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است معمولی نوشته شده بیشتر خوانندگان فکر خواهند کرد که این کتاب، توسط یک انسان دوپاي
شان می  و احتماال آن را جدي نگیرند.  ست که خاطرن ست ا سناد معتبري درد ستان این ولی منابع و ا کنند دا

اي ها گونهمنام. آنتیاســت. من فقط آن را به زبان انســانی ترجمه کردهنوشــتهمذکر » منآنتی«کتاب را یک 
  کنند.میدست زندگیاي دورهوشمند از موجودات فضایی هستند که در مجمع السیاره

هاي دور. گردد به ســالمیگرفتم هم برشــان را فراآشــنا شــدم و زبان آنهابا من اینکه چرا و چگونه 
ـــجو بودم ـــته بود. آن روز وقتی دانش ـــس ـــنگین پیري روي موهایم ننش ها کارمند اداره و هنوز این غبار س

سنده تازهثبت شتم که ها رمان نیمهده .آمدمحساب میچندمی هم بهکار دستاختراعات بودم. یک نوی کاره دا
  ردم.کمیزندگی ترراحت از این روزها  و درکل .شناختکسی مرا نمی و رسیدندانجام نمیبه سر
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دویدم. مست بودم و براي  مست از اتاق کوچک و محقرم بیرونشبی که سیاهیاد دارم آن نیمهنوز به
ها مثل جهنم برقو دم از نور رعد بهوجور کنم، زیر آسمان بارانی که دمام را جمعگسستهاینکه حواس از هم

  شد گریختم.ور میشعله

کلنگی بود. حیاط نسبتا بزرگی داشت و دور تا دورش را ي ي ما یک ساختمان توسري خوردهخانه
هاي تیز آســایی از دندانطرز معجزهعتیقی، بههاي کوچک و بزرگی احاطه کرده بود. این ســاختمان عهداتاق
  بود.ها در امان ماندهبفروشهاي بسازولودر

ما شــده بود و در عالم ندل بود. از قرار معلوم شــبی خوابصــاحبِ خانه، پیرزنی خرافاتی و ســاده
  بضاعت اجاره دهد.ناچیزي به دانشجویان بی لغابودند که خانه را با مبهپروت به او الهام کرده

ي هااي که در آن خانهصــمیمانه حال و هوايبضــاعت نبودم ولی به خاطر من هم اگرچه چندان بی
  بودم.ش را اجاره کردههاي کوچک، یکی از اتاقسراغ داشتمدرندشت 

ــوال و کال در خلوت و تنهایی، الکل نمیخب باید بدانید که  ــم. از همان دوران جوانی، من اص نوش
شب کذایی بر من چه رفته بود که دو بطري الکل را در دانم آندادم. ولی نمیرا بر پیاله ترجیح می» پیالههم«

  داالن تنگ و تار مري ریختم و به مرداب معده سرازیر کردم.

ام را با خود به خانه برده بودم. ولی خب تازه دختر دوســتتنهاي تنها نبودم.  آن شــب هم راســتش
  کردم.پیاله نگاهش نمیچون او به قصد دیگري آمده بود، به چشم هم

صویر خودم در چشمآن سیلشب وقتی به ت ستم ترسیدم. باران  سایی هاي او نگاه کردم، از خودِ م آ
ــاعتی بود به که نیم انگیز با صــداي هولاش تق کرکنندهکرد. تقبارید، انگار مرا صــدا میمی یوانه هامثل دس

  کشیدند در هم آمیخته بود.اي که در جهنم شعله ور آسمان، زبانه میپیدرهاي پیآذرخش

ــمانی فرار ــرگیجهبه زیر آن جهنم آس ــمج و س ــد. کردم. افاقه نکرد و از حالت تهوع س هایم کم نش
پاشـــید ولی مغز زدند، بر ســـر و صـــورتم میها نعره میي آذرخشرهایی که زیر تازیانهقطرات اشـــک اب

  شُست.ام را نمیزدهالکل

کنم و مستی از سر بپرانم. سرم گیج رفت و به  ابدویدم تا خود را به حوض وسط حیاط پرتناچار 
  نم آسمانی تشخیص دادم.اي را در جهکنندهزمین افتادم. پیش از آنکه دوباره بلند شوم آذرخش کور
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اولین چیزي که نظرم را جلب کرد این بود که نور این آذرخش، ممتد بود. نوري یکنواخت، لحظه آن
  درخشید.به رنگی مابین سبز و آبی می صدا که از رعد و برقی بی

َسرم را پرانده بود و عاقالنه ،خنکاي باران  ستی  شد که تاللو آن نور تر میم شیدم. همین باعث  اندی
  ندهم. یمانده در مغزم تلقی کنم و به آن اهمیتهاي الکل جاماندهدلفریب را ته

شبکخودولی وقتی نا شگرف روي  صویري  سوي جهنم چرخاندم، ت سرم را به  شمیآگاه  هایم ه چ
  ام مخابره کردند. تصویر چنین بود:زي آن را به مغز الکل زدههاي درانقش بست و عصب

و مانند ماري که زهر کشــنده  جاخوش کرده رنگ لوله مانند، معلق دم دروازه جهنمیک شــئ ســیاه
هاي ســبز و آبی هاي جلویش نورشــود، از ســوراخخیره می بختشپاشــد و به طعمه نگوناش را در هوا می

ســبزآبی دلفریب را  آمیزند و تشــکیل یکها در چند متري مار ســیاه جهنمی، در هم مید. این نورافشــانَمی
  دهند.می

ـــدهاول  بار هایم را چند. پلکگرفته امام یا در برزخ خواب و بیداري قرار فکر کردم دچار توهم ش
  هایم درد گرفتند. تصویر محو نشدهم زدم. آنقدر محکم که چشممحکم به

جان به سمت کاروانسرا شکست خورده که نیمه . خواستم مثل مسافر یک کاروانشدمهراسان  بلند
شود آن. قبل از بگریزماتاقم  طرف گریزد، به می . ولی نیرویی سعی کردم بدومکه کمرم به طور کامل راست 

 تر شــده و حرکتکردم بدنم چندده برابر ســنگینشــد. احســاس میاهریمنی مانع از حرکت دادن پاهایم می
  دادنش برایم محال است.

سرم میمچرا ه گشرنمار جهنمی، زهر خوش سنگیننان بر  شید و مرا  کردم کرد. حس میمی تر پا
شش سمانی که دارم زیر بار آن درخ شدم. آنقدر  ناگهانولی شوم. ، له میآ سبک  شد و  شار کم  شدت ف از 

  سبک که توانستم راه بروم.

ـــوم،من به راه افتادم. ولی به جاي ای ـــرا نزدیک ش رفتم. با هر قدم، بر به جهنم می نکه به کاروانس
هم زدنی خود را به. در چشمکردم شدم. شروع به دویدنخالف قواي گرانش زمین، به سمت باال کشیده می
  اي نامرئی باال دویده باشم.در آستانه ورود به دهان مار سیاه یافتم. انگار از پله
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ستم از آن باال می شده بود. همچنین وحشت خانه را ببینم که زیر قطرات باران آبله حوضتوان گون 
ـــناختم. همان گربهگریخت. او را میمی کرده از منپفکه با دم  دیدماي روي دیوار را میگربه ي لوس ش

 شدم و موقع خوابیدن هم وزنش روي رختخوابم سنگینیها شامم را با او شریک میبازیگوشی بود که شب
  نداشتم.او حاال از من می ترسید. انگار من خودم نبودم. قدرتی دیگر داشتم. چیزي که قبال کرد.می

شت. انگار از دیگران مهمتر بودم. می ستم هرآن باال حس عجیبی دا خواهد بکنم؛ کار که دلم میتوان
  .عالم خوابمثل درست بدون اینکه به کسی یا جایی جواب پس بدهم. 

که در اجاره یک دختر جوان و زیبا بود مخفیانه دید  خودم یروبروی از پنجره اتاق اول به ســـرم زد
سمانی صه فکر و برنامه دهبزنم. بعد فکر کردم داد و هوار راه بیندازم و همه را متوجه عروج آ ها ام کنم. خال

  شرم دارم.فکر هاي مسخره اي که از گفتنشان هم  نوردید.هاي مغرم را در مینوع شیطنت، سلول

بود. اینکه باید دوباره به همان اتاق  امکردم زندگی زمینیمن در آن لحظه به تنها چیزي که فکر نمی
ام و به آن بودهکردم که همیشه جهنمی سقف برگردم را به کل از خاطر برده بودم. احساس میمحقر و کوتاه

  ش تقریبا محال است.ده بود که وصفها تعلق ندارم. یک جور حس خدا بودن در من تولید شپایین

ستم آنتی شب، اولآن سیاه جهنمی  حالیها را ببینم. در همان مننتوان به پایین نگاه که از دهانه مار 
کردم و در خیاالت خودم غرق بودم، این موجودات عجیب،  مرا از پشـــت گرفتند و روي چیزي شـــبیه می

  زد.فقط هیجان بود که در درونم موج می .ظات هیچ ترسی نداشتمپایه نشاندند. عجیب بود که در آن لحچار

شبیه عینکآنها  شم چیزي  شیروي چ شتند، گو هایم قرار دادند. به نوك هایی روي گوشهایم گذا
شــبیه اســفنج بود را هم به   که  ینرمجســمآخر ســرو  هاي نوك تیزي وصــل کردندانگشــتانم گیره دو تا از
سختی اکسیژن بینی  ام فرو کردند. دردم آمد ولی فریاد نزدم.هاي بینیسوراخ شده بود و به  ام تقریبا مسدود 

از هم فاصله  آرواره هایمتر نفس بکشم. به محض اینکه دادم. دهانم را باز کردم تا راحتها فرو میرا به ریه
ند، چیزي در دهانم فرو کر که  دند.گرفت ـــمی  نهنهجس بانم قرار دادند. چیزي  رامایع بود جامد و  روي ز

  دور تا دور زبانم را احاطه کرد. بعد مرا رها کردند. کهغیرنیوتونی  یک نوع سیالشبیه مانند. خمیر

شه گرفتم. انگار جریان برقی را از بدنم عبور می شته بود که رع شتر نگذ هاي دادند. نورچند ثانیه بی
از نقظه هاي کوچک چشــمک زن شــروع شــد و به لوزي رفتند. آمدند و میوغریبی روي عینکم میبعجی
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ـــید.  ـــمهاي تو در تو و رنگیرس ـــدمیخیره  آنها هایم بهچش ـــبیه همین ش . یک جور بازي با رنگ بود. ش
  کنند.ها درست میهاي لیزري که در جشننوررقص

هاي زنی بود که با معشوقی شبیه ناله ها،صدا لولیدند،هایم میصداهاي عجیب و ناآشنایی در گوش 
ــق می ــبیه نالهبازد. یا دقیقنامرئی عش ــقتر بگویم ش کند. بازي میهاي زنی بود که در خیاالت یک مرد، عش

که در یک انبار پر از سوزن رها شده  ندآهنربایی شده بودانگار  پنجه هایم  شدند.سوزن میسوزن هایمدست
  دنباش

سوخته تا بوي آمونیاك.ترکیبی از بوهاي متنوع را می خورده بوي کاهگل باران شنیدم. از بوي آهن 
  نو. هاي کتابو بوي کاغذ

ار. چیزي بین گس و تلخ خوشهایی آشنا در دهانم شکل گرفته بودند. مزهمزه از همان آیند. هایی فرّ
  شناسند.ها را میهاي مرموزي که همه آنمزه

هاي گذشته سفر کردم. از باشم، به زمانرها شده هایم خاطره ره انگار که در دشت وسیعی ازبه یکبا
شید.  حالت،همه را دیدم. این ی. نوجوانی. و از نوجوانی تا جوانتا  کودکی  یا  حدود یک دقیقهزیاد طول نک

  .کمی بیشتر

شت. ماس سکبعد همه چیز به حالت عادي برگ صل ب هایی که به منما ود را از تنم جدا کردند و و
. بودمان جور حس قرابت بینترسیدم. یکمن جوان. مطلقا نمیرویم ایستادند. آنها سه تا بودند. سه آنتیروبه

  ام.شناسم و با آنها زیستهست آنها را میهاانگار سال

شان ق نشوند، تمیز دادنشان دقیها، موها و پوستاند. اگر به دندانها شبیهها بسیار به انسانمنآنتی 
ســرشــان هم مو ندارند.  روي تر اســت و ها صــافممکن اســت. پوســتشــان از انســاناز انســان تقریبا غیر

با یشان هابقیه تفاوت. دارندهم ندندان عقل ، است هاي انسانتر از دندانپهنشان کمی؛ فقط کمی هايدندان
  چهار انگشت دارد؛ لوزه و آپاندیس هم ندارند. یشانپاها مثالآیند. چشم نمینگاه اول به

شتم جزییات  شف میاولیه همینطور که دا ستش را خم کرد و یک  کردم،را ک یکی از آنها زانوي را
شم شم من دوخت. چند ثانیه بعد، از الي دندانقدم جلو آمد. چ ش، این کلمات بیرون هاي پهن و براقدرچ

  ریخت:
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مان را به مغز تو منتقل کردیم و جزیی از توده نرم آن را با اطالعات انیسالم بر تو. ما اطالعات زب«
  ».ها انباشتیم. باشد تا از آن استفاده کنیمنآنتی

ست جملهبعد، انگار می سبابه اش را نقطهخوا شت  ست را باال آورد و با انگ ست را گذاري کند د
  روي هوا کوبید.

ـــیک و ادبی از یک نطق که انگاراین رخداد و این جمالت مودبانه  ـــده بودند کالس هیجان ، جداش
سینه و کرده بودزیادي در من تولید  سه  شانه تایید،  .زدام لگد میقلبم به قف شدم و به ن سلط  ولی برخود م

  دادم.حرکت سرم را دو بار در راستاي عمودي

شتم که یک زبان خارجی میشب آن وزد، ولی اعتماد آمترسیدم با آنها حرف بزنم. حکم کسی را دا
  دهد با بومیان آن زبان صحبت کند.نفسش اجازه نمیبه

افتاده بودم. دختر  مان زیر بارانحیاط هوش آمدم، کنار حوضها مرا بیهوش کردند و وقتی بهمنآنتی
  پرسید.طور اتفاقی متوجه من شده بود باالي سرم بود و احوالم را میاتاق روبرویی که گویا به

ـــمیوقتی ا خوابی که در آن باال دید با لباس را اواش دیدم خنده ام گرفت. و را با لباس بلند و رس
  تجسم می کردم.زده بودم 

الي کادوهایی که برایم ارسال شده بود، چشمم به یک ام، البهسالگی 63روز تولد  ها بعد، صبحسال
   منی نوشته بود: جعبه غریب افتاد. روي آن به خط آنتی

  یعنی براي یک دوست. ».فوتی دانه ایخی«

شدم. فورا باز ستپاچه بودمش کردم. آنقدر شوکه  شد و محتویاتش به  د که کاغذ درب جعبه پاره 
  زمین ریخت.

مانند، موقع افتادن قل خورد و زیر کمد رفت. مانند در جعبه بود. شــی قلمو یک چیز قلم یک کتاب
ــعف و تقریبا بدون درنگ، ــوق و ش ــتانی نه چندان دراز. این را از  با ش ــتان بود. داس کتاب را باز کردم. داس

  شد فهمید.متري کتاب میسانتی ضخامت یک

ــتان یک ــانتیداس ــبه خواندم. منی را یکمتري آنتیس ــی هاي ش ــته کننده بود و پر از درازنویس خس
. بعد از خواندن آن کتاب تا یک کتاب عجیبی بود و تاثیر زیادي بر من گذاشته بودحوصله سربر. اما در کل  
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غرق  ماندم و در دریاي فکرهاي دور و نزدیکاي خیره میها به گوشــههفته، حال عادي نداشــتم. مثل دیوانه
  همسایگانم برایم تعریف کردند.بعدها شدم. این را می

سال بعد فکر  صمیم بکري یک  سرم زد. ت شر کنم. به  نه بود احمقاگرفتم آن کتاب را ترجمه و منت
سکش می ارزید.  ستم آن را بخوانم و هرچه بود فقط من میولی به ری شر و کتاب خبر توان اگرچه از بازار ن

  حس نکنم. شانه هایمبر  را فردمسؤولیت منحصربه بارِ یک نبود که دلیلی داشتم ولی متاسفانه 

ــه« ــداي که در مغز بماند، میاندیش ــت«و  ».پوس ــتی کاغذ اس ــود، مش با این  ».کتابی که خوانده نش
ـــه مخالف«ي رویکرد، نیمه  اي کهوجودم را. نیمه و غرغروي  ي تاریکزدم. نیمهمغزم را عقب می» همیش

ــدم. کاراکترالعاده تنبل میوقتی بر من غالب بود، فوق ــتانهاي تعداد بیش ــمار داس اي که در کارههاي نیمهش
  دهند.روند و دشنامم میجلویم رژه می دیدم کهخوردند را میمغزم خاك می

ــتان اهل  چند نفراین قوزباالقوز بگذرم. با  و شــر اي بودم که از خیرحال، دنبال بهانهبا این  از دوس
ستاد»رويکار دراز زیر«فن که در فنون  سنده، ا ستان نوی شورت کردم. کامل بودند حرف زدم. با دو ام هم م

  بود، پیشنهاد خوبی داد: سالمیان شان که خانمیده بود. فقط یکیفایبی

  »ش کن و داستانی متفاوت از آن بیافرینکنی! ویرایش الزم نیست عینا آن را ترجمه«

ـــته هامنالبته من به این خانم محترم نگفته بودم که کتاب مذکور را آنتی اند. گفته بودم کتابی نوش
  حرف حساب بود. ،است. ولی خب حرفشدیمیباستانی از نویسندگان ق

با چند دوســـت دیگر که  فرم و شـــکل گرفت،. وقتی قالب کتاب، کمی کردم شـــروع به نوشـــتن
شان را خواستم. بیشترشان جوابی دادند که دوست داشتم هاي کارکشته بودند هم حرف زدم و نظرخوانرمان

  بشنوم:

  »مزخرف است!«

ي تاریک و تنبل وجودم را خوشــحال بگذرم و نیمه داســتاناین جواب، بهترین بهانه بود تا از خیر 
  کنم.
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شکل اولیهولی  ستان را صبح روز بعد، بهانه از دستم گریخت. گویا یکی دو نفر از دوستان که  ي دا
تلفن زدند و با گفتن یکی یکیکردند. کم اینطور وانمود میشان آمده بود. یا دستخوانده بودند از آن خوش

  مرا در عمل انجام شده قرار دادند.» اش هستممنتظر بقیه«جمله 

رودرروي توفان عظیم  ي نوشــتن را در خودم تولید کنم. باالخرههزار مدل حقه ســوار کردم تا اراده
  تنبلی ایستادم و قدم برداشتم.

االخره هرچه بود، داستان آن کتاب، به کم از کار خودم خوشم آمد و در متن داستان غرق شدم. بکم
کیهانی  مشبک جِرمهایی از آن بودم. مثال آنجا که رودي با آن شد. خودم شاهد عینی بخشمن هم مربوط می

بودم حاضر زند، من هم هاي کلیسا حرف میکند. یا آنجا که زونی با کشیش مورگان بر سر شمعبرخورد می
ها این جاي داستان را تغییر دادند. تازه برخورد سنگ به آن من. هرچند آنتیو ماجرا را از نزدیک تماشا کردم

  کار من بود. ،هم که در صفحات بعد خواهید خواند  يبرقطار بار

ستان .ي من بودند براي نوشتنهاها انگیزهاین ام بودند براي ام هم بهانهکاره ماندههاي نیمهتنبلی و دا
آمدم، داستان هاي تاریک و روشن وجودم، از هوش رفتم و وقتی به خودنیمه هايننوشتن. در میان کشمکش

  را شروع کرده بودم.
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ست. همانیک آنتی ،»رودي« سیارهمن ا شب مارش را در جهنم، پارك کرد. اوما آمد. همان يکه به   40 که آن 
هایی بودند که منو مادرش هر دو از آنتیپدر  .ه بودپیکر متولد شـــدي فضـــایی غولســـال پیش در یک ســـفینه

  کشیدند.شان را یدك میاجداد میراث علمی نسل در سفینه زندگی کرده بودند. آنهااندرنسل

ــال ــال پیش، در قالب یک ماموریت اکتشــافی، عازم ســفري  2371تر بگویم ها پیش؛ دقیقاجداد دور او، س س
شده شف ما طوالنی  سفر آنها براي ک سفر دور» تاریکيماده«هیت بودند.  شده بود. در این  دراز، آنها وطرح ریزي 

  کردند.جداي از هر چیز، خاطرات خود را هم ثبت می

شرفته ترها موجوداتی منآنتی ستند و براي ثبت وقایع پی شتن یا عکس ،از ما ه ندارند.  برداري از آنهانیاز به نو
منتقل کنند یا عملیاتی  آنتومیهاي کوشان را مستقیما به کامپیوترتوانند اطالعات ارسالی از چشم و گوش و بینیمی

  ها کمی مشکل دارند. ها و مزهدهند. فقط در انتقال بوبرعکس را صورت

ندارند و به هیچ ها اعتبار علمینویسی دوست دارند. معتقدند که نوشتهانآنها نوشتن را صرفا براي تفنن و داست
  خورند.دردي نمی

و زمین را  شمسی برخوردطور کامال تصادفی به منظومهاش، بهزمینی از زندگی سالِ 40 رودي پس از گذشت 
قات مفصلی گردآورد. سپس در سال زمینی به صورت ناشناس در زمین زیست و تحقی 50او  در آن میانه پیدا کرد.

  .کرد ترك را زمین همیشه براي بود، روشن هارعدوبرق از که بارانی شبی در سالگی،  90 يآستانه

اش اوج زیادي ي کمکیهنوز ســفینه جا بگذارد. وقتی کهپیش از رفتن، مصــمم بود تا یک یادگاري از خود به
شهر و خانه شت براي آخرین بار از منظر باال به  تلو خوران در دید که تلو کرد، جوانی راها نگاه مینگرفته بود و دا

صله بالو  یدفکري به ذهنش رس .می دود، زیر باران حیاط یک خانه  بودند کمکی سفینه در که دیگري مندوآنتیفا
  دانید...کرد. باقی ماجرا را هم که خودتان میخبر  را
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که  فرزندانشي زمین دور شـــد؛ براي اینکه هم وقتش را پر کرده باشـــد و هم رودي پس از اینکه از ســـیاره
سفینه متولد خواهندباالجبار تا ده سل در همان  شتن کرد. او  شد، چیزي ها ن شروع به نو شند،  از او به ارث برده با

ــتانی را بر پایه ــاهداداس ــته ،از زمین تشي مش ــیت پردازي کرد و قوه تخیل را به ي تحریر دربه رش ــخص آورد. ش
  جوشش درآورد.

  قلم را به دست گرفت و چنین آغاز کرد: ندلی راحت خود لم داد،صرودي روي 

  »از خواب بیدار شد... الي رختخوابش فرو رفت و وقتی«

ــت عرق ــیقلی اش چرخاند،کردهبعد قلم را در دس ــقیقه ص ــت و به فکر فرو رفت.  اشته آن را روي ش گذاش
  ناگهان کاغذ را پاره کرد و روي کاغذ بعدي چنین نوشت:

  »الي رختخوابم فرو رفتم و وقتی از خواب بیدار شدم...«

  کلمات را خط زد و باز به فکر فرو رفت.این بار کاغذ را پاره نکرد؛ ولی تمام آن 

درواقع  ها را خوانده بود.مني آنتیهاي نوشتهها را مطالعه کرده باشد، داستانهاي انساناز اینکه کتاب شتربی او
سانی را نخوانده بود، فقط محتویاتش را به مغزش انتقال داده بود. صال کتاب هاي ان ست که رو میاز همین او ا دان

خواست اول دلش می ، روایت دوم شخص مفرد است.فرزندانش ي نگارش براي ترین شیوهترین و مرسومبمحبو
ــتاري نرود ولی کمکاري متفاوت انجام دهد و زیر بار ســنت هاي تســلیم شــدن را در نشــانه دشــکم میهاي نوش

  اش خواند.چهره

ها پاك کرد فکرش را از دودلی گرفت.هایی را کرد. باالخره تصمیم نرا بررسی تشها فکر کرد و تصمیماساعت
  اي روي کاغذ نقش بسته بود:چنین جمله و قلم را برداشت. چند لحظه بعد،

  »شوي...روي و وقتی از خواب بیدار میالي رختخوابت فرو می«

  آن را خط هم نزد. دیگر کاغذ را پاره نکرد.

ـــک وروي و وقتی از خواب بیدار میالي رختخوابت فرو می ـــوي خود را در دل یک بیابان خش برهوت  ش
ــدهیابی... چیزي به یاد نمیمی ــیمانیاي به افق خیره میآوري و گیج و منگ از جایی که در آن بیدار ش به  می کوش

ــتی و براي چه آنجایی. ناگهان صــداي بوغ مانندي تو را از جا می ــتهیاد بیاوري که کی هس تمرکز  هايپراند و رش
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صدا از بیافکارت را از هم می من نابغه اي که است. آنتی »زونیا«آوري که نامت سیم توست و تو به یاد میگسلد. 
سفر را در  شین زمان را اختراع کرده و دیشب اولین  ست. بیزمان انجام داده بُعدما سخ میا صداي سیم را پا دهی. 

