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به جاي مقدمه

چمدان می بندم

رهسپار سفر قصه ي دور

به سرایی بی همتا

که در آن

کودکی غصه با نان نخورد

مادري حسرت لذت به سراي دغل پست دو رنگی نبرد

پدري ناله ي عزلت نکند

همه از جمله خودم

بخوریم آب و هوا

پاك و تمیز

ننشانیم

پوسته ي چرك بزرگی به دل کوچکمان

سرمان را نکوبیم به طاق

طاق زور و تزویر

لی کاشته در بغسبک دو سه لبخند 

باشیم حاضر
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ارزن مرغ و خروس

برسد بی داد و هوا

جوي مشکل هامان را

بشوییم

با زاللی و صفاي یک

چشمک خیس

پا سبک سر سنگین از افکار

بپریم ما از خواب

به وراي دنیا

ر خفاي رؤیاد

د.م
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فصل اول

. مشامش را پر کـرده بـود  خاك نمناك،بوي . به هوش آمده بود. دوباره بست؛چشمان تیره اش را گشود
کنـار  -هـم چـون گوشـت لخـت    –دست عضالنی اش را که بی جـان  . به خودش تکانی بدهدمصمم شد

اکتفـا کـرد و دوبـاره بـی     کمی باال آورد اما به همان چند سانتی متـر جابجـایی  بدنش زمین گیر شده بود
چشمانش را گشود و این بـار  . داشت او را کفري می کردبینی اشبوي خاك در ندیگر پیچید. حرکت شد
دمرو روي زمین افتـاده بـود،   کهافقی در همان حالت . ش را برانداز کنداز نگه داشت تا دور و برببه زحمت 

بـا  . داشـت یک دشت یا بیابـان قـرار   ي بی انتهايبه ظاهر در پهنه . چشمانش را بر محیط اطراف چرخاند
شـی صـد و هشـتاد درجـه     صرف نیروي بسیار سرش را براي لحظه اي از زمین بلنـد کـرد و پـس از چرخ   

چنـد  در . شدکوبیدهبر زمین آبدارهلویی تش هم چون صورسرش رها شد و.نتوانست آن را باال نگه دارد
ري که به ذهنش رسید اولین فک. مثل خودش بودادید که حالت افتادنش روي زمین دقیقمردیک متریش

و پیش خود یدن خودش را به یاد آوردمرد مرده است، اما پس از لحظه اي درنگ وضعیت خواباین بود که
. سدمی رگمان جز این فکر به ذهنش نبی ،هرکس مرا در این حالت ببیند-:گفت

نزدیـک هفـت   ري که او برآورد کرد، قـدش آن طو. بودقامت مرد مقابلش به طرز عجیب و غریبی بلند 
. شاید واقعا مرده بود. ذره اي جنبش نکرد،چند دقیقه صبر کرد اما مرد. شدفوت می 

آسـمان  هوا بسیار مطبوع بود اما با سرازیر شدن توده هاي گرد و تیره ي ابر از جهات مختلف به سـوي  
روآن . به زودي باران سختی باریدن می گیـرد دریافت،یده شدن تدریجی آن ها می شد دشت و در هم تن

هـم زمـان بـا    کف دستانش را در دو طرف بدنش روي زمـین گذاشـت و  ،مصمم بر رفتن پی اولین نشانه
ماسه ص و محکم بر زمین نیمه مستحکم ، قرپاراي سه مرتبه عمودي شد و روي دوب) هو(گفتن کلمه ي 

خوابیـدن  کـوفتگی تـا  چشمانش را اندکی تنگ و گشاد کرد و به تن و بدنش کش و قوص داد . ایستاداي
گرفت و سر و وضع خود را وارسی سر نسبتا بزرگش را پایین . بروددر چند روزه از تنش چند ساعته یا شاید 

به تن داشت که رنگ و رویش تا حدودي رفته بود و در چند نقطه ترك هاي کتی چرم به رنگ سیاه . کرد
آن را بیـرون  . یک تکه کاغـذ کوچـک مچالـه یافـت    مخفی کتدر جیب . کتش را وارسی کرد. ریز داشت
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اولـین  پشت نشانه اولین :شت نوشته شده بودبا خط دراین عبارت . آورد، باز کرد و مقابل چشمانش گرفت
.حصار

.دنبال نشانه ها بگرد:داشت تطابق دادذهننوشته را با تنها چیزي که در 

می دانست و نـه حتـی مـی    خود از ینشانبه جز نام کوچکش نه هیچ. حافظه اش به کل پاك شده بود
چـاره ي . می دانسـت بایـد دنبـال نشـانه هـا باشـد      فقط . دانست از کجا آمده و چرا در آن مکان قرار دارد

