگورا را تکرار می

ی بازسییازی دسییتگاه درگیر بودند. این بار نسییلهایی پیاپی از آتورازیان هوادار این فرقه با مسییئله

سهدفشان تماشای تصادفی دنیاهای همسایه نبود، بلکه می تند جهانی خاص را در میان ازدحام دنیاهای خوا

موازی پیدا کنند و راهی برای بازگشیییت بدان بیابند. تالشیییهای ایشیییان پس از زمانی طوالنی نتیجه داد و 

شد که می ستگاهی پیدا  ضای فرقه با زمین را برقرار کند. اما د سبی و محتاطانه ارتباط اع ست به طور ن توان
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دورانِ اقامت آتورازیان در دنیای همسییایه زیادی به درازا کشیییده بود. زمانی که اشییکال کار در اینجا بود که 

صادف بود. یعنی  سال زمینی م سازند، با گذر چند میلیارد  ستگاه و مخلفاتش را از نو ب شده بود تا د صرف 

از سه میلیارد  آتورازیان وقتی موفق شدند بار دیگر زمین را ببینند و با فضای آن ارتباط برقرار کنند، که بیش

 سال در این دنیا سپری شده بود.

شدند. در این مدت کره شکل بزرگی روبرو  ضای فرقه با م شده بعد از آن بود که اع سرد  ی زمین 

گشتند، در چشم به هم زدنی به خاطر کم نمود. اگر آنها به زمین باز میبود و برای اقامت ایشان نامناسب می

شان  شمعی در غیاب هوا، خاموش میمنجمد میبودن تراکم انرژیِ اطراف شتند. رهبران فرقه شدند و مثل  گ

سیدند که باید راهی بیابند تا بار  ستیابی به راه حلی با هم رای زدند و در نهایت به این نتیجه ر مدتها برای د

سابق خود باز گردد. این بدان معنا بود که پوسته بایست ی سخت و منجمد زمین میدیگر زمین به موقعیت 

آورِ اطراف زمین )از دید آتورازیان اقیانوسییهای گرداگرد زمین هم نوعی جوِ مایع باز فعال شییود، جوِ خفقان

بایست از نو فعال و روشن شود. اما اشکال کار اینجا رمق زمین میی بیبایست تبخیر شود، و هستهبود( می

کاری این شاخصها نداشتند و آمدنشان به زمین بود که اعضای فرقه از درون دنیای همسایه راهی برای دست

سیارههم باعث می صه بمیرند، بی آن که بتوانند تغییری در  ست رفتهشد بالفا شان ایجاد ی محبوب و از د

 کنند. 

شکل بود که ایده ستگاهی را اختراع کرد که ای نبوابه این  ضای فرقه زد و د سرِ یکی از اع آمیز به 

سودر واقع از رده سوب میی مر ستگاه میالت و مخابرات بینابعدی مح شد پیامهایی را از یک شد. با این د

سال موجوداتی بر دنیا به دنیای موازی شده بودند در این چند میلیارد  ضای فرقه متوجه  اش مخابره کرد. اع

ها ارتباط برقرار شیید با این دسییتگاه با آناند که دسییتگاه عصییبی پیچیده دارند و بنابراین میزمین تکامل یافته

ستگاه و حتا نمونهکرد. البته ایده شت، ساختههای پیشی این د اش در دنیاهای دیگر هم به فراوانی وجود دا
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ستفاده از آن گران در می ساخت و ا صرفهاما  شیدند و  ضای فرقه مدتها زحمت ک جویی کردند تا آمد و اع

ستند دستگاهشان را در بنیاد کیهانی مرسوالت و  شتراک بگیرند. به توان مخابرات بینابعدی ثبت کنند و حق ا

ی ارتباط با ها انجام پذیرفت و فرقه آمادهها بعد از چند قرن به حسیییاب زمینیهر صیییورت این کاغذبازی

 جانداران زمینی شد.

ضای فرقه از زمینی ست اع صلی در اینجا بود که درخوا نمود. فرقه در ها نامعقول میاما حاال ایراد ا

شان را از بین ببرند، اقیانوسها را تبخیر کنند، ها بخواهد تا جو سیارهگشت تا از زمینیقع به دنبال راهی میوا

ی زمین را دوباره به فعالیت وا دارند. اما این کارها به انقراض تمام ی زمین را منهدم کنند، و هسییتهپوسییته

سیار بعید بود گونهجانداران زمینی منتهی می صوص که فقط  ایشد و ب شود چنین کاری بکند. به خ ضر  حا

ای داشییته ی فرقه را دریافت کنند که هوشییمند باشییند و مغز پیچیدهتوانسییتند پیامهای پیچیدههایی میگونه

 باشند. 

بست خورد. ابتدا با مورچگان ارتباط برقرار کردند ی اعضای فرقه در این زمینه به بنتالشهای اولیه

همان عقل اجتماعیِ ها با ترین تمدنِ روی زمین را در اختیار داشییتند. مورچهپیشییرفتهترین و که گسییترده

کنند، از نظر حقوقی قابل اثبات شییان به این نتیجه رسیییدند که حقِ آب و گلی که آتورازیان ادعا میگروهی

ه کیهانی های اعضییای فرقه هم نتیجه نداد و مورچگان موفق شییدند در دادگانیسییت. شییکایتها و پیگیری

شان اند، دیگر در سیارهبینابعدی اثبات کنند که زمینهای مورد ادعای آتورازیان که حالتی مایع و گداخته داشته

 شوند و بنابراین قابل بازیافت و تصاحب نیستند. دیده نمی

بردند و به خاطر شییرایط اعضییای فرقه که بدون همکاری سییاکنان زمین اصییوال کاری از پیش نمی

های دیگر هم رفتند. اما زنبورها و نمود، سییراا گونهزمین، حضییورشییان در این سیییاره ناممکن میدشییوار 

ساکنان قدیمی زمین موریانه ستالژیک  ها هم به همین ترتیب جواب رد دادند و بقای خود را از مالحظات نو
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بر زمین تکامل یافته و  ی دیگر هممهمتر دانسییتند. در این گیر و دار بود که ناگهان خبر رسییید که یک گونه

ستاندار بود که طی چند هزار می ستگاه با او ارتباط برقرار کرد. این موجود در واقع نوعی میمونِ پ شود با د

اش با رشدی سرطانی افزوده شده بود. اینها همان آدمهایی سال ناگهان اون گرفته و به حجم دستگاه عصبی

 شوید. حسوب میشان مهستند که شما هم وابستگان به گونه

ضای فرقه از ناکامی ستقیم به در این میان اع شین درس گرفته بودند و این دفعه موضوع را م های پی

سته شان نابود کردن پو ست شروع آدمها نگفتند. یعنی این که درخوا ست را کتمان کردند. در مقابل  ی زمین ا

ی آتورازیان وادار کنند. آدمها به انجام خواسیییتهکردند به ارسیییال پیامهایی زیرکانه و فریبکارانه تا آدمها را 

ی زمین داشیییتند، اما در عین حال بسییییار ترین مغز را در کرهترین و پیچیدهی عجیبی بودند که حجیمگونه

شدند نادان و کم ضای فرقه متوجه  ستقیم کردار خویش ناتوان بودند. اع هوش بودند و از درک پیامدهای م

سازی کرد. بنابراین دستگاه، به شود شبیهی عصبی آدمها را میسیِ برخاسته از شبکهکه انرژی الکترومغناطی

شد و  ستاده بود، بر طول مون مغزِ آدمها تنظیم  شتر برای مغز مورچگان و زنبوران پیام فر همان ترتیبی که پی

 العاده بود. برایشان پیامهایی فرستاد. نتیجه خارق

دانسییتند. در نتیجه کردند که خاسییتگاهش را نمیزشییان دریافت میآدمها ناگهان پیامهایی را در مغ

اند و ارسال کنندگان این اش، و بعد معلوم شد که معبدهایی ساختهشروع کردند به ساختن داستانهایی درباره

پرسیییتند. این بزرگترین فتحِ اند و آن را میپیامها را در قالب آثاری هنری مثل نقاشییی و مجسییمه بازنموده

ی فرزندان آنگورا بود. طوری که این ماجرا در ابتدای کار به تفریحی برای اعضای فرقه تبدیل شده بود. قهفر

ستندههرکس که در خانه شت و فر ستگاه انحالل مرزهای بینابعدی را دا سوالت و مخابرات اش یک د ی مر

شروع میبینابعدی را هم مشترک می شست و با ی آدمی، و بعد میکرد به فرستادن پیامهایی چرند براشد،  ن

ربط و نامعقول او را اش دستورهای بیکرد که چطور آن آدم و اهل و عیال و اعضای قبیلهدوستانش نگاه می
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افرازد. تا مدتی اعضیییای فرقه به دلخواه خودشیییان و کند و معبدهایی برایش بر میبا خلوص تمام اجرا می

 همین دلیل هر گوشه از زمین تیول یکی از ایشان شده بود و مردمِ فرستادند و به همچون نوعی بازی پیام می

سم می شانی مج ستگاه را با نام و ن شت د شورای کردند و او را میآن منطقه موجودِ پ ستیدند. تا این که  پر

ششم فرقه حکم قاطعی داد و قرار شد دستگاه از دسترس اعضای فروپایه خارن شود و تنها شمار کمی از 

ست شد، اما تاثیر آن گزسیا شده کمتر  سال  شمار پیامهای ار ستند. به این ترتیب  اران بتوانند با آن پیام بفر

چشییمگیرتر بود. آدمها درسییت همان طور که فرمان گرفته بودند، شییروع کردند به کشییتن همدیگر و نابود 

دین در آمد که پیامهای کردن معابد مربوط به خدایان دیگر. در نهایت کل زمین در اختیار پیروان سییه چهار 

 کرد.گذاری فرقه ارسال میشان را شورای سیاستهمه

های رو به انقراض در میان آتورازیان از موضیییوع در همین اوقات بود که گروهی از هواداران گونه

شتیبان حقوق گونه ساختند. کم کم انجمنهای دیگری که پ سوا  شدند و فرقه را ر های ابتدایی و در خبردار 

خطر بودند، به ایشییان پیوسییتند و به دسییتکاری فرقه در زندگی موجوداتی در جهانی دیگر اعتراض  معرض

ها قرار داد که نشییان کردند. بعدتر، یکی از اعضییای فرقه خیانت کرد و اسیینادی گرانبها را در اختیار روزنامه

شت به زمین را دنبال میداد رهبران فرقه همچنان برنامهمی سال  کنند. بری بازگ سناد، پیامهای ار مبنای این ا

ای خونخوار و وحشییی بدل کرده بود که مدام در کار کشییتن و آزار دادن شییده به آدمیان ایشییان را به گونه

شان تعریف کرده بود و آنها را به جان هم انداخته بود و به این  صلی برای ای یکدیگر بودند. فرقه چند دین ا

شان سایه می ترتیب فن آوری جنگ را در میان ستورهایی که از دنیای هم سعه داده بود. د سید، در نهایت تو ر

ای را کشیییف کنند و اولین کاری که با آن کردند، سیییاختن بمب و منفجر کمک کرد تا آدمها انرژی هسیییته

شان داد  شادمانی زیادی را برانگیخت و ن ضای فرقه  سر آدمهای دیگر بود. این رخداد در میان اع کردنش بر 

 استی راهی برای بازگشت به زمین وجود دارد. که به ر
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تدایی را نیز  نات اب یت از حقوق حیوا ما های ح ید انجمن ماجرا واکنش شییید با این وجود همین 

برانگیخت. پیش از آن هم آتورازیانی بودند که از آدمها و جانداران زمینی هواداری کرده باشیییند. از همان 

هایشان اعضای پشیمان فرقه بودند، پیامهایی جسته و گریخته برای ابتدای کار، برخی از آتورازیان که بعضی

شناسایی و اعدام میی فرقه را برایشان افشا میکردند و حیلهآدمها ارسال می شدند کردند. اما هربار خائنان 

کرد و آتش جنگ و ی یاد شییده را به پیروان ادیان دیگر منسییوب میو پیامهای بعدیِ اعضییای فرقه توطئه

ی مرسییوالت و مخابرات بینابعدی که برای سییاخت. حتا یک بار یکی از کارمندان ادارهتیزه را تیزتر میسیی

آمد و همدلی خاصییی با آتورازیان نداشییت، کل تعمیر آنتنی به زمین رفته بود، از آنجا که از جهانی دیگر می

سوارش ای از اهالی زمین تعریف کرد. مردم آن قبیله تا ماجرا را برای قبیله شتر زردی که  قرنها بعد او را با 

 ی به حال کسی نکرد. داشتند. هرچند هشدارهای او فایدهاش میشناختند و گرامیشده بود می

نامیدش. زرتشت سعی کرد به مردم حالی کند که ها زرتشت میاو همان کسی است که شما زمینی

تند و به نفعشییان اسییت که این فرمانها را نادیده فرسییاین پیامها را موجودات بدخواه و پلیدی برایشییان می

سر هم کرد و گفت که دنیایی به نام مینو وجود بگیرند. اما چون دید کسی حرفهایش را نمی ستانی  فهمد، دا

دارد، که دیوهایی در آن ساکن هستند. البته منظورش از مینو همان دنیای موازی بود و از دیوها هم آتورازیان 

شت ضای را در نظر دا ست اع شان را د شان فکر کنند و عقل سعی کرد مردم را وادار کند تا خود . بعد هم 

ی فرزندان آنگورا ندهند. این بود که گفت موجود پلیدی به اسم آنگورامینو یا چیزی شبیه به این هست فرقه

شان که پیامها را مخابره می ست که مردم با عقل و خرد خود گفت کار کنند. او میکند، و راه مقابله با او آن ا

شییود، در اصییل ی خشییم و رشییک و ترس و دروا آدمها میرسیید و مایهپیامهایی که از طرف آتورازیان می

ست که از طرف دیوها به مردم داده می ای بندیشود. برای این که حرفهایش را بفهمند، یک ردهفرمانهایی ا
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شود، از دیوی به پیامهایی که باعث ایجاد خشونت می گفت تمامهم از این پیامها به دست داده بود. مثال می

 اسم خشم صادر شده، و پیامهای منتهی به آسیب زدن به دیگری، مربوط به دیو رشک است.

این حرفها باعث شد تا مدتی گروهی از آدمها نسبت به پیامهای اعضای فرقه بدگمان شوند و پیش 

د یکی از نوابغ فرقه ترفندی تازه زد و پیامهایش را به اسیییم از اجرای فرمانها به آن فکر کنند. اما کمی بع

اش آنگورامینو است برای آدمها فرستاد. ناگفته نماند که زرتشت پیش از این که سوار سفینهخدایی که دشمن

شتر زرد بود– سمش  شود و زمین را ت -ا سروده بود را به رک کند، دفترچهب سیاره  شعرهایی که در این  ی 

شده بود. آدمها داده بود و در آن کل ماجرای آتورازیان و برنامه شرح داده  شان برای انهدام حیات بر زمین 

اما آدمها زیاد از محتوای این حرفها سیییر در نیاوردند و فکر کردند زرتشیییت هم یکی از نمایندگان یکی از 

 دیوهاست. همین 

های ای از آدمها الهام کرد که بخشییهایی از سییرودهآن ترفندی که فرقه به کار برد آن بود که به عده

اش را هم طوری تعبیر کنند که انگار عقل و خردی که حرفش در میان بود، زرتشیییت را از بین ببرند و بقیه

ساده بود، سایر خدایان. بعد از آن دیگر کار  ست در میان  سم این خدای  خدایی ا چون هر پیامی از فرقه به ا

شدند و الزم بود هر از چند گاهی اسمِ شد. هرچند آدمها از این تکراری بودن پیامها خسته مییکتا ارسال می

 ی پیامها را روزآمد کنند.خدای فرستنده

شدنِ ترفندهای فرقههمزمان با پیچیده ی فرزندان آنگورا، تالش انجمنهای مدافع حقوق جانوران تر 

سازمان یافته شان دادند که برنامهتر میابتدایی هم  ی اعضای فرقه آن است که شد. ایشان به مجامع کیهانی ن

زمین را به وضییع مطلوبشییان ی آدمها را در جنگ اتمی عظیمی درگیر کنند و به این ترتیب کل سییطح کره

خواست آدمها را در یک جنگ مذهبی بزرگ درگیر ی ختم داستان این بود که فرقه میبازگردانند. یعنی نقطه

های کند که طرفهای درگیر در آن تمام سییالحهای اتمی در اختیارشییان را مورد اسییتفاده قرار دهند. محاسییبه
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شان می ضای فرقه ن شهداد که در این حالت هم اع سطح زمین ری ستهکن میحیات از  ی زمین شد و هم ه

 گشت. ی سرد این سیاره بار دیگر به وضعیت گداخته باز میشد و هم پوستهفعال می

عال ندتر و ف فان فرقه، نیروم یان مخال نامش مخفف در م به اسیییم اطوار که  تر از همه انجمنی بود 

سانیِ رنق» شمکش « دیدهانجمن طرفداران وجودهای ان سائل بینابعدی خوب خبر دارند که ک بود. آگاهان م

حساب شما،  ها چند قرنی است که شروع شده و به خصوص در یک قرن اخیر بهها و اطواریبین آنگوری

 شدت زیادی پیدا کرده است. 

ی علل عقب ماندگی ایران حرف بزنم. اما تمام بله، متوجهم، شییما عجله دارید که من زودتر درباره

صلی آنگوری ست. چون ایران میدان جنگ ا ضوع الزم ا ست. این ها و اطواریاین مقدمات برای فهم مو ها

ای جهانگیر در آن نهفته است. حلِ جلوگیری از یک جنگ هسته سرزمین از این نظر اهمیت دارد که تنها راه

صلح و بقایای افکار و ایده ست که برای  سرزمین باقی مانده، تنها راهی ا هایی که از دورانهای قدیم در این 

شود از جنگ اتمیِ محتومی ها فراگیر شود، میآشتی میان هواداران ادیان گوناگون وجود دارد و اگر این ایده

هاست، جلوگیری کرد. ایران تنها تمدن دیرپایی است که در آن جنگ مذهبی ه سرنوشت گریزناپذیر زمینیک

رخ نداده و مردم این سرزمین به راهی برای همزیستی با هواداران ایزدان دیگر دست یافته بودند. این راهبرد 

که نخست این تمدن ویران شود شد. از این رو ضرورت داشت ی فرقه محسوب میالبته نقطه ضعفِ برنامه

 ی دینی از یادها برود.و راهبردهای آن برای پیشگیری از جنگهای پردامنه

ی فرزندان آنگورا و انجمن طرفداران وجودهای آدمیزادیِ رنجدیده تقریبا همزمان اعضیییای فرقه

زورآزمایی دو گروه اش آن شییید که این قلمرو به میدان اهمیت ایران را در این ماجرا کشیییف کردند. نتیجه

شد. آنگوری سال میتبدیل  سرزمین ها مدام پیامهایی ار صب دینی را در مردم این  شم و کین و تع کنند تا خ
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کنند. در ها هم از طرف دیگر پیامهایی برای ترویق صییلح و آشییتی و محبت مخابره میبیدار کنند و اطواری

 تک تک افرادِ مهم در این منطقه انجامیده است.  سالهای اخیر درگیری این دو گروه به دستکاری مستقیم

ای تبدیل شیید. در حالت ی بسیییار پیچیدهبه این ترتیب بود که تعیین مسیییر تاریخ ایران به مسییئله

ساکنان همان دنیا رقم می ها های مداوم و پیاپی آنگوریزنند، اما مداخلهعادی، تاریخ هر جامعه و هر دنیا را 

ای فرو کاسته شود و ها باعث شده تا تاریخ در این سرزمین به امری فرعی و حاشیهطواریبه مثلِ ا و مقابله

 به جایش روایتهایی فشرده و تحریف شده بنشیند که خاستگاهش دنیاهای موازی است.

شییود. بعد از آن که یکی از نقاط مهم تعیین تاریخ ایران زمین، به همین صیید سییال قبل مربوط می

رگذشت، شخصیت معتبر و معقول دیگری در خاندان سلطنتی ایران باقی نماند و برای همه مظفرالدین شاه د

ماند. برای این بود که رقابت به ی قاجار ادامه پیدا کند، از ایران چیز زیادی باقی نمیروشن بود که اگر دوره

و متعصب فرستادند، باعث ها برای یکی از سربازان دیندار ی سیاست ایران کشید. پیامهایی که آنگوریحوزه

ست شد قمه شک سر جوانی بود. اما این برنامه به  ضا خان را که آن وقتها هنوز اف سراا ر ای بردارد و برود 

متری چشییم رضییا خان رد شیید و تنها ردی بر مواجه شیید و بر حسییب تصییادفی کوچک، قمه از چند میلی

ور شییود و به این ترتیب بعدها از حضییور در این بود که با این زخم قمه ک صییورتش باقی گذاشییت. برنامه

 اش پیشگیری شود.میدان نبرد و شاه شدن

در این میان، انجمن طرفداران آدمها شییروع کردند به ارسییال پیامهایی تا قاجارها را منقرض کنند و 

س سی به ا شد به احتمال زیاد ک شد. در نهایت معلوم  سخت پیچیده  ضاع  م جمهوری به پا کنند. اما باز او

ای را برانگیختند تا او را به قتل الشییعرای بهار حاکم بعدی ایران خواهد شیید. اما اعضییای فرقه دسییتهملک

ی یاد شییده ماموریت خود را با موفقیت انجام دادند و بهار وقتی از مجلس بیرون برسییانند. این بار دسییته

یرنگ عجیبی به کار برد و از فن شکافت آمد، به ضرب تیر آنها کشته شد. اما انجمن طرفداران آدمیزادها نمی
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ای مرز بین دو جهانِ موازی را که تنها اختالف جهانهای ممکن استفاده کرد. این بدان معناست که برای لحظه

شت. در نتیجه ملک شده بود و در دنیای دیگری اندکی با هم دارند را بردا شته  شعرای بهار در دنیایی که ک ال

اش این شد که مردم پایتخت دیدند بهار هنگام ن در یک دنیا حضور یافتند. نتیجهکه کشته نشده بود، همزما

شدند که یک بهار دیگر هنوز در تاالر مجلس  شت. اما بعد متوجه  بیرون آمدن از مجلس تیر خورد و درگذ

ستانش گپ می ست و دارد با دو سی زند. تهرانیا شده بودند، فکر کردند بهارِ مقتول ک سردرگم  دیگر ها که 

بوده که به اشتباه کشته شده و بعد چو افتاد که اصال اسم طرف سید واعظ قزوینی بوده و قضیه ختم به خیر 

نگاری کمونیسییت شیید. غافل از این که این سییید واعظ قزوینی در واقع آخوندی انقالبی بود که به روزنامه

 شد و زد با بیل کشتش!تبدیل شد و در همان حدود پسرعمویش سر یک تکه زمین با او درگیر 

شییود. یکی از توانم به آن اشییاره کنم، به نیمایوشیییق مربوط میماجرای دیگری که در این میان می

مه نا قهبر تا مردم این های دیگر فر ند  یاب که راهی ب مدن ایرانی این بود  نابودی ت ندان آنگورا برای  ی فرز

ایست که حذف تنشهای اتمی که زبان پارسی رسانه سرزمین زبان خود را از یاد ببرند. چون معلوم شده بود

کند. از این رو الهاماتی از طرف اعضای فرقه به کسی به اسم نیمایوشیق داده شد را در آینده صورتبندی می

کار ننشییسییتند و فرمانی ها هم بیو او هم تالش خود را در راسییتای خواسییتهای فرقه انجام داد. اما اطواری

ادند. به این ترتیب یک بار که نیما در آسییتارا به شییغل معلمی مشییغول بود، سییخت از دیگر برای او فرسییت

سر او پرتاب کرد. برنامهخنده شت و به طرف  سنگینی را بردا شد و دوات  شاگردان خشمگین  ی ی یکی از 

ما به ها این بود که دوات بعد از برخورد به چشییم شییاگرد شیییطان او را کور کند و به این ترتیب نیاطواری

ستکاری سی از خطر د شعر پار صون بماند. اما اتفاقی که در واقع افتاد آن های دیوانهزندان بیفتد و  وارِ او م

 بود که دست نیما به خاطر اعتیادش به تریاک لرزید و دوات خطا رفت و خورد به دیوار. 
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هایی شییبیه به این ی مدرنیته و اسییتعمار نو و چیزخالصییه کنم، دلیل اصییلی انحطاط ایران، توسییعه

که در دو گروهِ متخاصییم به دسییتکاری آدمهای این خطه ی آتورازیان اسییت نیسییت. علت اصییلی مداخله

اند. این کشمکش البته مورد توجه تمام نژادهای هوشمند دیگر کیهان هم هست. چون بقا یا نابودی مشغول

ها و سایر ناظران ها و اطواریآنگوری حیات بر این سیاره در این نقطه رقم خواهد خورد. چیزی که اعجاب

بینی هسیییتند و رفتارهایشیییان با کل را برانگیخته، آن اسیییت که مردم سیییرزمین ایران به کلی غیرقابل پیش

های دیگر زمینی متفاوت اسییت. آنها با شیینیدن هر پیامی ممکن اسییت هر نوع رفتاری را انجام دهند و گونه

شان در روزهای  شت متوالی ثابت و همحتا رفتارهای یک نفر سانی که پ ست. به همین دلیل هم ک ستا نی را

فرسییتند، دسییتخوش شییگفتی اند، هر بار که پیامی میهای مرسییوالت و مخابرات بینابعدی نشییسییتهدسییتگاه

ها بسیییاری از فرمانها را ناشیینیده شییوند. چون پیامدها و نتایق آن فرمان به کلی نامنتظره اسییت. ایرانیمی

صبانه و وفادارانه پیروی اش را عمل میشنوند اما برعکسرخی را میگیرند. بمی کنند، و برخی دیگر را متع

 کنند.می

صوال از  سانیِ رنجدیده، ا ضای انجمن طرفداران وجودهای ان ست که خیلی از ما اع به همین دلیل ا

ایم. با این وجود من شییده ریزی برای ایران زمین و در نتیجه نجات حیات بر این سیییاره ناامیدامکان برنامه

ستان را هم به عنوان یکی از همین پیامها برایتان میهمچنان به آینده خوش ستم و این دا شاید بین ه ستم.  فر

دانم هر نوع که به عنوان هشدار کارآمد باشد و بتواند راهی که در پیش دارید را کمی روشن کند. هرچند می

 گیرد.برخوردی ممکن است با این متن صورت ب

اش را بخواهید، ماندگی ایران را پرسییییده بودید. اگر علت بزرگ و قدیمیشیییما از من علت عقب

شما هم هستید و مشکالتی تان وجود دارد و این شکلی است، شود که اصوال چون سیارهاش این میخالصه

شکل نمیدارید. زندگی که بی سطه میشود. اما اگر دنبال علل نزدیک و بیم دید، به خودتان نگاه کنید. گروا
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تان در جاهایی دور و کشییورهای دیگر زمین نیسییت، بلکه به رفتارهای خرد و کوچک و ماندگیعلت عقب

 شود...تان در موقعیتهای عادی زندگی مربوط میموضعی
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باز باران گرفته بود. انگار که سقف آسمان سوراخ شده باشد و دریایی که تا همین یک ساعت پیش 

شان مون بر می سر سکی زیر لب باالی  ساندر بلتین شد. الک شده با سرازیر  شکاف فلک به پایین  شت، از  دا

و وقتی پیدایش  فحشی آبدار داد و به درون چادرش پناه برد. با دستانی مرتعش دنبال بطری ودکایش گشت

سرد و یخبندانکرد، جرعه سیبری میای بزرگ از آن را فرو داد. به هوای  شد عادت کرد، اما به های مرگبار 

ای که آب و هوای این سییرزمینِ عجیب و غریب، نه. همه چیز فریبنده و گول زننده بود. درسییت در لحظه

سرعت پیشباورت می ست و کار حفاری با  سمان آفتابی ناگهان تیره  شد همه چیز مرتب ا خواهد رفت، آ

سهمگین میمی شته بودند، پنبه میشد و بارانی چنان  کرد. از باران حتا بارید که هرچه را در روزهای قبل ر

سرما در کار حفاری وقفه سیبری متنفر بود. باد و  شتهای  سردِ د شتر از بادهای  کرد، هرچند ای ایجاد نمیبی

شان میای که براکارگران بومی شتر بد شده بودند از آن بی آمد. باران اما، هم ی کندن زمین به بیگاری گرفته 

 پوشاند. کرد و هم بخشهای حفاری شده را بار دیگر با گل و الی میکار را تعطیل می

اش نشست و کتابی را دست گرفت تا بخواند. با وجود ابر سنگینی که روی صندلی چوبی لهستانی

سینه شن بود و میبر  سته بود، هنوز هوا رو ش سپهر ن ساب کرد. اما ی  ساعتی مطالعه ح شد روی یکی دو 

رن شد. دم صدای بگو مگوی سالداتی که دم چادر گماشته بود حواسش را پرت کرد. بلند شد و از چادر خا
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در سییرباز جوان روسییی ایسییتاده بود که به او دسییتور داده بود وقتی در چادرش اسییت از ورود مزاحمان 

شه  سراغش آمده بود، مرادعلی رحمانوف بود. پیرمردی که با افتخار همی جلوگیری کند. مزاحمی که این بار 

زاده بود. اما با اش رحمانال پیش فامیلیکرد و تا همین ده پانزده سقبل از اسمش لقبِ آکادمیسین را ذکر می

سخنرانی غرایی که در کمیته ستان کرده بود، خودش در شور و عالقه بعد از  ی فرهنگی حزب خلق تاجیک

هایی بود که پیشنهاد کرده بودند اسم کوهی تغییر نام به سبک روسی پیشقدم شده بود. او یکی از آکادمیسین

 سم بگذارند. ی کمونیدر همان حوالی را قله

شش نمی ساندر از او خو شت. خوب آلک سواد چندانی هم ندا آمد. مردی چاپلوس و متظاهر بود و 

خبر داشت که طی سالهای گذشته برای شمار زیادی از استادان قدیمی تاجیک پرونده درست کرده و با این 

شاگردان ستند و به  ضی ه شاهنامهاتهام که از تغییر خط به کریلیک نارا ای چیده بود آموزانند، برنامهمی شان 

ی فرهنگی حزب شییود. با تا همه را به سیییبری تبعید کنند. خودش به این ترتیب توانسییته بود رئیس کمیته

ی شاهنامه نوشته بود را دستاویز ای که دربارهی پنجکنت اطالعات زیادی نداشت، مقالهوجود آن که درباره

لهقرار داده بود و یک طوری خودش را  قا اش در واقع ارزش در گروه حفاری بلتینسیییکی جا کرده بود. م

زاده بود و شاهنامه هم دادند، که بعله، فردوسی خان و خانعلمی نداشت و از آن شعارهایی بود که همه می

 متنی بورژوایی است و هرکس آن را بخواند باید ده سالی برای بازآموزی به مزارع اشتراکی فرستاده شود.

دار قدیمی بود. پدربزرگش سرهنگی روس بود که در بلتینسکی از آن روسهای اصل و نسبآلکسان

سته در همین منطقه با ایرانی سی ماهرانه در نهایت توان سیا ها جنگیده بود و با وجود آن که با زد و بندهای 

شود، اما تا پایان عمر از دلیری این مردم تعریف می سر اربود پیروز  تش تزاری بود، اما به کرد. پدرش هم اف

شته  سم دا سم لنینی سی صول مارک صی به ا شخیص داده بود و بی آن که اعتقاد خا موقع جهت وزش باد را ت

رتبه بود و پسرش الکساندر دانشجوی باشد، به بلشویکها پیوسته بود. در آن موقع او افسری با نفوذ و عالی
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سکو بود. کارنامه شگاه م ساندر تاریخ دان شمنانش میی علمی الک شان بود و با وجود این که د گفتند از درخ

سته، پلهطبقه سرعت طی کرده بود. هنوز جوان بود که مقام مهمی در آکادمی ای منحط برخا های ارتقا را به 

هایش تاریخ مسکو به دست آورده بود و برای آن که ناچار نشود تفسیرهای زورکی مارکسیستی را در نوشته

قالب کند، کار میدانی را انتخاب کرده بود و از کریمه تا سییییبری بقایای تمدنهای  به خلق قهرمان روس

 باستانی را حفاری کرده بود. 

وقتی خبر کشییف اسیینادی در کوه مغ را به او دادند، حیرت کرد. زمانی که بچه بود از پدربزرگش 

شنیده بود. پیرمرد بعد از پیروزیی ایرانیدرباره سال اش فنظامی ها زیاد  شده بود و پانزده  رماندار خوارزم 

ستانهای قدیمی ایرانی سی یاد گرفته بود و هم دا شکند زندگی کرده بود. هم فار ست ها را خوب میدر تا دان

شناس پنجکنت و در زمان کودکی برایش چیزهایی از آن تعریف کرده بود. ده سال قبل که اولین گروه باستان

هنوز خیلی جوان بود و نتوانسییت نقش مهمی در آن به عهده بگیرد. اما حاال، را از زیر خاک بیرون آوردند، 

 ی فراوان در اختیارش بگذارند. ناگهان رفیق استالین مهربان شده بود و دستور داده بود گروهی با بودجه

اش آن طورکه انتظار داشیییت دلپذیر از آب در نیامده بود. دیدن کارگرهای بومی که با اما ماموریت

شان با جان کندن شدند و با لباسهای پاره پورهامیونهای ارتشی از روستاهای اطراف برای بیگاری آورده میک

سییوزاند. کارگرهای محلی آدمهای مفلوکی کردند، برایش عادی شییده بود و دیگر برایشییان دل نمیکار می

رد، متفاوت بودند. بعدش هم این کها برایش ترسیم میبودند که به کلی با تصویری که پدربزرگش از ایرانی

اش را نداشت و تمام فکر و ذکرش این بود که مرادعلی رحمانوفِ کنه به تورش خورده بود که هیچ حوصله

 زیر آبِ همکار جوانتر و باسوادترش مرزبانِ بخارایی را بزند.

 « کنم؟بینی دارم استراحت میچه خبره؟ مگه نمی»با تغیر به روسی به مرادعلی گفت: 
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مان موذی با آن چشییی فت: مرادعلی  عد گ کث کرد. ب گاه کرد و م تان کنم. »اش او را ن گفتم خبر

 «گویند حفاری را متوقف نکنیم.اند و رفیق کمیسر میچیزهایی پیدا کرده

دانست. اما با شنیدن اسم رفیق کمیسر اخمهایش درهم رفت. در اردوگاهش هیچکس اسم او را نمی

. مردی بود میانسال و کوچک اندام با موهای مشکی پرکالغی و چشمان سیاه نافذ، که ترسیدندهمه از او می

ست. به هندی ست معلوم نبود کجایی ا سی را به روانیِدر شت، اما رو شباهتی دا سکو الت و لوتها  های م

ستند معرفیحرف و مرموز بود و روز اول که از مرکز آمده بود و میزد. کمحرف می گفته بود اش کنند، خوا

شود. بعد هم نامهترجیح می سر خطاب  ساندر داده بودهد در محیط کاری با همان عنوان کمی د ای را به الک

ستان ستالین پای آن بود. برای همه عجیب بود که همراه گروهی با شخصِ رفیق ا ضای  شناس، که مهر و ام

ستقیم به او ماموریت داده بود، باعث شد یک کمیسر سیاسی بفرستند. اما این که خودِ رفیق استالین به طور م

ست شبحی در همه جا همه ما سر مثل  شتری نخواهد. کمی ضیح بی سی از او تو سه کنند و دیگر ک ها را کی

گذشت آگاه بود. از نظر سلسله مراتب زیردست الکساندر محسوب گشت و انگار از هرچه در گروه میمی

سییر و  رئیس اسییت، و همه این را پذیرفته بودند. تا به حال بی کرد که انگار اوشیید، اما طوری رفتار میمی

شه ست چند دقیقه بعد از این که ای دیگران را میصدا در گو پایید. اما حاال ناگهان به میدان آمده بود و در

 الکساندر دستور داده بود حفاری را متوقف کنند، فرمانش را نقض کرده بود.

شی رکیک به زبان فار سهزیر لبی فح سی سر کرد و با این کار لبخندی د گرانه را بر لبان سی نثار کمی

سیل شاند. همراه او راه افتاد و زیر باران  سر و چهار پنق کارگر مرادعلی ن سمت جایی رفت که کمی سا به  آ

 کردند.داشتند همچنان در گل و الی تقال می
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سر هم همراه کارگرها به درون  سید، دید کمی چاله پریده و دارد با بیل گل و الی را کنار وقتی باالی گمانه ر

تان برای کمک رفیق کمیسر، اشتیاق»ای کرد که توجه کسی را جلب نکرد. پس به ناچار گفت: زند. سرفهمی

 «خورید. صبر کنید باران تمام شود...ی ماست. اما این طوری سرما میی تحسین همهبه کارگرها مایه

کرد، سرش را بلند کرد و با ت با بیل اطراف دیواری خشتی را پاک میتوجه به او داشکمیسر که بی 

شب شمان  ست. به کوتاهی آن چ سندیده ا ساندر را نپ سا نگاهی تند به او انداخت. معلوم بود نیش طنز الک آ

 «خواهم در سیالب از دست برود.ی کشفی مهم هستیم که نمیدر آستانه»گفت: 

به مرادعلی کرد و گفت:   عد رو  یار دورادور این گمانه »ب آهای، تو، برو چند تا سیییالداتِ بومی ب

 «نگهبانی بدهند. نه کسی حق دارد وارد شود و نه بدون بازرسی خارن شود. شیر فهم شد؟

ی الکسیییاندر دوید. و دوید و رفت. خون به چهره« البته رفیق کمیسیییر...»مرادعلی چاکرانه گفت:  

سی این طوری ضورش ک شت در ح سئولیتدر حوزه عادت ندا شت فکرِ رد کردن ی م اش مداخله کند. دا

شی درباره سنگین میگزار سبک و  سر را  ست فایدهکرد. اما میی کمی سند باید دان ای ندارد. این آدم خودپ

نوشته شده بود  ای را از او در جیب داشت. در نامهنامهیکی از دوستان نزدیک استالین باشد که چنان توصیه

ها همکاریِ مطلق و بی قید و شیییرط با او انجام پذیرد. پس خشیییم خود را فرو خورد و م زمینهکه در تما

ها ی گمانه پایین رفت و بیلی را از یکی از ایرانیتصییمیم گرفت از در دوسییتی وارد شییود. به ناچار از لبه

ه فکر کنید در رفیق، چه چیزی باعث شییید»کند، گفت: کرد دارد کمک میگرفت و در حالی که وانمود می

 «اید؟چیزی دیدهی کشف مهمی هستیم؟آستانه

گشت. با تبختر کمیسر با دقت انگشتانش را در شکاف آجرها فرو کرده بود و انگار دنبال چیزی می 

بینید؟ نقاشییی این را می»و اختصییار به عالیمی که روی دیوارِ گچی کشیییده شییده بود اشییاره کرد و گفت: 

 « مهریزد است.
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ای قدیمی بر خود داشییت که کم کم زیر ندر به دیوار نگاه کرد، سییطح گچی دیوار نقاشیییالکسییا 

سته می ش شت  سقف شد و از بین میسیالب باران دا شده  شی  ستور داده بود روی دیوارهای نقا رفت. د

حفاری  های روی دیوارهای تازهموقت بزنند. اما باران ناغافل سر رسیده بود و قاعدتا تا ساعتی دیگر نقاشی

فهمید کمیسییر چرا عجله دارد. او نقشییی را بر دیواری دیده بود و انگار برای رفت. حاال میشییده از بین می

کرد، پیدا کردن چیزی به آنجا گسیل شده بود که با آن نقش ارتباطی داشت. آنچه که کمیسر به آن اشاره می

شو و رداپوش بود که دو حلقه شی مردی ری سنقا شت و انگار دو نفر حلقهی زرین را در د ها را از او ت دا

شخیصگرفتند. یکیمی سیاه. اما ت سفید بود و دیگری  شده بود و شان  شی تقریبا محو  شوار بود. نقا شان د

 چیز زیادی از آن باقی نمانده بود. 

جست، یافت. با کف دست به آجرها فشاری وارد کرد، و منتظر ماند. باالخره کمیسر آنچه را که می 

شند، به حرکت درآمدند. آجرها با نرمی و  شته با شد و آجرها انگار که جان دا شنیده  شی  صدای غر ناگهان 

 زیبایی روی هم چرخیدند و در چشم به هم زدنی درگاهی در برابرشان گشوده شد.

از ها، از گمانه بیرون بجهید. برزنتی بچه»کمیسییر به سییرعت رو به کارگران کرد و به فارسییی روانی گفت: 

ها بگیرید و بکشید روی گمانه. نگذارید آب وارد شود. بعد از این که سقف را روبراه کردید بروید سالدات

سالدات سین رحمانوف و  ستراحت کنید. به آکادمی شان به این طرف بیایند و نه کسی ا ها هم بگویید نه خود

 «را راه بدهند که بیاید.

سر به این روانی  ساندر از این که کمی سی حرف می الک زند، حیرت کرد. خودش کمی این زبان فار

 کرد.آمیز را خوب ادا میی تعارفها و چند جملهدشوار را آموخته بود، اما تنها فحش

 «دکتر بلتینسکی، چراا قوه دارید؟»کمیسر گفت: 
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شاد بارانی  ستپاچه در جیب گ شت و چراا قوهد سر اش گ ست کمی ای بزرگ را بیرون آورد و به د

شده بود، غرق در ظلمت بود. دل توی دلش نبود که آیا خودش هم مجاز دا شت درگاه پدیدار  د. اتاقی که پ

صی می سر انگار دنبال چیز خا شود یا نه. کمی ست وارد  شت و اطالعاتش فراتر از چیزی بود که انتظار ه گ

شته که درگاهی مخفی نزدیکی آن نقاشی قدیمی هس شت. معلوم بود از قبل خبر دا ست بابت ت. نمیدا خوا

کنجکاوی در رازی حکومتی به دردسیییر بیفتد و از طرف دیگر از شیییوق بازدید از اتاق مرموز سیییر از پا 

 شناخت.نمی

کرد. چون نگاهی طوالنی و خیره به او انداخت و گفت: کمیسر انگار داشت در همین مورد فکر می 

ست که تحدکتر، می» شرطش آن ا شرایطی دربارهخواهید مرا همراهی کنید؟  بینید با هیچ ی آنچه میت هیچ 

تان اتفاق ناگواری خواهم برای خودتان و خانوادهتوانید این کار را بکنید؟ من هیچ نمیکس حرف نزنید. می

 «بیفتد. به خصوص برای ناتاشای کوچولوی زیبا.

شانی  سردی بر پی ساس کرد عرق  شنیدن این حرف اح ست. این مرد بیبا  سته ا ش شک از اش ن

های کاریکرد و از ریزهی کا گ ب بود، وگرنه به این راحتی به سیییبک آنها تهدیدش نمیاعضیییای بلندپایه

کرد داشت و فکر می -اشجز همسر رسمی –داشت. ناتاشا دختری بود که از زنی دیگر اش خبر نمیزندگی

سر برای کاوش در دخمه به کمکش نیاز دارد. پس هیچکس از ارتباطش با او خبر ندارد. می ست که کمی دان

 «خواهم دردسری درست شود.البته رفیق کمیسر، خیالتان راحت باشد. من هم نمی»شتابان گفت: 

ن کنید. گویم روشییخوب اسییت. حاال این چراا قوه را بگیرید و جاهایی را که می»کمیسییر گفت:  

 «بفرمایید اول وارد شوید.

اند، چراا قوه را گرفت و متعجب از این که افتخار نخست پا نهادن به کشفی بزرگ را نصیبش کرده 

کرد. به اتاقی بسییار از درگاه عبور کرد و وارد شید. نور چراا قوه زیاد بود و به خوبی اطراف را روشین می
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شد که به اعماق زمین مالیمی داشت. کمی جلوتر، پلکانی دیده میبزرگ وارد شده بود که سقفش خمیدگی 

سرش میمی شت  سر پ ستانهرفت. کمی شاره کرد که پیش برود. جلو رفت و در آ سر آمد و ا ی پلکان کمی

 «صبر کن.»اش گذاشت و گفت: دستش را روی شانه

اش را راه انداخت. بعد قیچی ایستاد و با تعجب دید کمیسر چاقوی سوئیسی بزرگی از جیبش بیرون آورد و

چراا قوه را از او گرفت و با دقت اطراف پلکان را نگاه کرد. برق چیزی بسیار نازک به چشمش خورد. مثل 

اش آن را برید. بعد باز کند و کاو کرد گشت. با قیچینمود. کمیسر هم دنبال همان میتار عنکبوتی زرین می

سر برای چه با قیچیی دیگر را هم در تاریکی و چند نقطه شد که کمی اش مورد حمله قرار داد. تازه متوجه 

 خواست خودش خطر کند.های مرگبار بود و کمیسر نمیاو را همراه برده است. اینجا پراز تله

شاره کرد که از پلکان پایین   ستش داد و ا سیمهای نامرئی باز چراا را به د سر بعد از قطع کردن  کمی

ترسید و یارای مخالفت نداشت، و از شجاعی بود. اما از طرفی از کمیسر تا حد مرگ میبرود. الکساندر مرد 

ای ناشناخته گرفتار شود. با پاهایی طرف دیگر نگران بود که هر لحظه پایش را بر اهرمی بگذارد و به دام تله

ها مثل آنچه . پلهریخت، پلکان را قدم به قدم طی کردی پشییتی که عرق وحشییت از آن فرو میلرزان و تیره

ها تمام رفت. وقتی پلهچرخید و پایین میهای مسجد بخارا دیده بود، دور محوری مرکزی میکه در گلدسته

هایی شد، ایستاد و با دقت به اطراف نگاه کرد. به تاالری بزرگ وارد شده بود که سراسر دیوارهایش از نقاشی

گیر بود. درسییت جلوی پایش اسییکلتی روی زمین نفسرنگین پر شییده بود. ارزش علمی این کشییف واقعا 

شان  ستارش ن شیر خمیده و بقایای د شم سکلت در اثر مرور زمان از بین رفته بود، اما  سهای ا افتاده بود. لبا

 داد که سربازی عرب بوده است. می

ست و با دقت اطراف را نگاه کرد. هر دو می  سر هم به او پیو سرباز قرنها پیش کمی ستند که این  دان

بایسییت پیش از پیشییروی بیشییتر آن را خنثا کنند. کمیسییر با دقت جسیید را ای پنهانی شییده و میتله آمان
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بنشینید و از جایتان » نگریست و بعد نور را بر دیوارها انداخت. بعد روی زمین نشست و به الکساندر گفت:

 «تکان نخورید.

اش را بیرون آورد و چیزی براق را که بر دیوار نصییب شییده بود نشییانه گرفت و با دقتی بعد تپانچه 

چشمگیر آن را با یک گلوله زد. در چشم به هم زدنی موجی از تیرهای کوچک از شکافهایی بر دیوارها رها 

سر گفت:  شده، اما دلیل احتم»شد و اتاق را پر کرد. کمی شک  سال خ اال زهرِ نوک پیکانها بعد از این همه 

 «ندارد بیهوده خطر کنیم.

ساندر آب دهانش را قورت داد و گفت:   صیفی دربارهشما این چیزها را از کجا می»الک ی دانید؟ تو

 «اید؟ چیزی در اینجا پنهان شده؟این اتاق در کتابها یافته

سر گفت:   سیار »کمی ست. خودتان به بله، چیزی ب سم غرب ا گرانبها که کلیدِ پیروزی ما بر امپریالی

 «زودی خواهید دید.

شاپیش او در تاالر به حرکت در   ساندر گرفت و این بار پی ست الک شد و چراا قوه را از د بعد بلند 

شان نمی سآمد. معلوم بود دیگر خطری تهدید ست و با تردید دنبالش رفت. کمی ساندر هم برخا ر با کند. الک

کردند. ها از زمانهای خیلی دور دیوارها را نقاشی میایرانی»های روی دیوار را نگریست و گفت: دقت نقاشی

حتا بعدتر هم که اسییالم این کار را ممنوع سییاخت، با نقش و نگارهای هندسییی به این کار ادامه دادند. این 

دهند، چیزهایی را هم از چشیییمها پنهان سیییازند و نمایش مینقشیییها همان طور که چیزهایی را نمایان می

 «کنند.می

شی  شان او با دقت نقا شیردال را ن شبیه به  صویری را برگزید که هیوالیی  ها را نگاه کرد و باالخره ت

پر را در دهان گرفته است. چراا را به دست الکساندر داد و انگشتانش را روی رأس  ای پنقداد که ستارهمی

ای برخاست و شکافی بر دیوار گشوده شد. و فشارشان داد. سر  و صدای چرخ دنده های ستاره گذاشتپره
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ی کوچک زرینی را از آن خارن کرد. بعد با کمیسییر بی مهابا دسییتش را به درون شییکاف برد و صییندوقچه

 «پیدایش کردیم. آه، بعد از این همه سال باالخره پیدایش کردیم.»هیجان گفت: 

 «عجب، این چیست؟ طالست؟»ن انداخت و گفت: الکساندر نور را روی آ 

سر نگاهی خیره به او انداخت و گفت:   شده »کمی صندوقچه اهمیتی ندارد. چیزی که درونش پنهان 

ها از ام با آوردن شما به اینجا همچون سپربالیی در برابر تلهخواستهمهم است. شاید گمان کرده باشید که می

شتباه م ستفاده کنم. اما ا شما را به اینجا آوردهیشما ا صحنهام، چون میکردید.  شاهد مهمترین  ی خواهم 

 «تاریخ در دوران ما باشید.

ای آهنگین را بر زبان راند. کمیسر صندوق را به دهانش نزدیک کرد و با آرامش و خونسردی جمله 

صدای ستن پژواک  ش شد. بعد از فرو ن ش، یک لحظه در صدایش طنینی غریب پیدا کرد و در تاالر منعکس 

درخشید، دستش سکوت گذشت، و بعد درِ صندوق با صدای خش خشی باز شد. کمیسر با چشمانی که می

شتِ میانی شتری را از آن بیرون آورد. بعد آن را با دقت در انگ صندوق کرد و انگ صدای را در  اش فرو برد. 

های تازه جان ه اطراف انداخت تا تلهغرشیییی تاالر را در خود گرفت و الکسیییاندر با نگرانی نور چراا را ب

گرفته را تشییخیص دهد. اما خبری نبود. وقتی دوباره نور را روی کمیسییر انداخت، با وحشییت و شییگفتی 

 «کمیسر، چه بر سرت آمده؟ چرا...»اش را بیرون داد و گفت: نفس

رش ایسیییتاده بود، ای که در براباما نتوانسیییت حرفش را به پایان ببرد. موجود بلند قامت و نورانی 

شاره شید و مانند تودها شم به هم زدنی بافتها و اندامهایش از هم فرو پا شتِ له ای به او کرد و در چ ای گو

اش داد و لباسهایی که تا دمی پیش بر تن کمیسر بود، شده بر زمین فرو ریخت. موجود کش و قوسی به تن

 نیمه سوخته و تکه پاره از تنش بر زمین فرو ریخت.

 



97 

 

 

کارچیان علت  ش

 

مرگ من گذشییته اسییت. شییرایط و  خوانی، سییالها ازفرزند، به احتمال زیاد وقتی این نامه را می 

شکلی نبود که بتوانم خود را زودتر از این به تو معرفی کنم و از لذتِ  شدیم، به  موقعیتی که ما با آن روبرو 

نویسییم و نزد یکی از سییت که این نامه را میهمنشییینی و آشییناییِ نزدیکتر با تو برخوردار شییوم. از این رو

گذارم، تا زمانی که درسیییت دانسیییت و اش میام، به امانتمعدودِ افرادِ قابل اعتمادِ به جا مانده در پیرامون

 ای گذر کرد، آن را در اختیارت بگذارد. های تو از آستانهتوانایی

شناختن من هم اهمیتی دانم که مرا نمیمی  سی و  سیخته و شنا صویرهایی از هم گ شاید ت ندارد. 

ات ذخیره کرده باشییی، و شییاید با دیدن های دوردسییتِ دوران کودکیجسییته و گریخته از مرا در خاطره

توانی مرا با لقبی مثل پدر، تصویری از من، آن را به یاد بیاوری، اما اینها دیگر هیچ اهمیتی ندارد. در واقع می

ست، یا هرچیز دیگری ب ست که تو را به خانوادهسرپر صورت دیرزمانی ا سی، به هر  ای دیگر تحویل شنا

 اند.ات به تو مهر و محبت داشتهدانم که آنها درست مثل پدر و مادر واقعیاند و میداده

اما آنچه که باعث شد این متن را بنویسم، توضیح مسائلی است که دیر یا زود بر آن آگاهی خواهی  

ی رنق شود، مایهات مربوط میات و گذشتهرسشهای تعیین کننده و مهمی که به هویتخواهم پیافت و نمی

 و آزارت شود.



98 

 

سی که گمان میحقیقت ست که تو آن ک ستی. تو در آن زمان و مکانی که فکر میاش آن ا کنی، زاده کنی، نی

شده ستای و خانوادهن ستند که حاالات هم، از نظر زی سانی نی بینی و به  در اطرافت میشناختی و ژنتیکی، ک

انگیز در انتظارت ات سرنوشتی شگفتشان. مقدر بوده که از همان ابتدای زاده شدنشناسیعنوان خانواده می

ات در محیطی مناسییب و ای نیکوکار و مهیا سییاختن پرورشات نزد خانوادهباشیید و ما با به امانت گذاشییتن

 را از مقابل چشمانت پنهان کنیم. امن، تنها توانستیم برای مدتی این سرنوشت

ایم، سالها پیش از آن که تو یا هرکسی من و سایر جنگاورانی که پیمانی سترگ و استوار با هم بسته 

ی پاسداری از حقیقتی بسیار مهیب و دیرینه را ی رازآشنایانی پیوستیم که وظیفهدیگر به یاد بیاورد، به جرگه

نی از رازآشیینایان، کسییانی بودند که به ماهیت و هویت اسییتادان جبر آگاه بر عهده داشییتند. این انجمن پنها

شان من و یارانم را بدانی. تنها در همین بودند. تو و اطرافیانت ما را نمی سید و لزومی هم ندارد نام و ن شنا

یطی ناگوار ات تا امروز که این نامه را در شراحد بگویم که تو فرزند من هستی و از همان ابتدای زاده شدن

 ام، برای تو بوده است.ام و بخش بزرگی از آنچه که کردهات داشتهنویسم، همواره دوستمی

کردیم. ما وارث من و یارانم، کسیییانی بودیم که برای از هم گسییییختنِ زنجیرهای جبر فعالیت می 

سانی که از قرنها پیش، دانشِ باستانیِ مغانی بودیم که موفق به تشخیص زنجیرهای آهنین جبر شده بودند. ک

فنِ خیره نگاه کردن به رخدادهای پیاپی و چفت و بسییت شییدن روندهای علای را آموخته بودند و به همین 

دانستند که استادان جبر چگونه با تنیدنِ تارهای چسبناکِ علیت، هستی را در مشت خود گرفته و ترتیب می

 اند.ی آدمیان را مسخ کردهاراده

شدیم. این نامی بود انم، در یکی از مرکزهای ویژهمن و تمام یار  شکارچیان علیت زاده و پرورده  ی 

سته به برخوردهایی  شان با خبر نبودند و ب ستانی به خود داده بودند. مردمِ عادی از وجود ای که جنگجویانِ با

شان پیدا می سبت به تواناییکه با ای شیفتگی ن سرِ  شگفتکردند، از  شان، نامهای  هایی متفاوت را به انگیز
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سبت می شان ن سوار و شهسوار. بعدتر، قدیم برخی را مغ می دادند. در زمانهایای خواندند و برخی دیگر را ا

نامیدند و برخی دیگر را  صییوفی و سییالک. اما خودِ انجمن ما، معموال در متنهای رسییمی برخی را عیار می

ان تمام اعضییای این انجمن، از همان ابتدای کار در گرفتند. فرزندبرچسییبِ شییکارچیان علیت را به کار می

شییدند. هدف از تاسیییس این مراکز آن بود که کودکان از آسیییبِ زنجیرهای آهنین مراکزی ویژه پرورده می

 استادان جبر مصون بمانند. 

ایزدانی خردمند و هوشیییمند. شیییوند، همچون نیمهی آدمها، آزاد و نیرومند و مقتدر زاده میهمه

ن اگر درست پرورده شوند و از تیرهای زهرآگین استادان جبر ایمن بمانند، گام به گام همراه با بالیدن کودکا

آورند، تا جایی که بتوانند دنیایی نو بیافرینند و نظمهای های بیشیتری به دسیت میشیان تواناییو بالغ شیدن

که در انتظار آدمیزادگان است. کودکان کهن دنیای فرسوده را بر هم بزنند. با این همه، این سرنوشتی نیست 

انگیزی گیرند. اسییتادان جبر همان موجودات ازلی و هراسی اسییتادان جبر قرار میاز همان ابتدا زیر سیییطره

ستخوانی و قلمِ تیره سرنوشتهستند که با انگشتان ا شانی مردمان  سند، و تار و پود شان را میشان بر پی نوی

له کنند. ما آدمها، به تدریق در میان سیییبناک دورِ تن و جانِ نوزادان ترشیییح میای چتقدیر را همچون پی

شویم. برخی از این زنجیرها زرین و دلپذیر است، و بیشترِ آن آهنین و های ناگسستنیِ علیت اسیر میزنجیره

سته و دل شان در قفسِ ادنگیرند از گیر افتکنند و حتا کم کم یاد میآزار، اما مردمان به آن عادت میزنگار ب

 جبر لذت هم ببرند.

ی اول فرزندانِ خودشیییان را از این مرکزهایی که شیییکارچیان علیت بنیاد نهاده بودند، در درجه

دادند. بازیها شان را در شرایطی ویژه پرورش میداشت. آنان فرزندانانگیز مصون میسرنوشت فراگیر و غم

کردند. طوری که بتوانند در هر قدم این زنجیرها را نتقل میو تمرینها و آموزشیییهایی خاص را به کودکان م

ببینند و پیش از آن که بدان خو بگیرند و در تار و پودشییان اسیییر شییوند، خود را از آن رها کنند. برای دیر 
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اند. شکارچیانی اند و نسل اندر نسل شکارچیان علیت در آن پرورش یافتهزمانی چنین مراکزی وجود داشته

ستادان جبر، رهایی همگان را که با د ست دادنِ تدریجی ا شک ضعیِ زنجیرهای علیت، و  ستنِ مو شک ر هم 

 آمان ساخته بودند.

سال اول زندگی شدی، و برای چند  ست که تو هم در یکی از این مرکزها زاده  ات در واقعیت آن ا

سییاوه قرار داشییت و از قرنها کردیم، در شییهر آنجا پرورش یافتی. مرکزی که من و یارانم در آن فعالیت می

شتیم، و گمان می کردیم تواناییِ حفظ و پیش برقرار بود. هیچ یک از ما انتظار آنچه که بعدتر پیش آمد را ندا

پایدار داشتنِ این کانون مقاومت در برابر استادان جبر را داریم. اما شرشاخ شدن با علیت به بازی با دم شیر 

ی رخدادهای پیاپی و دومینوهایی از رچیان علیت خود را با هجوم همه جانبهشباهت دارد و دیر یا زود شکا

بینند. در مورد من و یارانم هم چنین شیید. بازتاب کردارهای کوچکی که از ما سییر زده علیتِ خام روبرو می

ر مجراهای مان دور مانده بود، بعد از مدتها دمان، از چشمهای عجیبها و تمرینبود و با وجود تمام مراقبت

شت تا آن که در نهایت دامن شت و گ شد. پس وقتی که جنگ ایران و عراق پیچاپیچ علیت گ گیرِ خودمان 

ای رخ داد و مرکزِ ما مورد اصابت موشکی زمین باران شهرها را شروع کرد، حادثهشروع شد و صدام موشک

 به زمین قرار گرفت.