سی که از تو میدخترت را می سد کجایی. و تو چشنا سکوت میون نمیپر ستی  شت دانی کجا ه صداي پ کنی. 
  دهدسیم ادامه میبی

  ت کار کرد؟ االن کجایی؟موفق شدي؟ ماشین

  کنیو تو در پاسخ فقط به یک کلمه بسنده می

  »!دانمنمی«

سندگی ندارد و  ستعداد نوی شتر به این واقعیت تلخ پی می برد که ا شت ریا، بی رودي با هر جمله اي که می نو
انش مزخرف از آب در خواهد آمد ولی مصـــمم بود چیزي بنویســـد.آخرین کلمه نوشـــته هایش را دوباره داســـت
  "نمی دانم"خواند:

اندیشـــید که طی اقامتش در زمین، به ندرت دیده بود رفت. به این میقلم را روي میز گذاشـــت و به فکر فرو
   کار برند.ها این کلمه را بهانسان

شتند. دیده بود که عرفایی را به یادشمار فیلسوفان و او بی آورد که در پاسخ هر پرسشی، پاسخی در آستین دا
سخ ستی پا شمحتا وقتی نادر سفه را جلو چ سخشان اثبات میهاي این فال دهند و از هاي قاطع میکنند، باز هم پا

  نشینند.معرکه عقب نمی

شد  ستا د وبنویس با خود عهد بست تا آنجا که در توان داردمصمم تر  منعکس کند.  نشاین تجربیات را در دا
صیتِ آفریده شخ سیارهي قلم رودي، آنتیزونیا،  ست به خوبی از ي خود به زمین آمده بود و میمنی بود که از  توان

  گفت.ي این کار برآید. رودي از زبان زونیا سخن میعهده

سی خاطراساعت شیده بود و به برر ست ک شتن د شت. رودي از نو شده در دوران زمینیها گذ اش ت ثبت 
  اي مناسب پیدا کند.مشغول شده بود تا براي ادامه داستان، سوژه
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شگفتی ستد و  شگاه، بفر شاگر فوتبال به ورز صمیم گرفت زونیا را در قالب یک تما هایی از این رخداد اول ت
نفر  22دهند تا دویدن پول می یده کهد بار جمعیت زیادي رابامزه را روایت کند. به یاد آورد که وقتی براي نخستین

  دنبال یک گوي باد شده را تماشا کنند، چقدر تعجب کرده بود.

ورود ي کند. جایی که تابلویی از پیکاسو را ترسیم کننده صحنه» رینا سوفیا«ي ي موزهبعد خواست او را روانه
 نام داشت را از بین ببرد ولی بعد« گرانیکا«که خواسته آن نقاشی در آسمان تلقی کرده بود. یادش آمد میاش سفینه

سر عقل آمده بود شده بود.از اینکه  صرف  شده بود. » جنگ جهانی«نام هي جالبی بدر عوض با پدیدهو  ، من شنا  آ
  ها به آن اندیشیده بود.نام مرز و مفهوم کشور هم آشنا شده بود و ساعتهاي باین، همان روزي بود که او با پدیده

نظر برسد به کجا بفرستد و چه بالیی سرش بیاورد که هم منطقی به اولگم مانده بود که زونیا را دررودي سر 
  بخش است.کردن با مخلوق، بسیار لذتدهد. هرچه باشد او خالق زونیا است و براي خالق، بازيو هم کیف

ــفینه ــد. این آن وارد میراي بغافلگیر کننده هايبود و تکان» اواورتابر«در حال گذر از  در این لحظات، س ش
ستاگرفته بودند. نمی اوها تمرکز را از تکان  را قلم. بگیرد  نشتوانست تصمیم درست و مناسبی براي ادامه روند دا
 فضــاي تا رفت ســفیه هدایت اتاق به بعد. کرد ســفت شــانمخصــوص جاي در را آنها و گذاشــت هایشبرگه الي
  اف را بررسی کند.اطر

همه جا را  یچندان متراکمهاي ریز و درشـــت در اطراف پراکنده بودند و غبار نهچیز خاصـــی نبود. ســـیارك
  گرفته بود. پلوتو و شارون هم از دور پیدا بودند.فرا

ــت.ولی یک چیز خیلی عجیب و ناب هم آن جا ــفینه، یک الیه مبهم و  ها وجود داش ــاز رادیوي س ــکارس آش
شان می شبک را ن صلهداد که م شخص تابش میدر فا سیگنال کرد. رودياي نام سرعت  سی کرد و به به  ها را برر

 ،جستجوي اطالعاتِ درون مغزش که به کامپیوترهاي جانبی متصل شده بود پرداخت. در کمتر از چند دقیقه زمینی
  .همه اطالعات موجود را جستجو کرد ولی هیچ نشانه و خبري پیرامون این الیه مشبک پیدا نکرد

کرد که گرم کرد. فکر ،را از شدت هیجان تنشاي در مغزش درخشید و طولی نکشید که این جرقه، تمام جرقه
ــانه ــت و این یعنی که ماموریت طوالنی او و اجدادش باالخره تاریک یافتههایی از مادهنش ــیند. ثمر میبه دارداس نش

  تواند با دست پر، راه بازگشت را در پیش گیرد.می
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شف م  ست و آن چیزي اهیت مادهک شده ا ساخته  تاریک، به این معنا بود که آنها خواهند فهمید جهان از چه 
   بود، چیست.سال، همه موجودات کائنات را به سخره گرفتهاش این همهکه اثرات گرانشی

سان ستند روگشودن این معما، از هیچ کوششی ف هستند که در پی ايهاي نابغهدیده بود در زمین هم ان گذار نی
  خواست خودش اولین کاشف این حقیقت باشد.او می شناسند.و خستگی نمی

شده بود. آن زیاديهیجان  صفبر او چیره  شادي و . نبرد خوابش ولی رفت؛  ناپذیري به رختخواب شب را با 
صمیم ستانش گرفت ت صمیمیّ سفر کند. زونیا با کمی و دهد ادامه را دا و در ذهنش  کرد ومیت حاال با او احساس 

  .کردمی زونی خطاب او را

»  ســهیل«کنند که حول ســتاره می اي شــامل ســه ســیاره زندگیها در مجمع الســیارهمنالزم اســت بگویم آنتی
سیاره آنجا میگت. اجداد رودي، روي بزرگردندمی سفینهرین  ستند و  کرد نیز اي که االن رودي در آن زندگی میزی

  شده بود.در همانجا ساخته 

ي گونه ها،منجز آنتید. در این ســیاره، بهیگردتري میبود که در مدار داخلی تريکوچک اما زونی از ســیاره
  داشتند. ونتسک هم ها»مونآنتی«آنها موسوم به   همزاد

شرایط زندگی  مذکورسفینه از آنجاییکه  سازندگانش، براي اینکه  شده بود.  ساخته  سیاره خودش  سفر  دردر 
سازي شان را شبیهوزنی را در آن از بین برده و شرایط سیارهبیحالت تر کنند، آسان آن  ساکنانرا براي دور و دراز 

شب و هاي منظم و ایجاد گرانشبودند. این کار با کمک چرخشکرده شده بود و عالوه بر جاذبه ،  صنوعی انجام  م
  کرد.روز مصنوعی هم تولید می

سالی  50سازي شده بود. مدت است و طبیعتاً همین شرایط نیز براي او شبیه 8,0اره رودي شتاب گرانشی سی
اســت و  8/9، زمین این عدد دربود. که او در زمین زندگی کرده بود، بدنش را با شــتاب گرانشــی زمین، اخت داده

  باعث شده بود که او در ابتداي سفر به زمین، احساس سنگینی و سستی کند.همین 

 را در بیابان بزرگ آفریقا و درست روي خط استوا آفریده علت خلق زونیا در بیابان برهوت هم همین بود. او 
سمت نواحی قطبی، وزن سیرش به  صویر بود تا با ادامه م شی زمین را به ت شتاب گران ش تغییر کند و بتواند تغییر 

  بکشد.
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ـــت هباررودي دو به رختخواب  ایجاد کردوي کاغذ هایی رخطیولی فقط خط ،قلم را برداش ـــت  و   .برگش
  جدي بود. براي بار سوم تصمیم گرفت داستان را از سر بگیرد.  خوابی اوبی

گرفت  جان هم زونی کاغذ، روي قلم پیدرپی هايحرکت با قلم را برداشــت و روي کاغذ به لغزش در آورد. 
  .یافت اش ادامهکنندهخسته داستان و

ـــوي چیزي در آن نمیمیبه افق خیره « ـــتارهیابی جز آخرین پرتوش اي زردرنگ که در غبار افق محو هاي س
ــوند نامی ــت. چیزي نمیرا نمی مشش ــتاره مرکزي منظومه اس گذرد که هوا رو به تاریکی دانی ولی مطمئنی که س
ستارگان بتوانی به موقنهد. برمیمی سی  شاید با برر صد کنی  سیارهگردي تا افق پیرامون را ر اي که روي آن عیت 

شن ايهبوط کرده ست و با  ست در افق، جایی روي خطی که انگار آخر دنیا شیده هایی خوشپی بري. در رنگ پو
آوري که در سیاره خودت، چرخد. به یاد مییابی که تمام آسمان، حول آن میشده است، نقطه اي را در آسمان می

هاي سیاره قرار گرفته بودند و اند. ستارگانی شاخص که درست باالي قطباي وجود داشته چنینینیز ستارگان این
سرت دور آن نقاط می سمان باالي  ستی. میآ سی چرخید. مطمئن نی شی برر ستاره انجام دهی  يدقیق ترکو سه   .

تغییري  خواهی چُرتی بزنی و بعد ببینی جاي ستارگان چهکشی. میها دراز میگیري و روي شنپرنور را در نظر می
شن ست. روي  شته ا شی، با حرکت مالیم ماهیچهمیهاي گرم و نرم بیایان درازدا چرخانی تا هاي پا، خود را میک

  ».ات بشتابدبه یاري شوي گذر زمان،بندي و منتظر میها را میات در دید کامل قرار گیرد. چشممنطقه مورد بررسی

ستوا، ستاره قطبی بسیار به افق نزدیک است و سعی داشت خواست نشان دهد که در خط ادر واقع رودي می
ضی نمیانگیز طلوع ماه در بیابان را از زبان زونی توصیف کند. ولی از نوشتهلحظه دل حق داشت. او شد. هایش را

را پاره کرد و از بین برد. دوباره دست به کار شد  کاغذاصال نویسنده خوبی نبود و مرتب مزخرف به هم می بافت. 
  چنین نوشت:منی خورد کن آنتیهاي اعصابنویسیکننده و درازبا جمالت خستهو 

ـــیاه شـــوي و حرکت جســـمیه افق خیره میب« به مراتب بزرگ و کند. جســـمی نظرت را جلب می ،رنگس
سیرسریع صداي بوغ بی در تناخواگاه دست ري.اطالعاتی در موردش ندا گونهکه هیچ ال سیم از جعبه ابزارت که با 

ــده ــمیو دوربینی از آن بیرون می رودبودي فرو میوجودش آگاه ش ــد. چش ــمکش  هایتهاي دوربین را روي چش
 مانندلوله ماشینی شکل به دوربین،  سويکه از آن بینیمیرنگ را سیاه یچرخانی. جسمگذاري و فوکوسر را میمی
 هوا. آیدمی تو سمت به و افشاندمی نور است گرفته قرار جلویش در که سوراخ دو از رنگسیاه لوله. نمایدمی رخ
شین، هايسوراخ از خروجی نورهاي و شده تاریک کمی سندمی نظر به ترقوي ما  و گذاريمی زمین را دوربین. ر
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است. پایت به جسم سختی بر سنگین و راه رفتن برایت دشوار شدهکنی بدنت کنی. حس میزدن میروع به قدمش
بینی که بر می دو میله فلزي .کنیشــوي و جســم ســخت را برانداز میافتی. خیلی زود از جا بلند میخورد و میمی

با  توانیمیپرنور در آسمان طلوع کرده و تو راحت یابند. جرمی سطح زیر پایت به موازات هم و تا بیکران ادامه می
ر شده و گویی گترسد که االن بزري رونده میهاي موازي را دنبال کنی. مسیرشان به همان لولهمسیر این میله ،چشم
کند که دارد می نترسد و مطمئمی .حاال دیگر صداهایی نیز از آن کرم خزنده به تو استشده متربا تو ک اش فاصله

  »شودبه تو نزدیک می

شده بود و در رودي در زمین شنا  ست آن را از زبان زونی بیان کندواقع میبا اثر دوپلر آ ولی کلمات با او  خوا
  . ادامه دادآمدندراه نمی

سیاهکنی. مطمئن میهاي زیر پایت حس میشود و لرزشی را در میلهتر میلوله نزدیک« رنگ شوي که آن کرم 
گیري، وســایلت که شــامل یک کیســه ها فاصــله میاز میله آید.ت میلغزد و به ســمتها میدارد بر روي این میله

سیار و یک جعبه ابزار است  شباهت لولهخواهی با رسیدن ماشین کنی، میمرتب میرا خواب  سیار به کرم  اي که ب
ــیله نقلیه دانی که بدنت بســیار اســت بر روي آن بپري و به جایی که بیابان نباشــد بروي. می ايدارد و احتماال وس

سیاره شد. در  شوار با ست و انجام این کار نباید د این کارها را کرده اي. تنها  نمونه  ات بارهانیرومند و کارآزموده ا
ست که این کرم لغزندهتچیزي که می سر درست کند این ا سی و نمیرا نمی واند برایت درد دانی چگونه بر آن شنا

  »مانی تا ماشین از راه برسدسوار شوي. منتظر می

نادان،  عرضه،کرد زونی، موجودي بیشد. حس میزده میبیشتر از داستانش دل نوشت،رودي هر چه بیشتر می
کتاب منجر خواهد مفتضحانه برگرد به شکست بیانی قهرمان داستان بی بروبیان است. بددغیرخالق و از همه بدتر ب

سیاره زمین منتشر کنند، ستان را در  ستاناز شد و او با خود اندیشید اگر قرار بود این دا د که هزار وشهایی میآن دا
  رسد.جلدش هم به فروش نمی

ضی نبود کننده داستانش خستهکه  استدرست  .اي هم نداشت. دست خودش نبودولی چاره .از خلق زونی را
  اش برآید.زده بود. اما اعتراف به خلقت اشتباه هم چیزي نبود که از عهدهبود و اول از همه دل خودش را 

  فت:را به آخر برساند. با خود گ آن بعد حادثه اي ترتیب دهد و ، داستان را جلو ببرد فکر کرد کمی 
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آید؛ کنم که دارد میاصال او را سوار همان قطاري می آورم. نه.او را در حادثه رانش زمین در چین از پا در می«
  ».شود و خالصجلوتر قطار از ریل خارج میدوقدم 

حل نهایی را ها را محکم به هم کوبید. راهزاده، کف دستهاي زمیناز تصمیم خودش مکیف شد و مثل انسان
ـــدماند. درس عبرتی مینمی حکمتبی خلقتش هم ،گونهبود. اینیافته  ها تا بی هوا روي هر منبراي دیگر آنتی ش

  چیزي نپرند.

ضمون که یافتاش راه براي چند ثانیه زمینی، یک فکر عجیب هم به مخیله  سمانی نازل   با این م کند بالیی آ
بیان باقی بگذارد. بعد هم به خود ببالد محدودي موجود بارور و خوش. فقط تعداد از بین ببردجنبندگان را  و همه

  ».خب بازي از اول« و بگوید:

سه  سو شر و صی از  شمردن اعداد زوجخیلی زود این فکر را از خود راند. براي خال شروع کرد به   اش هم 
  صورت معکوس. این کار را در زمین و از عرفاي گمنام آموخته بود.به

به روال عادي زندگی بازگردد.  رمقش را یکســره کند تارا جزم کرده بود کار قهرمان داســتان بی عزمحال هربه
  تاریک هم پیدا کرده بود.مخصوصا حاال که ردي از ماده

شنود از آن ضی و خ صمیمشب را ستر رفت و زود اتخاذ ت سب براي زونی، به ب تر از چیزي که فکرش را منا
  کرد به خواب رفت.می

ــفینه در ــیاهچاله خواب دید س ــی از مکش رُاش به دام یک س ــده و هیچ راهی براي خالص ــی گرفتار ش مبش
 و رســدکنند ولی زورشــان به گرانش ســیاهچاله نمییابد. همه موتورهاي ســفینه با قدرت کار میاش نمیگرانشــی

صدا می چیزي نمانده که روي سقوط کند. در خواب زونی را  ست ولی بییکرد و از او کمک مآن  فایده بود. خوا
سیاهچاله مکیده مییکی سمت  سرعتی غیر قابل تصور به  سفیه از کار افتادند و او با   یحالدر ،دوشیکی موتورهاي 

وقتی سـفینه اش  شـود.دید که نزدیک میپیچید. مرگ را میکه حالت تهوع شـدیدي امعا و احشـایش را به هم می
ــد.  ــی ش ــت و پرید خواب از عرق از خیس  رختخوابِزنان در نفسنفس متالش ــینه روي آگاهخودنا را شدس  س

  .گذاشت

سعی می هاي تند قلب را لمستپش ست کف بار دو. کند آرام راکند با نوازش، آن کرد. انگار   اشسینه به را د
  .مالید
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ــمش پرید و فکر کرد این کابوس طور کاملبه ــل درگیري فکري، خواب از چش ــتان  اشحاص با حوادث داس
هاي آهنین قطار شب کار زونی لعنتی را تمام کند و ماجرا را با له شدن قهرمان، زیر چرخاست. تصمیم گرفت همان

  به پایان برساند.

ها را برداشــت و روي میز مخصــوص نوشــتن کاغذ تردید در دلش راه یابد؛ درنگ و بدون اینکه اجازه دهدبی
ست قرار ستان عادت کند و  داد. قلم را در د شته بود را بازخوانی کرد تا به روند دا گرفت و آخرین جمالتی که نو

  در آن محو شود.

صال به یاد نمی  شد. ا شوکه  شد.  آورد آنهابا خواندن آن جمالت،  قبال هم برایش پیش آمده گرچه را نوشته با
سد و بعد آن را فراموش کند ضیه جدي باراین مع هذا ،بود که مطلبی را بنوی سبک نوشتن ق شیوه و  صال  تر بود و ا

  نمود.آشنا میجمالت، نا

رسید. یعنی همانجایی که  است اي که مطمئن بود خودش نوشتهها را به عقب ورق زد تا به آخرین جملهکاغذ
شک نداشت  ايعنوان پایان جمله گذاشته بود را دید و ذرهاي که بهزونی منتظر رسیدن کرم خزنده بود. رودي نقطه

  ها را کنار گذاشته و خوابیده است.کاغذ که بعد از این نقطه،

ستان او ادامه یافته بود؛  .را مرور کرد تشنبود. چندبار خاطرا مشاین چیزي بود که قادر به درك و هض ولی دا
  است. ها را ننوشتهکاوید. شکی نبود که او اینوارا کرد حتا کامپیوتري که وقایع مغزش را ثبت می
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شه همین  ست نداري زیر بار تقدیر بمانی. همی ستگونه بودهدو صلت زمخت د پاگیر از روز اول واي. این خ
  زندگی با تو بوده. همزاد توست، با تو زاییده شده و با تو خواهد مرد.

ـــرت گیج می  نزدیک؛ و دور خاطرات. لولندمی هم در خاطرات، از ايهمهمه  ت کنی در مغزرود. حس میس
 غبار پشــت،  براقش هايچشــم از تر روشــن و خزدمی ســمتت به که ايخزنده کرم از ترنزدیک. روشــن و محو

  .شامگاهی

ـــرت. چه آوري که نمییاد میهایی را به زنی. لحظهها قدم میدر دیار کودکی دانی موجب افتخارند یا حس
  فروختی.کردي و شرافت را نمیاما زیر بار زور، کمر خم نمی ؛رنج می برديشدي و اندازه تحقیر میبی

ــلولدر البه ــودهاهاي مغزيالي داالنی که س ــالهت گش ــانزده س بینی که در تخیالتش، اي را میاند، زونیاي ش
ستا سفر در بعد زمان اختراع کرده و آن را با دو شینی براي  ستامطرح می نشما گ و هاي خنمناز آنتی نشکند. دو

ستند و به او میعامی ساله خندند.ه شانزده  صل از همه ،زونیاي  ستا  خزد.به غار تنهایی خود می کس،جا و همهم
ست.هاي بیالي کتابالبه غاري که شده ا ساخته  سال دیگر که با آنتی بینی کهاو را می شمار،  ست و یک  من تا بی

  آید.نمیشود از آن غار بیرون زیباي مونثی آشنا می

هاي جوانی به بازيشـبی، مسـت از عشـقاش، نیمبینی که با دوسـت تازههم می زونیاي سـی و هفت سـاله را
  روند.می اش که یک اتاق استیجاري استخانه

ــدهات که در مغز لعنتیهاي لعنتیاز یادآوري خاطره ــی از اند بیزاري. براي چند لحظه میترت جاودانه ش کوش
  دیدن دارد.ه ؛ ولی نیمه مازوخیست وجودت اصرار ببرداريت تماشایشان دس

اي که اتاقی اي اجارهروند. خانهاش به خانه میبینی زونیاي سی و هفت ساله را که با دوست زیبا و نابغهتو می
  است.به کسی اجاره داده شدهم محقر در میان دو ردیف اتاق دیگر است و هر کدا
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گوید و زونیاي سی و هفت ساله اش میآن شب از بارداري ناخواسته ت ساله،دوست زیباي زونیاي سی و هف
ــويبه زودي پدر می«را با جمله  ــوکه می »ش ــات گرفته از ش ــخن را نش ــاله این س ــی و هفت س کند. زونیاي س

  خندد.کند و به آن میسرازیر شده، تلقی می شانگشودههاي دهانهاي الکلی که در معدهگیالس

برد. کوبد و به ســمت دهان مینیا گیالس بعدي را محکم به گیالس زونیاي ســی و هفت ســاله میدوســت زو
 ســرخی لکه اشلبه گذارد . در حالی که را زمین می چند لحظه بعد گیالس خالی گذارد؛هایش میاش را بر لبلبه

  .شودنمی سرخ گیالس لبه باراین. کندمی تماشا ساله هفت و سی زونیاي از را عمل همین تکرار بعد. است نمایان

ساله از  سی و هفت  سیاهشدت استرس و زونیاي  براي خالصی از دست  شود ومست میافراط در نوشیدن، 
  گردد.همراه خواهد شد دنبال راه فرار می زنیهمبههاي دلزودي با استفراغاین حالت که به

 ابآسا به حیاط پرتسیل ش را زیر شرشرجهد، هیکلو از جا میبیند که ادوست زونیاي سی و هفت ساله می 
  شود.کنند گم میهاي خروشان ناله میبرقوهاي شالق رعدزیر ضربه اشک ابرهایی که اليکند و البهمی

ـــداي تقهاي خاطرهکوچهپسدر کوچه ـــتی که ص آورد. ي نورانی به خودت میتق کرم خزندههایت گم هس
  دهد.الوقوع آن میتر شدن و رسیدن قریببر از نزدیککه خنمیترّ

ــته ــت نداش ــی ولیهرگز دوس ــیر تقدیر باش ــده گویا گرفتارشاي اس ــتان غولاي و بهش ــا و زودي در دس آس
  شوي.قدرتمندش له می

  کنی:انگار که با صداي بلند فکر می

سلیقگی، اش نشسته و با بددر عرش فلزي و آن هم چه تقدیري. تقدیري که او نوشته است. خالقی دیوانه که«  
  ».در آنی ناچار به تسلیم و فناي بافد. مهمالتی که تقدیر تو هستند ومهمل می

ها با بینی که در دور دســترنگ منتهی به نارنجی را میشــوي تا اطراف را برانداز کنی. افق طالییســاکت می
آیند شبیه اي نرم و خوشماده ات،است. زیر پاهاي ورزیده و آمادهي سیاره پیوند خوردهسطح غبارآلود و مات شده

پشتی را است. کنارت کولهجا تلنبار شدهتا پیوندگاه افق و سطح سیاره، همه یابی. این ماده،هاي سیاره خود میخاك
  اش.فهمیدارد که نمیبینی که روي همان دو خط موازي فلزي افتاده و دهانش باز مانده است. انگار با تو حرفی می
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روي. بعد از حدود یک هزارم از اي، به فکر فرو میي نرم زیر پاهایت زل زدهاي و به مادهجا که ایســتادههمان
لغزانی و با را روي سطح سیاره می متهاي سفید مستحککنی، کفشگردن را راست می طول یک شبانه روز سیاره،

  داري.میسرپیچی را با استواري بر هاينخستین گام والنی،پاي عمیق و طجا گذاردن یک ردبه

شاید الهامرد شود. دیگرانی که مانند تو پایی که  ستند و بخش دیگران  سیاه و تاریک نمیه خواهند در حلقوم 
  وپا زدنشان، زندگی نام بگیرد.غول سرنوشت بلعیده شوند و دست

شده سرنوشتآنقدر محو افکارت  صمیم  سیدن کرم خزنده سازي که گرفتهاي و از ت ستی که متوجه ر سرم اي 
  شوي.فلزي نمی

صورتت نور می آیی، دو نقطه نورانی از چند قدمیبه خودت که می شندبر  ست تا نااي درنگ کافیلحظه .پا  متا
سفر در زمانعنوان اولین تلفات پروژهبه سرار اخترا ،ي  مبدل  هاي واپاشیدهبه اتم عشهمراه با مختر تاعثبت و ا

  شوند.