باید فقط به خـود و ایـن رفیـق    . در این دشت فراخ، هیچ ناجی یا فریادرسی در راه نبود. نداشتنیز دیگري 
ی دلیـل ایـن فکـر را نمـ    . بر آن شد از ابتدا به او اعتماد نکنـد . اما نه... مرده ي جدیدش  اتکا می كنیمه 

چون تا جایی که چشم کار می کـرد، در ایـن   . یب به نظر می رسیدجا حدي عدانست و براي خودش هم ت
یا دست کم دشـمن  و باشدول خفته، دوست غنیمه با این پهنه فرد دیگري موجود نبود و روآن مجبور بود

آري باید . رم نفسش مطمئن شد زنده استهول نزدیک کرد و با حس کردن غبینی اش را به دهان . شودن
درسـت اسـت کـه طبـق نوشـته      . کامال مطمئن می شد و بعد تصمیم می گرفت چه کار کنـد از هرچیزي 

به طریقی در شـمار نشـانه هـا    کوچک هرکدام عالئمولی ممکن بود نخستین نشانه پشت حصار قرار دارد
. دگیرقرار 

پـس از سـپري شـدن چنـد     . خفته،  دست به سینه ایسـتاد نیمه غولو در مقابل رفتچند گام به عقب 
چرخید و چشمانش را در راستاي دیگر دشت به افق دوخـت  . از انتظار براي بیدار شدن او خسته شد،دقیقه

این رنگ ها می توانست عالمـت یـک جنگـل یـا     . و به سختی توانست کمی سبزي و سیاهی درهم ببیند
ور یا سـرابی د و بی معنی به جنگلی نزدیک زیدناش را براي دست یاخواست انرژينمی ام او . بیشه باشد
اثـري از آن بـه چشـم نمـی     از این نقطـه  می گشت؛ آن هم پشت حصار که باید دنبال نشانه ها. تلف کند

پس از اندکی تأمل می شد نتیجه گرفت حصار در طرف دیگر دشت و در واقـع مقابـل جنگـل قـرار     . خورد
ا سرعت بیش تر به سمت ابرها نیز ب. اق شده بودطسکوت و سر درگمی و بی هدفی ش ازدیگر طاقت. دارد

جوم می آوردند و طولی نمی کشید که بغـض سنگینشـان بترکـد و او را خـیس و ملـول و      هآسمان دشت 
و با دو دست شـانه هـایش را تکـان    مردبه سرعت رفت باالي سر . ندکخیس و سسترا یشخاك زیر پا

او را پشـت بـه زمـین    . تکان محکم دریافت، نمی تواند به سادگی او را از خـواب برخیزانـد  پس از چند. داد
وانسـتی  کلماتی که هرچه دقت می کردي نمی ت. غول در خواب با خود چیزهایی زمزمه می کردنیمه . کرد

بـه  د و کـم کـم آن هـا را    روآن دوباره تکان ها را شروع کر. سازيبکامل و مفهوماز آن ها یک جمله ي 
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لحظه بـه لحظـه شـدت    . ابتدا به شانه هاي غول ضربه زد و سپس قصد صورتش را کرد. کردضربه تبدیل
توسـط غـول نیـز    نصفه ضربه ها بیشتر می شد و هم زمان سرعت زمزمه کردن یا به واقع جویدن کلمات 

حوالـه  قصـد  . ن دیگر خسته شـده بـود  روآ. اندآوازي مرموز از عهد باستان می خوگویی. افزایش می یافت
نـی بلنـد و   از آن که مشت گره کرده اش بر بیپیشلحظهکمتر از یک. کردکردن مشت سمت بینی او را

ه صورت روآن مشـت کوبیـد   غول بی هوا و تا حدي بی اختیار بنیمه فرود بیاید، پهن جسد بی دفاع مقابل
و انگار تازه فهمیده بود که دوسـت خفتـه   شوکه شده روآن. شدپرت به عقب چند متر ،ضربهشدت از که 

خون پاشیده شده روي صورتش ! باشدنیمه غول نمی تواند چیزي جز یکبه واقع ،در خواب هزارساله اش
با توجه بـه قـد   . شدچهره به چهرهند غول که حاال بدنش را می تکانیمه را پاك کرد و در جا بلند شد و با 

مقابله بـه  براي . اول تصور کرد طرف مقابل حالتی خصمانه دارد. اال نگاه می کردمتوسط اش از پایین به ب
دستانش را مشت کرد و آن هـا را کمـی بـاال    . کرد و اخم هایش را در هم بردخطمثل کردن چشمانش را 