شته از آن  شکارچیان علیت، گذ شگاه و خانهمرکزهای پنهانیِ  ای برای خودمان و که همچون آموز

سیاری بود. کتابخانهمان عمل میفرزندان شگفتِ ب سیار قدیمی که کتابهای کرد، مرکز تجمع چیزهای  هایی ب

های اش از قرنها پیش و زبانهایی از یاد رفته به یادگار مانده بود، در هر مرکز وجود داشت، و آزمایشگاهخطی

اش بنا شیییده بود. غولِ علیت، به انگیزی که برای آزمودن علیت و محک زدنفتمجهز و فضیییاهای شیییگ

اش اسیییت، و ردیابی هیوالیی چند سیییر و مهیب شیییباهت دارد که تنها راهِ غلبه بر آن، تشیییریح کردنِ بدن

شه سیرهای عبور رگ و پی و نق ستخوانهایش. دیوِ علیت، تا حدودی به همان پیلِ م ضالت و ا برداری از ع
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سودن بر بدنهموال ست  شباهت دارد که هرکس با د ست و ناقص از آن پیدا مینا  صویری نادر کند، و اش ت

تنها راهِ غلبه بر این تصییویرهای دروغین، شییکافتن پوسییت و گوشییت این دیو اسییت و خیره نگریسییتن به 

 کنند.منتقل می جنبند و رخدادها را از جایی به جایی دیگرآسا میی غولرگهایی که در اندرون این تنه

صابت  شدگان در جریان ا شته  شمار ک شت، برای همین  صلی مرکز ما، در زیر زمین قرار دا بخش ا

شگفت و کتابخانه ضاهای  شد این ف شک باعث  شک اندک بودند. با این وجود برخورد مو ی ما از دل مو

شود. مردم که در ابتدای کار برایویرانه سیب ای با دیوارهای فرو ریخته، نمایان  دیدگان گرد آمده کمک به آ

شین سارت ورزیدند و به ما سای علیتهای غولبودند، با دیدن این منظره حیرت کردند و آنان که ج شی آ کُ

ست زدند، منظره شان پرید و برخید سر شان تا پایان عمر در تنگنای هایی چندان عجیب دیدند که عقل از 

م گرفتار آمدند. آنان پیش از آن که مهارتش را پیدا کرده باشند، ربط و گسسته از های از رخدادهای بیهاویه

ی گرم و نرمِ جبری که در آن خفته بودند به بیرون پرتاب شدند، و این برایشان خطرناک بود، چرا که از پیله

اند، از دسییت دادن سییرنوشییتی هرچند دردناک، و اقامت در برای کسییانی که به جبر و تقدیر عادت کرده

 انگیز.از روابط علی، ناخوشایندتر است از تحمل همان تقدیرِ غم برهوتی

صله بعد از این حادثه مرکز را تخلیه کردیم. زنجیره ای از رخدادها بعد از این روز من و یارانم بالفا

رخ داد. اسییتادان جبر که دیرهنگامی دسییتشییان از دامان ما کوتاه بود، همین قالبِ کوچک از آشییفتگی را 

هیگیری ماهر به کار گرفتند و یارانم را یک به یک از پا در آوردند. آخرین کس از ایشیییان، من همچون ما

شوم و در دل شوم، یا دقیقتر بگویم، به سرنوشت دچار میهستم که دیر یا زود به همین سرنوشت دچار می

شاید تا چند روز بعد حتا هویت خود شد، چندان که  را نیز به یاد نیاورم  باتالقی از روابط علی دفن خواهم 

 ای مبهم از آرمانی بر باد رفته را از آن به یاد داشته باشم.و تنها ریشخندی کمرنگ و پشیمانی
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نویسم. چون تو باید خبر داشته باشی که یکی از شکارچیان علیت برای همین این نامه را برایت می

شدهبوده شو تمرین کافی به این جرگه توانیای، میای و چون در این مرکز زاده و پرورده  ی مرموز و با تال

ستی فرزندان سرپر شتیم، این بود که هریک از نامدار بپیوندی. ما بعد از گریختن از مرکز، توانایی  مان را ندا

ای سییپردیم و ترتیبی دادیم که شییما را فرزند خویش بشییمارند. این از ترفندهایی بود که شییما را به خانواده

 ا آن خوب آشنایی دارند، یعنی فنِ پیچاندن روابط علی، و دگرگون ساختن تقدیر.شکارچیان علیت ب

بقایای مرکزِ سیییاوه  همچنان وجود دارد. نیاکان ما آنجا را با حسیییاب و کتابی دقیق انتخاب کرده 

توان کمی با بودند. آنجا یکی از نقاطی اسیییت که گرانشِ جبر در زمین اندک اسیییت، و به همین دلیل می

سادهفراغ شید و  شود. تو در آنجا با راهی خواهی ت نفس ک ست و پای خویش گ تر بندهای علیت را از د

کند، ات سنگینی میشک در این سالها مثل بختکی بر هستیهای سنگینی از علیت که بییافت تا در زیر الیه

ید پرسه زدن و اندیشیدن ی تلخ بیرون بیایی. راهش را باید خودت بیابی. شاجنبشی کنی و از زیر این سایه

راهش باشیید، و شییاید گپ و گفت با این و آن، و شییاید باز سییاختنِ بخشییی از ماشییینهایی که به کارِ خیره 

 ی علیت بیاید...نگریستن به رگ و ریشه
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 رمز کل

 

 حروفیان را عقیده بر این بود که جهان از حروف و کلمات و الفبا تشییکیل یافته اسییت و نقطویه از

 )شهباز قلندر حروفی، شرح اشعار نسیمی( این هم پیشتر رفتند و آغازگاه و ختم عالم را نقطه پنداشتند.

 

گناهانِ سیییهمگین در دنیاهای انتزاعی، سیییریعتر و زودتر از گیتیِ آشیییفته با تاوان خویش روبرو 

دانستند، و آن کس که استاد خویش را از رازآشنایان می شمار از داناترینِای انگشتد. این را تنها عدهشدنمی

ساند، از زمره شک و آز به قتل ر ضای قدیم فرقه سر ر شاهرخ خان حروفی یکی از اع شان نبود. قاتلِ  ی ای

ه به سییودای دسییت یافتن به دانسییتند. اسییمش اوغوزبیک بود، مردی خائن و آزمند کبود. همه این را می

نیروهای جادویی به انجمن حروفیان پیوسییته بود. چندان در یادگیری رازهای باسییتانی ممارسییت به خرن 

ی شیییاگردان نزدیک شیییاهرخ خان زنجانی بپیوندد. همه داد که در زمانی کوتاه توانسیییته بود به حلقهمی

سرمی شاهرخ خان کتابی قدیمی دارد که  ستند که  سدان شدهاال ست. اما حتا  رار مکتب حروفیه در آن درن  ا

شتند. مردم می سی ندا ستر شاگردان او نیز به این کتاب د شی بر نزدیکترین  گفتند قدرت ماورایی او از دان

 خیزد که در این کتاب به ودیعه نهاده شده است. می

اما بزرگترین راز را اوغوز بیک بر بسییییاری از راز و رمزهای اسیییتفاده از حروف احاطه یافته بود. 

دانسییت. این که چگونه از دنیای مادی به سییپهر حروف بگریزد، و در آنجا از تهدید هر کسییی همچنان نمی
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ایمن بماند. مردی باهوش و زیرک بود. اما بدخواهی و سرشتِ آزمند و حسودش باعث شده بود به کارهایی 

 ناشایست دست گشاید و خطاهای بزرگ بکند. 

شهیکی از این ک ست آن بود که نق شای شاهرخ خان حروفی ارهای نا صمیم گرفت  ای دقیق چید و ت

شییان را احضییار کند. و را به قتل برسییاند. نیروهای غریبی در حروف نهفته بودند که او یاد گرفته بود برخی

د. اما توانسییتند مردی را آمان رنجهای گران و مرگی فجیع سییازنبسیییاری از این نیروها مرگبار بودند و می

اهلل ی رازهای کهن تسلط داشت و خودش سالها شاگردی شاه فضلشاهرخ میرزا استاد بزرگی بود که بر همه

حروفی را کرده بود. غلبه بر او کار آسیییانی نبود. برای همین هم اوغوز بیک برای یک سیییال شیییب و روز 

اش چندان ه اعتماد به نفسدسیسه چید و پرسش طرح کرد و پاسخش را در کتابهای قدیمی جست، تا آن ک

 زیاد شد که قصدِ جان استاد خود را کرد. 

کرد و همه او را مانند شاهرخ میرزا مردی بسیار محبوب بود. با شاگردانش مثل فرزندانش رفتار می

سالش را هیچکس نمی سن و  شتند.  ست دا سال پدری مهربان دو صد  شهور بود که بیش از  ست، اما م دان

و او در آن هنگام  اهلل حروفی را هشتاد سال پیش کشته بودنددانستند که فضلدارد. دست کم این را همه می

از نامدارترین شیاگردان وی بود. بارها به شیاگردانش گفته بود که از زندگی خسیته شیده و تنها به سیودای 

دهد. اوغوز بیک نیز از دستیابی به آخرین اکسیر جادوی حروف است که اقامت در دنیای میرایان را ادامه می

ستادش برای ترک گیتی ر صدِ ا شد و ق ستمایههمین راه وارد  ی متنی قرار داد. آنگاه برای یک ماهِ قمریِ ا د

شکلی خاص بود و  سمان به  شده، هنگامی که آرایش هفت اختر در آ ساعتی از پیش تعیین  تمام، در روز و 

کرد، شروع کرد به نوشتن بر دیوارهای اتاقی که ای خاص را تداعی میتناسب صورتهای فلکی با هم معادله

دمید. خواند و بر حروف میهرخ میرزا باشد. پیش از نوشتن هر حرف بر دیوار وردی میقرار بود قتلگاه شا

شتهبرای هر حرف معادله سی میهایی پیچیده و ر شت که هیچ هایی طوالنی از اعداد را وار کرد، و دقت دا



105 

 

سبی را میان اعداد و حروف نادیده نینگارد. می شمند وتنا سیار هو شاهرخ میرزا مردی ب ست  شیار  دان هو

ست. پس تنها یک تیر برای از پا انداختن شت. اگر در نوبت اول موفق نمیا شاهرخ اش در ترکش دا شد، 

 کرد.   میرزا در چشم بر هم زدنی با از نو چیدن ِحروفی مقدس کل وجودش را به خاکستر بدل می

ه از اسییتادی که ای سییخت و جانکاای پوالدین و عزمی راسییخ داشییت، و کینهاما اوغوز بیک اراده

سپری کرده بود. او روزها را روزه می شک به او  شبها را چله میعمری را در ر ست و قدم به گرفت و  ش ن

ای بر آراسیییت. هر حرفی به رنگی و هر کلمهقدم و حرف به حرف دیوارهای اتاقی مخفی را با حروف می

هایشان، و آهنگِ برخاسته از ، فاصلهشان و تناسب میانشانگرفت. طوری که آرایشجایگاهی خاص قرار می

ای ی مرکزی شاهکاری که دست اندر کار آفریدنش بود، رشتههایشان از نظمی خاص پیروی کند. هستهوان

 از اعداد و حروف بود که کلید جانِ شاهرخ میرزا بود. 

شاهرخ میر شماری که  شده بود تمام نامهای پر شواریهای فراوان موفق  زا تا آن اوغوزبیک بعد از د

ستخران کند. نامی که در زمان کودکی بدان خوانده می شد را هنگام به خود پذیرفته بود را از گوشه و کنار ا

ستین دلدارش وی را بدان می سمی که نخ شیده بود. ا شتهای قدیمی عمویش بیرون ک خواند، و لقبی از یاددا

شی ساالنهکه مادرش هنگام بازیگو سمهای اش وی را بدان میهای خرد نامید، و همچنین ردیفی طوالنی از ا

ستین و مستعاری که در سالهای آوارگی و زندگی قلندرانه به خود پذیرفته بود. اوغوز بیک اسمی که شاه  را

دانسیت، و همچنین اسیمهایی که فرزندانش و همسیرش وی را بدان اهلل حروفی بر او نهاده بود را میفضیل

سطحیشناختند. اوغوز بیک نیک میمی شاهرخ میرزا،  ست که  سادهدان ترین نامی فایدهترین و بیترین و 

ست. این نامی بود که او برای گمراه کردنِ جادوگران و حریفان حروفی  شده ا ستادش اطالق  ست که به ا ا

برسییاخته و در اطراف پراکنده بود. اما حسییاب اینجا را نکرده بود که اوغوز بیکی پیدا خواهد شیید و تمام 
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سال که ایش را یکایک از دل افراد و جایگاهنامه ست مانند مغی کهن ستخران خواهد کرد. در شتارها ا ها و نو

 های نورانی بیرون بکشد. زیقِ اخترانی سعد یا نحس را از دل اقیانوسی شلوا و در هم ریخته از نقطه

شده بود، و بعد از آ ستادش کامیاب  ست آوردن تمام نامهای ا ن بود که به فکر اوغوز بیک در به د

ها و اعداد و کلمات و حروف بر ی ابعاد اتاق و چگونگی قرار گرفتن جملهسییاختن این اتاق افتاد. محاسییبه

سته بود با دقت تمام دریابد که چگونه می سالی زمان برده بود. اما در نهایت توان توان به کمک دیوارها، یک 

سیر کرد و  شاهرخ میرزا را ا ساخت. او یک ماه قمری تمام پیکر مادیقفسی از جنس حروف،  اش را منهدم 

شید، تا آن که اتاق چنان که می شم پو شید و از خوردن و خفتن و دیدار با دیگران چ شد. کو ست آماده  خوا

ای خاص در مرکز اتاق بود. بعد از آن تنها یک کار باقی مانده بود، و آن هم کشییاندن شییاهرخ میرزا به نقطه

م حروف بر او بتابد و تمام نامهایش با تار و پود کلمات و جمالتی که گرداگردش تنیده جایی که پرتو تما

 شده بود، عجیبن شود. 

شیده بود. آنچه که او می ضوع هم مکری اندی ستیابی به کتاب اوغوز بیک برای این مو ست، د خوا

شان می شاهرخ خان به ندرت این کتاب را به دیگران ن سرار بود.  اوغوز بیک دیده بود که گاه  داد. اماسراال

جوید. اگر گیرد و برای یافتن طلسمی نیرومند از آن یاری میدر موقعیتهایی بحرانی آن کتاب را در دست می

توانسییت نجاتش دهد. این ها هم نمینهاد، قدرتمندترین طلسییمی اتاق حروف گام میشییاهرخ خان به میانه

اش و یک ماهی که دور از همگان سییپری کرده بود، با ردایی نینشییینی طوالبود که اوغوز بیک بعد از چله

ژنده و آلوده و موهایی دراز و ژولیده نزد اسیییتادش رفت، و از او دعوت کرد تا به اتاقی که برایش فراهم 

آورده قدم رنجه کند. شاهرخ میرزا با آن چشمان آبی نافذش از زیر ابروهایی سپید و خمیده او را نگریست. 

ای چشمانش به چشمان بادامی و سیاه اوغوز بیک گره خورد. بعد استاد لبخندی زد و درخواست ظهبرای لح

 شاگرد را پذیرفت.
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شکچه ست، کتابی را بیرون آورد که جلدی چرمی ای که معموال بر آن میشاهرخ میرزا از زیر ت ش ن

ی حیرت از ن کرد، زمزمهداشییت و عالمت سییه مارِ در هم پیچیده بر رویش طالکوبی شییده بود. وقتی چنی

های خویش ایمان داشییت و تا شییاگردان برخاسییت و اوغوز بیک نیز یکه خورد. اما به نیرومندی طلسییم

حدودی هم شادمان شد که کتاب را به این سادگی در دسترس خویش خواهد داشت. شاهرخ خان عصای 

 بلند چوب گردویش را برداشت و با گامهایی بلند به راه افتاد.

ی ترین نقطهز بیک پیش افتاد و شهرام میرزا به دنبالش حرکت کرد. اتاق مرموز را در دوردستاوغو

خانقاه سییاخته بودند. در آنجا که صییدها اتاق مشییابه برای قرنها خالی و فراموش شییده افتاده بود. هزارتوی 

ختند، و اوغوز بیک شییینارفت را جز تک و توکی از شیییاگردان نمیراهروهایی که به آن بخش از خانقاه می

اسییتادش را از مسیییری گذراند که وقتی به درگاهِ اتاق رسیییدند، جز آن دو تن کسییی دیگر باقی نمانده بود. 

دهها تن از شاگردان پشت سرشان در راهروهای تو در تو و سردرگم بلعیده شده بودند و بسیاری از ایشان 

 دیدند.هرگز نور روز را به خود نمی

ای را بر زبان راند. در به نرمی بر پاشنه چرخید و گشوده شد. شاگرد کرنشی کرد اوغوز بیک کلمه

توجهی به و با دست تعارف کرد تا استاد پیش از او به اتاق وارد شود. شاهرخ میرزا کتاب سراالسرار را با بی

ی استادش به دسیسهنگران بود که نکند مهابا به اتاق گام نهاد. اوغوز بیک تا این لحظه دلدست گرفت و بی

احتیاط قدم به اتاق نهاد، نفسی به راحتی از شوم او پی برده باشد. اما وقتی شاهرخ میرزا چنین پرشتاب و بی

 سینه برکشید.

ی اتاق با سییرنوشییت بینی کرده بود، در میانهشییاهرخ میرزا درسییت همان طور که اوغوز بیک پیش

حک شیییده بودند، یکایک نامهای او را خنثا کردند و قطره  مرگبار خود روبرو شییید. حروفی که بر دیوارها

شیییان ناممکن بود، ی شیییهد جان او را از بافتِ وجودش بیرون کشییییدند. کلماتی که بر زبان راندنقطره
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شده را بر مبنای آن در چفت  پیوندهای میان چهار عنصرِ بدنش را گسستند و ارتباطهایی انتزاعی و فراموش

ستهای کلمات خو شده بود و در وجود و ب سرگردان جدا  یش باز زاییدند. نیروهایی که زمانی از هفت اخترِ 

شاهرخ میرزا رسوب کرده بود، الیه الیه از تن او جدا شدند و بار دیگر راه آسمانهای دوردست را در پیش 

یچ و خم ی اتاق اسیییر حروفی شیید که گرداگردش را گرفته بود، و مغلوب پگرفتند. شییاهرخ خان در میانه

ی های نگاشته شده بر دیوار نقطه به نقطهاش کرده بودند. نقطهعالیمی شد که همچون سپاهی جرار محاصره

ی در ایستاد و خرسند ها همچون نیزه بر دل و جانش فرود آمد. اوغوز بیک در آستانهتنش را فرسود و الف

ستادش چطور در میانه م شد و چروکید و بند از بندش گسست ی گردبادی از حروف خو شادمان دید که ا

شدید و بنیادین بود که  شاهرخ چنان  شد. تجزیه و انهدام  سبک و بخاری گریزپا تبدیل  و به گرد و غباری 

و عصییایش نیز از آسیییب مصییون نماند. شییاهرخ خان در چشییم بر هم زدنی ناپدید شیید و  خرقه و جامه

 . وجودش یکسره در حروف و کلمات فرو رفت و محو شد

اش نگریست. آنگاه شتابان ی دسیسهاوغوز بیک با چشمان تنگ و سیاهش به سرانجام پیروزمندانه

سیرها را با  سته و م سهمگین ب سمهایی  شاگردان دیگر نبود. راهروها را با طل سیدن  سر ر شد. نگرانِ  وارد 

س سال بعد هم ک ستتار کرده بود. تا هزار  ستوارترین بندها از جنس نقطه و حرف ا ست به این ی نمیا توان

ی خانقاه دسییت یابد. با گامهایی سییبک پیش رفت و کتاب سییراالسییرار را دید که بر ی مرموز در میانهنقطه

شتانی مرتعش کتاب را ورق  ستادش به یادگار مانده بود. با انگ ست. این تنها چیزی بود که از ا خاک افتاده ا

صفحه سرتزد و به  سید که تمام عمرش را در ح ای را خواند که جاودان دیدنش گذرانده بود. جمله ای ر

ستن آن را مرور کرد. شدنِ آدمی را در اقلیم حروف ممکن می شدنیِ به کار ب شوار و نا شرایط د ساخت. 

ست  ستن در آن دنیای مینویی نیز د ست و جاویدان زی ستی عرون به دنیای حروف ممکن ا دریافت که به را

سیا ست. اما این کار ب شت که بخواهد کل کتاب را یافتنی ا صتی و تحملی ندا شوار بود. اوغوز بیک فر ر د
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خواست از این ی مباهات و غرورش شده بود. حاال تنها میاش بر شاهرخ خان حروفی مایهبخواند. چیرگی

ی موعود را با صییدایی بم و گرفته دنیای پسییت و دون به آن سییپهر نورانی و پاینده هجرت کند. پس جمله

گریزد. اوغوز بیک در چشیییم به هم های نور از درون بدنش می. آنگاه با حیرت دید که چگونه لکهبرخواند

اش همچنان با کتابی گشییوده در دسییت، در زدنی به سییپهری دیگر عرون کرد و کالبدِ منجمد و فلق شییده

های رگ و رشته ی اتاق باقی ماند. نور زندگی از چشمان سیاهش رخ بربسته بود و تارهای عضالت ومیانه

 اش سخت و منجمد شده بود. پی

اوغوز بیک ناگهان خود را در دنیایی دیگر یافت. جهانِ روشن و مینوییِ حروف. هنوز سرمستیِ این 

رسییتگاری بزرگ در جانش ننشییسییته بود که صییدایی او را به خود آورد. صییدایی از جنس حروف خالص. 

هدفشییان. صییدا گفت: ها و هیاهوهای بیو برهمِ گیتیانه و نوفه نیامیخته به غوغای هزاران هزار چیزِ در هم

شناخت. با حیرت به اطراف نگریست و شاهرخ خان را دید صدا را می«. هفت کلمه در میان ما فاصله است»

صله ست ای نزدیک به اوغوز بیک میکه از فا صای بلند چوب گردویش را در د شاهرخ خان همان ع نگرد. 

شاهرخ خان به واقع فقط یک گام با اوغوز « و اکنون تنها شش کلمه...»ش رفت و گفت: داشت. به سویش پی

بیک فاصییله داشییت. اوغوز بیک کوشییید تا بگریزد. اما گویی در همان نقطه بر دنیای زیبا و روشیین حروف 

تالشی »توانست با عصایش به او ضربه بزند. گفت: میخکوب شده بود. شاهرخ خان برابرش ایستاد. حاال می

ی فرو پاشیدن کالبد شاهرخ اوغوزبیک صحنه« ام بازگردانی!چشمگیر به خرن دادی تا مرا به قرارگاه دیرینه

شد؟  شاگرد را خوانده با ست  ستاد د خان را به یاد آورد و حیران ماند. یعنی ممکن بود در تمام این مدت ا

شغول است؟ پس چرا به دام افتاده بود؟ چرا ای مدانست او به چه دسیسهیعنی شاهرخ خان از همان ابتدا می

 گذاشته بود اوغوز بیک او را به قتل برساند؟
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شگی صویری رنگشاهرخ خان همان لبخند همی ماند پریده میاش را زد. در این دنیای نورانی به ت

هیب آنچه که از دید شییاگردی نادان دامی م»قلم نقش کرده باشییند. گفت:  اش را با سیییاهکه خطوط چهره

اوغوز بیک ناگهان دریافت که چگونه فریب « اسییت، از دید اسییتادی خردمند جز گذرگاهی دلخواه نیسییت.

 «دانستید! شما مرا گول زدید!شما از همان ابتدا همه چیز را می»خورده است. پریشان فریاد زد: 

رص و آز های خرد را در تو بیدار کنم. اما تو در حنه، من کوشییییدم ریشیییه»شیییاهرخ خان گفت: 

دانسییتم و از دسییترس تو خارن بود، نابینایت کرده بود. این بود که سییوختی و حسییادت به آنچه من میمی

 «جستم، برایم فراهم آوری.اجازه دادم تا کار خود را بکنی و آنچه را که دیرزمانی می

توانی آسیبی یام. تو نممن تو را کشته»اوغوز بیک تکانی سخت به خود داد و کوشید بگریزد. گفت: 

 «به من برسانی.

سادگی گفت: شاهرخ خنده صایش را باال برد. « اکنون چهار کلمه باقی مانده.»ای کرد و به  آنگاه ع

شان و بی سی در جهانی چنین درخ ستی و رخوت کرد. یعنی ممکن بود ک س ساس  نقص به اوغوز بیک اح

شاهرخ خان گ شود؟  صاص  سانده، ق شتر به قتلش ر سی که پی ست ک سه آری، می»فت: د شود. آن هم با 

 ،... و عصا فرود آمد...«کلمه
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 آرمانشهر 

 

 1392پاییز 

 

 دادگری در آرمانشهر، یعنی همه باید با هم برابر باشند.

   جمهور -افالطون

 

 

 «تونی بری، بیا با هم فرار کنیم...دم. میمن تو رو لو نمی»به چشمانش خیره شدم و گفتم:  

 «کنن.بفهمن، بالفاصله اعدامت میاگه »گفت:  

 «ام از این همه احتیاط. باید دل رو به دریا زد... بیا... بدو، از این طرف...دیگه خسته شده»گفتم:  

شت و زیبایش لحظه  شمان در شد. با آن چ شین پلیس بلند  صدای بوق ما شد. بعد  ای به من خیره 

شن نکرده بود. ی اعیانسرش را برگرداند و به تاریکی داخل خانه شد. از ترس پلیس چراغها را رو ی خیره 

 « بیا دیگه!»گفتم: 

ست. با عجله از پنجره صدایی از درون خانه برخا شت سر  و شوده پایین پرید و در حیات خلوت پ ی نیم گ

ها خانه، کنار پایم به چابکی بر زمین فرود آمد. دستش را گرفتم و با هم تند تند از شمشادهایی که بین خانه
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ای باریک و تنگ، و با گامهایی تند آن را طی کردیم. وقتی از کاشته بودند رد شدیم. پیچیدیم به درون کوچه

گشت. مان نمیسوی دیگر، به خیابانی عریض وارد شدیم، نفسی به راحتی کشیدیم. اینجا دیگر کسی دنبال

ستهمکارانم در اداره ساختمان را حرا شت  سر نخی کنم و تا میمی ی پلیس مطمئن بودند که پ ستند  خوا

شردم. یخ کرده درباره ستم ف ستانش را در د شده بودیم. د ی خیانتم پیدا کنند، چندین چهارراه از آنجا دور 

 « حاال به من اعتماد داری؟»بود. زیر لب گفتم: 

 «ست.برای امروز آره، اما فردا، ... فردا یه روز دیگه»نجوا کرد: 

فردا هم اگر باز »دم که از صییداقت من در دوسییتی خاطرجمع نیسییت. گفتم: این را حمل به این کر

 «کنم.همین موقعیت پیش بیاد، همین کار رو می

 «تو شاید... من از خودم مطمئن نیستم.»گفت: 

 «کنی.من بهت اعتماد دارم. تو هم همین کار رو برام می»گفتم: 

 «اونقدرها هم مطمئن نباش...»گفت: 

 

آورد. زمان درازی از لمه مثل فیلمی که با دور تند پخش شیییود، به ذهنم هجوم میگهگاهی این مکا

سرنوشت شبِ  شب متوالی در خانهآن  شبی که من پلیس بودم، و او برای دو  ای خوابیده ساز نگذشته بود. 

بایسییت کردم. مسییخره اینجا بود که من شییریک جرمش بودم، و حاال میبایسییت دسییتگیرش میبود و می

ستگ ست حکم مرگش را اجرا میکردم. یعنی در واقع مییرش مید شتگاهی در بای کردم. چون زندان و بازدا

 کردند.شکنها را بالفاصله اعدام میها قانونشکن بودند و یا نبودند، و پلیسکار نبود. مردم یا قانون

اش . نه تنها فراریام عمل نکردم. همان شب بود که صریح و علنی قانون را شکستماما من به وظیفه

شیید یک جوری ماسییتمالی کرد، اما دومی ام را میدادم، که خودم هم با او همراه شییدم. شییاید جرم اولی
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ی دیگری نداشتم. در کردند. با این وجود چارهشدم، بالفاصله اعدامم میگذشت نبود. اگر شناسایی میقابل

شده ام را باز کردم و دیدمای که پاکت قرعههمان لحظه ساعتِ بعد پلیس  ست و چهار  ام، این را که برای بی

 دانستم. خوب می

اش، حسی در درونم رخنه ی اولی که دیدمسرنوشت من و او به هم گره خورده بود. از همان لحظه

کرد که به کلی برایم تازگی داشییت. یکی دو سییاعت اول، از جنس همان خوش آمدن و صییمیمیتی بود که 

ست و آدمه سی پیدا میمعمول ا سبت به ک شام خوردیم و به ا هر از چندگاهی ن کنند. اما بعد، وقتی با هم 

ستر رفتیم، فهمیدم که چیزی دارد در عمیقترین الیه شکل میب ست مثل عکس رنگی های وجودم  گیرد. در

 ای دوردست را از نو خلق کند. ای که بعد از سالها در محلول ظهور بیفتد و خاطرهقدیمی

 

زیبا بود. در این هیچ حرفی نبود. زیباترین زنی بود که تا به حال دیده بودم. به قدری زیبا بود که 

شتند و نگاهش میرفتیم، همه بر میوقتی در خیابان راه می صالت و متانتی که گ شتر ا کردند. با این وجود بی

شت. ادر رفتارش بود به دل می صیل دا ست. نوعی رفتار خوددارانه و ا ش شاهی بزرگ ن نگار که در کاخ پاد

ی مردان های همه پرورده شده بود. همهی مردم در خانهشده باشد. البته اینطور نبود. او هم درست مثل بقیه

ست مثل سالخورده پدرش و همه سو مادرش بودند. از هرکس چیزی را یاد گرفته بود. در سپیدگی ی بانوان 

دارانه ترکیب کرده بود. خلق و خویی که و خوی نجیب و خویشیییتن ی مردم. اما اینها را با نوعی خلقبقیه

 آورد. ناپذیر برایش به ارمغان میگرفت، جذابیتی مقاومتوقتی کنار چهره و اندام زیبایش قرار می

شاید حاال در این لحظات آخر، شکلی که راه ما با هم تقاطع کرد، بی شک عجیب و نامحتمل بود. 

ضیه را ترا ستم. یک بتوان کل ق ضی ه ست. اما با این همه، من از تمام آنچه که رخ داده را ژدی دردناکی دان

ست خودم بود، ترجیح نمی سید که اگر اختیار به د ای دیگر دادم آن روز اول قرعهبار همین اواخر، از من پر
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رعه بهترین اتفاق ای دیگر شب را به صبح برسانم؟ و پاسخ من قاطعانه این بود که آن قرا بردارم و در خانه

هایش، به قدری دلپذیر و معنادار اسییت که ی تلخیزندگی من بوده، و آنچه بعد از آن برایم رخ داده، با همه

 اش را دوست دارم.لحظه لحظه

کنم. جهان این طور سییاخته شییده اسییت. همه چیز به هیچکس را بابت انتخابهایش شییماتت نمی

شده، هرچند سیم ن ساوی میان مردم تق سیم می ت شان تق ساوی بین خود شان همه چیز را به ت کنند. این خود

تواند کشیینده باشیید. به خصییوص وقتی کسییی را ها برخوردارند، میی نیکیی مردم از همهتوهم، که همه

ی من این توهم پیامدهایی ها در او متراکم شده است. دربارهی نیکیدوست داشته باشی و فکر کنی که همه

ذاشت. اما از ابتال به این مرض پشیمان نیستم. همین چیزهاست که زندگی را رنگین و معنادار وخیم به جا گ

 کند. فکر نکنم او هم از توهمی موازی با آن پشیمان شده باشد.می

 

داد که اتفاق مهمی برایم رخ خواهد داد. اولش، ی کذایی را کشییییدم، دلم خبر میآن روز که قرعه

سی و حس غریب از حادثهکردم مثل همه، فکر می ست مرا بر تای خبر میاین دلواپ خت دهد که مثال قرار ا

شود یک روز در مقام ریاست اداره شاند، یا حتا مهمتر از آن، باعث  ها قرار بگیرم. ی توزیع قرعهپادشاهی بن

سالخورده و بیمار که مرشب قبلش را در خانه سبت محقر خوابیده بودم، پیشِ بانویی  سرم خطاب ای به ن ا پ

سته بود روز پیش را می ستاری کرده بودم. به خاطر پیری نتوان سوزی از او پر شب را با دل کرد و تقریبا تمام 

خوب کار کند و بنابراین پولی در بساط نداشت. شغل روز پیش من هم طوری نبود که بتوانم زیاد ولخرجی 

 کنم. 

ی روز بعدم حسییاب کردم و تقریبا همهی روی هم رفته آدم خوش شییانسییی بودم، پس روی قرعه

شحالی خورد  صلی برایش آماده کنم. غذا را با خو پولی که آن روز در آورده بودم را خرن کردم تا غذای مف
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ستر  سنه به ب شب را گر سوده خوابید. من تقریبا  و داروهای گرانی را هم که برایش خریده بودم خورد و آ

 چرک و کثیف را بستر فرض کرد. ی رفتم. البته اگر بتوان آن کاناپه

صبحانه سی چه میصبح هم  شت، اما ک شباهتی به من ندا ست کردم.  شاید ای برایش در ست،  دان

توانست در این مورد مطمئن باشد. وقتی ناقوسها به صدا در آمدند و ساعت واقعا مادرم بود. هیچ کس نمی

صبح را اعالم کردند، هر دو از خانه شت  ست برویم تا ببینیم قرعهمدیم. میی محقر بیرون آه ی فال آن بای

سته بود و از ذهنم هایمان از هم جدا میشود، و از اینجا راهروزمان چطور می شد. همچنان پیر و بیمار و خ

ماند. آن وقت دیگر ی کار بیرون میگذشت که با این وضعیت زیاد دوام نخواهد آورد و دیر یا زود از چرخه

آلود چیزی بروز خوابی پیشارویش بود و بعد هم مردن از گرسنگی. اما از این افکار یأسنیکی دو روز کارت

اش ی آخر، دستم را در دستان کوچک و چروکیدهندادم و با ظاهری امیدوار از او خداحافظی کردم. در لحظه

قدسیییین در تعیین گرفت و مرا دعا کرد. زیاد بودند شیییمار آدمهایی که به نیروی دعا و تاثیر خدایان و م

شتند. اما من از زمرهقرعه شان اعتقاد دا صادفی که های صادفی بیش نبود. ت شان نبودم. به نظرم همه چیز ت ی ای

توانست خوشایند یا ناخوشایند باشد. اما با این وجود ته دلم دوست دارم فکر کنم که به خاطر دعای او می

  ی کذائی به نامم خورد.بوده که آن روز آن قرعه

گفتند هرچه زودتر در محل حاضییر شییویم، ها میها رفتم. خرافاتیبه نزدیکترین محل توزیع قرعه

سالها پیش یک بار به عنوان کارمند توزیع قرعهی بهتری به دست میقرعه ها کار کرده بودم و آوریم. اما من 

یسییت. عدالتی که بر توزیع دانسییتم همه چیز به واقع تصییادفی اسییت و هیچ نظم و ترتیبی بر آن حاکم نمی

ای کردند، ماموران توزیع قرعهناپذیر بود. البته بودند کسییانی که تقلب میها حاکم بود، مطلق و خدشییهقرعه

ند، و در واپسیییین دقایق انجام ها میها، نیم نگاهی به قرعهبودند که با وجود مراقبت دایمی پلیس نداخت ا

شان کنار می شان به عنوان مامور توزیع قرعهوظیفه شغل نان پاکتی دلخواه را برای خود شتند تا روز بعد  گذا
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صله اعدام می سایی و بالفا شنا شود. اما این خیانتکاران معموال  شان  صیب شدند. بعدتر، وقتی و آب داری ن

ی نیروهای امنیتی آن اسیییت که انتخابهای برای اولین بار پلیس شیییدم، فهمیدم که یکی از وظایف روزمره

ان توزیع قرعه را بررسییی کنند. اگر کسییی یک دفعه از این مقام به تخت پادشییاهی یا مسییند وزارت مامور

شک میمی سلطنت یا وزارتش را به کردند و ناچارش میجهید، به او  ساعت از روزِ دلپذیرِ  کردند چندین 

سختگیرانه بگذراند، و که اگر محکوم می شاهکردشد، همانجا اعدامش میسؤال و جوابهای  شی و قتل ند.  ک

سیبی هم به جایی نمی صدا در وزرا البته کار خوبی نبود، اما چندان آ ساعت بعد باز ناقوسها به  ساند. چند  ر

 شد که به جای شاه و وزیرِ مقتول انجام وظیفه کند.آمد و کسی دیگر پیدا میمی

سقاعده شود. ک ست این قوانین ی نمیها را طوری چیده بودند که عدالتی کامل بر همه جا حاکم  دان

ها و معترضانِ سودایی رسید. شعارهایی که آنارشیسترا چه کسی وضع کرده است. به نظر ازلی و ابدی می

نمود. قانون حاکم بر طبیعت برابری و آمیز مینوشییتند، یکسییره نامعقول و جنونگهگاه بر در و دیوارها می

شد. مگر کندوی زنبور و النهعدل بود، و طبیعی بود که جامعه هم بر همین ا سامان یافته با ی مورچه ساس 

 وضعیت دیگری داشتند؟ 

شد و قانون آن بود که تا زمان نواخته شدنِ ناقوسها، هویت تغییر نکند. وقتی ساعت هشت صبح می

اش شییغلی خارن از داشییتی، هر چیزی ممکن بود در آن باشیید. ممکن بود با گشییودنپاکت قرعه را بر می

سرپناه و غذا بگذرانی، یا این که به ی تواناییدایره شود و یک روز را به خاطر کار نکردن بدون  صیبت  ات ن

های مد بزنند و تمام روز را به عیش و نوش بگذارنی. عنوان یک مانکنِ پرطرفدار عکسییت را روی روزنامه

ادند، کامال احتمال داشت با دشدند یا اعضای بدنشان را حین کار از دست میبه خصوص آنهایی که پیر می

شد، به یک گدای کنار خیابان بدل شوند و شبی هایی که به کارهای سنگین مربوط میچند بار کشیدنِ قرعه

 ای بمیرند. ی کوچهدر اثر سرمای شبی زمستانی در گوشه
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جا با انگیز تمیز کردن نجاسییت توالتهای عمومی به نامم خورده بود و آنی شییغل نفرتیک بار قرعه

اش را به عنوان پادشاه مملکت در کاخ سلطنتی به صدور فرمانهای گوناگون کسی همکار بودم که روز پیش

گذرانده و شییب را هم در میان زنان حرمسییرا به صییبح رسییانده بود. زنانی که خودشییان به همین ترتیب به 

شت ستن در کاخ را دا سرا راه یافته بودند و هریک تنها یک روز بخت زی شهورترین زبانزد حرم ند. چنان که م

هر روز، روزی یگانه و ویژه بود. روزی که بختِ اشییغال «. سییتفردا یه دیگه»گفت: آمیزِ مردم میحکمت

ست شغلپ ستن در خانهها و  شرافی، و بخت دریافت حقوقهای کالن یا ها، بخت زی های محقر یا کاخهای ا

 شد.زیع میبخور و نمیر، دوباره و دوباره در آن از نو تو

ها تنها کرد. قرعههر چیزی ممکن بود در قرعه باشییید. اما یک قاعده در این میان هرگز تغییر نمی

ی رفتی و قرعهآمد، باید میبرای یک روز اعتبار داشییت. وقتی فردا صییبح ناقوسییها بار دیگر به صییدا در می

ی هر شییغل و بزرگی و مجلل بودنِ یهکشیییدی و باز هر اتفاقی ممکن بود برایت بیفتد. حقوق پادیگری می

ها ها، محلهاقامتگاه سزاوار دارندگان آن، معلوم و مشخص بود. با این وجود شمار نقشهای اجتماعی، اقامتگاه

ای شیید که عمال ناممکن بود کسییی به قرعهو شییهرها آنقدر زیاد بود و ترکیبهایشییان به قدری پیچیده می

کردند، گاهی شییغلی یا اقامتگاهی تکراری را تجربه آنهایی که زیاد عمر میتکراری بر برخورد. با این وجود 

 کردند. می

خواندند و به کار شییان را از روی آن میشییان، نشییانیِ اداره و پیشییهمردم بعد از برداشییتن قرعه

سی نمیمی سها همه جا بودند و همه را میپرداختند. ک ست از زیر کار در برود. پلی شه هم پاییدند. توان همی

سختگیریبابت این که قرعه شان با  شحال بودند و گهگاه از قدرت شان در آمده خو های ی پلیس بودن به نام

ستفاده هم میبی سونا سی نمیمورد  ست ک دادند. بعد کردند. به همین دلیل همه مطیع قانون بودند و بهانه د

صِ کارِ آن روز، از نزدیکترین بانک حقوقی شییید با قرار دادن کارتِ مخصیییواز پایان یافتنِ روزِ کاری، می
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باس یا خوراک می ند. معموال آدمها ل خریدند. پرداخت پول بابت دریافت کرد و دقایقی را به خرید گذرا

خریدی را به جز بدنت و لباسییت باید در چیزهای دیگر معنایی نداشییت. چون فردای آن روز، هرچه که می

شیید، گاهی . با این همه، آنهایی که حقوقهای هنگفتی نصیییبشییان میرفتیگذاشییتی و میاقامتگاهت جا می

صاحب یک هتل کردند. یک نفر را میشان را ارضا میهوسهای کودکانه شناختم که یک روز را در منصب 

سپید رنگ بخرد و آن  صرف این کرد که یک پیانوی زیبای  معروف گذراند و حقوق کالنی که گرفته بود را 

سپیدهرا به محل اقامت سباز فقط ش منتقل کند. حمل و نقل پیانو تا نزدیک  شید و آن آدم هو صبح طول ک ی 

ستنِ آوای ناقوس، در اتاق خواب مجلل ساعت قبل از برخا شیند و خسته و توانست یکی دو  اش در هتل بن

زنی که آن عرق کرده از عملیات حمل و نقل پیانو، دقایقی را صییرف نواختن آن کند. داسییتان این مرد را از 

گفت آن مرد حتا درست نواختن پیانو را بلد نبود. فقط آرزو داشت روزی خانه بود شنیدم. میشب با او هم

در اتاقی بزرگ بنشیییند و برای خودش پیانو بزند، و آن روز دسییت کم برای دقایقی به آرزویش رسییید. این 

ست چطور میس دقیقا نمیپیانو زدن را هم به گمانم در تلویزیون دیده بود. البته هیچک شود یک پیانو را دان

خورد و در هایی که قرعه به نامشییان میشیید، خوب بود. نوازندهخوب زد. همین که صییدایی از آن بلند می

شییدند هم کاری بیش از این بلند نبودند. به هر صییورت فردای آن روز پیانو همان جا تلویزیون حاضییر می

 گذراند، شاید هوسی تازه را با آن پاسخ گوید.جا میماند، تا نفر بعدی که شب را آن

ارتباط میان مردمان هم به همین ترتیب تصادفی بود. همان طور که شاه بودن یکی و گدا بودن یکی 

هایی تصادفی میان همه توزیع شود، امکانِ گفتگو و ارتباط با بایست با قرعهی نابرابری بود و میدیگر نشانه

شد. خیلی وقت پیش، در کتابهایی خوانده بودم عدالتی محسوب میی بیجذاب هم نشانهزنی زیبا یا مردی 

ها ی شیییر، شیییرهای نر با هم سییر مادهکنند. به این ترتیب که مثال در یک گلهکه جانوران با آدمها فرق می

 ها همواره جفتِ نیرومندترین و دلیرترین شیر نر هستند. جنگند و بنابراین مادهمی
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شهر و محلهیاد شده بودم و در هر  ضوع عالقمند  ست که چند وقتی به این مو رفتم، ای که میم ه

کردم. کتابدارها البته کمکی ی این موضیییوع صیییرف میسیییاعتی از اوقات فراغتم را برای مطالعه درباره

ستند بکنند و اطالعی دربارهنمی شتند. جای گله هم نتوان شت، همهی کتابهای مفید در این زمینه ندا شان دا

آدمهایی عادی بودند که برای بیست و چهار ساعت به تصادف به تاالرهای بزرگ و انباشته از کتابهای کپک 

هایشییان برای قرنها دسییت نخورده باقی مانده بودند. زده و قدیمی تبعید شییده بودند. کتابهایی که بعضییی

ریخت و به خاطر فرو ریختن شییان فرو میقفهایی که گنبدی یا تاالری بزرگ داشییتند، معموال سییکتابخانه

شد. چرخهای اقتصاد به سختی و سقف و بارش باران، در آن وسطها درخت و علف و گیاهان دیگر سبز می

شواری می شت قرعهد سی انتظار ندا ساختمانهای بیچرخید و ک فایده مثل های زیادی برای تعمیر و مرمت 

سییواد ی جمعیت بیدر واقع بیشییتر کتابدارها هم مثل بخش عمده ها بین شییهروندان توزیع شییود.کتابخانه

ها جلوگیری کنند، و به خصیییوص نگذارند شیییان فقط این بود که از تخریب بیشیییترِ کتابخانهبودند. وظیفه

خوابها به این سییاختمانهای ویرانه وارد شییوند و کتابها را به عنوان هیزم بسییوزانند. روی هم رفته کار کارتن

اش به نامم نخورده بود. شییمار کسییانی که مثل من در کودکی بنا به دردسییری بود که هنوز قرعهبیآسییان و 

شییانسییی از آدمهای باسییواد خواندن و نوشییتن را یاد گرفته بودند، اندک بود و بسیییار به ندرت کسییی به 

و کنجکاوترهایشییان گذشییت، کرد. برای همین اوقات کتابدارها بیشییتر به خوابیدن میها مراجعه میکتابخانه

 گذراندند.هم وقتشان را نگاه کردن به عکس کتابها می

کنند و ممکن خالصیییه، در یکی از این کتابها خوانده بودم که جانوران جفتِ خود را انتخاب می

اسیت سیالها با او زندگی کنند. از مرور یک کتاب، که به زبانی سیخت و دشیوار نوشیته شیده بود و بخش 

تارها برای خی محتوایش را نمیعمده یا کف ها  ودشیییان فهمیدم، این طور دسیییتگیرم شییید که مثال میمون

کنند. این نوع هایشیان سیالها با هم زندگی میی نر و ماده و بچهدهند و یک دسیتههایی تشیکیل میخانواده
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سیار غریب می شب دوم و زندگی برایم ب سد؟ یا برای  شنا سی پدر یا مادرش را ب نمود. یعنی ممکن بود ک

ستر بخوابد؟ خیلی به نظر عجیب می سسوم و چهارم با یک زن بر یک ب صورت آنها جانور ر ید. اما به هر 

سان. نمی شیانهبودند و ما ان سان تعمیم داد. اگر قرار بود شد خوی وح ی آنها را به موجودات متمدنی مثل ان

شد و عدالت مقدسی که رکنِ زندگی عمومی گیر میآدمها هم خانواده داشته باشند، نابرابری به سرعت همه

ای بزرگتر از این که امکان همزیسیییتی با زنی زیبا، تنها به یک مرد تعلق عدالتیرفت. چه بیبود، از بین می

شوند؟ یا این که بچه شد و بقیه از آن محروم  شته با ستدا شد و بچهی یکی دو شتنی و باهوش با ی یکی دا

 دیگر سرتق و بداخالق و شیطان؟

صادفی توزیع ها هم طبق همان ها و هم خانهبر مبنای همین طرز فکر بود که اقامتگاه قرعه به طور ت

شد، و هم کردی، هم شغل و محل کارت و حقوق آن روزت معلوم میشدند. یعنی وقتی پاکت را باز میمی

شانی خانه سانی را در آن مین صبح بر شب را قرار بود در آن به  سی ای که آن  سم ک یافتی. در آن همچنین ا

شب را د شده بود، که مثل تو قرار بود آن  شب در هم ذکر  ر آن خانه بماند. معموال قاعده بر این بود که هر 

آمد که کودک یا نوجوانی هم به این جماعت اضافه هر خانه یک زن و یک مرد اقامت کنند. اما زیاد پیش می

شود. این هم خیلی دور از ذهن نبود که شبی در یک خانه دو مرد یا دو زن اقامت کنند. با این وجود معموال 

اش بر دوش ی تر و خشیییک کردنک مرد در کار بودند، و گهگاه کودک یا نوجوانی که وظیفهیک زن و ی

 ایشان بود. 

شتر موارد، خانهاین که با هم شت. در بی ستگی دا ات چه جور ارتباطی برقرار کنی، کامال به خودت ب

سالمت ستی م ستند که آمیز بود. هر دو میآمیز و احتیاطاین ارتباط نوعی همزی شت دان ست هفت ه قرار ا

کوشیدند در این مدت بهترین رفتار ساعتی را کنار هم باشند، و دیگر هم با هم روبرو نخواهند شد. پس می

شند. بخش عمده شته با شد. ی زمان آزادشان هم در این فاصله صرفِ نگاه کردن به تلویزیون میرا با هم دا
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ها همه آماتور بودند و ها و کارگرداناقعی بود. هنرپیشههای تلویزیون تنها سرگرمی و تفریح عمومی وبرنامه

شی شت. معموال خطابهکارینا سی انتظار زیادی از آنها ندا شان نمایان بود، اما ک شد و هایی خوانده میهای

کردند یا داستانی را به صورت گفتند و یا رقصی گروهی را اجرا میگهگاه شعری و گاهی مجریان جوکی می

شهمی نمایش بازی صوص که هنرپی صورت دیدنی بود. به خ شب تغییر میکردند. به هر  کردند. ها هم هر 

سر روز در کل شهر پخش میرادیو هم که برنامه شد، همین وضعیت را داشت، با این تفاوت هایش در سرا

 تر از ظاهر شیییدن جلوی دوربین بود، و حاصیییل کار در رادیو هموارتر وکه حرف زدن به ظاهر آسیییان

شه یا تر به نظر میایحرفه سید. اما من در این مورد حق اظهار نظر ندارم، چون هنوز پیش نیامده که هنرپی ر

شدم که خیلی هم خوب از عهده صداربردار رادیو  شوم. فقط یک بار  اش بر آمدم، اما این کار با کارگردان 

 گویندگی تفاوتهایی دارد.

ای آمد و دوسییتیات زنی جذاب از آب در میخانهگاهی همهای تلویزیون، با وجود جذابیت برنامه

گرفت. قاعده بر این بود که حریم خصوصی طرف مقابل محترم شمرده شود، و در همان یک شب شکل می

دانستند که ممکن است فردا با کسی خیلی پیرتر یا بیمارتر همه چیز با توافق دو طرف پیش برود. اما همه می

شان هم سختگیری نمیخانه از خود سی زیاد  کرد. همین که زن و مردی برای هم شوند. از این رو معموال ک

صمیمانه با هم خداحافظی  شند، کافی بود که در آغوش هم بخوابند. بعد، فردا  شته با حداقلی از جذابیت دا

شییوند، خانه شیید سییالها بعد باز همدیگر را ببینند و همکار یا همکردند و اگر دسییت حوادث باعث میمی

 شان عمل کند.توانست مثل قالبی برای شروع مجدد دوستیای خوش داشتند که میخاطره

ات آدم ناجوری از آب خانهآمد. بعضییی وقتها همالبته در این میان حوادث ناخوشییایند هم پیش می

ها منتشر روزنامه کشت، با آب و تاب درهایش را با تبر میایخانهای که همآمد. ماجرای آن مرد روانیدر می

ضیه سوپِ همشده بود. ق شان هایش مرگ موش میایخانهی آن زنِ لوندی که در  ریخت را هم تلویزیون ن
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شتهداده بود. می ستی تعلق دا شی صوص آن زن پیش از آن که گفتند هردوی آنها به گروههای آنار اند. به خ

شود عده سانده بود. گاهی بیناعدام  سرِ چیزهایی خیلی پیش پا افتاده دعوا خانههم ی زیادی را به قتل ر ها 

شد. سرِ این که چه کسی اول به حمام برود، یا این که شامشان را با هم شریک شوند یا نشوند، یا این که می

ای هم بستری منتفی باشد، نصیب چه کسی شود. به خصوص اگر بچهبهترین تخت خانه، در صورتی که هم

ضور د شب در خانه ح ضیه بغرنقآن  شت، ق سئله پیش میتر میا ی پختن غذا آمد که وظیفهشد. مثال این م

ام را ی کیست، و چیزهایی از این قبیل. من بخش مهمی از دوران کودکیبرای بچه یا گپ زدن با او بر عهده

را نداشتند و  ی کار روزانه دل و دماا هیچ کاریهایشان به خاطر فشار خرد کنندههایی گذراندم که بالغخانه

 شان بگیرند. ها این بود که نادیدهبهترین رفتارشان با بچه

توانست شب را به جهنمی از داد و ی اینها همه میگاهی هم بچه شیطان و پر سر و صدا بود و همه

ست روزگار دو مرد را هم صوص وقتی د شمکش و حتا زد و خورد بدل کند. به خ ی هم قرار خانهقال و ک

آمد که به کسییی در خانه تجاوز شیید. به همین ترتیب، گاهی پیش میای بیشییتر دیده میچنین پدیدهداد، می

ستیشود، یا بچه سرپر شب بر عهدهای که  ست، مورد آزار و اذیت قرار بگیرد. اما خانهی هماش در آن  ها

شیدن قرعه روز را میگروهان پرجمعیتی از پلیس صله بعد از ک شت میخوابیدنها که بالفا شبها گ زدند، د و 

سر محله شتند و کافی بود کسی سرش را از پنجره بیرون کند و داد و فریادی را در سرا های شهر حضور دا

کردند ها سر برسند. البته این هم بماند که گاهی همین پلیسهای شبانه با هم دست به یکی میبیندازد تا پلیس

شان هم قابل درک بود. این بخت که شدند. انگیزهیعی مرتکب میبردند و جنایتهای فجها حمله میو به خانه

خواستند قبل از آن که صدای ناقوس بلند ها میپوشی نبود و خیلیچشمکسی پلیس شود به این راحتی قابل

 شان حداکثر استفاده را ببرند.شود، از قدرت عریان یک روزه
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یت قوانینبا همه عا چه رایق بود، ر ها، آن با  ی این حرف نادر بود و  یاب و  قانون شیییکنی کم بود. 

شونت تمام هم مجازات می سانی که خ شتند هرکس را در جا اعدام کنند، و کم بودند ک سها حق دا شد. پلی

ها حاکم بود. آمیز بر خانهشیییکنی را به جان بخرند. برای همین معموال فضیییایی آرام و صیییلحخطر قانون

با هم تماشییا کردنِ تلویزیون، که آخرِ شییب فیلمهای آماتوریِ معمولش این بود که چند سییاعت صییحبت و 

ها از دیگری خیلی خانهبسییتری بینجامد. مگر در مواردی  که یکی از همکرد، به همسییکسییی هم پخش می

با و جذاب بودند طبعا بخت بیشیییتری برای انتخاب جفت  ها و مردهایی که زی پیرتر بود. با این وجود زن

 شدند. ی زنها باردار مییل بود که زنهایی که بر و رویی داشتند، زودتر و بیشتر از بقیهداشتند. به همین دل

کشیدند هایی را میشدند و در همانجا قرعهها پانسیون میزنان باردار از ماه ششم به بعد در زایشگاه

نشییان از حدی آورد. درسییت مثل کسییانی که سییتر را برایشییان به ارمغان میتر و سییبککه شییغلهایی سییاده

شدنِ بچهمی ست داده بودند. بعد از زاده  شان را از د ست یا پای شت، یا آنهایی که د ، زن آزاد بود تا بار گذ

به زندگی عادی تا هفت سیییالگی در پرورشیییگاه بزرگ میدیگر  چه را  باز گردد. ب به کمک اش  کردند، 

ند. بعد از هفت سالگی، جشنی برگزار شدسرپرستانی تعویض شونده که همانطور بر اساس قرعه انتخاب می

 ی دیگران شرکت کنند. توانستند قرعه بکشند و در زندگی اجتماعی عادالنهها هم میشد و بچهمی

ی آشییکار تمایل به شییکسییتن این که کسییی بخواهد ارتباطی پایدار با دیگری داشییته باشیید، نشییانه

کرد کودک نوزادش را از زایشییگاه سییعی می شیید. گاهی زنیی عدالت بود و به سییختی مجازات میقاعده

کردند. گاهی هم زن و مردهایی بدزدد و همراه خود ببرد. در این حالت هم خودش و هم بچه را اعدام می

کردند تا بتوانند بعدتر هایی تعیین میگذاشتند و نشانهآمد، بین خودشان قرارهایی میکه از هم خوششان می

 شید. این که کسیی کودکیشید، به سیختی مجازات میقبیل موارد اگر کشیف میهمدیگر را پیدا کنند. این 

خاص را به عنوان فرزند بر بقیه ترجیح دهد، یا زنی و مردی جذاب را برتر و مهمتر از دیگران بشیییمارد، 
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شییان بودند و جویی و تجاوز به حقوق دیگران بود. مردم یکسییره در خدمت جامعهی صییریحِ برترینشییانه

م بر اسییاس ارزشِ جهانیِ عدالت و برابری تنظیم شییده بود. بنابراین هیچ دلیلی نداشییت که کسییی جامعه ه

 بخواهد کسی را بر دیگران ترجیح دهد، مگر آن که خلق و خویی جنایتکارانه داشته باشد.