 دهی.می قرار اهرم را یکی آن و ستون را پا یک کنی،می جمع پاها ساق در نهفته،ت هرچه نیرو در بدن تنومند
داده اي و  ها تکیهبر آرنج ،ايخطوط موازي روي خاك نرم ســیاره افتادهآیی در فاصــله چند قدمیه خود میب وقتی
  اي.شکل را به تماشا نشستهو تیز ماشین کرمی زنان عبور تندنفس

ستکه حاال دیگر میزیر نور جرمی سیاره ا شم رود.رود و میکرم رونده می، دانی قمر  شبکیه چ هایت روي 
اي که در باال قرار دارد چسبیده و با سرعت شکل نقش بسته که انگار به سطح سیارهتصویري از یک ماشین کرمی

شین قرار گرفته و عبور اتاقکمی قابل توجهی به پیش شانی، در منظره پشت ما تعداد هاي پرلغزد. جرم گرد و نوراف
چشــمک  اند و مرتبکار گذاشــته نتنماید که المپی در چشــمااســت. چنین میماشــین، تاللو اش را منقطع کرده

  یک المپ چشمک زن در هر کدام از چشم هایت کتر گذاشته اندزند.می

صب صاویر را به مغز ،بینایی هايوقتی ع  بیابان این از فرار راه تنها که آوريمی یاد به کنند،می منتقل ت این ت
 خود با را سیاره تمدن هايشهر به رسیدن براي هایتشانس آخرین دارد که است لغزنده فلزي کرم همین برهوت،

  برد.یم

ها کند. قبل از اینکه افکار مزاحم و دودلی مواجهرا با خطر جدي  عتتواند مسیر پروژه اخترااي تعلل میلحظه
ستونبتوانند براي عرض ستی و کولهمانندت میاندام، مجالی بیابند، روي دو پاي  سفت میای شتی را به کمر  کنی. پ
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نزدیک  ،هاي شــانسبینی که آخرین اتاقکمی ،رنگ ماشــین را روشــن کردهتاب که دیواره ســرخدر روشــنایی قمر
  است.و فرصت زیادي برایت باقی نماندهاند شده

شین، دستکنی تا بر بدنهدست دراز می سرعي ما  با زود خیلی  زیاد است و تشآویزي براي گرفتن پیدا کنی. 
  نی تا بلندترین پرش عمرت را رکورد بزنی.کمی جمع پاها در را نیرو تمام. کشیمی عقب را دست آرنج، کردن خم
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دهد، روي ســطحی ناهموار را قلقلک میاهت گحالی که درد خفیفی آرنج چپ و نشــیمندر ،رمقبیخســته و 
  .است رفته فرو هاسنگ يتوده در زانو تا ت هاي زمخت و سیاه. پاهاي تنومنداي از سنگتپه .ايافتاده

شقیقه ست را روي  ست را خزد را پاك ت بیرون میاآلودهخاك که از زیر کالهگذاري تا عرق گرمی می کف د
سخت و زمخت میروي کپه ،قطرات کوچک خون تکانی.میرا کنی. دست خیس از عرق  سنگ  سیاهی ي  چکند. 

  آورد.مکد و زرشکی مالیم و براقی باال میسنگ، به سرعت سرخی خون را می

شه شب، غروبش را گو ستاره زردرنگ مرکز منظومه که دی شد. سرك می دیده بوديي  شت یک توده از ک پ
هاي زرشــکی خون که هنوز روي چند تکه ســنگ پیدا زند. لکهرنگ شــبیه ابرهاي ســیاره خودت بیرون میســفید

  درخشند.هستند با اصرار بیشتري می

به  تتتقال دس این ها بیرون بکشی. در حینز زیر آوار سنگا را ت کنی تا پاهاي تنومندگاه میها را تکیهدست
شتیکنی. کولهکند. نگاهش میبرخورد می توده نرم و داغی ستارهات را میپ سی که زیر تابش نور  شده ،شنا  داغ 

  اند.انگار آن را به جایی میخ کردهولی کوشی آن را نزدیک بکشی. می است.

شده و با هر کشش، کتف ،کشی. کولهتر میمحکم را از خود  آنگیرد. درد می اتبه کمر و کتف خودت بسته 
  تر نفس بکشی.کنی تا راحتجدا می

ــی پاهاي تنومندمی دوباره ــیاه يتوده حلقوم از را  تکوش ــی بیرون س ــت کف. بکش ــنگ روي را هادس  هاس
ــت ت کنی و قبل از اینکه مغزرا در کمر جمع می یت باقی ماندهبرا که رمقی و انرژي ماندهته گذاري،می  کند فرص
  .کشیمی عقب را خود توان، همه با بیابد پاها، خالصی براي حلیراه

ــتخیز مینیم ــوي و دس ــتها را به اطراف میش ــتی تا براي گرفتن، دس آویزي پیدا کنی. ناگهان خود را فرس
ـــیاه می ـــتاده بر توده س حالی که در اتاقکی فلزي قرار داري و لبه دیوار کوتاه اتاقک را محکم در پنجه در .بینیایس
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 سالم کنی؛می براندازشان. اندآمده بیرون زمخت رنگسیاه توده زیر از طور کامل به همت فشاري. پاهاي تنومندمی
  .ندارند هم توجهی قابل درد. رسندمی نظر به

سیاه ست،ها و لباکفش سیاه تا باالي زانو  ستاره مرکزي منظومه، میشده و گرد براق  درخشد. رنگ، زیر تابش 
  مالد، ردي از خون داغ در امتداد مسیر خود شکل داده است.می تاتچندان مالیم و داغی که به سر و صورباد نه

اي که روي کنی. تصـــویر منظرهیبه خوبی پیداســـت. نگاه م  آنطرفِ اتاقک فلزي ، هاي کوتاهاز باالي دیواره
  آلودت ایجاد شده چنین است:هاي اشکه چشمیشبک

ـــیقلیهاي خاکی خوشتپه ـــکن،ها که قبل از آن پرواز رکورداز جنس همان تپه .رنگ و ص دیده  نتپیرامو ش
ست اند و از قیافهاینطرف و آنطرف روییده ده،بودي، گیاهان کوچک و خارداري که با تراکم ناچیز و پراکن شان پیدا

هاي ســنگی ســیاره خودت رنگی در دوردســت که یادآور کوههاي خوشزنند. تودهپا میوبراي زنده ماندن، دســت
همه دارند با ســرعتی یکنواخت از  قبیل.لغزند و چیزهایی از اینهســتند، تعدادي حشــره کوچک که بر خاك می

  کنند.و لحظات سفر در فضا را برایت تداعی می گذرندکنارت می

ــتنباطات زدهچیزي که مغز هیجان ــرعت ثابتی کمیمی اس ــت که با س من از دویدن یک آنتی ترتند کند این اس
مستطیل است و از پایین به باال  ،تو در یک اتاقک فلزي چهارگوش ایستاده اي. اتاقکو اینکه  در حرکتی. ،معمولی

  اند.مقداري سنگ سیاه هم در آن ریخته د.شوتر میپهن

شوي پرواز رکورد ،لحظه اي فکر ست تا متوجه  سقف هاي را در یکی از اتاقکتو ،اتشکنکافی ا کرم  بدون 
  اي است که بر آن بارگیري شده است.هاي سیاه زمخت هم احتماال مادهفلزي انداخته و این سنگ

 اتتنهایی سفر از و ببندي را هاچشم گویدمی تو به شود. آرامشی کهمی تولید خیال خاصی در مغزت آرامش
  بري. لذت

ــنگینپرده ــدهي س ــم يش  دم. پیوندندمی همبه جلویش رویاها، وبرهمدرهم نقوش  آیند و هایت پایین میچش
  .بیابی ورود رخصت تا ایستیمی هاخواب شهر دروازه

سیاه چشم شود.بلند می ،سیمبیکن خردصداي زنگ ممتد و اعصاب ستاره مرکزي ها باال میپرده  روند و نور 
هاي تک ستارهقطع شده. به تک ،کنی. زنگپشتی را باز میکوله ، درِمیلی و دلخوريکند. با بیفوذ میها نتا ته شبکیه

  بندي.دوباره می را شفرستی و درآسمان لعنت می
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ــتعل را اي مغزت جرقه ــتیکوله در  دوباره. کندمی مش ــیمبی. کنیمی باز را پش ــی و تی را بیرون میلعن س کش
ــمت پایینیاش را امتحان میباتري ــیار یک اش که کنی. قس ــگاه کوچک س ــتآزمایش اندازي، یکی از را راه می اس

کشــی تا آن می يرا بر بدنه ي آزمایشــگاه ســیاردیگر نوك تیغه داري ، با دســتهاي زمخت ســیاه را برمیســنگ
  سرت گیج می رود. بی سیم را در کوله رها میکنی.کنی. گیرينمونه

الي اش در همان غار تنهایی و البهبینی که در آزمایشگاه خانگی و خودساختهزونیاي هفده ساله را مییکدفعه 
شه ظرف ساله با پاي برهنه، لباس اینطرف و آنطرف می ،زمختهاي ايشی ساعترود. زونیاي هفده  مچی مندرس، 

نشیند، آرنج راستش را ندلی فلزي میصگاهی بر قیمت در دست دارد. گاهیک خودکار ارزان اي جدي،سیاه و قیافه
ــرش را گذاردمی اشروي میز کوچک جلو  ــدمی  که زیر نور تنها المپ غار، و س  رنگش آبی خودکار ته به درخش

بعد کاغذ را  .اندنپیوسته وقوع به هنوز که هایی خاطره! کندمی مرور را ندهآی هايخاطره انگار کهچنان .دهدمی تکیه
  شود.گذارد و بلند میروي میز می

  ».از همون اول فکرت خراب بود و حاال این شدي« زنی.می زیر لب غر بینیات را میوقتی خود هفده ساله

ــینه خودت همراه می   که نامرئی موجود شــود. انگار داري هیکلت را به یک کلمه آخر با اشــاره دســت به س
  .دهیمی نشان روبرویت ایستاده

ــوراخ،  ــین خزنده به یک س ــته افکارت را پاره می ورود ماش ــت تودهرش ــاله، پش اي از کند و زونیاي هفده س
صاویشود. درهاي مغزي پنهان میسلول سوراخی که کرم فلزي در آنر دیوارهعوض ت ست، حاکم  هاي  خزیده ا
  .شوندمی مغزت 

بیشتر از پهناي اتاقک تشکیل هایی هاللی و صیقلی با انحنایی که معلوم است یک دایره را با قطري کمی دیوار
ـــدهها با چراغدهند. این دیوارمی ـــن ش ـــان، نور کمیبزرگرغم ظاهر که علیهایی . چراغاندهاي بزرگی روش  ش
. اندپیوند داده را به هم هاي تنبلهاي برق هســـتند این چراغکه احتماال کابلهاي ضـــخیمیپاشـــند. ریســـمانمی

 احتمال  .اندها تحمیل شدههاي تیره بر دیواراند که با رنگپراکنده شده سوراخ هاي متعددي در سرتاسر اینعالمت
شته دهیمی شند رهسیا ساکنین هاينو ست. کنی امتحان را نظریه این شويمی ترغیب ايلحظه. با  در آرنج تا را د

کنی و چشمه فرابنفش را دار را آماده میکشی. دوربین اسکنریم بیرون را کارههمه سیمبی و بريمی فرو پشتیکوله
گیري تا لرزش را به کمترین حد ممکن برسانی. با احتیاط دوربین سیم را محکم در هر دوست میبی اندازي.می راه

ها را انجام دهی. سنسور دوربین، آوري تا رمزگشایی نوشته، باال میهاي سوراخسیم را به سمت دیوارهبی داراسکنر
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سایی می شنا ستاره مرکز منظومه، تمام زحمتابش نور تند و  .کنداولین عالمت را  ي دهد. چهرهرا هدر می تتداغ 
اي را نثار توده زرد و درخشانی هایی که در همه عمر یادگرفتهگردانی و لعنتبه آسمان می ت را روادلخوردرهم و 

به تابش فت مراش را از راه هانرژي مســخره ســوزد.می و تبدیل هیدروژن به هلیوم، همجوشــیکنی که دارد با می
  ریخت!ي بــــــــــدکـــــــوتوله زنی:رساند تا تو را بسوزاند. فریاد میمی
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اي عصــبانی و تهییج باز و چهرههاي نیمهو با چشــمبود ي بزرگ، رودي در تختخوابی راحت لمیده در ســفینه
  خواند.شده، داستان زونی را می

از یک  رفته و حاال سـوار بر آن قطار مارگونله کند ولی او قسـر درخواسـته زونی را زیر قطار کرد میفکر می
ي او، یک قطار مســافربري بود نمود این بود که قطار آفریدهاي که برایش جالب میاســت. نکتهعبور کردههم تونل 

ابزار زونی جعبهکند پریده بود. عالوه براین، سنگ یا کک حمل میي که احتماال زغالبربار  قطار یک  ولی زونی بر
 وابسته او به زونی شد مطمئن دیگر که چرا. کرد ناراحت  شدتبه او را  ،موضوعبود. اینپشتی بدل شدههم به کوله

   .دارد مستقلی زندگی و نیست

شدند. خودخواهی ها درگیرش میدانست که انسانهایی میترین توهم. آن را یکی از مخوفیادش آمد به عشق
شق می سانمحض را ع شوق مینامیدند. ان ستقالل مع ستقالل زونی ها هم از ا ست مثل رودي که از ا سند. در تر

  هراسان و دلخور بود. البته با اندکی تفاوت. 

خودش داســتان را ادامه داده و  گفت شــایدباخود می، هنوز امید داشــت. آخر زونی تاو تا پیش از این جمال
  ست.ابردهبعد آن را از یاد 

  در دست سرنوشت اسیر شده بود. ،نادر، خالق رخدادي. در کاري است که شدههرحال به

سته بود و می او شده بود که خواب راخ ستان زونی هم آنقدر جذاب  ست بخوابد ولی دا شم خوا هایش از چ
  رد.بباو را با خود  آمد تامی هایش سنگین شدند و خوابی عمیقکم پلکحال، کمبا این برباید.

که  جرم مشبکبرداري از همان بررسی و عکس را به وقت سخت کارکرده بود و تقریبا تمام راآن روز  رودي
شف کرده بود گذرانده بود سرنخمیمانند مبهمی که حدس جرم توري .ک سهایی از مادهزد  خواهد  تشتاریک به د
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خسته بود  اي از آن ترسیم کند ولی کامال بی نتیجه مانده بود. ازین بابتروز بارها کوشیده بود نقشهداد. در طول آن
  امید نبود.نا .گرچه

رسی ماهیت چیزهاي دارند تا بر هاي بیگانه فضایی عالقه بیشتريها به کشف تمدندانست که اکثر انساناو می
دانست در راه این خیالش راحت بود. میاین حقیقت به او آرامش می داد. تاریک. مصرفی مثل مادهکننده و بیخسته

  اي ندارد.کشف، رقیب جدي

هاي ، خرافات، دروغ و باور»نمادانش«چه بیشــتر شــاهد شــکوفایی هر ،در زمین تشاو در طول دوران ســکون
شماري را دیده هاي بیها خواهند شد. انسانمني مضحکه و خنده آنتیدانست دستمایهکه میعجیب و غریبی بود 

سالی سالی و حتا بعد از میان سنین بزرگ سلطه ،بود که در  شان در  ساله مغز سه  جادوگر  يهمچنان مثل یک کودك 
ی ثروت را ئتا دروازه نامر داده اند شمار افرادي را دیده بود که به یک جادوگر فقیر پولقرار داشت. بی گنداري ها 

و گاه  »گیاهی«کنند با درج کلمه هایی که لوازم بهداشــتی تولید میشــان بگشــاید. دیده بود چگونه کارخانهبه روي
  .کرده اندشان را چند ده برابر تنها با چسباندن عکس یک گیاه بر محصوالتشان، فروش

ساب ویژگیرا هم می »مثلث برمودا«اي به نام منطقه حتا شایعات مکرر و انت هاي مرموز بود. شناخت که منبع 
ـــی ـــان بررس ـــی  که آنجا هیچ تفاوتی با دیگر نقاط زمین ندارد. نکته جالب این بود که داده بودندهایش نش بررس

ها ی از انسانکرد ولی همچنان قشر وسیعها هم عادي بودن منطقه مزبور را تایید میدانشمندان خودشان یعنی انسان
  مشغول بودند. پیرامون آن عجیببه انتشار شایعات 

کتاب باز  ها که به طور اتفاقی پایش به بازار نشــر مجله وبعداما  .شــگفت زده شــده بوداز این اعمال  در ابتدا
 جالتها و مبرده بود. یعنی وقتی تیراژ عجیب و غریب کتابها پیپراکنیبه علت اصـــلی این شـــایعه ،شـــده بود

  .می پردازندبود که به این موضوعات مصرفی را دیدهبی

ـــیار پرفروش، ـــده بود که به مبحث تمدن رودي باالخص از خواندن دو کتاب بس هاي بیگانه و متعجب ش
شتند و هیچ جادوپنداري صاص دا شتند و  کدام رفرنس علمیاخت شان از چند کیلومتري هویدا بود.  اعتباربیندا بودن

شتند و رودي از برگه» راز«و » ارابه خدایان«ها این کتاب شان براي پاكنام دا شههای شی که در هایی هاي خانهکردن 
  کرد.استفاده می شدآنها ساکن می
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بگیرد. سفینه، هاي معمول که دو روز بود انجام نشده بود را از سررودي تصمیم گرفت کشیک ،صبح روز بعد
ـــاب منآنتی ،جز روديهب ـــاوندان دور و نزدیک هم به حس ـــت که همگی از خویش هاي دیگري را در خود داش

  هاي نخستین بودند که سفر با سفینه را آغاز کرده بودند.منآمدند. آنها از نسل همان آنتیمی

ـــفینهمنآنتی ـــاکن س ـــفینه غول در ،هاي محقق س نوعی همه به  .کردندولد میو پیکر زندگی و زادهمان س
توانست نمیاگر هم می خواست نداشت و  شدند. رودي آمار دقیقی از تعداد ساکنین سفینهمحسوب می» زادسفینه«

سفینه غول چنین ست آورد. در این  ستی به د شقآمار در بازي وجود پیکر هم مثل هرجاي دیگر کائنات، تفریح و ع
  شد.شان نمیهاي ناخواستهمثلدند مانع از تولیدتحقیقاتی بو -علمی يداشت و این که آنها در یک پروژه

سیاري را دیده واقع رودي تنها در زمین بود که با مفهوم ترسدر شده بود. در زمین افراد ب هاي اخالقی مواجه 
 ،ي آنچه دوســـت داشـــتند انجام دهندشـــان از بروز هیجانات و تجربهبود که صـــرفا به خاطر موقعیت اجتماعی

شناخت که جرات ابراز عالقه نداشتند. شاعران فراوانی را دیده بود که از شماري را میند. دانشمندان بیهراسیدمی
چه  ـــق  آن ـــاعت یک براي درون، در ولی کردندمی بیزاري اعالم نامیدندمی زمینی هايعش  همان با خوابیهم س

  زدند.له میله زمینی، هايمعشوقه

شمندي بمفهوم ترس اخالقی ر سانترس بود. فروید،نام زیگموند فروید آموختهها هم از دان سه هاي ان ها را به 
سته  سیم کرده بود. او همچنین دیوار محکم» اخالقی«و » نامتعارف«، »متعارف«د سکس« تق شت بودن  که » بد و ز
با دینامیت  را ریزي شــده بودبتن ،ها به وســیله عالمان علوم انســانی، عرفا، صــوفیان، رهبران و مبلغین مذهبیســال

هایی که در ســـالطی قشـــر ســـنتی از او بیزار و ترســـان بود. رودي  ؛فرو ریخته بود. از همین رو آگاهی و علم، 
هذا او فروید را در کنار دو بود. مع دیدهاوج این انزجار و ترس را  ســکونت داشــت، هاي جهان ســومیکشــور

  دانست.گذار اصلی علم تمدن انسانی میو داروین، پایه نیوتون هاينامهدانشمند بزرگ دیگر ب

سفینه به مرکز کنترل رفتباالخره تصمیم سفینه، اتاقی  .ش را گرفت و براي بررسی نقاط مختلف  مرکز کنترل 
ــد با دوربینبود که از آنجا می ــته،ش ــفینه را بررســی کرد. این دوربینهمه هاي مداربس موج ها تنها در طولجاي س

صویري که به سرخ فعال بودند و ت ست میفرو شامل لکهد سفینه براي حفظ حریم  طراحانهاي رنگی بود. دادند 
شیده بودند. ساکنین، این تدبیر را اندی  شود مطلع هامنیتیآن يکارها و حضور از توانستیم کننده،کنترل شخصی 

  .ندیبب واضح طوربه را آنها توانستینم یول
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شامل پنج  در ابتدا، سفینه ها سال پیش، از هم جدا شده بودند.دصاي بود که رودي، یکی از سه سفینهي سفینه
سفینه جا گرفته بود و  میانیشد. بخش بخش مجزا می سه، نامیده می» مرکز«که در دل  ستان، مدر شامل بیمار شد؛ 

شگاه، کتابخانه و هر آن ست. بخش بیرونیچیزي میشهربازي، دان تر که مثل شد که براي یک زندگی روزمره نیاز ا
شگاهمی» خروج«گرفته بود و به آن  پیاز، مرکز را در آغوشحلقه شامل آزمای شتابهاگفتند،  سالندهنده،  هاي ها، 

سازي فارغ شد. وظیفه اینهایی از این قبیل میکنفرانس و چیز صیالنی بود که دربخش، آماده  صیل  التح مرکز تح
سفینهمی کرده و براي فعالیت در پروژه تحقیقاتی، مهیا ساکنین  و مرکز  شدند. همچنین کارخانجات تولید مایحتاج 

شبانه شترو ایجاد جاذبه و  صنوعی نیز در این بخش قرار دا سفینه با زاویه ندز م سه بخش دیگر  سه  60.  درجه در 
سفینه را در بر می سه آنتیراس مثلثی قرار گرفته بودند که کل  سفینه گرفت.  صلی  من جوان که هدایت کنندگان ا

سه آنتی شغول به کار بودند. رودي هم یکی از این  ضلع م سه   300از بین  ننده بود. آنهاکمن هدایتبودند در این 
  من براي در دست گرفتن سکان سفینه برگزیده شده بودند.آنتی

ــیاره پیامی ــمت، از مرکز کنترل پروژه در س ــه روز پس از انتخاب رودي به این س ــت س ــید. این پیام درس رس
ستور ستور براي العملی بودد سه بخش مجزا. طبق این د سفینه به  سفتفکیک  ست و العمل، تثلیث  س ینه از هم گ
  بین این سه سفینه تقسیم شدند. ساکنین،

اش از اتاق کنترل، اوضاع و احوال حسب وظیفهروز صبح برهربالمنازع سفینه خود بود و  فرماندهاز آن روز او 
 قصــور  اینرا مقصــر  زونی . اواش را به درســتی انجام نداده بوددو روز بود که وظیفه اماکرد. ســفینه را کنترل می

  دانست.می

اش را با دقت بررسی کرد. چیز خاصی جاي سفینههمه .به اتاقک کنترل رفت عزم جزم کرد و  باالخرهروز بعد 
سرخ را نادیده بگیریم. تودهچیز عادي به نظر مینیافت. همه سید. البته اگر وجود آن لکه  شان ر سرخ رنگی که ن ي 

واقع محل بیش از حد به مرکز هدایت سفینه نزدیک شده بود. این بخش از سفینه، در من داشت،یک آنتی از وجود
بعد با  اي به آن توده خیره شــدچند ثانیهرودي به آن را نداشــت.  د و کس دیگري اجازه ورودبو ســکونت فرمانده

  خودش گفت:

  »نیست. ولش کنچیز مهمی« 

  اتاق کنترل خارج شد. و با تکرار این جمله از درب فلزي 
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صفه روزي می سیده شود که به دروازهن سیاره ر صبح امروز وقتی اولین تمدن  ستاره مرکز اي.  خانه را دیدي، 
  طلبد.منظومه در حال طلوع بود و االن درست باالي سرت ایستاده، لعنت می

ــت کجخانه ــم می ،کولهوهاي ریز و درش ــایل نقلیه فلزي را  گاهیخورند. هر ازاینطرف و آنطرف به چش وس
شمندي را حمل میمی شت دیوارهتفاوتشوي تا هیکل مکنند. خم میبینی که موجودات به ظاهر هو هاي ات را پ

تفاوت چندانی با این موجودات نداري و بعید اســت که  ،چه از نظر ظاهرت شــده پنهان کنی. اگراتاقکی که حمال
  احتیاط شرط عقل است!ولی ت شوند. در نگاه اول متوجه بیگانه بودن

شی بر دیواره فلزي اتاقک، روزنهمی شداي بیابی تا بتوانی کو شا کنی. مثل یک کرم  نبدون بلند  ، بیرون را تما
  گویی:یابی. به خود میکنی. روزنی نمیخزي و دیواره اتاقک را کنکاش میي سنگ سیاه میخزنده روي توده

  »هان؟! هاي مخصوص بار نباید هم سوراخ شده باشند، شاید خواستند پودر و خاك حمل کنند.اتاقک« 

شمت را می سمت پایین میزند. نمییک پرتو نور، چ شد. از  ستاره مرکزي با خیلی  کنی.تابد. نگاه میتواند از 
   .پیداست کاره همه سیمبی شیشه رنگش در شوي که قرص زردزود متوجه بازتاب نور ستاره مرکز منظومه می

راهکاري را پیش رویت نهاده که . شويمیهم  شفرستی. ممنونبراي اولین بار بر این انوار آسمانی لعنت نمی
ــیده بود. در حالی که زیر لب غر می ــیده،به عقل خودت نرس ــیم را برمیبی زنی چرا زودتر به عقلم نرس داري و س

سیاه شی. اندامت دراز می رنگ،روي توده  سهک ست ناظري وجب از لبه دیواره اتاقک پایین دو  ست و محال ا تر ا
  بتواند تو را از بیرون ببیند.
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ــیم را بی ــنگس ــیاه افتاده برمیکه روي س داري. با باالتر از لبه دیواره اتاقک نگه میو آن را کمیداري هاي س
هایت هدایت تاقک را به سمت چشمسیم بتواند تصاویر بیرون اکنی تا شیشه بیاش را تنظیم میچرخش مچ، زاویه

  کند.