. غول پرید و او را در آغوش گرفت و صورتش را غرق بوسـه کـرد  نیمه یک گام به عقب برداشت که . آورد
گاهی هنگام خـواب از ایـن کارهـا مـی     . دست خودم نبود. ببخشید دوست من ببخشید:م تکرار می کرددائ

. ببخشید. کنم

مشـت طعم خون چشیدنطاب می کرد، بیش از که او را دوست خشخص مقابلواکنشروآن از دیدن 
پس از چند دقیقه به زور توانسـت خـود را از دسـتان    . نشان دهدشوکه شده بود و نمی دانست چه واکنشی 

کـرد و از  پـایین کـج  سـمت  در مقابلش قرار گرفت و سرش را کمی به . بلند ولی نه خیلی پر زور او برهاند
تغییر داده پیش خود را به کل غول حالت شرمندگی چند لحظه نیمه اکنون . نگاه کردگوشه ي چشم به او 

پیش از آن که روآن لب بـه سـخن بگشـاید    . اده رفیق تازه اش را برانداز می کردو با چشمانی برق افتبود
در مورد خودم فقط این را می دانم؛ هـم  . صادقانه بگویم.سالم دوست عزیز من ژوآن هستم-:سریع گفت

نمی دانـم اهـل   . هیچ چیز دیگري در ذهن ندارم. چنین می دانم که باید شخصی به نام روآن را دنبال کنم
همان لحظه اول که چشمانم را گشودم و چهره ي غرق در خون تو را دیـدم  . جا هستم و قصد کجا دارمک

البد پـس از  . نظر گذراندم، پیش خود گفتم تو روآن هستی و ما در ناکجا آبادیماز و وقتی محیط اطراف را 
پیر و نیازمند کمـک دارم و  شاید همسري چشم به راه یا مادري . دنبال کردن تو می توانم به خانه باز گردم

.باید پیش آن ها باز گردم

-:گلو صاف کـرد و گفـت  . روآن از چشمان ژوآن فقط صداقت می خواند و از گفته هایش دلگرم می شد
ذکـر ازکمـی  ... (چـرا البتـه   . ذهن ندارممن هم جز این چیز دیگري در . درست گفتید نام من روآن هست
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نیامد در مقابل این غول صادق که می توانست هم چون مریدي بی چون و تکه کاغذ دو دل شد اما دلش 
و می دانم که باید دنبـال نشـانه هـا    ) چرا  در راه رسیدن به نشانه ها انجام وظیفه کند، دو رنگی پیشه کند

گرفتـه  اما از این ناحیه اي که ما در آن قـرار  . اولین نشانه نیز پشت حصار قرار دارد. بگردیم؛ نه چیز بیشتر
.پیدا نیستایم هیچ حصاري 

.به نظر من باید در راستاي مخالف جنگل حرکت کنیم-

)با حالت مردد و به قصد آزمودن ژوآن این سؤال را پرسید(کدام جنگل؟ ! جنگل-

در میـابی در میـان درختـان    اگر لحظه اي به آن نقاط سبز سوزنی نگاه کنی . جنگل پشت سرمان دیگر-
پـس  . ماي میمون نیز یافت می شود که به نوع خود در هر منطقه اي ریشـه نمـی دوانـد   کاج و صنوبر، مع

.احتماال ما در منطقه اي خاص هستیم

کـم کـم   . روآن از این که می دید دوست جدیدش در مورد طبیعت اطالعات دارد، خوشـحال شـده بـود   
بـا حـالتی   . واکـنش اول، انسـان مفیـد و شـاید متعقلـی باشـد      این عقیده می رسید که بر خالفداشت به

این اطالعات را از کجا به دست آورده اي؟-:کنجکاوانه پرسید

اما وقتی اندکی . در ذهن ندارمچیز دیگرياین که باید تو را دنبال کنم به جز نامم و. رفیق یک بار گفتم-
شـاید در  . را تشـخیص دهـم  جنگـل انستم درختانتو،دقت کردمانبوه سبزه و تیرگی گیاهان آن طرفبه 

در هر دو صورت و یا حتی اگر در گذشته فرماندار نیز بـوده باشـم مـی    . گذشته کشاورز یا جنگلبان بوده ام
.از تو پیروي کنمفقط دانم که باید 