 

من برای دیرزمانی تمام این حرفها را قبول داشیییتم. حتا زمانی که سیییالها پیش در اوایل جوانی به 

شبی را با هم گذرانده بودند، عن شدم، در اعدام کردنِ زن و مردی که بدون قرعه  صوب  شبانه من وان پلیس 

خانه شییده بودند و با هم قول و قرارهایی گذاشییته بودند، تا آن هیچ تردید نکردم. این زن و مرد یک بار هم

شهر هدایت کرده که چند ماه بعد، قرعه شان آنها را به یک منطقه از  سته بودند با های بود و به این ترتیب توان

ای با هم قرار گذاشیییته بودند، و ها همدیگر را پیدا کنند. این دو نفر شیییب بعد را در بیغولههمان نشیییانه

شان را به پلیس گزارش کرده بودند. پروندهایخانههم شان طبق قانون غیاب های عظیم پلیس، بایگانی تمام های

سی ها را در تمام زمانهقرعه ساس اولین حد ساماندهی جامعه بود. بر این ا ستون فقرات  شت و  ا در خود دا

شتر همکه بعد از غیبت دو نفر زده می شاید پی شند. در این حالت، وظیفهشد، این بود که آنها  ی خانه بوده با

شترک قبلیهای نزدیک به خانهپلیس بود که محله سط دارنی خانهشان را بگردد. همهی م دگان قرعه ها تو

شده بود، و بنابراین فقط جاهای دور افتاده و خرابه شغال  ست به ها بود که یک فراری میها و زیر پلا توان

ای نمور و تاریک در آغوش هم آن پناه ببرد. ما آن شیییب همین جاها را گشیییتیم و زن و مرد را در بیغوله

شد. در آن روزها ما قانون این حرفها سرش نمیکردند و پشیمان بودند. ادستگیر کردیم. هردویشان گریه می

 آنقدر به اصالت برابری یقین داشتم که بدون کوچکترین مکثی هردویشان را به کمک دوستانم اعدام کردم.
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ناپذیر و محکم، به محض آن که او را دیدم، مثل برفی در برابر آتش ذوب شد و بر این یقینِ خدشه

اش بود. اما خیلی زود دلپذیر بودنِ رفتارش، در او نظرم را جلب کرد، زیباییباد رفت. طبعا اولین چیزی که 

ی ساز روبروی تلویزیون بر کاناپهو این که مثل خودم سواد داشت، به دلم نشست. وقتی آن شبِ سرنوشت

وم گرمی نشسته بودیم، برای نخستین بار نگران شدم که نکند از من خوشش نیامده باشد. با معیارهای مرس

شی از بدنم را در جریان کار در کارخانه ست نداده در جامعه، مرد جذابی بودم. جوان بودم و هیچ بخ ها از د

کرد، بیماری مهمی های روی پایم که تقریبا همه را مبتال میبودم. گذشیییته از ردپای زخمهای آبله و زگیل

شت ضعیتی دا سالم بود. او هم چنین و شترِ دندانهایم  شتم، و بی . هیچ وقت پیش از آن برایم پیش نیامده ندا

 بود که نگرانِ پسندیده شدنِ خودم شوم. آن شب اولین بار این حس را تجربه کردم.

شام می آمد ی کتابهایی که خوانده بودیم حرف زدیم. خیلی به ندرت پیش میخوردیم، دربارهوقتی 

سواد هم سکه با یک آدم با صوص زنی زیبا که با شوی. به خ شد، خیلی کمیاب بود. زنهای زیبا،  خانه  واد با

گذراندند و آن کسییانی که باسییواد بودند چندان بخش مهمی از عمر بعد از بلوغشییان را در زایشییگاه می

دادند. من جزن کسانی بودم که اشتیاقی برای درس دادن ها نشان نمیای به آموزاندن سواد به دختربچهعالقه

شتم، و هر الفبا به بچه صرف میام میخانهای هموقت بچهها دا ساعتی را برای درس دادن به او  کردم. شد، 

جمعی بازی دستهی تلویزیون به عروسکها را رها کنم تا طبق برنامهدادم دختربچهاما حتا من هم ترجیح می

 بپردازند و کاری به کار من نداشته باشند. 

عه هم بو طال یار پرم باسیییواد بودن، بسییی نده بود و او عالوه بر  تاب خوا د. خیلی بیشیییتر از من ک

شییناخت. جاهایی که به نظرم ویرانه بود و کتابهای خیس و رو به فسییادش جلبم های زیادی را میکتابخانه

شب بود نمی سیعی از متنها را خوانده بود. همان  ستجوی متنهای قدیمی کاویده بود، و طیف و کرد را در ج

سنده های نامفهومیکه برایم گفت کلمه شده، لقب نوی شته  شان بوده، و نقل کرد که در که روی کتابها نو های
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اند. این حرف برایم خیلی داسییتانها و رمانها دیده که آدمها زمانی برای خودشییان اسییمهای جداگانه داشییته

به نظرم شان کردند. اسم یکیعجیب بود. البته پیشتر چند بار کتابهایی را دیده بودم که داستانی را روایت می

بینوایان بود. به این خاطر اسییمش یادم مانده که همین کلمه را یک شییعارنویس آنارشیییسییت روی دیواری 

شاندم. اما  صدی تمیز کردن دیوارها بودم، پدرانم در آمدند تا رویش را با رنگ پو شته بود و یک بار که مت نو

یک رمان را نخوانده بودم. تا آن که او های نامفهوم و ناآشییینا، هیچ وقت دقیقا به خاطر وجود همین کلمه

ی خاص نامیده شییود ها اسییم آدمها بوده اسییت. این که یک آدم با یک کلمهبرایم تعریف کرد که این کلمه

برایم خیلی عجیب بود. این کامال بر خالف عدالت و برابری بود. ممکن بود اسییم یک نفر قشیینگ باشیید و 

سمش طو سم یک نفر دیگر زشت، یا یکی ا شروع میا شد و دیگری کوتاه. نابرابری از همین جا  شد النی با

 دیگر!

به شوخی پیشنهاد کرد که روی خودمان اسم بگذاریم. اما با همین استدالل حرفش را رد کردم. هیچ 

دانستم ی پلیس جواب پس بدهم. این را میای در ادارهخواست چند روز بعد به خاطر چنین مکالمهدلم نمی

کنند. یک بار که ها را گوش میخانهاند و حرف همها میکروفون گذاشیییتهدر بسییییاری از خانهکه پلیسیییها 

کشییی بودم، چنین میکروفونی را برای پلیسییها وصییل کردم. هرچند چون در این زمینه تجربه مسییئول سیییم

 نداشتم گمان نکنم کسی از آن صدایی درست و حسابی بشنود.

اش شوم. با سبکسری اعتراف کرد که ود که باعث شد فریفتههمین عجیب و غریب بودن عقایدش ب

گفت نوشییته. میها روی دیوارها شییعار میکرده و مثل آنارشیییسییتوقتی نوجوان بوده، گاهی خرابکاری می

هایی که هدف اسییت، و اصییوال آن سییازمان مخوف آنارشیییسییتها همینطوری کور و بیی خرابکاریهمه

کند، وجود ندارد. این حرفها خیلی برایم عجیب بود. یعنی اولش خبر پخش میشان تلویزیون هر شب درباره

زند. برایم خیلی تکان دهنده بود کند. تا آن که بعدتر دیدم صییادقانه حرف میکردم دارد شییوخی میفکر می



127 

 

نظر که کسییی با این همه زیبایی و جذابیت، به اصییول برابری و عدالت اجتماعی باور نداشییته باشیید. اما به 

سید که بخواهد قانوننمی سالها بود به آنها تن در داده ر شت، اما دیگر  شکنی کند. به این قواعد اعتقادی ندا

بود و دیگر قصد نداشت سرکشی کند. شاید به همین دلیل بود که آن شب با آن سهولت مرا به بسترش راه 

 داد.

ور شیید. حسِ تمایل م شییعلهسییاعتی از اولین دیدارمان نگذشییته بود که حسییی عجیب در درون

دانستم این میلی غیراخالقی و غیرقانونی است، و من صرفا به خاطر گریزناپذیر به دوباره دیدنِ او. خوب می

توانسیییتم بر آن غلبه کنم. از همان لحظه تا همین االن، تنها شیییدم. اما نمیاش مجرم قلمداد میتجربه کردن

ستم آن بود که کنارش بچیزی که می شد. خوا شم و ترکش نکنم. خیلی زود، میل دیگری هم به آن افزوده  ا

ای داشته باشم، و آن بچه را خودم بزرگ کنم. اینها میلی که هیچ انتظارش را نداشتم. دوست داشتم از او بچه

و ای کرد اش، خندهرسید. اما وقتی با او در میان گذاشتمی زوال عقل و بیماری روانی میهمه به نظرم نشانه

کنی دیوانه نیستی، یک جور دیگر دیوانگی ای، یعنی آن شکلی که فکر مینه، دیوانه نشده»خیلی ساده گفت: 

 «ای...هست که به آن مبتالیی، عاشق شده

های زیادی هم در این زمینه داشیییت. یک ی این حس خوانده بود و تجربهچیزهای زیادی درباره

سوزانه بود و لیدلیلش قاعدتا این بود که پیش از من خی شده بودند. برخوردش اول دل شقش  های دیگر عا

کند و از این وضعیت من ناخوشنود نیست. وقتی اندرز دهنده. اما معلوم بود که خودش هم تمایلی حس می

سر زد، هیچ کدامسپیده صبح  شب را به گفتگو و هممان دقیقهی  شی گذرانده ای نخوابیده بودیم. تمام  آغو

ای پیچیده طرح کرده بودیم تا ارتباطمان را با هم حفظ کنیم. او در این بین بدبین و ناباور شیییهبودیم، و نق

بود. به نظرش در همین حد کافی بود که شییییطنتهایی کوچک کنیم و مثال بعد از چند ماه موقع خرید چند 

سراا هم سوم به  تر رفتن ایمان برویم. پیشهایخانهساعتی را با هم قدم بزنیم و بعد کمی دیرتر از موعد مر



128 

 

ست میاز این حد به نظرش دور از احتیاط و عقل بود و می ستم که را صور این که او از من دان گوید. اما ت

شود و روانه صرار بیجدا  شود، برایم تحمل ناپذیر بود. ا ستر مرد دیگری  شک از طرف من بود و اگر ی ب

صر هستم. او از همان ابتدا گفته بود که قصد ندارد دست تقصیری در این میان متوجه کسی باشد، خودم مق

 به قمار بزرگی بزند، و چیزی که من به دنبالش بودم، یک قمار بزرگ بود.

ساز سپری شد و فردا صبح از هم جدا شدیم، در حالی که انبوهی به هر صورت، آن شبِ سرنوشت

یدا کردنِ از نشیییانه عد از آن بود که زندگی ها و قرار و مدارها را برای دوباره پ هم طراحی کرده بودیم. ب

هایی بگذاریم و با رمز ی من شروع شد. به سرعت یاد گرفتیم که با گچ و ذغال روی دیوارها نشانهمجرمانه

شییغلِ آن روزمان و محل کار و اقامتگاهمان را به هم خبر بدهیم. در واقع هیچ تضییمینی وجود نداشییت که 

ها را ببیند. مهمترین اشییکال، زمان بود. هر روز، روزی دیگر بود و بنابراین راهی طرفمان بتواند این نشییانه

برای تشییخیص و متمایز کردن روزها از هم وجود نداشییت. برایم تعریف کرده بود که زمانی در آن جوامع 

مثل هر آدمی اند و بنابراین هر روزی کردهگذاری میتایی اسمهایی هفتابتدایی و بدوی، روزها را در چرخه

است و گرم و سرد شدن هوا را با  گفت واحدهایی بزرگتر از روزها هم اسم داشتهاسم داشته است. حتا می

 اند و حتا سالها هم اسم و شماره داشته است. نامیدههم با اسمهای دیگری می

و سییرد شییدن فهمیدم چرا یک نفر باید گرم اولش اینها برایم به کلی غیرقابل درک بود و هیچ نمی

را با اسیییمهایی متفاوت بنامد. اما وقتی شیییروع کردیم به  ای نشیییان دهد، یا روزهای پیاپیهوا را با کلمه

های مداوم و خسییته کننده هم احتماال چنین گذاریگذاری برای هم، معلوم شیید که کارکرد این اسییمعالمت

شد که آدمها در آن جوامع ابتدایی شن  ست. برایم رو شیِ اولیه، می چیزی بوده ا ستهو وح ی اند دربارهخوا

خودشییان به دیگران اطالعاتی بدهند، و برای همین روزها و واحدهای بزرگتر از هفت روز و سییی روز و 

اند. این کاری بود که ما هم بدان نیاز پیدا دادهاند و به آن اسم و شماره میشمردهسیصد چهارصد روز را می
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شانه کردیم. چون در ابتدای کار، شیدیم، معلوم نبود اطالعاتش به چه روزی ای را روی دیواری میوقتی ن ک

های فراوان، روی مربوط می یدن خطر جان خر به  با  یان هر روز،  پا که در  یاد گرفتیم  شیییود. خیلی زود 

شانه شان بدهیم که این اطالعات به روزی ن شیم و به این ترتیب ن شده خطی بک سپری  های مربوط به روزِ 

 شود و دیگر اعتبار ندارد.ه مربوط میگذشت

شانی سادگی محل کار و کار به رمز در آوردن ن شنهاد کردم که به  شوار بود. اولش پی هایمان هم د

نشییانی اقامتگاهمان را روی دیوارها بنویسیییم. از آنجا که تعداد باسییوادها خیلی کم بود، بعید بود کسییی 

آمد و پلیسی باسواد از آن اطراف طرفی اگر نحسی سراغمان می متوجهش شود. اما این کار خطرناکی بود. از

کرد. از طرف دیگر، اصییوال نوشییتن چیزی روی دیوار عالمت مان میشیید، به سییادگی شییناسییاییرد می

ها بودند که سییواد داشییتند و مدام روی در و دیوار چیزهای مختلف شییکنان بود و این آنارشیییسییتقانون

شتند. از این رو اگرمی شتن بر دیواری می نو سی ما را حین نو ستیم و به دید، فکر میک ست ه شی کرد آنار

که بر دیواری پلیس گزارش می که چیزی  مه این بود  مام بود. پیش فرض ه مان ت کار عدش دیگر  داد و ب

 نوشته شده، شعاری آنارشیستی است، حتا اگر به خاطر بیسوادی خواندنش ممکن نباشد.

تری روی آوردیم. جاهایی دور از دسترس و دور از چشم روشهای خالقانه به این ترتیب بود که به

تر باشیید و جلب نظر شییان راحترا به عنوان محل تبادل پیام در نظر گرفتیم. جاهایی که نوشییتن و خواندن

 ای رویی بستن بند کفش دقیقهشد به بهانهرو، جایی که میکسی را نکند. روی سه کنق کاشیهای کنار پیاده

ی درهای عمومی، و یا حتا روی تزیینات پایین زمین نشییسییت و چیزی از خود به جا گذاشییت، یا حاشیییه

شد برای ارسال شدند. اینها همه جاهایی بودند که میواگونهای مترو که با االا روی ریلهای آهنی کشیده می

هایی ی اقامتگاهها را هم با کلمهحلههایی ابداع کردیم و مپیام از آن استفاده کرد. برای شغلهای مختلف نشانه

شان می سی همدیگر را پیدا میرمزی ن شان سه روز اول، واقعا  شیدادیم. دو  سر و کردیم، چون نا گری از 
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شتری با رویمان می ستیم با کارآیی بی ریخت. اما بعد از آن، کم کم در این ترفندها مهارتی پیدا کردیم و توان

 هم ارتباط برقرار کنیم.

های دنیایی تازه بر رویمان گشییوده شیید. اشییتیاق برای یافتن جاهایی ه بعد از آن بود که دروازهتاز

برای تبادل پیامهای رمزی، باعث شد دقیقتر به اطرافمان بنگریم و تازه آن وقت بود که متوجه شدم کل در و 

ستی واقعا در شی شعارهای آنار ست.  شده ا ست پر  شهر از پیامهایی از این د شتند.  دیوار  اقلیت کامل قرار دا

شده ی چیزهایی که با ذغال و گتقریبا همه سیم  ضاهای عمومی تر ست بر ف چ و مداد و چیزهایی از این د

سهمگین روزهای پیاپی پیدا کند. چیز  سیالبِ  سی دیگر را در  سی بتواند ک بود، رمزهایی بود برای این که ک

کوچک و محدود اسییت. تا پیش از آن، حرکت دایمی در  دیگری که یاد گرفتم این بود که به واقع شییهرمان

شد تا ها به خاطر آمد و شد ساکنان گوناگون داشت، باعث میها و محلهها و تغییرات مداومی که خانهخانه

ی ما در شهری به نسبت آسا و سردرگم بدانم. اما بعدش فهمیدم که در واقع همهکل شهر را هزارتویی غول

گذاشیییتی، تازه هایش میای روی دیوارها و سییینگفرشیم. شیییهری که وقتی نشیییانهکنکوچک زندگی می

هایی ها و اقامتگاهتوانسییتی ثبات و پایداری جغرافیایش را متوجه بشییوی. به این ترتیب خیابانها و کوچهمی

شییهر به رسییید، به تدریق آشیینا شیید. ناگهان متوجه شییدم که که تا پیش از آن مدام به نظرم تازه و غریبه می

ستوار و منجمد می سخت و ا ستری  ست، که از روی ب شبیه ا سیال  گذرد، بی آن که زیاد تغییرش جریانی 

سباب و اثاثیه شمارهها، رنگ دیوارها، تزیینات پنجرهی خانهدهد. ا ها، و لباس و کار آدمها مدام ی کوچهها، 

ا ثابت و پایدار بودند و با خیره شییدن به آنها کرد، اما خودِ آدمها و خشییتهای بناها و سییطح خیابانهتغییر می

 شد تصویری دقیقتر از کل شهر به دست آورد. می

ای که طی روز با آنها برخورد به این شیییکل بود که کم کم متوجه شیییدم خیلی از آدمهای غریبه

شغل و خانهمی سی با لباس و  شتر در قالب ک ستند که پی شنا ه سی با آنها ی دیگر تمکنم، در واقع افرادی آ ا
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ای از شهر به تدریق در ذهن هردوی ما شکل گرفت، و همزمان با آن جیم شدن از سر کار و ام. نقشهداشته

تر شیید. هنوز دیرزمانی نگذشییته بود که توانسییتیم بر رسییاندن خود به میعادگاهی پنهانی سییریعتر و آسییان

 ه کنیم، و هر روز ساعتی را با هم بگذرانیم. آورش غلبی شهر و پویایی دایمی و ماللکننده پیچیدگی گمراه

شاره ها محل کار و زندگی خودمان را با هم در میان بگذاریم. به تدریق یاد گرفتیم تا با کوتاهترین ا

ساعتهای مربوط به خرید را با رفتم و گاهی او به محل کار من میگاهی من به محل کار او می شه  آمد. همی

بی آن که چیز خاصیییی بخریم. شیییبها، کمی دیرتر از معمول، اما نه در حدی که گذراندیم، معموال هم می

گذراندم، بی آن که نزدیکم ی او میرفتیم. هر شیییب را با خاطرههای خود میمشیییکوک بنماید، به اقامتگاه

 باشد. 

شت و نزدیک بود باور کنم که میاین زندگی پرهیجان و لذت بد تواند تا ابخش برای مدتی ادامه دا

ای بود که هر از چند گاهی به هرکس ی شیییغل پلیس به نامم خورد. این قرعهادامه پیدا کند. تا آن که قرعه

سومین بار بود که من پلیس میافتاد. چون تقاضای ادارهمی شدم، ی پلیس برای نیروهای فعال زیاد بود. این 

ام آن بود که در همان ابتدای ورود به یفهشدم. وظشکن و مجرم محسوب میو اولین بار بود که خودم قانون

شکنیِ محتملی را که اخیرا دیده اداره و موقعِ دریافت لباس سیاه پلیسها و تفنگ و شمشیر، تمام موارد قانون

دانسیییتم را ناگفته باقی خطر اشیییاره کردم، اما اصیییل آنچه که میبودم، گزارش بدهم. به یکی دو مورد بی

ه کتمان کردم، البته ارتباطم با او بود. اما این تنها رازی نبود که در سینه داشتم. در گذاشتم. مهمترین چیزی ک

شییکنند. ی آدمها دقیق شییده بودم، و دیده بودم که تقریبا همه به نوعی دارند قانون را میاین مدت، در چهره

شهر به عنوان نامهدلداده ستفاده میهایی که از در و دیوار  شقانه ا صیانگران تنهایی که به تنگ  کردند،ی عا ع

کردند، شیییان از همه چیز را روایت میآمده بودند و بر دیوار پنهانی اقامتگاهی یا الی برگهای کتابی دلزدگی

ی کار خوردند، آنهایی که وقتی قرعهاش بودند را یواشکی میهای فروشگاهی که متصدیآنهایی که خوراکی



132 

 

انداختند و کفشی تازه شان را دور مید، پیش از هرکار کفشهای قدیمیخوری کفش به نامشان میدر کارخانه

کردند، و پلیسییهایی که به محض دریافت نشییان مخصییوص پلیس بر ردای سیییاهشییان، به جایش به پا می

سابی با هم پیدا کرده بودند. همه و همهمی سانی که در روزهای قبل خرده ح سراا ک ی اینها در حال رفتند 

شاره کردن به این که می شکستن قانون شان میبودند. اما صرفِ ا داد که خودت توانی این چیزها را ببینی، ن

 هم شریک جرم هستی، و من هم به واقع چنین بودم.

سیدگی ساعتهای اولیه شت که باید به آنها ر شهایی وجود دا شت. گزار ی آن روز خیلی عادی گذ

ی پلیسی به اسمش خورده و پاک دست و پایش اولین بار قرعه مان که معلوم بود برایشد، و بعد فرماندهمی

شده شبگردی انتخاب  ام. بنابراین به خوابگاه رفتم، به این بهانه که بخوابم. را گم کرده بود، خبر داد که برای 

ی پلیس بیرون زدم، و راسییت رفتم به اما در آنجا به سییرعت لباسییم را عوض کردم، از در پشییتی از اداره

ای که او در آن روز به عنوان پزشک داروساز در آنجا به کار مشغول بود. محل کارش و شغلش را انهداروخ

 موقع گشت زدن روی دیوارها خوانده بودم. 

سیار راحت و بی سازی هیچ نمیشغلِ آن روزش ب سر بود. از دارو شغلش نظارت بر درد ست و  دان

ریختند. های دودی رنگی میگرفتند و در شیشهاهی میکار کسانی بود که قرصهای سفید کوچکی را از دستگ

گذاشییتند. به دروا مرا به عنوان دفتری به نسییبت بزرگ در اختیارش بود و همه در کارخانه به او احترام می

همکاری از یک شییرکت داروسییازی دیگر معرفی کرد و دوتایی به دفترش رفتیم و در را قفل کردیم و چند 

ودیم. بعد، همانطور پنهانی به خوابگاه پلیس بازگشییتم و زمان کوتاهی را هم آنجا سییاعتی را با هم خوش ب

مان بیدارم کرد تا برای ماموریت شبانگاهی رهسپار خیابانها شوم. شمشیر و تفنگم خوابیدم. تا این که فرمانده

وریت شدم. وقتی ام چسباندم و همراه گروهانی کوچک عازم محل مامرا برداشتم و نشان پلیس را روی سینه

 گفت، حس کردم عرق سردی بر بدنم نشسته است. کنان شرح ماموریتهای آن شبمان را میمان تته پتهفرمانده
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یکی از معاونان او در داروسازی، به قفل بودن در دفترش مشکوک شده بود، و هر آنچه را که دیده 

ست بود به پلیس گزارش داده بود. او مرا موقع ترک دفتر او دیده شی ها بود و گزارش کرده بود که او با آنار

سه ست. نمیارتباط دارد و با یکی از آنها جل سری برگزار کرده ا ست، اما حدس ای  ستم این خبرچین کی دان

های سییوزانی به زدم یکی از زنهایی باشیید که موقع ورود به مرکز داروسییازی دیده بودم. کسییی که نگاهمی

بارید. تصییور این که زد حسیید و نفرت از چشییمهایش میتی با او حرف میانداخت و وقی مردان میهمه

ی او، یعنی موجودی چنین دوسییت داشییتنی، گزارشییی چنین پردروا و چطور ممکن اسییت کسییی درباره

ای به دسییت توزانه بدهد واقعا برایم قابل درک نبود. به هر صییورت ما هم خطاهایی کرده بودیم و بهانهکینه

 فطرت داده بودیم.ستاین خبرچینِ پ

داد، دسیییتگیری و بازجویی از او بود، و در یکی از کارهایی که گروهان ما باید آن شیییب انجام می

دانستم که توجیه محکمه شد، اعدام او. خوب میصورتی که توجیه روشنی برای قفل بودن در دفتر پیدا نمی

شن ختم خواهد سریع و خ ست و کار به اعدامی  سندی در کار نی شها به این شد. هیچ فکر نمی پ کردم گزار

ی عملیات ختم شییود، و چقدر خوشییحال شییدم که این اداره با چنین ی پلیس به مرحلهسییرعت در اداره

ام نباشیییم و کرد. کافی بود این گزارش یک روز دیرتر به جریان بیفتد، تا من در مقام فعلیسیییرعتی کار می

به فرجام برسد. این تصادف عجیبی بود که من دقیقا در همان روزی بدون اطالعم کارِ دستگیری و اعدام او 

 توانستم از این فاجعه جلوگیری کنم.که چنین اتفاقی افتاده بود، در همان جایی قرار گرفته بودم که می

مان را انجام دانسیییتم چطور باید نجاتش دهم. وقتی یکی دو ماموریت اولیبا این وجود هیچ نمی

سمی ست به یکی کردهم به کلی پرت بود. در محلهدادیم. حوا اند و ای گزارش کرده بودند که زن و مردی د

ستش بودند، تجاوز میدارند به دختربچه سرپر شب  ست ای که آن  کنند. رفتیم و دیدیم که این گزارش نادر

رش دیگری بوده و دختربچه در کمال امنیت پیش زن و مردی به نسبت سالخورده جای گرفته است. بعد گزا
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گذارد. آنجا رفتیم و گفت یک آنارشیییسییت دارد در انبار خوراک یک مرکز توزیع بزرگ بمب میبود که می

خوابی باشد که شغل رسید کارتنمجوز دزدکی وارد انبار شده بود. بیشتر به نظر میجوانکی را گرفتیم که بی

ها و ده. اما به هر صییورت آنارشیییسییتروز قبلش را انجام نداده و برای یافتن غذا به آنجا سییرک کشییی

های عادی از هم قابل تفکیک نبودند و همکارانم اعدامش کردند. من که در ذهنم داشییتم برای شییکنقانون

شه می شدم که جوانک پاکت قرعهرهاندن او نق شیدم، متوجه  ی روز قبلش را موقع ورود به انبار نزدیک ک

 سی متوجه شود برداشتم و زیر پیراهنم قایمش کردم. در جا گذاشته است. آن را بدون این که ک

ی کمی نسییبت به مان این بود که سییراا او برویم. چون محل اقامتگاهش در فاصییلهماموریت بعدی

 انبار غذا قرار داشت.

گذشیییتیم و به سیییوی در حالی که با نظم و ترتیب و حالتی نزدیک به رژه، از خیابانهای تاریک می

ستی که از ی او پیش میمحله رفتیم، حالتهای گوناگون را بارها و بارها در ذهنم مرور کردم. کار معقول و در

ی خودم را تباه نکنم و چیزی را به روی خودم نیاورم و بگذارم همکارانم رفت، آن بود که آیندهمن انتظار می

انسیییتم انجامش بدهم. هرچند تواز او بازجویی و بعد اعدامش کنند. اما این کاری بود که به هیچ عنوان نمی

 شیییان به داا ننگ و دلتنگیگرفت، اما همهی دیگری به این ترتیب در مقابلم قرار میروزهای ویژه و یگانه

شتر از آن آلوده می شمار همراهانم بی ستم برای نجات دادنش هم چندان باز نبود.  شد. اما از طرف دیگر، د

برای هشییدار دادن به او نداشییتم. مانده بودم چه بکنم، که درسییت در بود که بتوانم با آنها بجنگم. راهی هم 

سید. گروهان ما، مثل همهلحظه شده ی آخر راهی به ذهنم ر شکیل  سربازانی ت ی واحدهای دیگر پلیس، از 

سی با خودرو  بود که با یک خودروی کوچک همراه بودند. به خاطر کمبود خودرو و بنزین، امکان این که ک

کردند و به جود نداشییت. اما مهمات و وسییایل مورد نیاز عملیات را در این خودرو حمل میحرکت کند و

 کردند. شد، از آن برای انتقالش به بیمارستان استفاده میخصوص اگر کسی زخمی می
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وقتی جلوی اقامتگاهش رسیدیم، خودرو ایستاد و اعضای گروهان هم دور هم جمع شدند تا تقسیم 

میان من از فرصت استفاده کردم و کلیدِ مربوط به بوقِ خودروی پلیس را به صدا در آوردم.  کار کنند. در این

ستگاه بوق هم همه می شد. د شب، قاعدتا باید به پلیس مربوط با صدای بوق خودرو آن هم در  ستند که  دان

چندی  خراب و معیوب بود و بعد از سییر و صییدای بلندی که تولید کرد، خاموش شیید و بعدش هم هر از

خراش بود که نظم و ترتیب گروهان خاست. صدا به قدری گوشکرد و باز صدایش به هوا بر میاتصالی می

 به هم خورد و در آن میانه کسی متوجه نشد این کار زیر سر کی بوده است. 

سیار باهوش بود  شد. ب شد. چراغهای اقامتگاه او خاموش  صدای بوق بلند  چند دقیقه بعد از آن که 

شک شد بیشتر دوستش داشته باشم. آن روز گفته بودم که شغلم گشت شبانه است، و بیمین باعث میو ه

مان که در دست و پا چلفتی بودن گوی سبقت را از همه حدس زده بود که اشکالی ایجاد شده است. فرمانده

که موتور خودروی کرد االن اسییت ربوده بود، از بلند شییدن صییدای بوق پاک خود را باخته بود و فکر می

پلیس بسییوزد. تقریبا ماموریتش را از یاد برده بود و نگران بود که نکند او را مسییئول خرابی خودرو بدانند. 

ی تعمیر خودرو همه را از آنجا دور کنم. اما ای امیدوار شیییدم از همین غوغا بهره ببرم و به بهانهبرای لحظه

بودند. فرمانده را آرام کردند و به یادش آوردند که برای  شییناسیییهای وظیفهی اعضییای گروهان پلیسبقیه

ست آنجا آمده شی شوند. من به بهانهبازجویی از یک آنار شد وارد خانه  ی نگهبانی دادن و اند. بعد هم قرار 

شت پنجره یافتم، در حالی که مردد بود فرار کند یا با  شدم و او را پ شتی خانه، از گروهانم جدا  ستن در پ ب

 یان پلیس روبرو شود.بازجو

 

مان یک دست روزهای بعد از فرارمان بسیار سخت گذشت. من در روزهای قرار و مدارهای پنهانی

ای به همراه داشتم. لباس راحتی خانگی و یک دست کت و شلوار فراهم کرده بودم و همیشه آنها را در کوله
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و شییلوار را بر تن داشییتم. اما خودِ لباس روزی هم که برای دیدن او به مرکز داروسییازی رفتم، همان کت 

پلیس هم غنیمتی نامنتظره بود. هرچند مرسییوم نبود پلیسییها به تنهایی در اطراف پرسییه بزنند، اما دسییت کم 

 بردند. شهروندان عادی از کسی که ردای سیاه پلیس را بر تن داشت حساب می

در کوله پنهان کردم. او بر خالف در اولین فرصیییت لباس خانگی را بر تن کردم و لباس پلیس را 

انتظارم وحشتزده نبود. انتظارش را داشت که دیر یا زود ارتباطمان لو برود و خوشحال بود که جریان طوری 

دانسیییتم پلیس کجاها را دنبال پیش رفته بود که من خبردار شیییده بودم و توانسیییته بودم نجاتش دهم. می

ها دوری کردیم. خیلی عادی مثل دو هم ها و ویرانهاز بیغوله فراریانی مثل ما خواهد گشیییت. این بود که

ی خوشبخت وارد ساختمانی شدیم و به سرعت خود را پشت بام رساندیم و همان جا شب را به صبح خانه

ساندیم. پاکت قرعه شده بود را باز کردم و فهمیدم چرا کارتنر شب اعدام  خوابی را به ی جوانکی که همان 

شغلی که قرعهانجام کار ترج صنعتی اش به نامش خورده بود، کار در بخش پرسیح داده بود.  سنگین  های 

داد و روزی نبود که یکی دو نفر زیر دسیییتگاه پرس بود. کاری که به خاطر ایمنی اندکش، تلفات زیادی می

 گرفتار نشوند و با مرگی فجیع به قتل نرسند.

یدا کنم و قرعهبرای فردای آن روز، من می با این پاکت هویتی تازه پ ای تازه را بردارم. توانسیییتم 

کرد اش میاش را حمل بر گناهکار بودنی او، دو امکان وجود داشت. یا پلیس غیبت مرموز او از خانهدرباره

سیییتجو را بر یافتن من متمرکز کرد و جتر تلقی میداد، یا این که فرار مرا جدیو موضیییوع را گزارش می

سییاخت. از آنجا که او دسییتگیر نشییده و مورد بازجویی قرار نگرفته بود، بعید بود به این سییادگی حکم می

گناهکار بودنش صییادر شییود و به مراکز توزیع قرعه اعالم شییود. بنابراین به این نتیجه رسیییدیم که برویم و 

بایست شد او هم تحت تعقیب است، میدیدیم و معلوم میدی میهایی تازه برداریم. اگر عالمتی غیرعاقرعه

 ها بسنده کنیم. خوابشدیم به زندگی وحشتناک کارتنکردیم و آن وقت ناگزیر میفرار می
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وقتی صدای ناقوس برخاست، مثل دو غریبه از ساختمان خارن شدیم و به سوی نزدیکترین محل 

خورد. من صفها کوتاه بودند. اثری از پلیس در اطراف به چشم نمیتوزیع قرعه رفتیم. هنوز اول وقت بود و 

سری به آن زودتر رفتم و قرعه سر شتم. مامور توزیع قرعه، پاکت جوانک را از من گرفت و نگاهی  ام را بردا

پاییدم. او هم ی آن روزم را به دستم داد. از صف دور شدم، در حالی که زیرچشمی او را میانداخت و قرعه

درخشییید، با اش از خوشییحالی میجایگاه رفت و پاکت روز قبلش را تحویل داد. بعد در حالی که چهرهبه 

 پاکتی دیگر از صف خارن شد. کسی او را شناسایی نکرده بود. 

با قدمهایی تند از محل توزیع دور شییدیم و با خوشییحالی از هم جدا شییدیم. آنقدر از این ماجرا 

یاطی کردیم و همان جا پاکتهایمان را باز کردیم و به هم شغل و محل اقامت احتخوشحال شده بودیم که بی

ی سرپرستی مان را گفتیم. من به عنوان سرمهندس در یک مرکز رادیویی منصوب شده بودم و او وظیفهتازه

ها در پرورشیییگاه را بر عهده داشیییت. بعد از آن، باز همه چیز به حالت عادی بازگشیییت. همان از بچه

های رمزی، همان دیدارهای کوتاه و پرشیییور، و همان گوش به زنگ بودن دایم، که بعد از گذارینشیییانه

 ی آن شب شدیدتر هم شده بود.قضیه

 

کرد. حاال که موقعیت را تقریبا شییکی ندارم که آن شییب اگر او هم جای من بود، همین کار را می

شکنم، میپیش خودم حالجی می شرایط آن  صلی  شد، بینم تفاوت ا بِ من، با آنچه که او بعدها گرفتارش 

شب من دربانِ اداره شاید اگر آن  شتم.  ی پلیس بودم این بود که من پلیس بودم و امکان نجات دادنِ او را دا

ساده شتم، برای رهاندنیا کارِ  ای که اسمش زدم. یک عالمت دیوانگیاش این قدر به آب و آتش نمیتری دا

بود که آدم به خاطر دیگری خود را به خطر بیندازد. اما این پذیرفتن مخاطره از  را عشییق گذاشییته بود، این
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سود و جنس دیوانگی محض نبود. می ساب  شود، و باالخره ح شهای عدالت رعایت  ست در نهایت ارز بای

 ای ندارم.فهمم و از آن گلهزیان همیشه باقی بود. برای همین کاری که او کرد را می

ای از همان قواعد اجتماعی بینم ما ارتباط خودمان را در زمینهکنم، مینگاه می حاال که به گذشیییته

کردیم، که مشغول تخطی از آن بودیم. یعنی هر دوی ما در دل ارزشهای اجتماعی را قبول داشتیم تعریف می

 در حال اجرا شکستیم، اما معموالو نسبت به آن پایبند بودیم. به خاطر دیدار دیگری گاهی این قواعد را می

کردن وظایفی در امتداد آن بودیم، و زمانِ تخطی از آن هم، با وجود سرمستی از لذت با هم بودن، در اعماق 

تر باقی مانده بود. او بیشتر به نظرم به کردیم. این اطاعت از قوانین در من سرسختانهقلبمان احساس گناه می

 ه شده بود. آن تن در داده بود و از سرشاخ شدن با آن خست

به هر صییورت، حاال دیگر جای شییکایتی باقی نیسییت. من متوجهم که به محض پایان گرفتن این 

ستم. حرفها، مرا اعدام خواهید کرد. خوب می شت ه سرنو ستحق این  ستم و م دانم که جنایتکاری عادی ه

م. اگر یک بار دیگر بر وار بود که بابتش هنوز هم خوشحالآنچه که من انتخاب کردم، یک ماجراجویی دیوانه

شتم و حق میمی سیر را طی میگ شتم که از نو همه چیز را انتخاب کنم. باز هم همین م کردم. بله! باز در دا

 کردم.گشتم، باز هم همین کار را میدادم، و اگر صد بار دیگر هم باز میآن شب او را نجات می

م شییکسییته و مرا زار و خوار کرده اسییت. از فکر نکنید چیزهایی که به من گفتید مقاومتم را در ه

دانستم که او هم چنین خواهد کرد. خودش بارها دانستم که چنین کارهایی خواهم کرد، و میهمان اولش می

ی دیگری ندارم، و دوم به این ام، ابتدا به این خاطر که چارهاین را به من گفته بود. من مقاومتم را رها کرده

شده دلیل که دیگر از نقش سته  ست. نمیام. میبازی کردن خ خواهم دانم که راه گریزی برایم باقی نمانده ا

نقش یک مجرم نادم و پشیییمان را بازی کنم که ندای وجدانش او را سییر عقل آورده. مطمئن باشییید اگر راه 

شت، تا به حال فرار کرده بودم. او هم که مرا لو داده، می صفراری وجود دا سته که به هر  ساییدان شنا  ورت 
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ام باقی نمانده. اما به این ترتیب او شییما را فریب داد و باعث شیید به او اعتماد ام و راهی برای رهاندنشییده

شاید من در  شتم.  ست که از او انتظار دا ست همان کاری ا ست کم خودش را نجات داد. این در کنید، و د

گزیدم، اما دلیلش آن اسییت که د شییدن را بر میکردم و جنگیدن و نابوچنین موقعیتی جور دیگری رفتار می

 اش را بگذراند. کنم بتواند بدون من زندگیمن تابِ دوری از او را ندارم. اما او فکر می

شت. امیدی بیهوده دانم که تمام این حرفها را که ضبط کردهمی اید، در بایگانی پلیس نگه خواهید دا

این حرفهای من باخبر شییود. بنابراین هیچ انتظاری از شییما به  اسییت که دل به این ببندم که یک روز او از

هایی وظیفه شیییناس ندارم. انتظار ندارم پنهانی یک کپی از این حرفهای من بردارید، و آن را به عنوان پلیس

زنم، که از سه چهار ساعت بعد، این دست او برسانید. برعکس، به عنوان چند شهروند دارم با شما حرف می

آورید و شغل و نقشی متفاوت خواهید داشت. از شما این درخواست را دارم: تان در مییاه را از تنردای س

اگر روزی او را دیدید، بگویید که بابت کاری که کرده هیچ خشیییمگین نیسیییتم. بگویید که از محبتم به او 

ابها چیزهایی وجود دارد که گفت در بعضی از کتای کاسته نشده، و بگویید که حق با او بود، وقتی که میذره

 رسد...امروز نامفهوم به نظر می
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ریبِ نیوشاپورِ سرفراز  اتریخ باشکوه اختراعات غ

 

 دیباچه

نویسم، حدود هفتصد سال از زمانی که سپاه مغول به شهر نیشابور رسید، امروز که این سطور را می 

شابور حمله کردند، و آنجا را با خاک خواندهگذرد. باقی ماجرا را در کتابهای تاریخ بارها می ایم. مغولها به نی

یکسییان کردند. نیشییابور در آن هنگام بزرگترین شییهر جهان بود و حدود یک میلیون نفر جمعیت داشییت. 

شیید، مردمش به دانشییمندی و نیکوکاری شییهرت داشییتند و بخش بزرگی از شییهر که کوی مغان نامیده می

شان شماری از درخ سکن  سوب ین و مرموزترین چهرهترم های علمی و فرهنگی آن دورانِ ایران زمین مح

ست خورد و داماد چنگیز که می شک شابور  سپاه مغول یک بار در برابر پاتک مردم نی ست که  شهور ا شد. م

شهر را  سرداران دیگر کار را پیش بردند و  سرش و  سید. تا آن که هم شان بود در این میان به قتل ر سردار

های شهر را نیز به قتل رساندند. کشتار نیشابور، تا و همه را از دم تیغ گذراندند و حتی سگ و گربه گشودند

شر بوده است. انفجار بمب اتمی این لحظه که این سطور را می نویسم، بزرگترین نسل کشی در کل تاریخ ب

شییان، حتی به پای این یع بودندر هیروشیییما و ناکازاکی، یا بمباران و کشییتار نانکینگ با وجود اهمیت و فج

ست هزار نفر، که یک میلیون نفر، نه با تفنگ و بمب،رخداد هم نمی صد یا دوی شابور نه  سند. چون در نی  ر

 که با شمشیر و به دست آدمیانِ دیگر به قتل رسیدند.
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ه و هرچند کشییتار نیشییابور به راسییتی رخ داد و بسیییار هم فجیع بود، اما واقعیت آن اسییت که دامن 

اند، کمتر بوده است. بعد از آن که مغوالن از نیشابور گذشتند شدت آن بسیار از چیزی که مورخان گمان برده

شتند، سر خود به جا گذا شت  سکنه را پ صحرایی برهوت و خالی از  سی در آن حوالی باقی نمانده بود  و  ک

سپاه مهاجم را درباره ستانهای غریب و باور نکردنیِ  شابکه دا سربازان ی نی شنود، و بعدها هم که این  ور ب

شدند و آب و ملکی به دست آوردند،ساده ساکن  شنوا  دل و خونخوار در گوشه و کنار ایران زمین  گوشی 

 نیافتند تا روایت خود را برایش تعریف کنند. 

ستینواقعیت آن بود که مغوالن در حمله  شابور، ی نخ ست همهشان به نی شهر، نه به د که ی مردم 

سالحهایی  سربازانی که به  ست خوردند.  شک شابوری  سربازان نی سط دخالت گروهی برگزیده و نخبه از  تو

تاختند مغول که فریاد زنان پیش می های سوارکارِعجیب و غریب مسلح بودند و در چشم به هم زدنی رسته

سالحرا از میان می شناخته، یکی از اختراعات عجیبی بودبردند. این  شاپور آن  های نا شهر نیو که خردمندان 

را ساخته بودند. واقعیت آن بود که شهر نیشابور، که تا این پایه به خاطر دانشمندانش شهرت دارد، از دیرباز 

ی مرکزی این شهر بوده است. هسته یک مرکز علمی پررونق و معتبر -دست کم از ابتدای دوران ساسانی–

هایش بخش ها و رصییدخانهها، آزمایشییگاهورزشییگاه ها،شیید که خوابگاهاز یک دانشییگاه بزرگ سییاخته می

شهر را در بر میعمده شمندان را در خود پرورد که بر ی مساحت  سلهایی از دان شهر به تدریق ن گرفت. این 

طیفی گسییترده از چیزهای عجیب و غریب را پدید آوردند. به تمام قوانین حاکم بر طبیعت چیره شییدند و 

شهر حمله کردند، هسته شهر که همچنان نیوشاپور خوانده همین دلیل بود که وقتی اعراب به این  ی قدیمی 

ایرانی کوچیده به نیشابور از وجود آن خبر داشتند  هرچند اعراب و روستاییانِ شد، از چشمها پنهان شد،می

 کنند. تند قومی مرموز و پرشمار و نیرومند در میانشان به شکلی پنهانی زندگی میدانسو می
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یافتند. اما گهگاهی برای کمک به مردم نیوشیییاپور به ندرت با مردم محلی و نوآمدگان تماس می 

شان می شتندشتافتند و جریان حملهای سپاهی بزرگتر بازگ و  ی مغول یکی از آن موارد بود. وقتی مغوالن با 

روشیین شیید که بر مردم محلی نیشییابور چیره خواهند شیید، دانشییمندان نیوشییاپورِ رازآمیز تدبیری شییگفت 

ست  شهر را از زمین برکندند و آن را به جایگاهی دورد شهر، کل  شبِ مقاومت  سین  شیدند و در واپ  –اندی

منتقل کردند. خودِ نیوشاپور باستانی در مکان قدیمی شهر  -ن کوهستانهای پنجشیر در افغانستانِ امروزدر میا

سته شهر را با بخش بزرگی از پو سمان منتقل کردند. یعنی  شابور باقی ماند، اما آن را به آ ی آذرینِ زمینِ نی

 . زیرش برکندند و در ارتفاع شش کیلومتری در آسمان معلق نگهش داشتند

با  وقتی بامداد فردای آن روز مغوالن از خواب برخاسیییتند و برای حمله به نیشیییابور پیش رفتند، 

تر بودند، حیرت دیدند که از شییهر جز گودالی بزرگ به جا نمانده اسییت. برخی که هوشیییارتر و تیزچشییم

سمان لکه ستند در آ سایهتوان ساعتهایی از روز  شخیص دهند، که در  سپاه مغول اش ی بزرگی را ت سر  بر 

شتافتاد و مایهمی شابور و مردمش چه آمده شان میی وح سر نی ستی نفهمید که بر  شد. اما هیچ کس به در

شهر را به  ستان را برساختند که مغوالن همه را از دم تیغ گذرانده بودند و خاک  ست. بعدها، مردمان این دا ا

 عظیم باقی نگذاشته بودند.  توبره کشیده و از آن جز زمینی شخم خورده و گودالی

این که چرا مردم نیوشیاپور به جای کارِ دشیوارِ انتقال شیهر، به سیادگی بر مغوالن پیروز نشیدند و  

ایشان را از میان نبردند، پرسشی است که از دیرباز برای من هم مطرح بوده است. این پرسش زمانی پاسخ 

ی هیربدسییتان یافتم و در آن خواندم که دانشییمندان و هیافت که کتابی خطی و بسیییار قدیمی را در کتابخان

مردم نیوشاپور دیرزمانی بود به پنهان شدن از چشم همگان و کناره گزیدن از رخدادهای جاری در اطرافشان 

اند. حتی زمانی که اعراب به ایران زمین حمله کردند این نظریه وجود داشییت که نیوشییاپور به اندیشیییدهمی

ی منتقل شود و مردمش از سایر آدمیان جدا شوند. اما این فکر هوادار چندانی نیافت. از طرفی ای پنهانمنطقه
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سپاه  ساندن به  ستارِ یاری ر سوم بود و خوا شاپور در آن هنگام یکی از عموهای یزدگرد  شهردار نیو چون 

رفت نکرده بود و سییاسییانی بود. دلیل دیگرش البته این بود که دانش مردم این شییهر هنوز به قدر کافی پیشیی

ست باال مینمی شان را به مکان مطلوبی منتقل کنند. د شهر ستند  شهر توان ستند مثل گروهی از مردم این  توان

شهری زیرزمینی  شوند و  ستند، به زیر زمین منتقل  شابه را به کار ب شیروان دادگر تدبیری م که در دوران انو

ی دژ زیرزمینی افراسیاب انجامید، چندان برای ش اسطورهبرای خود بسازند. اما این روش که بعدها به پیدای

 مردم نیوشاپور جذاب نبود. 

بعدتر که روستاییان و دهقانان فراری از دست اعراب و قبایل تمیم و طی به نیشابور کوچیدند و در  

شاپور به ستانی نیو شهر با شد. چون اگر  شوارتر  شدند، این ماجرا د ساکن  ستانی  شاپور با جای  اطراف نیو

شهر شد، همه میدیگری منتقل می سندباد که مدام فهمیدند و مردم این  از ماجراجویان و جهانگردانی مانند 

در پی کشف مکانهای رازآمیز بودند، دل خوشی نداشتند. آنان به پنهان شدنِ بی سر و صدا از چشم جهانیان 

احم کارشان نشوند، و همچنان در انزوایی اندیشیدند. پس تدبیرهایی اندیشیدند تا ساکنان جدید شهر مزمی

شاپور مرموز و  شابوری پرجمعیت که به تدریق در اطراف نیو سبی باقی ماندند. به این ترتیب بود که در نی ن

ها و خیابانهایی مخفی پدیدار شیید که انتهایش بن بسییت بود و تنها رازآشیینایان به رویید، کوچهکهنسییال می

ای آب بر لباست ها و آبگیرهایی بود که با پریدن در آن بی آن که قطرهند. برکهچگونگی عبور از آن آگاه بود

دار وجود داشت که اگر فالن طلسم هایی سقفو گذرگاه شدی،بنشیند، به میدان مرکزی نیوشاپور منتقل می

شاپور منتهی میرا در جیب می شتی، به فالن کوچه در نیو شتی، به انتهای کوچهدا برد. راه می شد و اگر ندا

هایی که یک درش پرید، و خانهمسیرهایی بود که با جهشی بزرگ از یک سوی نیوشاپور به سوی دیگر می

 شد.به این طرف شهر قدیم و در دیگرش در آنسوی آن گشوده می
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شم نوآمدگان پنهان کردند، بی آن که از در   سال خود را از چ شهر کهن شاپور  به این ترتیب مردم نیو

شابورِ به تدریق  شهرِ نی شکان و منجمان  شان به معلمان و پز شند. گروهی از ای شته با شان ابا دا آمیختن با ای

واداران و پیروانی راست کیش مسلمان شده تبدیل گشتند. برخی بعدها در تاریخ بسیار نامدار شدند، چون ه

دیگری. با این وجود همین  در میان اهالی شیییهر به جا گذاشیییتند. مثال بایزید یکی از ایشیییان بود، و خیام،

شد. یک بار اهالی متعصب دانشمندانِ نیوشاپور و اهالی نیشابور گهگاه به مشکالتی منتهی می آمیزش محدودِ

ست به یکی کردند و یکی از اهال صلی شهر د شده بود، کتک مف شاپور را که به کفرو زندقه محکوم  ی نیو

شاید اگر طرف تدبیری به کار نمی ست و در خندقی ناپدید نمیزدند.  گرفتند. یک را میحتی جانش شد، ب

ی کاملِ جوانانِ سییرودخوان که یک گروه عروسییی را بار هم معلوم نیسییت در اثر چه اشییتباهی، یک دسییته

از گذرگاهی رد شدند و ناگهان خود را در یکی از میدانهای سرسبز نیوشاپور یافتند. البته  کردند،همراهی می

های پرنده و مردم آنها را به سیییرعت به نیشیییابورِ جدید منتقل کردند، اما تا مدتها برای مردم از گردونه

 د. گفتند و نزدیک بود خیلی چیزها را لو دهنانگیزِ جایی که دیده بودند سخن میشگفت

ای های شییهر اردو زدند، مردم نیوشییاپور به نتیجهبرای همین هم وقتی لشییکر مغول در برابر دروازه 

شان ها را شکست دهند و کشتار کنند و به این ترتیب خشمگینآمیز دست یافتند. قرار شد یک بار مغولنبوا

خبر از همه جایش ابور نو و مردم بیکنند، و بعد هم شهر را به جای دیگری منتقل کنند. جا به جا کردنِ نیش

به افغانستان چندان سخت نبود. کلید ماجرا در این بود که همزمان با این کار، خودِ نیوشاپور کهنسال از شهر 

آوری میان دانشمندان نیوشاپور ابداع شده بود جدید جدا شود و به آسمان برده شود. در زمان مغولها این فن

شهر رهیدند،و به این ترتیب نیرنگ ب شد. هم مردم  سته  ی مغوالن همه و هم در غوغای حمله زرگ به کار ب

 هایی بوده که مغوالن مرتکبش شدند.فکر کردند ناپدید شدن نیشابور از سطح زمین هم یکی دیگر از فاجعه
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شان زندگی کردند. شهر در ارتفاع شش به این ترتیب مردم نیوشاپور نسل اندرنسل در شهر آسمانی 

کیلومتری در باالی همان جایی که قبال نیوشاپور ساسانی ساخته شده بود، قرار داشت. کاری کرده بودند که 

شان را ساختند، روشهایی شهر از پایین دیدنی نباشد و بعدها هم که مردم شهرهای دیگر هواپیماهای ابتدایی

به همین دلیل کلنل محمد تقی خان  برای نامرئی کردنِ شیییهر در چشیییم خلبانان ابداع کردند. هرچند یکبار

شهر برخورد کند، که مثل کوهی عظیم و نادیدنی  سر و صدایش به  سیان نزدیک بود با هواپیمای ملخیِ پر  پ

 در آسمان آویخته شده بود. 

شمگیر و تعیین   شکوفایی دانش خویش ادامه دادند و تاثیر چ شد و  شاپور پس از آن به ر مردم نیو

ی این شیییهر، و جهان به جا گذاشیییتند. اما این متن در مورد شیییخصییییتهای برجسیییتهای در تاریخ کننده

دستاوردهای عظیمشان نیست. تنها سرِ آن دارم که برخی از جالبترین اختراعهای انجام شده در این شهر را 

وشاپور ای از اهالی نیاش را شرح دهم. این متن را بیشتر برای آن دستهفهرست کنم و پیامدهای تکان دهنده

های فکری خود ندارند. چرا که ممکن است اختراعهای ایشان به نویسم که تعهد چندانی نسبت به آفریدهمی

 ای در دست کودکان تبدیل شود و به پیامدهایی مانند آنچه که شاهد بودیم را به دنبال بیاورد. بازیچه
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 بمب میکروبیِ قلقلک

 

ی مسیییئوالن واقعی این گذرد، روایتهای گوناگونی دربارهمی ی بزرگحاال که سیییالها از آن فاجعه 

بحران جهانی پدید آمده است. طبیعی است که بازماندگانِ وابسته به تمدنها و کشورهای گوناگون تقصیر را 

کشیییی عظیم مبرا بدانند. اما به گردن طرف مقابل بیندازند و نیاکان خود را از گناهِ مشیییارکت در این نسیییل

شان میشواهدی کا ست که ن ست ا سرداران فی در د ستمداران و  سیا شمندان و  دهد گروهی بزرگ از دان

اند و مسئولیت اخالقی انقراض تمام تمدنهای انسانیِ کهن را بر دوش دارند. رتبه در این کار سهیم بودهعالی

سعه سطح تمدن مردمان تو سیاری ازهنوز  شید تا ب شهای  ی چندانی نیافته و قرنها طول خواهد ک فنون و دان

شرفته به تدریق پدیدار پیش از فاجعه شینی پی شهرن شگاه، و  شود و کتاب، دان شف و ابداع  ی بزرگ از نو ک

ی بزرگ تاسیییس شییود و دادگاههایی ای برای بررسییی فاجعهها رشییتهآید. شییاید در آن روزها در دانشییگاه

شکل بگیرد. اما  صران  ساختن مق سوا  سایی و ر شنا دانم تا آن هنگام، من خود را موظف مینمادین برای 

 اسنادی که در دست دارم را به شکلی که برای آیندگان باقی بماند، جایی ثبت کنم.

نده  بازما ماال من آخرین  فاجعهاحت که این رازها را میی  پدربزرگم رئیس ی بزرگ هسیییتم  ند.  دا

باستانی دانشهای کهن دسترسی داشت. شاید انگیز و ی ملی بود، و به همین دلیل به بایگانی شگفتکتابخانه
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المللی داشییت، زودتر از بقیه تدبیری اندیشییید و موفق شیید در به دلیل همین اطالعی که از رخدادهای بین

ای اش درست کند. او بخشی از بودجهجریان جنگ جهانی سوم پناهگاهی دنق و دست نیافتنی برای خانواده

ترین بخشیییهای ی رهاندن خودش و اطرافیانش به کار گرفت. در عمیقکه در اختیار داشیییت را پنهانی برا

زیرزمین کتابخانه، جایی که برای قرنها از یادها رفته بود، پناهگاهی درست کرد که با دیوارهای مخصوص و 

شده از جهان خارن جدا می صفیه خانههواگیری  ساخت و شد. ت هایی برای پاک کردن آب و هوا در آنجا 

اشییته از کتابهای خطی کهن را خالی کرد تا جایشییان را با چندین تُن کنسییرو پر کند. وقتی آن های انبرف

اش داشت. ای روشن برای نجات جان خود و خانوادهفاجعه آغاز شد، او یکی از معدود کسانی بود که نقشه

در میانشیییان های خودش، که من هم ی برگزیده و زن و بچهپس در اولین فرصیییت به همراه چند خانواده

بودم، به آنجا پناه برد و تمام ارتباطهای آنجا با بیرون را مسدود کرد. این گروه برای یک سال و شش ماه در 

ی زیرزمینی باقی ماندند و در این مدت حتا یک بار هم نور روز را به چشیییم ندیدند. در این همان دخمه

رگِ پدربزرگم همان جا بیمار شد و از دنیا رفت. من فاصله برادر کوچکترم در همان جا به دنیا آمد و مادربز

سین بازماندگان که در راهروهای های دیوانهی قهقههدر آن هنگام کودکی بیش نبودم، اما هنوز خاطره وار واپ

 ام است.های شبانهآمدند، موسیقی متن کابوسزدند و همان جا از پا در میزیرزمینی کتابخانه پرسه می

ل و شییش ماه، وقتی سییر و صییداها کامال فرو خفت، از زیر زمین بیرون آمدیم. در بعد از یک سییا 

شتیم. اما مدتها بود این وسایل بیپناهگاه ستفاده مانده بود. مان ابزارهایی برای خبر گرفتن از جهان خارن دا ا

صلههای تلویزیونی و ماهوارهشبکه شدنِ مرض قلقلک ی چند روز بعد از همهها به فا از کار افتادند و گیر 

ها شناس برخی از خبرگزاریدیگر فیلمی نشان ندادند. خبرهایی که در ساعتهای آخر توسط کارمندان وظیفه

سانی را پخش کرد. همانشد، مو را به تن ما سیخ میارسال می ها واپسین فیلمهای باقی مانده از تمدنهای ان

تدا بدون آگاهی از خطری که ای را نشیییان میکردند. اولین فیلمهای خبری نیروهای امنیتی ویژه داد که اب
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شان می شدهتهدید سخ  شهروندانِ م شت میکرد،  کردند، و خود ی حامل باکتری قلقلک را در خیابانها بازدا

تر را هم هایی مهیبشدند. اما کم کم کیفیت فیلمها بدتر شد و صحنهبعد از چند دقیقه به همان بال مبتال می

های جدیدی از آن اش، سویه. همزمان با تحول باکتری و جهشهای پیاپی و چشمگیر کد ژنتیکیدادنشان می

های مرگبار کشیییته تکامل یافت و عوارضیییی متفاوت را پدید آورد. ابتدا، مبتالیان به سیییرعت در اثر خنده

ند کم کم توانایی رفتپیچیدند و در حالی که ریسییه میافتادند و به خود میشییدند. معموال روی زمین میمی

ست می ضیدادند و خفه میتنفس را از د سکتهشدند. اما بع سداد روده یا  شار خنده دچار ان ی ها هم از ف

شییدند. وقتی پدربزرگم از پناهگاهش خارن شیید، تا پایان عمر وقت خود را صییرف بازسییازی مغزی می

یافت، مرتب کرد و به این ترتیب به ی بزرگ کرد و تمام اسیییناد و مدارکی را که در این زمینه میفاجعه

شنی دربارهجمع شکل اولیه از باکتری قلقلک را چینیبندی رو سید. طبق این پژوهش، این  ها در ی وقایع ر

شان پدید آورده بودند. هدفشان دستیابی به سالحی میکروبی بود که دشمن را زمینگیر های نظامیآزمایشگاه

ببرد، و در عین حال مرگ و میری به بار نیاورد و افکار عمومی جهانی را در اش را از میان کند و توان رزمی

ها بسیق نکند. این بود که به فکر افتادند به جای استفاده از گاز خنده که پیشتر هم ابداع شده بود برابر چینی

ه مرکز قلقلک ای کار کنند کداشت، بر روی باکتریهای عصبی و کشنده وا میو سربازان دشمن را به خنده

 مغز را فعال کند. 