ضحیبینی. با تغییر انحناي قرنیه که کار فوکوسر را انجام میاول چیزي نمی  به مغز  را دهد باالخره تصاویر وا
  فرستی.می

شامل منظره اي از بناهاي صویر  تناسب مثل گیاهان بی قواره در کنار هم روییده دار متعدد است که بیگوشه ت
زنی حدس می اي که از سیاره خود داريهاي چهار گوش فراوانی بر این بناها ایجاد شده است. با تجربهاخاند. سور

شند. پنجره شبیه خودت که روي دوپا راه میدر و پنجره با روند و هاي کوچک، درهاي رنگ و رو رفته. موجوداتی 
  کنی.خطاب می» نمامنیآنت«آگاه آنها را خودي غالب سیاره هستند. نامعلوم است گونه

صفحه بی کوشد جعبه بینی که مینما را میمنرود یک آنتیت فرو میسیم در چشماندر انعکاس نوري که از 
روند و با ســرعت راه خود را می و  پرتواي خرتنماي دیگر با کولهمناز زمین بردارد. دو آنتی مکعبی ســیاهی را

شان مح صویر شم به هم زدنی ت سیله نقلیه دوچرخ، تعداد زیادي از منشود. یک آنتیو میدر چ سوار بر یک و نما 
سیله نقلیهکند که به نظر میقطعاتی را حمل می شند. او براي به حرکت درآوردن و سد کتاب با اش با پاها بر یک ر

ــار می ــیله نقلیه بزرگ و زرد هم براي چند لحظه در آورد و آن را میاهرم فش ــیر دیدت قرار چرخاند. یک وس مس
  گیرد.می

شهر را ببینی. سیم را تغییر میزاویه بی سطح ناهموار و تکه پاره تمغزدهی تا کف  شخیص  ي آنجا ، براي ت
  گیري :کشد. غر زدن زیر لب را از سر میزحمت زیادي نمی

  .»اینجا محله فقیرنشین یک شهر بزرگ است یا کال شهرهاي این تمدن لعنتی همین مدلی اند؟ «

ات کم کنی از ســرعت ماشــین حمل کنندهبندي. حس میها را میگذاري و چشــمســیم را روي ســینه میبی
سیم را باال ببري. حجم انبوهی از کند دوباره بیگیرد وادارت میدفعه باال میشود. سر و صداهاي زیادي که یکمی

سایل نقلیه شین لولهي باربر در نزدیکیو ست در موازات تو حرکت می ات قرار دارند. یک ما کند. اي دیگر هم در
  شود.رنگ ظاهر میباالي سرت سقفی سفید
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  نشر آواي بوف 

ي صنعتی هستی کند: تو در یک محوطهکند و نتیجه را چنین اعالم میمغز پرکارت همه تصاویر را حالجی می
  آیند.ها میها براي تخلیه بار ماشین به سراغ اتاقک» نمامنآنتی«زودي هو ب

سر جا میمی از جا سرت پري و  شینی.  ست.  دون شنی پیدا ست. همه چیز به رو وجب از لبه اتاقک باالتر ا
  .هستی صنعتی محوطه یک به ورود حال شکی نیست که در
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ستقیم تماس  حس می کنی پایان خط نزدیک است. راهی نمانده جز   زود یا دیر. تمدن هوشمند هايگونه با م
  می کنند. بعد هم معلوم نیست از کجا سر درآوري. آزمایشگاه، موزه، سالن کنفرانس، شاید هم زندان. کشفت

  .فکر می کنی با صداي بلنددر حالی که با اضطراب، دور و بر را نگاه می کنی، 

تونسـت بدتر بشـه. مثال اگه وسـط یک اقیانوس یا باالي یک کوه هبوط خب اوضـاع خیلیم ناجور نیسـت می
  ین کوچولو ممنون هم باشم.ا کردم. باید ازمی

  فشاريبا این جمله ریموت ماشین زمان را در دست می 

  ادامه می دهی

ام مو نداره که اونم زیر کاله پیدا کنم، کفشــامم همینطور. فقط کلهمن که با اینا فرقی ندارم. لباســامو عوض می
  نیست. هان؟

کشــی، همه لباس ها را عوض می کنی، کاله تر و تمیز ســیاه اي شــلوار را پایین میدر همان حال که نشــســته
کنی آن را هم بیرون می کشــی. همراه کاله، مقداري خرت و پرت دیگر هم رنگی در کوله ســراغ داري. دســت می

هاي با نور زیاد. کاله را وص مکان، یک لیوان، یک ریموت زاپاس و یک عینک تیره مخصــیک آینهریزد. بیرون می
  .مشغول می شوي و به انداختن وسایل بیرون ریخته در دهان گود و تاریک کوله گذاريمیروي سر 

ــم میعینک را در کوله نمیفقط  ــاي اطراف نظر میزنی. بهگذاري، آن را به چش ــیعی از فض ــطح وس ــد س رس
شم شد. آینهچ شانده با شدي اي که تازه از وجهایت را پو شیمی بیرون دوباره را ودش خبردار   برانداز را خود و ک

  دزن می فریاد درونت زونیاي. کنی می
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  زنم. من هم یکی از اونام. فقط مونده کفش.مو نمی

 کفش جفت یک و گذاريمی کوله در را  آنها  رسند.نظر میکنی. زیادي مجلل بهکفش هاي سفیدت را نگاه می
 وزن اینکه براي. زند می سرت به فکري پوشی ها را که میکشی. کفشارد را از آن بیرون مید تیره رنگ که ترساده
 بعد. کنی می پنهان سیاه هايسنگ توده زیر و آوريمی بیرون کوله از دوباره  را سفید هايکفش ، کنی کم را کوله
  ي.پرمی پایین و داري گذاري، با دست دیگرت کوله را برمیمی. اتاقک لبه  بر را راست دست. ایستی می پا روي

صنعت می شنوي که بوي  صداهایی از دور می  شی بیدهند. میسر و  سمجی کو شی ولی کنجکاوي  توجه با
  خورد.را می نتدرو

  شود.مییابی سروصداي خالی شدن بارها است که توسط کارگران انجام میروي و خیلی زود دردنبال صدا می

شــان از دور هم قابل تشــخیص مهربان دارند. چهره ســر بر فلزي کاله و اندپوشــیده قرمز کارگران لباس فرم 
ست. ستند. فقط کالهروي. بیتر میکنی و نزدیکجرات می ا شان عینک و دارد فرق شان شباهت به تو نی  تیره های
  .کنند خالی را بار يهمه تا کنی شاننگاه خواهی آنقدرمی. نیست

  کنند. تتشان کنی تا به بیرون هدای، همین کارگرانند. می خواهی آنقدر تعقیبنجاتدانی که تنها راه می

ـــان میبرانداز اقل زیر این لباس هاي کنی تا یکی را براي تعقیب، انتخاب کنی. فرق چندانی با هم ندارند. الش
سیاه و خشن آنطرف می و سان، اینطرفهیکلی کمابیش یکد. همگی با قد و نرسنظر میفرم اینگونه به دوند و بار 

  کنند.اتاقک ها را تخلیه می

  داري تا بهتر ببینی.ت را برمیاعینک

  . رنگ موهایشان فرق دارد...موهایشان

  .زده بیرون هایشانکاله زیر از بینی کهمی را کارگران موهاي رنگ تفاوت گویی که این را وقتی می

سفید دارد را براي تعقیب انتخاب مییکی  ست که با   کارشکنی. به او زل می زنی. از کارگران که موي  این ا
سنگیک میله که درازي سري پهن دارد،  ست و  صف قد خودش ا عقب  را ریخته پایین هااتاقک از کههایی اش ن

  .کند دور  شکل کرمی ماشین زیر موازي خط دو ازبزند.آنها را 
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حرکت ناگهانی اتاقکی که بر آن . تر کنیدهی تا انتظار را آسانمیهاي تخلیه شده تکیه به دیواره یکی از اتاقک
سمت کرم خزنده بزرگ برمیتکیه داده سپیدمو به  اند و با ها به حرکت درآمدهگرداند. اتاقکاي نگاهت را از کارگر 

  زند.لغهاي موازي میسرعت یکنواخت و مالیمی روي میله

 بر دیگر بار سفید را بزنی و رسی که براي خروج از اینجا، بهتر است قید کارگر موخیلی زود به این نتیجه می
 به را هايدست مکث لحظه اي بدون. شد خواهد خارج اینجا از آساغول ماشین این هرحالبه. شوي سوار هااتاقک

 کفش برخورد صداي. پريمی آن در زیادي، چنداننه تالش با و دهیمی گیر خرامدمیت اپهلوي که اتاقکی هايلبه
دارد. االن دیگر در حالت ایســتاده هم چند وجب پایین تر از  اتاقک حکایت از خالی بودن ،کف با اترســمی هاي

  لبه هستی.

ــتیکوله به ــت می پش ــوي. آن را بیرون میدس گذاري. یک نفس آوري و کنار میزنی تا از وجودش مطمئن ش
  اید.ات در آن ایستادهدهد در حالی که تو و کولهش ادامه میاتاقک لغزنده به حرکت یکنواخت کشی.عمیق می

ــاویر همه. کنیمی نگاه باال منظره به هی و دگردن را حرکت می با  را بودي دیده محوطه به ورود موقع که تص
 را شــماريبی هاي چراغ بعد گذري،می رنگســبز هموار غیر ســقف یک زیر از اول. کنیمی تماشــا وارونه ترتیب

سفیدمی سرك اتاقک، در یکییکی که بینیمی ها جایشان را به رقصد. چراغها میدیواره شان برکشند و نور زرد و 
 و تاریک هاي دهان آســمانی يهاهیوال مثل هالوله. رســند می که از راه  ددهنگشــادي میهاي بزرگ و دهنلوله
بودي.سقف  دیده همه از اول که رنگسفید سقف همان هم بعد. شوند می رد و گیرندمی اتاقک روي را شانمخوف

  بخشد.شود و بعد جایش را به آسمان صاف و هواي آزاد میي طول سه بار تپش قلب، ظاهر میسفید به اندازه

  .باشد غروب نزدیک باید زنیمی حدس. رسدنمی. اتاقک داخل  به تابش نور ستاره مرکزي 

ــت را بر لبه اتاقک محکم می ــمی با دیواره، کنیپنجه دو دس ــداي برخورد جس ــی ولی ص تا خود را باال بکش
صرف شمکنی. لبه را میکنی و دوباره اقدام میکند چند لحظه مکث میت میمن ها را گیري و با خم کردن آرنج، چ

سانی. حدسي مزاحم میبه باالي لبه ستار ي نزدیک غروب، آخرین پرتوهاي نور را بر اتاقک ارهت درست است. 
  من نما هم از دور پیداستیک آنتی افشاند که در حال ترك شهر است.اي میلغزنده
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شل میمی ست ها را  شد. د شهر دورتر خواهی  هایت به کف کفشکه کف همین کنی. دانی که هر لحظه، از 
ـــوي. دوباره پنجهپرش دیگر آماده می داري و براي یکخورند کوله را برمیاتاقک می ها را بر لبه اتاقک محکم ش

  .کنی تا بیرون بپريمی
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ها ماشــین منی که موفق شــد در رقابت تنگاتنگ با آنتیمون، نخســتین آنتیواســر ها حاکی از آنند که زونیاخبر
سفر برود، شی خود از  زمان را اختراع کند و به  سفر آزمای ستین  نام زمین سیاره کوچک و دور افتاده اي بهدر نخ

چرخند. وي در به گرد یک کوتوله زرد می قرار دارد که  ايدر مجمع السیاره هشتگانه . این سیارهسردرآورده است
سیاره  ست که از آن  شده که او نخستین موجود خارجی نی سال کرده مدعی  شا ار پیام کوتاهی که براي دخترش می

مون دیگر، پیش از او موفق به اختراع من یا آنتیوجود آورده که احتمال دارد یک آنتیشائبه را بهکند و این دیدن می
و آن  خودداري از ثبت اختراع زونیا فعالاي، سیارهثبت اختراعات میان ماشین زمان شده باشد. بنابراین مجمع علمی

هوشمندي که کنترل سیاره  نیا همچنین مدعی شده گونهزوتحقیقات تکمیلی موکول کرده است.  را به پس از انجام
ـــیاره ندارد. او گفته این موجودات حتا بهاي با گونهمذکور را بر عهده دارد، تفاوت عمده خوردن  هاي دیگرِ س

ــت دیگر گونه ــیدن پوس ــت و پوش ــت خود از یک مرکز پرورش و قتلنیز می هاگوش عام پردازند. زونیا مدعی اس
ــت. او تاکید کرده این قتلهاي زگونه ــت، به منظور نده بازدید کرده اس ــت و کندن پوس ها که جهت خوردن گوش

  آید.امري عادي به حساب می مذکور در تمدن گیردشان صورت میتامین خوراك و پوشاك

شد. شغول  نجم از ي بود که یک پمن مونثآنتی او، آنی، گیرنده پخش اخبار را خاموش کرد و به ادامه بازي م
  التحصل شده بود.سه روز قبل در رشته فیزیک فارغ آنیمیانگین طول عمرش را گذرانده بود. 

ـــده بود و قبل با یک آنتی روز 90 بود،» ناآنی«ش که نام کامل او ـــنا ش با او  از آن موقع، هر روزمن نابغه آش
  داد.هاي فکري انجام میبازي

 دیگر طرف نوشت؛ اسم یک کتاب را با انگشت روي هوا می ،یکی از طرفینبه این صورت بود که  آنها بازي
  گرفت.ان کرده بود امتیاز میبی که کلماتی تعداد به و خواندمی حفظ از را کتاب آن آغازین جمالت باید

  ها بود.خواناین بازي طرفداران زیادي نداشت و زنده ماندنش را مدیون کتاب
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ستش به شت، آن را بیان کرد. در بازي آنالین بهآنالین بازي میصورت آنی با دو شتن نام کتاب با انگ جاي نو
  شد.برنده میخودش و تقریبا هر روز هم  ندکردمی

  ».میراث«  نوبت او بود. نام کتاب را گفت:

  :کرد دکلمه اشمردانه و دورگه تن با که شنید را دوستش صداي فاصله بال

سال«  ست مردهمن  شمام. ها شمهاي خماراز همان لحظه که چ ستی و دارایی ام را از راه چ هاي ش ، تمام ه
زده ام بیرون کشــید و در ســیاهی جاودانه خود حل کرد. مردمک چشــمان او ســیاهچاله اي بود که با نمناك و بهت

  »کردتکه میکشید و تکهخود میدر تمام قواي گرانشی خود؛ مرا، هستی ام را و زندگی و تار و پود تنم را 

  مکث کرد تا نفس تازه کند. آنی گفت :

  ».زنیمن همیشه برنده بودم. تو جر می« دوستش گفت:  ».به رخ نکش اي. شاعریتو باشه امروز تو برنده« 

با حالتی جدي که لبخندش را لو بعد مکث کرد. لبخند بزرگی پهناي صــورتش را در برگرفت.  لحظهآنی یک 
  ندهد گفت:

  ».بوده حفظ کردیا شعر حاال یه بار چار تا جمله که اونممزخرف نگو. جنبه برد داشته باش. «

  ».شعر کجا بود. یعنی تو حتا این کتابو نخوندي و اینقد ادعا داري؟«  دوستش گفت:

  هایش باال رفت و گردنش به سمت جلو خم شد. دوستش ادامه دادآنی انگشتش را گاز گرفت، شانه

  ».خوام بیاي اصال. به دركجا زدي؟ بچه سوسول. نمی بازم جر زنی کنی؟ خواي یچیه ؟ م« 

  شان داد زدآنی گردنش را راست کرد و با صداي رسا و بلند از پشت میکروفون دستگاه ارتباطی

  ».گی بابا. من ترسیدم؟ من جا زدم؟ همین امشب میام اصالچی می« 

  ».زنه عزیزم؟آها دیدي. حاال کی جا می« دآنی داد ز ».امشب کار دارم« دوستش گفت 

  و ارتباط را قطع کرد.» شب منتظرت هستم. همون ساعت همیشگیفردا« دوستش گفت:

  ».همون ساعت همیشگی«داد زیر لب غر زد آنی هم در حالی که دکمه قطع ارتباط را فشار می
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  اش رفت.ست تازهفرداشب آنی سر ساعت مقرر و طبق معمول هفتاد روز گذشته به خانه دو

ست آنی، آنتی سال از آنی  7آمد. کرد و خیلی کم از خانه بیرون میمن مذکري بود که به تنهایی زندگی میدو
ـــت و از دید عموم جامعه، نرمال نبود. به الناس به هم میبزرگتر بود و به قول عوام ـــی داش آمدند. او اخالق خاص

  شد.واقع آنی اولین دوست او محسوب میدوستان زیادي نداشت. در خاطرهمین 

  شد روي کلید زنگ در گذاشت.ش را که در یک دستکش نازك محافظت میآنی سر ساعت مقرر انگشت 

 منظم قدم هفت و سی با را حیاط طول. گذاشت خانه داخل را اشانگشتی چهار پاي او و شد باز در فاصله بال
  .شد وارد اش دیوانه دوست اتاق به و کرد طی

  »اومدي؟« 

  ».رسهاینطور به نظر می«

شه و طی همه مالقات شان تکرار میاین مکالمه کوتاه، همی سالم و احوالهای سی شد و به نوعی  ساب پر به ح
ـــکالی در کرد،نقص ادا نمیش را کامل و بی. اگر هر کدام از طرفین، دیالوگمی آمد کار  به این معنی بود که اش

  است.

ست دیوانه شقآنی و دو شتند به میاش بعد از یک ع ستند تا طبق قراري که با هم دا ش ساري بازي کوتاه ن گ
  .دهند انجام بدنی و فیزیکی مسابقه یک بار اولین براي گساري،می از بعد که بود این شان مشغول شوند. قرار

بود. هواي خانه نمناك و سرد بود. براي فرار از سرما به شب از نیمه گذشته بود و باران شدیدي باریدن گرفته 
  شد.ها خالی میهایشان یکی پس از دیگري در دهانالکل پناه برده بودند و گیالس

صورت  سمت  ست به  شت مملو بود و در حالی که با د ست آنی با لحنی که از ترس و وح  اویک دفعه دو
شاره می شید ک »؟این کیه« کرد گفت: ا ست ه اندامطولی نک شه کردند. دو شروع به رع شت  هاي درونی آنی از وح

  هاي او زل زده بود و رنگش پریده بود. ناگهان به هوا پرید و زیر باران دوید.آنی به چشم

اش هاي دردناکی بر قفسه سینهلرزید. ضربان قلبش لگدآنی سر جاي خود میخ شده بود و از ترس و سرما می
  کشید.می تند نفسزدند و تندمی
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ش را آرام کرد. ولی هنوز جرات نگاه کردن به او را داد قلبش میصــداي در که خبر از بازگشــت دوســت
  ».برگشتی عزیزم؟ چی شد؟« هاي کوچکش پنهان کرده بود گفت طور که صورتش را میان دستنداشت. همین

  ».دهلطفا بیا کمک کن. دوستت تو حیاط بیهوش ش«اي پاسخ داد صداي دخترانه

بلند کرد و دید یک دختر جوان، دوستش را آورده و مشغول  عرق کرده اشهاي آنی صورتش را از روي دست
شاندن شد، رو به آنی گفت صاش روي ن ست. کارش که تمام  ستم. اتاق «ندلی کنار دیوار ا سایه روبرویی ه من هم

  ».اگه کمکی خواستید به من بگید«اد طرف حیاط نشان داد. ادامه دو با دست اتاقی را در آن» من اونجاست

  آنی که از جا بلند شده بود تشکر کرد و جلو دوید. دختر همسایه رفت و در را پشت سر بست.

  :  دوستش مکث کرد. بعد از یک سکوت طوالنی گفت» چی شد عزیزم؟«آنی گفت 

  تموم شد. چی بود هر هیچی؛
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او مسیر که  ود در صورتی برسید و این اش میسال دیگر به سیاره 2300سفینه او حدود  با محاسبات رودي،
ــتقیم را پیش می ــت و به احتمال نزدیک به یقین می گرفت.مس ــت عمرش از یک دهم این زمان هم کمتر اس دانس

  گشت.به خانه باز نخواهند هرگز 

طور شان را بهافزاري مغزولی این تکنولوژي را دارند که محتویات نرم سال است. 150ها میانگین عمر آنتیمن 
ها اي مانند انتقال اطالعات کتابتر از اعمال ســـادها کار تر و پیچیدهها منتقل کنند. این کار، خیلی کامل به کامپیوتر

ـــت. آنها قادرند همه اطالعات مغز را منتقل کنند.  ر اواخر عمر  یا هر زمان که د توانندمی به مغز و این چیزهاس
  شان بخواهد مغزشان را منتقل کنند و در جسم کامپیوتر تا ابد زنده بمانند.دل

ـــل باالتر  این تکنولوژي در زمان اجداد دور رودي هنوز موجود نبود. در زمان پدر و مادرش نیز که یک نس
 آن که کارانجام  این بهدي از ثروتمندان، کسی موفق جز تعداد معدودیدند، بهبودند و تازه این تکنولوژي نوپا را می

 دستان و مرموز جرم مشبک آن ماهیت در را ششدن جاودانه راه تنها رودي. بود نشده نامیدندمی »ابدي انتقال« را
ستمی. دیدمی زونی شف به موفق اگر دان  زونی اگر یا. ماند خواهد جاودانه ابد تا شنام شود تاریکماده ماهیت ک

  شود. چسب از آب درآید، جاودانگی او هم تضمین میش را خوب بازي کند و داستانش، دلشنق

  گفتولی با خود 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آبتین پوریاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ47

  نشر آواي بوف 

هاســت. وقتی خودم نباشــم که »انگشــتیپنج«ها مال »کنکخوشلد«خورد؟ این جاودانگی نام!؟ به چه دردم می
  خواهم نامم هم هزار سال سیاه نباشدببینم؛ می

  .کردمی خطاب انگشتیپنج  را  ها وقتی ناراحت بود انسان

ــیاري بود دیده اینکه از او  ــان از بس  متحیر ســخت می دانند خود جاودانگی مثل را یاد و نام جاودانگی هاانس
  .دانستمی واقعی جاودانگی در شانناتوانی از ناشی را آن و بود شده

بین خواهد  از خودبه خود هم  ها به تکنولوژي انتقال ابدي دست پیدا کنند، این باورمعتقد بود روزي که انسان
  رفت.

سان شی از همین عدم تکنولوژي جاوداناو اعتقاد ان ست و آن را ساز میها به جهان پس از مرگ را هم نا دان
  شمرد.مینوعی تسلی خاطر بر

  :حاشیه داستانش نوشتهاي رودي در یادداشت

ــتپنج که بردم پی من در زمین «   ــیار بها میها به دویانگش دهند و آن را مقدس می نامند. یکی دین و چیز، بس
یابی به تکنولوژي انتقال ها به زودي از بین خواهند رفت. اولی با دســـتدیگري وطن. و من یقین دارم هر دوي آن

      ».بازدگانه رنگ میابدي و دومی با تماس اولین تمدن بی

شف ماهیت مادهاز اینکه میبا این وجود  صورت نمیانتقال ،تاریکدید در ک سردگیرد ابدي  . ولی چاره بود دل
  اي نداشت.

سفینه، انتقال ابدي هنوز در حد یک نظریه بود و طبیعی بود که  ساخت  سفینه، موجود  تشامکانا  در زمان  در 
ها طور گســـترده و روزمره در تمدن آنزمان حیات پدر رودي بود که انتقال ابدي بهدر همانطور که گفتم نباشـــد. 

  مورد استفاده قرار گرفت و خبرش به سفینه هم رسید.