حرفی از منطقه ي خاص زدي؟ می توانی بیش تر توضیح دهی؟. خیلی خب-

جنبه ي تزیینی دارد و آن را براي دادن جلوه ي بیشتر به بـاغ، در زمـین مـی    معماي میمون بیشتر. بله-
. به صورت خودرو فقط در مناطق خاصی پا می گیرد. کارند

بایـد حصـار را   . فکر نکنم این اطالعات در این مرحله خیلـی بـه دردمـان بخـورد    . خیلی هم مهم نیست-
.بجوییم

کت می کنیم؟پس در خالف جهت جنگل حر. موافقم رفیق-

.بله-
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مسافتی به طول یکی دو کیلومتر با دیـدن دود و شـنیدن صـداي تیرانـدازي     به راه افتادند و پس از طی 
.جلوتر نرفتند و ایستادند

فصل دوم

رعـدي سـهمگین آن دو را بـه خـود     . می باریدبی وقفهاز ابرهاي خشمگین شده بود و آسمان ماالمال 
از چـپ و . دین بـود پـوال و متـري داشـت  دهحصار ارتفاعی تقریبـا  . ده بودندحصار رسیبه صد متري . آورد

یـک ایـوان   ي مقابـل روآن و ژوآن،  در نقطه . و استوار به زمین دوخته شده بودراست بی انتها امتداد یافته 
ب بـاالي  دو جانازکه گرفته بودقرار ، کوچک ورودي داشتیک در،بر فراز اتاقکی کوچک که تنهابتنی 

لولـه  ت گ، دو مسلسل بزرگ و خودکار بی وقفه به سمت سنگري که در پنجاه متري حصـار قـرار داشـ   آن
زیـر  شـخص متخاصـم   و شـده  گودالی در زمین کنده . دیده نمی شدپشت سنگردر کسی . باریده می شد

ذره و ژوآن خشـکش زده زده بـود   .سر خود را پنهان کرده بـود ، بارش گلوله هاي مسلسل هاي خشمگین
دسـت هـایش را   . بر خالف ترسی که وجود او را فرا گرفته بود، روآن بی احساس می نمود. اي نمی جنبید

همه ي جوانب را بررسی می کرد تا بـه جـا تـرین    . می اندیشید،جلوي بدنش قالب کرده بود و بی حرکت
ـ  چشمانش را از سنگر به. تصمیم را اتخاذ کند چهـره ي  ،دودوان چرخانـد تـا شـاید از البـه الي    سـوي ای

گویی ذخیـره ي خشـاب   . بی وقفه شلیک می کردند. تیراندازان را تشخیص دهد اما تالشش بی فایده بود
زد و او را بـه  ، ضربهبا دست چپش به شانه ي ژوآن که برجاي خشکیده بودروآن . ی نداشتتمامهایشان،
ق چرا انقدر حیرانی؟رفی-:با صداي محکم گفت. خود آورد

!آخر نمی دانم چه کار باید بکنم... آخر -

این صحنه چیزي را در ذهنت تداعی نمی کند؟-

.به واقع فقط وحشت زده ام می کند. نه... نه -

بعـد مـی   . از شلیک گلوله هـا در امـان باشـیم   آهسته خود را پشت سنگر برسانیم کهبیا تا . نگران نباش-
.مناسب اتخاذ کنیمی توانیم تصمیم
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را به نشانه ي تأیید تکان داد و با پاهاي لرزانش در حالی که دسـتش را  ژوآن با حالتی مضطرب، سرش
در میانه ي راه بودند که تیرانـدازي متوقـف   . به کت روآن گرفته بود، نیم خیز به سمت سنگر گام برداشت

ولنـاك از  چند قدمی سـنگر بودنـد کـه فریـادي ه    آن ها به همان کندي مسیرشان را ادامه دادند و در. شد
نایر توانستی این حرام زاده را نفله کنی؟-:پشت یکی از مسلسل ها توي دلشان را خالی کرد

اما بالخره نعش او را بر زمـین  . نمی دانم مایا-:شنیده شدفریادي زیر و جیغ وار،از پشت مسلسل دیگر
.در برودرسقم قطار دیگرش نمی گذاریم مانند دو ه. می اندازیم

از پشـت سـنگر   صداي دو زن جنگجو در دشت، براي لحظه اي یک سر گرد و کوچـک  پیچیدنپس از 
روآن سرعت گام هایش را تندتر کرد و در آخرین گـام، از  . شدسرعت از دیده ناپدیدهمان نمایان شد و به 

پرت کـرد و بـا   و نیم متر،یک نگر به عمق ي بارش گلوله خود را داخل گودال پست سترس شروع دوباره
ژوآن نیـز بـه تقلیـد از او    . مباتمه زده بود از درد، فغان بـرآورد برخورد به مردي ریز قامت که کف گودال چ