صب  شهای ع سایی کرده بودند و آزمای شنا ستم مرکز قلقلک مغز را  سان آلمانی از ابتدای قرن بی شنا

ی عصییبی کوچک به کمک زیادی رویش انجام داده بودند. با این وجود هیچ کس خبر نداشییت که این گره

دینورفین یک اولیگوپپتید کمیاب و کوچک بود که اپیکند. دینورفین کار میناقل عصیییبی کمیابی به نام اپی

صبی این ناحیه تولید می سلولهای ع سط  ستیِ منتهی به خنده را فقط تو شد و کارش این بود که تحریک پو
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ی این ماده ی عصبی رمزگذاری کند. چین کمونیست نخستین دولتی بود که به دانش نظامی دربارهدر شبکه

 دست یافت.

شواهد تکان دهنده پدرم در میان  سنادی که گرد آورده بود،  شان میا دهد این مرکز و ای یافت که ن

سانهی اپیماده شاپورِ اف سغدی قدیم دینورفین برای اولین بار در نیو سنادی به خط  ست. ا شده ا شف  ای ک

از عزلتگاه  داد که بخشی از بایگانی علوم نیوشاپوریافت شد، که بر کاغذهایی نو چاپ شده بود و نشان می

ی چگونگی این حادثه چیز ها قرار گرفته است. دربارهاین شهرِ مینویی به بیرون درز کرده و در اختیار چینی

 2087دانیم. اما تا این مقدار روشن است که قضیه به شورش عمومی مسلمانان ترکستان در سال زیادی نمی

غورها و تاتارهای ترکسییتان بود که چین از شییود. در جریان همین خیزش سییراسییری اویمیالدی مربوط می

ستفاده کرد. این نخستین بار در تاریخ جهان بود که دولتی برای سرکوب  بمب اتمی برای کشتار مخالفانش ا

سته سالحهای ه شهروندان خودش از  شیمیایی و ناپالم به برد. چینیای بهره میشورش  ست با بمب  ها نخ

سلمانان حمله کردند شتار کردند. اما همه میو عده مراکز نظامی م سرزمینِ پهناور ی زیادی را ک ستند که  دان

ها به مردم شییود. در مدت کوتاهی، سیییل کمکهای نظامی ایرانیترکسییتان توسییط ایرانِ بزرگ پشییتیبانی می

ستان از میان رفت. بعد از آن بود  سمان ترک سرخ بر آ شت و برتری هوایی ارتش  ستان تاثیر خود را گذا ترک

کرد و روستاییان شورشی را دسته جمعی تیرباران ارتش ششم چین که ابتدا در استان گانسو پیشروی می که

شد. ارتش می صره  شغر بزرگ، محا ساتراپی کا شد و بعد از مدت کوتاهی توسط ارتش منظم  کرد، زمینگیر 

آورده بود، از  ای که خودش به بارها دویسیییت و سیییی هزار نفر سیییرباز داشیییت، و به خاطر ویرانیچینی

بهره مانده بود. ژنرال چینی که از طرف پکن دستور اکید داشت تسلیم نشود، محصوالت کشاورزی منطقه بی

پیشنهادهای پیاپی ساتراپ کاشغر را در کرد و ناامیدانه چندان جنگید که به همراه بخش بزرگی از سپاهیانش 

 کشته شد. 
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ها افتاد. ها بر سیر زبانی چینیی سیالح میکروبی تازهبارههایی دردر همین گیر و دار بود که زمزمه 

ارتش سرخ انگار در جریان حمله به یکی از شهرهای ترکستان، موفق شده بود انجمنی مخفی از شورشیان 

شتند. این که چطور  سرافراز دا شکلی باورنکردنی ارتباطهایی با نیوشاپورِ  ستگیر کند، که به  سایی و د شنا را 

انشگاهیان در شهری دور افتاده در ترکستانِ چین موفق شده بودند با نمایندگان نیوشاپور ارتباط گروهی از د

ستانی  شاپور به بقایای آثار با ست که انگار اهالی نیو شواهدی ه ست. اما  شودنی ا برقرار کنند، معمایی ناگ

شهر عالقه شتهی ویژهبازمانده در آن  ستانای دا شهر اند و از این رو ارتباطی دو ه را با برخی از نخبگان این 

ی دانشیییهای محض بود. اما در میان برقرار کرده بودند. این ارتباط انگار بیشیییتر نوعی تبادل علمی در زمینه

ی اهالی شیناسیی پیشیرفتهی عصیبها افتاد، کتابی هم بود در زمینهاسینادی که در این میان به دسیت چینی

ی شییده بود. در این کتاب بود که برای نخسییتین بار به ماده نیوشییاپور، که به خط سییغدی کهن نوشییته

 دینورفین و مرکز قلقلک مغز به شکلی روشن و دقیق اشاره شده بود. اپی

ستان را چینی  شدند توانایی نظامی کافی برای پس گرفتن ترک شم متوجه  ش ها بعد از نابودی ارتش 

شغر بمبی اتمندارند. پس در اقدامی جنون شانهآمیز بر کا ستین ن ی زودهنگامی بود ی انداختند. این کار، نخ

داد. کشتار مردم بیگناه کاشغر خشم مردم جهان را برانگیخت و ایرانِ که آغاز جنگ جهانی سوم را نشان می

صر تا رومانی را در  سوی باختر کرده بود و حاال از م سعه به  صرف تو سالِ پیش از آن را  بزرگ که چند ده 

اگهان به سوی شرق متوجه شد و به طور رسمی از شورشیان ترکستان هواداری کرد. ایران اختیار داشت، ن

سرزمینهای متحد در  شناخت و آن را به عنوان یکی از  شغر را به رسمیت  ساتراپی کا اولین کشوری بود که 

افت و به ی عظیم خویش جای داد. بعد از آن ارتش ایران به طور علنی به یاری مردم ترکسییتان شییتاتحادیه

ستهایی پیاپی و پرتلفات را به چینی شک شروی کرد و در چند نبرد بزرگ  ها وارد سرعت تا نزدیک پکن پی

 آورد.
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ی بمباران اتمی کاشغر باعث شد اعتبار چین در میان سایر کشورها به شدت کاسته شود و مداخله 

. ناظران سازمان ملل با شدت و حدت ها به همین دلیل با همراهی و همدلی دیگران روبرو شدنظامی ایرانی

تمام کارِ نظارت و نابودسییازی سییالحهای اتمی را آغاز کردند و چین که در موقعیتی بحرانی قرار داشییت، 

 اش موافقت کند. ناگزیر شد با اشغال و تعطیلی مراکز اتمی نظامی

کستان را از دست دادند. ها شکست سختی خوردند و کل تربعد از این نخستین رویارویی، که طی آن چینی

حزب کمونیست تبت و مغولستان هم دچار فروپاشی شد و این دو کشور استقالل خود را باز یافتند. در این 

هنگام بود که دانشمندان چینی به اهمیت کتابِ بازمانده از نیوشاپور پی بردند و کارِ ساخت سالح میکروبی 

دینورفین را در بدن تولید ای شبیه به اپیگشتند که مادهای میباکتریرا بر مبنای آن آغاز کردند. آنان به دنبال 

ستانه سربازان کند و به این ترتیب آ شکلی که حتا تماس لباس با تن  ی حس قلقلک را در افراد باال ببرد. به 

شدن سالحی به خاطر آن که به قربابه خنده و غیرفعال  شان آن بود که چنین  شود. باور ای نیانش شان منتهی 

 داشت. کرد، آن بدنامی و بسیق افکار عمومی در برابر چین را در پی نمیآسیبی درازمدت وارد نمی

سالح میکروبی تازه  سال،  سه  شد و این همان ای در زرادخانهباالخره بعد از دو  ساخته  های چین 

را فرا خواندند و با این  ها در سومین سالگرد از دست رفتن ترکستان، باز قوای خودبمب قلقلک بود. چینی

شت، جهشسالح تازه به مرزهای غربی خود حمله بردند. اما آنچه که هیچ پذیری خیره کس انتظارش را ندا

ی باکتریِ نوسییاخته بود. این باکتری از سییویی بر خالف تصییور دانشییمندان چینی به سییرعت از بین کننده

وی دیگر به شیییدت واگیردار بود و از راه تنفس به افراد ماند، و از سیییرفت، و در بدن قربانیان باقی مینمی

ها و اش هم چندان باال بود که بعد از زمانی کوتاه سییویهمحتوای ژنتیکی پذیرییافت. جهشدیگر انتقال می

 انواع گوناگونی از آن در گوشه و کنار جهان پدیدار شد. 
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ی آغاز کرد، و از طرف دیگر فاجعهی دوم چین به ترکسییتان، از طرفی جنگ جهانی سییوم را حمله 

شد. بمباران جبهه شر منتهی  ستان با بمب خنده باعث بزرگ را پدید آورد که تقریبا به انقراض نوع ب ی ترک

شروی کنند. اما  سرعت پی شتند، به  سک گاز دا سپاهیان چینی که ما شغری از کار بیفتند و  سربازان کا شد 

ها در جریان پیشییروی متوجه شییدند ها گسییترش یافت. چینیمرض قلقلک در زمانی کوتاه در پشییت جبهه

سانیشهرها با نوعی مرگبار از مرض قلقلک مورد حمله قرار گرفته، و جمعیت شده های ان اش یکسره نابود 

اسیییت. خطرناکترین و دیرپاترین سیییویه از این مرض، همان بود که زودتر از همه تحول یافت و جمعیت 

سازی  سره پاک ستگاه گردش کرد. این باکتریِ جهش یافته مقدار فراوانی اپیشهرها را یک دینورفین را در د

شیید و در هایی وحشیییانه میکرد. به این ترتیب حتا وزیدن باد بر پوسییت باعث خندهخون مبتالیان رها می

ن ها با وحشیییت متوجه شیییدند که ایآورد. چینیمدت چند دقیقه قربانی را با خفگی یا سیییکته از پا در می

شت جبهه شکل جمعیتی بزرگ در همان روزهای بیماری در پ ست، و به این  سوخ کرده ا شان هم ر ی خود

 اول جنگ سوم جهانی مثل برگ خزان از پا افتاد.

ی آلوده را قرنطینه کنند. ی چین واکنش نشییان دادند و کوشیییدند منطقهها بالفاصییله به حملهایرانی 

آسییایی سییپاهیان مهاجم چینی را ی برقشیید، در حملهارتش دوم کاشییغر که با نیروهای ایرانی پشییتیبانی می

ی شده بود، دولت پکن را کشتار کردند و با سرعت تا پکن پیش رفتند و در هرن و مرجی که از بیماری ناش

ی آلوده را در ترکستان و چین مرزبندی کرده و از ورود و خرون افراد به ساقط کردند. آنان کوشیدند منطقه

سویه سید که  ای از این باکتری تحول یافته که با باد جا به ی تازهآن جلوگیری کنند. اما در همین میان خبر ر

شتی بزرجا می سیه به بهانهشود. به این ترتیب وح سر جهان را فرا گرفت. رو سرا ی کنترل مرزهایش به گ 

ساتراپی سیای میانه حمله کرد و  ستان و آ سیون ترک سغد و خوارزم و بخارا را که چند دهه بود در فدرا های 

ی اروپا به این حرکت پاسخ داد و از غرب ایرانی عضویت داشت، مانند دوران شوروی اشغال کرد. اتحادیه
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سی جنوب  یجبهه سیا سترالیا و آفریقای جنوبی که قطبهای  سیه را مورد حمله قرار داد و در این میان ا رو

 بودند، فرصت را غنیمت شمردند و آفریقای سیاه و مصر را فتح کردند. 

به این ترتیب جنگ جهانی سیییوم آغاز شییید، که کوتاهترین نبرد تاریخ هم از آب در آمد. چون 

ا افزایش تماس جمعیتها همراه بود و باکتری قلقلک را از جایی به جایی منتقل جابجایی ارتشیییهای بزرگ ب

کرد. بعد از شییش ماه که از آغاز جنگ جهانی گذشییته بود، حدود یک سییوم جمعیت زمین در اثر مرض می

شده بود. آمریکا که تنها قدرت بی شته  شید مرزهای خود را بر قلقلک ک شت کو طرف در جنگ بود، با وح

شدنان ببندد. اما بعد از حملهبیگانگ سقوط  اش با آرژانتین، مکزیک همی آفریقای جنوبی به برزیل و متحد 

ی آمریکا و کانادا هم شییییوع یافت. در همین قاره بود که کرد و بیماری از مرزهای جنوبی در ایاالت متحده

هایی خندان ربانیانش را به زامبیای از باکتری بود که قخطرناکترین شکلِ بیماری تحول یافت و آن هم سویه

خندیدند، که به شییکل خودکار و مثل ماشییینهایی کوکی به کرد. این قربانیان نه تنها غش غش میتبدیل می

شان را قلقلک میدنبال دیگران می شتند و ای سریعتر منتقل میگ شد و دادند! در نتیجه هم بیماری به دیگران 

 یافت.شیوع بیشتری می هم مرگ در اثر خنده با این رفتار

هایی از دانیم که هسیییتهی بعد از این مقطع زمانی به کلی مغشیییوش اسیییت. میاطالعات ما درباره

ی سرخپوست زندگی مقاومت در برابر بیماری در گوشه و کنار وجود داشته است. در کانادا انگار یک قبیله

های ی زامبیاند. اما این قبیله مورد حملهاشیییتهاند که به طور طبیعی نسیییبت به این باکتری ایمنی دکردهمی

شد و همهقلقلک سیدند. همچنین میدهنده واقع  شکل فجیعی به قتل ر ضایش به  دانیم که باکتری در ی اع

ی کمی از دانشمندانِ مستقر شد، و به همین دلیل اسکیموها و عدهآب و هوای قطبی از راه تنفس منتقل نمی

یاهوی گریزِ مردم از در قطب جنوب از مون او با این وجود در ه ندند.  ما ل مرگ و میر قلقلکی مصیییون 

ی شییهرهای بزرگ و برخاسییتن و فرو افتادن دولتهای ضییعیف و ناپایدار و تاسیییس و انقراض ادیانِ تازه
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شناخته باقی خواهد  شه نا شده و برای همی ستند ثبت ن شکلی م ست که جزئیاتش به  گوناگون، غوغایی برخا

 ماند.

ی ما توسیییعه یافته و بیش از هشیییتاد نفر را در بر آورم، خانوادهامروز که من این متن را پدید می

گیرد. باکتری قلقلک انگار از زمین رخت بربسته و در شصت سال گذشته حتا یک نمونه از بازگشت این می

ی بزرگ از بین فاجعه ی زمین در جریانبیماری مشییاهده نشییده اسییت. با این وجود، تقریبا تمام مردم کره

ی سییایر های خندان تبدیل شییده و اطالعات ما دربارههایی انباشییته از اسییکلترفتند. شییهرها به ویرانه

شییود، و این امید که انگار در قطب شییمال و جنوب هایی جسییته و گریخته مربوط میبازماندگان به شییایعه

ی دیگر را پیدا کرد. یکی ناهگاه تنها چهار بازماندهی ما بعد از خرون از پاند. خانوادهکسیییانی باقی مانده

ی بزرگ به اکتشییاف غاری عمیق مشییغول بود و از ترس تا غارنوردی ورزیده و جسییور که در زمان فاجعه

شمه که به  سرچ سه معدنکار از اهالی  شده بود، بیرون نیامد. دیگری  وقتی کل منابع غذایی درون غار تمام ن

مین مسییتقر بودند و از خطر رسییته بودند. باید بازماندگان دیگری در سییرزمینهای همین ترتیب در اعماق ز

 دیگر هم وجود داشته باشد، اما ما خبری از ایشان نداریم. 

شدیم بخش عمده ست. ما ناگزیر  شته ا سیار ابتدایی گذ ی وقت ما بعد از آن به فرا گرفتنِ فنونی ب

شهرها زندگی می شکار کردن را از نو بیاموزیم و جانورانی را سوی  کنند را که در جنگلهای پیش رونده به 

داران و دامپروران یا در به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار دهیم. جانوران اهلی به خاطر مرگ و میر رمه

این یک سال و نیم نابود شده بودند و یا به طبیعت بازگشته و بار دیگر به جانورانی وحشی بدل شده بودند. 

ای ندیدیم. هرچند داد. چون بعد از فاجعه هیچ سیییگ زندهباکتری انگار سیییگها را هم مورد حمله قرار می

 اند.آسیب باقی ماندهها سالم و بیگربه
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اند. از این رو ی ما تنها دو سیییه نفر هسیییتند که خواندن و نوشیییتن را آموختهدر میان اهل خانواده

سی در چه زمانی این متننمی سنگ حک  دانم چه ک را خواهد خواند. به همین دلیل آن را به این ترتیب بر 

ست یابند و دریابند که می سا بدان د شتری دوام آورد و بعدها مردمانی متمدن و نوی شاید که مدت بی کنم. 

وار خنده بود ی دیوانهپیشییگیری، و در میان قهقههای از رخدادهای قابلتمدنهای انسییانی، در جریان زنجیره

 به پایان رسید...که 
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نجمن اصالح عقالنی اتریخ بشر
 ا

 

یک از این دو انجمن زودتر تاسیییس شییده، اختالف نظر فراوانی بین مورخان ی این که کدامدرباره 

گذاری که نامش در اش توافق دارند، آن اسیییت که سیییازمان بزرگ و تاثیروجود دارد. چیزی که همه درباره

صورت  شر»منابع به  صالح عقالنی تاریخ ب سر دوران فعالیت« انجمن ا سرا شده، در  سازمان ثبت  اش با 

دیگری درگیر بوده اسییت. این سییازمان دوم، که معارض و دشییمن اصییلی انجمنِ اصییالح عقالنی تاریخ 

ای پا به پای آن وجود داشته است. هیچ سند و مدرکی وجود ندارد شود، همواره همچون سایهمحسوب می

دانیم که پیدایش را به یقین میاند، اما این نکته که نشییان دهد این دو سییازمان در چه تاریخی تاسیییس شییده

نگاران معتقدند همزمان با اختراع این ماشین، هردوی این نهادها پیامدِ اختراع ماشین زمان بود. بسیار از تاریخ

ی وجود نهادند، و بعید هم نیسیییت که چنین بوده باشییید، چون هردو انجمن همزمان با هم پا به عرصیییه

 نثا کردنِ تاثیر انجمن دیگر است. ی اصلی فعالیت هر کدامشان خشالوده

در میان این دو، انجمن اصییالح عقالنی تاریخ بشییر نهاد رسییمی و معتبرِ اصییلی بود که توسییط  

شد. آن سازمان دیگر همواره حالتی زیرزمینی و مخفی داشته است. در حدی های دولتی هم تغذیه میبودجه

فتند و راش هم برای پژوهشییگران مشییخص نیسییت. برخی از اعضییای آن که گهگاه لو میکه حتا نام دقیق

، «شییکارچیان علیت»، «بازیگوشییان اعصییار»خواندند: های گوناگون میشییدند، آن را با اسییمدسییتگیر می

شهودگرا» ستیزان  شد و آن « هنجار ست بوده با سمها در ست که در واقع تمام این ا و دهها نام دیگر. بعید نی
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شته صالح عقالنی تاریخ مخالفت دا سته اند، درجماعتی که با فعالیت انجمن ا شه و کنار گروهها و د های گو

 مرموز و مخفی خود را مستقل از هم پدید آورده باشند و اسمهایی گوناگون بر آن نهاده باشند.

آوری سییاخت دانیم که از میان کل جهانهای موازی، بشییر تنها در معدودی از دنیاها به فناین را می 

شین برای  ساخت این ما ست یافت. این که  شین زمان د ست ما ستین بار در کدام دنیا رخ نمود هم در نخ

ست که مرز دنیاهای موازی را مخدوش  ستگاهی هم ه ضمن همان د شین زمان در  ست. چون ما معلوم نی

صله بعد از سازد. به این ترتیب، فنکند و عبور از دنیایی به دنیایی دیگر را ممکن میمی شده بالفا آوری یاد 

 زیست پراکنده شد. شر در آنها میای که بپیداش در جهانهای موازی

دانیم که در یکی از جهانهای موازی که کلیسیییای کاتولیک در ی این ابهامها این را میبا وجود همه 

ای کامل داشت، برای نخستین بار قوانینی خشن برای کنترل کار با ماشین زمان وضع شد. این جهان، آن غلبه

ترین مسیر تکامل دینی و به خصوص کلیسای کاتولیک در آن موفقیکی از دنیاهای ممکنی بود که نهادهای 

ها تعلیم دیده ی مانویسال، شانزده سال در جرگه 9را طی کرده بودند. در این دنیا سنت آگوستین به جای 

ی سییازمانی بسیییار بود و بنابراین هنگام پیوسییتن به مسیییحیان و همکاری با سیینت جروم، دانش و تجربه

ختیار داشییت. به همین دلیل هم بر زهد و پرهیزگاری کشیییشییان زیاد تاکید نکرده بود، و در عمیقتری در ا

سته بود. در  سختگیری و جدیت فراوانی پیرا سای کاتولیک را با  سازمانی و قواعد درونی کلی ضباط  مقابل ان

ای صییلیبی با این دنیا کلیسییا از همان قرن چهارم و پنجم میالدی بر سیییاسییت روم چیره شییده بود، و جنگه

ه و آناتولی پایان یافته بود. در این دنیا، از قرن ی مردم سوریپیروزی مسیحیان بر مسلمانان و کشتار بیرحمانه

ی یک امپراتورِ قدرقدرت و توتالیتر ی آمریکا کشیییف شییید، پاپ به مرتبهپانزدهم میالدی به بعد، که قاره

شد، و به همین دلیل هم از بهترین امکان شیده  شین زمان برخوردار ات برای کنترل تکنولوژیبرک ای مثل ما

 بود. 
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دانیم که به احتمال زیاد ماشییین زمان در این دنیا اختراع نشییده اسییت. سییطح دانش و این را می 

ی زمین مرکزی و حتا آوری در این دنیا بسیییار پایین بود و بخش بزرگی از مردم آن همچنان به فرضیییهفن

سفر کشتی بیگل به خاطر لو رفتن تخت بودن زمین باور د شتند. داروین در این دنیا بعد از به پایان رسیدن  ا

سختگیرانهدفترچه شده بود، و نیوتون در آن به خاطر قوانین  ستگیر و اعدام  شتهایش د شی، ی یاددا ی آموز

اد و بیشییتر دای دوردسییت به مکانیک از خود نشییان میکشیییشییی بلندپایه از آب در آمده بود که تنها عالقه

 کرد. بسیار بعید بود در این دنیا ماشین زمان اختراع شود. وقتش را صرف بازسازی مناظر کتاب مقدس می

با این وجود، وقتی نخستین به کار برندگان ماشین زمان وارد این دنیا شدند، با خطری مهیب روبرو  

شین ر شان را دستگیر کردند و ما سا به سرعت ای شان فرهیختهشدند. ماموران کلی ای ا هم ضبط کردند. کشی

شکنجه شینان که در خدمت پاپ بودند، بعد از  سرن شین زمان را از  سیار، کل دانش فنی مربوط به ما های ب

اش بیرون کشیدند و این اطالعات به جهشی خیره کننده در دانش و طرز تفکر نخبگان این دنیا برگشتهبخت

ها این بود شد و تصمیم کاردینالترین سوگندها پاسداری میبا سختمنتهی شد. هرچند احاطه بر این دانش 

ی مردم از وجود این ماشیییین و اصیییول و قواعد حاکم بر سیییاخت آن، و همچنین وجود جهانهای که توده

 موازی، خبردار نشوند.

ست. اندک زمانی بعد از   شین زمان نهفته ا سرعت دریافت که قدرتی مهیب در ما ستگاه پاپ، به  د

خسییتین برخورد مردم این دنیا با ماشییین زمان، موجی آغاز شیید که طی آن ماجراجویان بسیییاری سییوار بر ن

شیید. ی پاپ هجوم بردند. در میانشییان همه جور آدم پیدا میماشییین زمان به دنیای سییخت مسیییحی شییده

سرگرمی قلمداد می شناخته را تفریح و  سفر به ابعادی نا سارت  شنگران و کردنماجراجویانی که با ج د، رو

سلطه شنیده بودند دنیایی زیر  ستم میی پاپی خرافهانقالبیونی که  هایی بیگناه که به بیند، و یا خانوادهپرست 

سر در  صادف در این جهان  سر ت سادگی برای گذراندن تعطیالت دنیایی دیگر را انتخاب کرده بودند و از 
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شان در زمانی کوتاه توسط ر این میان اهمیتی نداشت، همهشان دها و تفاوتهای شخصیآوردند. اما انگیزهمی

سایی می شنا سوسی عریض و طویل پاپ  ی اطالعات مفیدشان تخلیه شدند و بعد از آن که همهدستگاه جا

شدند. با این سختگیری و خشونت بود که پاپ رحمانه به جرم جادوگری زنده زنده سوزانده میشد، بیمی

ن ابعاد دیگر را به دنیای خویش کنترل کند. به زودی در دنیاهای گوناگون این موفق شیید مهاجرت مسییافرا

صات از زمان شد که فالن مخت شر  شمار ره گم -خبر منت ست، و  مکان خطراتی ناگفتنی را در خود نهفته ا

 کردگان و ماجراجویان کمتر و کمتر شد.

بعد از آن بود که کلیسییا به پاتکی مهیب دسییت زد. انبوهی از کشیییشییان و مبلغان مذهبی سییوار بر  

ماشین زمان به دنیاهای دیگر فرستاده شدند تا زمینه را برای بسط باورهای مسیحی فراهم سازند. مسافرانی 

ی چندانی خدادها مداخلهتوانستند در سیر رجستند، نمیکه از ماشین زمان برای بازگشت به گذشته بهره می

کنند. از این رو تالشیییهای پاپ برای به قتل رسیییاندن یهودا اسیییخریوطی در زمان کودکی، یا جلوگیری از 

سیح، به کلی بی شدنِ م صلوب  شتم شماری که مجوزِ نتیجه ماند. واقعیت آن بود که پاپ و بلندپایگانِ انگ

سیح را دریافت می سفر به دوران م سیاری از کردند، ادیریابِ  شدند و ب شفته  سیح برآ سا م صوال از دیدن عی

آنها به خاطر ارتداد و افکار شییییطانی مورد تنبیه و آزار قرار گرفتند. کمی بعدتر، وقتی معلوم شییید مسییییحِ 

داده تفاوت داشته است، سفر به دوران مسیح به کلی منع شد و حتا پاپ تاریخی با آنچه که کلیسا تعلیم می

 اش از این تجربه محروم ماند. دار آسمانیهم با تمام اقت

هایی بکنند. مهمتر از همه آن که توانسیییتند در تاریخ دسیییتکاریبا این وجود مسیییافران زمان می 

و به این ترتیب سییییر حوادث را اندکی « جا بگذارند»توانسیییتند اشییییایی را در زمانها و مکانهای دیگر می

شان دا شهای پیاپی ن سیر تاریخ به این ترتیب چندان دگرگون نمیدگرگون کنند. آزمای شیای د که  شود، اما ا

شود، می صوص وقتی در زمان حال بدان ارجاع داده  شته، به خ شده در گذ شته  ستخوش کا تواند اکنون را د
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سا را به جان میتغییرات بنیادین کند. جامعه سفر به دنیای کلی سان جسوری که همچنان خطرِ  خریدند و شنا

شتند خودِ غلبهرا از دور مطالعه می این جامعه ضانش در تاریخ این دنیا با کردند، اعتقاد دا سا بر معار ی کلی

ستکاری شدن به د سلح  ستگاه پاپ، بعد از م ست. یعنی د ست همراه بوده ا ضعی فراوانی از این د های مو

شانه شته چیزها و ن شین زمان، درجای جای تاریخ گذ شته که تثبیت اقتما دار ملکوتی پاپ را در هایی را کا

 بودند.  سراسر تاریخ ممکن سازد، و به همین دلیل هم جوامع این دنیا وضعی چنین مستبدانه به خود گرفته

صورت در این زمینه بود که نطفه  شد. در ی اولیهبه هر  سته  شر ب صالح تاریخ عقالنی ب ی انجمن ا

سفر میحالت اولیه، وظیفه شانی که به گذشته  شانهکردی کشی ی کفر و زندقه های تایید کنندهند آن بود که ن

ها هم گاهی کل های کوچک و خرد ممکن بود، اما همانرا از میان بردارند. چنان که گفتیم، تنها دسیییتکاری

ی اتاقی ی جیمز برادر عیسییا مسیییح به مریم مجدلیه از تاقچهکرد. کافی بود نامهسیییر تاریخ را دگرگون می

ه شییود، یا فیلمی از معجزات مسیییح با تکنیک سییینما اسییکوپ در راه دمشییق برای پترسِ ربوده و سییوزاند

 آمد. ای به دنبال آن میی رخدادها خود به خود مانند زنجیرهگرِ مسیحیان پخش شود. بقیهتعقیب

اش اطالعی نداشیییت، پیچیدگی رخدادهای تاریخی بود و آنچه که پاپ و دسیییتگاه کلیسیییا درباره 

های میسیییونرها در تاریخ دنیایشییان، به تدریق به شییان. به همین دلیل هم دسییتکاریدنِ محاسییبهناممکن بو

ستکاری شی کل تاریخ انجامید. د شان بود منتهی نمیفروپا شی شد، بلکه ها همواره به نتایجی که مطلوب ک

از رخدادها، حوادث دیگر آورد و بدتر از همه این که برخی بار برای کلیسا به بار میگهگاه پیامدهایی فاجعه

های تاریخ، امکان دسیییتکاری در نقاط دیگر را از میان کرد و دسیییتکاری در بعضیییی از گرانیگاهرا مهار می

ساخت. به این برد، یا بهتر بگوییم، نقاط دیگری را ناپایدار و محتمل و تصادفی یا قطعی و گریزناپذیر میمی

پراتور روم فرستاده شده بودند، برای منحرف ساختن توجه نرویِ ترتیب گروهی که برای از بین بردن نرو ام

خردسیییال از امور دینی یک فلوتِ شییییک و مدرن برایش هدیه بردند، بدان امید که امپراتور آینده به هنر و 
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شد که نرو به  سیحیان باز ماند. اما نتیجه آن  شود و از دخالت در امور دینی و مخالفت با م نمایش عالقمند 

ی مشهورش به ادیان را هم حفظ کرد و خودش چند ده ای چیره دست بدل شد و آن عالقهو نوازندهشاعر 

سته شود. یا د سیحایی کرد و نزدیک بود موفق هم ب سا ادعای م شدن عی صلوب  ی دیگری که سال بعد از م

ذاشتند که باعث شد ای را در حجاز جا گبرای اختالل در کار ابوبکر فرستاده شده بودند، از سر اشتباه نقشه

 ابوبکر و عمر بتوانند سپاهیان اسالم را با دقتی چشمگیر هدایت کنند و لشکریان ساسانی را شکست دهند.

ستکاریدر نتیجه  شیرازهرویههای بیی د سیحی، بعد از زمانی کوتاه، کل  ی تاریخ در ی این دنیای م

سا، که کل نهادهای اجتماعی و تمدنِ انسانی در آن این جهان گسسته شد و نه تنها دستکاه پاپ و اقتدار کلی

صادفی و بی سیر رخدادهایی ت سردرگم ا سهای منهدم گشت و جماعتهای کوچک و  شدند که از انعکا معنی 

 شد.های حوادث ناشی میی زنجیرهناشدهبینیهای قدیمی و نتایق پیشی دستکاریچندباره

ت تاریخ دنیای خویش را به گند کشیده بودند، در دنیایی بعد از آن بود که بقایای کشیشانی که نخس 

گرایی افراطی و دیگر مسییتقر شییدند و از دین مسیییحیت دسییت شییسییتند و با واکنشییی روانی به نوعی علم

مکانیسییتی روی آوردند. ایشییان مردانی بودند که در میان متخصییصییان تمام دنیاها بیشییترین تجربه را در 

شت شتند. بی ستکاری تاریخ دا شین زمان را د سفر با ما ر دنیاها به خاطر هراس از همین پیامدهای نامنتظره، 

سیر حوادث تاریخی را دگرگون  محدود کرده بودند و به خصوص قواعد سختی وضع کرده بودند تا کسی 

ترین آمدند، ورزیدهنکند. به همین خاطر هم این کشیییشییانِ کافر شییده که از دنیایی فارا از این قوانین می

 شدند. ی دستکاری تاریخ محسوب میرشناسان دربارهکا

شان که رداهای خود را با جامه  شی شمندان عوض کرده بودند، هماین گروه کوچک از ک سم ی دان ق

شیوه سط عقالنیت و مبارزه با خرافهشدند تا از همان  ستفاده کنند و به این ترتیب ی قدیمی برای ب ستی ا پر

تاریخ یک جهانِ ویرانه، جبران کنند. به این ترتیب بود که انجمن اصیییالح گناهشیییان را در قربانی کردن 
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شتر بر نقاط عطف تاریخ علم متمرکز  شان بی سمی آغاز به کار کرد. فعالیت ای شر به طور ر عقالنی تاریخ ب

گشیییتند، و هرجا که ناپذیر و معماهای الینحل در تاریخ علم میشییید. آنها به دنبال رخدادهای توضییییحمی

های ظریف و شییود، دسییتکارینیسییتی مورد شییک واقع میی فراگیر علمِ مکادیدند عقالنیت و سییلطهمی

ستیی علمدادند. آنان در کیش تازهای را انجام میسنجیده سیحیت مقید بودند، پر شان به قدر آیین قدیمی م

 دادند.و حتا در این زمینه تعصبی افزونتر از خود نشان می

های معارضییشییان هم شییروع شیید. این های گروهفعالیت این انجمن، خرابکاری تقریبا همزمان با 

شکلی بر فن شکیل یافته بودند که به  شی ت شور شمندانی منفرد و  شین زمان احاطه گروهها از دان آوری ما

شتند و در ابتدای کار آن را محض تفریح به کار می سیار متنوع بود. برخی بگرفتند. انگیزهدا شان ب ه های کار

ورزیدند، و برخی دیگر از سییر بازیگوشییی یا شیییطنت چنین سییادگی با انجمن اصییالح تاریخ دشییمنی می

ی قوانین کلیسییایی کردند. اما بیشییترشییان روشیینفکرانی بودند که اسییتبداد قواعد علمی را به قدر سیییطرهمی

ی نوابغ کوشش اندیشه دیدند و بنابراین برای گشودنِ افق امکانها و حفظ خالقیت و سرزندگیخطرناک می

 کردند.می

صالح   ضای انجمن ا شد. اع ضای این دو انجمن آغاز  شک بین اع به این ترتیب نوعی بازی قایم مو

آور را از برانگیز و خدشهبرانگیز، استثناهای غیرعادی، و شواهد پرسشعقالنی تاریخ بشر، مدام شواهد شک

ربط در جاهایی مهم، شییان مدام با نهادن چیزهایی بیزدند، و معارضییانسییر راه تحول خطی علم کنار می

 زدند. های ایشان را بر هم مینقشه

ی جریان کشییمکش این دو سییازمان، برای فهم تاریخ علم در دنیای ما کمال اهمیت را دارد. مطالعه 

ضای انجمن در واقع این نکته که هنوز در دنیای ما ماشین زمان اختراع نشده، تا حدودی حاصل تالشهای اع

ستره شین زمان گ شان معتقدند ما ست. چون ای شر ا صالح عقالنی تاریخ ب ها و ای کنترل ناپذیر از تجربها
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گشاید و ایشان را در تماس با دنیاهایی ناشناخته و شواهد دست اولی تاریخی امکانها را در برابر مردمان می

 کنند.ماشین جلوگیری میدهد. از این رو هرجا که بتوانند از اختراع این قرار می
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کار  دیو  ش

 ی خورشید()نوشته شده برای بازی شکار دیو، گروه بازی زروان، موسسه

 

کردم و اسم و رسمی هم بابتش به هم زده بودم، خبرنگاری یکی از کارهایی که در دوران جوانی می

ای روی اخبار مربوط به دوران دفاع مقدس کار کرده بودم به همین دلیل بود. برای چند سییالی به طور حرفه

ها و تمام این خاطره ی ایران و عراق شیینیده بودم. در میانی جنگ هشییت سییالهداسییتانهای زیادی درباره

ی که برای تهیه خورشیدی بود 1388سال شود. تر بود و هرگز از ذهنم پاک نمیروایتها، یکی از همه عجیب

ی قهرمانان گمنام جنگ تحمیلی از طرف صییدا و سیییما به ماموریت جنوب ی تلویزیونی دربارهیک برنامه

رفته بودم. قرار بود با چند نفر از سیرداران و سیربازانی که در جریان جنگ رشیادت نشیان داده بودند و در 

ای نم. خودم بودم و یک فیلمبردار و رانندهعملیاتی مرگبار و خطرناک شییرکت کرده بودند، گزارشییی تهیه ک

 ی اهواز بود. شناخت و خودش بچهکه اهل محل را خوب می

صاحبه  سم را در بر کارِ گرفتن م شش ا ستی که به ما داده بودند،  سریع و روان پیش رفت. فهر ها 

شده بودند و در همان مناطق می سته  ش سپاه بودند که بازن سرداران قدیمی ارتش و  شان از  سه نفر گرفت. 

هایشییان را در رههای شییهدایی بودند که قرار بود خاطکردند. سییه تای دیگرشییان، خانوادهجنوبی زندگی می

شان افراد مهمی نبودند و در جریان کردیم، از این اسامی نیمیمورد شهیدان ثبت کنیم. همان طور که فکر می

شده بود  صورت قرار  شتند و به هر  صرفا پارتی و رفاقتی با تهیه کننده دا جنگ هم کار مهمی نکرده بودند. 
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گیرد. دو تا از آن سردارها آدمهای خوش سر و زبان اسمشان مطرح شود و روی کارهایشان تبلیغی صورت ب

ساختمانی و پیمانکاری برنامه صالح  سبت جوانی بودند که به خرید و فروش م شغول و به ن سی م های مهند

شد انتظار داشت در ابتدای جنگ نقش مهمی در عملیات خطرناک بودند. سن و سالشان طوری بود که نمی

رفت، مدعی بود در جنگ تیر خورده و پایش شان که با عصا هم راه مییکیایفا کرده باشند. به خصوص که 

صییدمه دیده، اما بعدتر از در و همسییایه شیینیدیم که لنگی پایش به خاطر فلق اطفال اسییت و انگار به همان 

ست. از آن خانواده صال در دوران جنگ به جبهه نرفته ا شهدا هم یکیدلیل ا شان معلوم بود با اهداف های 

سی بود که برای س صاحبه کنیم، همان ک شده که قرار بود با او م شهید  شده، چون برادرِ فرد  سی انتخاب  یا

کرد و پخش شدن این فیلم ورود به مجلس نامزد شده بود و داشت با رقبای نیرومندی دست و پنجه نرم می

نامه را برای مطرح کردن یک شد. بعدها فهمیدیم کل این برای محسوب میی برندهاز تلویزیون برایش برگه

 اند و آن سه نفر دیگر هم این وسط آلت دست قرار گرفته بودند. خواستهی سیاسی میدار و دسته

شنیدیم که   شتند، چیزهایی  شان ندا ش سه نفر دیگری که ریگی به کف با این وجود، در میان همان 

که به دیدارش رفتیم، پیرمرد مهربان بود که بعد ای برایمان بسیار تکان دهنده بود. یکی از سرداران بازنشسته

نه خا هایی در  به تن ندگی میاز مرگ همسیییرش  هل محل همه از او تعریف ی محقری در دزفول ز کرد. ا

دانسیتند و معلوم بود به واقع در جریان جنگ سیردار رشییدی بوده و کردند و خودشیان را مدیون او میمی

ا خوشییرویی ما را پذیرفت و خاطراتش را برایمان تعریف کرد. در میان های بسیییار کرده. پیرمرد بجانبازی

سخنانش، از مردی به اسم بهروز شوشتری اسم برد که در زمان جنگ دوست و همرزمش بوده، و گفت که 

انگیزترین ماجرای جنگ، برای او رخ داده اسییت. ما کنجکاو شییدیم و خواسییتیم این ترین و شییگفتعجیب

گیر اسییت و معموال با ا پیدا کنیم، اما پیرمرد هشییدارمان داد که او مردی منزوی و گوشییهی قدیمی ررزمنده

کند. هرچه کردیم حاضیییر نشییید برایمان بگوید که ماجرای ی روزهای جنگ صیییحبت نمیکسیییی درباره
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صهشگفت ستش بهروز از این که دهن لقی کرده و ق ست دو ی او را برای انگیز او چه بوده، و گفت ممکن ا

اش دریافتیم این مرد ی دیگر تعریف کرد و با شییینیدنیگران بازگو کرده، برنجد. اما به جایش چند خاطرهد

کرده. او چندین بار به تنهایی یا با سرباز بسیار زورمند و دلیری بوده که در هنگ تکاوران جنوب خدمت می

ای انجام داده بود. مثال یک بار نیها رفته و کارهای باورنکردتعداد کمی از همراهانش به پشیییت خط عراقی

به تنهایی تا دویسییت کیلومتری پشییت خط مقدم پیش رفته و پلی را منهدم کرده بود و به این ترتیب باعث 

ها نتوانند در جریان یک عملیات مهم به سییربازانشییان کمک برسییانند و به این ترتیب تک شییده بود عراقی

 ها به شکست انجامیده بود. عراقی

شییدیم. اما هرکار کردیم، ی این بهروز شییوشییتری بیشییتر کنجکاو میشیینیدن هر خاطره درباره ما با

شک اش را به ما بدهد و گفت که دوستش از خبرنگاران تلویزیون دل خوشی ندارد و بیحاضر نشد نشانی

ضر نمی ستان این مرد به قدری توجهحا صاحبه با مان را جلب کرده بود، که وقتی بشود ما را ببیند. دا رای م

ی مجلس شود، خواست نمایندهی او پرس و جو کردیم. آن برادر شهیدی که میدیگران رفتیم، از آنها درباره

شیییناخت، چون با شییینیدن این حرف اخمی کرد و به طور مبهم خبر داد که انگار او چند انگار طرف را می

بیش از یک پیرمرد دیوانه و موجی نبوده سال پیش مرده و بعد هم با خشونت گفت که به هر صورت چیزی 

ی خدا دشمن هم زیاد دارد. دو سرداری که درگیرِ امور مالی بودند، اصال است. از اینجا فهمیدیم که این بنده

شنیده بودند. اما وقتی درباره سمش را ن سش کردیم، دیدیم همه او را ی او از دو خانوادها شهیدِ دیگر، پر ی 

ادرانِ یکی از شییهدا، که مقیم روسییتایی در نزدیکی اهواز بودند، به خوبی او را به یاد شییناسییند. پدر و برمی

شجاعت و مردانگی شتند و از  سیار تعریف کردند. خانوادهدا شتند و اش ب شهیدِ دیگر هم او را به یاد دا ی 

دیون گفتند بهروز شییوشییتری در کل صییفحات جنوب مردی بسیییار پرآوازه اسییت و بسیییاری از مردم ممی

شده بود و  شهر به تنهایی وارد عمل  ستند. او در جریان جنگ و بعد از فتح خرم شجاعتش ه بزرگواری و 
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ی یک دار و دسییته از مردم خرمشییهر را بسیییق کرده بود و شییمار زیادی از مردم غیرنظامی را که در منطقه

داده بود. یکی از آنها،  ها نجاتاشیییغال شیییده گیر افتاده بودند و در معرض خطر بودند، از دسیییت عراقی

مان به موضوع ارتباطی داشته باشد، رفتیم ای از او در دست داشت و به این ترتیب بدون این ماموریتنشانی

 تا با او دیدار کنیم.

شت، اما  سالی سن دا همان طور که گفته بودند، بهروز شوشتری آدم جذاب و عجیبی بود. شصت 

ی رود ی کوچکی در کرانهبود. به تنهایی برای خودش در خانه قدش خدنگ و دسیییتانش همچنان نیرومند

سیاری از مردم محل نمیکارون زندگی می ستند که او در زمان جنگ از قهرمانان نامدار ارتش ایران کرد. ب دان

شتند، از او با احترام زیادی نام می ش ابردند. با هزار زحمت خانهبوده، ولی آنهایی که از این موضوع خبر دا

ی اداری و تنها از سیییر را پیدا کردیم و بعد از کلی اصیییرار و سیییوگند، قانعش کردیم که خارن از برنامه

 ایم و قصد نداریم از سخنانش برای تبلیغ چیزی استفاده کنیم.کنجکاوی سراغش رفته

کوچکش، ی اش راه داد، از دیدن تمیزی و پاکیزگی خانهوقتی باالخره قانع شد و ما را به درون خانه

اش تعجب کردیم. خیلی خودمانی برایمان چای آورد و کنارمان بر تختی در حیاط و شیییادابی گلهای باغچه

شنیده بودیم، و میخانه سته و گریخته چیزهایی در مورد عملیات فاو  ست. ج ش ستیم که عجیبترین اش ن دان

برایمان تعریف کند. قبول کرد، اما  شیییود. از او خواسیییتیم تا ماجرا رای او به این عملیات مربوط میخاطره

مان کرد که حرفهایش را از مجاری دولتی منتشر کنیم. اما دوست نگذاشت از او فیلم بگیریم و به شدت منع

داشت آنچه را که دیده بود در جایی ثبت شود. برای همین هم به ما اجازه داد که بعد از مرگش آن را به هر 

ی او، هنگام دانیم، بگذاریم. طبق خواسیییتهاطبانی که خودمان صیییالح میدانیم در اختیار مخشیییکل که می

رفتیم، بعد از بازگشیییت به ای نداشیییتم. هر روزی که به دیدنش میمالقات با اوجز کاغذ و قلم وسییییله

سافرخانه شگفتمان همه چیز را به دقت میم ستانی که برایمان تعریف کرد به قدری  شتم. دا انگیز بود که نو
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شنیده بودم، گمان میاگر ت ستگویی او را ن سابقش بر را کردم چیزی را نزد خود اکید مردم محل و همرزمان 

 داد که چنین نبوده و به راستی ماجرایی که تعریف کرد رخ داده است. به هم بافته است. اما شواهد نشان می

 

سال   ستان  شت اجرا شد. همان وقتی که قرار بود عملیامربوط می 1364ماجرا به زم ت والفجر ه

ها درگیرِ طراحی عملیاتی پیچیده بودند و  قرار ی فاو با عملیاتی گسترده فتح شود. ایرانیشود، و شبه جزیره

ها با خلیق فارس ی فاو حمله کنند. به این ترتیب ارتباط عراقیی گاز انبری به شییبه جزیرهبود با یک حمله

افتاد. در عمل هم وقتی این عملیات با موفقیت اجرا یران میی مهمی به دسیییت اشییید و برگ برندهقطع می

شد. پیش از حمله، چند گروه تکاور  شروع  صلح  صدام برای  شد و تکاپوی  ست عراق محرز  شک شد، 

ها در مسیییرِ حمله، و یا منحرف کردن توجه سیییسییتم های عراقیانتخاب شییدند تا برای از بین بردن پایگاه

سی عراقی سو شتری رهبری یکی از این تیم ها، عملیاتیجا شو شمن اجرا کنند. بهروز  ها را بر را در خاک د

ی باتالقی خیزران حمله کنند و آنجا را از بین ببرند. خودِ عهده داشییت، که قرار بود به یک پایگاه در منطقه

الرشیییید مادر هارون–ی خیزران گفتند الخیزران، و مردم محلی معتقد بودند مقبرهها به این منطقه میعراقی

سی شه -عبا ست. این محل، در گو سپاه قرار ی منطقهدر آنجا قرار گرفته ا شت. نیروهای  ی عملیاتی قرار دا

یزران در بخشِ ی خالبیشییه حمله را به انجام برسییانند، و منطقهبود در قوس بزرگی از خسییروآباد تا راس

 الرصاص قرار داشت. ی امجنوبی این مسیر حمله، در نزدیکی جزیره

ی شلمچه و ماه آغاز شود، و از ابتدای بهمن قوای ایرانی در دو منطقهقرار بود حمله در بیستم بهمن

د. گروه ها را از محور فاو منحرف کننالرصیییاص عملیاتی ایذایی را آغاز کردند تا توجه عراقیی امجزیره

ی خیزران از ها گسیل نشده بود و ماموریتی مهمتر داشت. منطقهشوشتری اما با هدف انحراف توجه عراقی

شکیل میشاخه شوده میهای اروندرود ت شهشد که مانند بادبزنی گ شمال غربی شد تا در نهایت به گو ی 



169 

 

ه همراه گزارشهای مردم محلی نشان سرنشین گرفته بودند، بخلیق فارس بریزد. عکسهایی که هواپیماهای بی

 ها از چند سال قبل از آغاز جنگ تاسیسات بزرگی در این منطقه ساخته بودند. داد که عراقیمی

شیید که با نیزارها و بخشییهای کوچکی از های درهم و برهم رودخانه تشییکیل میخیزران از شییاخه

رها هم به خاطر انبوه بودن نیزارها و دشواریِ شدند. منطقه مسکونی نبود و حتا ماهیگیخشکی از هم جدا می

افتاد. برای همین هم ساخته شدن این تاسیسات در آن منطقه برای همه رانی، به آن طرف گذرشان نمیقایق

شان می سهای هوایی ن سط باتالقها عجیب بود. عک ساختمان گِردِ بزرگ را در و شبیه به یک  داد که چیزی 

شکل بنا به یک ساخته شیدهاند.  سرپو ستادیوم  ساختمانی دایرها شبیه بود. یعنی  شکل بود با ی کوچک  ای 

رسید. با توجه به این که زمینِ آنجا مردابی سقفِ خمیده و دیوارهای بتونی ضخیم، که قطرش به سی متر می

شواری بود و عراقی شرایط کار خیلی پرخرن و د ساختن چنین بنایی در آن  ست دلیل خوبها میبود،  ی بای

گذاری در آنجا داشییته باشییند. در جریان جنگ، این تاسیییسییات هیچ وقت مورد اسییتفاده قرار برای سییرمایه

شده بود، و نه حتا قایقهای توپدار عراقی و هاورکرافت شلیک  شکی از آنجا  شان برای نگرفته بود. نه مو های

 اند؟ د که آنجا را برای چه ساختهتعمیر و نگهداری به آنجا وارد شده بودند. از این رو برای همه سوال بو

وقتی زمان عملیات فاو فرا رسییید، این شییایعه روان یافت که این تاسیییسییات در اصییل یک مرکز  

ست. اگر این طور بود، عراقی شده ا ساخته  ست و برای روز مبادا و موقعیتهای تدافعی  شرفته ا ها موشکی پی

سقوط فاو از آنجا به عنومی ستند حتا بعد از  ستفاده توان ان پایگاهی مهم برای پاتک زدن به نیروهای ایرانی ا

کنند. دور افتاده بودنِ منطقه، و خارن از دسیییترس بودنش هم مزید بر علت بود و الزم بود به هر ترتیب از 

شتری و چهار تکاور دیگر ماموریت داده  شو شود. با این منطق بود که به بهروز  شدن آنجا جلوگیری  فعال 

گذاری کنند و به آن تاسیسات طوری آسیب برسانند که بعد از حمله آنجا بروند، و منطقه را بمب بودند تا به

 نتواند اختاللی در کارهای ایرانیان ایجاد کند.
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شت که از همه  صرار دا شت و ا شتری نام همرزمانش را به یاد دا شو شمان یاد بهروز  شان در گزار

سلیمی، رسول  مهرجو و فرزاد کماندار، اینها تکاورانی بودند که همراه او به شود. حمید مرزبان، محمدرضا 

شده بودند. همه ستاده  شاهد ماجرا بود که زنده ماند. در بین عملیات فر شده بودند و بهروز تنها  شهید  شان 

سر تخریب هم بود و دوره سان بود، که اف ی این افراد، حمید مرزبان مردی بلند قامت و تنومند از اهالی خرا

اش در فنون دسییتیافوس را در دوران شییاه دیده بود. فرزاد کماندار سییاکن سیینندن بود و گذشییته از چیرهد

سول مهرجو زاده شده بود. ر شان  سات همراه سی سایی تا شنا ی آبادان و رزمی، مهندس قابلی بود که برای 

شید و در یمسیئول ارتباط و بیسییم گروه بود. محمدرضیا سیلیمی هم متخصیص مواد منفجره محسیوب م

 های قدیمی شمال تهران زاده شده بود.محله

در خط مقدمِ جنوب حرکت کردند و با  از پایگاهی 1364بهمن ماه سال شبِ پانزدهم گروه در نیمه 

صدا داشت، به سمت تاسیسات خیزران پیش رفتند. حدس یک قایق بادی که موتوری دستکاری شده و بی

شیییده باشییید، و به همین دلیل در حد امکان تجهیزات فلزی کمی با گذاری زدند منطقه به شیییدت مینمی

ی نیروهایی در این ها رسیییده بود، از ترابری عمدهخودشییان برداشییته بودند. خبرهایی که به قرارگاه ایرانی

ها شییک کرده بودند که شییاید این پایگاه تخلیه شییده باشیید. با این وجود داد، و حتا بعضیییمنطقه خبر نمی

افکن ایرانی آن حوالی را بمباران کرده بود. اما یشییگیری از درمان بهتر بود. چندی پیش یک بمبهمیشییه پ

ای ندیده است. به همین دلیل هم الزم شده بود گروه شوشتری را به داد که تاسیسات صدمهعکسها نشان می

 آنجا بفرستند.