ها را با ســرعتی بیشــتر از پیام  ســفینه رودي و مرکز کنترل ســیاره، با یک ســیســتم انتقال پیام مرتبط بودند که 
سفینه میسرعت  سنور به  ساند. این  ستم برر ست کدهاي کرد و میکوآنتومی کار می در هم تنیندگیي بپایه ی توان

ستوري را به سفینه منتقل کند. درد شت و ارتباط دوطرفه کار محدودیتاین صورت آنی به  هاي فراوانی وجود دا
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نیاز شود از قبل هاي مهم و ضروري را که ممکن بود روزي خاطر، دستورات و پیامهمینپذیر نبود. بهمعمول امکان
  هاي مرکز کنترل سفینه ذخیره کرده بودند.آماده و در یکی از کامپیوتر

کردند و فرمانده آمد که باید به گوش ساکنین سفینه برسد، کد مربوطه را ارسال میمیمهمی پیش  مسئلههربار 
  د.نطر را بیابرفت، تا دستور موردهاي از پیش ذخیره شده میسفینه به سراغ فایل

ستوري در کار  ستورات رفته بود، دیده بود د سراغ فایل د سیده بود و فرمانده به  ستوري ر یک روز وقتی کد د
  نیست و فایل مذکور این است:

سر میباز کردن این پوشه به این معناست که کد مورد شما رسیده است و در سالمت به  این یک  برید.نظر به 
  بینی شده است:پیش دستور نیست.خبر مهمی است که از قبل

  »ل ابدي شدیمما موفق به کنترل کامل انتقا«

سکانرودي این شینی او به قرنطینه بخش ها را در خاطرات  سفینه خوانده بود. روزي که براي جان سابق  دار 
 دهکر منتقل شد را به مغز او دار پیشین که به هدایت سفینه مربوط میخروج رفته بود آن قسمت از خاطرات سکان

ستگی از بعد طبیعتا و بودند ش ست افزوده ها آن به او که تجربیاتی همراه هم، رودي بازن  بعدي دارسکان مغز ،بها
  .شدمی منتقل

رفت و براي نخســتین بار با خود اندیشــید ممکن اســت حق با با یادآوري این خاطرات، به فکري عمیق فرو 
  ها باشد.انسان

در وجودشان ها که انسان مذکور معتقد بودداشت. عارف مشهور گوي داغی افتاد که با یک عارف وبه یاد گفت
او گفته . جوهري پاك و کتمایز از جســم فیزیکی دارند. جوهري خلل ناپذیر و غیر فانی که روح نامیده می شــود

میرا و ابدي ناپذیر، نامیرد ولی روح، فنادتی میها ساخته شده است و بعد از ماین جسم انسان است که از اتم "بود
گذارد ولی عارف را شــرح دهد و بگوید چگونه بر جســم اثر می روح. رودي از او خواســته بود تا وظایف "اســت

ـــم کنندهجواب قانع ـــن روح و معایب جس دم زده بود. جمالت این همانی طور او اي نداده بود و مرتب از محاس
  رودي می لولیدند:همچنان در مغز 

  اگر فقط جسم باشیم، همواره با ترس از مردن خواهیم زیست
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  ان استکساگر فقط جسم باشیم، عشق و هوس ی

  اگر فقط جسم باشیم، با یک ماشین فرقی نداریم

  آیند؟از کجا می ما هاي اگر فقط جسم هستیم پس خواب

  ؟آیندشهود و الهام از کجا میوکشف ،اگر فقط جسم هستیم

اشاره کرده  هاي ثبت شده شماري از تناسخبه موارد بی و ادامه عارف، سپس به دوگانگی دکارتی پرداخته بود
  بود. سنجاق به سخنرانی اشزمین را شعر از شاعران مشرقها بیت آخر هم دهبود. دست

شـــده را در رد وجود روح هاي عارف پاســـخ داده بود و دالیل علمی و اثبات روز رودي به تمام پرســـشآن
شیمان بود. فکر می کرد که  ولی. بود داده ارائه  شبیهی که از راه نمیعارف، زیاد هم بی حاال پ صوص ت گفته. به خ

  .بود قرار دادهتاثیر تحجسم انسان و ماشین بیان کرده بود رودي را ت

خواســت بعد انگار می ».ها روح داشــته باشــند؛ من که انســان نیســتمحاال به فرض که انســان«با خود گفت: 
  ».یک دو سه چهار« . اش انداخت و با صداي بلند شمردشتیانگ چهار پاي به نگاهی شود؛ مطمئن 
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  رویت گشوده چشم دوخته اي.اي و به کتابی که پیش روي نیمکت چوبی خشک و صیقلی نشسته

اندیشــی. اي میکند. به حوادثی که از ســر گذراندجاهاي دیگري ســیر می  فکرتولی  به کتاب اســت گاهتن
  بینی :شکل داده اند. و تو می ات، تصاویري واضحهاي مغزيسلول

ـــتانه»زونیا« اتاقکِ حمل کُک، پایین ي بزرگ، از باالي ي ورود به یک کارخانهي تازه به زمین آمده، در آس
سوار می پرد.می کند بر یک وسیله او در حالی که کوله پشتی بزرگی حمل می شود.و چندساعت بعد دوباره بر آن 

ها باعث جلب توجه انسان طاهري متفاوت دارد اما اورسد. شود و به مرکز یک شهر شلوغ مینقلیه بزرگ سوار می
الخط و زبان انســانی گشــایی رســماش به رمزکند. در نخســتین قدم اکتشــافیشــود و خیلی راحت زندگی مینمی
سالنرود که مملو از کتابپردازد. به محلی میمی ست و افراد براي مطالعه به  ساکت و آرامهاي کاغذي ا ش هاي 

  اند.پناه برده

ها را روي صفحات کتابسیم خواند. او اسکنر بیزمان کاري محل، کتاب می پایاني حظهد و تا لننشیآنجا می
  کند.ش تعبیه شده است به مغز منتقل میهایی که در کالهگذارد و همه اطالعات موجود را از طریق سنسورمی

سفه، رمان، رواآن  شامل ادبیات، فل صفحه کتاب که عمدتا  سی هزار  سی و اطالعات روز را با خواندن  شنا ن
به دفعه . یکراه می افتدها اش ته نکشد به سمت رستورانهنگام، براي اینکه انرژيراند. شبذگد میوشمیعمومی 

ـــود که در زمین، نمی یاد می آورد ـــته ازخوراك به ،بدون پولش ـــت آورد. گذش هایی که در آن، یافتن خوراكدس
 از  داند.می استهایی که خوانده ها را از کتاببسیار دشوار است. این شان از گوشت استفاده نشده باشد همپختن
 درختان، از که باز محوطه یک در را شـــب زونیا. غلتدمی فرو خواب ياندیشـــه در و آیدمی ، بیرون خوردن فکر

ش شود. چند لغزد. بدون اینکه کسی مزاحمکند و الیش میش را پهن میخوابگذراند. کیسهمی است هشد سرسبز
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سایگانی از راه می سر محوطه باز، پر میدقیقه بعد هم سرتا سند و  سه خوابر سفت.  با شود از کی هاي مقواییِ 
  کندصداي بلند فکر می

  »من نباشنداز کجا معلوم، اینها آنتی« 

ضا میدلصداي  صاویر زونیاي چند روز پیش رنگ میپیچید تو را به خود میانگیزي که در ف بازند و آورد. ت
  شود.ات در حال وقوع است جلب میات به اتفاقی که در چند قدمیتوجه

شدي همه در آنقدر غرق و محو را احاطه کرده بودند،  تهایی که پیراموني نیمکتافکارت بودي که متوجه ن
که مثل تو فقط زنند داد میها اند یک کتاب باز اســت. قیافههمه کســانی که آنجا نشــســته تو و پیش روي شــده.پر 

شم ست چ شان ا ستهها جاي دیگرينگرد. فکرکتاب میبه که های ش ساختمانی که در آن ن ست.  اید هم یک بناي ا
  هاي عجیب و غریب تزیین شده.سال بزرگ است و با نقاشیکهن

سالن،ار بر دیو شان می انتهاي  سان جوانی را ن  ،اي کودکانهدهد که با چهرهتندیسی بزرگ قرار دارد. تندیس، ان
سازنگرد. تالش حضار را می این تندیس، هنرمند فقیري بوده و  سازنده  کنیفکر میبا خود  ستایی.را می مجسمه 
  متبلور کند. اشو حاالت بدنی اثر تجسمیمظلومیت و معصومیت چهره رنج و بدبختی خودش را در کوشیده اوج 

سان مذکري می شیده و هرچند که مو دارد ولی کالي بینی که به کنار پاي این تندیس، ان سفیدي پو لباس بلند 
  دهد.نشان می قرا را آماده یک سخنرانی خویشتن بر سر گذاشته،

ساز بزرگی را به نواختن  سته،  ش شته اسمت چپ مرد، جوانی بر چارپایه ن ست . اگر اطالعات.ستوادا ت در
ساز بزرگ، پیانو است و باشند که حتما هستند،  اي زودي خطابه سر هم پدر مقدسی است که بهآن مرد کاله بهآن 

  .ايد که در دل یک کلیسا نشستهنگذارشکی برایت نمیاین ها  .کرد خواهد قرائت 

  .کنی تلف آن در هم را زمینی ثانیه یک شوينمی حاضر که ايخوانده فضا این ها آنقدر پیرامون در کتاب

هاي به هم از میان نیمکت ،گویندمی» خرچنگی«ها آن را با حرکتی که زمینی زحمت کنی. شوي تا رفعبلند می
 که بزرگی درب. رويمی در ســمت به و رهانیمی هانیمکت چنگال از  را ت کنی. پاهاي تنومندچســبیده عبور می

شتر صیف هاکتاب در که دارد شباهت هاییدروازه به بی سان در کنار .بود شده تو بینی که دارند می پوشسیاه دو ان
  کارند.هاي آتش را در زمین مینشانند. انگار که نهالکنند و در آب میهاي باریکی را شعله ور میاستوانه
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  زنیزیر لب غر می

  »م ندادندبروم تا غسل تعمیدها را هم دیدم. حاال خب شمع روشن کردن«

طور اتفاقی از کنار رود بهت مثل کســی اســت که وقتی در بیابان راه میاکنی موقعیتحس میبراي چند لحظه 
سري گرگالنه ست درآوردهها  صی نه میا شخ تواند بماند. اگر بماند هر لحظه ممکن تواند بگریزد و نه می. چنین 

شان را در گردنشکند تا دندانهاي گرسنه را خبر میکند و گرگلب توجه میشود؛ اگر بگریزد جدریده است   های
  این است که آهسته آهسته از مهلکه دور شوي. فرو کنند. تنها راه چاره،

شــوي که به ها میگذاري. آنقدر محو تماشــاي انســانبه خیابان قدم می کنی وي گرگ را ترك میآرام النهآرام
شود. در دستش بند نارت رد میاز کنامی اي که حاال دیگر او را دختر میبري. انسان مادهاز یاد میکل، گرسنگی را 

تا کشف کنی  نیستچندان بلندي دارد که به موجود پشمالو و زیبایی بسته شده است. کنکاش مغزي زیادي الزم نه
احترام  آن به کمابیش و دارند آن به زیادي عالقه هاانســان که موجودي  .آموز اســتیک ســگ دســت ،این موجود

ها گونه پستاندار عام دهنزدیکی مراسم قتل ات در زمین را. ازآوري دومین روز سکونتگذارند. ناگهان به یاد میمی
سان شدهسردرآورده بودي. دیده بودي ان شکنجه و ها با چه توحش مهار ن ستثمار،  سیر، ا اي موجوداتی زنده را ا

زدي دیده بودي چطور سر میرا هاي متعدد ، رستورانمجانی خوراك یافتنهنگام هم که براي نند. شبکعام میقتل
شه شدنیزنند و با ها گاز میبا حرص و ولع بر تکه ال شتهاي مهار ن سانمی ا هاي خورند. در همان دو روز اول، ان

عام شده به پا دارند. همه اینها را در قتلموجودات  آن هاي ساخته شده از پوست شماري را دیده بودي که کفشبی
  گزارش کوتاهی براي دخترت فرستاده بودي.

  گوییآورد. با خود میصداي ناقوس کلیسا که در هیاهوي شهر گم نشده، به خودت می

  »ترند؟خوارکنند و کشیشان، عقل را. کدام خونقصابان، جسم را سالخی می« 
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شایعاتی که در پی صبح امروز دو بازپرس ویژه ستافورد، جهت بررسی  سروان رایان ا سرپرستی  ي جنایی، به 
شبانه، دهان به دهان می سرقت  صورتیک  شدند. آنها  سه اي تنظیم چرخد به محل اعزام  شان کردند  و جل خاطرن

ساعت  سرقت، حوالی  صورت گ 6این  شته  سارق کارک سط یک یا دو  سه نفره بامداد و تو ست. این تیم  رفته ا
ســـرقت کامال عادي بوده و شـــایعات پخش شـــده پیرامون آن بی پایه اســـت. با این وجود  دارندهمچنین تاکید 

شده می ساکنین محل، شهادت می 5گوید گزارشگر ویژه ما که در محل حاضر  دهند در آن ساعت، مردي با نفر از 
اي از ظهور کرده اســت. آنها این حادثه را نشــانهپرواز می حالی کلیســاي بزرگ شــهر اند کهظاهري عجیب را دیده

  به ویژه که ...دانند.مسیح می

ي و یک کیســه زباله بدریخت را اهصــفا نشــســتت پارك بامکطور که روي نیگذاري. همینروزنامه را کنار می
ـــبش را حس میمیمعدنی را به دهان دهانه بطري آب .ياهتکیه گاه کرد ات کنی که در معدهگذاري. خنکاي دلچس

  زنیگذاري. زیر لب غر میبطري خالی را زمین می .گیردآرام می

شمع هم که روشن کنههمه پول به چه درد کلیسا میاین« شه. تازه هر بازم تموم نمی خوره! روزي دویست تا 
  »ها گرم!خیرات. بازم دم پاستافاریانیست کشن از مردم پول بگیرن. اسمشو گذاشتنروزم نقشه می

  جنبندهایت میشوي. باز لبچند ثانیه به روزنامه خیره می
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ها مردمو به چیز اینجا از گشنگی بمیرم، اونوقت شما خواست اون پوال رو بردارم. توقع دارید مناصال دلم می«
  »نزدیک کنید؟! خوب کردم

  خندي.میگیرد. با صداي بلند ات میخنده» اخد«جاي به» چیز«کار بردن لفظ از به

ــکناسمی  ــی مبلغ اس ــهکوش ــتی را تخمین بزنی. کیس ــا برداش ــندوق اعانات کلیس زباله را پیش هایی که از ص
  کشی.می

  »میرماقل از گرسنگی نمیبد نیست. ال«

  گویی.زباله زیر لب میهاي داخل کیسهاین جمله را بعد از شمردن پول

ها را ارزش نشــان دهید. پولتان را کمارزشهاي باخوانده بودي براي ایجاد امنیت، بهتر اســت چیز هادر کتاب
  ها نشوي.دزدلباس زباله پوشانده بودي تا اسیر شاه

  روي.به فکر فرو می

گراي خود ي علمن بر چهرهروند و نقاب تدیّبراي همین نیســـت که بســـیاري از دانشـــمندان به کلیســـا می
  هم وجود داشته باشد. هان؟! شعورارند؟ شاید در زمین، دزد گذمی

  ردگذمی زنی و تمام وقتت به تماشاي شهرروز را تا شب قدم میآن

ـــامل مجموعهموزه و یک گالري دیدن می یک از اول  ـــت و کنی. موزه ش هاي نابی از تاریخ تمدن جهان اس
  .استدر خود جاي داده  گوناگونی اءتابلوها و اشی

شگفت آثار بی  صر و چین را یکمانندي از تمدن عظیم یونان، تمدن  شرو م بینی . جا میانگیز ایران، تمدن پی
  چیزي که در عالم باستان تقریبا محال بوده است.

 اند ولی در نبرد دائمیزیســتهچه همزمان میدانشــمندان یونان، مهندســان ایران، ادیبان چین و نوابغ مصــر اگر 
  بود. همکاري و موثر علمی هاي مراودهن چیزي که فدا شد حکومت هایشا

شان پیداست مشهور نیستند روي و آثار دو هنرمند را که از شکل و شمایلبعد به دیدن یک گالري نقاشی می 
  شان را کشف کنی.کوشی تکنیک و سبکچرخی و میکنی. دو ساعتی را در گالري میمرور می
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کنی چیســت. حس میفضــاي گالري را مترنم کرده اي که دانی موســیقیفهمی ولی به روشــنی میاین را نمی 
  اي.اي. نه. آن را زندگی کردهاي. آن را شنیدهي عمر با این موسیقی سروکار داشتههمه

سانهمه احتماالکنی با خود فکر می  سیقی را میي ان سند و اگر روزي قرار ها این مو اي به تو شود تحفهشنا
  اعجاب انگیز خواهد بود. مجموعه نت هايات ببري  همین بدهند تا به سیاره

ها بینی که دارد با نگاهی عمیق تابلوات را میدســتیات را امتحان کنی. بغلنظریه براي گذرران وقت می روي
  رويکند. نزدیک میرا برانداز می

  »خانم«

  کند.می بجاروي بینی جاگردد. عینکش را برمیبه سمتت 

  ؟»بله«

  ؟»اسم این موسیقی چیه«

  ».دونمنمی«

  اندازي.گیر میرا رسد نظر میاي بهگیري. نفر دوم که پسر جوان بیست و چند سالهفاصله می

  آقا اسم این موسیقی چیه؟

  پسر با اعتماد به نفس خاصی نگاهت می کند

  »موزارت«

  .گرديمی خروج تابلو دنبال تابلو، همهآن میان در و کنی تشکر می

  تازه یادت می افتد غر نزدي. ،رسدپایت که به بیرون از گالري می 

خاطر این کردن. بهقطعا منو مسـخره می ... کدوم شـه اینا هیچکنن! شـایدم نه. یعنی میاحمقا منو مسـخره می«
  »کاله لعنتیمه.
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شهر دلچسب شده. طی این چندهوا تاریک و چهره  شب،  تر  شهر در  روز هم این را به خوبی دیده بودي که 
  تر است.چسبکالم، دلتر و در یکزیباتر، شادتر، مهیج

سط جمعیت می شگذرانیخود را و  لذت ،دنشومی مهیا زرد کوتوله آن  هایی که دور از چشم اندازي و از خو
 تماشا را فروشاندست بساط. رقصیمی زیبا دختران با نشینی،می کوچک خیابانی کنسرت یک تماشاي به. بريمی
  خوري.خري، در یک رستوران گیاهی شام مفص میکنی. چند دست لباس انسانی میخرجی میلی، وکنمی

سینما می  ست آخر هم به یک  سالن میروي. فیلم به مذاقت خوش نمید سانس، در  مانی و آید ولی تا آخر 
  کنی.تنقالت به معده فرو می

شن میچراغ سینما که رو سمت هتلی که چند قدم پایینشوي و یکد بلند مینشوهاي  ست به  سینما را تر از 
  روي.دیده بودي می

  تونیم بهتون اتاق بدیم. این کار جُرمه.نه آقا! گفتم که! بدون کارت شناسایی نمی -

  من از راه دوري اومدم و جاي خواب ندارم -

  بکنمتونم کاري نمیمتاسفم ولی هیچ -

  اگه پول بیشتر بدم چی؟ مثال دو برابر ؟ -

  دهد.پاسخ می» 202اتاق شماره «آخر را با جمله  سوالمتصدي هتل 

  جنبندهایت میلب

  ».ام دارمزبالهي مشکالت را در کیسهحالل همه«
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هاي سرخ در باغسه لکه بودند.هاي سرخ به کار خود مشغول راه بود و لکهبهچیز روهمه ،در اتاق کنترل سفینه
شغول کار بودند و لکه سرخ که دو تا بزرگ و چهار رنگی را به پاي درختان میي آبیخروج م شش لکه  ساندند.  ر

ـــهر تر بودندتا کوچک ـــرخ در یک تخت عددبازي پالس بودند. دو در ش ـــده بودند و لکه س خواب ادغام ش
  شدند.ها باال و پایین میشماري هم در آزمایشگاه یهاي نیلی و سبز و زرد بدرخشیدند. لکهمی

ـــت به راههاي بخش خروج برگرفت و یکش را از مانیتورهرودي نگا ـــد. راس رو منتهی به فرماندهی خیره ش
شت که قبال دیده بود و میاي میدنبال آن لکه ست حریم خانهگ ست. با همان نگاه اول آن را دان سته ا شک اش را 

اونجا من نیست. موتوري، ژنراتوري، آداپتوري، چیزي شاید آنتی«از جایش جم نخورده بود. با خود گفت  دید. لکه
  »رم ببینم چی به چیهش نشدم. بعدا میانداختن؛ منم متوجه

  راست به اتاق هدایت سفینه رفت.با این بیانات از اتاق کنترل خارج شد و یک

و به ســمت بود هایش آهســته کننده اتاق هدایت، ظاهر شــد. لکه ســرخ قدملکه ســرخ رنگی بر مانیتور کنترل
و آبی در نوسان بود، لکه سرخ جلو آن نشست و آن را  سبزبه رنگی مابین  . کامپیوتررفتمیکامپیوتر اصلی سفینه 

  به کار انداخت.

شد و کامرنگ کامپیوتر رفته سرخ، آشکارسازهاي غولرفته از نوسان خارج  شد. لکه  سفینه را ال نارنجی  پیکر 
  راه اندازي کرد و کامپیوتر، بین صورتی و قرمز به نوسان درآمد.

سرخ به کامپیوتر زل زده بود و با حرکات تند و هیجان  سباتی که کامپیوتر تحویلزدهلکه  شتان، محا ش ي انگ
ها را صــورت دســتی آنخواســت خودش بهشــک داشــت و می شــانداده بود را بررســی می کرد. انگار به درســتی

  بیازماید.
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لکه ســرخ کامپیوتر را رها کرد و به ســرعت به ســمت تلســکوپ بزرگی رفت که بر بدنه بیرونی ســفینه کار 
  شد.اینچ قطر داشت از داخل ، هدایت می 16تر از گذاشته بودند. این تلسکوپ اپتیکی که کمی بیش

کننده بخش پژوهشی رودي بر مانیتور کنترل هدایت تلسکوپ نشست. تصویر متعجبدلی صلکه سرخ، روي  
ـــامل کنترل ـــمت کوچکی از اتاق هدایت بود که ش ـــد. این بخش، خودش قس هاي کنندهاتاق هدایت ظاهر ش

  شد.هاي موجود در سفینه میتلسکوپ

ـــویر د و بهکردنکار می ئیمرهایی بودند که در نور هاي این بخش، تنها دوربیندوربین  جاي لکه رنگی، تص
  .دادندمی ارائه  واضح

صورت خیس از عرق و چشم شد. محاسباترودي با  شده بودند به رصد مشغول   او   هایی که در حدقه گرد 
شان صله در ،جرم مشبک آن که دادند می ن سیار ايفا سبات روزد قرار نزدیک ب هاي ارد و این در حالی بود که محا

. ماسک اکسیژن را به دهان و بینی چسباند تا حداکثر تمرکز ممکن را براي مغز گفته بودندخالف این را اش گذشته
شم شمیممکن کند. چ ست گرفت. در این هنگام ها را به چ سباند و اهرم برقی کنترل را با دو د سکوپ چ هاي تل

صویر رودي  سیژنی  هاياتم تکتک انگار که  نمودمی چنین  ت  و سر از و شوند می تبدیل عرق به بلعد، می که اک
  .ریزندمی بیرون رویش

  امید از جا بلند شد.نیافت. خسته و نا شبکه موهوماو چهار ساعت متوالی رصد کرد ولی اثري از 

آهسته هاي اتاق کنترل محو شد و دوباره یک لکه سرخ به حرکت درآمد. لکه سرخ آهستهتصویر او از مانیتور
  .شد خارج آن از باالخره و کرد حرکت مانیتور  يبه سمت گوشه

  بالفاصه رودي از اتاق کنترل بیرون آمد و به سمت تختخواب رفت.

ی قرار داشت که اتاق کنترل، اتاق مثلث مرکز در درست و بود شاستراحت اتاق جاي ترینمیانی واب او، تختخ
ضلع سه  شکیل میهدایت و راهرو خروجی،  صی و کتاباش را ت شخ سایل  خوانه کوچک، در دو دادند. کمد و

 آسانسور تختخواب، راست سمت. اشغال کرده بود توالت و حمام را پا پایین و طرف باالي تختخواب قرار داشتند 
سمت چپ تخت هم یک مبل و کاناپه براي  .مانده را برایش می آوردفر روزانه مایحتاج و خوراك که بود کوچکی

 شده تعبیه سقف روي هم بزرگ مانیتور یک. بود موجود کاغذ از پر کشوهاي با  استراحت در کنار یک  میز تحریر
  .بود



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آبتین پوریاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ59

  نشر آواي بوف 

سفر پراینخودش  سبکجا را طراحی کرده بود. بعد از  ساختش را به  ستور  شتی پنج ماجرایش به زمین، د انگ
  گفتها صادر کرده بود. همیشه می

  ».هستندمانندي ، طراحان بینباشندچیز هم پنج انگشتی ها اگر هیچ«

شید ولی با یک  سمت کتاب، از آنغلت زدن کاملرودي روي تخت دراز ک ستقیم به  خانه طرف پایین آمد و م
شترکا ش رفت که حاال دیگر کوچک شتیپنجها و منهاي آنتیاز کتابم سی کرد ولی ها پر بود. کتابانگ ها را برر

شتن کتاب بلند کرده بود عقب کشید و پشت میز تحریر محبوبش  ستش را که براي بردا چیزي برنداشت. دست را
  نشست.
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شنوي که خسته اند. صداي ساعت برج را میي عظیمی از غم را در آن حل کردهآلود است و انگار تودههوا مه
  است. به تو رسیده دور یاز راه

  .است نداشته وجود وقتهیچ گویی که شود شود و بعد چنان محو میتکرار می مرتبهصدا شش  

ضاي مه شدن، آن هم در ف شهرصبح به این زودي از خواب بیدار  سرد این  آور به اندازه کافی مالل ،آلود و 
 فندك دنبال و کشــیمی بیرون جعبه ته از را ســیگار آخرین. نکنی فکر هســت که دیگر به تمام شــدن ســیگارت 

  .گرديمی

 در جوییصــرفه براي هرچند. نبود اســت، گرفته و ســرد  یک ماه پیش که به لندن آمدي هوا اینقدر که االن 
ش ن مردمزبا و داشتی دوست را لندن هذامع بودي، شده ساکن شهريحومه محقر اتاق یک در هتل جايبه مخارج،
  گرفته بودي.زود فرا را خیلی

شته از  2000نزدیک به  اطالعات  خیل عظیم آنکهجلد کتاب را در کتابخانه هاي لندن خوانده بودي و این، گذ
ت بر زبان و ادبیات انگلیسی هم ا، تسلطيبه مغرت سرازیر کرده بود بود که  هاانسانبه دست آمده از معاشرت با 

  عنوان ویراستار در یک انتشاراتی کوچک، کار بگیري.به و  کنیجایی که جرات  موجب شده بود. تا

ستاري کرده بودي  20طبق قرارداد،  سویه روز امروز، و  جلد کتاب را ویرا سابت  هواي این انگار ولی. بود ح
  .بزند همبه را تو کارپایان جشن تا کرده جزم عزم گرفته،

  یمه تاریک و تنبل وجودت را ناامید کنی.ن  دهد تامی نهایی را اولتیماتوم محکم، ضربه ساعت برجی، با هفت 
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  نشر آواي بوف 

ستمباید در محل کا 9ساعت  ضا کنی و د شوي، چند ام ضر  کنی ات را بگیري. چند ثانیه فکر میزد لعنتیر حا
  ؟ غر میزنی»تر نبودسرقت از کلیسا راحت«

  کلیسا شوي.هر دو یک اندازه سودمندند، چه به کتابخوانی کمک کنی، چه مانع از کمک به 

ـــیگار برگی که در دهان داري جهی، باقیاز جا می  گذاري،می اتکوچک  خوريناهار میز روي را  مانده س
سمی هايلباس شی،می را اتر شتیچهار پاهاي پو شاد دهان در را انگ  مطابق که حالیدر و  کنیمی فرو هاکفش گ

  ی.افت می راه به نداري، موبی سر پوشاندن در اصراري گذشته، ماه یک معمول

سوار میاولین اتومبیل کرایه ست می دهی. راننده اي که در حال چرت شوي و آدرس را به رانندهاي را  زدن ا
  گذارد.ها را روي دنده و فرمان میدست

  . شويمی گالویز انتشاراتی، با همکاري ادامه يوسوسه با و کنیمی فکر اتآینده به تمام مسیر را 

  .زندمی ترمز

  بفرمایید -

  مچکرم -

  شوي.دهی و پیاده میرا می کرایه

  نشینی تا وقت را بکشی.شناسی میاي که آن حوالی میگرفتهکت شبنمروي نیم

شه مغازه روبروییمی شی شی با تغییر انحناي قرنیه، بر بازتاب نور   بزرگی ساعت خواهیمی. کنی غلبه  اتکو
صب انتهایی دیوار روي که سمان ابري غم تالش. ببینی را شده ن صویر آ ست؛ ت باره محو بار به یکزیادي الزم نی
  .مانده ساعت نیم هنوز،. شود می فوکوس شود و عکس داخل مغازه، روي شبکیه، می

سانمثل  سیمان شیمی بیرون ،از جیب را دار درازها هندزفري  سل با تا ک سیقی، به تو  خیابان قال و قیل از مو
  .کنی فرار

هاي سحرانگیز ویولونیستی که آخرین همراه با آرشه افکند. پاهایتانگیز ویوالدي شوري در تو میغوغاي شور
  د. نکننوازد، شروع به حرکت میفصل ویوالدي را می
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ــنگدرختان مثل زغال. کنیبه اطراف نگاه می ــده اند و از دهانس ــیده براق ش و بینی رهگذرانی که  هاي تراش
  که انگار پیپ ناپیدایی در دست دارند.آید. چنانهاي متراکم سفید بیرون میاند دودها چسباندهرا به لبها پنجه

شاعر  شعري از  هایی که اش را در یکی از کتابکه ترجمه در تو زنده می کند  پارسی ياین تصویر تو را یاد 
  ویراستاري کردي خوانده بودي.