داخل گودال پرید و این بار، از شدت ضربه و درد وارد آمـده از برخـورد بـا هیکـل بـزرگ او، روآن و مـرد       
روآن بدون مکث . در پی داشتخوشحالی دخترها را که این صدا نعره ي متخاصم هم زمان فریاد کشیدند 

سالح نیمه اتوماتیک مرد درون گودال را از او گرفت و به دست ژوآن که حاال قرص تر از قبـل شـده بـود    
بگـو ایـن جـا    زود-:گفت.او را به دیواره ي گودال چسباندوگریبان او را با دو دست، سفت چسبید.سپرد

چه خبر است؟

دست و پاي خود را گم کرده بود؛ هم از برخورد تند روآن و هم از دیدن هیکـل غـول   . مرد من من کرد
. نام من امیر است... من ... من -:گفت. آساي ژوآن شوکه شده بود

کجـا مـی آیـی؟    ؟ از زود بگو چرا به سمت حصار تیراندازي می کنی! ردم می خورددانستن نامت به چه د-
آن دو دختر تیرانداز را می شناسی؟ این جا کجاست؟

مـن از جبهـه ي اول مقـدم    . نمی توانم به همه ي سؤاالتت هم زمان پاسخ دهـم . برادر کمی آرام بگیر-
یک شب آن دو مـرا  ... اما یک شب . ابتدا من و دو برادر دیگرم این خط را نگه داشته بودیم. انجمن هستم
نمی دانم چه تدبیري به کار بردند چون تا آن زمان هرچه نقشه بـراي از بـین   . حصار گذشتندگذاشتند و از

در شـیفت  . البتـه تقصـیر خـودم هـم بـود     . انجام داده بودیم بی نتیجه مانده بودبردن نگهبانان حصار اول 
.نگهبانیم خوابم برد و وقتی صبح روز بعد برخاستم اثري از برادرانم نیافتم
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؟را قصد گذر از حصار را دارییچنگفتی -

به . استبه ما ابالغ شده این وظیفه از مقامات بلند پایه ي انجمن. خودمان این تصمیم را نگرفته بودیم-
ما دستور مستقیم داده بودند که هر طور شده از حصار و از این دو نگهبان وحشی گذر کنـیم تـا دسـتورات    

.بعدي برسد

گر چیست؟این انجمن که می گویی دی-

. متأسفم اما بیش از این نمی توانم به شما توضیح بدهم-

از کجا آمده اي؟-:ژوآن که می خواست نقشی در بازپرسی ایفا کند با لحنی تند و آشفته پرسید

. در واقع نمی دانم-

-:ده بود گفـت گریبان امیر را رها کرسپس روآن که . با شنیدن این پاسخ روآن و ژوآن به فکر فرو رفتند
در مورد این دو نگهبان چه اطالعاتی داري؟

آن هم نـه چنـدان دوسـتانه کـه چگونـه      . آن هم براي مدتی بسیار کوتاه صحبت کرده ایمفقط چند بار، -
فقط به نظر می آید صـبح هـا کمـی    . اصال لحن صحبت کردنشان این گونه است. با داد و فریاد... بگویم 

باقی دقایق هم که مشغول تیراندازي اند و بـا فریـاد   . ه انسان بیشتر شباهت دارندنرم خوترند و رفتارشان ب
که بـه دوششـان   اي هایشان که پس از تمام شدن خشابشان شنیده می شود به ظاهر از این کار یا وظیفه 

.می برندفراوان لذت گذاشته شده

جز این نقطه شکافی دیگـر داشـته   مسلما براي عبور از حصار که به نظر نمی رسد : با خود اندیشیدروآن 
. صـبح انجـام دهـیم   هنگـام  بهره ببریم و این کار را باید جز حمله ي مستقیم به باید از روشی دیگر باشد، 

.بگذرندکاش می دانستیم دو برادر این امیر مفلوك چگونه توانسته اند 

و ناخودآگـاه نگـاهش بـا نگـاه     ، روآن از فکر بیرون آمدندازي دو نگهبان حصاربا از سرگیري مجدد تیرا
. و مـویش طالیـی اسـت   تازه در این لحظه فهمیده بود چشـمان ژوآن زمـردین  . مضطرب ژوآن گره خورد

براي اولین بار مرور کرد تـا در صـورت   ،لبخند زد و راه حلی که در کثري از ثانیه در ذهنش نقش بسته بود
با تن صدایی پـایین  . دست به عمل بزند،آن را اصالح کند و از روشی که کم ترین ضرر را داشته باشدنیاز 