ریزی به شییدند و طبق برنامههای خیزران وارد گروه شییوشییتری پاسییی بعد از نیمه شییب به باتالق 

های انفجاری وجود نداشت. باتالقها و نیزارها کامال آرام های آبی و تلهتاسیسات رسیدند. هیچ اثری از مین

گذاشییتند، ای که معموال این طرف و آن طرف کار میهای انفجاریبود و هیچ اثری از نیروهای عراقی یا تله
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به قدری آسان و سریع انجام شده بود، که وقتی به تاسیسات رسیدند، شد. حرکت بهروز و یارانش دیده نمی

شان را میزدند البد تلهحدس می سیرهای عادی ای انتظار ست بود و از م ستی دورد شد. این منطقه به را ک

با وجود این عراقی ظامی بیرون بود.  یات ن گاهعمل پای تا کیلومترها اطراف  ند و معموال  های ها ترسیییو بود

 کردند. گذاری میشان را میننظامی

ای به به هر صییورت، حدود سییاعت دوازده و نیم شییب بود که گروه شییوشییتری بدون هیچ حادثه 

صله سیدند. در فا سات ر سی شدند و بقیهنزدیکی تا سات همه از قایق پیاده  سی سیر را با ی هزار متری تا ی م

شتر از میان مردابها طی کردند. همچنان خبری از  سط مین و تلهاحتیاط بی ی انفجاری نبود. با وجود آن که و

ها رسیدند، از زمستان بود، شبی دم کرده و به نسبت گرم بود و گروه وقتی به پشت دیوارهای پایگاه عراقی

 شان ریخته بود، کالفه شده بودند. عرقی که درون نقاب غواصی

تفاوت داشییت. از آنچه که در تاسیییسییات خیزران با آنچه که از عکسییهای هوایی معلوم بود خیلی  

بود  نمود و ارتفاعی کمتر داشت. در اصل به یک ساختمان گِردِ دوطبقه شبیهشد کوچکتر میعکسها دیده می

اش یکپارچه و ای نداشییت و دیوارهای بتونیکه دیوارهایش در زمین فرو رفته باشیید. سییاختمان هیچ پنجره

وارد سییاختمان شییوند، اما دیدن دیوارهای محکم و بی  از پنجره ی اول گروه آن بود کهروزنه بود. برنامهبی

ی های هوایی نشییان داده بود که روی سییقف بنا هواگیر یا روزنهمنفذ این نقشییه را نقش بر آب کرد. نقشییه

شم سقف چ سب دیگری وجود ندارد و به همین دلیل هم بهروز از باال رفتن از دیوارها و آزمودن  شی منا پو

دود یک ساعتی گروه در اطراف ساختمان جستجو کردند تا شاید ورودی دیگری پیدا کنند. اگر کرد. برای ح

ها و راههایی برای خرون موشیک وجود داشیته بایسیت دریچهآنجا به راسیتی یک پایگاه موشیکی بود، می

شانه شد. اما چنین چیزی را نیافتند و هیچ ن شهای متحرک در دیواربا ساختمان پیدا  ای از راه بر زمین یا بخ
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سیار محکم هستند. از این رو کار گذاشتن مواد نکردند. دیوارها بتونی بود و بمباران شان نشان داده بود که ب

 کرد و الزم بود به درون ساختمان نفوذ کنند.منفجره روی دیوار دردی را درمان نمی

کم بسییته شییده بود. در جریان جسییتجو به درهای فلزی سیینگین سییاختمان بر خورده بودند که مح 

های عراقی خبری نبود. هیچ معلوم نبود چرا شیید و از گشییتیعجیب این بود که هیچ جا نگهبانی دیده نمی

سط مردابها رها کرده شده را این طور بدون نگهبان در و ستحکم و ایمن  ستجوی ساختمانی چنین م اند. ج

سید و محم ساختمان بعد از دقایقی به نتیجه ر ضلگروه در اطراف  ست مجرای خروجی فا ضا توان آب در

شد و درون ی عظیمی بود از جنس فوالد که از دیوار ساختمان خارن میساختمان را پیدا کند. این مجرا لوله

گشییتند تا از آنجا به درون تاسیییسییات نفوذ کنند. ای بود که دنبالش میرفت. این همان روزنهزمین فرو می

صبح بود که م شدند در دیوارهساعت نزدیک به دوی  شوند.  ی لولهوفق  شکافی ایجاد کنند و از آنجا وارد 

شان را همان جا از تن در آوردند و پیامی رمزی به مرکز سوسنگرد همه لباسهای غواصی و تجهیزات اضافی

بر داد. بعد در حالی که تنها لباس سیاه چسبانی شان برای نفوذ به تاسیسات را نشان میفرستادند که آمادگی

 های یوزی سبکی بر دوش داشتند، از شکاف به درون خزیدند و وارد لوله شدند.تن و مسلسل

آب ساختمان ساخته شده بود. اما عجیب بود که همان طور که انتظار داشتند، لوله برای انتقال فاضل 

شک بود و به نظر می ست. بهروز که پتقریبا خ شده ا صرف ن سات م سی ست آبی در تا سید مدتها شاپیش ر ی

شانی اش را روشن کرد و با دیدن انبوهی از موشها که به همرزمانش به درون لوله خزیده بود، چراا روی پی

ای از لجن پوشیده شده بود. گریختند، جا خورد. زمین زیر پایش سفت و خشک بود و تنها با الیهاطراف می

بنابراین جمعیت زیادی در سیییاختمان  داد مدتهاسیییت آب زیادی از این مجرا عبور نکرده واین نشیییان می

 شود. سکونت ندارد و فعالیتی صنعتی مانند ساخت و مونتاژ موشک در آنجا انجام نمی
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هایشییان بود که از ظلمت ی نور چراا قوهگروه برای دقایقی در سییکوت پیش رفتند و تنها باریکه 

سیار تند و بدِ گندیدگی در لوله پیچیدمحض محیط می ست. بوی ب ه بود و این با توجه به نبودِ آب خیلی کا

ی دلخراشیییی که ناگهان در برابرشیییان قد علم کرده بود، غیرعادی بود. کمی جلوتر، همه در اطراف منظره

شد که ی مردی دیده میایستادند، و در سکوت به هم نگاه کردند. روی زمین جسد متالشی شده و پوسیده

شی از  شده بود. هنوز بخ سکلت  سپید و کوتاهش بر جمجمهتقریبا ا شها موهای  اش باقی مانده بود، اما مو

گوشت صورتش را کامال خورده بودند. جسد یونفرم افسرهای عراقی را بر تن داشت و از روی عالیم روی 

سرنیزهاش معلوم بود که زمانی رتبهشانه شتش  ست. در پ شته ا سرگردی دا سته فرو رفته بود و ی  ای تا د

 زخم در نهایت او را از پا در آورده است.  معلوم بود همین

بهروز روی جسیید خم شیید و با احتیاط سییرنیزه را از پشییت جسیید بیرون کشییید، و به دوسییتانش  

شاره سرنیزها سر تکان دادند. این  سرنیزه  شکل و طرح  ی تفنگهای کالشینکفی بود که ای کرد. همه با دیدن 

ستفاده میعراقی ستهها ا کردند. حمید به محل فرو رفتن عالمت ارتش عراق را حک میاش کردند و روی د

شاره کرد و زمزمهسرنیزه در مهره سد و بعد به ردِ طوالنیِ روی لجنها ا شت ج زخم او را »کنان گفت: های پ

سافت زیادی را قبل از مرگ روی زمین خزیده. او را فلق کرده و بعد  نکشته، نخاعش را قطع کرده. ببینید، م

 « اند که اینجا به تدریق بمیرد.هرهایش کرد

نیازی به توضییح نبود و از سیرنیزه معلوم بود کسیی که چنین سینگدالنه این سیرگرد را زخم زده، 

سیم  سول نورش را روی زمین انداخت. طرحی محو از خطوطی روی زمین تر ست. ر خودش عراقی بوده ا

سرگرد بخت شتشده بود. انگار  سد و با این هدف با انگ شیده بود چیزی بنوی شته قبل از مرگ کو انش برگ

خواسییته قبل از مرگ چیزی لجنها را کنده و نقشییی رویشییان ترسیییم کرده بود. اول همه فکر کردند او می

سد. چون خطوط به کلمه شهای باقی بنوی شت. اما وقتی نور را از جهتهای مختلف روی خرا شباهت دا ای 
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ست. مانده بر لجنها انداختند، دریافتند که این کلمه سی نی سه عالمت کنار هم ای به عربی یا فار روی زمین 

اش عالیمی بود که داد. بقیهمعنی می« بپرهیزید از»که « حذر من»کشییییده شیییده بود. دوتایش عربی بود: 

برایشان معنایی نداشت و بیشتر به خطی کق و معون شبیه بود. اما معلوم بود با دقت و وسواس زیاد کشیده 

 «wIdحذر من »ردِ رو به مرگ، تراشیده شده بود: اش چندبار با فشار انگشت مشده است و حاشیه

 «این یعنی چه؟»رسول به آرامی گفت:  

هایشان را در اش را باال انداخت و اشاره کرد که باید به راهشان ادامه دهند. همه مسلسلبهروز شانه

صدا  خفه ست گرفتند و  شتری به ها را بر لولهکند سوار کردند و با احتیاط بی شروی ادامه دادند. هایش  پی

شعابهای کوچکی از لوله صلی خارن میکمی جلوتر، ان شی یا شد. لولهی ا صلی احتماال به مرکز گرمای ی ا

ساختمان میفاضل سید، که احتماال با تدبیری امنیتی محافظت میآب مرکزی  دادند شد. بنابراین ترجیح میر

های تر از بقیه بود، از یکی از لولهسول که فرزتر و ریزاندامراه دیگری را برای ورود به ساختمان پیدا کنند. ر

شییید باال رفت و اشیییاره کرد که دنبالش بروند. به این ترتیب همه فرعی که جریان هوایی درونش حس می

شیبِ تندِ یک لوله سیدند و بعد برای مدتی در  ضایی گشوده ر سینه خیز پیش رفتند، تا آن که به ف ی باریک 

ای فلزی، خود را در راهرویی بتونی و باریک یافتند. همه جا کامال تاریک بود، اما در دریچه از گذشیییتن از

اند. پیشتر رفتند و به راهرویی کاری شده بود و معلوم بود به درون ساختمان نفوذ کردهاین راهرو زمین کاشی

سقفش آویخته بود. هیچ اثری از عراق سیدند که چراغهایی پرنور بر  شم نمییبزرگتر ر خورد و این ها به چ

خواستند دری را ای که به انتهای راهرو رسیده بودند و میخیلی عجیب بود. جلوتر رفتند و درست در لحظه

شدن در اختیارشان نمی شد. راهرو جای زیادی برای پنهان  صدایی برخاست و در باز  شت و بگشایند،  گذا

ود. این بود که همه خود را به دیوار چسیییباندند و برجای چراغها هم مجالی برای تاریکی باقی نگذاشیییته ب

 ها را به رگبار ببندند.خود خشک شدند. همه در را نشانه گرفته بودند تا در صورت لزوم عراقی
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رفت، از آن عقب راه می در باز شیید و یک سییرباز عراقی در وضییعیتی عجیب، در حالی که عقب

ت و همچنان پشت به گروه باقی ماند. گوشش را به در چسبانده گذشت و در را با احتیاط و بدون صدا بس

شت عبور می شتند از آن پ سانی بود که دا صمیم گرفت. اگر بود و انگار نگران ک سرعت ت کردند. بهروز به 

سرش را چند درجه می ضعیت به راهرو چرخاند، آنها را میعراقی  دید. خیلی عجیب بود که مردک با این و

خبر مانده بود. سرباز عراقی مرد جوانی بود و بدنی تکیده داشت. وقتی به ز از وجودشان بیوارد شده و هنو

صدا خود را به راهرو خزید، طوری حرکت می سر و  ست. بهروز بی  صدمه دیده ا کرد که انگار یک پایش 

روی اش بیرون آورد، و با یک حرکت دسییتش را اش را از کنار چکمهپشییت سییر او رسییاند، چاقوی جنگی

دهان سرباز گذاشت و چاقو را روی گلویش فشرد. چاقو نیشی به پوست گردن مرد وارد آورد و باعث شد 

 «ششش»او بر جای خود خشک شود. بهروز با صدایی بسیار آرام در گوش مرد گفت: 

ستانش را باال برد و بیی نامنتظره بهتسرباز عراقی که از این حمله شده بود، د و حرکت ماند زده 

صییدایی هم نکرد. بهروز آماده بود تا با برخاسییتن اولین صییدا، گلویش را ببرد. مرد عراقی مقاومتی نکرد و 

ها سر گذاشت بهروز او را چند قدم از در دور کند. بعد تازه رسول و حمید را دید و متوجه شد که با ایرانی

اش هایی نکرد، و انگار از این که اسیر کنندهو کار پیدا کرده است. اما بر خالف انتظار بهروز، تالشی برای ر

عراقی نبوده، آسوده هم شد. او با دستانی که باال گرفته بود، به در اشاره کرد، و با انگشتانش عدد دو را نشان 

اش را نگاه کرد. مرد عراقی با وجود ظاهر تکیده و ناتوانش، بدنی داد. بهروز کمی چرخید و از پهلو چهره

صورتش جوان میورزیده و نیر شت.  شمانش از نمود، با این حال ته ریش چند روزهومند دا شت و چ ای دا

وحشت گشاد شده بود. چند ثانیه بعد از آن که مرد به آنها اشاره کرد، صدایی از پشت در برخاست. معلوم 

صحبت می شت با هم  ست به گوش نمیبود که دو نفر دارند در آن پ شان در صدای سید و بیکنند.  شتر به ر

شان لرزان بود و یکیزمزمه صدای شت. با این حال  شباهت دا شان با هیجان یک جمله را چند بار تکرار ای 
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ی در قرار شیان روی دسیتگیرهکرد. انگار قصید داشیتند در را باز کنند و وارد راهرو شیوند. دسیت یکیمی

ند سیییر و صیییدا به پا نکنند، دادگرفت و صیییدایی از فلز در برخاسیییت. چهار تکاور دیگر که ترجیح می

سل سل شیدند و منتظر ماندند. به نظر میم شان را بیرون ک شان را بر دوش آویختند و چاقوهای سید مرد های ر

 عراقی راست گفته باشد و در آن طرف در تنها دو نفر ایستاده باشند. 

ست در لحظه شنهدر صدای جیغ اش چرخیده بود و میای که در تا نیمه روی پا شود،  رفت تا باز 

سید. جیغ به نعره شتناکی به گوش ر شبیه بود، اما چندان نیرومند و دردآلود بود وح ی مردی در حال مرگ 

ند. سییرباز سییاخت. صییدا به قدری دلخراش و مهیب بود که همه بر جای خود لرزیدکه ذهن را منجمد می

عراقی که تا این لحظه در دستان بهروز آرام گرفته بود، ناگهان به لرزه افتاد و زانوانش چندان مرتعش شد که 

کرد خون با این صییدای جیغ در رگهایش یخ بسییته، برای یک نزدیک بود به زمین بیفتد. بهروز که حس می

های بعدی آماده کند. اما به موقع متوجه شیید لحظه حرکتی کرد تا گلوی سییرباز را ببرد و خود را برای خطر

صداهایی  سی نمایان و  ست. آن دو با هرا شته ا شترین تاثیر را به جا گذا شت در بی صدا بر دو نفرِ پ که این 

سوی  شان در راهروی آن صدای پاهای لرزان به هم چیزهایی گفتند و در را رها کردند و آنجا را ترک کردند. 

محو شد. اما پیش از آن یک بار دیگر صدای جیغ برخاست و این بار به صدای  در، به تدریق در دوردستها

 زنی شباهت یافته بود. 

گروه در سییکوت همچنان گوش به زنگ ایسییتاد. چند دقیقه گذشییت و سییکوتی کامل بر همه جا 

بعد ی بهروز در فلزی سنگین را گشود و بی سر و صدا به پشت آن سرک کشید. حاکم بود. حمید با اشاره

 «شود.هیچکس نیست. بخت یارمان بود که در را باز کردند، از پشت قفل می»بازگشت و به آرامی گفت: 

پشتش راهروست یا »بهروز بدون این که از فشار چاقویش بر گلوی مرد عراقی کاسته شود، گفت: 

 «اتاق؟
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 «ی شوفاژهایشان باشد.کنم موتورخانهاتاق بزرگی است. فکر می»محمدرضا گفت: 

 «دانی؟فارسی می»بهروز به آرامی چرخید و روبروی مرد عراقی قرار گرفت و به او گفت: 

 «فارسی؟ ال. ال فارسی...»سرباز گفت: 

سول از همه بهتر عربی می ضای گروه، ر سخنانش را در بین اع شاره کرد تا  ست. بهروز به او ا دان

شوی. کلکی در کارت است، بالفاصله کشته می خوب گوش کن. اگر صدایت در بیاید یا ببینیم»ترجمه کند: 

 «فهمیدی؟

رسول ترجمه کرد و سرباز با وحشت سرش را تکان داد. بهروز چاقو را از روی گلویش برداشت و 

توانست درست روی پایش بایستد، روی زمین حمید با بندی دستانش را از پشت بست. سرباز که انگار نمی

یده و گردآلودش پریده بود و عرق از پیشیییانی نشیییسیییت و به دیوار تکیه داد. رنگش اش بر موهای ژول

 «گفتند؟فهمیدی اون دوتای پشت در به هم چی می»ریخت. بهروز به رسول گفت: می

گفت باید فرار شییان مرتب میزدند. فقط یکینه راسییتش. جویده جویده حرف می»رسییول گفت: 

 «کنیم.

 «منظورش چی بود؟گفت؟ یعنی خودشان را می» محمد رضا گفت:

 «خواست فرار کند و آن یکی مخالفش بود...شان انگار میدانم. ولی یکینمی»رسول گفت: 

ها! تاسییییسیییات به این محکمی، آن وقت اینها همه دارند از دسیییت هم فرار  عجیبه»فرزاد گفت: 

 «کشند. چه خبر شده اینجا؟کنند و همدیگر را میمی

زمین نشییسییت و در حالی که رسییول نقش مترجم را برایش ایفا  بهروز در مقابل مرد عراقی روی

ببین جوون، ما برای کشتن تو اینجا نیومدیم. ماموریتی داریم و بعدش میریم. بگو ببینم اینجا »کرد، گفت: می

 «چه خبره؟
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شروع کرد به حرف زدن. به قدری آرام  سرباز  سخنانش را ترجمه نکرده بود که  سول کامل  هنوز ر

زودتر »اند. سرباز گفت: کرد آن دو نفر هنوز پشت در کمین کردهزد که انگار گمان مییاط حرف میو با احت

دانم چطوری برگردیم از اینجا بروید. من راه خرون را بلدم. بیایید برویم. فقط مرا همراه خودتان ببرید. می

 «ها راه زیادی نیست.به مردابها. بعدش تا خط ایرانی

خواهی از اینجا بروی؟ چرا سربازها اگر بخواهیم برگردیم، راه را بلدیم. تو چرا میما »بهروز گفت: 

 «آن صدای جیغ چه بود؟ خواهند از اینجا فرار کنند؟می

کشد. شیطان تان را میتا فرصت دارید اینجا را ترک کنید. بگذارید من هم بیایم. همه»سرباز گفت: 

شت. باید ت شده و همه را خواهد ک شما میآزاد  ست از اینجا فرار کنیم. ببینم...  خواهید اینجا ا هنوز وقتی ه

بمب اتمی بیندازید، نه؟ شاید بمب شیمیایی هم او را بکشد. گاز خردل را امتحان کردیم... فقط نیرومندترش 

 «کرد.

ببینم، درسیییت داری ترجمه »کرد، گفت: فرزاد با تعجب به رسیییول که این حرفها را ترجمه می

 «؟ این چرت و پرتها چیه میگه؟کنیمی

 «ها رو میگه. دیوانه شده به نظرم.واهلل همین»رسول گفت: 

الذبیح، الذبیح، » بعد برگشیییت و به عربی چیزی از مرد پرسیییید. مرد به لرزه افتاد و زیر لب گفت:

 «الذبیح الشیطان

 «پرسیدم صدای جیغ مال کی بود و میگه قربانیِ شیطان.»رسول با تعجب گفت: 

دهانش را یک »بهروز برخاسییت و چاقویش را در غالف جای داد. بعد به محمدرضییا اشییاره کرد: 

ای اختراع ها سییالح مخفیجوری ببند که سییر و صییدا نکند. باید برویم ببینیم اینجا چه خبره. شییاید بعثی
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میایی جدید باشد. کنند. بعید نیست یک گاز شیمی اند و دارند آن را روی سربازهای خودشان آزمایشکرده

 «اگر این طور باشد، باید اینجا را کامال از بین ببریم.

ست و بندی را دور پاهایش پیچید و گفت:  ضا دهان مرد عراقی را با نواری ب این را همین »محمدر

 «میرد که...طوری اینجا باقی بگذاریم؟ اگر برنگردیم می

بدهد. تعادل روحی هم ندارد که چیز بیشتری شود ولش کرد. ممکن است لومان نمی»رسول گفت: 

 «بریمش.ازش در بیاید. بگذارید باشد و اگر سر راه برگشت از اینجا گذشتیم همراه خودمان می

شت. همان طور که  گروه با این حرف دوباره آرایش رزمی گرفت و با نظم و ترتیب از درِ فلزی گذ

ا عبور سییربازها از در به آنجا رسیییده بودند. درِ فلزی محمدرضییا گفته بود، بخت یارشییان بود که همزمان ب

شت و با چرخی بزرگ قفل می ست محکمی دا ساختمان میچفت و ب شد بازش کرد. شد و فقط از درون 

اند. آنان بعد از آب به ساختمان نفوذ کند، اندیشیده بودهمعلوم بود طراحان آنجا به این که کسی از راه فاضل

کرد. گروه هایش با وزوزی آرام کار میی بزرگ و مجهزی وارد شییدند که دسییتگاهرخانهعبور از در به موتو

راهش را ادامه داد و از آنجا به راهروی دیگر وارد شیید و بعد به اتاقی که انگار رختکن بود رسیییدند. اتاق 

آن  ی ضییخیم رویرختکن به دری با چفت و بسییت فراوان و تجهیزات هواگیری راه داشییت که از شیییشییه

شت یک اتاقک تعویض لباس بود که میمی شتش را دید. در آن پ وارهایش چندین لباس شد روی دیشد پ

زردِ گشاد و ماسکهای اکسیژن را دید که بر دیوارها آویخته بود. دری دیگر با همین استحکام در سوی دیگر 

ست. بهروز  شد و معلوم بود واقعا نوعی پژوهش علمی و احتماال نظامی دراتاق دیده می اینجا انجام گرفته ا

ها در آنجا های بدنام و وحشتناکی است که بعثیدر اینجا حدس زده بود که این تاسیسات یکی از آزمایشگاه

شیمیایی می سیران جنگی آزمایش میسالح  سی یا ا سیا کنند. با این وجود سازند و تاثیر آن را بر زندانیان 
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کوشییییدند از آن بگریزند، غریب ها میبود و این که خودِ عراقیمحل قرار گرفتن این تاسییییسیییات عجیب 

 نمود.می

شده ختم می شت و با پلکانی به طبقهراهرویی که به این اتاقک هوابندی  های شد، همچنان ادامه دا

آب و زیرِ زمین وارد سییاختمان شییده بود و بنابراین حاال در باالیی راه داشییت. گروه از راه مجرای فاضییل

آمد و احتماال بخش سازمانی و اداری تاسیسات همان ی آن قرار داشت. صدای جیغ از باال میترین طبقهپایین

نمود و اگر حدس بهروز درسیت بود، باال قرار داشیت. با این وجود اتاقک هواگیری شیده بسییار مرموز می

شد. بهروز چند سوی این اتاقک قرار گرفته با سلول زندانیانی در آن  ضای خانواده بعید نبود  اش را تن از اع

ی در جریان بمباران شیمیایی سردشت از دست داده بود. ممکن بود در آن طرف این اتاقک به اسنادی درباره

شیمیایی و میکربی عراقی سالحهای  ضر نبود این بخت را نادیده بگیرد. به فجایع  ست یابد و بهروز حا ها د

رسید ماموریت اصلی آنها که شد، به نظر میساختمان دیده می ای که در اینهر صورت با توجه به آشفتگی

ضایش مدام در بمب ساتی که اع سی شود. تا سادگی انجام  ساختمان و خنثا کردن کارکردش بود، به  گذاری 

 حال کشتن همدیگر و فرار کردن از آن باشند، کارآیی نظامی زیادی نداشت.

کنم رازِ فکر می»فت. به دوستانش اشاره کرد و گفت: بهروز با تکیه بر این دالیل تصمیم خود را گر

رویم و آن طرف این شوند را پشت این اتاقک پیدا کنیم. من و فرزاد میها چرا اینجا دیوانه میاین که عراقی

گردیم. ممکن است مواد شیمیایی یا میکربی خطرناکی در آن طرف باشد که ما نتوانیم درست از اتاقک را می

ها را در حد امکان اسیییر کنید و اگر الزم ها باال بروید، عراقییاییم. بنابراین شییما سییه تا از پلهاش بر بپس

شتند و پایگاهشان این قدر خلوت است، آن باشد که دیدید بکشیدشان. فکر می کنم دلیل این که نگهبان ندا

های زیادی روبرو شییوید. به هر کنم با عراقیاند. فکر نمیشییان فرار را بر قرار ترجیح دادهبیشییتر پرسیینل

ی میانی مواد منفجره را کار بگذارید و از همین راه برگردید. اگر ما زنده مانده بودیم، صیییورت در طبقه
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سیر می سرباز بینیم و از توی همان لوله بر میهمدیگر را در همین م سر ما آمد، بروید آن  گردیم. اگر بالیی 

 «ال داستانهایی برای تعریف کردن دارد.را هم همراه خودتان ببرید. احتما

یاط در اتاقک ها باال رفتند و بهروز و فرزاد با احتبه این ترتیب رسییول، محمدرضییا و حمید از پله

شودند. چرخِ کنترل کننده شده را گ صدای فیسِ هواگیری  ی قفل در با نرمی در جای خود چرخید و در با 

شدند و بعد از شد. هردو وارد  شت هم باز می بلندی باز  شدند در از پ ستند. این که مطمئن  شود، آن را ب

شتند که تا درِ ورودی سته نمیاتاقکهای آزمایشگاهی مجهز از این دست معموال مکانیسمی دا شد، درِ شان ب

شد، و این برای جلوگیری از نشت مواد شیمیایی را میکروبی بود. با این ماند و باز نمیشان قفل میخروجی

شد. وجود  شته با شدن به رمزی نیاز دا شت، ممکن بود در برای باز  اگر آن طرف این اتاقک زندانی وجود دا

ی دیگری از درون باز کرد. هردو در شیید به سییادگی با چرخاندن دسییتهاما این طور نبود و انگار در را می

روی لباسییهای  های بزرگی رااتاقک لباسییهای گشییاد و پالسییتیکی زرد را پوشیییدند و دسییتکش و چکمه

ستند و از درِ بعدی عبور کردند. پشت این در، نظامی شان ب شان به تن کردند. ماسک گاز را هم روی صورت

اندود داشییت. بر خالف بخشییهای هایی گلیک راهروی طوالنی و کق و کوله بود که زمینی خاکی و دیواره

ستقیم در درون زمین کنده بودند ست  دیگر پایگاه، اینجا را انگار م شان تنها این بوده که گذرگاهی در و هدف

شمعیِ کم سیار باریک و نمور بود و در هر ده قدم یک المپ  سقف آویخته کنند. راهرو ب سیمی از  نور بر 

سرعت پیش رفتند. فرزاد گفت:  شه. راهش باریکتر از اونه که »بود. با  سلول زندان با گمان نکنم این پایین 

تر شد. بهروز هم سرش را به عالمت تایید تکان داد و کمی خیالش راحت« ه.ای رو ازش رد کنکسی زندانی

 شان ناتوان بماند.هیچ دوست نداشت در اینجا با زندانیانی بیمار و رو به مرگ روبرو شود و از رهاندن

ی چاه یک نردبان فلزی محکم راهرو پس از مسیییافتی طوالنی به چاهی بزرگ رسیییید. در دیواره

رسید و معلوم بود مسیر جز همین گذاشته بودند. درون چاه کامال تاریک بود. راهرو در همین جا به پایان می
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ند. آبی که از شیییان را روشییین کردند و وارد چاه شیییدی دیگری ندارد. چراغهای روی پیشیییانیچاه دنباله

شییان را خیس کرده بود و بند مسییلسییل بر کرد، روپوشییهای پالسییتیکیهای راهرو و چاه چکه میدیواره

 خورد.  شان مدام سُر میدوش

سبه سافتی دور از انتظار ادامه یافت. طوری که طبق محا سی متر در چاه برای م ست کم  ی بهروز د

شان روشنایی چراغی را دیدند، برسرعتشان افزودند و در پایین عمق زمین پیش رفته بودند. وقتی در زیر پای

چاه به اتاقکی رسیییدند که المپ پر نوری بر سییقفش آویزان بود. باز راهرویی دیگر در فراسییوی این اتاقک 

تر و عرض راهرو بیشتر بود. پس از مسافتی اندک، راهرو پایان یافت و ها خشکشد. این بار دیوارهدیده می

شد. یار بزرگی در برابرشان دهان گشود که محیط مه گرفته و پهناورش با چند نورافکن روشن میفضای بس

اش در این فضا قرار ی خمیده و پلکانیشد که بخشی از دیوارهآسایی دیده میی این فضا، بنای غولدر میانه

شهای دیگری در دیوارها فرو رفته بود. مثل این بود که کل یک هرم  شت و بخ صری در زیر خاک فرو دا م

رفته باشد و کاوشگران با کندن راهروهایی از یک زاویه به بخشی از آن دست یافته باشند و اطراف یکی از 

ی ی این هرمِ فرو رفته در خاک، دروازههایش را خاکبرداری کرده باشییند. در همان بخشییی از دیوارهضییلع

شید. دروازهین میشد که زیر نور چراغها با جالیی زرعظیمی دیده می شی که درخ شوده بود. بخ ها نیمه گ

شده بود و روی دیواره سپید پوشیده  ی هرم که از خاک بیرون آمده بود و نمایان بود، از پوششی مرمرین و 

 شد و سکوتی محض بر محیط حاکم بود.کاری کرده بودند. در هیچ جا کسی دیده نمیتمام سطحش کنده

شید تا هرددقیقه ضایی چنین بزرگ و هرمی مرمرین در آن پایین بیرون ای طول ک و از بهتِ دیدن ف

 «شبیه زیگورات چغازنبیله. ولی چقدر بزرگه...»بیایند. بعد بهروز گفت: 

ببین چقدر سییالمه، چطور ممکنه چنین چیزی را در این زیر کشییف کرده باشییند و »فرزاد گفت: 

 «ی مهمه...صدایشان در نیامده باشد؟ این یک اثر تاریخی خیل
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دونم چرا این هوا خوبه. نمی»بهروز با احتیاط ماسک اکسیژن را از روی صورتش برداشت و گفت: 

 «کاری کرده بودند.همه برای ورود به اینجا محکم

 «بو. مراقب باش.شاید میکروبی چیزی اینجا باشد، یا یک گاز سمیِ بی»فرزاد گفت: 

ام. شده یک بار قبال شیمیایی توانم راحت حرکت کنم.میبا این لباس دست و پاگیر ن»بهروز گفت: 

کنم شوم. تازه، فکر میگردم. دارم در گرما و دمِ این لباسها خفه میاگر دیدم حالم به هم خورد، فوری بر می

 « ها چیزی را از بیرون وارد این محیط نکنند.لباسهای برای این بوده که بازدید کننده

بیرون آورد و مسییلسییلش را بر پشییتش آویخت و با سییرعت به طرف بهروز روپوش زردش را 

ستش دروازه سها را در آورد و دو ها پیش رفت. فرزاد هم یک لحظه مکث کرد و بعد از او پیروی کرد و لبا

دار و نشسته شد که مردی ریشآسای سنگی سیاه دیده میی در معبد دو تندیس غولرا دنبال کرد. در آستانه

مثل تخت جمشیده. »داد که بدنی شبیه به گاو و بالهایی نیم گشوده بر پشت داشت. فرزاد گفت: را نشان می

 «شاید اینجا یک کاخ بوده باشد؟

اند، به زیگورات چغازنبیل شبیهه. فکر فکر نکنم. تا اینجایی که از خاک بیرونش آورده»بهروز گفت: 

ته؟ خیلی از آثار باستانی دیگری که در شوش و شیراز کنم معبد بوده. اما چطور توی این عمق زیاد قرار گرف

 «هست، پایینتره.

ستانه سطح دروازهوقتی به آ سر  سرا سیدند، دیدند که  ی مفرغین را با نمادها و عالیمی ی دروازه ر

اند. بهروز به درون دروازه سییرک کشییید. چراا روی اند و با خط میخی چیزهایی را رویش کندهپوشییانده

ا که بعد از فرود از چاه خاموش کرده بود، دوباره روشن کرد تا بر ظلمت محض آنجا غلبه کند. اش رپیشانی

هایی پهن و بلند را پیش پایش نمایان کرد که از سنگ مرمر سرخ ساخته شده بود. از آنها باال رفت و نور پله

شده بود، خود را در اتاقبعد از عبور از راهرویی که کق و زاویه ساخته  سای کی یافت که تندیس غولدار  آ
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داد که چهار دست داشت و اش قرار گرفته بود. تندیس دیوی شاخدار را نشان میموجودی دیوآسا در میانه

بالهای حشره مانندش را گشوده بود و با پاهای خمیده و زشتش بر دوش زن و مردی تکیده و گریان ایستاده 

ای جاندار و زنده به نظر رسییید. در برابرش برای لحظه بود. مجسییمه به قدری طبیعی سییاخته شییده بود که

سنگی بزرگی دیده می سطح روییصندوق  شدند و با شد که  صندوق  شکافته بودند. هردو متوجه  اش را 

شبیه بود، که روی پوشش شیدن نوشته دقت آن را بررسی کردند. به تابوتی سنگی و عظیم  هایی آن را با ترا

اما درونش خالی بود. معلوم بود که چیزی در این صییندوق بوده و با شییتاب و  میخی تزیین کرده باشییند.

 اند. اند و آن را بیرون آوردهخشونت درِ سنگین و محکمش را شکسته

ستان»بهروز و فرزاد نگاهی به هم انداختند. بهروز گفت:  شتر یک مرکز حفاری با سیه. اینجا بی شنا

 «هاست؟چرا دست نظامی

ید چیزی که توی این صییندوق بوده ارزش نظامی داشییته. برای همین هم ارتش شییا»فرزاد گفت:

 «ها اومده و کار حفاری رو انجام داده...بعثی

شه ی آثار باستانی وقتی پیدا میاند چنین چیزی این زیر هست؟ همهاما چطور فهمیده»بهروز گفت: 

شی شه. این یکی کامال زیر مردکه بخ شده. این قدر ارفاع خاک باالش اش از روی زمین معلوم با ابها مدفون 

صال چطوری فهمیده ست. ا اند چنین چیزی این زیاده که دیوارها کامال خشکه و از رطوبت مرداب خبری نی

 «زیر هست؟ از باال که هیچی معلوم نبود.

شوند  اند، باعث شده سربازها دیوانهدونم. به هر صورت هرچی که اینجا پیدا کردهنمی»فرزاد گفت: 

 «و بیفتند به جان همدیگر.
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خوب، باز جای شیییکرش باقیه که اینجا آزمایشیییگاه بمب میکروبی پیدا نکردیم. بیا »بهروز گفت:

ستان سره کنیم. بعد از جنگ با سات رو یک سی سا وقتی بفهمن چنین معبدی این پایین برگردیم و کار تا شنا

 «هست، جشن میگیرن.

سخنان، هردو از معبد بیر شده را طی کردند با این  ضای پهناور خاکبرداری  سرعت ف ون آمدند و با 

و از همان چاه به اتاقک هواگیری شده بازگشتند. در طول مسیر به هیچ کس بر نخوردند و اصال معلوم نبود 

 ی حفاری عظیمی را اجرا کرده بودند، چرا چند نگهبان برایش نگذاشته بودند.کسانی که چنین برنامه

زدند دوستانشان د با سرعت و چاالکی از اتاقک هواگیری شده عبور کردند. حدس میبهروز و فرزا

شند. ماموریت شان را بک سمت اتاقک انتظار شند و در آن  شته با شان به نظر در این مدت بمبها را کار گذا

ای را تانیبایسییت وجود چنین اثر باسییرسییید. فقط بعد از انجام کار و انهدام آن سییاختمان میپایان یافته می

 ها کار حفاری آنجا را از سر بگیرند.شناسکردند تا بعد از پایان جنگ باستانگزارش می

شان ندیدند. با احتیاط از پلکان باال رفتند و  ستان شتند، هیچ اثری از دو وقتی از اتاقک هواگیری گذ

ساکت بود و هیچ کس دیده نمی شدند. همه جا آرام و  ساختمان  صلی  شهای ا شد. معلوم نبود چه وارد بخ

شت سه نفر دیگر را معطل کرده و مانع برگ سیار چیزی  سیری که آن دو طی کرده بودند ب شده، چون م شان 

 تر بود.طوالنی

شت. هیچ جا پلکان به طبقه شی از بنا بود که روی زمین قرار دا شت و این قاعدتا بخ ساختمان راه دا ی اول 

شنایی تمامای دیده نمیپنجره صنوعی تامین می شد و رو شروی کردند و به اتاقها با نور م شد. با احتیاط پی

سهای زیادی در  شیدند. یکی خوابگاه بزرگی بود که هیچ کس درونش نبود و رخت و لبا سرک ک چند اتاق 

وضییعیتی آشییفته در گوشییه و کنارش روی زمین ریخته بود. دیگری اتاق اجتماعات بزرگی بود که یک میز 
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کرد. اتاق تمیز و مرتب بود، اما بوی تلویزیونی نصییب شییده بر دیوار درونش جلب نظر میبیلیارد بزرگ و 

 رسید. بدی از آنجا به مشام می

ی بلندی به گوشییشییان رسییید. تازه از این اتاق اجتماعات بیرون آمده بودند که ناگهان صییدای نعره 

صدا بدون هیچ تردیدی به رسول تعلق داشت. فریاد مردانه به ناسزایی به زبان فارسی ختم شد و هر شک و 

خراشییی که پیشییتر ی هویت صییاحبش از میان برد. خوشییبختانه صییدای نعره با آن جیغ دلتردیدی را درباره

شدار دهنده بود. بهروز و فرزاد نگاهی رد و بدل کردند و  شت. اما به قدر کافی ه شباهتی ندا شنیده بودند 

چاقوهایی را که تا این لحظه در دست داشتند در غالفهایش جا دادند و مسلسلها را بر افراشتند و به سرعت 

صدا پیش رفتند. راهروی پهنی که در میانه شده بود، به پلکان دیگری ختم طبقهی در جهت  شیده  ی اول ک

صدا از آن باال میمی سایر اتاقها را دیدند و شد و  آمد. بدون این که وقتی تلف کنند، تنها در حد یک نگاه 

 شد. پیشروی کردند. هیچ اثری از سربازان عراقی دیده نمی

ست در میانه  شان روی ددر ستین برخورد شتند با ی همین پلکان بود که نخ سرباز عراقی دا اد. دو 

دویدند. آنقدر بی دقت و حواس پرت بودند که تا وقتی کامال در تیررس فرزاد قرار ها پایین میشتاب از پله

کردند. به محض این هایشان هم آماده نبود و انگار داشتند از چیزی فرار میگرفتند، متوجه او نشدند. اسلحه

شان به ف شان رزاد و بهروز افتاد، حرکتی کردند تا تپانچهکه در پیچ پلکان نگاه شان را از غالف روی کمر های

کن هایی خونین به زمین افتادند. یوزیِ فرزاد صیییدا خفهدر بیاورند. اما فرزاد شیییلیک کرد و هردو با سیییینه

عت دو داشییت. اما همان صییدای اندکِ تیراندازی هم در پلکان پیچید و بازتاب یافت. بهروز و فرزاد به سییر

شمان باز مانده سرباز عادی بودند و هنوز در چ سی کردند. دو  سد را وار سی مون میج زد که بعید شان هرا

شان  شکافته و در جا به قتل شد. فرزاد با تیراندازی دقیقش قلب هردو را  شده با شی  بود از برخورد با آنها نا

 رسانده بود. بهروز پلکهایشان را بست و  به راهش ادامه داد.
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اش درست مثل جایی بود که تازه از آن گذشته ی باال ختم شد که نقشهپلکان به راهروی پهن طبقه 

ستانه شد. چند قدم جلوتر میبودند. بهروز و فرزاد در آ ست  س شان  ستادند و زانوان ستند ی راهرو ای توان

ار که خوابیده باشییید. محمدرضیییا را ببینند که روی زمین افتاده بود. صیییورتش آرام و رنگ پریده بود، انگ

سینهسینه سط  شند، چون و شلیک کرده با ستقیم به تنش  سنگین م اش اش خونین بود و انگار با تیرباری 

هایش از آن میان پیدا بود. مسلسلش هنوز در دستش بود و سوراخ بزرگی دهان باز کرده بود و سپیدی دنده

 انگشتش روی ماشه خشکیده بود. 

ری پیش رفتند و مراقب بودند صییدایی از پایشییان بر نخیزد. بهروز وقتی از بهروز و فرزاد با هشیییا 

ستش رد می سد دو شه و کنار دیده نمیشد، با تعجب دریافت که اثری از پوکهکنار ج شود. ی تیربار در گو

سیبی را تولید کند، باید پوکه شد. هردو دوش به دوش هم پیش سالحی که چنین آ شته با هایی بزرگ هم دا

شت دری رفت صدا از پ سی با خودش چیزی بگوید.  ست، انگار که ک شان برخا صدایی مبهم از پیش روی ند. 

سته بود، اما جنسآمد که همتای اتاق اجتماعات طبقهمی اش چوبی بود و به نظر ی زیرین بود. در به ظاهر ب

که درش باز بود سیرکی  رسیید خیلی محکم باشید. بهروز با سیرعت راهرو را تا ته پیمود و به اتاقهایینمی

ای کشید و پشت درهای بسته گوش خواباند. بعد به طرف همان درِ مشکوک بازگشت. اشاره کرد که نشانه

سایر اتاقها دیده نمیاز عراقی ست. هردو پشت در موضع گرفتند. بهروز با انگشتانش از یک تا ها در  شده ا

با دو شلیک پیاپی لوالهای در را هدف گرفت و بهروز سه شمرد و هردو با هم به درون هجوم بردند. فرزاد 

با لگدی محکم در را از جای خود کند. هردو به درون اتاق پریدند و اولین چیزی که دیدند، ابری تیره از 

مگسها بود که وزوز کنان از گوشه و کنار برخاستند و میدان دیدشان را تیره کردند. بوی بسیار بدی همه جا 

شروع کرد به . حرکتی در اتاق دیده نمیرا پر کرده بود شت،  سوی اتاق قرار دا شد، اما درِ دیگری که در آن

بست. بسته شدن. بهروز به آن سو دوید و توانست یک عراقی میانسال و تنومند را ببیند که داشت در را می
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گار که سییرش ای چشییمانشییان در هم گره خورد. مرد باندی خونین را دور سییرش بسییته بود، انبرای لحظه

شمانش اثری از ترس یا تعجب دیده نمی شد. در چ سته با سودگی نمایان بود که شک شد. در مقابل نوعی آ

رسیید، به آن سییو شییلیک کرد. اما در که فلزی و برای بهروز عجیب بود. بهروز وقتی دید به موقع به در نمی

از پشت در بسته صدای فریاد رسول به  ها بر آن اثری نداشت.نمود، دیگر بسته شده بود و گلولهمحکم می

 «داره و یه کلت... 3-همین یک نفره، یه ژ»گوش رسید: 

 ی رسول به گوش رسید. اما این حرف نیمه تمام ماند، چون صدای فریاد خشمگینی برخاست و ناله

گوید و رسییول فقط بهروز گوشییش را به در چسییباند و شیینید که مردی دارد به عربی چیزهایی می 

 «ال، ال...»گوید: می

 «بهروز، اینجا را ببین.»فرزاد از پشت سرش گفت: 

شت و با منظره سد بود. همهبهروز برگ شد. دورادور اتاق پر از ج سربازان عراقی ی فجیعی روبرو  شان به 

سایی نبودند. همه را مرتب کنار  شنا شترشان قابل  شت و چندان درهم شکسته و خونین بودند که بی تعلق دا

ضیهم  شده و تقریبا چیده بودند. بع شی  شان متال شان انگار مدتهای زیادی پیش مرده بودند، چون بدن های

شده بودند. انبوهی از مگس اتاق را پر کرده بود و بوی گندی که می سکلت  آمد کشنده بود. بهروز با دیدن ا

ست شد و دریافت که دارد به دو سدها  شمان غمگین فرزاد تازه متوجه یکی از ج کند. شان حمید نگاه میچ

ها گذاشته بودند. لباسش از خون خیس بود و گلویش گوش تا گوش بریده شده جسد او را هم کنار عراقی

 بود.

 «رسول توی اون اتاقه. طرف گروگانش گرفته... انگار فقط یک نفره.»بهروز گفت:  

 «یعنی یک نفری حمید و محمدرضا رو کشته؟ بعیده به نظرم.»فرزاد گفت:  
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شه. اینجا دست کم »بهروز گفت:   شند. اما نباید تعدادشون زیاد با شاید توی اتاقهای دیگه باز هم با

 «سی تا جسد هست.

 «بریم مطمئن شیم.» فرزاد گفت: 

شی کردند. هیچ اثری   سرک شدند و به اتاقها یکی یکی  هردو با این حرف به راه افتادند. وارد راهرو 

اما بسیییاری از اتاقها در هم ریخته و آشییفته بود، انگار که کشییمکش و دعوایی  شیید.ها دیده نمیاز عراقی

شد. در انتهای راهرو خوابگاهی بود که پتوهای روی تختهای دوطبقه شته به خون درونش رخ داده با اش آغ

ضی از اتاقها هم خونین بود و از همه جا بوی تعفن بر می ست. از پلکانی که به طببود. کف زمین بع ی قهخا

 ی ساختمان است.باال برود اثری نبود و معلوم بود اینجا باالترین طبقه

بهروز و فرزاد اتاق کناری جایی که رسول و مرد عراقی در آن بودند را وارسی کردند و دریافتند که  

وارد  شییود که راه دیگری برای ورود به آن وجود ندارد. به ناچاردرِ آهنین به اتاقی بسیییار بزرگ منتهی می

شدند. بهروز لگد محکمی به در زد و گفت:  شته از جسد  رسول، براش ترجمه کن. بگو در رو باز »اتاق انبا

کنیم. در ضمن بگو اگه یه مو از سرت کم بشه بالیی به سرش میارم که کنه، وگرنه با نارنجک منفجرش می

 «اون سرش ناپیدا...

شت چیزهایی به ع  شنید که دا سول را  صدای ر سول ربی میبعد  شد و بعد ر گفت. مکثی برقرار 

 «این یارو حاضره تسلیم بشه!» گفت:

 «چی؟ تسلیم بشه؟»بهروز گفت:  

سول باز کمی با طرف عربی حرف زد و گفت:   صدمه»ر شرط این که  ای بهش نزنین آره، میگه به 

 «ی مهمی ندیدم. فقط دستم تیر خورده...کنه. من هم صدمهدر رو باز می
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اون مردک دوستامون رو کشته. بگو اگه درو باز کنه و تو رو بیرون بفرسته ما اینجا رو »گفت:  فرزاد 

 «کنیم به حال خودش.کنیم و ولش میترک می

خواست رسول را از چنگ مرد عراقی بیرون بیاورد و بعد مواد منفجره بهروز منظورش را فهمید. می

این یارو »دتی طوالنی با مرد عراقی حرف زد و گفت: را کار بگذارد و از آنجا خارن شیییوند. رسیییول م

شیطان رو نمی شرط این که کمکش کنیم  شه، به  سلیم  ضره در رو باز کنه و ت شماها برین! میگه حا خواد 

 «دستگیر کنه!

 «الشیطان؟»پرسید: بعد صدای رسول آمد که با تردید می

  «اَیوَه، الشیطان الرجیم!»و مرد عراقی با تاکید گفت: 

گمونم این بابا هم زده به سییرش. به هر »بهروز و فرزاد نگاهی با هم رد و بدل کردند. بهروز گفت: 

ش رو بذاره زمین و دستاشو بگیره باال و روبروی ای نداریم. بگو در رو باز کنه، اسلحهی دیگهصورت چاره

 «در روی زمین بشینه. ببینم، مطمئنی یه نفرن دیگه؟ اگه بیشترن سرفه کن.

 «نه بابا، همین یکیه...»رسول گفت: 

بعد هم چیزهایی به عربی گفت. یک دقیقه بعد، چفت در به صییدا در آمد و گشییوده شیید. فرزاد با 

ستانش را باال گرفته بود. جلویش  سته بود و د ش سط اتاق روی زمین ن پایش در را باز کرد. مرد عراقی در و

شیید. بهروز و فرزاد به درون اتاق هجوم بردند. روی زمین یک کلت و یک مسییلسییل کالشییینکف دیده می

ای ندیده رسید صدمهبه نظر می ای نشسته بود و دستانش را از پشت بسته بودند.رسول روی صندلی چوبی

شانه رفت. مرد با ترس گفت:  سرِ مرد عراقی ن سوی  سش را به  سل شد. بهروز م سالمه»با سالمه، ال «  ال، ال، ال

 «کنم!ات میا، نترس. اما تکون بخوری نفلهخیلی خب باب»بهروز گفت: 
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شده  سالم بود، فقط بازویش زخم  شان  ست شود. دو ستانش را گ سول رفت و بند د فرزاد به طرف ر

ای پانسیمان کرده بودند. رسیول تپانچه و تفنگ را برداشیت. بهروز به دقتی با نواری پارچهبود و آن را با بی

شاره کرد تا بلند شود و  ستند. تازه در مرد عراقی ا شیند. بعد هم دستانش را از پشت ب روی همان صندلی بن

ستند نگاهی دقیقتر به اتاق بیندازند. اتاق انگار به فرمانده شت. چون این هنگام بود که توان ی قرارگاه تعلق دا

سباب و اثاثیه سیار اش مجلل میروی زمین قالی بزرگی پهن کرده بودند و در کل ا بزرگی نمود. میز چوبی ب

ها و کاغذها با شیید. روی میز انبوهی از نقشییهدر وسییط اتاق نهاده بودند و دورش چندین صییندلی دیده می

شیید. شییمار خیلی زیادی آشییفتگی ریخته شییده بود. چندین کتاب قدیمی هم ال به الی کاغذها دیده می

شت و بریدهبرگه سوزن روی یکی از دیوارهاهای یاددا سبانده بودند. در انتهای  های جراید و عکس را با  چ

شید. به قدری بزرگ بود که شد که با برقی زرین میی بزرگ فلزی روی زمین دیده میاتاق، یک جعبه درخ

شت اندام می شت. بهروز به یک مرد در صندوق حال و هوایی قدیمی دا ست به راحتی داخلش بخوابد.  توان

شدار دهن سول گفت: دهطرف آن حرکت کرد، اما با فریاد و جمالت ه ستاد. ر ی مرد عراقی بر جای خود ای

 «تو قایم شده! بهروز، میگه به تابوت نزدیک نشو، میگه شیطان اون»

هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟ رسول، بگو ببینم سر محمدرضا و حمید چه بالیی »فرزاد گفت: 

 «اومد؟

سول گفت:  سنگ ببینین، نمی»ر صورت برمیدونم این عراقیه عقلش پاره  داره یا نه، اما اینجا به هر 

 «یه چیزی هست...

 «اول برامون تعریف کن چی شده؟»بهروز گفت: 

رفتیم، که یک دفعه حالمون ای باال میهای یک طبقهراستش درست نفهمیدم. ما از پله»رسول گفت: 

تم، حمید جلوتر از همه رفمون عصییبانی شییده باشیییم. من آخرِ همه میبه هم خورد. انگار که یک دفعه همه
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شقیقه ساس کردم  سطمون بود. یک دفعه اح ضا و شدم. هام داره میبود و محمدر شمگین  زنه و خیلی خ

دونم بابت چی؟ بقیه هم همین طور بودن. حمید ناغافل محمدرضیییا رو هل داد و گفت: راه برو دیگه نمی

 «ن...وارفته! محمدرضا هم برگشت و یک دفعه هردوشون با هم درگیر شد

 «شون؟ها نکشتنگی؟ حمید و محمدرضا؟ یعنی عراقیچی می»فرزاد ناباورانه گفت: 

سول گفت:  ستش نمی»ر صبانی بودم و دلم میدونم. فقط میرا ست دونم که خودم هم خیلی ع خوا

 « هردوشون رو بکشم. در واقع حتا یادمه که مسلسلم رو باال گرفتم تا بهشون شلیک کنم...

 «یعنی تو اونا رو کشتی؟»زده پرسید: بهتبهروز 

سول گفت:  سل رو باال گرفتم و بعد »ر سل نه، فکر نکنم. چون آخرین چیزی که یادمه این بود که م

شلیک کردن. گلوله -گمونم حمید بود–یکی  شترش به دشروع کرد به  ستم یوار خورد. اما یکیها بی ش به د

ها پرت شییدم پایین و دیگه نفهمیدم چی شیید. فکر کنم یکی دیگه هم تیر خورد، چون یادمه خورد و از پله

 «افتادم خون پاشید روی صورتم.داشتم می

 «پس حمید بوده، یعنی به تو و محمدرضا شلیک کرده؟ اما چرا؟»فرزاد گفت: 

ی محمدرضییا تکه پاره شییده ی یوزی نبود. کل سییینهکار گلوله زخمی که ما دیدیم»بهروز گفت: 

 «بود...

این چیزیه که من یادمه. دلیلش رو نفهمیدم. اما شییاید یه چیزی شییبیه به گاز سییمی »رسییول گفت: 

بینیم بکشیییم و خواسییتیم هرکس رو میمون عصییبانی شییدیم و میتوی هوا بوده؟ چون یک دفعه سییه تایی

 «بکشیم.قلبشو از سینه بیرون 

شناک گفت:  سینه»بهروز اندی شاید حمید  ضا رو پاره کرده و شاید این اتفاقیه که افتاده...  ی محمدر

 «ای اون اطراف نبود.قلبش رو بیرون آورده، برای همین بود که پوکه
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 «تر بود...ی ما از همه عاقلاون بین همهاما این غیرممکنه. چرا حمید این کارو بکنه؟»فرزاد گفت: 

گفتم که، ما همه دیوونه شییده بودیم. اگه خودم هم تیر نخورده بودم شییاید همچین »رسییول گفت: 

 «ها پرت شدم پایین و از هوش رفتم.کردم. شانسی که آوردم این بود که بعد از تیر خوردن از پلهکاری می

 «بعدش چی شد؟»بهروز گفت: 

ام رو گرفته بودن. رو گرفتن. اسیییلحه ها دورمبعد که به هوش اومدم، دیدم عراقی»رسیییول گفت: 

ستن و آوردنم توی این اتاق. توی راه که می ستام رو ب ضا رو توی راهرو دیدم. فکر د سد محمدر آمدیم ج

هاسییت. اما بعدتر که یادم اومد چی شییده، به این نتیجه رسیییدم که خودِ حمید بوده... بعید کردم کار عراقی

 «جایی قایم شده باشه.نیست هنوز هم توی این ساختمون یه 

 «حمید هم مرده. یکی گلوش رو با چاقو بریده.»بهروز و فرزاد نگاهی به هم انداختند. بهروز گفت: 

 «های...حتما کار این عراقی»رسول خشمگین گفت: 

داد، ناگهان به حرف آمد و مرد عراقی که تا این لحظه آرام نشییسییته بود و حرفهایشییان را گوش می

 «این چی میگه؟»وز پرسید: چیزی گفت. بهر

 «میگه فارسی رو میفهمه، و این که حمید رو اونا نکشتن. میگه خودکشی کرده...»رسول گفت: 

 «چرند میگه، مگه میشه خودش گلوی خودش رو گوش تا گوش ببُره؟»فرزاد گفت: 

 «ایوه، ایوه، انتحار، انتحار بامر الشیطان...»مرد عراقی گفت: 

 «رای شیطان چیه که همه دارن میگن؟این ماج»فرزاد گفت: 

واهلل من هم نفهمیدم. توی این اتاق که اسیییر بودم، یک کتابی رو آوردن و گفتن من »رسییول گفت: 

که فارسییی بلدم باید بخونمش. یک کتاب قدیمی بود و من هم هنوز حالم جا نیومده بود. فکر کردم مربوط 

 «شون شروع کرد به مشت زدن روی زخم بازوم...قت یکیخونم. اون وبه عملیات نظامی میشه و گفتم نمی
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شون کنده »بهروز گفت:  سرباز دیگه نباش، کلک شنیدیم. نگران اون دو تا  صدای داد و فریادت رو 

 «شد. ببینم به غیر از این یارو و اون دو تا سرباز کسی رو ندیدی؟

 «نه، در کل سه نفر بودن. اینجا عجب بوی گندی میاد!»رسول گفت: 

تاق بری بیرون دلیلش رو می»فرزاد گفت:  گه از این ا فهمی. کل سیییربازای این قرارگاه مردن و ا

 «جسداشون رو چیدن توی اتاق بغلی.

 «اسمت چی؟ اسم؟»بهروز به سراا مرد عراقی رفت و گفت: 

 «رحیم، رحیم عیسی»مرد گفت: 

شه »بهروز گفت:  سی حالیت می سواالمو جواب بدی. بگو خوب، رحیم، انگار تو تا این حد فار که 

 «ببینم اینجا چه خبره؟

ما برای جنگیدن اینجا »کرد: اش میرحیم به میز اشیییاره کرد و چیزهایی گفت که رسیییول ترجمه

نیومدیم. کل گُردان ما به یک بخش پژوهشییی تعلق داشییت که قرار بود در مورد یک سییالح مخفی تحقیق 

قع ساختن یک پل در بغداد، یک سرداب قدیمی کشف شد که کنیم. حدود پنق سال قبل از شروع جنگ، مو

شناسها این اسناد را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدن که این توش اسنادی باستانی پنهان شده بود. باستان

 «شه.ی حالن مربوط میسرداب به خانه

 «ق، کشتنش؟گفت انا الححالن؟ حسین بن منصور حالن؟ همون عارفی که چون می»فرزاد گفت: 

شییناس بودم. وقتی این سییرداب پیدا شیید، آره، همون. من خودم قبل از جنگ باسییتان»رحیم گفت: 

اند. بعد یک گروه از هایی پیچید که چیزِ مهمی در آنجا پیدا کردهارتش بعث منطقه رو قرنطینه کرد و شییایعه

ستان شدند. اما میبا سا برای همکاری و پژوهش دعوت  ست زیر نشنا کردن. این بود ها کار میظر نظامیبای

 «که من هم به این جمع پیوستم.
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 «ها داره؟ی حالن چه ربطی به ارتش بعثیآخه سرداب خونه»بهروز گفت: 

اند که ارزش نظامی داره. من و اسیییتادم گفتن چیزهایی توی این اسیییناد پیدا کردهمی» رحیم گفت:

سنادی که در سرداب پیدا دکتر ماهیار صراف به حزب بعث پیوستیم و  مسئول تحقیق در این مورد شدیم. ا

که جایی در ری پنهان شده است. درست در « سرزمین دیوان»داد که حالن کتابی نوشته به نام شد، نشان می

شییناسییی عراقی به ایران گرماگرم روزهای انقالب ایران بود که یک گروه متشییکل از دو تکاور و دو باسییتان

هایی که وجود داشییت، رفتند و کتاب را در دیوار مسییجدی قدیمی در شییهر ری پیدا شییانهآمدند و طبق ن

 «کردند.

 «عجب، حالن کتابش رو در شهر ری قایم کرده بوده؟»بهروز گفت: 

در واقع شاگرداش این کارو کردن. بعد از این که حالن کشته شد، یکی از شاگرداش »رحیم گفت: 

های اسیییتادش رو تبلیغ کرد. اون بود که کتاب د خراسیییان آمد و آموزهبه اسیییم فارس دینوری به ری و بع

شه شخص نق شیده بود که محل زندانی سرزمین دیوان رو به ری برد و اون رو جایی پنهان کرد. همین  ای ک

 «داد.شدنِ یک دیوِ خطرناک رو نشون می

 «زندان یک دیو؟»فرزاد با تعجب گفت: 

ی خلیق مبنای حرفای استادش حالن، معتقد بود جایی در کرانه بله، فارس دینوری بر»رحیم گفت: 

فارس هسییت که یک دیو باسییتانی از روزگار خیلی قدیم در جایی زندانی شییده اسییت. اون دنبال این جا 

هایی که حالن رو کشییته بودن، انتقام بگیره. اما فارس خواسییت با رها کردن دیو، از بغدادیگشییت و میمی

 «مورد تعقیب قرار گرفت و کشته شد. دینوری در خراسان

 «و بخشی از اسنادش همونهایی بود که شما توی بغداد پیدا کردین.»...بهروز گفت: 
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شانه»رحیم گفت:  شهدقیقا، ما تمام ن شت رو جمع کردیم و محل ها و نق هایی که از قدیم وجود دا

شتنِ کتاب سرزمین دیوان، نزدیک دقیق زندان دیو رو به دست آوردیم. اما به این نتیجه رسیدیم که  بدون دا

شدن به اونجا خطرناکه. این بود که یک گروه رفتن و بعد از ماجراهای زیاد، کتاب رو پیدا کردن و آوردنش 

به بغداد. بعد ارتش یک گردان ویژه برای حفاری و پیدا کردن زندان دیو فرستاد. هدف این بود که از نیرویی 

 «ی نظامی کنن.وقع جنگ با ایران استفادهگفتن اونجا هست، مکه می

 «ها واقعا دیوونه شدن!این عراقی»فرزاد گفت: 

سول که حرفهای رحیم را تا اینجا ترجمه کرده بود، گفت:  شیمیایی روی مردم »ر دیگه وقتی بمب 

 «غیرنظامی انداختن، چه انتظاری ازشون داری؟

که میگین تصمیم گیرنده نبودم. در ضمن فکر  من سرباز نیستم و در مورد این چیزایی»رحیم گفت: 

شهنکنید مردم عراق با همه صورت، طبق نق صدام موافقن... به هر  ست زیر ی کارهای  های ما زندان دیو در

ای که روسها در اختیارمون گذاشته بودن، ی خیزران قرار داشت. ما با تکنیک حفاری پیچیدهمردابهای منطقه

نگاری در زیر زمین پیدا کنیم. اینطوری معلوم شد که زیر این باستانی رو با لرزه موفق شدیم محل دقیق بنای

سای روس حفاری کردیم و در  شنا شبیه به هرم. بعد هم با کمک کار مردابها یک بنای بزرگ پلکانی هست، 

 «ورودی زیگورات رو خاکبرداری کردیم.

 «شتیم، ولی چیزی توش نبود.ما رفتیم و بنای باستانی رو دیدیم، خیلی نگ»بهروز گفت: 

شه صندوق زرینِ گو شاره کرد و گفت: رحیم به  سنگی اونجا »ی اتاق ا چرا، این توش بود. تابوتی 

بود که وقتی بازش کردیم، این صییندوق رو پیدا کردیم. غافل از این که با شییکسییتن مُهر تابوت سیینگی و 

 «یم...خراب کردن طلسمی که روش نوشته شده بود، دیو رو آزاد کرد
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این چرندها چیه میگی؟ یعنی یک دیو واقعی توی اون تابوت بوده؟ که با طلسیییم »بهروز گفت: 

 «اش کرده بودن؟ ببینم، این وسطها حضرت سلیمان رو هم پیدا نکردین؟زندانی

شتباه کردیم و می»رحیم گفت:  دونم مسخره به نظر میاد. برای ما هم همینطور بود و به همین دلیل ا

ت های باستانی روی تابوهای قدیمی رو جدی نگرفتیم. فارس دینوری به روشنی نوشته بود که نوشتهنوشته

و زندان دیو نباید خدشییه بردارد. ولی ما فکر کردیم اینها خرافات قدیمیه و مُهرش رو شییکسییتیم. بعد هم 

 «دیگه دیر شده بود و مترجممون رو اول همه از دست دادیم.