  زنند.تاه شده در کنار درختانی که بلورآگین شده و برق میمرده و سقف آسمان که کوزمین دل

  دارند.گیرد و قطعات کوچک هندزفري ارکستر باشکوهی را به تو ارزانی مینواي موسیقی اوج می

شدت میشدهپی پایت که گویی بر میخ لقدرهاي پیحرکت ساعد دست ي زانو آویزان است  گیرد و همراه با 
 که ايکوآنتومی در هم تنیدگی هاي  مثل درســـت  آید. ش پیچ شـــده به نوســـان در میجکه به آرن یویولونیســـت

  .بودي شانعاشق

شوند و زمینی پر از پدید میها ناو مغازه رود. خیابانمیت دربراي چند ثانیه هوشیاري زمان و مکانی از دست
شوري روي برفبرف و یخ، ظاهر می ستر پر ست نواختن حال ها درشود. ارک  انگیزدل هاي نت از را تگوش و ا

  .استکرده پر

 شده تشکیل رقصنده جوان دختر  یک و ویولونیست سالمیان مرد یک شان از یک مرد جوان پیانیست، گروه 
  کنند.ها را آب مینوازند و یخاست. نوازندگان با شور و حرارت می

  .ترسدمی پایشرد ماندن جابه از که انگار دارد رمیها قدم بدختر جوان آهسته و با احتیاط روي برف

خواهد با او رســد و میتو میکت کنار نیم، کشــند. دخترمیشــود و نوازندگان از نواختن دســت قطعه تمام می
  برقصی.

شده و بدون موسیقی نمی تاوري آسر باال می هاي دختر که تا ژرفاي شود رقصید. ولی نگاهبگویی قطعه تمام 
  لب هایت را به هم می چسباند.وجودت نفوذ کرده مانع  

بار یرند. اینگقطعه را از ســـر می ،نوازندگان شـــود.ت، صـــدا هم بلند میشـــوي. با بلند شـــدناز جا بلند می
سیمتر. چنان آرشانگیزتر و داغشور  سررا    خوارکوبند که گویی دشمنی خونها میدکشند و پنجه بر کلیها میه بر 
  زنند.برند و خنجر میمی
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  نشر آواي بوف 

ش را گذاري و گاه دستانش دست میکنی. گاه بر کمرگاهچسب را آغاز میگیرد. رقصی دلرا می دستتدختر 
رقصـــی. آنقدر پرشـــور که رود و تو همراهش میخواهد میعمل با اوســـت. هرطرف میفشـــري. ولی اختیارمی

  رند.گیشود و نوازندگان آرام می. قطعه تمام میزنندات یخ میهاي عرق بر پیشانیقطره

  صدایی تو را به خود می آورد.

  آقاي هریسون...

ندگی زمینی که براي ز نامی  یدن  ـــن غازهبا ش بار دیگر م یده بودي،  یادهات برگز ظاهر رويرو پیشها و پ ت 
  رویت ایستاده.هبینی که روبشود. مدیر انتشاراتی را میشوند. گروه ارکستر محو میمی

باشــید. لطفا بفرمایید بریم داخل  ماهرکردم اینقدر . هیچ فکرشــو نمیتیدداشــآه آقاي هریســون چه رقص زیبایی 
  دفتر تا به وضعیت قراردادتون بپردازیم.

سر مدیر راه میاي خجالتبا چهره کنی تا رسی مثل همیشه اطراف را برانداز میافتی. به دفتر که میزده پشت 
شده نظرت را جلب میاي که روي میهاي تازه باخبر شوي. کتاب تازهاز کتاب کند. کتاب وارونه گذاشته ز گذاشته 

  نمضمو این به نوشته شده. پشت جلدش متنی 

ــد می« ــک میدرخت، زمانی که رش ــت. اما زمانی که خش ــود؛ آنگاه میکند ظریف و قابل انعطاف اس میرد. ش
کنند. پس هرچه که میدلی و قدرت، همراهان مرگ هســتند. قابلیت انعطاف و صــغف، طراوت روح را بیان ســنگ

  »سفت و سخت شد دیگر پیروز نخواهد شد.
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  جشن بیچارگان

  آرتور درمانده

  شدهفراموش

  طالي ناب

  فقرا

  جهان مردگان

ستاري قبول کرده  ستهاي را کنار میکتاب هاي جدیدي که براي ویرا اي را با کوتاهی که خریدهگذاري. پیپ د
ـــتمیپر  یک،توتون درجه ـــس کنی. فندك زیپوي طالیی را در فرو می اشتنگدان ت را در آتشاکنی. بند اول ش

  کشی.هوه را پیش میق فنجان همزمان و دهیمی بیرون را بوخوش سفید دود گیري. دست می
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  نشر آواي بوف 

صورالبه  ساله را میمی تتالي دودهایی که جلو  ست  سی.چرخند، زونیاي بی هاي میان انبوهی از کتاب شنا
ــته و دودي متراکم ــس ــت فراگرفته را غارش  قطور نش  و دهان از آن دود و گرفته آتش مغزش گویی که چنان. اس

  نشیند.هایش میهاي بزرگ عرق بر شقیقهگیرد و دانهمی را سرش دور متراکی مه. است زده بیرون اشبینی

 را اندگرفته ریشــه انگلیســی مرغوب هايتوتون از که دودهایی مکیدن و کشــیمی ســر را قهوه  یک جرعه از
  .دهیادامه می

ضربه متوالی اهدیواري بزرگی که امروز خریدساعت سه   .دهدبروز میي پنجمین مرحله اعالم وجودش را با 
کند. تولید می توکوبد، حســی شــاعرانه در پیکر خانه می وار بر در وشــر بارانی که دیوانهســاعت با شــر ترنم زنگ

این باران را طلب  زیر زدن ، قدمتنتهاي تک ســـلولکنی تکخواند. حس میت میکشـــشـــی قدرتمند به بیرون
  د.نکنمی

ـــوي تا آماده قدماختیار از جا کنده میبی ـــوي. براي لحظهش قدم زدن در مانی. اي مردد میزدنی طوالنی ش
  ت؟هم زیر باران؟، عاقالنه اسشبی سرد، آننیمه

شته.که از وقتی به این خانه نقل است یآینه بزرگت پیش روی از  افتد.نگاهت به آن می مکان کرده اي وجود دا
شه مثل. زده زل ش یک زونیا به تو میان  حاال. شودمی محو لبخندت. کندمی اخم او ولی. زنیمی لبخند او به  همی

  .زندمی لبخند که اوست

تصویرت را دزدیده  اي است که شناسی، خیلی به تو شبیه است ولی تو نیستی. غریبهزونیاي درون آینه را نمی
  .استحرکت بی» تو کی هستی؟«زنی.شوي و فریاد میهایش خیره میدر چشم نفوذ کرده است. اتدر آینه و 

  رويیک قدم جلو می

  تو کی هستی؟ -

  دهیمی شبار مشت گره کرده را هم نشاناین

  درچشم.نگرد. چشمهمچنان ساکت و آرام به تو می

ــکوتاز بی ــت گرهحالتی و س ــده را در هوا میش متنفري. مش ــمکندنمیتاثیري بر او چرخانی. ش هاي . چش
  شد آینه را با یک قاب عکس اشتباه گرفت.زد میگاهی پلک نمیدوزد. اگر گاههایت میش را در چشمايقهوه
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شت شل م سمتهایت کامال باز میکم پنجهشوند. کممیهایت  شه ش برمیشوند. یک قدم دیگر به  داري. رع
  شوي.ت خجل میکنی و از ترسو بودنخفیفی در پاها حس می

  .کندمی نگاه مجسمه یک به دارد که انگار .کندمی انکار را  تصویر در آینه، همچنان به تو زل زده وجودت

سخت  اشه خیرهنفسی که در نگااعتماد به شکی  شک اینکه او، واقعی و تو، انعکاس تو القا می درنهفته،  کند. 
اندیشی که چرا باید د و تو همچنان به این میکنکوب میات را لگدسیخته، سینهگامان قلب افساربی هستی. ضربان

  تر باشد؟ینه، حقیقتیآ در منِ از  چیزي باعث شده منِ من، باور نکنم من انعکاس او هستم. این همه سال چه

 خودت ســمت به هایت پنجه. وكن گذاريمی آینه قاب پایینی لبه  ها را روي داري. دســتیک گام دیگر برمی
  يکردمی برانداز آن در را خود که همیشه مثل درست. می رود نشانه

  .بکشی خانه ت را به رخ خواهی شجاعتشوي میروبروي آینه می ایستی و به جلو خم می

زند. هایت زل زده و پلک میات. همچنان به چشمزنی. خود غریبهات زل میمغرورانه به خودِ تازه کشف شده
  ریزد.بار است و با هر پلک زدن، کوهی از ترس را در چاله درونت میش مرگسکوت

  کوشی بر خود مسلط شوي و ترس را بروز ندهی.می

ت در حالی که پشــت دســت راســت را روي گونه چپ ،افتیزمین می. می پردبه یکباره دســتی از آینه بیرون 
  نالی.اي میمالی؛ از درد ناشی از سیلی محکمی که خوردهمی

   لعنتی عجب زوري هم داره. من اینقدر قوي بودم و خبر نداشتم؟ 

ـــه ي پیراهنتات بیرون زده را با خونی که از بینی ـــلط میکنی. بهپاك می گوش ـــوي. از جخود مس ا بلند ش
  شوي.می

گیري و به سمت خواهد میدان را خالی کند، ژست میبازد ولی نمیمثل کسی که در یک مسابقه زورآزمایی می
ست یک آنتیآینه خیز برمی شته خیز تسمت به آینه   من جوان که درداري. با دیدن ژ یژه و به. خوريمی یکه بردا

  .است کرده وصل هم به را هایشلب و دماغ  که ردي از خون،
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  نشر آواي بوف 

شکلک در می آوري، کنی. خود در آینه، دست چپ را بلند میمانی. دست راست را بلند میکوب میمیخ کند 
ست  با احتیاط  روي.کند. نزدیک میعینا تکرار می شه. کوبیمی آینه بر د  کنیمی شامتحان هرجور. لرزدمی اششی

  ایده ندارد.ف

  دوباره آینه است و کار می کند.او رفته. یا اصال نبوده. آینه 

ــرفه می ــتر کثیف افتد. مییک قطره خون روي آینه میکنی. س ــت تمیزش کنی ولی بیش ــی با نوك. انگش کوش
  گذارد، یک لکه سرخ براق باقی میتانگشتمسیر دود و می ، لکهتشود. با مالش انگشمی
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اختراعات، پیرامون اختراع نخســتین ماشــین زمان قابل حمل توســط گزارش نهایی انجمن بین ســیاره اي ثبت 
  دگردمی اعالم شرح بدین  زونیا واسر

  .شد يگیربا توجه به مطالب ارسالی و مدعیات نامبرده نتیجه 

سیارهادعاهاي او که گمانه  شته تاریخ زمین را ایجاد کرده بودهایی از تردد هاي بین  به کلی مردود  ،اي در گذ
  . دنآیمی  لذی در که است بوده همراه اساسی  يها سوء تفاهم  شود. این گمانه ها بااعالم می مردودو است 

ــیاره زمین، با پدیده اي بنام دین 1    ــمند س ــت. در باور دین ،تمدن هوش ــده اس  غیر موجوداتی  ها،عجین ش
 این وجود. دهند می پاسخ را مردم نیک اعمال و روند می سیاره سطح به گاه و دارند حضور هاآسمان در ارگانیک
 را ها آن توان نمی و شود نمی تایید فیزیکالیسم، منظر از دارند، مشخصی هویت و  منا که ارگانیک غیر موجودات

ــر در گزارش هاي خود به ویژه به نام هایی مانن گونه عنوان به ــاب آورد. زونیا واس ــیفر،  دهاي کائناتی به حس لوس
شاره  لدوبی متاترون و ست برایمان  هاي دینی که از را در نمونه اي از کتاب  هس هر نام ما. کند می ا شده ا سال  ار

  یافتیم. 

شناسیم مع این به دانش، مفهوم زمین، سیاره در تمدن هوشمند 2 نایی که ما می 
ـــمند می نامند. وجود ندارد و افراد زیادي در زمین زندگی می کنند که خود را دانش

ـــیاري از آن ـــانه هاي  بس ـــان را نش ها، آثار به جا مانده از دوره هاي اولیه تمدن ش
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  نشر آواي بوف 

مستندي از حضور تمدن هاي سیاره اي تلقی کرده اند و آنچه به گوش زونیا رسیده 
  ت علمی ندارد.است نیز از همین قبیل است و سندیّ

سیاري از کتاب 3 سرب سانه خوانده،   هایی که زونیا وا ستان و اف ست دا  چون و ا
 ندارند، واضحی چندان بندي طبقه علمی، هاي کتاب و داستان،  يها کتاب زمین، در
این  بعدي هاي گزارش در او. است واقعی مطالبشان که شده سوء تفاهم این دچار او

  ها را اصالح کرده است.سوء تفاهم

سیاره زمین، برخی پدیده هاي عادي و 4  و دنشو می شمرده مقدس ساده،  در 
ـــمانی را آن ـــق را مثل تولید براي موجودات طبیعی تالش مثال. پندارند می آس  عش
ــعره مدحش در و نامندمی ــروده  اش ــر زونیا. جدي کامال طور به هم آن. اند س  واس

ان ارســال کرده که این فعالیت ها، به دو دســته زمینی! و یمي برابیشــمار هاي کتاب
ها از این  اود. نشوعشق نامیده میآسمانی! طبقه بندي می شود و به ترتیب، هوس و 

سیارهاي از گونهدچار سوء برداشت شده و عشق را هدیه نیز اي تلقی کرده هاي بین 
  .است

ـــین خود  5 ـــر گفته هاي پیش و به  پس گرفتهرا در آخرین گزارش، زونیا واس
  صراحت، خود را اولین موجودي دانسته که از سیاره مذکور دیدن می کند.

 ســیاره کاشــف اولین عنوان به  نجمن ثبت اختراعات بین ســیاره اي با اتفاق نظر، نام زونیا واســر رااین، ابنابر
  .رساند می ثبت به حمل قابل زمان ماشین مخترع و زمین

  میشا از جاي خود بلند شد و بعد از تشکر، جلسه را ترك کرد.

ــتش،  ــنیده اش گیرنده از را مجمع اعالمیه  را دید. آري» آري«در راه، دوس ــریک براي و بود ش ــدن ش  در ش
  .بود رفته شاستقبال به میشا خوشحالی

   
    



 انتقال ابديــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١۵ بخش

AVAYeBUF.com 

  

  15  

  

صبحگاهی  شیک  شمانجام بود. لکه  حال در ک سرخ، جلو چ سبههاي  گر و تیزبین رودي به نمایش هاي محا
شته بود. همه درآمده بودند.  امروز. بود زده غیبش که متجاوز سرخ لکه جزبه  چیز عادي و طبق روال چند روز گذ

  .نبود از او خبري هیچ

سبت به آن لکه، یک ستگی پیدا کرده بود. هرودي ن شناخت. حتا نمی چند نه او را دیده بود و نه میرجور دلب
  شد.دلش برایش تنگ میولی من است یا یک ژنراتور. دانست که آنتی

ـــیم پیچ براي دوربین . را ها فرقی نمی کرد که حرارت قلب و رگ و پی را دریافت کنند یا حرارت آهن و س
، ترسرخ است. هرچه گرملکه گرم، چیزهر. کندمی کار مشخص قانون یک طبق همیشه و است فروسرخ فروسرخ،
  او این را می دانست اما باز هم دلتنگ لکه بود. تر.سرخ

شیده بود و خاطرات بی دورانیناگهان روزهاي زندگی در زمین را به یاد آورد.  سال طول ک شماري که چهل 
ـــده بود که نمیانگاهش بر مانیتور بود ولی در مغزش خاطر برایش آفریده بود. ـــت ت روزهایی تداعی ش توانس

  شان کند.فراموش

وآنها  کردندنمی رحم هم طبیعت هايقانون دانی که به اندازه شیاد دیده بود. شیایادش آمد که در زمین، چه بی
  .کردندمی مصادره خود نفع به را 

  برداري کرده بود.مایه کالهبه ویژه خاطرات مردي در مغزش می لولید که فروسرخ را دست 

کرد. برداري میهاي مختلف عکسلوح در طول موجهاي ســادهانســان ردي بود که ازنمآن مرد، پزشــک ناجوا
سرخ شانهاي بدنفرو صویر به را شانروح شان می داد و با این ادعا که شان را ن شیده ت سه را هاآن است ک  سرکی

  .کردمی
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  نشر آواي بوف 

سیار فراگیر بود و کتابکه هاله نامیده می پدیده اي در آن روزها، باور به چنین  سشد ب یاري پیرامونش هاي ب
  نوشته شده بود.

  .کردندبرداران مدرن، چگونه جیب مردم ساده را خالی میدیده بود که کاله

 مثل که. بود هدایت اش بود که صــدایی او را به خود آورد. صــداي آژیر اتاق غرق در خاطرات دردآور زمینی
 ،سرعته ب بودند و این خبر خوبی بود. جدیدي کشف کرده ، سیگنال گویا آشکارسازها .زدمی زار گرسنه کودکی

سی ساند و برر سیگنالخود را به اتاق هدایت ر شینه ، هاهاي معمول را انجام داد.  شبکه مرموزاز پو بود و  همان 
  شده بود. براي چندمین بار ردش گرفته

را در ش، آنمحاســـباتکرد این بود که اش میاین خیلی خوب بود و او را شـــادمان کرد ولی چیزي که کالفه
  دادند. درست مثل دفعه اولی که آن را دیده بود.اي بسیار دور نشان میفاصله 

سی کرد، همه طول موجسیگنال سانهاي ها را برر ضعیف یک شتند و خیلی   تر از چیزي بودند که قبال فکردا
  کرد. بعد از چند دقیقه هم به کلی قطع شدند.می

شد و با قدم درهم از اتاقاي با چهره  ست به جلو هاي بزرگ، یکهدایت خارج  صی کتابخانه  را  .رفت شخ
شمند این به خاصی عالقه او. پرید تخت روي و برداشت خیام کتابی از   و ممتاز ايچهره   را او و داشت شاعر دان

  .دانست می متمایز

  اي دل تو به اسرار معما نرسی

  در نکته زیرکان دانا نرسی

  سازبهشتی می اینجا به می لعل

  کآنجا که بهشت است رسی یا نرسی

   .کردمیگرما تولید  اوداد و در خیام همیشه به او آرامش می اندیشه

شد نیمه سیده بود.در حین مطالعه به خواب رفت و وقتی بیدار  هایی که در خوابیبه بی آمدیادش  شب فرا ر
  .گذراندمی خوش و کرد می سفر زونی با که هاییشب. داشت نویسیداستان زمان 
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را نداشــت.  توانش اش را نداشــت. درواقع نگاه نکرده بود. حوصــله ایی ذآن داســتان کخیلی وقت بود که به 
دانست. براي رودي ذاتا مغرور بود و تحمل شکست را نداشت. داستان زونی را یک شکست بزرگ براي خود می

  کند. شهمین وجودش را انکار کرده و کوشیده بود فراموش

لکه سرخ متجاوز بود که برگشته شب دیگر نخوابید. براي سرکشی به اتاق کنترل رفت. اولین چیزي که دید، آن
  .بود رفته ترعقب ،شده عوض جایشفقط . کرد می خودنمایی روي صفحه مانیتور بود و 

 هرچه« جمله با. گرددبرمی دارد  ها ســردرآورده و حاال منی بوده که اشــتباها از این نزدیکیفکر کرد حتما آنتی
  .کرد ترك را کنترل اتاق و  کرد راحت را خودش »شد تمام بود

شامل میوهبود و می گرسنه سبزيخواست چیزي بخورد. خوراك او  شد می بخارپزجات هاي تازه، حبوبات و 
 شبیه بسیار که کردندمی تولید ها،کارخانه در  نوعی خوراکی هم  .شدمی داده پرورش خروج که در باغ ها و مزارع 

ی بعد از سفر به زمین از آن ول داشت زیادي عالقه خوراکی این به رودي. بود مصنوعی کامال ولی بود قرمز گوشت
  .و صرفا براي تامین انژي آن را می خورد. لذتی در کار نبود متنفر شده بود

سمت آسانسور خوراکی  قدم دو و پرید جا از آژیر مانند جیغ صداي با کرد، باز را  ها رفت. همین که درآن به 
  .رفت عقب

  تگرف سر از را هامحاسبه. رساند هدایت مرکز به را خود فاصله بال

  انگیز.شگفت کننده بود و هم لاش تازگی داشت. هم خوشحدید، برايچیزي که می

شبک سازها پیش جرم م شکار صویري که آ شبک الیه دو نهادند، اوروي شکافته بود. ت سجم م  یک که بود من
  شکل در آن ایجاد شده بود. درست مثل سیم پرچین که بخشی از آن را بریده باشند. v شکاف
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  پس شما اصالتا انگلیسی نیستید آقاي هریسون؟ -

اگر مصــداق ملیت را زاده شــدن در خاك می دانید، بله من اهل این کشــور نیســتم. موطن من بســیار  -
  شوم اگر بیشتر در این باره کنجکاوي نکنید.ممنون میدوردست است و 

شما بخواهید. با اینهر - صیل  وجودطور  ستید. زبانشما به معناي واقعی کلمه یک ا  در را   مانزاده ه
 از بهتر و بیشـــتر هم مانرســـوم و آداب به کنید، می صـــحبت زادهنجیب یک از بهتر حتا و اعال حد

  .نامممی زادهنجیب یک را شما من. وفادارید ما خود از بسیاري

  کوشی با نهایت ادب پاسخ دهی.رویت نشسته خیره می شوي و میزاده اي که روبهبه مهمان محترم و نجیب

ــت. مردي نجیب ــاراتی اس ــتان مدیر انتش ــتان.زاده و از خانوادهاو از دوس ــیل انگلس قد بلند و هیکل  هاي اص
  آید.او نمیبه  گششکم بزرولی اي دارد. ورزیده

شده و خانه ستمزدت زیاد  شهر خریدهاز وقتی که د شباي گاهاي بزرگ در مرکز  صرف گاهی براي  شینی و  ن
  گیريمشربی است. گفتگو را از سر میشوي. آدم خوشش میچاي میزبان

صیلالبته در نجیب - سور ولی زادگی و ا ست پروف شکی نی ست که چرازاده بودن من هیچ   سوال این ا
  دانید.وطنان خود میزادگی را منحصر به همنجیب شما

 آگاه هاآن اصول به بنديپاي و هاسنت داشتننگه زنده اهمیت  ت و شما حتما ازسا دیرینه رسمی این -
  .هستید
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زاده نامیدن . هرچند ممکن است بعد از این سخن، در نجیبپرفسور اجازه بدهید با شما مخالفت کنم -
ها و رسومی محترم و الیق من، باورها، سنتاز دید  خرم.ولی آن را به جان میمن دچار تردید شوید 

  اند که در جهت رشد، تعالی و بالندگی انسان باشند.وفاداري

  شوند؟شمردید در چه چیزي خالصه میها که برو این -

  .شناسیمی را اندشده ورشعله اششده تنگ هايمردمک سوي آن  رد که  رپروفسو  نخش و خشک  افکار

ـــت که دروغ نمی - ـــور... تنها خرد اس ـــت از غلط، خرد جناب پروفس گوید. یگانه راه تمیز دادن درس
  .است خرد کند،می فاش را هاسنت بودن ارزش بی یا ارزشمند که مالکی  تک

  و خرد چیست؟ -

  دهییبینی. ادامه مهاي خشم ناشی از تعصبی چند هزار ساله را می در این سوال پروفسور، رگه

ساخته میزاییده ،خرد - ست که در کارخانه عقل و علم،  صول پیچیدهي آگاهی ا ي این شود. خرد، مح
ست. ست و بدون عقل، علم بی فایده.  ارزشبدون علم، عقل بی کارخانه ا علم و عقل، خرد را پدر وا

  و مادرند.