به دستت می رسد؟دنیورمهمات و خچگونه راستی -:و مطمئن رو به امیر گفت
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با غرشش فضا را سـهمگین تـر سـاخته    می بارید و ، خشمگینانهگلوله هابارش مابین امیر به آسمان که 
.از باال-:نگاه کرد و گفت،بود

؟!از باال-

این . بسته ي مهمات و خوردنی از آسمان به زمین پرتاب می شود پس از این بابت خیالم راحت است. بله-
.را براي ادامه ي نبرد قرص می کندمعین انجام می گیرد و دلمکار در ساعات 

ر من و این رفیقم می توانیم بخوابیم؟خب جناب براد-:گفت. روآن لبخند زد و لپ امیر را کشید

خشابم را پر می کـنم و بـراي از سـر گیـري تیرانـدازي،     اما من چند لحظه دیگر. چرا نمی توانید... خب -
آسوده بخوابید؟ا با توجه به این باران سهمگین و صداي بلند تیراندازي می توانیدشم. آماده می شوم

. مجبوریم پس چاره اي باقی نمی ماندشاید نتوانیم اما-

ي به دمرو افتاد و پس از چند ثانیه خرخرش ملودي جدید،سپس در گوشه اي از گودال مربعی دو در دو
.سمفونی رعد و تیر و صداي برخورد باران و گاهی تگرگ به زمین اضافه کرداین 

با شدت گرفتن صداي قرقره کردن کلمات درهم و آشفته کـه بـا تـن صـداي دو رگـه ي ژوآن حـالتی       
امیـر  . ترسناك پیدا کرده بود، روآن از خواب پرید و در حالت نشسته سرش را این طرف و آن طرف چرخاند

دوباره مشت نخـورد؛ له گرفت تاکمی از ژوآن فاص. را دید که با چشمان گودافتاده او را متعجبانه می نگرد
سرش را دزدکی از سنگر باال آورد و متوجه شـد نگهبانـان حصـار    . اثر ضربه ي قبلی هنوز کمی پابرجا بود

بـراي حرکـت بـه    . بود، ولو شده انـد د که بیشتر حجم بدنشان را پنهان ساختهپشت سالح هاي بزرگ خو
امیر حیران . ن پرید و به سمت اتاقک دویدبا جهشی گربه وار از گودال بیرو. سمت حصار بهترین زمان بود

با قنداق تفنگ به شانه ي ژوآن ضـربه زد و او  . و متعجب او را می پایید و آن چه می دید را باور نمی کرد
را به طرف صورت امیـر پـرت   مشتش ، بدنشژوآن نیز به محض تماس لوله ي تفنگ با . را از خواب پراند

ایـن  ر در رفت اما نتوانست از برخورد بـا قسامیر از مشت. ي او انداختو سپس خود را با تمام وزن روکرد
میـر در  اودن چشمانش و مشاهده ي چهره ي درهـم و نگـران  ژوآن پس از گش. جلوگیري کند،حجم بدن

خـود را از  . اکتفـا کـرد  ساده ببخشید به یکلیالتی مهربان به خود گرفت وح،فاصله ي چند سانتی متري
هـر دو مـات و   . نشـانه رفـت  را ایوان با انگشت اشاره اش. امیر به او اشاره کرد برخیزد. یدروي او کنار کش

پس از چند دقیقه روآن بـه  . بودمشغول گفت و گو صمیمانهبا دخترهاکهمبهوت روآن را نظاره می کردند 
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وآن را بـه  دسـتش ژ بـا اشـاره ي  حصاري دورش کشیده نشده بود، آمـد و  نه پرچین و نهلبه ي ایوان که 
امیر هـم بـا ذوق و شـوق از گـودال     . ژوآن بی معطلی بیرون جست و راهی اتاقک شد. سمت خود فراخاند

شت سنگر تعلـق  پ، عقب عقب رفت و فهمید به همانشبیرون آمد و پس از برخورد اولین گلوله جلوي پای
.دارد

مقابـل دختـري ورزیـده بـا     ،از او دیده نشده بودست و حالتی مغرورانه که تا این لحظهژوآن با قامتی را
در کنـار  دختر بسیار بلند قامت بود اما. داشت، قرار گرفتصم که نگاهی ژرف اما عنادورزانه چهره اي متخا