 «بینم، نکنه کسی بوده که زبون آقا دیوه رو بلد بوده؟مترجم؟ ب»بهروز گفت: 

سرزمین »ی تلخی کرد و گفت: رحیم خنده سی بلد بود. کتاب  ضای گروه ما فار نه، ولی یکی از اع

بندی دیوها و این که ما با چه تونسییت بخوندش. ردهدیوان به فارسییی نوشییته شییده و بنابراین فقط اون می

اون کتاب اومده بود. مترجم ما با یکی از دوسییتاش اولین کسییایی بودن که موجودی سییر و کار داریم توی 

هدف دیو قرار گرفتن. تا جایی که کتاب رو خونده بود و برای ما تعریف کرده بود، فهمیدیم که دیوِ زندانی 

شبیه به این. ما بهش می شما، یک چیزی  شما یا اَئی سمش هم همین بود، خی شم بوده، ا  گفتیمدر تابوت، خ

ضب، چون مثل جنی در بدن افراد میشیطان شن. بعد هم همه به جون رفت و باعث میالغ شمگین ب شد خ

 «هم افتادن و شروع کردن به کشتن همدیگه...

پس اینطوری بوده که ما شروع کردیم »ی سخنان رحیم را قطع کرد و گفت: رسول در اینجا ترجمه

 «به جنگیدن با هم؟

ضی»فرزاد گفت:  سمی یا مادهی دیو بیهباز این ق ی روانگردان توی اون معنیه. احتماال یه جور گاز 

 «تابوت بوده که باعث شده این اتفاق بیفته.
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نه، ما هر نوع آزمایشییی که بگی رو انجام دادیم. در بدترین شییرایط، هر روز یکی دو »رحیم گفت: 

شته می شون ک ستا ست دو شیمیاییشدن. هیچ مادهنفر به د ستانی و نه در ای در کی  ست. نه در معبد با ار نی

صبانیتصندوق طالیی، الگوی تاثیر دیو هم اینه که دلخوری شدید ها و ع های کوچک آدمها رو میگیره و ت

کنه. تنها راه مقابله باهاش اینه که مراقب باشی از کسی ناراحت و خشمگین نشی. چون بعدش به سرعت می

 «اطرافیانت تمومه... سراغت میاد و بعدش دیگه کار خودت و

صندوق »بهروز گفت:  صال از کجا معلوم که موجودی مثل دیو توی این  خوب، حاال چکار کنیم؟ ا

 «ای یا نیرویی توی خود این صندوق و فلزهاش باشه که این تاثیرو داره...هان؟باشه؟ شاید اشعه

صندوق یک موجود هوشمند ی این چیزا رو آزمایش کردیم. واقعا توی اون نه، ما همه»رحیم گفت: 

هایی خشمگین تبدیل میکنه. من نمیدونم ماهیتش چیه یا از کجا اومده، اما پلید هست که آدما رو به مترسک

شاهتوی یکی از رساله سته اون های عربی حالن نوشته بود که یکی از  سم کوراس تون های قدیمی ایالم به ا

 «اش کنه.رو اسیر کنه و زیر زمین زندانی

شاه ایالم بود، و اتفاقا به خاطر این که با »اد گفت: فرز شه. اون هم  منظورش همون کوروش باید با

کشت، شهرت خیلی خوبی داشت. یعنی به دلیل اسیر کردن دشمناش مهربان بود و شاهای اسیر شده رو نمی

 «این دیو بوده که این قدر مالیم و جوانمرد بوده؟

سنگی تابوت چیزهایی به خط شاید، به هر حال روی »رحیم گفت:  شش  دیوارهای زیگورات و پو

شاهی که او را در زندان کرد،  شته که  ستیم بخوانیم. حالن هم نو شده بود که ما نتوان شته  میخی ایالمی نو

گفتند او همان سلیمان بوده که دیوها کوراس ایالمی بوده، و بعدها داستانش تغییر شکل پیدا کرد و مردم می

شون همین زیگورات بوده که کرده و به اعماق دریا پرتاب میندانی میرا در بطری ز شاید هم منظور کرده. 

 «زیر مردابها مدفون شده...
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به هر صورت، مسئله سر جاش باقیه، با این صندوق چه کار کنیم؟ میتونیم منفجرش »بهروز گفت: 

 «دونم چه تاثیری روش بذاره.کنیم، یا ذوبش کنیم. اما نمی

شت گفت:  رحیم با شه. موجودی که دو »وح نه، نه، چنین کاری نکنید. اون وقت ممکنه دیو آزاد ب

شته ساله زیر زمین دوام آورده، با این چیزها از بین نمیره. هنوز نو صندوق فلزی باقی سه هزار  های روی 

بزرگی اتفاق میفته.  یمونده که گمونم باعث شده مهار بشه. اگه واقعا دیوی اون تو باشه و بیرون بیاد، فاجعه

اصیییال چه بسیییا که جنگ ایران و عراق به خاطر همین شیییروع شیییده که این موجود رو از زیر زمین در 

 «ایم...آورده
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 گوسفند

  

فهمند شاید کسى بخواهد تا لنگ ظهر بخوابد. هاى احمق بلند شد. هیچ نمىباز هم سر و صداى این برده    

کنم کنند. نور زیادى توى اتاقها نیسییت. فکر نمىمى خودشییان مقایسییه چیز را تنها با معیارهاى احمقانههمه

 وقت زیادى از سر زدن خورشید گذشته باشد.

  

 با این سر و صدا نمیشه خوابید. نه خیر، نمیشه.    

  

پوش به درون مى تابید و در و دیوار خانه را هاى دراز و کاهگلچشییمانم را باز کردم. نور مالیمى از پنجره 

 اى نداشت. پس برخاستم.کرد. آنطور افتادن و خود را به خواب زدن فایدهروشن مى

رسید. باز هم یک تکه چوب گرفته سعود به گوش مىمان حاجى مننر و لوس برده هاشم، بچه صداى نکره 

معنى تنبیهش کرده کشیدش. چند بار بابت این رفتارهاى بىبود و در حین راه رفتن خِر و خِر روى دیوار مى

پیش بود که براى سیینگ زدن به یکى از اربابان دیگر تنبیه شییده بود و براى سییه روز تمام  بودم. همین هفته

کرد و هرچى شیید کرد، سیییسییتم شیینوایى این بردگان با مال ماها فرق مىچه مى چشییمش تراخم داشییت.

فهمیدند، فقط مجبور بودند از راه آزمون و خطا و تنبیه و اى نداشیییت. حرفمان را که نمىگفتیم، فایدهمى



201 

 

ست و از چه چیزهایى بدمان مى شوند چه چیزهایى مطلوبمان ا شویق متوجه  ، آید. خوب، آدم بودند دیگرت

 شان کم است.آدمها یک تخته همه

ام را منقبض کردم. با وجود اینکه سییعى بلند شییدم و کمى بدنم را کشیییدم و عضییالت به خواب رفته    

ام شد. هاشم بدجورى خوابزدهکردم نگاهى بزرگوارانه و با گذشت نسبت به بردگانمان داشته باشم، نمىمى

م غدد ترشحى پایین بدن چاق و پرچربیم از کنترل خارن شده بودند. کرد. باز ههایم درد مىکرده بود. سینه

ستم یکى از بردهبا وجود اینکه مى شکیبایى صبر کردم تا نرگس خودش توان ها را براى این کار صدا کنم، با 

ر شیید. ممکن بود اگر زیادى امها هیچ چیز حالیشییان نمىاش را انجام دهد. این بردههر روزه بیاید و وظیفه

کردم همین هاشیم بیاید و با دسیتان ناآزموده و خشینش اوضیاع بدنم را بدتر کند. آدمیزادها خیلى ونهى مى

گرفتند سیییاده را فرا بگیرند. البته وقتى یک کارى را یاد مى کشیییید تا یک وظیفهاحمق بودند. کلى طول مى

اربابان خواهان  واقعا زیاد بود. همه کردند. در این بین اسییتعداد نرگسها فراموشییش نمىدیگر به این زودى

 او بودند. آمیز و سنجیدهمراقبتهاى محبت

  

ها ریخته بقیه زودتر از من بیدار شییده بودند. بردگان طبق معمول هرروز مقدارى آب برایمان در آبخورى    

سیدن و مکیدن آبها بودند. به راه افتادم و به انتهاى خان ه رفتم. فاطمه، مادر نرگس، بودند و اربابان در حال لی

شغول تیمار کردن یکى از  سته بود و م ش شندر پندر رنگ و وارنگش ته خانه ن سهاى  با بدن چروکیده و لبا

کار مى ندتر  ند از نرگس ک ها بود. هرچ باب چارهار ما  به  کرد، ا که  بدون این دیگرى نبود. جلو رفتم و 

دانستم که به این مدفوعات ن تا کارش را تمام کند. مىخوشامدگوییها و چاپلوسیهایش توجه کنم منتظر ماند

 ترشح شده از غدد پوستیمان محتان است و همان را به عنوان صبحانه خواهد خورد.
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اى زدم و مرخصش کردم. امروز این صداهاى پیش از اینکه بتواند هن هن کنان کارش را تمام کند، به او تنه 

آوردند و ها باید شییانس مىحوصییله و پکر بودم. بردهخیلى بىهاشییم بدجورى عصییبى و کسییلم کرده بود. 

 شد.امروز جلوى چشمم پیدایشان نمى

وقت گردش روزانه بود. به همراه سییایر اربابها از خانه بیرون رفتیم و مغرورانه بر دشییت سییبز و زیباى     

سیربلند  اى از افق قلهدرخشیید و در گوشیهپیش رویمان قدم گذاشیتیم. آسیمان بدون حتى یک لکه ابر مى

با خشوع فراوان راه گردش آن  کرد. دو تا از بردگان از پشت سر به ما نزدیک شدند وسبالن خودنمایى مى

روز را نشییانمان دادند. برگشییتم و به یکى از آنها که به نظرم غریبه رسیییده بود نگاه کردم. چند دقیقه طول 

سخره سش را عوض کرده بود و کاله م سم. لبا شنا سال نرگس را ب سرعموى جوان شاهین، پ شید تا  اى بر ک

شته بود. احتماال براى اینکه تابش خو ستش را از بین نبرد. کمى وراندازش کردم و دلم سرش گذا شید پو ر

براى این نژاد عجیب و غریب سوخت. جانورانى که پوشش کافى براى قدم زدن آزادانه در زیر نور خورشید 

بردند. شییاهین مویشییان را بر دوپاى کق و خمیده به این طرف و آن طرف مىرا نداشییتند، و بدن لخت و بى

بق معمول خندید. حرکتى عجیب که با نشیییان دادن دندانهاى دراز و تیزش همراه بود. هم مرا نگاه کرد و ط

شامدگویانهمى ستم که این نوعى رفتار خو سرم را با تبختر تکانى دادم و  دان ست، پس  رایق در بین بردگان ا

ش را از قاب توانسییتم پشییت سییرم او را ببینم که دارد نى کوتاههمراه سییایر اربابها به گردش پرداختم. مى

 آورد.کمربندش در مى

کردم. راستى برده بودن ها فکر مىرفتم، به بردهسرسبز پیش رویم مى همانطور که همراه بقیه به طرف دره    

سلم بود که بردهمى شد؟ م ست چطور با شند که حرف زدن ما را نمىها آنقدر کمبای فهمند. این در حالى هو

شان به هم چه مىفهمیدیم بود که ما دقیقا مى ساده و ابتدایی ستگاهبا زبان  سى هم به گویند. از نظر د هاى ح

طور مشخص ضعیفتر از ما بودند. دو چشمشان در یکطرف سرشان قرار داشت و بنابراین در هر لحظه فقط 
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کرد. خیلى مىشنواییشان هم با اربابها فرق  توانستند به نیمى از جهان که در مقابلشان بود نگاه کنند. دامنهمى

گفتند این جانوران کوچک اندام صداهایى شنیدند. اما بعضى از اربابها مىشنیدیم نمىاز صداهایى را که مامى

 آور همراه باشد.بایست با احساسى چندشکنند. واقعا برده بودن مىاى متفاوت درک مىمتفاوت را در دامنه

رفتیم، به یاد آوردم که امروز روز خداحافظى با یکى از همانطور که همراه دوسیییتانم به درون دره مى    

سال به این طرف قرعه سیاهدم، اربابى بود با بدن فرتوت و تنبل که از پار ست.  رفتن به نامش  اربابهاى پیر ا

زمستان  دو نفر از اربابها به دلیل برخورد صاعقه کشته  خورده بود. منتها شانس آورده بود و تصادفا در میانه

اش باعث این ضایعه شده بود مجازات شد و بالفاصله در احتیاطى احمقانهاى که با بىده بودند. البته بردهش

اش این شیید که سیییاهدم مهلت جدید پیدا کرد و از آن وقت تا به حال همراه سییایر اثر کزاز مرد. اما نتیجه

 کشد.اربابان هیکل درشت و فرسوده از زمانش را به این طرف و آن طرف مى

ها که عقلشیییان به این حرفها ما اربابها خیلى در مورد کنترل جمعیتمان مراقب هسیییتیم. برعکس برده    

سد و هرچند وقت یکبار در اثر تراکم زیاد جمعیت و کمنمى سته تلف مىر سته د شوند، ما اربابها غذایى د

و نرخ زاد و ولد اربابان و حوادث کنیم. هریک از ما با توجه به شیییرایط محیطى خیلى دورنگرانه عمل مى

صت به پایان طبیعى ستن و لذت بردن از زندگى دارد. وقتى این فر صتى براى زی صاعقه، فر اى مثل همین 

سد، ارباب باید برود. رفتن مى ست که بردگان بر سم معمول این ا صورت بگیرد. ر شکل  تواند به چندین 

گیرند. بعد هم خودشان مسئول پاکسازى بقایاى پیکر عهده مى کثیف پایان دادن به زندگى ارباب را بر وظیفه

 شیییوند. یکى از اربابهاى مسییین برایم تعریف کرده بود که بردگان از الشیییهارباب و تمیز کردن محیط مى

کنند. این امر آنقدرها هم بعید نیسییت. چون به تجربه اربابهایى که فرصییت زندگیشییان تمام شییده تغذیه مى

کنند. تصییور خوردن بدن یک جاندار دگان از مواد دفعى و دور ریختنى بدن ما اسییتفاده مىثابت شییده که بر

 رسد، اما چندان هم از بردگان عجیب نیست.دیگر هرچند خیلى وحشیانه و دور از تمدن به نظر مى
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شک به دیدن او آمد و نظراما امروز بى     ست. دیروز یکى از بردگان پز سیاهدم ا شوراى  تردید روز رفتن 

اربابان را در مورد پایان یافتن فرصیییت زیسیییتى سییییاهدم اعالم کرد. اربابان مثل تمام موجودات متمدن و 

دانیم که مردن پایان نهایى زندگى تمام جانداران پذیرند. همه مىهوشیییمند دیگر، مردن را با روى باز مى

ست. به همین دلیل هم تا  ست. بنابراین فرار کردن از آن بى معنا شته اربابى در برابر مرگ ا سابقه ندا به حال 

از خودش ضعف نشان دهد. سیاهدم هم مسلما باوقار و متانت به تصمیم شوراى اربابان گردن خواهد نهاد. 

شمول شود، حتى اربابهاى بچهوقتى جمعیت یکدفعه زیاد مى صهاى بدنى م ست به دلیل نق سال هم ممکن ا

ضایت مىحکم رفتن قرار بگیرند. آنها هم همی شان را با ر شت خود سرنو دانیم که پذیرند. آخر همه مىشه 

اربابان اسییت. تازه سیییاهدم که مسیین هم  کافى کرده، به نفع کل جامعه مردن یکنفر که از زندگى اسییتفاده

 هست.

سیاهدم در برابر مرگ هستم. آخر به تازگى پیرى به مغزش فشار آورده      ستش یک کمى نگران واکنش  را

ام، چون سیاهدم از من مسنتر زند. من هنوز خودم چیزى ندیدهوارى ازش سر مىتارهاى ابلهانه و دیوانهو رف

ست و با ریش سیاهدم هیچ براى رفقاى من مى گردد. اما بقیهسفیدهاى گروه مىا ضى از رفتارهاى  گفتند بع

ند و حرفهاى عجیب و مزخرفى در کگویند در برابر بردگان خیلى نرم عمل مىیک ارباب برازنده نیست. مى

شنق کرد و نزدیک مورد آنها مى شد و ت سال قبل بیمار  شد که دو  شروع  گوید. تمام این مشکالت از وقتى 

بود بمیرد. پزشیییکى از بردگان را به بالینش آوردند و به هر ترتیبى بود نجاتش دادند. اما گویا همین بیمارى 

اربابها کمى نگران آنند که سیاهدم موقع مردن از خودش ضعف  ، همهمغزش را از کار انداخته باشد. راستش

 شود.نشان دهد. آبروى نژادى اربابها آنقدر گرانبهاست که چنین چیزى واقعا سرشکستگى محسوب مى
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شفش کرده بودند. اطراف تپه جمع  دیگر به به نزدیکى تپه     ستانمان تازه دیروز ک سیدیم که دو شنگى ر ق

شاهین برده ستادیم.  شاهین را به باالى آن فر اى بود و به ویژه خیلى خوب باادب و آموزش دیده شدیم، و 

و این هنر بردگان یکى از معدود اى دارند شییناسییى عمیق و موشییکافانهاربابها حس زیبایى زد. همهنى مى

شویق مى ست که همواره به خوبى ت شده بود ارادهمواردى ا شاهین که متوجه  اربابانش بر چه قرار  شود. 

شنگ مى شروع کرد به نى زدن. واقعا ق شنوایى گرفته، باالى تپه رفت و  ضعف قدرت  زد. گرچه با توجه به 

 کرد خودش بشنود.ىآدمها شک دارم تمام آواهایى را که تولید م

سیییاهدم که در کنارى همراه دوسییتان پیرش ایسییتاده بود. این نوعى مهمانى خداحافظى براى او محسییوب  

 شد.مى
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ری   روز شکرگذا

  

ریخت و تمام سطح چمن آسوده بود و خوشحال. آفتاب گرمى از ال به الى برگهاى سبز نارون به زیر مى    

اى از نور بود و گرما، و تمام این زیبایى در تصیییویرى جریان داشیییت که از رنگ کرد. جهان آمیزهرا پر مى

هایى سپید و پنبه مانند بر اى صاف و بلند، با لکهبهره بود. سرش را بلند کرد و به آسمان نگریست. صفحهبى

شن مى شناخته، که هر روز یکبار تاریک و رو سیدن شد، و با هر دگرگونى روى آن. جهانى مرموز و نا فرا ر

صاف برایش با غلغلک ظریفى از حیرت همراه بود. روزى نو را خبر مى ستن به این گنبد  شه نگری داد. همی

خواسییت کند. او هم مىاما همیشییه جلوى خودش را گرفته بود. یک موجود خوب هرگز زیاد حیرت نمى

ده بود، پرسیدن پرسشهاى موجود خوبى باشد. در جهانى که همه چیزش براى آسایش و راحتى او تنظیم ش

سوال پایین انداخت، و به غذایى  ادبى بود. سرش را با کمى شرمندگى از این وسوسهبى بیش از اندازه نشانه

 که در زیر پایش ریخته بود نگاه کرد.

 زیبا بود. 

فقط براى او  اینها بینى شده باشد. و همهکارى در آن پیشدرست مثل یک تابلوى پیچیده که هزاران ریزه    

بود. براى او و همنوعانش، تا بخورند و بزیند و آسوده باشند. تا در زیر گنبدى که هر روز دوبار رنگ عوض 

کرد حرکت کنند و از لذتهاى مجاز گیتى استفاده کنند. دهانش را باز کرد و آن را با غذاى شیرین و تُردى مى

ز بوى پرطراوت صییبح شیید. زندگى واقعا زیبا بود. به فهمید، پر کرد. مشییامش پر اکه هرگز رنگش را نمى
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شد. یعنى ممکن بود موجودى  شکرگذارى  شته از  شکمش انبا سودگى غذا را بلعید، و مغزش همزمان با  آ

 تر از او وجود داشته باشد؟خوشبخت

ورشید چند گام به جلو برداشت. شیبى مالیم در جلویش بود که به رودى با سطح شفاف آغشته به نور خ    

شد. دو سه نفر دیگر از دوستانش هم در اطرافش مشغول خوردن غذا بودند. نگهبانى در کنار آنها منتهى مى

شان مى ستاده بود و با تنبلى نگاه ستانش هیچ توجهى به او نمىای کردند. توجه به نگاهبانها برخالف کرد. دو

نها محافظت کنند، و تنها چیزى که در قبال این سیینت بود. قاعده همیشییه بر این منوال بوده که نگهبانان از آ

شید تا بدون اینکه جلب کردند، این بود که نادیدهخدمت طلب مى سرش را چرخاند و کو شوند.  شته  انگا

ست به نگهبانان بیندازد.  شش نکرده بود نگاهى دقیق و در سى کو نظر کند نگهبان را دقیقتر ببیند. هیچگاه ک

سل آنچه که تجربه دن همهاما حاال او با فراموش کر شده ن شیر مادر به وجودش وارد  شت و همراه  ها نام دا

 بود، کوشید تا به این موجود سهمگین دقیقتر بنگرد.

نگهبان زشییت بود. گردنبندى پر از گلمیخهاى بزرگ و درخشییان بر گردن داشییت و با نگاهى خیره و     

ازش گذشته، پوست شانه و صورتش شل و ول شده بود نگریست. معلوم بود که سن زیادى بیحال او را مى

هایى تیره تزیین و شکمش فربه و چاق شده بود. موى تنکى بدنش را پوشانده بود که در بعضى جاها با لکه

شیییده بود. دندانهاى دراز و تیزش از الى دهان نیمه بازش پیدا بود و حالتى تهدید کننده داشیییت. اما جاى 

انى نبود که قوانین مقدس خدایان را نفى کند. و خدایان همواره طرفدار آنها بودند. نگرانى نبود. هیچ نگهب

اش خیره شد، انگار که از این توجه غیرعادى یکى از اعضاى قبیله کالفه شده بود. فورا نگاه نگهبان بر چهره

سنن رفتار مى یم خود دراز کرده کرد. همینطورى هم پایش را از گلسرش را به زیر انداخت. نباید برخالف 

 بود و به همین دلیل هم وجدانش کمى ناراحت بود.
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ناگهان دستى گردنش را گرفت. به عقب نگاه کرد و دریافت که این دست یکى از خدایان است. خدایانى     

ضاى قبیله بر زمین گام مى شکل و رنگشان که با پاهایى کمتر از اع سایى که مرتب  نهادند. موجودات غول آ

ستن زیبا را اى پیدا و ناپیدا مىکرد و هر لحظه در نقطهمى تغییر شدند. همان خدایان بزرگى که امکان این زی

این  آمیز ویژهکردند. چنان که مرسیییوم بود، زانو زد و با زبان الکنى جمالت سیییتایشبراى قبیله فراهم مى

 "بَ "شرایط را بر زبان راند:

د و با دسیییتانى نیرومند و مطمئن به سیییویى هدایتش کردند. فرمانبرانه خدایان دوتا بودند. او را گرفتن    

خواستند. تردید بدش را نمىاطالعات کرد و همراهشان رفت. خدایانى که اینقدر نیکوکار و خوب بودند، بى

سمى که مرتب به جاى مىحتما مى ستند به دلیل اطاعتى که همواره از خود ظاهر کرده بود، و مرا آورد، خوا

 ه او پاداشى دهند. با خوشحالى پا به پاى خداى جوانى که گردنش را در دست گرفته بود حرکت کرد.ب

شرایط گیجى غریبى افراد قبیله را فرا مى     شه در این  شدند. همی گرفت. خدایان خدایان در اطرافش جمع 

مول خود، او را دوره آمیز معشیید، با حرکات چاالک و افسییونکه هرگز تمام بدنشییان به وضییوح دیده نمى

کردند. با نواهاى بهشییتى خصییوص خود چیزهایى گفتند که مثل همیشییه نفهمید، و یکى از آنها، با مهربانى 

خواهند او مایع را بنوشد. پس کاسه اى را جلویش گرفت. مایعى شفاف و زالل در آن بود. معلوم بود که مى

 "نکند تلخ باشد؟"ط مایع را چشید. بار دیگر جمالت ستایش را به زبان آورد و با احتیا

تر از تمام غذاهایى که تا آن هنگام خورده بود. با کمى شیییرمندگى از اینکه به ولى شییییرین بود. شییییرین 

خداوندان ورجاوندش تهمت بدخواهى زده بود، با ولع بیشترى مایع را نوشید. شکمش با تشکرى خالصانه 

 "بَ "همراه او به فریاد در آمد: 

ى از خدایان، با صییدایى آهنگین چیزهایى گفت. بعد، ناگهان جهان پشییت و رو شیید. بدنش از تعادل یک    

ست را دید که لکه صاف و یکد سمانى  شد و تا به خود آمد، آ شده خارن  شى  ها پنبه مانند ابرى در آن نقا



209 

 

ا نادرسییت تلفظ کرده بود سییتایش را بر زبان آورد. نکند چون بار قبلى آن ر بودند. بار دیگر با نگرانى جمله

 اینطور منقلب شده بود؟

یکى از  آسییمان قاب گرفته شییده بود. نگریسییتن به چهره یکى از خدایان را دید که در زمینه ناگهان چهره 

اى به این کمى. این افتخارى بود که به هزاران بار پشییت و رو شییدن حامیان مقدس قبیله، آن هم از فاصییله

شوق چهرهارزید. با چجهان مى شور و  شته از  صاف و پهن آن موجود نیکوکار را  شمانى انبا غیرعادى و 

 نگریست.

آید. پرتاب ناگهان دردى را در گلویش حس کرد. چشییمانش سیییاهى رفت و حس کرد نفسییش باال نمى    

ى به باال شییدن سیییالى تیره را در آسییمان دید، انگار دور فیلم را کند کرده باشییند، قطرات مایع تیره به کند

 تمام، پایان یافت.رسد. بعد، جهان مانند فیلمى نیمهرفت، گویى که هرگز به اون خود نمىمى

  

 "کنیم.پسر، بدو دیگ رو بیار، رونش رو همین االن کباب مى"چوپان گفت:  
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 جن حمام

  

هایى خاکى راهاى که وسییطش یک درخت تناور توت در آمده بود و کورهآنجا، پشییت میدانگاهى قدیمى    

سال وصلش مى به باغها و زمینهاى مخروبه شتند جن دارد.  کرد، حمامى بود که همهکهن اهل طرشت خبر دا

در خیابان اصییلى جمع شییان ریز فروشییىهاى خردهاى که عصییرها جلوى مغازهپیرمردان جهان دیده همه

شیدند، از وجود زدند، و پیرزنانى که در صیف نانوایى بربرى کنار حمام با هم آشینا مىشیدند و گپ مىمى

 جن حمام آگاه بودند. اصال در این مورد شکى وجود نداشت.

یرممکن بود وقتى بچه بودم، یکبار به آن حمام رفته بودم. آن موقعها بابام زنده بود و مراقبم بود، وگرنه غ 

دانسییتند که جن حمام فقط به ورود به حمام را بدهد. چون همه مى تنها اجازه دالک حمام به یک پسییربچه

آورد. آن وقتها من خودم کوچکتر از آن شود، سرشان مىکند و بدترین بالیى را که مىآدمهاى تنها حمله مى

ستانهایى که در مورد جن مى سر در بیاورم. بابام یک معلم پیر بود که عقیدهگفتنبودم که از زیر و بم دا اى د 

به جن و این حرفها نداشیییت و با زبانى که فقط من و مادرم و دو سیییه نفر از دوسیییتانش از آن سیییر در 

شایعات مىمى ضیحاتى در مورد علل این  صه داد. به نظر او همهآوردیم، تو هاى ها تبلور ناگهانى عقدهاین ق

هاى ناهشیییار وسییط روح تاریخ بود و معتقد بود که این پیرمردان و پیرزنان گیرندهتاریخى سییرکوب شییده ت

 هاى روح جمعى هستند.ایده
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داند. اما داسیییتانهاى دانسیییتم از من خیلى بیشیییتر مىمن تا حدودى با حرفهایش موافق بودم، چون مى    

توانسیییتم کردم نمىمام تعریف مىهولناکى را هم که دوسیییتانم در کوچه و خیابان از جن پناه گرفته در ح

فراموش کنم. در دور و بر ما هم شییواهد زیادى وجود داشییت. کربالیى قاسییم میوه فروش، که یک شییب 

اى شییده بود که هزارپاى بزرگى از تویش بیرون آمده بود را همه خوابیده بود و فردا صییبحش تبدیل به پیله

تمام با بیل و کلنگ و چوب و چماق بر  ند و یک هفتهاهل محل دسیییت به یکى کرده بود دیده بودند. همه

آسا کوبیده بودند تا توانسته بودند شرش را از سر زمینهاى زراعى طرشت کم سر و روى این هزارپاى غول

اش را نعمت کفاش هم بود که یک شیییب به تنهایى به حمام رفته بود و فردایش تمام خانوادهکنند. مش

 هایش آمد چیزى نگویم.چى و بالیى که سر همسایهخانهدیگر از عبداهلل قهوهآسا خوردند. موشهاى غول

  

گفتند علت کشته شدن او هم ها مىسالها گذشت و بعد از کشته شدن بابام خیلى زود رشد کردم. خیلى    

که در  کرد و اهالى معتقد محله را به دلیل داسیییتانهایىمربوط به جن حمام بوده. چون وجودش را انکار مى

کرد. به هر حال، حقیقت در مورد قاتلهایش هرگز معلوم نشیید. طبیعى کردند مسییخره مىمورد او سییرهم مى

 هم بود. چونکه بابام در زندگیش هم آدم راز نگهدار و مرموزى بود.

سریع قد مى  شدم. اینقدر  کشیدم که مجبور خالصه، بعد از مردن او بود که من یکدفعه قد کشیدم و بزرگ 

شهایم در مدت یک بازى فوتبال با بچهىم شلوار بزرگتر بخرم و کف شماره  هاى محل برایم شدم روزى یک 

شد عجیب من حیرت کرده بودند و خودم در این بین از  زد. همهشد و پایم را مىکوچک مى مردم از این ر

 همه متحیرتر بودم.

بود یا براى خاطر چیز دیگر، اما به هر صورت، دانم به دلیل این درشتى زودرس و قوى شدن سریعم نمى    

شلوا صدا و  سر و  شتم، اما جوِ پر  شک دا سایهشرطبندى را قبول کردم. اولش  سعید صمیمى بازى هم ام 
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صمیم بگیرم و با یکى از بچه سنجیده ت شد ن سال بزرگتر از خودم که توى محله رقیبم بود باعث  هاى چند 

شد منظور على از طرح این شرطبندى چى بوده، اما وقتى قضیه رو شد شرط ببندم. اولش هیچکس متوجه ن

 کنم.اى نمىپذیرم و چنین دیوانگىهمه مطمئن بودند که من ننگ شکست را مى

 شق بودنش را به ارث برده بودم.کردند. آخر من پسر پدرم بودم و یک کمى از کلهولى همه اشتباه مى 

 پس پذیرفتم که مطابق شرط یک شب تنهایى توى زیرزمین حمام بخوابم. 

  

وقتى حوالى غروب راه افتادم و به سیییوى حمام رفتم دل توى دلم نبود. هواى گرگ و میش غروب را     

ق من عزادار بودند. از خیابان ک سرخرنگى تزیین کرده بودند که گویا به دلیل تصمیم احمقانه پارهابرهاى تکه

ست و کوله سیعى را که پاتوق فوتبالی شتم و زمین خاکى و شعل بود گذ هاى باالى پارک که کنارش زمین م

 زد. زدم در تمام زمین پرنده هم پر نمىمحله بود رد کردم. همانطور که حدس مى

من برخورد ها از تصییمیم من باخبر بودند و احتماال در گوشییه و کنار پنهان شییده بودند تا با بچه محل همه 

 گیرد. گفتند معموال نحسىِ نفرین جن اطرافیان فرد طلسم شده را هم مىنکنند. آخر مى

سالها   شایع بود که  شب را توى حمام بخوابد.  سى  شته که ک سابقه ندا شان طبیعى بود. آخر تا به حال  س تر

رده و توى حمام پناه گرفته و به دنبال دعوایى که با اهل نظمیه کرده بوده فرار ک -سیاوش-قبل پهلوان محله 

ها براى گرفتنش وارد حمام شده بودند او را دیده شب را هم از ترس آنها بیرون نیامده است. فردا که پلیس

حمام تبدیل شییده اسییت. پیرمردهایى که آن روزهاى قدیمى  بودند که به یک توده جلبک بر سییطح خزینه

شبیه به چهرهخورند که با چشم خودآمد، قسم مىیادشان مى پهلوان  شان جلبکها را دیده بودند که درست 

سى با اراده شده بود که ک شنیده ن صبح  سیاوش بوده. پس از آن  شب را در حمام به  خودش و بدون اجبار 

 برساند.
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اى ترسیییدم. مگر دیوانه بودم. بهتر نبود برگردم و گوشییهبه در حمام که رسیییدم، کمى تردید کردم. مى    

ش صبح به بچهمخفى  شب را توى حمام خوابیدهوم و فردا  فهمیدند ام؟ اما اگر مىهاى محل به دروا بگویم 

هایى ام چه؟ تقریبا مطمئن بودم که در گوشییه و کنار و لبالى درختان باا پشییت حمام پر از بچهدروا گفته

سته بودن البالى علفها پناه گرف شرطى که ب شدن  ست که براى اطمینان از اجرا  پایند. اند و از دور مرا مىتها

 شدند.تازه، حتما فردا اول وقت براى دیدن خروجم از حمام جلوى در جمع مى

شرطى به این احمقانگى که اینقدر اهمیت   صال بهتر نبود برگردم خانه و همه چیز را فراموش کنم؟ باختن  ا

کردند و بعد همه چیز یادشییان نداشییت. فوقش تا چند ماه همه با گوشییه و کنایه شییکسییتم را ریشییخند مى

 رفت. آره، اصال بهتر بود برگردم.مى

شه مى     سیم. وقتى خوب نگاه مىگفت نباید از چیزهایى که نمىاما بابام همی سیم بتر دیدم در کردم مىشنا

ست یا چه بالیى میتواند حمام هم چیز خاصى نیست که از آن بترسم. درست نمى شکلى ا ستم جن چه  دان

ستنم بود که مىسرم ب شاید هم از همین ندان ساعتى یاورد.  شوم و چند  شاید بهتر بود وارد حمام  سیدم.  تر

در  توانستم تا خزینه و زیرزمین نروم و در همان آستانهآنجا بمانم و بعد به محض دیدن جن بیرون بپرم. مى

 بخوابم. ولى آخر شرط بسته بودم.

 "کنى جوون؟ به در دخیل بستى؟ىچیکار م "صداى خشدار پیرى پرسید:    

از جایم پریدم و در حالى که عرق از هفت بند بدنم روان بود برگشتم تا خود را با دالک پیر و قدیمىِ حمام  

روبرو ببینم. پیرمردى بود بسیییار نحیف و الغر که ریش بلند سییپیدى داشییت و چشییمانش که به شییکلى 

گرفت و دوستى درخشید. از همه کناره مىسپید و پهنش مى غیرعادى درخشان و زیرک بود در زیر ابروهاى

وضع است و گفتند خلگفتند با جنها رابطه دارد و برخى هم مىدر میان اهل محل نداشت. پشت سرش مى

کرد و چون کند. پیرمرد دالک در آلونکى چسبیده به حمام زندگى مىشبها با صداى بلند در تنهایى گریه مى



214 

 

ست، هرگز درِ حمام را قفل نمىحمام را بهترین دزدگیر مىترس مردم از جن  کرد. وقتى خود را در برابر دان

هیکل نحیف و کوچکش دیدم کمى از قد بلند و هیکل درشیت خودم خجالت کشییدم. بدون آنکه درسیت 

 "خوام برم تو.آخه مى "گویم، پراندم:متوجه باشم چه مى

شنش رگه     صداى خ سپیدش را در ى از مهربانى در رفتارش دیده مىهایدالک که با وجود  شد ابروهاى 

 "االن؟ مگه االن وقت حموم رفتنه؟ "رنگ غروب باال انداخت:سایه روشن آبى

شهمى  شنیده. با وجود کم حرف بودن و گو ضیه را از دیگران  ستم که به احتمال زیاد ق گیریش معموال از دان

 "ام شب را توى حموم بخوابم.ا على شرط بستهراستش، ب "همه چیز خبر داشت. پس گفتم:

 "شنوم.ترسى؟ این اولین باره چنین شرط عجیبى مىآه، از جن نمى "با ریشخند نامحسوسى گفت: 

صال شاید اگر نمى  صمیم را در من القا کرد. ا ضورش نوعى ت شته بودم خانه، اما ح دیدمش تا به حال برگ

 وى چشم در و همسایه نگاه کنم.توانستم تبرگشت ممکن نبود. دیگر نمى

 "نه. یعنى چرا. شنیدم، اما شرطه دیگه. مَرده و قولش، باید امشب رو اون تو بخوابم."- 

آسا شده دالک پیر به دشت و باا اطراف حمام نگاه کرد که حال در تاریکى بعد از غروب مثل بختکى غول 

هنوز آدمهایى با این جور فکر کردن باقى  کردمخیلى سییر حرفت هسییتى جوون، فکر نمى "بود. بعد گفت:

 "مونده باشن.

 "پس چرا معطلى؟ برو تو دیگه. "بعد کمى فکر کردو گفت:    

سیدم:  شد. مکثى کردم و پر شد. انگار منتظرم بوده با صدا باز  عمو، این جن  "در را باز کردم، روان و بدون 

 "گن  واقعیه؟حموم را که مى

 "آره پسرم، واقعیه. "لبخندى زد: 

 "شمام دیدینش؟ "با کمى کنجکاوى پرسیدم: 
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آره، من هم دیدمش. خیلى چیزها ازش یاد گرفتم. نترس و برو. چیزى به غیر اونچه  "باز به فکر فرو رفت: 

 "دى.که قبال از دست دادى، از دست نمى

 ردم و رفتم تو.در لحنش تحکمى بود که دیگر بحث نکردم. در را باز ک    

توى حمام کامال تاریک بود. با دست کورمال کورمال گشتم و یک فانوس کوچک را که دالک همیشه شبها  

شن کردم. اى مىروى تاقچه شیدم و فانوس را رو شتانى بیحس و لرزان کبریت ک شت پیدا کردم. با انگ گذا

رسناکى درست کرد که از تاریکى محض هاى دراز و تنور ضعیف و زرد شعله در اطراف پاشیده شد و سایه

 تر بود.هم هولناک

یک لحظه حس کردم نزدیک است از ترس خودم را خراب کنم. آخر این دیگر چه غلطى بود من کردم؟     

 ام.دلم میخواست بیرون بدوم و فریادزنان همه را باخبر کنم که این شرط احمقانه را باخته

ها از گر. از مرگ که بدتر نبود. یادم آمد که پیرارسییال موقع بازى با بچهاما تردید کردم. آخرش مرگ بود دی 

شده بودم و همه فکر مى سنگى خورده بود. براى مدتى بیهوش  سرم محکم به  کردند درخت افتاده بودم و 

شى ناقص مىدارم مى زنند و حتى یکى ها از احتمال مردنم حرف مىشنیدم که دور و برىمیرم. در آن بیهو

ام. وقتى بعد از چند دقیقه به هوش آمدم و زنده بودنم را ز زنهاى همسایه اصرار داشت که مدتى است مردها

اثبات کردم، در مورد مردن خیلى فکر کردم. مرگ یکبار شیییون هم یکبار. اصییال چرا فرض نکنم که همان 

توى زیرزمین این خراب شییده  ام؟ این دو سییال زنده بودنم هم مفت چنگم، بروم ببینمروز موقع بازى مرده

اند. اصال شاید اگر خیلى شانس بیاورم بتوانم جن را بکشم. مگر نه مردم از دستش ذله شده چیست که همه

 شوم.جوانان محل رشیدتر و قویتر بودم؟ فکرش را بکن، آنوقت چقدر در محله مشهور مى اینکه از همه

شتم و در حا     لى که دل توى دلم نبود راه زیرزمین را در پیش گرفتم. راهروى با این فکرها، فانوس را بردا

شن نمى اى کرد. بعد هم درِ حمامهاى نمرهتنگ و دراز حمام مثل قبر تاریک بود و نور فانوس تا تهش را رو
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رفتم و از پهلوى دوزِ معتاد توى یکیش خودکشییى کرده بود. همانطور که جلو مىبود که پارسییال اصییغر پینه

صغر را مى شدم حس کردم چهرهسیزده رد مى مرهحمام ن شمان قى گرفته و زردنبو و کثیف ا بینم که با چ

سردابهخمارش نگاهم مى شته بوده؟ البد حاال روحش توى این  هاى دراز و خالى کند. نکند او را هم جن ک

وى دراز و تاریک. فکرش گشتم. به پشت سرم نگاه کردم. همان راهرسرگردان بود. اصال شاید بهتر بود برمى

بایسییت کرد. برگشییتن به قدر رفتن ترسییناک بود. یک لحظه دلم هرى ریخت. به نظرم آمد از زیر در را نمى

زند. خم شیییدم و مایعى را که از زیر در بیرون زده بود نگاه کردم. خون سییییزده خون بیرون مى حمام نمره

سته بو ست نب شیر آب را در سى  شده بود و قطره قطره توى راهرو نبود، آب بود. گویا ک سرریز  د و آب 

هفت خودکشییى کرده بود، نه  ریخته بود. کمى خیالم راحت شیید. تازه یادم آمد که اصییغر توى حمام نمره

 سیزده. آن نمره را هم گذرانده بودم. کمى آسوده شدم و به راهم ادامه دادم.

سال ب     صد سپیدش  سنگهاى  سوب کرده بود. به پلکانى نمور و قدیمى، که بر  صداى دالکها ر خار تن و 

کاشیهاى آبى کنار پلکان دست کشیدم. همه رنگ و رو رفته و فرسوده بودند. اما البد سالها پیش که حمام را 

سى فکر نمى شته. حتما ک ساخته بودند اینجا براى خودش جالل وجبروتى دا کرده یکروز همین حمام تازه 

 یل شود.قشنگ به چنین جاى ترسناکى تبد

هاى رفت. شبیه به پلهها کمى مکث کردم. حدود بیست پله بود که مثل مارپیچى عمودى پایین مىباالى پله 

تر دانم شاید هم آن را از روى این ساخته بودند. چون حمام قدیمىمسجد محله ساخته بودنش. نمى گلدسته

فانوس را باال و پایین گرفتم. دیوارها درست شد. بود. پلکان به فضاى وسیع و مرموز حمام عمومى وارد مى

سایه سینهشد. براى لحظهطرف و آن طرف دیده مىهاى مبهمى اینمعلوم نبود و فقط  ام بند آمد اى نفس در 

شدم بازتاب نور روى  شبیه به دو چشم دیدم. اما وقتى فانوس را باز تکان دادم متوجه  چون دو چیز نورانى 

گذشتم. راهى نبود. آن را تولید کرده. خزینه پشت این محوطه بود و باید از آن مى اىگالب رها شده شیشه
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شمردم تا ترسم را از خودم مخفى کنم. آخرى را با صداى ها را یکى یکى پایین رفتم و زیر لب آنها را مىپله

آمد نظم مى . به"ایست،ایست، ست"و بازتاب صدایم در سرداب مخوف پیچید:  "بیست!"بلندى نام بردم: 

 "نیست."گوید: صداى دیگرى مى

 "اینجا که کسى نیست. "با صداى بلند به خودم گفتم:    

 اما از شنیدن صداى خودم بیشتر وحشت کردم، پس ساکت شدم. 

شیه  سان در حا کردم صاف کنار بخش عمومى راه افتادم. حرکتى را دیدم. جرئت نمى همانطور لرزان و تر

چشم دیدم چیز کوچکى است. فانوس را چرخاندم و دیدم یک سوسک حمام  از گوشه درست نگاه کنم اما

ترس و نکبت را نابود کنم ولى براى یک لحظه چشمان آبىِ  معمولى است. پایم را باال بردم تا این سرچشمه

سک هم یک روزى  سو شده بود. نکند این  شمم دیدم که تبدیل به هزارپا  سم را جلوى چ سیر کربالیى قا

براى خودش آدمى بوده و حاال اینطور بدبخت شییده؟ یادم آمد که روز مرگ هزارپا هم ناراحت شییده بودم. 

ها و دوسییتانش کشییته آخر او هم جان داشییت. بارها از او میوه خریده بودم، و حاال با بیل و کلنگ همسییایه

شاخکهاى مى سک همانطور حیران کز کرده بود و با  سو شیدم.  دراز و کنجکاوش دور و شد. پایم را پس ک

سر جوان دیالقى که به برش را مى صال در ذهنش از وجود پ ستم. ا سلما متوجه نبود که من آنجا ه کاوید. م

خاطر یک شرط احمقانه شب توى حمام بپلکد نشانى نبود. او هم براى خودش دنیایى داشت. از کجا معلوم 

باالخره او هم جان داشت. از خیر کشتنش گذشتم و به  آدمها ارزش نداشته باشد؟ که زندگى او هم به اندازه

 دانم که هنوز هم از خطرى که آن روز از سرش گذشته خبر ندارد.راه خود ادامه دادم. مى

کردم زندگى سوسک را پس از برخورد با سوسک احساس بهترى داشتم. خیلى غیرمنصفانه احساس مى    

سى آمن به او بخشیده شتم. مدتى طول کشید تا یادم بیاید ام و بنابراین احسا میخته از قدرت و بزرگوارى دا
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شته و در واقع من فقط از دخالتى بیجا و احمقانه  سک زندگى راحتش را دا سو ضور من هم آن  که بدون ح

 شود.خوددارى کرده بودم. به هر صورت دیدن موجودى ضعیفتر از خود همیشه تسالبخش محسوب مى

صداى چک چک آبى که از لوله که ناگهان خود را در برابر در خزینهبا همین فکرها بود      اى حمام دیدم. 

چکید مرا به خود آورد. فضیییاى حمام عمومى را طى کرده بودم و چندان هم نترسییییده بودم. اما ناپیدا مى

فرار کنم و به آگاهى بر این شجاعتِ ناشى از غفلت تمام هراسها را از نو زنده کرد. باز پاهایم منقبض شد تا 

نمود. باز یاد افتادنم از درخت بیرون برگردم. اما راه برگشت از این پایین کامال دست نیافتنى و دوردست مى

افتادم. مرگ یکبار و شیییون یکبار. چوب کلفتى را که به دیوار تکیه داده بودند تا در صییورت لزوم براى باز 

ستفاده قرار بگیردکردن دریچه شت عرق کرده اى مرموز مورد ا شتم و در م ست را بردا شردم. بعد با د ام ف

چپ که فانوس را گرفته بود در را هل دادم. در صداى خشک و وحشتناکى کرد و باز شد. تمام دل و جرأتم 

 را جمع کردم و گام به درون خزینه گذاشتم.

 هاى نمور و تاریک وسط خزینه، نشسته بود.آنجا، روى یکى از تاقچه    

هاى آتش اى از موى سییرخ و موان پوشیییده شییده بود که به شییعلهتر از من بود. سییرش با هالهوتاهقدش ک 

شت و زرد را قاب کرده  شمانى در شت و ابروهاى نازک و کمانیش چ سبیل و ریش ندا شت. اما  شباهت دا

ه بود که بود. لباسییى سیییاه و تیره شییبیه به عباى پدربزرگم به دوش داشییت و آن را طورى به بدنش پیچید

رسید هرگز نور شد. رنگ پوستش سفید و پریده بود و به نظر مىجاى تنش از گردن به پایین دیده نمىهیچ

شت. با وجود اینکه نزدیک بود از ترس  شهایى ظریف دا ستش نخورده. دهانى کوچک و گو شید به پو خور

ه بود، اما پاهایش معلوم بود، سکته کنم، توانستم تشخیص دهم که صورتش بسیار زیباست. چهار زانو نشست

 و شکى در واقعیت نبود. او سم داشت.
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گاهم مى     یا از دیدنم تعجب کند ن چه که فکر مىبدون اینکه جا بخورد  کردم کرد. نگاهش برخالف آن

شیانه و کینه شخند، کمى کنجکاوى، و حتى اگر دچار وح شت. کمى ری جویانه نبود. نگاهى عمیق و گویا دا

 شد.باشم، کمى مهربانى در چشمانش دیده مى توهم نشده

 چوبم را محکم در مشت فشردم، اما همانطور که ایستاده بودم بر جایم خشکم زده بود. 

 "خواى با اون چماق منو بزنى؟واقعا مى "اول او شروع به صحبت کرد: 

اما با درک اینکه اسلحه ام کرد. صدایى آرام، صاف، و کمى دخترانه داشت. چیزى در لحنش بود که شرمنده 

 در دست دارم و او کوچکتر و ضعیفتر از من است، کمى اعتماد به نفس پیدا کردم.

 "نه، کارى بهت ندارم، مگه اینکه بخواى کلکى سوار کنى. "گفتم: 

 "ما آدم نیستیم. راستگو و درستکاریم. "گفت: 

 اى گزنده بود.در لحنش طعنه 

 "تو کى هستى. "بینم شک کردم. پرسیدم:م واقعیت را مىاى در اینکه داربراى لحظه    

 "اى. جن حمام.همون که براى دیدنش اومده "گفت: 

شدم و از جا پریدم. چماقم را باالتر  این تکه  شه  صدایى چنان بلند فریاد زد که دچار رع آخر را ناگهان با 

شدم. با حیرت دیدم که دارد قاه قاه مى سو، و از طرفى چقدر  "خندد. گفت:گرفتم و به او نزدیک  چقدر تر

 "خواى تمام وقت همونطور اونجا وایسى؟شجاع! بگیر بشین ببینم. مى

ستادم و با فهمیدم که مى  سر جایم ای ستم خارن کند. پس محکم  سوار کند و چماق را از د خواهد کلکى 

 "نخیر، همینطورى خوبه. "شد گفتم:صدایى که کم کم محکمتر مى

 "آخه اینطورى که نمیشه صحبت کرد. مگه براى حرف زدن با من نیومدى؟ "گفت: 

 "من همینطورى راحتم. "گفتم: 
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 "ترسم؟کنى از چماقت مىآه، فکر مى "دى زد و گفت:نیشخن    

اسب پیرمان سنگین شده. ناگزیر مجبور شدم چماق  اى به من کرد. ناگهان حس کردم چماقم به اندازهاشاره 

بشین. من اگر بخوام در یک چشم  "را روى زمین بیندازم. جن با وقار به سکوى کنارش اشاره کرد و گفت:

 "کنم. بشین و بگو ببینم چرا اینجا اومدى.خاکسترت مى به هم زدن تبدیل به

کرد. مثل اى در آدم القا نمىلرزان به جایى که گفته بود رفتم و نشستم. عجیب بود که هیچ احساس دشمنى 

 کنم.این بود که دارم یک نمایش را نگاه مى

 "خوب، تعریف کن، چه آرزویى دارى؟ "جن گفت:    

 "اصى ندارم.آرزو؟ آرزوى خ "گفتم: 

 "پس چرا نصفه شبى اومدى اینجا؟ فقط براى اینکه چماقتو نشونم بدى؟ "غرید: 

 "راستش نه، من با على شرط بستم که یک شب رو توى حموم بگذرونم  "گفتم: 

نه گفت:  باورا ندى اومدى توى این دخمه؟ مى "نا یک شیییرطب به خاطر  لهفقط همین؟  خرى دونى آدم ک

 "هستى؟

 نمود. سرم را تکان دادم.آمیز بود اما طورى گفت که شبیه به تمجید مىحرفش توهین 

االن حدود صد ساله که توى این زیرزمین هستم و سابقه نداشته کسى به چنین  "جن حرفش را ادامه داد:    

 "دلیلى بیاد اینجا. فقط یکبار یکنفر شب به اینجا پناهنده شد که من هم کمکش کردم.

 "گى؟ البد با تبدیل کردنش به جلبک کمکش کردى.پهلوون سیاوش رو مى "از دهانم پرید: 

تبدیلش به جلبک؟ نه. از دست آژانها در رفته بود و آرزو داشت بره به زادگاهش خراسان  "حیرتزده گفت: 

 "دور از چشم نظمیه راحت زندگى کنه، من هم فرستادمش همونجا.

 "پهلوون سیاوش به نفرین تو ربطى نداشته؟خواى بگى مردن یعنى مى "ناباورانه گفتم: 
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سان راحت ست و با زن و بچهسیاوش هنوز زنده "خندید و گفت:  سالها پیدا کرده در خرا هایى که در این 

 "کنه. این داستانهاى خاله زنکى رو بذار براى پیرزنها.زندگى مى

 "اصال تو کى هستى؟ "کمى سردرگم پرسیدم: 

ن حمامم. حدود صد سال پیش از توى یک بطرى که توش زندانى بودم دراومدم. گفتم که، من ج "گفت:    

ام درآورد. توى مدتى یک آدم مرا اون تو زندانى کرده بود و یک آدم دیگه منو از توى زندان چند هزارسییاله

 که در بطرى زندونى بودم خیلى در مورد همه چیز فکر کردم.به این نتیجه رسییییدم که باید موجود خوبى

سیب رسونده بودم. به همین دونى، آخه قبلش جن بدذاتى بودم و به خیلىباشم و به همه نیکى کنم. مى ها آ

 دلیل هم شاهى که اسمش سلیمان بود دستگیرم کرد و توى بطرى زندانیم کرد.

دم. اى رو آزار نخالصییه، وقتى از بطرى بیرون اومدم تصییمیم گرفتم به مردم نیکى کنم و هیچ موجود زنده 

بینم برآورده کنم. حتى از این هم فراتر رفتم و سوگند خوردم دست کم یک آرزوى تموم آدمهایى رو که مى

 "و اینکار رو هم کردم.

 "کنه تو نیستى؟کنه و مردم رو نفرین مىیعنى اون جن خبیثى که توى حموم زندگى مى "متعجب گفتم:    

ره. این حموم فقط یک جن داره، اونم منم. من هم خبیث هیچ جن خبیثى توى این حموم وجود ندا "گفت: 

 "نیستم.

نعمت رو موشیییها بخورند؟ مگه تبدیل شیییدن مش مگه تو نبودى که باعث شیییدى زن و بچه "گفتم: 

 "قاسم به هزارپا کار تو نبود؟ مگه کربالیى

شمان زرد زیبایش دیده مى  شهایش را گفت و در حالى که رنق عظیمى در چ چرا تموم اون  "شد گفت:گو

 "کارها رو من کردم. اما هدفم خیر بود.

 "گى هدفت خیر بوده؟یعنى چه؟ زدى ملت رو بیچاره کردى بعد مى "گفتم: 



222 

 

من از روزى که از بطرى در اومدم، تصیییمیم گرفتم به همه نیکى کنم. پس با خودم عهد کردم  "گفت:    

ده کنم. اولین کسى که دیدم، همون مردى بود که هرکس که به من برخورد، دست کم یک آرزویش را برآور

منو از بطرى نجات داد. اون تنها آدم خوبى بود که من دیدم، و به همین دلیل هم تمام آرزوهایش را تا به 

کنم. از اون که بگذریم، تموم آدمایى که دیدم ام و اگر آرزوى دیگرى هم بکنه کمکش مىحال برآورده کرده

لرزیدند، و اگر خیلى شییجاع بودند مثل تو چماق برایم همه با دیدن من مثل بید مىخبیث و پسییت بودند. 

لرزیدند آرزوهاى خودشیییون رو به زبون ها به محض دیدنم در حالى که از ترس مىکشییییدند. خیلىمى

ست به دامانم مىمى صدمهآوردن. د شون  ستان و نزدیکا شون نزنم. شدند که در ازاى گرفتن جون دو اى به

شییدند که به توضیییحات من در این مورد که هیچ نیازى به این حرفها نیسییت و نقدر ترسیییده و زبون مىاو

کردن. من هم مجبورم کردند و مرتب همون قربانیها رو پیشییکش مىزنم گوش نمىاى بهشییون نمىصییدمه

سوگندى که خورده ساس  ستى رو برام تکرار کنه بر ا سه بار درخوا براش برآورده ام آرزوش رو وقتى کسى 

دادند و کنم. به این ترتیبه که همه پس از دیدنم اطرافیانشییون رو به شییکلهاى عجیب و غریبى از دسییت مى

 "ترسیدند واقعیت را پیش دیگرون اعتراف کنن.همیشه هم مى

 "آخه اینکه دلیل نشد. یعنى بین اینهمه آدم یکیش اونقدر شجاع نبوده که حرفت رو گوش کنه؟ "گفتم:    

چرا، خیلى بیشتر از یکیشون اینطور بودن. منتها وضع اینا بدتر بود. اینها  "با افسوس سر تکان داد و گفت: 

دیدن و اونقدر جربزه داشتند که حرفام رو گوش کنن و بفهمن کسانى بودند که تصادفى منو توى حموم مى

شون ر شانس بزرگى که به ستم. اینها بعد از فهمیدن  شون رو گم و مىکه موجود خبیثى نی ست و پا آورد، د

 "دونى آرزوهاشون چى بود؟کردن به آرزو کردن. مىکردن و شروع مىمى

اهل محل  من کربالیى قاسم رو تبدیل به یک هزارپاى گنده کن تا همه پدرسوخته اى جن عزیز، همسایه" 

 "بزنند بکشندش.
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 "بخوره تا بتونم با سکینه خانوم ازدوان کنم.هام رو موش اى جن بزرگ، کارى کن تا فردا شب زن و بچه" 

 "اى جن بزرگوار " 

 "کنم.بس کن. بس کن. باور نمى "دستم را روى گوشم گذاشتم وفریاد زدم:    

ایه. کنن، یا اینکه منظورشون چیز دیگهکردم شوخى مىشد. فکر مىاولش من هم باورم نمى "سرى جنباند: 

شتن.  صد رو دا شون رو تکرار مىاما واقعا همین ق سه بار برام آرزو شم برآوردهبا تأکید  ش کردن تا مجبور 

 "کردم.کنم. من هم این کار را مى

 "اگر این کار رذالت نیست پس چى هست؟ "خشمگین پرسیدم: 

سى "اندوهگین گفت:  شتن رذالته. ک ست، خود آرزوى بدخواهانه دا قدرت برآورده کردن آرزوها رذالت نی

یدى یدا مى که آرزوى پل یدن بهش پ باالخره راهى براى رسییی ندهداره  هاى برآورده کن نه. جن یادن.  ک آرزو ز

 "کنم.ها رو تعیین نمىهام، خواستهرسیدن به خواسته آرزوهاى خوب هستن که کمیابن. من وسیله

ودتو اى که خوردى خاما باید بکنى. خوبى خارن از این حیطه معنى نداره. تو با سیییوگند مسیییخره "گفتم: 

 "زنى.گول مى

شون پایبند  "گفت:  شیمونم. اما جنها برخالف آدمها باید به حرفها شتباه بود و من ازش پ سوگند یک ا اون 

بمونن. قول ما مثل مال شما باد هوا نیست. براى همین هم شنیدن اینکه فقط براى قولت نصفه شب اومدى 

 "اینجا برام عجیب بود.

 "دى که این آرزوهاى مسخره رو نشنوى.کرخوب یک کارى مى "گفتم:    

 

شیییدم اولیش رو دیدم کسیییى آرزوهاى پلید داره، ناچار مىدر عمل همینکار رو کردم. وقتى مى "گفت: 

گذاشتم پاى آدمیزاد خبیثى که منو وادار به اینکار کرده به اینجا برسه. به این ترتیب برآورده کنم. اما بعد نمى
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شد. اونها هم براى اینکه مانع رسیدن دیگران به آرزوهاشون بشن، رآورده مىفقط یک آرزوى آدمهاى رذل ب

ترسییوندن. به این شییکل کردن که من موجود پلیدى هسییتم و همه رو از برخورد با من مىطورى شییایع مى

سیببرخورد من با آدمها بازهم کمتر مى  این میمونهاى زنندهشد و دیگه ناچار نبودم آرزوهاى رنگارنگ و آ

 "مغرور را اجرا کنم.