سخنان خود به وجد می شوي و ادامه از  ست داري از جا بلند  شورتر ادا کنی ولی رانیسخنآیی. دو ات را پر
  .مانیکنی و منتظر واکنش پروفسور میزاده نیست. سکوت میدانی این کار، در شان یک نجیبمی

شرده میشده و لبهاي تنگبا همان مردمک  کند. چند لحظه بعد ت میشوند نگاههایی که محکم روي هم ف
  گویداش از پاسخ را پنهان کند مینوعی درماندگیخواهد مسیر گفتگو را عوض کند و به گویی می

شــود از بین برد. هاي خانوادگی را که به راحتی نمیعقیده ام. ولی خب ســنتالبته من هم با شــما هم -
  ؟!فهمید.منظورم را که می

  گیردش را از سر میبدون اینکه منتظر جوابت بماند، حرف

 به  نگاه. گذاشتممی پا قدیمی هايسنت روي و بودم سرکش  نوجوانی،راستش را بخواهید من از همان دوران 
صلهبی و پیر که نکنید االنم سور صداي تن. شودمی ترمطیع شودمی پیر وقتی آدم .شدم حو . رودمی باالتر پروف
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آید. میتر جلو و خوردمی  یتکان نشسته راحتی مبل روي که طورهمین. شود تهییج هایشسخن از که اوست نوبت
  ددهمی ادامه نشسته مبل  هلب روي و شده تر راست کمرش  در حالی که

ــنت خانوادگی ــتم و علیبراي همین هم برخالف س ــت و میل او که مان روي حرف پدرم پا گذاش رغم خواس
  .کردم عمل شوم کشیش و بفرستد کلیسا به  دوست داشت مرا

  گویید پدرتان دوست داشت کشیش شوید؟می -

  دوست داشتن نبود. اصرار بود. داي من!خ -

  گوید اش بدهد با صداي خفه می هاي صوتیکه زحمت زیادي به تارشود و بدون اینبه سمت جلو خم می

  »ها ایمان ندارممن اصال به خدا و اینجور چیز« 

  اي استاد هستید؟راستی آقاي پروفسور شما در چه رشته -

  م.شناسی در دانشگاه هستمن صاحب کرسی زیست -

  .درخشد می  تمغزیکه می خوري. برقی از یک اندیشه در  -

  چقدر خوب. من هم زیاد با رشته شما بیگانه نیستم. -

  چطور؟ -

  چیزهایی.از عالقه زیادي به ژنتیک دارم. چیزهایی هم بلدم. راستش کمی بیشتر  -

   اند.بخو اتت را از چهرهکند. انگار سعی دارد میزان دانشخیره نگاهت میپروفسور خیره

  کردم. شما ویراستار و ادیب هستید. ولی من فکر می -

  نکند این هم سنت است؟ ؟باشد  تواند ادیب همیک دانشمند نمی -

  ي سوالت را کند کنی.زنی تا تیغ طعنهلبخند می

. کنیم اطالعات تبادل هم با   کنم به دانشــگاه ما بیایید وآقاي هریســون من رســما از شــما دعوت می -
  .کنید استفاده ما مجهز آزمایشگاه از داشتید نیاز که موقعهر توانیدمی درضمن
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  کند.ت را تزیین میلبخند پهنی صورت

  خاطر من خواهد بود.دانشگاه شما باعث افتخار و مسرت حتما جناب پروفسور. حضور در -
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سور میصبر  شینی. اتاق او یک ندلی راحت اتاق کار پروف ست متري 25 چهارگوش  ن  بلندي سقف زیر که ا
ست محبوس ست. ا سایی همان سقف مثل در سیر که کلی سیح هايتندیس جايبه فقط. داد تغییر را اتزندگی م ، م
  اند.گوشه اتاق گذاشته، جیمز واتسون و استلی میلر در سه داروین هاي چارلزمجسمه

شناس بر آن تکیه زده است. روي میز، چند زیستاي قرار دارد که پروفسور ندلیصیک میز چوبی بزرگ جلو 
سته سکوپ عتیقه که روي لوله درازش کندهجلد کتاب زرکوب، یک پیپ د شده و چیزهایی بلند، یک میکرو کاري 

  شوند.از این قبیل دیده می

سر پروفسورچشمی، لپتر مثل تلفن، میکروسکوپ دولوازم مدرن  تاپ روي میز دیگري قرار دارند که پشت 
 و رودمی کاربه دوستانه تشریفات براي فقط اتاق، قسمت این رسد می نظر به. است طرف اتاق قرار گرفته و در آن
ـــتاد ترجدي و کاري هايمالقات ـــور یک پالتو بلند قهوهپذمی انجام اتاق مدرن بخش در اس اي بر تن یرد. پروفس

  .کردي کشف بودي شده اتاق وارد تازه وقتی را این. است نبسته را اشپایینی هايدکمه که دارد 

شـناسـی و ت کرده بود، هرچه کتاب دم دسـتت آمده که به زیسـتابعد از اینکه پروفسـور به دانشـگاه دعوت
 را سکوت کوشی می. اينشسته مرموز دانشمند این جلو کامل آمادگی با االن و ايشد را خواندهژنتیک مربوط می

  .بشکنی

سور به نظر  شده پروف شکیل  شما چرا همه موجودات زنده روي زمین از چهار دي ان اي خاص و مشخص ت
  اند؟

ساده  سوال  شود به پیشانی پروفسور خیره میو نادرست تو  به امید اینکه  شوي. آغازگر یک گفتگوي توفانی 
  سر بلند می کند
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نگاه اول فکر  وجوري دارید. جوري که آدم دري جمعآقاي هریســون، شــما صــورت زیبا و جمجمه -
اید که چرا ســاز جهان آن را ســاخته اســت. تا حاال به این فکر کردهترین تندیسســلیقهکند خوشمی

  اینگونه اید؟

  کوشی پاسخ مناسبی بیابی.مانی. میربط، عجین شده متعجب میاز جواب عجیب پروفسور که با یک سوال بی

  خب من اینطوري هستم چون باید باشم. -

  سر بزرگ و پر مویی بودید کار دنیا لنگ می ماند؟ صاحبهم مثل من  یعنی اگر شما -

ام چون هســـتم و این هیچ دلیل خاصـــی ندارد. چرا باید پشـــت هر منظورم این بود که من اینطوري -
  چیزي، دنبال دلیل بگردیم؟

  پروفسور لبخندي می زند که رنگ رضایت در آن هویداست.

   

ست - ست در ست ا صادف يپایه بر جهان من، داناي دو ست ت  به ما که ندارد ايعقالنی دلیل هیچ و ا
  دالیل فلسفی باشیم دنبال

  ات به دهان پروفسور اشاره رفته می گویینگشتا که حالی در و چرخد می هوا در راستت دست  

 اي ان دي چهار از موجودات که بگویید خواهید می شـــما. پروفســـور کنم متوجه منظورتان شـــدم فکر می 
  .کرده حکم چنین تصادف چون صرفا اندشده تشکیل

 هفت پرسیدید چرا از می شما االن بود اگر به جاي چهار، هفت اگر نکنید شک. هریسون آقاي دقیقا -
  ؟نوع

شند گرفته شکل دیگري سیارات در موجوداتی اگر چی؟ دیگر هايسیاره در  -  کنید می فکر شما با
  ؟اند شده تشکیل هااي  ان دي همین از هم هاآن

توانیم با یقین بگوییم که چنین موجوداتی، وجود توان با قطعیت گفت. ما حتا نمیخب این را نمی -
عدم  یا  ید بر وجود  با قاد دارم اول  یا خیر. در واقع من اعت ند  مدن و موجودات این  دار  هايت
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ـــاناحتمالی ـــانجزییات به بعد ؛مکنی تمرکز ش ـــتانی. بپردازیم ش بن و کر درگیر هنوز که دارم دوس
سیوم شته سیلی سر و کار دارم. هستند. ولی من فقط با وجود دا  را شانبودن و هستند که هاییآن ها 

  .داریم یقین

ــما یعنی - ــود، اثبات بیگانه هايتمدن وجود که زمانی تا گویید می ش ــانجزییات پیرامون نباید نش  ش
  ؟کرد تحقیق

ــتدل دال بر وجود تمدن دیگري در  مدرك یا رد یک حداقل که زمانی تا گویممی من - ــتند و مس مس
 علمی کار شودنمی ایم، سر نخی نداریم. و بدون سرنخ هم جاي دیگري از کائنات به دست نیاورده

  دانشمندان نه  است فالسفه کار این. کرد

سفه داري را به رخشوي اطالعات مفصل و پر و پیاي ترغیب میبراي لحظه بکشی. ولی از اش  مانی که از فل
  . ترسیمی  بحث کشیدن درازا به 

ست هايزمینه در که دانیمی شمند مرد این با قیاس قابل تاطالعات شناختیزی ست دان  به را بحث اگر و نی
ــفه يراههبی ــانی فلس  در ندارند، کافی دانش چیزي درباره وقتی که هاییآدم. ايکرده رفتار عوام هايآدم مثل بکش
شان زنند و با ایجاد خلل، میمیر ب ها،بحث سخن را به جایی که دوست دارند، بکشند. مغلطه کردن را در  کوشند 

   اي اخالقی، سر صحبت را منحرف کنی.کوشی با شیوهبینی. میخود نمی

کند حس خوبی نداري. یا او پروفسور نیست یا اي به غلط بودن سوالت نمیاز اینکه پروفسور هیچ اشارهولی 
افتد. نکند در هر دو حالت به شعور تو توهین شده است. شکی در دلت می بیند.هاي جدي نمیرا در حد بحث تو 

  اش را بگیري.کوشی مچاست؟ او پروفسور است؟. میات انداخته. اینجا واقعا دانشگاهور کل دستطاو به

   

   ؟کجاست شما راستی آقاي پروفسور آزمایشگاه  -

  .خالص می کندچوبی سنگین پشت میز  از را خودش ، شودمی  بلند تنومند پروفسور 

  

  با من بیاید آقاي هریسون -
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  تواند از آن رد شود.کند. در باریکی که فقط یک نفر میروي. دري را باز میدنبالش می

شم را نمیرود و تو به دنبالش داخل میجلو می شم، چ ست. چ ستاد فکرت روي. تاریک و تنگ ا بیند. گویی ا
  خواندمی را

  نگران نباشید آقاي هریسون. همینطور دنبال من بیایید. -

  .نیست هم دیگري چاره -

شانهاهاي داالن، هدایتدیواره سبیدهت می کنند. روي دیوارهایی که تقریبا به  ست میهایت چ شی و به اند د ک
  روي.پیش می

  گویدپروفسور یک دفعه می ایستد و تو محکم به او برخورد می کنی. می

 .رسیدیم دیگه خب -

  شود به همان اندازه باریک است.باز میکه تابد و دري شعاع نوري می
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تنگی به او دست داده بود که آثارش یک نوع دل کرد.رودي پشت میز تحریرش نشسته بود و به زمین فکر می
  کنم. من که زمینی نیستم.کرد. بغض؟ نه من بغض نمیمی لمسرا در گلو 

  اندیشید.اش میهاي زمینیحالی که به خاطرهاین را رودي گفت در

ها سکونت داشت را هایی که در آنکرد اسم مکانخطی میرویش را خطه نشسته بود و کاغذ پیشکهمینطور 
  نوشت تا از میزان دلتنگی بکاهد.روي کاغذ می

  تو. قاهره. ریودوژانیرو. دهلی. لندن. مادرید. غزه. نیویورك. گاالپاگوس. تهران. سیدنی. کیو

شامل می 137باالیی که فهرست بلند واقع او دلتنگ زمین . درنشد دلش آرام  شد نوشت ولی شهر و جزیره را 
ـــید. ترس از مرگ، در نبود. ناراحتی نهادینه او ازاین بود که می ها دلتنگی نقابدید هرگز به جاودانگی نخواهد رس

  بروز کرده بود.

  اند.ها نیز چنینبسیاري از انسانچه بسا 

سانی، ثوابت، علومااخالقیات، معنوی شعر، موسیقی، نقاشی، رمان ،... اینهاان شکل،  دیگر همان ترس  هايها 
  بزرگ و قدیمی نیستند؟

جز امید، مگر به چیســـت؟ زنندش چنگ میگویند و بر ریســـمانمی این همه از آن ها انســـانکه » امید«این 
  کند؟تر کردن رنج و محنت، کار دیگري هم میطوالنی

ستان. مگر به شعر، دا  آید.جز تولید لذات کاذب، کار دیگري هم از دستشان برمیهنرها چه؟ موسیقی، نقاشی، 
  دانند؟شود با دارو هم تولید کرد. چرا این را مضر و آن را مفید میهمین لذات را می
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رسد ي که با قرص و کپسول به مغز میآید و اندروفیندست میکه از تماشاي یک اثر هنري به نیبین اندروفی
   چه تفاوتی هست؟ 

  معتاد وجود دارد؟مغز یک پندارند؟ مگر چه تفاوتی بین مغز یک عاشق و چرا عشق را واال و اعتیاد را دون می

  دادند، جوابی بیابد.که مغزش را ورز می ییاهکوشید براي سوالرودي در دریاي افکار غرق شده بود و می

  نزدیک شده بود. ،جرم مشبکرفت.  هدایتکرد. به اتاق ش را پارهپریشان رشته افکار ،صداي آژیر
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  کنیپروفسور داخل می رود. کارش را تکرار می

  است.گذاري که از تجهیزات پژوهشی لبریز دو ثانیه بعد، در اتاق بزرگی قدم می

 اتاق انتهاي هايفقسه در که جلد کتاب  400تا  300 نمونه، قفسه 20 سفیدرنگ، دوچشمی میکروسکوپ   10
رویت هدهی. پروفسور روبدر نگاه اول تشخیص می را آزمایشگاهی ظرف و لوله نامشخصی تعداد   و اندشده چیده

  کند.ها را باز میایستد، دستمی

  !اینجاست -

 کتاری داالن آن پس در و اینجا چرا آخر ولی کنم پنهان را امخوشحالی و هیجان توانم نمی -

  گویدرود میها ور میپروفسور در حالی که با فوکوسر یکی از میکروسکوپ

 نرســیم، شــک به تا علم در. حقیقت مکان، این و بود شــک داالن، آن. اســت شــده حســاب چیزهمه اینجا -
  .نماید نمی رخ یتواقع

  .امشده روروبه فاوست دکتر با کردم فکر ثانیه چند براي کنید باور پروفسور آقاي اوه -

  می خندد
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ــبیه چه - ــاید. جذابی و جالب تش ــود باورتان ش  مرا ی افراد زیادي بودند که وقتی داالن تنگ و تار ول نش
هم هرچند خود شما  .ترسند نمی ها شک از که است کسانی به متعلق اینجا. برگشتند راه نیمه از ، دیدند

شتباه شانهرا جا گفتن توالی ملکولی و دي ان اي تان در جابهبعد از اینکه من ا شزد نکردم ن شک گو هاي 
  در چهره نمایش دادید ولی خب از داالن گذشتید. را

  .اندازدمی یونانی جمله یک یاد مرا شما سخن این -

  کند.ماده کرده اي را بیان میآ  مغزت در که ايجمله رسا صداي با خواند.می را  مغزت هم باز  پروفسور

  .ایرانی -یونانی ايجمله البته . ندارد شاهی يجاده علم، -

  یگویمی . رودمی نشانه سمتت به اشاره انگشت با آمده وجد به که حالی در پروفسور

سون آقاي .بود نظرممد جمله همین دقیقا - ات قرار دارید. حتم دارم به معلوم از باالیی سطح در شما هری
سته اید. بیخود نیست جناب   تعریف شما از آنقدر والتر جز ادبیات و ژنتیک، به گل هاي دیگري هم آرا

  دکن می

  افتی.شمارت میتمام بیشنوي به یاد کارهاي نیمهنام مدیر انتشاراتی را که می

ـــتاد. و حاال اگر اجازه بفرمایید من رفع زحمت کنم. - ـــده که  مچکرم اس کارهاي زیادي در خانه تلنبار ش
  حضور مرا می طلبد.

  .دهیمی تشخیص پروفسور لحن و چهره در را خوريدل و ناراحتی هايرگه  

 نجا هستم.ای شما حضور خاطر به صرفا. دارم مشغله هم من. هریسون آقاي دانیدمی صالح طورهر -

  شود.گوید و از اتاق خارج میاین را می 

ست رنجش موجب اینکه از شمندت دو شه درونت در وجدان،عذاب یک نهال اي،شده دان  خود با. دواندمی ری
  .کنیمی فکر

  میارم.رم دفترش از دلش درزنم و زود مییه چرخی می

  سان.ست. سه در عینا یکافتد. در نیست، درهات به در اتاق میداري. چشمبا آرامش دو سه قدم در اتاق بر می
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شار  تبه مغز ست، سختی کار. شده خارج در کدام از او بیاید یادت تا آوريمی ف  مثل را چیز همه تو مغز نی
  .رويمی در سمت به راستیک و شوي می منصرف  آزمایشگاه در زدنچرخ از. کندمی ثبت عکس،
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  ات آن را فشرده باشد.سایهشود. انگار که سنگینی میکنان بازقژ ،هنوز دستت به دستگیره نرسیده که در

خود را  ،داري. با فشـــارمیگشـــاید. قدم اول را با آرامش خیال برت دهان مییداالن تنگ و تار شـــک، جلو 
صیقلی، جا می کالي دیوارهاي خنهالب شده. به پهلو میکنی. انگار تنگو  تر حرکت کنی. فشار چرخی تا راحتتر 

شانه ها و بازوهایت رحم نمی صري شدیدي که به  شار مخت شتت را قلقلک تبدیل کرد، به ف شکم و پ شود که  می 
  شماري.ها را میقدم کنی. شروع میدهد. حرکت خرچنگی را می

  ...یک دو سه چهار پنج

دهی در را فشار می ،. با آرنجمی رسیبه در خروج  رسی. باالخرهبست میبن به  شماري،سی و هفت را که می
ــتولی باز نمی ــود. دس ــکم، قالب میش ــربه میها را زیر ش ــودزنی. خبري نمیکنی و با بازو ض تکان اي ذره .ش

  .انگار قفل است. یا اصال در نیست. ممکن است راه را اشتباهی آمده باشی .خوردنمی

 مترمیلی چند کنی. تر به در یا دیواري که راهت را بســـته وارد میاي محکمکوشـــی. ضـــربهیک بار دیگر می
شتباه را راه پس. رسدمی چشمانت به نور کمی و شودمی جابهجا  پاي کنی؛می جمع کمر در را نیرو همه. نیامدي ا
دهی. چند ســانتی متر باز می می فشــار بازو و پهلو باســن، ران، راســت، زانوي با زمانهم. کنیمی گاهتکیه را چپ

 رشــود. مقدادر کامال باز میدیگر ت را میان شــکاف باز شــده فرو کنی. با یک ضــربه محکم شــود. آنقدر که کفش
سرفهزیادي گرد و خاك به همراه نور وارد می خزي. مثل کرمی که از زیر خاك بیرون کنان از داالن بیرون میشود. 

  آید.می

سالکنی. اطراف را برانداز میها را پاك میگرد و خاك چشم ست کنی. اتاقی قدیمی و متروك است. انگار  ها
ــیده، گلیکاه هايدیوار. کنیمی برانداز را داري. اطراف آنجا را ترك کرده اند. قدم برمی ــقفی پوس  جا چنداز  که س

شانی هیچ. زنیمی قدم هاخاك اليالبه. کرده ایجاد خاکی هاي تل  و فروریخته شگاه یا از  ن سور و دفترش دان پروف
  نیست.
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. نیست کار در دري. برگردي  گردانی که از همان در و راهرو، به آزمایشگاه برمی اي. سرشاید راه را اشتباه آمده
  .مسدود و گلیکاه دیواري. شده دیوار جنس از در،

هایی اند. بطريبینی که از زیر یک تل خاکی بیرون زدهوسطایی را میآن طرف اتاق، وسایل آزمایشگاهی قرون 
  اند.هاي زمخت رنگی ساخته شدهکه از شیشه

شده که رنگ و روي تل یک اند یا نوشته. کنار شان رفته و مشخص نیست نقاشیبر دیوارها، تابلوهایی نصب 
خورد. معلوم است روزگاري میز بوده. هنوز م میپایه بزرگی به چشهاي رنگی را در خود دارد چارخاکی که شیشه

  هم هست ولی زیر نیم متر خاك و غبار.

شبیه   برگی از یک است.  کاغذ. بر می داري نگاهش می کنی. مقواچیزي آنجا نظرت را جلب می کند. چیزي 
ـــتمال و بادهاي تندي که از ریهکتاب.  یز که نه. فقط از کنی، تمکنی تمیز میها خارج میگرد و خاکش را با دس
  خوانیشوند. میی. نوشته هاي روي کاغذ هویدا مینهایش کم میککثیفی

هاي ام. گاهی مردم با سلیقه خودشان نامنام من هیچ است. همیشه همین بوده است. هرگز نام دیگري نداشته«
  کنند ولی اصال به دلم نمی نشیند.دیگري برایم انتخاب می

رم و اهل کجا هستم. از محل و زمان تولدم اطالع دقیقی در دست نیست. ولی عموما دانم چند سال دامن نمی 
سرزمین هفتاد و دو ملت میمرا زاده ضان پیوند زدهي  ستم. دانند و تار و پودم را با جوکیان و مرتا اند. من این ها نی

  نیستم.کنند ولی من آن هم نامه ام ذکر میگاهی حتا نام معبد لینگا را هم در زندگی

یابد ببخشم. هر که با من پیوند بخورد، ده برابر قدرت می ارزش   دیگران به توانم می ولی نیستم ارزشمند من 
  .شد خواهد خفیف برابر ده کند، دوري من از و هر که 

 آنکه حال... پنج چهار ســـه دو یک. ببینند یک از بعد بینند. چون عادت کرده اند دنیا را از اکثر آدم ها مرا نمی
  .دارم تقدم اینها همه بر من

  .ماند خواهد راز یک من هویت شد. مع هذا خالق جهان هستی منم و اگر من نبودم سنگ روي سنگ بند نمی
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 یک تخیالت در تنها شــاید ي دیگري مرا در خواب دیده اســت. کســی چه می داند شــاید یک نفر در ســیاره
سنده ستم زنده فانتزي ينوی سی شاید. ه ستم آینه در انعکا سته کارا هم شاید. پنداردمی واقعی را خود که ه ش کتر 

  کننده که نویسنده اش مرده یا آن را نیمه کاره رها کرده است.رفته اي هستم در یک داستان خسته

 تربزرگ همه از که دارم حق پس. است محترم و مقدس هرچه هستم، این را می دانم که هستم و همین برایم  
  ».باشم

کنی که گرد و خاك کمی کنی. بر دیوار مجاورت یک تابلو بزرگ عمودي کشــف میکاغذ را روي میز رها می
سته ش شود تمیزش کرد. نزدیکاحتمال می .بر آن ن سط ها را از هواي غبارآلود پر میروي، ریهش میدهی ب کنی، و

 داد. نوازدمی را تگوش  ،دهی. صــداي آشــناي قژمیها را بیرون ي توان، باد ریهگیري و با همهتابلو را نشــانه می
  یزنمی

  این لعنتی تابلو نیست. دره. در.

ـــد رذکی نکهی. بدون ايرویو داخل م ینکیدر را تا آخر باز م ،جانیا هب و  یدودل ایه ترس در وجودت  باش
. يآوریمسـردر يگریاز اتاق د می. مسـتقسـتیدر کار ن ی. داالنيگذاریرا داخل مپا هر دو  ،در مغزت بلولد دیترد
ست و نور کیکه باز هم تار یاتاق شی. مستین یکاف دنشید يبرا دیآیم رانهیکه از آن اتاق و يا ستمال یکو  یبا د

  !میس ی. حسگر فروسرخ برسدمیبه مغزت  يفکر بهتر .یابیراه را ب وارها،ید

. دو قدم که یکشیم شیو کف دست ها را رو یکنیم دایرا پ وارید ،. کورمالستیکه همراهت ن میس یب یول
  .شودمیروشن  لیبرال کیمثل فکر  فضاي پیرامونت. یهد یخورد. فشارش میبزرگ م دیکل کیدستت به  يرویم

 يشــویخورد. مطمئن میو چراغ و آســانســور به چشــم م توری. همه جا ماناســت کیمدرن و شــ، بزرگ اتاق
که  دید نیو با ا تسلط می یابی تبه خودشوي ولی زود رخ میساز عصبانیت گذارد. یپرفسور دارد سر به سرت م

به اطراف  یتفاوت ی. نگاه بیدهیبروز م يپرفســور مشــغول رصــد تو هســتند رفتار جنتلمنانه ا يهایمخف نیدورب
   .يرویبه سمت در مسالنه سالنه شود. ین ظاهر میآهندیوار یک بر  تیرو شیپ ی. در بزرگياندازیم
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 .زدینم پر ياجنبنده که ییجا. افتی برهوت و بکر ییصحرا در را خود شد، داریب خواب از شایم یوقت صبح،
سکوتی مرگ ضاي موهوم بود. جایی که انگار هیچ چیز نبود.  شت و بار، حکمصحرا نبود، یک ف فرمایی مطلق دا

  ابعاد، در هم تنیده بودند.