ژوآن در کنـار دختـر   . مشـهود نبـود  ذره اي جنبش در اعضاي چهـره اش  . ژوآن، قامتش به چشم نمی آمد
. دسـتش را روي شـانه ي او گذاشـته بـود    .سفت و محکم داشت ایستاده بودما دیگر که بدنی بسیار فربه ا

. مـی داد که به او جلوه اي بـامزه نگاهی مهربان در عین کنجکاوي و تعجب داشت . کوتاه قامت بوددختر
انسان بسیار پاك . ژوآناین هم رفیقم -:روآن گلو صاف کرد و در حالی که به رفیقش اشاره می کرد گفت

دوست عزیز این دختر صادق و متعهدي کـه در مقابلـت مـی    . درست مثل شما دو بانوي زیبا. تطینتی اس
داشتم به آن ها می گفتم که . این عزیز دیگر که کنار دست من ایستاده است نیز نایر است. بینی مایا است
... مجبـوریم  ودشت گرفتار شـده و در نهایت در این رم هستیم که راهمان را گم کرده ایمما تجاري محت

ز حصار بگذریم تا به دیار بله و تنها مجبوریم که ا) ... مهربانانه به چشمان پرنفوذ مایا نگاه کرد و ادامه داد(
مایا و نایر که مشخص هم چنین گفتم که همواره از آن که با انسان هاي نازنینی هم چون . گردیمخود باز

صـادق، پـر جذبـه و دلربـا هسـتند،      ااما هم چنین مشخصـ ،با کسی مراوده نداشته انداست براي مدت ها
ما کامال به خانم ها احترام می گذاریم و نحوه ي برخورد بـا آن هـا را از پـدران شـریفمان     . معاشرت کنیم

مگر نه؟. آموخته ایم

ـ ،ژوآن که هم چنان مغرورانه به چشمان آبی مایا چشم دوخته بود تا گاردش را بشکند د به نشانه ي تأیی
اق مایا خندید و دندان هاي صدفی بـر ،ده ي این واکنشهپس از مشا. سرش را چند سانتی متر پایین آورد

. ژوآن و نایر نیز خندیدند و همدیگر را بوسیدند. پرید و او را در آغوش کشید.و بلندش را به ژوآن نشان داد

مایا مدام مـوي  . ب گردو بود، نشستندکف زمین ایوان که از جنس چوبر پس از چند دقیقه هر چهار نفر 
لخت و طالیی ژوآن را که مغرورانه به طرفی دیگر چشم دوخته بود، نوازش می کرد و هر چند لحظه یـک  

نایر نیز خود را کامال در اختیار روآن قرار داده بود و بـه او اجـازه مـی داد شـکم     . بار صورتش را می بوسید
روآن کـه دریافـت اکنـون لحظـه اي مناسـب      . بود، بمالداب طبعشرا که به ظاهر بسیار ببزرگ و سفتش 
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خب دخترهاي عزیز چه چیزي شما زیبـا رویـان را   -:براي کسب اطالعات است با لحنی بی تفاوت پرسید
بند این دشت بی آب و علف کرده است؟پا

پیشروي اراذلی هـم  محافظت از حصار از دست -:تند پاسخ دادبا لحنی مایا اخم هایش را در هم کرد و 
.دراز به دراز افتاده است،چون آن که اکنون پشت سنگر

این حد اهمیت دارد؟یعنی محافظت از حصار تا-

...محافظت از حصار به بهاي حفظ . بله-

نمـی  روآن کـه فهمیـد،  . ر به دادن اطالعات به دو غریبه نیستبه هیچ وجه حاضانگار. مه ندادر ادادیگ
تواند زیر زبان مایاي تندخو را بکشد، شکم نایر را این بار مالیم و مهربانانه تر مـورد نـوازش قـرار داد و در    

عزیزم شما چه مدت است که بر این پست گمارده شده اید؟-:گوشش زمزمه کرد

تـی یادمـان   از وق-:نایر که اکنون حالت چشمانش مرددتر شده بود، کمی از روآن فاصله گرفت و گفـت 
می آید و این را بدان که این وظیفه یکی از خطیرترین وظیفه هاییست که در سرزمین ما به کسی سـپرده  

.می شود

سرزمین شما کجا است؟-:ژوآن که تازه لبانش را از الله ي گوش مایا جدا کرده بود، گفت

نمایـان  یار را نشان داد اما کوهبا انگشت اشاره اش آن طرف حص. (جایی آن طرف کوه صلح... در واقع -
.)نبود