یعنى بین اینهمه آدم هیچکدوم خوب نبود؟ همه در پى صییدمه زدن به بقیه و سییود خودشییون  "گفتم:    

 "بودن؟ کسى نبود که بدون کار داشتن به کار دیگرون خوشبختى خودشو بخواد؟

ست چیزها  کردند که بعد از رسییدن به آرزوى اولشیون بقیههمه اینطورى حسیاب مى "گفت:  رو هم به د

 شد.آرن. اما همیشه این آرزوى اول که بزرگترینشون هم بود، باعث بدبختى دیگرون مىمى

شمندى بود و   سته و دان ستثنا بود، اون هم پیرمردى بود که منو از بطرى درآورد. اون مرد وار فقط یک نفر ا

کنم. جالب اینکه هنوز که ىهیچ چیز بدى براى دیگرون نخواسیییت. من هنوز هم هرچى بخواد رو فراهم م

کنه دختر مریض فالنى خوب بشیییه و قرض بهمانى هنوزه براى خودش چیزى نخواسیییته. گاهى آرزو مى

شناسه که دونى، اون اینقدر خوب جهان رو مىپرداخت بشه، اما براى خودش تا حاال درخواستى نکرده. مى

 "نیازى به آرزو کردن براى خودش نداره.

 "شناسم؟پیرمرد رو مىمن این  "گفتم: 

 "بینى همون آدمه.آره، بعد ازخرون از اینجا اولین کسى رو که مى "گفت: 

رسید هیکلى ظریف و متناسب داشت. کمى بعد، جن برخاست. برخالف آنچه که در نظر اول به نظر مى    

 "آرزوى تو چیه؟ "در اطراف خزینه قدم زد و بعد به من خیره شد:

ما   نداخته بود طاعون بگیره و بمیره. ا به این خطر ا له که مرا  یک لحظه به سیییرم زد که آرزو کنم علىِ اب

 "کنى؟واقعا هرآرزویى را برآورده مى "بالفاصله از خودم شرمنده شدم. پس مدتى فکر کردم و آخرش گفتم:
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 "آخرین آرزوت باشه. کنم کارى نکن اینآره، هر آرزویى رو. فقط خواهش مى "آه کشید و گفت: 

 "اش کنى؟متأسفم، اما اینطور خواهد بود. بازهم حاضرى برآورده "گفتم: 

 "ش کنیم.ما جنها هروقت سه بار آرزویى رو بشنویم ناچاریم برآورده "غمگینانه گفت: 

 "خوب. بمیر.خیله "گفتم: 

رو براى بهتر کردن دنیا چرا؟ من موجود نیکى هسیییتم. سیییوگندم  "کمى هراسیییان نگاهم کرد و گفت:    

 "کنى؟خوردم. هدفم آسیب به کسى نبوده. چرا بین اینهمه چیز خوب این رو آرزو مى

خوبى براى رسیییدن به نتایق بد هسییتى.  منظورم این نیسییت که موجود بدى هسییتى. فقط وسیییله "گفتم: 

ام. تو از بیشتر آدمهایى که هراستشو بخواى توى این ساعاتى که باهم حرف زدیم به تو خیلى عالقه پیدا کرد

 "اى ناچارى به سوگندت عمل کنى. پس بمیر.ام بهترى. اما متأسفم. میدونم تا وقتى که زندهتا حاال دیده

کنى. شاید کارت درست باشه. اما من اینطور دوست تو دارى منو فداى نادانى و بدکارى آدمها مى "گفت:    

ر نهایت با آسیب زدن به یک جاندار دیگه همراهه. شما آدمها هیچوقت ندارم. یادت باشه که آرزوى تو هم د

 "شید.درست نمى

ذارم خوشایند نیست. اما االن تنها راهه. تو بدیها پیش پات مى راهى که من براى فرار از این سلسله "گفتم: 

بزار این کار شییدم شییى. من از اینکه اموجود بیگناه قدرتمندى هسییتى که دارى قربانى بدخواهى آدمها مى

کنم. این کارها نیسییت. اى جن دوسییت داشییتنى. خواهش مى اى براى پرهیز از ادامهناراحتم، اما راه دیگه

 "بمیر.

شاید راهى که نشونم  "جن چشمانش را بست. بعد با آرامشى که برایم عجیب بود مرا نگریست و گفت:    

شه. اما این آخرین جمله سه که جاى نابود کردن قدرتهاى ام را دادى تنها راه با شنو. امیدوارم روزى بر هم ب

 "آرزوهاى بد، بتونید آرزوهاى بد رو نابود کنید. برآورده کننده
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 جن این را گفت، و در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. 

اش خاموش شییید. اما من در آرامش و فانوس سیییوخت و شیییعله حمام ماندم. فتیله مدتى دراز در خزینه 

سکوت باقى ماندم. چیزى نبود که از آن بترسم. در واقع چیزى بیرون از خودم نبود که ترسناک باشد. اما آن 

 کرد.اندیشیدم، اوضاع فرق مىتو، توى آرزوها و آنچه که مى

کردم دوستش دارم. اما دیگر هیچ رخاستم. دلم براى جن تنگ شده بود و با تمام وجود حس مىباالخره ب    

 اى نداشت.چیز فایده

از راهى که آنقدر با وحشییت از آن گذشییته بودم، با قدمهایى اسییتوار بازگشییتم. فقط موقع عبور از حمام  

 عمومى مراقب بودم مبادا سوسک سرگردان را زیر پایم له کنم.

ى کنجکاو بودم پیرمردى را که جن را از بطرى درآورده ببینم. وقتى به پشییت در رسیییدم، نور پریده و خیل 

تابید. معلوم بود موقع ورود از زور ترس در را درست نبسته بودم. در آبىِ صبح از زیر درِ فلزى به درون مى

 دانست. سرش را چند بار به نشانهمى دالک را دیدم که گویا همه چیز را فرزانه را باز کردم. پشت در چهره

روى بپردازد. کمى تردید کردم، و به هاى اطراف به پیادهافسوس تکان داد و رفت تا مثل هر سحرگاه در کوه

 زدیم.دنبالش حرکت کردم. حرفهاى زیادى داشتیم که باید مى
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 مشاور حقوقی

 

 (1378ن، ی جوا)نوشته شده برای اجرای نمایش رادیویی، شبکه

 

 نخست: پرده    

  

 (دارد.شود و طرف مقابل گوشى را برمىصداى چند بوق آزاد تلفن. بعد صدا قطع مى) 

  

 روانشناس: بله؟ بفرمایید.    

 مشاور حقوقى: سالم، حالت چطوره؟ منم،     

 به، ببین کى زنگ زده، چطورى رفیق؟ روانشناس: به    

 مشاور حقوقى: خوبم، منو که شناختى؟    

 روانشناس: بعله، بعله، دوست حقوقدانِ خودم، حالت چطوره؟ چه عجب از این طرفها؟    

 ها خوبن؟مشاور حقوقى: خوب دیگه، همینطورى یادت افتادم گفتم یه زنگى بهت بزنم. خانم بچه    

 ره؟روانشناس: به لطف شما، همه خوبن. کوچولوى تو چطو    

 مشاور حقوقى: خوبه، ممنون.    

 روانشناس: خوب، تعریف کن ببینم چى شد یادى از ما کردى؟    
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ستش سالم روستایى بى     طمع نیست. یه اتفاق عجیبى افتاده که فکر کردم بد نیست در مشاور حقوقى: را

 موردش باهات مشورت کنم.

 روانشناس: هان، چى شده؟    

 مشاور حقوقى: راستشو بخواى، امروز یک ارباب رجوع غیرعادى داشتم.     

 روانشناس: خوب، کى بود؟    

هفت ماه پیش با هواپیماش توى خلیق فارس  -مشیییاور حقوقى: دکتر بهرامى یادته؟ همون که شییییش    

 مون هم بود.گم. همون که دوست خانوادگىسقوط کرد رو مى

ر بهرامى که لقبش سییلطان کشییاورزى ایران بود؟ آره، معلومه که یادمه. آدم خیلى روانشییناس: همون دکت    

آورى دسییتکارى ژنتیکى گیاهاى کشییاورزى رو به ایران آورد، بزرگى بود. همون بود که براى اولین بار فن

 دیگه؟

ترى رنگِ خاصى داشت، قد بلند و چشماى خاکس مشاور حقوقى: آفرین، خودشه. اگه یادت باشه قیافه    

ضیه شه وقتى تلویزیون ق شون مى اُریب. اگه یادت با شو ن شدن شته  داد، چند تا تکه فیلم هم ازش پخش ک

 کرد.

 مند شدى؟روانشناس: خوب، آره، قشنگ یادمه. حاال چى شده به اون عالقه    

 مشاور حقوقى: آخه امروز صبح اومده بود دفترم.    

 کنى. اون که چند ماهه مرده.روانشناس: چى؟ حتما اشتباه مى    

سم      صبح توى دفتر کارم دیدم. خودش رو به ا سر همینه. اونو همین امروز  شکل  شاور حقوقى: دقیقا م م

شییناخت. دقیقا رفتار و حرکات و شییکل حرف زدن رفیق مرحوم دکتر بهرامى معرفى کرد و منو خوب مى

 ودش بود.خودمو داشت. یعنى اینطورى بهت بگم، شکى ندارم که خ
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 گى اون نمرده؟شه؟ یعنى مىروانشناس: آخه مگه مى    

شت که یکبار مرده، منتهى یک دالیل عجیب و غریبى      صرار دا شاور حقوقى: چرا، اتفاقا خودش خیلى ا م

 ست.آورد که آخرش هم نفهمیدم چرا هنوز زنده

 کنى؟ح مىروانشناس: بابا البد خیاالتى شدى. نکنه دارى تمرین احضار رو    

ضار روح چى     شاور حقوقى: اح دعوا بر  چیه؟ امروز اومده بود دفتر فرمهاى حقوقى رایق رو براى اقامهم

 علیه زنش پر کنه. اون از دیروز منو استخدام کرده تا اموالش رو از زنش پس بگیرم.

 ه.روانشناس: آخه اونکه مرده. بچه هم که نداره، پس طبیعیه که زنش وارثش بش    

ستش نمى     شاور حقوقى: را شده م دونم چى بگم. از وقتى دیدمش تا حاال همش نگرانم که نکنه دیوونه 

ستش هنوز باورم  شکایتش بده. ولى را ستان  شترى در مورد دا ضیحات بی شم. قراره فردا دوباره بیاد و تو با

اینجاست که زنش دوست  شه که دوست مرحومم منو براى شکایت از زنش استخدام کرده باشه. مشکلنمى

 صمیمىِ زنمه.

کنم یک کمى تو آفتاب زیاد راه رفتى و روانشیییناس: آروم باش دوسیییت خوب من، ببین، من فکر مى    

آور بخور هام گوش کن و درست رعایتشون کن. همین االن یه قرض خوابخیاالتى شدى. خوب به توصیه

ت بیا من خودم یک تسییت کوچکى ازت بکنم. هیچ و بعد راحت برو بگیر بخواب. بعد هم در اولین فرصیی

 نگران نباش. این جور بحرانها زود رفع 

 صداى قطع شدن تلفن، و بوق آزاد.    

  

 دوم: پرده    
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 "بفرمایید."گوید حقوقدان که مى خورد. بعد صداى خستهاى که به در مىصداى تقه 

 "اند.دکتر بهرامى تشریف آورده"گوید: مى شود واى وارد مىصداى باز شدن در. منشى سراسیمه 

  

 دکتر بهرامى: سالم، دوست عزیر من، چطورى؟    

 حقوقدان: (با صدایى ملتهب) خوبم. بفرمایید بنشینید دکتر جان. بگم چایى بیارن؟    

که مى     با ول کن. تو  با نه  چایى نمىدکتر بهرامى:  قت  گه مهمونى عروسیییى دونى من هیچو خورم. م

 ام یادت رفته که با همه شرط بسته بودى به ضرب تعارف چایى به خوردم بدى و نتونستى؟اهرزادهخو

 تونم بکنم؟حقوقدان: آه. چرا، یادم رفته بود. خوب چه کمکى مى    

دکتر بهرامى: قبال هم که گفتم، اموال و امالکم رو از چنگ این زنِ حریص در بیار. دسیییت انداخته روى     

 گه من رسما مردم.مال و منالم و حتى حاضر نیست سهم قانونى منو بده. زنیکه مى

 حقوقدان: راستش. من دیشب همش تو همین فکر بودم. آخه مگه شما نمردى؟    

چرا، من که صییادقانه همه چیز رو اعتراف کردم. من حدود شییش ماه پیش مردم. اما اونکه  دکتر بهرامى:    

 ما یکى بودیم. بدلم بود. یا شاید هم من بدل باشم. ولى مهم نیست. چون در هر صورت همه مرد نسخه

 فهمم.حقوقدان: دکتر جان، باز که شروع کردى. باور کن من اصال یک کلمه از حرفاتم نمى    

 دکتر بهرامى: خوب حق دارى. بذار از اول برات داستان رو تعریف کنم.     

 حقوقدان: گوشم با شماست.    

 دونى همانندسازى چیه؟دکتر بهرامى: ببینم مى    

 حقوقدان: همانندسازى؟ نه. چیه؟    
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صه، عبارت از ا     سى ژنتیکه. خیلى خال شرفته تو مهند سخه از دکتر بهرامى: این یه تکنیک پی ینه که یک ن

 تازه رو کلون کنى. ژنوم سلولهاى سوماتیک یک جانور بالغ رو بردارى تا باهاش یک نمونه

 حقوقدان: بازم هیچى نفهمیدم.    

دونى که هرکدوم از ماها حدود هزار میلیارد سلول توى بدنمون داریم. احتماال این دکتر بهرامى: ببین. مى    

ایه که براى ساختن کل بدنمون دونى که تک تک سلولهاى ما داراى یک نسخه از اطالعات ژنتیکىرو هم مى

سخه از اطالعات ژنتیکى هر آدمى توى بدنش وجود داره. البته این اطالعات به  کافیه. یعنى به همین تعداد ن

سى قابل شده و بنابراین براى هرک شته  سید نوکلئیکى نو شیمیایى ا ست. اما خود زبون ترکیبات  خوندن نی

شون این اطالعات رو به ترتیب مىیاخته شد سیر ر سته به وظیفهها در م شن، اى که باید عهدهخونن و ب دار ب

 دن.قرار مى بعضى از اونها رو مورد استفاده

 حقوقدان: خوب اینها چه ربطى به مردن شما داره؟    

رسیییم. یادت باشییه که توى بدن هرکدوم از ماها دو جور سییلول وجود داره. دکتر بهرامى: به اون هم مى    

سییلولهاى زایا که براى بارورى و تولیدمثل تخصییص پیدا کردن و باید براى تولید فرزند با اطالعات دیگرى 

شون نس مخالف ترکیب بشن، و سلولهاى بدنى که بخش مهمى از اطالعاتشون که به درد کار تخصصىاز ج

 گیره.شه و دیگه مورد استفاده قرار نمىخوره، به تدریق سانسور مىنمى

شکایت      شه، اما آخه چه ربطى به  ست و فرض کنیم اینطور با صص من نی حقوقدان: خوب، اینها در تخ

 ره؟شما از زنتون دا

دکتر بهرامى: بابا یه خورده صبر کن. مسئله اینجاست که یک تکنیک نه چندان جدید وجود داره که در     

جدید از موجود اولیه  شن و براى تولید یک نسخهاون اطالعات همین سلولهاى بدنى با روشهایى فعال مى

کردن سلولهاى گن. تا مدتها فکر مىىگیرن. به این کار کلون کردن یا همانندسازى ممورد استفاده قرار مى
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میالدى، 1998شه کلونشون کرد. تا اینکه در سال  ست که نمىپستانداران اونقدر تخصص یافته بدن آدم و بقیه

یعنى حدود پنجاه سال پیش یک پژوهشگر تونست یک گوسفند رو همانندسازى کنه. شاید اسم دالى رو 

 شنیده باشى.

ین به موضییوع کارى من ربطى نداره. راسییتش ارتباط حرفهاى شییما رو هم با کارم حقوقدان: نه، آخه ا    

 فهمم.نمى

شهاى زیادى براى دکتر بهرامى: به زودى مى     شد. تال سفند ممکن  سازى از روى گو فهمى. وقتى همانند

 کلون کردن آدم هم به طور مخفیانه انجام گرفت. هرچند این قضیه به شدت ممنوع شده بود.

 خواى از این حرفها بگیرى.اى مىحقوقدان: چه نتیجه    

 دکتر بهرامى: این نتیجه رو که من در همون سالها خودم رو همانندسازى کردم.    

 حقوقدان: هان؟ چى گفتى؟    

سخه از      شت ن سازى کردم و ه ستیابى به این تکنیک خودم رو همانند دکتر بهرامى: گفتم من به محض د

ست  سى که این کار رو کرد خود من نبودم. دکتر بهرامىِ اولیه بود. اون بعد از خودم رو در کردم. در واقع ک

بازسیییازى هشیییت نفر از روى اطالعات ژنتیکى خودش، سیییالهاى زیادى رو در خارن از ایران گذروند تا 

روع کرد پرستى بود به ایران برگشت، و شتونست به این ثروت و قدرت اقتصادى برسه. بعد چون آدم وطن

به دگرگون کردن اقتصییاد و کشییاورزى ایران. ببینم تا حاال هیچ شییک نکرده بودى که چطور دکتر بهرامىِ 

 کنه؟هاى مختلف فعالیت مىقدر در جنبهمشهور این

 گذره.گفتن شما خواب و خوراک ندارى و فقط زندگیت به کار مىحقوقدان: خوب، چرا، همه مى    

شد بیشتر از بیست و چهار ساعت در روز کار کرد. اما گر هم اینطور بود، باز هم نمىدکتر بهرامى: حتى ا    

 کرد.دکتر بهرامى به ظاهر این کار رو مى
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 حقوقدان: آخه چطور؟    

دکتر بهرامى: چون دکتر بهرامىِ واقعى خیلى زود در اثر ابتال به سیییرطان خون درگذشیییت. در واقع این     

سال پیشه. اون در بستر مرگ ما هشت تا رونوشت خودش رو دور خودش جمع  قضیه مربوط به حدود سى

اش از خواسته در زندگى بهش برسه و عمرش وفا نکرده صحبت کرد. بعد هم انگیزهکرد و از اهدافى که مى

خواسیت همیشیه باقى بمونه تا بتونه جریان نوسیازى همانندسیازى خودش رو برامون توضییح داد. اون مى

 فهمیدیم، چون در واقع خودش بودیم.شاورزى ایران رو رهبرى کنه. ما کامال حرفهاش رو مىساختار ک

 حقوقدان: خوب، بعدش چى شد؟    

شت تا به ایران اومدیم و کارهاى دکتر بهرامىِ اولیه رو ادامه دادیم. از بین ما، یکى      دکتر بهرامى: بعد ما ه

 آدم خوشگذرون و تنبلى از آب دراومد که به اروپا رفت و اونجا موندگار شد و مدتى پیش بیمار شد و مرد.

 شما عین هم بودین؟ حقوقدان: مگه نگفتى همه    

بهرامى: چرا، اما دقت داشیییته باش که کدهاى ژنتیکى ما عین هم بود. نه روحیاتمون. شیییباهت دو  دکتر    

آدمى که از یک کد ژنتیکى ساخته شده باشن، در حد شباهت بین دو برادر یا خواهر دوقلوى همسانه. اثرات 

 اکتسابى مربوط به رشد و تعلیم و تربیت توى هیچ دو نفرى درست مشابه نیست.

 قوقدان: خوب، بعدش چى شد؟ح    

سخه     شاورزى ن شرکت ک سازى  شروع کردیم به باز مان. اولیه دکتر بهرامى: بعد ما هفت تا دکتر بهرامى 

کردند یک نفریم، کارها را بین خودمان تقسیم کردیم و توانستیم با بازدهى هفت برابر یک چون همه فکر مى

برد. ى به سرِ زمین بود. یکى دیگه مطالعات علمیش رو پیش مىآدم عادى کار کنیم. یکى از ما مسئول سرکش

کردم، براى کرد. من هم توى مراسییم رسییمى و محافل اجتماعى شییرکت مىخالصییه هرکس یک کارى مى

 شناسم.همین هم شما را خوب مى
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 حقوقدان: پس اونکه مرد یکى از شما هفت تا بود؟    

آدمها به تدریق پیر و بیمار شییدیم و  آخرینمان بود. ما هم مثل بقیهدکتر بهرامى: در واقع گذشییته از من،     

سئول اداره شد، آخرى هم که م شتیش غرق  شین رفت، یکى دیگه ک شرکت بود  مردیم. یکى زیر ما سازمان 

 هوایى کشته شد. شش ماه قبل در سانحه

 حقوقدان: پس چطور شد که خبر مرگ بقیه جایى درز نکرد؟    

سنگینیه. اگر مىدکتر بهرامى: چون ما نمى     سان جرم  سازى ان شتیم. همانند فهمیدند تمام زحماتمان بر گذا

شیدیم. به جز این مورد رفت. همیشیه هم توى سیانسیور کردن و مخفى کردن خبر مرگمان موفق مىباد مى

 آخرى که یک خبرنگار فضول از موضوع فیلم گرفت و همه چیز را به هم ریخت.

 حقوقدان: حاال اختالفت با زنت سر چیه؟    

خوام بازم و مىکنه من یک دروغگو و حقهدونست ما هفت نفریم. حاال فکر مىدکتر بهرامى: اون که نمى    

 ثروت شوهر فقیدشو باال بکشم.

ه حقوقدان: آخه هیچ راهى براى اثبات اینکه تو دکتر بهرامى هسیییتى وجود نداره. تو نه پسیییرشیییى، ن    

 برادرشى،  

 دکتر بهرامى: خوب، در عوض خودشم.    

 کنه که از یک آدم هشت تا وجود داشته؟کنى کدوم دادگاهى قبول مىحقوقدان: فکر مى    

دکتر بهرامى: من تو رو براى این استخدام کردم که بهشون این رو بقبولونى. پولى که در شرکت من باقى     

 ذارم حیف و میل بشه. اون پول باید صرف کار مهمى بشه.مونده مورد نیازمه و اصال نمى

 حقوقدان: چه کارى؟    

 دکتر بهرامى: قراره خودم رو همانندسازى کنم. در هشت نسخه.    
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 جشن سال نو

 

  

 ام خسییته شییده بود و رنگپشییتى وقتى به محل برگزارى جلسییه رسیییدم کامال از نفس افتاده بودیم. باله    

شوم اندامهایم  سرم را به اطراف چرخاندم تا مطمئن  شمان متحرک باالى  خالهاى آبىِ رویش پریده بود. چ

آمد. یکبار موقعى ى زیاد پیش مىهایى که مثل ما پیر بودند چنین چیزایرادى پیدا نکرده. آخر براى مَرشیییون

هاى روى که جوانکى بیش نبودم، مرشیییون پیرى را دیدیم که بسییییار بسییییار پیر بود. آنقدر پیر بود که لکه

شنا مىهایش تقریبا دیده نمىباله کردم بافتهاى خارجى بدن پیر و فرتوتش یکى یکى کنده شد. همانطور که 

شون ف شد. اما مر ضوع نکردم و آنقدر به راهم ادامه داد شد و از بدنمان جدا  سوده هیچ توجهى به این مو ر

 که تمام بدنش در آب اسیدى دریا حل شد.

هاى هایم نگاه کردم. تا چند وقت پیش بود که رنگ درخشیییان لکهبا یادآورى این خاطره با نگرانى به باله 

ن خارجى بود. اما حاال دیگر داشییت رنگش را مان در برابر جهانگرداافراد قبیله زیبایى و جلوه روى آن مایه

 داد.از دست مى

شد. از آنجا که بهتر از همه سرودهاى نیایش را مى     خواندم ورودم به جلسه با خوشامدگویى همه روبرو 

مورد احترام همه بودیم و بنابراین از خوشییحالى در پوسییتمان نگنجیدم. جلسییه در مورد جشیین آخر سییال 

ضوع زیادى براى بحث و تبادل نظر وجود نداشت. آیینها همه مشخص و روشن بودند و شد. موبرگزار مى
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سیم بقیه این کار را کرده بودم، فقط مى سیم کار کنم. در عمل پیش از آنکه بر سئولیت و تق ست تعیین م بای

 بنابراین خیلى خوشحال شدیم. چون دیگر پیرى حال و روز بحث و جدل برایم باقى نگذاشته بود.

بایسییت توسییط فوجى از جوانترین مهمترین بخش جشیین، نمایش حبابهاى هوا بود که طبق سیینت مى    

شود. این گروه مى سطح اقیانوس باال برود و تا جایى که مىجنگجویان قبیله انجام  ست تا  توانم هوا در بای

را رها کند. نتیجه چیزى کردیم هوا هایى پیچیده شیینا مىشییشییهایمان ذخیره کند و بعد در حالى که در دایره

صان مى سانى مجاز به شبیه به مانداالیى رق شت. فقط ک سیار زیبا بود و اهمیت مذهبى عمیقى دا شد که ب

سابقه شند. به همین دلیل هم طرح انجام این کار بودیم که  شته با ساخت این طرح حبابى را ندا سازان دیدن 

این طرحها را نداشتند. به این ترتیب هر جوانِ  مشاهده هشدیم که تجرباز میان جنگجویان جوان انتخاب مى

کند، با دریافتى اشراقى و درونى بایست در حینى که بدن انباشته از هوایش را در آب جابجا مىساز مىحباب

 شکل طرح کلى را در رفتارهایش مجسم کنم.

زیادى از جنگجویان به هنگام رسیییدن به سییطح اقیانوس  سییازى کارى خطرناک بود. عدهمراسییم حباب    

شدند. برخى هم زیستند شکار مىمرموز سطح اقیانوس مى اى که در آنسوى آیینهتوسط موجودات ناشناخته

شییدند. اگر کسییى در کردیم که پیش از رسیییدن به محل اجراى آیین اکسیییده مىآنقدر زیاد هوا جذب مى

شان مى شم خداى بزرگ داد و ناهماهنگ با بقیه عمل مىجریان ایجاد طرح از خودم ناتوانى ن کرد، مورد خ

سییازان به چنین افتخارى شیید. همیشییه تعدادى از طرحگرفت و در پایان مراسییم قربانى مىاقیانوس قرار مى

قیف مانند مارهاى هزار دندان  کار تا نزدیکى النهقربانى کردن این بود که مرشییونِ خطا رسیییدند. طریقهمى

شود و با زبان خاردارش بدن جوان و ماند تا مار مقدس از حفرهکردم و همانجا منتظر مىشنا مى اش خارن 

سال بعد برکت را براى قبیله به ارمغان مى شدن این جوانان تا  شد و ببلعد. قربانى  آورد و باعث نرمم را بترا

 شد.هاست، مىاى دریایى شیرین و فراوانى حلزونهاى شناگرِ خاردار که غذاى اصلى ما مرشونبارورى علفه
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توانستند شدند و مىما مسنترها پذیرفته مى آمدند، به جرگهاگر جوانها از پس تولید طرحهاى درست برمى    

ها که خودم در این جلسهگیرى عمومى شرکت کنم. هیچوقت روز اولى را هاى تصمیماز آن به بعد در جلسه

صحبت کنم. هنوز مىشرکت کردیم فراموش نمى سید حرفى بزند و وقتى باالخره دل را به دریا زدیم و  تر

 پیرترها از نظرگاهمان پشتیبانى کردم بسیار جا خورد. کردم از اینکه دیدم همه

ضایت     شوآمیز طرحپس از تولید ر ست مىنها، حالتى عرفانى و ملکوتى به ما مر داد. همه در حالى ها د

پیچیدیم و از لذت پر شییده بود، مدتى به خود مى که خون غلیظ و سییبزمان از مواد شیییمیایى تولید کننده

 شد.یافتیم. بعد مراسم شکار حلزون شروع مىپربرکت بودن سال آینده اطمینان مى

شان را با وحشت در آب  چهارگانهدار و دست و پاهاى هزاران حلزون زیبا و کوچک که بدنهاى مهره  دراز

مرشییونهاى سییرمسییت از موفقیت در سییاختن طرح آیینى، به  شییدند و همهاى رها مىکوبیدند از گوشییهمى

شان مى ست، و هیچ پرداختیم. بلعیدن این جانداران بىشکار سیار دلپذیر ا شرایط ب مو و ظریفِ لرزان در آن 

 ار سرورآمیز رقابت کند.تواند با لذت ناشى از این شکچیز نمى

شکار، نوبت به زادآورى مى     صورت موفقیتپس از  سال در  ستیم و هر  شونها بکرزا ه سید. ما مر آمیز ر

دهیم. این مان بیرون مىشییویم و تخمهایى پشییمالو و دراز را از سییوراخ روى سییینهبودن مراسییم، بارور مى

س شند و در نهایت تو شوند. بچهط نوعى ماهى غولتخمها باید مدتى در آب رها با سا بلعیده  هاى کوچک آ

شییویم. شییوند و پس از چند ماه در ظاهر جنگجویانى جوان از آن خارن مىها انگل مىما در بدن این ماهى

شود و ماهى سند، به لطف خداى دریاها اینکه بارورى به موقع انجام  سر بر سر وقت براى بلعیدن تخمها  ها 

 دستیابى است.با اجراى صحیح مراسم قابلبستگى دارد. اما لطفش 
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آخرین بخش مراسییم، قربانى کردن یکى از بزرگان قوم اسییت. براى این کار طبق معمول قرعه کشیییدیم و  

قرعه به نام من در آمد. با خوشحالى این افتخار را قبول کردیم و پس از سر و سامان دادن به کارها از جلسه 

 بیرون آمدیم.

  

ن پایان سییال همه چیز به خوبى پیش رفت. دو تا از جنگجویان جوانى که هنوز بوى بدن در روز جشیی    

شان را مى شوند. میزبانِ لزن و بدبوی ستور یافتند قربانى  صله د سم غفلت کردند و بالفا دادند، در اجراى مرا

سییختى را  شییدند، انگار سییالهاى مقدس که هرسییال در همین روزها از خواب درازشییان بیدار مىمارماهى

ها همزمان به من حمله کردند و بدنش را دریدند. جنگجوى دوم گویا از  نده بودند، چون دوتا از آن گذرا

شنا کند ولى  شید کمى  سیده بود. چون کو ستش تر سمباده مانند مارهاى مقدس بر بدن دو دیدن اثر زبان 

 ها بلعیده شدم.موفق نشد و او هم توسط یکى از مارماهى

بدیمنى بود. به همین دلیل هم موقع  مارماهى به یک قربانى حمله کنند عالمت بدى بود و نشانه اینکه دو    

شدن همه نگران و دلواپس بودند. با این وجود رها کردن حلزونهاى مهره ست  شوق و سرم دار خیلى زود 

بهاى هوایى ظریفِ دسییت و پاى نحیف که نقامان در میان هزاران حلزون بىذوق را به جمع بازگرداند. همه

ست و پا مى شتند و بیخود د شان را بر چهره دا شد از آنها زدند جوالن دادند و تا جایى که مىخاص خود

زد و قلقلکش خیلى باعث دنداندارم نرسیده بود هنوز دست و پا مى خوردم. یکى از آنها تا وقتى که به معده

فشییردیم و با دندانهاى درازش بدنش را خرد کردم از اى را تفریحم شیید. با این وجود به محض اینکه معده

 حرکت افتاد.

کردند بخش نهایى مراسیییم خیلى حسیییاس بود. خیلى نگران بودیم. اگر باز دو مارماهى به من حمله مى    

 اصال شگون نداشت و نشانگر قحطى و بدبختى بود.
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شنا کردیم خیلى نگران این موض وقتى به سوى دهانه  قیف  وع بودم. طبق سنت جلوى دهانهقیفِ مارماهى 

هایم را کامال باز کردم تا نقش و نگار زیباى رویش در زیر نور سیییرخ خورشییییدى که از چرخى زدم و باله

اش مارماهى را در ابتداى قیف النه ریخت جلوه کند. براى یک لحظه پوزهسیییطح اقیانوس به درون مى آیینه

شاخه صوردیدیم که با بینى  ضور مرا باور نمىتى رنگش آب را مىمانند و  هایم کرد. بار دیگر بالهبویید و ح

را باز کردم و با شکمى سیر و خوشنودى زیاد، حرکت پیکان مانند سر مخروطى مارماهى را به سوى خودم 

مشییاهده کردیم. مارماهى زبان پوشیییده از خار و سییوزنش را بیرون آورد و آن را بر انتهاى بدنم کشییید. 

هایم از تنم جدا شد و به سمت کف تاریک اقیانوس پایین غریب تنم را در خود گرفت. یکى از باله سوزشى

افتاد. نگران بودم که نکند نشیییت کردن خون سیییبزم در اقیانوس توجه مارماهى هاى دیگرى را هم به خود 

شکلى در اجراى شبختانه هیچ م سراغم بیایند. خو شتر از یکى از آنها به  سم پیش نیامد.  جلب کند و بی مرا

 آفرین مراسم جشن سال نو را با خوشنودى نگاه کردیم.آخر زنده ماندم و پایان برکت تقریبا تا لحظه
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 دو خط موازی 

 

 گفت هیچ خوشش نیامد.مى3کاهن بزرگ از حرفهایى که ققق.     

کرد. در شهر بزرگ و پرعظمت حق هم داشت. آخر صدها سال بود که داشت نظریاتى برعکس آن را تبلیغ مى 

کردند و پیرو نظریات او بودند. کاهن هم اغلب مردم از او هوادارى مى -افتخار نژاد اُستودان بود که مایه-ما 

زى برخورد روى خواهد داد. تمام شواهد شان شکى نبود، معتقد بود که روبر اساس متون کهنى که در درستى

تر از آن بود که ما استودانهاى سرفراز تنها نژاد برخورد بود. کهکشان بزرگتر و پیچیده علمى هم به نفع نظریه

 متمدن آن باشیم.

من هم مانند والدم براى سالهاى سال پیرو پر و پا قرص کاهن بزرگ بودم. وقتى نوزادى بیش نبودم، سوار     

رفتیم و ساعتها در زیر نور گرم خورشید شهر مى ر پشت والدم به همراه صدها همزادم به میدان بزرگ خطابهب

اش را قطع کند و براى ارشاد ما بیرون بیاید. ماندیم تا کاهن بزرگ تمرکز همیشگىمان منتظر مىسبزِ سیاره

انگیز و عجیبى از موضوعات شگفت ارزید. چون کاهن هموارههمیشه هم این همه انتظار به زحمتش مى

 دانست. معتقد بود که روزى جد بزرگ همهها چیزهاى زیادى مىکرد. در مورد اجداد ما استودانصحبت مى

کسى که نام خودش هم استودان بوده و بعد از آن نامش روى ما مانده، توسط تختى آتشین از -ها استودان

سبز و قشنگمان رسیده بود. کاهن از روزگارى صحبت  بود و به سیارهکهکشانِ بیکران باالى سرمان گذر کرده 

کردند، اما دیو مهیب کرد که نژادهاى بیشمارى در کهکشان در کنار همدیگر به خوبى و خوشى زندگى مىمى
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و سرخى که بردن نامش ممنوع است، نظم کیهان را به هم زد و تخم دشمنى را در بین نژادهاى گوناگون 

 هاى این دیو سرخ انجام گرفته باشد.انگیزىهم در پى فتنه -ما والد همه-گویا گریز استودان بزرگ پراکند. 

کاهن معتقد بود که باالخره روزى عصر جدایى به پایان خواهد رسید و بار دیگر موجوداتى از نژادهاى     

 نداران هوشمند بومىِ هزاران ستارهزیباى ما خواهند آمد و بار دیگر دوستى و همکارى بین جا دیگر به سیاره

اى تکرار خواهد شد. من بعد از اینکه کمى گون باالى سرمان در قالب عصر طالیى هزار سالهآسمان مخمل

پشتى سختم را از دست دادم، دریافتم که حق با کاهن است. او کهنسالترین و  بیشتر رشد کردم و تیغه

همزادان من هم در  بایست به حرفهایش اعتماد کرد. بقیهشک مىخردمندترین موجود در شهر ما بود، و بى

که بسیار زیبا بود و بدنى به زاللى باران داشت، پیش از 2عقیده بودند. یکى از آنها، فقفق. این زمینه با من هم

 امیدبخش بود. اینکه در اثر بال کشته شود، مهمترین شریک من در این عقیده

همزادانم کم سن و سال بودم و والدم وقتى مرا  وانتر بود. خود من هم نسبت به بقیهکمى از من ج2فقفق.     

یکى از آخرین فرزندان او بود و 2زایید به تدریق چروکیده شد و به سرزمین سرخِ زیرین عرون کرد. فقفق. 

را به فرزند شهدش  به همین دلیل هم خیلى عزیز کرده و نازپرورده بود. والدمان همیشه بخشى از سهمیه

همزادها که از این محبت محروم بودند زیاد چشم دیدن او را  کرد و به همین دلیل هم بقیهکوچکش اهدا مى

اش هم آشنا بودم، هرگز نداشتند. با اینهمه از آنجا که من تفاوت سنى کمى با او داشتم، و به اخالق مهربانانه

لى زیبا بود. ته رنگى از رسوبات سبز کف شهر را داشت، همانطور که گفتم خی2به او حسادت نکردم. فقفق. 

کرد. او جوان ورزشکارى هم بود. و نور زیباى خورشید به راحتى از البالى اندامهاى شفاف بدنش عبور مى

توانست به سرعت بدنش را به شکلى حلقوى درآورد و بعد هم با همان سرعت پهن شود. این کارى بود مى

اش هم بود که یکبار در مسابقات شدیم. به دلیل همین توانایىندرت قادر به انجامش مى ها بهکه ما استودان

ورزشى شهرمان قهرمان شد، اما شانس نیاورد و به دلیل جوانى نتوانست در میان جوانانى که قرار بود در آن 
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ربانى شدن براى سال قربانى شوند پذیرفته شود. براى سال بعد هم دیگر نتوانست قهرمان شود و شانس ق

همیشه از دست رفت. خوشبختانه والدمان پیش از این سرخوردگى به قلمرو سرخ زیرین عرون کرده بود، 

 شد.وگرنه خیلى ناراحت مى

برم. آن روز انگار که خودش خبر داشته باشد، برخورد کرد از یاد نمى2هیچوقت روزى را که بال به فقفق.     

گرفت و زیاد از معمول بود. با وجود این که همیشه از سویش مورد حسادت قرار مىبرادرانم مهربانتر  با همه

بخشید. بعد هم همراه 9اش را به همزاد بزرگترمان عغغ. روابطشان با هم خوب نبود، بخشى از شهد سهمیه

 شهر کمى شنا کنیم. در راهِ  جمعى در استخرهاى بزرگ حومهما به سمت خارن شهر حرکت کرد تا دسته

غیب شده 2مشخصى نداشت. ناگهان دیدیم فقفق.  رفتن بودیم که ناگهان بال نازل شد. طبق معمول هیچ نشانه

اش از آسمان بر سرمان افتاد و بقایاى ژالتینى تنش بدنمان را آلوده کرد. است. بعد جسد له شده و خمیر شده

هاى سبزرنگ پارهم را در البالى تکههاى اعصاب زرین همزاداول باورمان نشد، ولى وقتى آخرین درخشش

دانستند که باقى مانده از جسدش دیدم مطمئن شدم که با بال برخورد کرده. خیلى دلم گرفت. چون همه مى

توانند راه سرزمین سرخ زیرین را پیدا کنند و بنابراین درخشش معنوى استودانهاى کشته شده توسط بال نمى

 د.بدنشان جذب نور خورشید نخواهد ش

 گفتم؟داشتم چى مى    

 زدم. عقیده بودیم حرف مىآهان، در مورد اینکه من و همزادم در مورد راستى حرفهاى کاهن بزرگ هم 

اى عجیب را به مردم معرفى نظریه3این عقیده همچنان پابرجا بود، تا اینکه یکروز دانشمندى به نام ققق.  

 کرد.

شود، اما شوند، آزادى عقیده در شهر ما کامال محترم شمرده مىیافت مى هادر شهر ما، انواع و اقسام استودان 

 خواست.با این وجود طرح کردن چنین دیدگاهى واقعا جسارت مى
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زیادى از دوستانم راه میدان  اش را به اطالع عموم برساند به همراه عدهنظریه3روزى که قرار بود ققق.     

آنجا بود و مثل همیشه بر پشت چند نفر از شاگردان جوانش نشسته بود. خطابه را در پیش گرفتیم. کاهن هم 

استودان برازنده و نیرومندى با بدن تیره و اعصاب درخشان بود. بدنش تقریبا کدر بود و با این وجود 3ققق. 

 نور عصبهایش از البالى تیرگى بدن الستیک مانندش معلوم بود. مشخص بود که باید موجود باهوشى باشد.

رفت و این غیرعادى دانشمندان آغاز کرد. طبق روش مرسوم آنها زیاد حاشیه نمى نطقش را با شیوه3ققق.     

آید وقتى جوانتر هاى حاضر را که خیلى مودب و حساسند کمى رنجاند. یادم مىمردمى عامى مانند استودان

رفتیم. مرتفع شهر مى رف زدن به کنارهبودم به همراه والدم براى دیدن نمایشهاى آموزشى مربوط به چگونه ح

کردند که پاهایى چسبناک و بدنى لیز و پهن داشتند. بقیه از آن باال در این کناره فقط استودانهایى زندگى مى

یافتند. والد من هم بخشى از خوردند و بیشتر از چند لحظه امکان حضور در آنجا را نمىبه پایین غل مى

اى که تا پیش از غل خوردنش وقت داشت پندهاى او ى از آنها داد و در چند لحظهخوراکش را به یک سهمیه

را شنید. وسطهاى پند سوم بود که دیگر نتوانست تعادلش را حفظ کند و در سرازیرى به پایین غل خورد. 

وزشى من هم که پشت او سوار بودم همراهش افتادم اما با این وجود دو پند اولى را که در حین عملیات آم

مقدمه استودانِ چسبناک دیده بودم هرگز از یاد نبردم. یکى از آنها همین بود که نباید بیخودى صریح و بى

 حرف زد. باید آنقدر حرف را کش داد که شنونده کامال براى جذب اطالعات آماده شود.

شود. او تنها مى جلوى نظرم ظاهر1افتم، بدن همزادم فعف. هروقت یاد بخش مرتفع کنار شهرمان مى    

مرتفع شهر رفت و توانست خودش  فرزند چسبناک والد من بود. به همین دلیل هم وقتى بزرگتر شد به کناره

نشینان بهره ببرد و حاال خودش هم یکى از را به آنجا بند کند. بعد توانست از آموزشهاى مداوم کناره

گویند خودش به قدرى با دهد. مىق درس مىآموزشگران بزرگ شده و همانجا به جویندگان علم و اخال
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زند که هیچکس تا به حال یک پند کامل را از او نشنیده است. یک افسانه روان دارد روى حرف مىحاشیه

 که هرکس پند کاملى را از او بشنود بدون زحمت وارد جهان سرخ زیرین خواهد شد.

دیدگاهش این بود که ما استودانها، باوجود  رد. خالصهاش را مطرح کنظریه3گفتم که ققق. آهان، داشتم مى    

عظمت و بزرگى نژادمان و با وجود اهمیتى که در کیهان داریم، تنها یکى از هزاران نژاد متمدن موجود هستیم. 

ها و مردم متعلق به نژادهاى دیگر پیش بیاید، اما گفت ممکن است برخوردهاى زیادى بین استوداناو مى

با مخالفت و خشم 3ققق.  دو طرف متوجه هوشمند، و حتى زنده بودن طرف مقابل نشوند. نظریههیچکدام از 

و هیاهوى زیادى روبرو شد. به خصوص کاهن بزرگ خیلى عصبانى شده بود. خوب حق هم داشت. چون 

شده بود که  ها برترین نژاد جهان هستیم. از زمانهاى خیلى دور این نوید دادهدانستند که ما استودانهمه مى

ما مطمئن بودیم که در این  روزى برخوردهایى بین نژاد ما و سایر نژادهاى جهان روى خواهد داد. همه

تر روبرو خواهیم شد و امکان این را خواهیم داشت تا تمدن و پیشرفت خود برخوردها با موجوداتى ابتدایى

 را به آنها هم بیاموزانیم.

هاى طبیعى و آشناى شهرمان زد، تفسیرى بود که براى وقوع پدیده3ققق.  کنم بدترین حرفى کهفکر مى    

بیگانه انجام شود، اما ما  گفت ممکن است هرروز در شهر خودمان برخوردهایى با موجودات زندهداشت. مى

به  را براى مدت سه ماه3نتوانیم آن را به عنوان برخورد تفسیر کنیم. کاهن اعظم آنقدر ناراحت شد که ققق. 

ما دلمان برایش سوخت، اما حقش بود. سرزمین بالهاى بزرگ جایى  سرزمین بالهاى بزرگ تبعید کرد. همه

بندم ققق. کردند. شرط مىشد و استودانها در آنجا چپ و راست با بال برخورد مىبود که مرتب بال نازل مى

 نتواند دوران تبعیدش را تمام کند و همانجا با بال برخورد کند.3

 "این سیاره فرودگاه قشنگى دارد."زنتوم پیر به جوان گفت:     
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زنتوم جوان هم سر خزنده مانندش را باال گرفت و پس از برانداز کردن ابرهاى بنفشى که به صورت     

 "قشنگى هم هست. سیاره"هایى افق را پوشانده بود گفت: حلقه

ورى کهکشانى، فرود آمده بودند و در حال عبور از ورجمکرد، پایتخت جمه آن دو تازه بر سطح سیاره    

رسیدند و اصال معلوم نبود که پدر و عمومى کنار فرودگاه بودند. از دور همقد و همسن به نظر مى    محوطه

 پسر هستند.

 سنگین و پهن پوشاننده در راه، ناگهان پاى زنتوم پیر لغزید. او زیر لب فحشى داد و ایستاد. بعد چکمه    

آلى زرد رنگ و بدبویى را دید. پسرش که ایستادنش را دیده بود  پاى    راستش را بلند کرد و در زیر آن ماده

 "چى شده؟"به سوى او    برگشت و پرسید: 

 "این دیگه چیه؟"اش خیره شد و گفت: کبره بسته بر چکمه زنتوم پیر با چشمان زردرنگش به ژله    

آلى زرد رنگ را دیدند  مانندش به زمین اشاره کرد و هردو قطرات فراوانى از مادهپسرش با انگشتان شاخه     

 "اند؟اینها دیگه چى"شدند. زنتوم پیر گفت: غلتیدند و زیر نور قرمز خورشید جابجا مىکه    روى زمین مى

 "زیاد مهم نیست.طبیعى باشد. به هر صورت  حیوانى باشند، شاید هم یک پدیده انگار فضله"پسر گفت:     

 "قشنگم رو کثیف کرد. باید این تکه از فرودگاه را تمیز کنند. کجایش مهم نیست. چکمه"زنتوم پیر غرید:     

 و هردو به راه خود ادامه دادند.    

 اش رسید و با بال برخورد کرد.خیلى زود به سزاى حرفهاى احمقانه3راستى، یادم رفت بگویم که ققق.  
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 وروجک

  

سخنرانى باال رفت و در میان کف زدن دبیر مجمع ارتباطات کیهانى با افتخار و غرور از پله     سکوى  هاى 

حاضییران پشییت میکروفونهاى فراوانى که آنجا کار گذاشییته بودند قرار گرفت. بعد با صییدایى بم و لحنى 

دوخواهران را به شما  هخوشحالم که موفقیت بخش نخست طرح ارتباط با موجودات منظوم"نمایشى گفت: 

سته ضانورد برج سمى گروهى از مردم بومى قرار  اطالع دهم. ف ستقبال ر سیدن به آنجا مورد ا ما، پس از ر

شهرى هم که او در آنجا فرود آمده متقابال  شهردار  ست.  شان ابالا کرده ا گرفته و درودهاى مردم ما را به ای

ط بین دو نژاد و دو سیاره استقبال کرده است. فضانورد ما پس به مردم زمین درود فرستاده و از گسترش رواب

اش مربوط باشد. از این نخستین پیامش خبر دیگرى ارسال نکرده، اما ظاهرا این به نوعى اختالل در فرستنده

ستند و  او در آخرین پیام تأکید کرده بود که مردم منظومه صمیمى و خونگرم ه سیار مهربان و  دوخواهران ب

شیطنتهاى بچهبه وی ست زیاد تعریف کرده هاى فرزندان عزیز ما قابلهاى آنها که با بازیگوشىژه از  سه ا مقای

 "است.

 هاى تریبون پایین آمد.سخنران در میان کف زدنهاى پر شور جمعیت از پله 

  

 "بازى کنى؟مگه نگفتم دیگه حق ندارى تیر کمون"اش گفت: بار به بچهمادر با لحنى شماتت    

 بچه به عالمت پوزش قوز کرد و خرطوم درازش را آویزان نمود. 
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دانم تى. نمىکسییپیرزن همسییایه را شیی خانه مادر همچنان غرولند کرد. دیروز هم با تیر کمون زدى شیییشییه 

دم هات بدم. ایندفعه اگر شیییلوا بازى در بیارى مىچکارت کنم. هر روز باید کلى پول بابت بازیگوشیییى

 "تربیت. بفرستدت خانهشهردار 

  

فضییانورد دوم از سییفینه پیاده شیید و هیئتى از سییاکنان دوخواهران را در برابر در سییفینه منتظر دید. آنها     

سرى دراز و نوک تیز با خرطومى پهن و خمیده در  ست، که  سه د سه پا و  سبز رنگ، با  موجوداتى بودند 

شتند. یکى از آنها که بدنش تیره شت و گفت:  ترانتهایش دا شهر "بود و انگار رئیس بقیه بود پا پیش گذا به 

گویم و من، من به نمایندگى از طرف مردم شهرم ورود شما را خیر مقدم مى ما خوش آمدى، دوست بیگانه

 "ات ابالا کن.امیدوارم در مدت اقامتت در اینجا راحت باشى. گرمترین سالمهاى ما را به مردم سیاره

شد و به دلیل جو سمى و سبز رنگ دوخواهران کمى رد که از پشت کاله فضاییش دیده مىفضانو بر چهره 

 شد، لبخندى نقش بست.سبز رنگ دیده مى

  

 "المللى دارد.آخر ارسال این پیام مسئولیت بین"مسئول مخابرات گفت:     

شانه  ستش را به ن سه د شید و  ستان داریم، مىدیگرى ن چاره"درماندگى باز کرد:  شهردار آهى ک دانى اگر دا

رود، دیگر یک توریسییت هم پایش را به اینجا هاى شیییطان برمال شییود چه آبرویى از شییهر ما مىاین بچه

 "نخواهد گذاشت. آنوقت جواب مردم را چه بدهم؟

  

اى به دلیل استقبال گسترده "رئیس مجمع کمى از لیوان پر آب روى میزش نوشید و حرفش را ادامه داد:     

اند، تصییمیم بر این که از مهاجران ما در دوخواهران انجام شییده، و اقامت دائم فضییانوردانى که به آنجا رفته

 "د.هایى براى مهاجرت به آنجا فرستاده شونشده که به طور منظم گروه
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 "دیگه حق ندارى با تیر کمون بازى کنى."مادر گفت:     

 فرزندش را شکست. گانهو تیر و کمان کشدار و بچه 

  

 "همینجا بیندازیمش؟"اش پرسید: داشت و رانندهکش کنار گودال نگهماشین نعش    

شهردارى که در خودروى کق و کوله  ستش چپیده بود گ کارمند  آره، بذار همینجا "فت: دوخواهرانى کنار د

 "شه.باشه. خودش کم کم تجزیه مى

 و راننده بار ماشین را در گودالى که در اعماق زمین کنده بودند تخلیه کرد. 

محافظ کالهش شکسته بود از داخل محل  یک جسد انسانى که در لباس فضایى پوشیده شده بود و شیشه 

ها، تکه سیینگ کوچکى که ا جسیید مشییابه افتاد. توى تمام کالههبارگیرى به درون گودال غلتید و در کنار ده

یکروز توسیییط بچه هاى وروجک دوخواهرانى براى تیر و کمان بازى مورد اسیییتفاده قرار گرفته بود، دیده 

 شد.مى
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 چرخه

 

 (1378ی جوان، )نوشته شده برای خواندن در نمایش رادیویی، شبکه

  

شنایش گفت:  فرمانده با صداى متین و تعلیم دیده     سیاره مى"آ هاى ضدتنش را شویم، سیستموارد مدار 

 "به کار بیندازید.

 "سیستم ضدتنش به کار افتاد."صداى سرمهندس کشتى فضایى کاوشگر در اتاق فرمان پیچید:  

سطح فرمانده در حالى که بر صیندلى متحرک اتاق فرمان نشیسیته بود به دی  وار روبرویش خیره شید. تمام 

هاى مختلف پوشییییده شیییده بود. هریک از آنها نمودار و مدلى را نمایش دیوار با نمایشیییگرهایى در اندازه

شده بر آنها آنقدر زیاد مى شتى الزم بود. تعداد و تنوع اطالعات نمایانده  داد، که توجه به آن براى هدایت ک

شییید. اما فرمانده زیاد از این بابت نگران نبود. این خورد با آن گیق مىبود که هر مغز انسیییانى در اولین بر

کارکرد مغز الکترونیکى هدایتگر کشییتى بودند و جز در موارد خاص دخالت مغز  تابلوها در واقع بازنماینده

 انسان ضرورى نبود.

کوچکى میخکوب شده  دیگرى از اتاق پشت میز کنترل معاون فرمانده که زنى زردپوست بود، در گوشه    

مقصییدشییان برطرف شیید، به سییرعت با  بود. وقتى تکان و لرزش ناشییى از برخورد با میدان گرانش سیییاره



251 

 

همکارانمان در حال "کلیدهایى که در پیش رویش قرار داشیییت بازى کرد و بعد با صیییدایى مطمئن گفت: 

 "خرون از دستگاه بستنى هستند.

سرش را   شنیدن این حرف  ستى به موهاى نقرهفرمانده با  شید. تا اینجاى تکان داد و د اى رنگ کوتاهش ک

کسیییى را براى تحویل گرفتن دوسیییتانمان از "کار همه چیز به خوبى پیش رفته بود. بعد به معاونش گفت: 

 "دستگاه بستنى بفرست. احتماال وقتى تازه به هوش بیایند کمى گیق خواهند بود.

شغ  شد و م سش نیازى به معاون روى میکروفونى خم  ستور رئی شد. او براى درک د ول زمزمه کردن در آن 

توضیح بیشتر نداشت. بستنى اسمى بود که فضانوردان کاوشگر روى دستگاه انجماد زیستى گذاشته بودند. 

این دستگاهى بود که در سفرهاى فضایى طوالنى فضانوردان را در حالتى نزدیک به یخ زدگى در خود حفظ 

ضا مىکرد و مانع امى شى از زندگى درازمدت در ف ستى و روانى نا شد. خود معاون و فرمانده ختالالت زی

هاى خاکى تأیید کرده اى را با سیارههم تا چند روز پیش که مغز مصنوعى کشتى فضایى ورودشان به منظومه

دیگران بر  بود، در همان دسییتگاه بودند و چون اولین به هوش آمدگان بودند ناچار شییده بودند بدون کمک

 سردرگمى ناشى از به هوش آمدن پس از سفرى چند ساله غلبه کنند.

 دیگر جلسه فضانوردان در سالن اجتماعات گرد هم آیند. تا پانزده دقیقه کلیه"فرمانده با صداى بلند گفت:  

 "توجیهى در مورد مقصدمان برگزار خواهد شد.

  

اى بود که مأموریتشان پیشرفته حامل گروه پژوهشى برگزیده کاوشگر پانزده سرنشین داشت. این سفینه    

شانه شتىیافتن ن سیارات دیگر بود. این ک سانى بودند، در ها که نماد اون فنهاى حیات در  آورى و دانش ان

نخسییتین سییالهاى قرن بیسییت و یکم میالدى به فضییا پرتاب شییده بود. از هنگام آغاز مأموریت آنها سییالها 

سالهمى شت،  شتى که همهگذ شواهد را براى زمانى که به زمین باز  ایى که هیچکس جز مغز الکترونیکى ک
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کرد، از شمارشان آگاه نبود. آنچه که مسلم بود اینکه کشتى کاوشگر بیشترین مسافتى را گشتند حفظ مىمى

در بین کهکشانها  که تا آن زمان توسط فرزندان آدمیزاد پیموده شده بود، طى کرده بود. کشتى به هنگام سفر

سکنهو منظومه شتند، از  صله دا سالهاى نورى فراوانى با هم فا صنوعى  هایى که  شیار خالى بود. مغز م هو

سیارات در  جدید شاخصهاى اخترشناختى و ترکیب عناصر و مواد سازنده کشتى پس از ورود به هر منظومه

ا شرایط مناسب براى پیدایش حیات، فرمانده و اى بکرد و به محض رسیدن به سیارهدسترس را شناسایى مى

کرد. فرمانده پس از بیدار شییدن و گذراندن چند آزمون که سییالمت معاونش را از حالت یخ زده خارن مى

تصییمیمات را او  یافت و بقیهکرد، به عنوان مرجع صییدور دسییتور اعتبار مىجسییمى و روانیش را تأیید مى

 گرفت.مى

شگر تا آن لحظه     شش منظومه کاو سایى  شنا سه تا از آنها چیزى جز  موفق به  شده بود. در  داراى حیات 

هاى میکروسکپى پیدا نکرده بودند، یکى از آنها فقط داراى نوعى باکترى شیمیوسنتز گلسنگهاى سرخ و خره

شان مى شرفته از خود ن شکالى از زندگى جانورى پی هنوز در  دادند. با این وجودکننده بود، و دوتاى دیگر ا

سایى تمدنهایى همپایه زمینه شان به  شنا شت شگر، که برگ شینان کاو سرن ست نیامده بود.  زمین موفقیتى به د

شدند زمین وابسته به شناسایى و ارتباطگیرى با تمدنهایى بیگانه بود، هربار که از خوابِ سردِ خود بیدار مى

 کردند.کورسوى امیدى را در قلب خود حس مى

  

هاى راحت نده با چشمان خاکسترى سردش به سرنشینان کاوشگر نگاه کرد. هر پانزده نفر در صندلىفرما    

 صبرانه منتظر شنیدن سخنان او بودند.و پالستیکى سالن اجتماعات نشسته بودند و بى

ن ترینگاه پرجنب و جوش فرمانده بر یکایک آنها مکثى کرد. در مقابلش گروهى از بهترین و تخصص یافته 

شناسان، شیمیدانها، و حتى روانشناسان و مغزهاى تمدن انسانى حضور داشتند. فیزیکدانان، مهندسان، زیست
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سانى که مىجامعه ست برخورد با غریبهشنا ست در برخورد با تمدنهاى بیگانه روش در شخیص بای ها را ت

 آمیز را ممکن کنند.دهند و ارتباط مسالمت

ستان، همانطور که مى"شروع کرد:  فرمانده باالخره حرفش را     دانید، ما از حدود چهار روز پیش وارد دو

 "مادرمان دارد. خورشیدى سیاره ایم که شباهت زیادى با منظومهاى شدهمنظومه

صویرى از منظومه بر پرده  سر فرمانده ت شت  شگر پ شد. فرمانده نمای اى که در داخلش بودند نمایش داده 

این منظومه از بسییییارى جهات با آنچه که در "و به آن نگاه کند حرفش را ادامه داد: بدون اینکه برگردد 

شید خودمان مى شیدى با اندازهدیدهاطراف خور شباهت دارد. خور شید ما مرکز جرمش را  ایم  شبیه به خور

شکیل مى سیاره با اندازهت شبیه به آنچه که در منظومهدهد، و نُه  ایم در اطرافش یدهدخودمان مى هایى دقیقا 

اند. البته نزدیک به این خورشید ترکیباتى خاکى دارند و امکان پرورش حیات را داشته گردند. چهار سیارهمى

سطحش هر ترکیب آلى ست و گرماى  شید نزدیک ا کند. اى را تبخیر مىشاید به جز اولى که خیلى به خور

ستند و وزن و حجم زی سبک مانند سیارات میانى از نوع کیوانى ه شان از ترکیبات آلى  شتر جو اد دارند و بی

کنم دوست اخترفیزیکدانمان توضیحات بیشترى در مورد این منظومه داشته متان تشکیل یافته است. فکر مى

 "باشد. او وقت خواهد داشت که بعد از پایان حرفهاى من نظراتش را ابراز کند.