رســیده هم . باال و پایین منطبق بودند، خطوط موازي بهندســر یکی بودپشــترو و بهآنجا چپ و راســت و رو
  اصال چیزي نبود که بخواهد روال عادي داشته باشد. و هیچ چیز روال عادي نداشت. بودند

ــتند. آنجا هیچ چیز نبود.  ــدا و نور، مفهوم نداش ــت. بو و مزه و ص ــحراي مخوف، رنگ وجود نداش در این ص
 بود. عدم  چیز ز وجود داشت و آنواقع تنها یک چیدر

دانست کجا است و چه اتفاقی برایش افتاده. ولی می دانست که چیز ترسناکی در کار نیست و میشا واسر نمی 
  اش براي همیشه پاك شد.قلبش آرام بود. چند ثانیه بعد حافظه
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روز گذشته را فقط به مرور سه شبانه .کردمی فکر و بود نشسته تخت لبه کرده بود.  عود رودي هاي خوابیبی
ــب خاطره ــمیم گرفته بود کتاب زونی را هم بخواند. هرچه بود مخلوقپیشهاي زمینی اش گذرانده بود. ش  ش، تص

ــت را خبر بود و او خالقِ از مخلوق بی ــت دوس  برود، خواب به آنکه امید به و بود خوانده را کتاب از نیمی. نداش
  .بود بیدار همچنان بود خوانده را زونی کتاب همه. بود نبرده خوابش. بود غلتیده تخت روي

 گرفته نظرزیر هم را متجاوز  سرخ هاي سرخ را دنبال می کرد. لکههاي نافذش لکهبه اتاق کنترل رفت. با چشم
 لکه، این که رســید می نظر به. بود نخورده تکانی و مانده ثابت  پیش ســاعت دو از ولی بود شــده جابجا کمی. بود

 حد از باالتر بدنش دماي که بود معلوم و داشت شدت اشدرخشندگی که چرا. باشد جوان شده تهییج منیک آنتی
  .است متوسط

شده، مچ این آنتیبار هرعزم، جزم کرد تا این صوص که به در ورودي خانهطور  ضول را بگیرد. به خ اش من ف
  ل خارج شد. کتاب خیام را که بر لبه تختش گذاشته بود برداشت و باز کرداز اتاق کنتر بسیار نزدیک شده بود.

  بر مفرش خاك، خفتگان می بینم

  در زیر زمین، نهفتگان می بینم

   چندان که به صحراي عدم می نگرم

  آمدگان و رفتگان می بینم.نا

صحراي عدم؟! شد.   تواند می جایی چگونه عدم صحراي کرد فکر. انگیزياعجاب يکلمه چه  ذهنش درگیر 
  ؟است عدم  هم آن و هست چیز یک فقط که جایی یا نیست؟ چیز هیچ که جایی. باشد
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ست تخت لبه ش سم میدا. رفتفرو فکر به و ن صحراي عدم را پیش خودش مج صاویري از  ولی  کرد.شت ت
 لکه این ماهیت کشف براي  چرا هربار عزم را «دفعه یادش آمد که قرار بوده به سراغ لکه متجاوز برود. اندیشید یک

   ؟»است کار این در رازي چه شوم؟ می مشغول دیگري کار به کنم،می جزم لعنتی

. می پندارند چیز را توطئه هایی که زمین و آســـمان و جهان و همهعظیم انســـان خیل به آمد یادش آگاهخودنا
ـــک این ثانیه یک براي ـــمیم. رفت بین از زود ولی آمد؛ وجودبه هم او در ش  اراده با را آن بودن پایهبی گرفت تص
اي اشه من هم نباید ارادهب شده مهندسی قبل از جهان و باشه پ.کار در ايتوطئه اگر خب گفت خود با. کند اثبات

  داشتم.از خود می

سه قدم تند و بزرگ رها کرددوباره عزم را جزم کرد. خیام را روي تخت  شد.   هیکلش ش کافی بود تا و بلند 
 اینطور هادوربین اقلال یا. داشت قرار دیگرش انتهاي در پشت سرخ، لکه که دهدقرار روییراه به ورود آستانه در را

  اي مشاهده نکرد.هیچ چیز غیرعادي .برانداز کندرودي کمر را خم کرد تا طول راهرو را  .گفتندمی

شد. این تنها آزمایشگاهی هاي جانبی سفینه منتهی میاز آزمایشگاه یطول داشت و به یک متر زمینی  12راهرو 
ــج باز میوبود که خارج از بخش خروج قرار داشــت. آنجا دو در داشــت که یکی به خر و یکی هم در انتهاي  دش

  .بود گرفته قرار رو همین راه

گشت بار برمیرفت و چند ثانیه یکهاي کوتاه راه میآهسته و با قدم ي شد.متر 12رورودي با احتیاط وارد راه
  کرد.و عقب را نگاه می

شت دما کنترل هايمانیتوراول از  شت دیگر قدم سه. گذ سور جلو از و بردا سان شت هاییآ  بخش به که گذ
  .برسد در به تا بود کافی دیگر قدم پنج . راه داشتندي کمکی فینهس

دفعه را باز کند. ولی یک آنکرد. ســفت و ســخت بود. خواســت  بود. با دســت امتحان قفلکرد.  برانداز در را
شد. دوانآژیرصداي مهیب  شت. هاي اتاق هدایت بلند  ، از روي قدم بزرگ طی کرد  6با  رو راراهطول دوان برگ

  و در اتاق هدایت ظاهر شد.تخت پرید 

ــبکگفتند او در چند قدمی هاي کامپیوتر میداده ــفینه قرار گرفته و هر لحظه احتمال برخورد جرم مش با آن  س
بار واقعا ترسید هرچند بارها از دور و نزدیک شدن این شبکه عجیب و غریب شوکه شده بود ولی این وجود دارد.

  ها رفت.خیلی سریع به سراغ تلسکوپ بود.
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ها هم این را نشـان بار تلسـکوپفاصـله اي نزدیک با شـبکه مکشـوف قرار داشـت و ایننه دروغ نبود. او در 
  دادند.می

و حتا جامد یا گاز بودنشان  شتندهاي متعدد و پرتعداد. که رنگ مشخصی نداشبکه اي متشکل از شش ضلعی
  .نبودهم معلوم 

نظر کامال تصــادفی اینگونه منظم بهاي اســت که ســتارهامید شــد و حدس زد این شــبکه، یک توده غبار میاننا
  تاریک ندارد و حاال دیگر نه تنها خودش، بلکه نامش هم جاودان نخواهد ماند.مادهبه د. هیچ ربطی سرمی

چه باشــد باز هم کشــف مهمی اســت. یک چنین توده عظیمی که گویی همه جا را در با خود اندیشــید که هر
  برگرفته در هیچ کتابی ثبت نشده است.

درست در زاویه  حاال ی کهشکاف در آن بود.شکاف یک ن اندیشه او را امیدوار و دلگرم کرد. مخصوصا اینکه ای

انداخت که با نشان دادن دو انگشت، پیروزي را هایی میاو را به یاد انسان مانندش، v شکل دید او قرار گرفته بود.
  .می کنندالقا 

بسا پشت کند. چه هدایت پیروزيشکاف به سمت  با دقتا آن رتا  نشستسفینه  ندلی هدایتصرودي روي 
  این شبکه، جهان دیگري در انتظارش بود. سفینه را در مسیر شکاف تنظیم کرد و به اتاق کنترل رفت.

اي بین آژیرها و یقبل از اینکه رابطه علّرودي بود.  ســـرجایشلکه متجاوز هنوز روي مانیتورهاي اتاق کنترل، 
  .زل زد بود در انتهایش ي که در به و  برگشتمتري  12رو کشف ماهیت لکه کشف کند، به راه
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 کنی. شکوشی فراموشَ. میي است که راه انداختهاگیر پروفسور دیوانه و بازي مسخرههمچنان درو ذهنت  فکر
چیزي که االن برایت مهم چندان مهم هم نیست.  .داري یا نه قرار شدهتعیین پیش از بازي یک وسط واقعا دانینمی

  .رهنمونت شود دیگري اتاق قرار است باز هم به  احتماالو  تکیه زده روهدري که بر دیوار روب .در است ،است

 را تو   ،کشدحالی که پیپ میاش نشسته و درندلی راحتیصروي بینی. میچهره پروفسور را لحظه براي یک 
  ندد.خمی و کندمی نگاه

 آلت تو را او. نه نمونه. ببیند نمونه آزمایشگاهی،  کند. او چه حقی دارد که تو را مثل یک می تاین فکر ناراحت
  . داده قرار خودش خنده و تفریح مایهدست و

ـــاید ـــا را تو ترند همکارانش که از خودش هم دیوانه با دارد االن ش ـــاید هم نه.  .خنددمی و کندمی تماش ش
د؟ همه اینها خواب نیســت؟ کنی اصــال پروفســور وجود دارفکر میپروفســور ســرگرم تحقیقات خود اســت.  باز 

  یاد بیاوري که کی و چگونه از اینجا سر درآوردي. کوشی بهمی

آن  ز  پیش،رو 45جز کاله. امروز هم کاله روي سرت است. درحالی که چیز عادي است. بهکنی. همهمرور می
ستنتاج شته بودي. ا ستد هرچه یگوت میارا کنار گذا ست. آنه شت آن در ا شد. یا سوي در، معما حل خواهد، پ

شد. این در، اگر کلید  شن خواهد  شانی آن کلید را به تو خواهد داد. قدم حل حداقل کمی رو شد؛ ن  را هامعما نبا
سر راه چشمت به یک میکروسکوپ مدرن و زیبا می افتد که نمونه اي را زیر عدسی هاي شیی اش کنی. می تندتر

ــده نزدیک می  ــکوپ به این گرانقیمتی و تر و تمیزي چرا اینجا رها ش ــگفت زده از اینکه میکروس قرار داده اند. ش
س ضح نی صویر وا سی هاي چشمی قرار می دهد. ت شده ات را روي عد سر را می روي و چشم هاي تنگ  ت.فوکو

ضلعی هاي منظم تزیین شده به مغزت ارسال می شودچرخانی.  . تصویري از یک فضاي مبهم می بینی که با شش 
   تالش بیهوده اي که براي فهمیدن این تصویر شروع کرده اي را تمام می کنی و به سمت در قدم بر میداري.
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ـــت.   گد ، بدون فکر و تردیددر قفل اس ـــود. محکمباز نمی زنی. می آنبه محکمی  ل زنی. خبري تر میش
شی مبدل کرده.شود. نمی صبانیت تو را به یک هیوالي وح ضربهچند متر عقب میع اي روي تا با یک دورخیز و 

  را بشکنی. این در لعنتی  مهلک

سور را رو به عقب برمی شش قدم  شدن در گرانقیمت بینی میداري. چهره پروف سته  شک سابی ش حاکه از 
  دلت خنک می شود. گوید.خود ناسزا میبه ،مسخرهشده و براي شروع این بازي  کالفه

ــاید پروفســور  .آن را قبال ندیده بودي. کند.رنگ نظرت را جلب میمتري قرمزیک اهرم حدودا نیم،  ناگهان ش
سنجد.دیوانه می ضربه روي و بهمیجلو شوند. رو به عقب، معکوس می آهستههاي قدم خواهد هوش تو را ب جاي 

  کشی.زدن به در، اهرم را می

. شويمی خارج هم شاید. رويمی داخل  شود. صدا باز میبی سفید، در بزرگشنوي. انگیز قژ را نمینواي دل
  .دانینمی هنوز

 داالن هم جااین حتما بود، شک داالن آنجا وقتی .است روشن و گشاد کند، رویت دهن باز میپیش که داالنی
  .رويبا زمزمه این کلمات داخل می .است یقین

سمت . رويگذاري و پاورچین جلو میپوش نرم داالن میآلوده را بر کفهاي خاكکف کفش داري.میبر قدم
  کنند.بینی که با رنگ قرمز خودنمایی میهایی میت آسانسوراراست

شده مانع از یندر آسانسورها  در تو نهاد ماندن شوي ولی ترسی که از محبوس سوارشان شوي تحریک می ه 
  شود.این کار می

ستقیم  سیر م شتناگهان  گذري.گیري و از کنار چند مانیتور بزرگ میدر پیش میطول داالن را م  ی عظیم بر وح
پروفسور رازت را  .مانددیگر شکی نمیمنی نقش بسته.  خط آنتی ، روي مانیتورها .افکندسایه میت دسراپاي وجو

ــف کرده و االن تو را مثل یک نمونه آزمایشــگاهی با ارزش اولین چیزي که به مغزت راه  حبس کرده اســت. ، کش
کجا؟ هرجا بروي در کنترل  او خواهی بود. تو در جهان او اســیر شــدي و مفري یابد فرار اســت. ولی فرار بهمی

  یابی. نمی

ست و اا ولی سان ا شد یک ان سانی ین بنا ها و هرچه با ساخته. پس حتما راه فراري خواهی را با عقل ان اش 
شتریافت. دانش تو از او  ست. بی ست از قوانین طبیعت  ا شد باز ناچار ا . تو هم اطاعت کنداو اگر خود خدا هم با
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سی و میقوانین طبیعت را می سانند.شنا گیرد و از حلی بیابی. دلت آرام میتوانی راهحتما می دانی که براي همه یک
  شود.ات کم میربات قلبضشدت 

سیر را ادامه می ست، هم هیجانبینی هم خوشدهی. چیزي که میم ستاده انگیز. یکآیند ا نفر در انتهاي داالن ای
  زند.اش از همان فاصله هم برق میقد بلندي دارد و سر تراشیده و زل زده.تبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 انتقال ابديــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢۴ بخش

AVAYeBUF.com 

  

  

  

24  

شد. در ستی بازش حالرودي دید در باز  صورت د شد به  ضطراري می  ی که آن در، قفل بود و تنها در مواقع ا
  رنگ بزرگ ممکن بود.کرد. این کار با کشیدن یک اهرم سرخ

هایش هاي انســانی بر تن داشــت و کاله ســیاهی ســرش را پوشــانده بود. قدممن تنومند وارد شــد. لباسآنتی 
  نمود. انگار نوعی اعتراض را پشت نقاب چهره مخفی کرده است.حال عصبی میمحکم و در عین

ـــان دهد و با آنتی ـــید متانت و نجابت یک فرمانده را در رفتارش نش ـــرکش رودي تکان نخورد. کوش من س
  .باشد رفتاري کند. چه بسا او راه گم کرده خوش

سالم کردن اومن تازه وارد به آنتی سالم کرد.  شیوهرسید و  ها در مناز آنتی اثريي انسانی بود و ش با زبان و 
  شد.آن دیده نمی

انده بود. رودي ســالم کرده و منتظر پاســخ م فصــیح  جانب و موقر به زبان انگلیســیبهوارد با ژســتی حق ازهت
  دستپاچه شد ولی خیلی زود خود را جمع و جور کرد

  ؟هستید کی شما -

  .هستم کجا که است این بلکه هستم، کی من که نیست این دارد اهمیت االن که چیزي -

  وارد به رودي خیره شد و منتظر پاسخ ماند. وقتی ناامید شد ادامه دادتازه

  ؟ این بازي چیست؟کجاست پروفسور -

  .بدهد او به باید جوابی چه دانستنمی رودي سردرگم مانده بود و 
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شدیدي صداي آژیر همراه با تکان سید تا از مهلکه بگریزد. آژیرهاي کربه فریادش هاي  من دو آنتیکننده هرر
  وارد هم دنبالش رفت.به سمت اتاق هدایت دوید، تازه فرمانده را شوکه کرد. رودي

سی کرد و بال سبات را برر صله رودي محا شت فا سکوپ پ ست تل ش شکاف وارد میدا سفینه. ن شد شت به 
  .بود کرده خراب را سازسرنوشت و پرشکوه لحظه این وارد،تازه و 

ــم ــمیرودي چش ــمهایش را از چش ــت و در چش ــکوپ برداش هاي تازه وارد دوخت. در حالی که هاي تلس
  مسلط شود گفت شکوشید بر اعصابمی

اند. شان دارید براي من بسیار حیاتیببینید! من در شرایط سختی هستم. لحظاتی که شما سعی در خراب کردن«
صت زندگی ست دادن مهمترین فر ستممن در حال از د سینه مانیتور، » ام ه شاره کرد. بر  و به طرف مانیتور بزرگ ا

  نقش بسته بود. ،و شکاف جرم مشبکتصویر 

  رد وقتی تصویر را دید دچار رعشه شد و با هیجان گفتتازه وا

   »زیر یک میکروسکوپ دیدم. در آزمایشگاه  شناسم.من آن را می. شناسممن آن را می«

  و به سمت داالن اشاره کرد.

  ادامه داد

   ستا هریسون والتر من نام -

  .کرد تعریف را آزمایشگاه  و پروفسور هم ماجراي بعد

  دز داد آمد می بیرون وجودش اعماق  از که صدایی با لرزید می هیجان و ترس از رودي که 

  . تو زونی هستی؟!زونی

  .لرزیدند می ، در هم تنیدهمن مثل ذرات کوآنتومی هاي زونی هم شروع شد. هر دو آنتیبعد از این جمله، رعشه

شه محکم و  سفینه افتاد که بر  ايطوالنیرع ضوع کنار آمدند و  جان  آنها را به خود آورد و تقریبا هر دو با مو
  قضیه را هضم کردند .
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  دانم.ت را میزچیام و همهرودي گفت من کتاب را خوانده

  اشاره کرد. جرم مشبک؟ و به تصویر »اون چیه«زونی گفت 

  »بیاوريت سر درچیز خالققرار نیست از همه«رودي گفت 

  ؟چیه اون پرسیدم  نشناختی؟ مخلوقتو که هستی خالقی چجور تو -

  خورده بود گفتمحکم و قاطع زونی جا جواب از که حالی در رودي

  .ریممی فرو شداخل داریم دونممی فقط. دونمنمی -

 .الکترونی میکروسکوپ یک زیر . دیدمش هم من -

  دباشن دوخته چشم یکسان هدفی به انگار دو هر رودي پشت تلسکوپ رفت و زونی پشت کامپیوتر نشست. 

  دز داد زونی    

  دوالیه است -

  شبینممی دارم -

  ؟ببینی تونیمی. اونجاس چیزي یه. هست فضایی الیه،دو بین -

  .دونممی و بینممی چیزوهمه خودم که گفتم -

  .بدونم منم بگو چیه؟ خب -

  داد. قورت را دهانش آب رودي

 یبب بیا تو. چیه فهممنمی. بینممی موجود یک -

شت  سکوپ رفت. نگاه کرد. چیزي که میزونی پ شوکهتل ساندید برایش  با لباس  مانند،کننده بود. یک موجود ان
  اي گذاشته بود.پایهچارکف پاها را بر ی که بر تختی نشسته و حالآبی و ریش بلند. در

  .شدیم بیچاره. اینه اصلی خالق کنم فکر -
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  حرکت ماند.چیز بیانگار سفینه متوقف شده باشد همههایشان انداخت و بعد لیندص از را دو هر محکمی تکان

سفینه سمت  شنهاد داد به  سور قرمز را راه  .هاي کمکی بروندرودي پی سان شد. آ به راه افتاد. زونی هم دنبالش روان 
ـــفینه کمکی مارگونه، کنار چارپایه بزرگی که پیرمرد آبی ـــتهپوش بر آن انداختند. چند دقیقه بعد س  بود پا گذاش

  .شد متوقف  ،

سول   سیژن هايکپ صل را اک ضا در و کردند و پاي موجود کنار  سطح بر کمر با زود خیلی اما. شدند معلق ف
  .عجیب افتادند

  ها را جدا کردند.وجود داشت. شرایط مثل زمین بود. کپسولبه ذجا آنجا

  رودي زیر پاي پیرمرد ایستاد و سالم کرد.

  پیرمرد گفت

  سالم خرد بر تو باد. -

  زونی جلو نرفته بود و فقط تماشا می کرد.

  رودي پرسید شما کی هستید؟

  .تاس نیستی و هستی مرز اینجا گویدمی خرد -

  ؟هستید خرد شما گوید؟می خرد -

  هبل گویدمی خرد -

 . دارم سوال چند من -

  ادامه داد .دید را زونیا و کرد نگاه عقب به

  .داریم سوال چند ما. ما واقعدر -

  .بدانید تا کنید گوش پس. داندمی را چیز همه خرد -



 انتقال ابديــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢۴ بخش

AVAYeBUF.com 

 خواهید نیست روید، ترسوآن مرز این از اگر. شماست عدم و وجود بین مرز بینید،می که ايشبکه این -
ات هم نیست. سیاره تو رودي هستی فقط چون در این شبکه هستی، بیرون از اینجا نیستی. سفینه .بود

  و دوستانت هم نیستند.

  کرد.رودي به عقب اشاره 

  ؟چی زونیا -

  .شد تمام زونیا زونیا؟ کدام -

  ددا ادامه خرد. نبود زونی از اثري کرد؛ نگاه عقب به رودي 

  طلبی.می را جاودانگی ترسی،نمی مرگ از تو -

  انتقال ابديبله .  -

ست؟ ابدي انتقال - ست مغز بینی می که اي شبکه این! رودي رایانه؟ یک کالبد به تو انتقال جزبه چی . ا
ـــی مغز  نخواهی وجود اینجا از بیرون. ايزنده مغز این در فقط تو. زونیا مغز. کرده خلق را تو که کس

  .داشت

  د زونیا خالق من نیست. من خالق اونم.کنیمی اشتباه خرد آقاي نه من؟ خالق -

ضمن . کن گوش رودي - ست. در سی،می زونیا نام به تو که موجودي آنخرد، آقا یا خانم نی  زونیا شنا
  .همیشه براي. شد محو که تصویري. شده منعکس آینه در که اوست تصویر. نیست

  ی زد؟سیل بهش واقعی زونیاي درواقع کردمی نگاه آینه تو زونی که کتاب جاي اون یعنی -

شی  جوان تو - ستی باهو سی مورد در اما و. رودي ه سی،نمی مرگ از تو. داري مرگ از که تر  هیچ تر
ــد،نمی مرگ از کس ــت این و دارند جاودانگی آرزوي همه ولی ترس ــایعه که اس  را مرگ از ترس ش
  .کرده تولید

  شه؟جاودانه بشم؟ اصال می که کنم کارچه من حاال. گفت شهمی اماینجوري خب آره -

  نک عمل آن طبق و برو. شناسیمی خودت را راهکارش -
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  .نیست موجود من سفینه تو. خوادمی خاصی تکنولوژي اونم کهه ابدی انتقال جاودانگی، راه تنها -

  ؟است دیگري چیز ،خودساخته رایانه یک جزبه  چیست؟ انسان مغز !هست -

  ؟شممن باید به مغز یک انسان انتقال ابدي  دبگی دفهمیدم میخوای آها -

  .مانیمی جاودانه همیشه تا و شد خواهی منتقل او مغز به تو. واقعی زونیاي -

  ؟واقعیه اون. بود داستان تو اونم شه؟می چی ناآنی تکلیف. دارم هم دیگه سوال یه -

  اند ولی تنها در مغز زونیا. مثل تو.نا و پروفسور زندهآنی -

  ؟شنمی ابدي انتقال اونام -

  .شو جاودانه همیشه براي و برگرد شبکه درون به. باید مقصدي را  راهی هر و راهی را سفري هر -

  ؟جوريچه یعنی -

 مشخص است. ،واهد شد. راه و مقصدانجام خ ابدي انتقال برگرد، مغز به -

 

ضاي در بعد دقیقه چند. رفت عقب شکاف،  در کمکی سفینه بر سوار و کرد ترك را خرد رودي،    و انبوه ف
  .شد ورغوطه بود، محبوس موهوم مشبک الیه زیر که بزرگی

  

  پایان
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  سخن ناشر 

  

 ياســتبداد يمهم دولت هاســت. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن ســطح آگاه
 یخراف سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد

ــ کتاتورید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو ــت که به  یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبس اس
  آشنا هستند. شیحقوق خو

 يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در
ــده در زمان پهلو يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه يبرا هزار عنوان از 11 یعنی يچاپ ش

ساالنه ه 1357تا  1316سال  سط  س 275که بطور متو شور به چاپ ر را با  نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در ک
خفقان و  زانیم م،یکن ســـهیمقا يشـــورو ریهزار  عنوان کتاب در ســـال در اتحاد جماه 120از  شیتعداد ب

سور را در م سال به  یاسالم ي. در جمهورمیابی یسان شده در  رسد که  یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ 
ست که ارزش علم یاتو خراف اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د نای ٪97از  شیب ست.  نیا یا صفر ا کُتب 
ست.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا زانیم سال ا سالم يدر  ساز یا و جعل و  يبا آمار 
ـــانده که از ا قهیدق 75رقم را به  نیا ریتزو قرآن و  قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرس

ـــر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32دعا و   ـــت که البته ا یخوان هینش  قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاس
  در روز است. قهیدق 31و سوئد   34وآلمان  

هزاران   یبه چاپ و انتشار  صوت یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر
سع نیا گانیقرار دادن را اریدر اختاقدام نموده و با  ابیکتاب ممنوعه و کم سهم یم یمجموعه ،  در  یکند 
  مردم داشته باشد. يداریارتقاء فرهنگ و ب

س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون ستمدارانیدست  ش یالملل نیب ا سیس ادانیو  یا
 انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد شد. هدف ما آشنا کردن ب یداخل

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یبه حقوق انسان

ــوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف هموطنان داخل کشــور  يبرا ابیو ممنوعه و کم یص
  باشند. یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیاست که به دل

رنگارنگ و دور نگاه  نیمســتبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشــور ا نیبوف  با ا يآوا
مبرم به  رفرم  اجیو غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يداشته شده از قافله فرهنگ و تمدن بشر

  دارد، بوجود آمد.  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یو مبارزه فرهنگ
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 یرو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در
  است.و جهان قرار گرفته  رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یو پ

سال   شارات 2019در  ستا يآوا یانت سور قادر به چاپ آثار  یسندگانیکمک به نو يبوف در را سان که به علت 
عبور  ينمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین رانیخود در ا

در نشر  آثار سانسور شده اقدام  گانیراصورت داخل، ب انیرانیا ياز سانسور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا
  .دینما یآثار را ثبت جهان نیو ا

 دیسانسور ج.ا خورده و سرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا
شده اند  شار کتب و آثار خود  سند که در ا یرا م یکس ایاز انت س نیشنا شر آوا ریم شته، ن بوف با  يقدم گذا

  ثبت و انتشار   فراهم نموده است.  يفرصت را برا نیافتخار ا

  

  بوف يآوا نشر

  

  

  