اخترفیزیکدان سالخورده کرد که موهاى بلند و سفیدش را دور فرمانده با گفتن این حرف نگاهى خیره به     

شتانش مى شمردهیکى از انگ شید و با لحنى  شده "تر گفت: پیچید. بعد نفس عمیقى ک اما چیزى که باعث 

 "شما را در اینجا جمع کنم، خبر دیگرى است.

سومین سیاره اشاره کرد.  پشت سرش برگشت و با نشانگر لیزرى کوچکى به براى اولین بار به سوى نقشه 

 اى پوشیده از ابر را با یک ماه نشان داد.مورد نظر بر نمایشگر بزرگ شد و سیاره تصویر سیاره
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ست، بر "فرمانده گفت:      شدن ما انجام داده ا سفینه پیش از بیدار  صنوعى  ساس تحلیلهایى که مغز م بر ا

ترکیبات خاک آن شیییباهت زیادى با زمین دارد، فقط بینید جو و این سییییاره زندگى وجود دارد. چنانکه مى

ظاهرا درصیید مواد رادیوآکتیو و عناصییر ناپایدار در آن بیشییتر اسییت، و فاقد عرقچینهاى یخى در قطبهایش 

باشد. شرایط زیستى براى موجوداتى شبیه به ما در این سیاره وجود دارد، و شواهدى هم به دست آمده مى

 "دهد  که نشان مى

 "که در این سیاره تمدنى پیشرفته وجود دارد. "ده نگاهى با معاونش رد و بدل کرد و ادامه داد: فرمان 

سید: همهمه     شتى که زنى بلندقد و جدى بود پر شناس ک شینان درگرفت. روان سرن چطور به این "اى بین 

 "اید؟نتیجه رسیده

شگر اطالعاتى را در خود ذخیره"فرمانده گفت:   صنوعى کاو شان مى مغز م ست که ن دهد به هنگام کرده ا

 "ورود به این منظومه، پیش از اینکه ما بیدار شویم، از طرف این سیاره به کشتى ما حمله شده است.

بار دیگر گفت و گو و اغتشییاشییى در جمع راه افتاد، اما به محض اینکه فرمانده بار دیگر سییخنش را پى  

 گرفت، همه ساکت شدند.

دانید که مغز کاوشگر به طور نظر دقیقا از چه نوعى بوده است درست روشن نیست. مى مورد اینکه حمله" 

پیش ساخته با دستورهایى پیچیده مجهز شده که به هر نوع حمله و تهاجم به طور خودکار و با شدت مقابله 

سوى ایمى شبیه به آن از  شک یا چیزى  شتى ما به این منظومه، دو مو سیاره به کند. ظاهرا پس از ورود ک ن 

سمت ما شلیک شده باشد. کاوشگر هردوى این موشکها را پیش از رسیدن به ما در فضا نابود کرده، و مرکز 

سیاره ست. از آنجا که مأموریت ما  شماره شلیک آنها را هم بر  سایى کرده و آن را هم نابود کرده ا شنا سه 

ست، تخ سایر تمدنها صلحجویانه براى ارتباط با  شده، و از یافتن راهى  ریب به همان مرکز مهاجم محدود 

 "دیگرى به ما صورت نگرفته، کاوشگر هم واکنش دیگرى نشان نداده است. آنجا که حمله
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ند و وقتى همه را متوجه خود یافت گفت:      فرمانده نگاه سیییخت و پرنفوذش را به دور سیییالن گردا

ساعت دیگر به نقطه" شش  سطح اى خواهجایگیرى ما در مدار، تا  سس به  ستادن گروه تج سید که فر د ر

سیاره ممکن خواهد شد. در گروه اول فقط سه نفر به سطح سیاره خواهند رفت. اگر این افراد سطح سیاره 

عجیب انجام خواهد  خطر و امن تشخیص دادند، اقدامات بعدى براى فرود کاوشگر بر سطح این سیارهرا بى

 "شد.

  

شناس، و روانشناسِ گروه تشکیل شده بود. این سه نفر با هوانوردى زیست شناس،تیم تجسس از جامعه    

 کوچک از بخش زیرین کاوشگر جدا شدند و با طى مسیرى منحنى خود را به جو سیاره رساندند.

شته  سفید و پ سیاره از ابرهایى  شیدهسطح  ستاى پو سالهشده بود. زی اى بود شناس که مرد هندى چهل 

شمشباهت زیاد"گفت:  و این حرف مورد تأیید دو همراهش هم قرار گرفت.  "اندازهاى زمینى دارد.ى به چ

کوهى بلند، و جنگلى انبوه هاى زردرنگ، به رشییتههوانورد پس از عبور از روى کویرى بکر و پر از تلماسییه

اتى از نوع شناس، هوانورد را همانجا فرود آوردند تا یک بررسى مفدمدر پشت آن رسید. به پیشنهاد زیست

 خاک و جو سیاره به عمل آورند.

وقتى هوانورد فرود آمد، سیه پژوهشیگر در لباسیهاى فضیایى هواگیرى شیده از درون آن خارن شیدند.     

 جنگل بسیار انبوه و پر سر و صدا بود و درختانش شباهت زیادى به گیاهان بومى زمین داشتند.

صحرایى کوچکى در داخل هوانورد راه  شگاه  شد و توقف آنها مدت درازى به طول انجامید. آزمای اندازى 

سیارهنمونه میزبان مورد آزمایش قرار گرفت. هوا با وجود درصد باالى بخار آبى که در  هایى از هوا و خاک 

رصیید بود، یعنى در مورد خود داشییت، براى تنفس مسییاعد بود و مقدار اکسیییژن آن حدود بیسییت و پنق د

 تر بود.اکسیژن از جو زمین هم غنى
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شت، چون      شده بود که البته تعجب چندانى هم ندا شکیل  شبیه به خاک زمین ت سیار  خاک از ترکیباتى ب

حیرت بود، وجود انواع  ساختار معدنى تمام سیارات خاکىِ شبیه به زمین کمابیش شبیه بود. اما آنچه که مایه

ها و قارچها و کرمها در آن بود، که گذشیییته از برخى تفاوتهاى جزئى با آنچه که در خاک اکترىو اقسیییام ب

 شد یکسان بودند.زمین یافت مى

هوا و بررسى مواد آلى موجود در آن، بدون کاله فضایى  شناس، نخستین کسى بود که پس از تجزیهزیست 

اى که شییاید در محیط وجود یکروبهاى ناشییناختهدر جو سیییاره تنفس کرد و فقط براى پیشییگیرى از اثر م

 داشتند، صافیهایى در بینى و حلقش قرار داد.مى

شرفت کار      شد، و پی ضانوردى ممکن  ستفاده از تجهیزات دست وپاگیر ف پس از آن بررسى محیط بدون ا

شد. جامعه سریع  سیار ت شمالى بود، خیلى زود ب سالى از اهالى اروپاى  شکیل جامعهشناس که مرد میان اى ت

ست شده از هزاران حشره ست به کمک دوست زی سش اطالعات شبیه به مورچه را کشف کرد، و توان شنا

کمى در مورد رفتار جمعى آنها گردآورى کند. در این میان روانشیییناس بیکارترین فرد گروه بود و بیشیییتر 

 کرد.وقتش را صرف کمک به دو همکارش مى

شامگاه دومین   شت. در حالى که اطالعات گرانبهایى در باالخره در  شتى مادر بازگ سوى ک روز، هوانورد به 

 برد.پیش رویشان به همراه مى ناشناخته مورد سیاره

  

سالن اجتماعات      صمیم جدیدش، نیازى ندید تا بار دیگر همه را در  فرمانده براى آگاه کردن افرادش از ت

سط بلندگوها صل مىجمع کند. اینبار حرفهایش تو شتى را به هم مت کرد به گوش دیگران یى که تمام نقاط ک

 رسید.مى
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سیاره  ست آورده بودند چنین بیان کرد:  فرمانده اطالعات جدیدى را که در مورد  شان به د چنانکه "زیر پای

سیت. هاى مربوط به این سییاره اقرار گرفتن در مدار درگیر تجزیه و تحلیل داده دانید، کاوشیگر از لحظهمى

آورى اطالعات به بخشییهاى مختلف سیییاره فرسییتاده کوچک براى مشییاهده و جمع چندین روبات کاونده

 اند، و به این ترتیب حاال اطالعاتى دقیق در مورد آنچه که با آن روبرو خواهیم شد در اختیار داریم.شده

ادیویى یا انتقال کالن انرژى در زیر پاى ما، ظاهرا فاقد تمدن فعال و پیشییرفته اسییت. هیچ مون ر سیییاره    

شگر  سوى کاو شتن این امکانات بتوانند به  شده و وجود تمدنى که بدون در اختیار دا سیاره ثبت ن سطح 

رسیید. با این وجود چیزى که در زیر پاى ما قرار دارد، عبارت موشییک شییلیک کنند به نظر خیلى عجیب مى

سیاره ست از  سط موزائیکى از بیابانهاا ست. در برخى ى بىاى که تو شده ا شیده  پایان و جنگلهاى انبوه پو

سازه شدهنقاط،  شاهده  شهر م شبیه به  اى که اند، ولى در آنها هم فعالیتهاى الکترونیکى و تمرکز انرژىهایى 

ورودمان به مدار با تمام زبانهاى شناخته  شود ثبت نشده است. از لحظهمعموال در شهرهاى متمدن دیده مى

صلحجو بودن هایى که مىشده و کد شند، پیامى به مضمون  توانند براى موجودات هوشمند غریبه معنادار با

ایم، اما هیچ جوابى به دسییتمان نرسیییده اسییت. چند پیام نورى هم با منور و بیان هویتمان را ارسییال کرده

ستاده شانگر فر شواهد ن صه آنکه تمام  ست. خال شده ا سخى داده ن فقدان وجود تمدنى ایم، اما به آن هم پا

شگر در مورد حمله ضوع عجیب، گزارش مغز کاو ستند. تنها مو سیاره ه شرفته بر این  ست که در هنگام پی ای

سانمان به دنبال  صنوعى وجود دارد، و فعال مهند ست. امکان خطا کردن مغز م شده ا ورود به منظومه انجام 

دند. از طرف دیگر در جستجوى راهى براى یافتن گراختاللى که شاید باعث ایجاد این اشتباه شده باشد، مى

رسیید اند هم هسییتیم. اما بعید به نظر مىکانون حمله که گویا توسییط بمبهاى هوشییمند کاوشییگر نابود شییده

اى با این تنوع زیسییتى باال فقط یک کانون متمدن آنهم آنقدر کوچک که با دو بمب نابود شییوند را سیییاره

 داشته باشد.
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یکى از  تر بودن جسییتجو، در حاشیییهکنیم، و براى سییادهما تا نیم سییاعت دیگر عملیات فرود را آغاز مى 

 "هاى شهرمانند فرود خواهیم آمد.سازه

  

شهرى  دم خنک و با طراوت، کاوشگر با ابهت تمام در دشت سرسبزى که مشرف به منظرهدر یک سپیده    

مد. غرش موتورهاى اتمى ندهبود فرود آ که زیر  اش هزاران پر کوچک و هراسیییان را فرارى داد و زمینى 

سهپایه سوزاننده گانههاى  شدند. با این  کشتى قرار گرفته بود، در اثر گازهاى  شده از موتورش ذوب  خارن 

سى نقره سیاره اى بر زمینهوجود، کاوشگر مانند تندی شناخته جاى گرفت و حالت آماده باش خود را  سبز  نا

 اى از سوى مهاجمان حفظ کرد.راى مقابله با هر حملهب

وقتى اثرى از مهاجمان احتمالى دیده نشیید، دو گروه براى بررسییى شییهرى که در برابرشییان در زیر نور  

شدند، و توسط خودروهایى پرنده به جستجو پرداختند.  سحرگاهى  خفته بود، از کاوشگر خارن  شید  خور

 د.هاى آنها تکان دهنده بویافته

  

 گروه تجسسى اول، از دو فیزیکدان، وتنها دیرین شناس گروه تشکیل شده بود.     

هاى شهر اول پیش رفتند. شهر در مه صبحگاهى حالتى وهم دانشمندان در هوانوردى روباز به سوى ویرانه 

و سیاهش  شناس که موهاى بلندکردند. دیرینآلود داشت و فضانوردان از دیدنش نوعى احساس دلتنگى مى

کرد و این عادتى بود که در اى طالیى بسیییته بود، مرتب موهایش را به دور انگشیییتانش حلقه مىرا با حلقه

دانسیییتند در شیییهر چه ماجرایى در کرد. فیزیکدانها هم عصیییبى بودند و نمىزمان هیجان از خود ظاهر مى

 انتظارشان خواهد بود.
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شهر      سوى  ستقیم به  سیرى م شهر در این گروه در م ساکنین احتمالى  سوى  شى از  پیش رفت. هیچ واکن

 برابرشان انجام نگرفت و آنها توانستند بدون مزاحمت وارد شهر شوند.

شکیل یافته بود. آنچه که منظره  ساختمانهایى بزرگ و مهیب ت ساختمانهاى عظیم  شهر، از  شها و  سمانخرا آ

ر آن کرده بود. جنگل در طى چند هزار سالى که به خود اى بود که طبیعت دداد، رخنهآن را غریبتر جلوه مى

 کوشید آن را ببلعد.وانهاده شده بود، به تدریق شهر را در بر گرفته بود و مى

سطح زمین که از آسفالتى صاف و براق پوشیده شده بود، پوشیده از ترک بود، و از البالى این ترکها گیاهان  

شده زیبا و علفهاى زیادى بیرون زده بودن ساختمانها هم به همین ترتیب ویران  سنگى  سفید و  د. دیوارهاى 

ستانى درختان و درختچه سیارى از نقاط این کاخهاى با هایى به بیرون گردن کشیده بودند. سطوح بود و از ب

اى سیاهرنگ از قارچ و کپک پوشیده شده بود، و سر و صداى حشرات و زیرین تمام طاقها و سقفها از ورقه

 رسید.ان از همه جا به گوش مىپرندگ

فضییانوردان خودرو را در نزدیکى بزرگترین سییاختمانى که دیدند نگهداشییتند و از آن پیاده شییدند. روى     

مصنوعى آبى رنگى ساخته بودند و بر آن با خطى که در اثر مرور زمان  سردر ساختمان قوسى بزرگ از ماده

تواند آن را شناس به خطوط خیره شد و با حیرت دید مىد. زمینمحو و ناخوانا شده بود، چیزى نوشته بودن

 عمومى. ساختمان نوشته بود: کتابخانه بخواند، بر کتیبهه

  

سفینه خبرها به سرعت در کاوشگر پراکنده شد. اطالعات ارزشمندى که گروه     هاى تجسس گوناگون به 

ورت اخبارى فشرده در اختیار پژوهشگران قرار شد و به صکردند پس از تصفیه شدن مختصر مىمخابره مى

 زده شده بودند.گرفت. همه از شنیدن این اخبار شگفتمى
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شیه     شهرى بزرگ را در حا ست  سس نخ صلى نیمکره شمالى قاره گروه تج ست. با  ا جنوبى پیدا کرده ا

سال حکایت مى شکى وجود ندارد که اوجود تخریب زیادى که از گذر هزاران  سیدنى کند،  شهر همان  ین 

 است.

ستجو در خرابه     سس کوچکى که براى ج شده بود، گروه تج ستاده  سیاره فر سوى دیگر  شهرى در  هاى 

شده بدون تردید اعالم مى ست. اما ظاهرا توسط یک انفجار اتمى ویران  شهر همان پکن زمینى ا کند که این 

 است.

سیاره نفوذ کرده ا     سى که به جنگلهاى  س سیاره با زمین ست، اعالم مىگروه تج ستى این  کند که تنوع زی

ست. ولى گونه سان ا سیاره رخ داده که مىیک سال پیش در این  شدیدى در چند هزار  تواند پیامدى از زایى 

 اى بر ژنوم جانداران این سیار باشد.اثر انفجارهاى هسته

شییده بودند، بههه دلیل خطر  گروه تجسییسییى که براى یافتن محل تخریب شیید توسییط کاوشییگر اعزام    

شکیل یافته بودند. این روباتها تمام منطقه را بازدید کردند و از بقایاى  شمند ت شعات، از روبوتهایى هو شع ت

یک کشییتى منهدم شییده در آنجا فیلم و گزارش تهیه کردند. شییکى نبود که پیش از ظهور کاوشییگر کشییتى 

صله شته و در فا ندکى پیش از فرود کاوشگر توسط بمبهاى اتمى هوشمند ا فضایى بزرگى در آنجا وجود دا

شکى در مورد درست کار کردن مغز مصنوعى کاوشگر و واقعى بودن  ست. به عبارت دیگر  شده ا آن نابود 

 ماند.حمله باقى نمى

  

ه هایى از انسانهایى را کبمباران این اطالعات همه را متحیر کرده بود. سردرگمى ادامه داشت. کسى شبح    

یک دایناسییور کوچک را از داخل  زدند دیده بود و دیگرى به شییکلى نامنتظره الشییهدویدند و فریاد مىمى

اى پیدا کرد. این کشییفیات باور نکردنى آنقدر ادامه یافت تا اینکه فرمانده پس از چند روز جسییتجوى برکه
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توانستند بر کنجکاوى نشمندان که نمىسرنشینان دو روز مرخصى داد. در این فاصله بیشتر دا وقفه به همهبى

هایشیییان گذراندند تا بلکه بتوانند با تحلیل کوهى از خود غلبه کنند، تمام وقت خود را در کنار پردازنده

 اى از راز این سیاره پى ببرند.اطالعات گردآورى شده، به گوشه

در غروب دومین روز، هنگامى که همه بر سییر میز کنفرانس جمع شییده بودند و در مورد کشییفیات جدید  

 کردند، راز این سیاره به شکلى غیرمنتظره گشوده شد.بحث و تبادل نظر مى

  

فرمانده در حالى که به همراه سییایر افرادش در سییالن اجتماعات کاوشییگر نشییسییته بود، گزارش گروه     

کرد. صداى دقیق و موشکاف مهندسى که همزمان نمایشگر مشاهده مى یاى مهاجمان را بر صفحهتجسس بقا

گویا کشتى فضایى متالشى شده، ابعادى "کرد، در سالن پیچید: با دیدن فیلم مشاهدات روبوتها را تفسیر مى

شته، چون تکه شیاى  قیاسهایى که از آن به جا مانده با قطعات کاوشگر قابلپارهبزرگ دا ست. روى زمین ا ا

اند آنها سوخته مختلفى ریخته که ظاهرا از لوازم و اسباب کشتى فضایى مهاجم باقى مانده باشد. بخش عمده

شنا مى ست که به نظر آ سد. ظاهرا بمبها به دقت هدفو فقط چند پیچ و مهره ا شدهر اند و به بخش گیرى 

ریبى فقط در اثر انفجار رآکتور سییفینه ممکن اسییت اند. چون چنین تخمرکزى کشییتى مهاجم اصییابت کرده

 ایجاد شود.

هایش در اثر بینید. کنارهرانشییى کشییتى بوده را مىبزرگ از چیزى که احتماال موتور پیش اینجا یک تکه    

شده ساختار کلىحرارت زیاد ذوب  شگر خودمان اند، اما هنوز  ست. جالبه، دقیقا مثل موتور کاو اش معلوم ا

 تى همان مارپیچهاى انتقال گرما را هم دارد.است. ح

ست، روبوت دارد از البه  ست، یک چیز فلزى قرمز رنگ ا سترها بیرونش چیز دیگرى هم اینجا ه الى خاک

 اند؟ما را داشته آورد. آه، اینکه یک شانه است! یعنى چه؟ پس این موجودات مهاجم هم ابزارى مثل شانهمى



262 

 

شود. ظاهرا در این بخش چیز مهمى کشف شده ز چشم روبوت دیگرى گرفته مىبینید که تصویر دارد امى 

 است.

یدا کرده مى      که پ له، در تصیییویر چیزى را  که نمىب ید، من  باور کنم. این یک خودروى پرندهبین  توانم 

 سوخته و منفجر شده است. درست شبیه مدلى است که ما در کاوشگر داریم. مثل اینکه در داخلش جسدى

 شود. باید منتظر بمانیم تا روبات کارگر بدنهاست. درش ذوب شده و به دلیل جوش خوردن به بدنه باز نمى

 شود.شود. حاال روبات دارد وارد مىاین خودروى عجیب را بشکافد. بله، کم کم راه دارد باز مى

 "کردم جسدى در اینجاست. نه  این غیرممکن است همانطور که فکر مى 

شناى خدمه همه     ضانوردى آ ضوح تمام لباس ف سالن اجتماعات، به و ضران در  شگر را با عالمت  حا کاو

شت که به نظر همه سوخته وجود دا سدى نیم  شنا  ستاره و دایره بر بازویش دیدند. در داخل لباس ج آنها آ

 فلزى درخشانى بسته شده بود. آمد. جسد موهاى بلند سیاهى داشت، که توسط حلقهمى

  

قرمز رنگش را در دستش سبک و سنگین  فرمانده در داخل کابینش روى تخت نشسته بود و داشت شانه    

اند، دانست که همه شوکه شدهکرد، مىکرد. بار کشفیاتى که گروه تجسس کرده بود بر دوشش سنگینى مىمى

سییر درگم کرده بود. صییداى  ناشییى از این اطالعات جدید او را دانسییت که باید کارى کند، اما ضییربهو مى

افراد در سییالن  فرمانده، چنانکه خواسییته بودید همه"محکم معاونش از بلندگوى اتاقش به گوش رسییید: 

 "اند.اجتماعات گرد آمده

 اش را در دست فشرد و به سوى سالن به راه افتاد.کرد. شانهفرمانده برخاست. باید کارى مى 
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بال کرد. فرمانده همچنان محکم و چهارده جفت چشیییم پرسیییشیییگر ورو     د فرمانده را به سیییالن دن

 نمود.ناپذیر مىشکست

گروه، که حاال  خندهنخستین پرسش را کسى که انتظارش را داشتند آغاز کرد. دیرین شناسِ جوان و خوش 

شید و گفت:  سیاه و بلندش ک ستى به موهاى  شده بود، د سمى  سد"خیلى جدى و ر شدن ج  فرمانده، یافته 

 "کنید؟مهاجم چطور توجیه مى مرا در داخل بقایاى سفینه

شگر او را نگاه کرد. دیرین  س سفینه به من کمک کرد تا در مورد "شناس گفت: فرمانده با نگاهى پر شک  پز

 "هویت مقتول مطمئن شوم.

مان بندى دندان و شاخصهاى ریختى بدن جسد را با دوستمن ترکیب"پزشک هم به حرف در آمد و گفت:  

شتِ دقیق از دیرین سد به یک رونو شت. آن ج سه کردم. کامال همخوانى دا شته مقای شناس گروه تعلق دا

 "است.

از نظر علمى، امکان شییباهت دو نفر تا این حد وجود ندارد، یعنى این دو نفر در "و با تردید اضییافه کرد:  

 ".واقع یک نفرند. به بیان دیگر، ظاهرا جسد به دوست ما تعلق داشته

اما دیرین شیییناس که هنوز زنده "کرد گفت: اخترفیزیکدانى که ناباورانه حرفهاى پزشیییک را گوش مى    

 "است.

شانه  شان داد و گفت:  فرمانده  ست گرفت و آن را به همه ن ضافه  "قرمزش را در د این را هم به معماها ا

شانه یک یادگارى قدیمى است. حاال دیگر کسى در سفرهاى  شانهکنید. این  ستفاده  ساده فضایى از  فلزى ا

ام. اگر فیلم را دیده باشید، مشابه این ام به کشتى آوردهکند. این یادگارى را من در میان وسایل شخصىنمى

 "اید.را در میان بقایاى کشتى نابود شده تشخیص داده

 "ظریه دارم.من یک ن"نسبیت تخصص داشت با کمرویى گفت:  فیزیکدان جوانى که در زمینه    
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همه ساکت شدند و به او چشم دوختند. فیزیکدان که از این توجه همگانى بیشتر عصبى شده بود در حالى  

ایم که با نوعى اختالل در اى قدم گذاشییتهظاهرا ما به سیییاره"داد گفت: که دسییتش را را با حرارت تکان مى

 "فضا/زمان روبروست.

 "یعنى چى؟"اخترفیزیکدان پرسید:  

شان مى"یزیکدان گفت: ف  شواهد ن ست، منتها در چند هزار تمام  سیاره، همان زمین خودمان ا دهد که این 

سطح فن شر بر آن. با توجه به  شهرها، این انقراض در سال بعد از انقراض نوع ب شده در  شاهده  آورى م

ایم، با این زمین برگشییته زیادى پس از حرکت ما از زمین رخ نداده، و به این ترتیب ما بار دیگر به فاصییله

شته از مواد باقى ست. این زمین کنونى، انبا شیده ا سال طول ک سفرمان ظاهرا چند هزار  مانده از تفاوت که 

 "جنگهاى اتمى و بقایاى تشعشعات بازمانده از جریانى مشابه است.

ست     سیاره یافت  این نظریه"شناس گفت: زی ست. جاندارانى هم که بر این  سبت خوبى ا شدند، همگى ن

هاى سییازگار با تشییعشییع زیاد شییانس بقا به تشییعشییع مقاوم بودند. یعنى در جریان انتخاب طبیعى نمونه

 "اند.داشته

 "اما پیدا شدن کشتى نابود شده چه ربطى به این حرفها دارد؟"معاون فرمانده گفت:  

 "شود.من دقیقا به همین موضوع مربوط مى اتفاقا نظریه"فیزیکدان گفت:  

بار دیگر همه خاموش شییدند و به حرفهاى دوسییت جوانشییان گوش سییپردند. فیزیکدان حرف خود را     

سیاره ایجاد "دنبال کرد:  سیاره رخ داده، نوعى الگوى انرژیایى غیرعادى را بر این  ظاهرا حوادثى که در این 

 هایى ناگهانى در محور فضا/زمان شود.تواند باعث جابجایىه است. الگویى که مىکرد

ناسیییورها که باعث سیییر در گمى ما تجربه کرده سیییاده از آن را همه چند نمونه  ایم. نژاد عجیبى از دای

شناس گروه شده بود، احتماال از زاد و ولد و سازگار شدن گروهى از دایناسورهاى واقعىِ مربوط به زیست
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و به زمانى نزدیک به ما پرتاب  اند که به دلیلى از دوران خود کنده شییدهچندین میلیون سییال قبل پدید آمده

شناسمان در محور مکان هم به دیدیم، و منتقل شدن دوست زمینهایى که در شهر مىاند. همچنین شبحشده

 "شوند.همین ترتیب توضیح داده مى

اى از خود ما بوده که به گذشته منتقل شده خواهى بگویى کشتى نابود شده هم نسخهمى"فرمانده گفت:     

 "سط خود کاوشگر مورد هدف قرار گرفته؟و تو

سال وجود دارد، در حوزه"فیزیکدان گفت:   ضا/زمانى که در این زمینِ کهن اى فراتر دقیقا. میدان اختالالت ف

کند، و شاید به هنگام ورود کاوشگر به این منظومه هم باعث نوعى جابجایى خفیف در از سطح آن عمل مى

شد. به طورى  شده با شاید به عقب-که ما را در محور زمان چند روز به جلو محور زمان  پرتاب کرده  -یا 

 "باشد.

اى کرد و معاون براى ارتباط با مغز ناگهان صیییداى بوقى در کشیییتى پیچید. فرمانده به معاونش اشیییاره    

 اى از سالن قرار داشت، شد.اى که در گوشهمصنوعى کاوشگر و کسب اطالعات مشغول کار با پایانه

ناس گفت: ر  نابود کرده"وانشییی مان را  به این منظومه خود گام ورود  به هن ما  یب  ما چرا به این ترت ایم؟ ا

 "کاوشگرى که در زمان از ما جلوتر بوده به ما حمله کرده؟

سیار حساس است و کوچکترین حرکت خطرساز "فرمانده گفت:   مغز کاوشگر نسبت به عملیات تدافعى ب

صر محیطى را به سوى عنا سیر کند. در واقع اگر اینطور برنامهعنوان حمله تعبیر مى از  شده بود در م ریزى ن

 "طوالنى مسافرتمان شانسى براى بقا نداشتیم 

 "فرمانده!"معاون، با صدایى که براى نخستین بار مرتعش شده بود فریاد زد:     

صداى معاونش ب  شمش را فرمانده با حیرت او را نگاه کرد. تا به حال ندیده بود  لرزد. معاون بدون اینکه چ

 "دانید کاوشگر چه کرده؟مى"از روى نمایشگر پیش رویش بردارد گفت: 
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 "دیگر چه شده؟"همه به سوى او برگشتند. فرمانده غرید:  

چند ثانیه قبل یک کشیییتى فضیییایى بزرگ وارد این منظومه شیییده و در برابر اخطارهاى "معاون گفت:     

شگر جوابى نداده و شگر به عنوان نوعى  کاو سوى کاو سو ادامه داده، این حرکت از  سیر خود را به این  م

حمله تعبیر شده و براى بازدارى کشتى مهاجم دو موشک به سویش شلیک کرده است. اما کشتى فضایى به 

 "دهد، ظاهرا مثل کشتى خود ما به سپرهاى ضدموشکى مجهز است.راه خود ادامه مى

را فرا گرفت. نخستین کسى که واکنش نشان داد، دیرین شناس بود. او برخاست جا سکوتى سهمگین همه 

زود فرار کنید. پیش از اینکه براى بار دوم "دوید فریاد زد: خودروها مى و در حالى که به سیییوى آشییییانه

 "بمیرید 

فیزیک  ما این را در"فیزیکدان جوان پس از ناپدید شیییدن دوسیییتش در راهروهاى کشیییتى، با ناله گفت:  

 "نامیم.فضایى/زمانى مى هاى بستهچرخه

پرابهت  جلوى رویش افتاده بود نگاه کرد و سفینه کشتى مهاجم که بر پرده فرمانده به تصویر بزرگ شده    

شناخت. مى ستوانهخود را باز  ست که در البالى هزاران تن آهن و پوالد، در دل این کشتى مهیب، ا هایى دان

بالود او را به همراه سیییایر افرادش در خود جاى داده مایع وجود دارد که بدن یخپر از نیتروژن  زده و خوا

ست. مى شد، و گزارش دفع حملها ست که به زودى بیدار خواهد  سال را از مغز  دان بیگانگان مقیم زمینِ کهن

د، چیزى از آن دانسییت که پیش از آنکه کار از کار بگذرمصیینوعىِ احمق زیر فرمانش خواهد شیینید، و مى

 نخواهد فهمید.

شانه     شبیه به او را در قرمز را در چنگ مى فرمانده در حالى که  شرد، به افرادش نگاه کرد. همه افکارى  ف

اى نخواهد داد. این آزمونى بود که یکبار پیش از این تمرین شییده بود. دانسییتند فرار نتیجهسییر داشییتند. مى

صداى غرش شنود، در این فکر بود که همانندش  فرمانده پیش از اینکه  شتى را ب مربوط به بمباران رآکتور ک
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سخه شتى با دیدن دو ن شده از ک سر تخریب  سى که آخر از همه  شان خواهد داد؟ آن ک شى ن اش چه واکن

سیارهمى سید چه؟ البد با  شانهر شیده از  سوخته روبرو اى پو سادى در هوانوردهاى  هایى قرمز رنگ و اج

 گسست.گرفت بر آن فرود نیاید. شاید به این ترتیب این چرخه مىصمیم مىشد و تمى

 گسست چه؟و اگر نمى 
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 مردم شناساهن-یک یادداشت رفتارشناساهن

  

 همکار عزیز، آقاى س.م.ش.و.ط.ت؛    

خوانید، هیچ توضیح منطقى و مستدلى در دست نیست، این را تنها به اى که شرحش را مىبراى مشاهده    

عنوان یک گزارش بى طرفانه تلقى کنید، و در صیییورتى که معنایى در رخدادهاى عینى یاد شیییده یافتید در 

نشییانى دانشییگاه مرکزى نشییانى یاد شییده در زیر نامه با اینجانب تماس بگیرید یا پاسییخهاى خود را به 

شناسى ارسال کنید، و روى پاکت نامه ذکر بفرمایید که برسد به دست مدیر گروه مردم همستگان، دانشکده

 تان متشکرم.نژادهاى کیهانى. پیشاپیش از همکارى

  

اش ال، که به سنت قبیلهس 23از جنس مذکر و به سن   Homo sapiens نمونه موجودى بود از گونه    

رنگین را که توسط نخهاى نازکى به هم متصل شده بود را به دور  هایى از پارچهلباس پوشیده بود و تکه

 رفتار این موجود بود.  بدنش پیچیده بود. آنچه که توجه مرا به خود جلب کرد، شکل ویژه

مورد نظر پس از سییاعتها بى حرکت ماندن در بخشییى برجسییته و  مشییاهده از زمانى آغاز شیید که نمونه 

اش، ناگهان عالیمى از فعالیت عضیییالنى را از خود نشیییان داد. علت این فعال پذیر از محل زندگىانعطاف

سیلهشدن ناگهانى مى شده بوتواند و صب  سر این موجود ن شد که در باالى  د، و به طور ناگهانى اى بوده با

 صدایى ریز و مالیم را از خود خارن کرد. نخستین فعالیت عضالنى نمونه پس از آغاز صدا، انقباض عضله

پلک راسییت بود، بعد این انقباض به پلک چپ هم تعمیم یافت و لرزشییى نامحسییوس در هر دو پلک آغاز 
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گوارش  شکل لولهاى در حرکات کرمى، و وقفهبناگوشى اندکى افزایش یافت شد. ترشح بزاق به ویژه از غده

ست اندکى  سوم و چهارم پاى را شتان  سرعت تپش قلب کمى افزایش یافت و انگ شد. در نهایت  شاهده  م

 جمع شدند.

اى از عضییالت دسییت و بازو که به ظاهر هیچ حرکت بعدى تا حدودى غیر منتظره بود، چون مجموعه    

تحسییینى  گوارش نداشییتند، به کار افتادند و با تنظیم شییایسییته ا و لولهارتباطى با چشییم، قلب، انگشییتان پ

اسییتخوانها و بافتهاى بازو را حرکت دادند. الگوى حرکتى بازو به ظاهرخودکار بود، چرا که هنوز هیچ اثرى 

ب نص شنوایى قشر مخ پس از آغاز صداى وسیله شد، البته ناحیهاز فعالیت اعصاب حسى در نمونه دید نمى

شییده بر دیوار فعال شییده بود، اما این فعالیت گویا در همان نقطه محدود مانده بود، چرا که به مناطق دیگر 

 بسط نیافت.

سه سر سرشانه و دلتوئیدِ پشت منقبض  انقباض عضالت دست با ترتیب مشخصى آغاز شد. ابتدا عضله    

 مخطط بازو آغاز شد که به کوتاه شدن عضلهاى بازخوردى از انقباضات تونیک عضالت شدند و بعد زنجیره

شد. نتیجه ست ختم  شگفتدیژیتالیسِ کوچک در کف د ستم حرکتى  سی شد، اى که از این  صل  انگیز حا

 حرکت خمیده و سریع بازو به سمت باالى سر، و برخورد بخش انتهایى دست با بخشى برجسته از وسیله

ولید شییده از بین رفت، و بازو با الگویى تقریبا معکوس از این برخورد، صییداى ت صییدا سییاز بود. در نتیجه

 بدن نمونه بازگشت.  انقاباضات عضالنى دوباره به جاى خود در کناره

اى از فعالیت در نمونه دیده نشیید، تا اینکه بعد، براى مدت سییه دقیقه و بیسییت و سییه ثانیه هیچ نشییانه    

اى از عضالت که بیشتر در مناطق تنه و کمر ن بار هم زنجیرهدوم از انقباضات عضالنى آغاز شد. ای زنجیره

شدند و تونوس عضالنى  شروع به انقباض کردند. عضالت دست و گردن هم منقبض  و پاها متمرکز بودند 

-این انقباضها، بدن بر محور سر به طور کلى افزایش قابل توجهى را در کل بدن از خود نشان داد. در نتیجه
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ها و با تکیه گاه قرار دادن سطح نرمى که در زیر بدن نمونه وجود داشت، تنه و ستون مهره نشیمنگاه چرخید

در راستاى عمودى نسبت به زمین قرار گرفت. نمونه به این ترتیب روى عضالت سرینى بزرگش نشست و 

 را تحمل کرد.37با ستون کردن دست راستش بخشى از وزن تنه (حدود  )%

ه پلکها باز شییدند. بالفاصییله عالیم پردازش اطالعات نورى در قشییر پس سییرى مخ در این زمان بود ک    

شانزده  سرعت تنفس افزایش اندکى یافت (از  شد.  شکارى در تاالموس نمونه ثبت  شد و فعالیت آ شاهده  م

 دم بر دقیقه به هفده دم بر دقیقه) و تپش قلب هم شییدیدتر شیید. نمونه براى زمانى در حدود پنجاه ثانیه در

 سوم از حرکات را آغاز کرد. همین حالت باقى ماند، و بعد به طور کامال ناگهانى زنجیره

معنایى را داشت، اما متأسفانه ما  سوم از همه عجیبتر بود، چون شکل ظاهرى یک ارسال نشانه این زنجیره 

 پس از ساعتها تالش پیگیرانه، موفق به واگشایى کدهاى اطالعاتى آن نشدیم.

شتند. سوم، چند نوع حرکت پراکنده را در بر مى ن زنجیرهای     گرفت که در بخشهاى گوناگون بدن قرار دا

ضالت حلقوى دهانى و زیگوماتیکِ گونه سایر پیش از هرچیز، ع شدند. به زودى این انقباض به  ها منقبض 

ضالت سطح ع ضى تونیک و ناگهانى را در  سرایت کرد و به زودى انقبا ضالت چهره هم  شاهد چهره ع اى 

شد.  شترین حد ممکن باز  ضات حرکت کرد و تا بی شکل فک پایین در اثر این انقبا ستخوان نعلى  بودیم. ا

زبانى هم  درجه رسییید و عضییله21برخورد محور فکى/دندانى با محور بینى/پس سییرى به حدود   زاویه

ضالت  شدید ع شد. لبها در اثر انقباض  سترده  شیده حرکت کرد و در کف دهان گ دور دهانى به کنارى ک

شش دندان جلویى از فک پایین  شدند. همچنین  شدند و دندانهاى نمونه، به ویژه دندانهاى نیش او نمایان 

سینه ضالت  ضاتى پیگیر در ع شتند. در این حین انقبا اى بیرونى و دیافراگم هم اى بزرگ، دندههم نمودار گ

شدت زیادى از م شد. در نتیجه هوا با  شاهده  ستهم صداى بم و پیو شد و  سى خارن  اى را در جراى تنف
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بل، و بسییامدش  دسییى12غضییروفى حنجره تولید کردند. شییدت این صییدا در حدود   برخورد با جعبه

 هرتز بود و به تدریق از شدت آن کاسته، و بر بسامدش افزوده شد.1450

شییدند و با فشییار وارد کردن به اى پشییت هم همزمان با این تظاهرات منقبض عضییالت کتفى و ذوذنقه    

شکمى شدند. همزمان، بار دیگر الگویى منظم  مکشى مخزن پکه در حفره سیستم گردش لنف، باعث تخلیه

از حرکت عضیالت دسیت مشیاهده شید. این بار هردو دسیت به شیکلى متقارن حرکت کردند و به حالت 

شهاى نمونه باال آمدند. ز شده تا حدود گو ساعد/مچ و محور بازو در حدود   اویهخمیده و نیمه جمع  محور 

 درجه رسید.156بازو نسبت به محور ستون فقرات تا   درجه بود، و زاویه38

این حرکات در حدود چهل ثانیه طول کشید، و پس از آن بار دیگر دستها منبسط شدند و به حالت آویخته  

شت کرد و تنفس هم ریتم عادى خود را از در کنار بدن قرار گرفتند و حالت چهره هم به حالت عادى باز گ

 سر گرفت.

رفتارهاى نمونه، به دلیل انباشت زیاد اطالعاتِ به دست آمده، و بى معنا نمودن رفتارها ثبت نشد و  ادامه    

 دیگر مورد مشاهده قرار نگرفت. 

ست آمده، حدس اولیهتحلیل داده  سومین زنجیره هاى به د سال حرکا ما در مورد این که  ت نوعى روش ار

سازد. نخست نبودِ پذیر مىیاد شده را آسیب پیام بوده و نقش ارتباطى داشته را تأیید کرد، اما دو نکته فرضیه

موجود دیگرى از نژاد یاد شییده در محلى که این رفتارها بروز کرده بود، و دوم ناکامى کامل ما براى تفسیییر 

 رکات.مفاهیم و معانىِ نهفته در این مجموعه ح

دهند که تقارن و نظم مشییخصییى در هاى زمانىِ مربوط به ترتیب رخدادهاى عضییالنى، نشییان مىآنالیز داده 

 توان آن را تصادفى و آشوبگونه دانست.ترتیب بروز این انقباضات وجود داشته و نمى
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رفتارها نشییانگر در مورد معناى این حرکات، دو نظریه وجود دارد. پرفسییور ل.چ.م. معتقد اسییت که این     

اند که به صورت عادى با بسامدهاى مشخص و در فواصل اقتدارگرایانه براى تعیین قلمرو بوده نوعى نشانه

شیییوند تا حریفانِ به طور مرتب به جا آورده مى -در حضیییور یا غیاب فرد دیگرِ همگونه-زمانى معلوم 

سبالقوه شوند را بتر ست که اى را که احتمال دارد وارد قلمرو فرد  ستوار ا ساس ا ضیه بر این ا انند. این فر

کنند و مورد بررسى فازهاى عدم تحرک و قرار گرفتن به حالت افقى را به تنهایى تجربه مى بیشتر افراد گونه

شدن به آنها پرهیز مى در این حالت بقیه صور کنیم افراد هم گونه از نزدیک  ست که ت کنند. بنابراین منطقى ا

شدن حاین رفتار بى سایر رقباى موجود در محیط را از نزدیک  ست و  رکت و خاموش، نوعى قلمروگیرى ا

 دارد.به فرد مورد نظر باز مى

اى که به آشییکار شییدن دندانها منتهى شیید، نوعى رفتار بر اسییاس مدل پرفسییور ل.چ.م، انقباش عضییالنى 

 شود.هم تأیید مى تهدیدآمیز است، و این فرض با توجه به تولید صداى بم و حرکات دستها

دیگر، به این حقیر تعلق دارد، و بر مبناى بررسییى فعالیت عصییبى نمونه در شییرایط عدم فعالیت  نظریه    

نمونه در شییرایط عدم فعالیت، وجود EEGمبتنى اسییت. بررسییى نوارهاى مغزى به دسییت آمده از ثبت  

شدید عصبى را در ناحیه شان مىجسم آبىسجافى و  مغز، هسته پایه فعالیتهاى  رسد دهد. به نظر مىرنگ ن

این فعالیت نوعى اندیشیدن عمیق باشد، و با توجه به فلق موقت محور حرکتىِ پل مغزى/جسم زانویى/قشر 

رسد تحرک پایین بدن در این حالت افقى هم پیامدى از این اندیشیدن عمیق باشد. در پس سرى، به نظر مى

توان به ارتباطِ پس از فعال شدن نمونه را مىرشته حرکتِ به ظاهر بىصورت درست بودن این مقدمات، سه 

هاى منظم شده در زمان عدم فعالیت مربوط دانست. بر مبناى این نظریه هریک از این سه رشته بیان اندیشه

اند. حرکت دقیق و منظم و منفرد بازو در ابتداى کار، امکان وجود حرکت، معناى خاصیییى را در خود نهفته

تولید  کند. اگر این حرکت بازو و لمس بخش خاصى از وسیلهشناختى را به ذهن متبادر مىوعى بیانِ زیبایىن
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صدا را به عنوان مجموعه کدهاى نشانگر آغاز رفتار بیانگرى در نظر بگیریم، حرکت چرخشى مربوط  کننده

ستقرار در شرایطبه تغییر وضعیت بدن را مى مناسب براى ارسال پیام فرض کنیم،  توانیم به عنوان عملیات ا

را به عنوان بیان هماهنگ  -حرکت فکها و چهره، دستها و عضالت تنفسى-و سه رشته حرکت موازى بعدى 

شخیص، مى توان این بیانگرى را به رفتارى نیایش گونه پیام در نظر بگیریم. با توجه به غیاب مخاطبى قابل ت

ست که افکار عمیق و پیچیده نظریه آمیز مربوط دانست. در واقعیا مناسک ستوار ا اندیشیده  من بر این مبنا ا

ست شده در زمان عدم شان باید نخ شوند. براى بیان صله پس از آغاز مجدد فعالیت بیان  تحرک، باید بالفا

عمودى -بازو) ارسال شود. بعد بدن در شرایط مناسب  اى مبنى بر آغاز حرکات بیانگرى (حرکت اولیهنشانه

اى از رفتارها آغاز شود. با توجه به الگوى حرکت قرار گیرد و در نهایت بیان پیام به صورت رشته -و نشسته

سینه، اینطور به نظر مى ستها و  سى چهره، د شده در این مورد از نوعى تمِ حما شیده  ضوع اندی سد که مو ر

وا، این امکان هم وجود دارد که رفتار برخوردار باشد. با توجه به همزمانى این رفتارها با زمان روشن شدن ه

شیوه شعر یا نثر بودن این  شد. در مورد  صبحگاه با ستایش  شده بیان نوعى مدیحه در  بیان چیز زیادى  یاد 

 توان ابراز کرد.نمى

دریغ شما ممکن شده است، خواهشمندیم نظر خودتان یاد شده با همکارى بى با توجه به این که مشاهده    

شود و اختالف نظر بین را در مور شوده  شاید رمزگان معنایى آن گ سید، تا  د محتواى حرکاتتان براى ما بنوی

 این حقیر و پرفسور ل.چ.م پایان یابد.

 با تقدیم احترام: دکتر ف.ک.ر    

  

  



274 

 

 همکار محترم، پرفسور ف.ک.ر    

کردید، کار خاصى جز خاموش کردن رسانم که آن روز صبح که رفتارم را مشاهده مىاحتراما به اطالع مى    

شامگاه همان  ست گزارش خودم از ثبت رفتارتان را در  شیدن انجام ندادم. به پیو ساعت و خمیازه ک زنگ 

که مانند خودم از نژاد  -نم دارم. مشییاهدات انجام گرفته توسییط این جانب و یکى از همکاراروز تقدیم مى

نخسییت  معناى آن پرورده شییده اسییت. نظریه مورد تحلیل قرار گرفته و دو نظریه درباره -انسییان اسییت

سه سته و رویکرد دوم آن را نوعى خل شبیه دان شده را به نوعى رقص  شاهده  صرف  رفتارهاى م شى از م نا

 داند.دارو مى

 آن مساعدت الزم را مبذول فرمایید.   خواهشمند است در گشودن رمزگان پیچیده 

 با تقدیم احترام: س.م.ش.و.ط.ت    
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 کابوس

 

سنه بود. ا سته و گر سوراخ کلید انداخت و در را باز کرد. خ صبح تا حاال جز عدس کلید را توی  ز 

سته بود پلوی بیمزه سرویس اداره برسد نتوان سر وقت به  صبح هم برای این که  ی اداره چیزی نخورده بود. 

شیدن به صبحانه سر و کله زدن با ارباب رجوع مجال نفس ک ساعت اداری هم که  ستی بخورد. توی  ی در

داد، چه برسییید به این که آدم از اداره بیرون برود و چیزی برای خوردن پیدا کند. کیفش را دمِ در آدم نمی

ش شت و پالتویش را در آورد و به جارختی آویزان کرد. جعبه ی  ستش مانده بود. با روی میز گذا یرینی در د

این هوس که درش را باز کند و یکی از آنها را بخورد مبارزه کرد. مثل نیم سییاعت پیش که در قنادی با این 

 شه.وسوسه روبرو شده بود، با خودش گفت: اینطوری اشتهام برای شام کور می

شت و رویش چند  شت تا در نگاه اول معلوم بعد جعبه را هم روی میز کنار کیفش گذا روزنامه گذا

 نباشد.

 صدای تهمینه از آشپزخانه بلند شد: سالم. خوش اومدی.

 با خستگی گفت: ممنون. اوضاع چطوره؟

ی همیشییگی را دید. های پیرهنش را باز می کرد، به طرف آشییپزخانه رفت. همان صییحنهدر حالی که دکمه

داد. با ای را روی گاز تکان میتهمینه با پیشییبندی نیمه کثیف پشییت چراا گاز ایسییتاده بود و داشییت تابه

 د؟ دیدنش لبخندی زد و گفت: خوب، اداره چطور بو
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خندید دور دهانش چین شد. وقتی میی دوست داشتنی اش نگاه کرد. کم کم داشت پیر میبه چهره

ای کرد و زدند. خندهقتی افتاد که تازه نامزد کرده بودند و با شیییوخی از پیر شیییدن حرف میافتاد. یاد ومی

 گفت: بدک نبود، مثل هر روز. 

ینه گفت: راسییتی پیشِ پات منیژه خانوم زنگ زد. اصییرار داشییت حتما یه دید و بازدیدی بیان تهم

 دونم ماجرا چی بود. اما انگار خیلی خوشحال بود. انگار خبری شده. ایشاال که خیره.مون. نمیخونه

مکثی کرد و وسیییوسیییه شییید که خبر را در جا بدهد. اما جلوی خودش را گرفت. با خودش قرار 

اعتنایی ظاهری گفت: جدی؟ عجیبه. من امروز گذاشیییته بود بدون مقدمه چینی این کار را نکند. پس با بی

 بیژن خان رو توی اداره دیدم و چیزی بهم نگفت.

 تهمینه گفت: راستی، نمک خریدی؟

 : آخ، یادم رفت.با دستش روی رانش کوبید و گفت

 نمک بخور تا حالت جا بیاد.تهمینه گفت: مثل همیشه، حاال غذای بی

 اقعا نمک نداریم؟با کمی نگرانی گفت: ببینم، یعنی هیچی و

ای گم شییید: نه بابا، یه کمی اش در خندهتهمینه نتوانسیییت جلوی خودش را بگیرد و لحن جدی

 فردا باید خودم برم بخرم. مونده، ولی برای 

دسییتش را دور کمر زنش حلقه کرد و گفت: آره، بد هم نیسییت یه کم بری پیاده روی، داری چاق 

 میشی.

تهمینه ادای یک آدم شیییکم گنده را در آورد و گفت: البد جدیدا شیییکم خودتو توی آیینه ندیدی، 

 پهلوون پنبه؟

 میرم. برم لباسمو عوض کنم. دارم از گرسنگی میاش کمی درهم رفت و گفت: چهره
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تهمینه گفت: آره، تا بری و بیای شام هم حاضره. زود بخور و بخواب که صبح بتونی به موقع بیدار 

 شی و مثل امروز صبح کارهات هول هولکی نشه.

 در حالی که داشت به سمت اتاقش می رفت پرسید: راستی سهراب چطوره؟

 مینه از توی آشپزخانه گفت: با دوستاش رفته بیرون. ته

نداخت. تهمینه راست به اتاقش رسید. لباسهایش را در کمد لباسش آویزان کرد. در آینه نگاهی به شکمش ا

ی چربی شکمش را محاصر کرده بود. عضالت شکمش را سفت کرد، اما هیچ تغییری در گفت. یک الیهمی

 ش رو گرفت؟تصویرش در آیینه مشاهده نکرد. با صدای بلند گفت: سهراب کارنامه

شده. معدلش هم خوب تم. بچهصدای تهمینه آمد: آره، خودم رفتم امروز براش گرف شاگرد دوم  ام 

 کنه.گفتن یه کمی شیطنت میبود. معلماش همه راضی بودن. فقط می

شه. مگه ما شه، درست میپوشید گفت: بزرگ میآهی کشید و در حالی که لباس راحتی اش را می

 کردیم؟ بچه بودیم کم شیطنت می

شنید که می صدای تهمینه را  ست. از جایش پرید و به طرف در رفت.  گفت: صدای زنگ در برخا

 گمونم سهراب باشه 

 کنم. گفت: خودم درو وا می

در را باز کرد و سهراب را دید. کنار رفت تا سهراب وارد شود. دقت کرد طوری جلوی میز بایستد 

 ی شیرینی دیده نشود.که جعبه

 اش گفت: سالم بابا.سهراب با شادابی جوانانه

 جواب داد: سالم پسرم. شنیدم تو مدرسه گل کاشتی.

 خواستم بشه هیژده ولی خوب زیاد هم مهم نبوده. معدلم شد هفده و نیم. میسهراب گفت: نه بابا، 
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 بعد خطاب به مادرش گفت: مامان، مامان، غذا حاضره؟

 تهمینه که در حال چیدن سفره بود گفت: آره، بیاین بخورین.

ای به پهنای ها در آورد و با خندهجعبه را از زیر روزنامه ،اندد همه دور سفره نشستهوقتی مطمئن ش

 صورتش به سویشان رفت و گفت: یه خبر مهم، یه خبر مهم، بابا ترفیع گرفته 

 

از خواب پرید. عرق سردی بر بدنش نشسته بود. پوست پلنگی که به عنوان پتو رویش کشیده بود 

ای به سهراب و تهمینه اندیشید. به این که چقدر دوستشان داشت، و این که از عرق خیس خیس بود. لحظه

 اش رویا بود.چقدر برایشان دلتنگ شده بود. آهی از سر آسودگی کشید. این ها همه

 اید؟در را باز کرد و گفت: سردار، بیدار شدهاز جایش برخاست و شروع کرد به پوشیدن لباسهایش. مهترش 

 گفت: آری، اسب را زین کرده ای؟

 مهتر گفت: آری، سرحال و آماده است. 

تیر و کمان و گرزش را برداشییت و از خیمه خارن شیید. یالهای طالیی رخش در زیر نور بامدادی 

 اسبش پرید. زین درخشید. با نفسی عمیق هوای خنک صبحگاهی را به درون کشید و بر پشت می

 

 رفتدومین روزی بود که به جنگ سهراب می
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 آهيمسا

 

می دانسییت که به دام افتاده. اینجا همان جهنمی بود که می گفتند اراده ای اهریمنی بر آن حکومت 

شش را می کرد. در بین  ست بخت زیادی برای رهایی ندارد. اما باید تمام تال مایع لزجی که می کند. می دان

ست که اگر در  شکلی خودش را به دیواره ها گیر بدهد. می دان سعی کرد به  شانده بود لغزید و  زمین را پو

این تالش شکست بخورد چه سرنوش دردناکی در انتظارش است. حفره ی پشت سرش به لوله ای دراز و 

 لیز می رسید که آخرش به حوضچه ای پر از اسید مذاب منتهی می شد. 

در دل به اراده ی شومی که این جهنم داا و چسبناک را آفریده بود لعنت فرستاد. شنا کردن در مایع 

ی دیگری نداشییت. کمی پیش رفت و امیدی در دلش جوانه زد.  چسییبنده ی اطرافش مشییکل بود. اما چاره

سیینگهای سییپید و سییختی که از دل این لجنزار مرطوب بیرون زده بود، پیش روش قرار داشییتند. اگر می 

ضچه ی مهیب  شدن به درون آن حو ساند، این بخت را پیدا می کرد که از پرتاب  ست خود رابه آنها بر توان

 ه کمکش کند. ناگهان حرکاتی زمین را در خود لرزاند. نجات یابد. هیچکس نبود ک

ناپاک  نیرویی سیییهمگین در حال دگرگون کردن مرداب بود. موجود بدخواهی که حاکم این جهان

بود، دسییت به کار شییده بود. تمام توانش را جمع کرد و شییدیدتر شیینا کرد. کمی پیشییتر رفت اما هنوز تا 

سا را در برابرش  ستن موجی غول آ شی از برخا صله بود. ناگهان لرزش مبهم نا سپید یک دریا فا سنگهای 

شت  سرش می آمد. با تمام نیرویی که دا شت به  سید دا تکان خورد، اما در مایع حس کرد. آنچه که می تر
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لزن گیر کرده بود و بختی برای رهایی نداشییت. مون عظیمی بر سییرش آوار شیید و در حالی که پیچ و تاب 

می خورد، از جا کندش. مون او را به درون حفره پرتاب کرد. پیش از آن که بفهمد چه بر سرش آمده است، 

 یچید.پسیلی بنیان کن در بدنش فرو خود را در کام حوضچه ی اسید یافت. رنجی عظیم مانند 

بودا آب دهانش را قورت داد و گفت: ...آهیمسیا، یعنی مهربانی و نیکوکاری در حق تمام جانداران. 

 ...یعنی پرهیز از تولید رنق، و یعنی ممنوعیت مطلق و کاملِ کشتن تمام جانداران
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/ هن  آری

 

11/19/1382 

 

ا، برام کفش باب -آره-مامان، میشه برم با بچه ی همسایه بازی کنم؟  -آره-مامان، میشه شیر بخورم؟  

خانوم اجازه، میشه  -آره-میشه دفترت رو بهم قرض بدی؟  -آره-بابا، میشه برم مهمونی؟  -آره-می خری؟ 

به آب؟  حان قبول شیییدیم؟  -آره-بریم دسیییت  ما توی امت جازه،  قا، ا این دوچرخه رو ارزونتر  -آره-آ

 -آره-قربان با مرخصی بنده موافقت شد؟  -آره-سرکار میشه این دفعه جریمه ام نکنی؟  -آره-فروشی؟ می

فکر می کنی مسییافرت  -آره-میشییه چراغو خاموش کنی؟  -آره-عزیزم، می خوای امشییب بریم گردش؟ 

می خوای اسمشو به یاد مرحوم بابام  -آره -آقای دکتر بچه سالم به دنیا اومده؟ -آره-بگذره؟  بهمون خوش

پس به نظر تو  -آره-حساب پس اندازمون تکمیله؟  -آره-یعنی می گی کنکور قبول میشه؟  -آره-بذاریم...؟

 نه.-چه خاطرات جالبی، زندگی همین بود، مگه نه؟  -آره -هم پیر شدم؟

 

 