!چیزي دیده نمی شودکه ا از این نقطه ام-:روآن با حالتی متفکرانه گفت

اصـال اگـر موفـق شـوي و از حصـار هـا       . معلوم است که از این فاصله دیده نمی شـود -:گفتمایا با اخم
اره گرفتار جنگل آشفته در پشت سـرت  شاید دوب. انی مطمئن باشی که کوه را ببینیبگذري باز هم نمی تو

.شوي

.سعیت را بکنیهمه ي از تالش هایت نتیجه بگیري اما بالخره باید درست است که نمی توان همیشه-

.سرش را تکان داد و مژه هاي بلند و سیاهش را آرام بر هم گذاشت،مایا بر خالف میلش به نشان تأیید
ز آن که همگی به حال خـود آمدنـد،  پس ا. دیگر حرفی زده نشد و روآن و ژوآن به دو دختر مشغول شدند
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و در طـرف دیگـر حصـار    بردنـد دست روآن و ژوآن را در دست گرفتند و با خود بـه پـایین ایـوان    هادختر
کشـید و  ، دسترروي شبکه ي پوالدي رشته هاي در هم تنیده شده ي حصانایر با ذوق و شوق . ایستادند

!ببین که این حصار چه شاهکاري است. دستت را رویش بکش. بیا-:رو به روآن گفت

بر خالف تصور او حصار به حالتی ارتجـاعی  . روآن سریع دستش را روي حصار گذاشت و آن را فشار داد
حصار در . جد آمداز مشاهده ي چنین سازه اي به و. فرو رفت اما فقط چند سانتی متر و سپس مقاومت کرد

بسیار سخت و نفوذ ناپذیر می نمود به گونه اي که نمی شد حتی با وارد آوردن بود،ارتجاعی عین حال که 
نمی دانیـد چـه کسـی ایـن شـاهکار را      -:روآن رو به نایر پرسید. آن را گسست، شبکه ينیرویی چند تنی

طراحی کرده است؟

ژوآن که به یاد نشانه ها افتاده بـود بـه روآن اشـاره کـرد امـا او      . ندمایا و نایر هم زمان شانه باال انداخت
اولین آن ها چیست؟... نشانه ها -:زمزمه کردنزدیک او رفت و در گوشش . متوجه منظورش نشد

نـایر  سخن گفـتن، بـاز کنـد   روآن ابتدا در مورد بیان کردن این مطلب دو دل شد اما تا خواست زبان به
مشتش را گشود و آن چه در دست داشت . ش را تکان داد و از جیبش چیزي بیرون آوردشکم سفت و بزرگ

مایا خونسرد و . با دیدن یک پیکان تیز و براق، متعجب شددستش را گشود و روآن . را به دست روآن سپرد
.استرین چیزش را به تو هدیه کردهحتما خیلی از تو خوشش آمده که عزیزت-:بی میل گفت

. شـاید روزي بـه دردت بخـورد   . از آن خوب محافظت کـن . این عزیزترین دارایی من استبله-:نایر گفت
.این پیکان یادگاري از جنگ اولمان با آن هاست

آن ها یعنی اعضاي انجمن؟-:روآن گفت

.به هر حال آن را با خود همراه داشته باش. نمی دانم. شاید-

دسـت  سپس .گونه اش را بوسید. ، لبخند زدتنا کنار او ایستاده بودمایا براي آخرین بار به ژوآن که بی اع
. راهی ایوان شوند و سر پستشان قرار گیرنـد داخل اتاقک کشاند تا از پلکان،نایر را گرفت و او را با خود به

.نایر در حالی که به صورت مایل از روآن فاصله می گرفت براي او دست تکان داد و وارد اتاقک شد

ر برادر اصـال فکـ  -:پس از رفتن دخترها ژوآن دوباره حالت سرزنده و کودکانه ي خود را بازیافت و گفت
چگونه توانستی آن ها را راضی به پذیرفتن حضورمان کنی؟. نمی کردم قرار است این طور شود
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شروع بـه صـحبت   بدون موضع گیري . گاردم را پایین نیاوردم بلکه آن را به کل شکستم. خیلی ساده بود-
پس از آن هم که . کردم و توانستم با اداي چند جمله ي ساده و محبت آمیز آن ها را مجاب به گفتگو کنم

.خودت حاضر بودي

.م در راه رسیدن به منزلمان، حتما موفق می شویمبه نظر. خیلی خوشحالم که باید تو را دنبال کنم-

بایـد از کـوهی گـذر کنـیم کـه      . راه درازي در پـیش اسـت  انگـار  . دوست من انقدر زود هیجان زده نشو-
حصار هایی هـم  ... تازه . به چشم نمی خوردنیز از این نقطه حتی نشانی از آن ،عظمت و اعجابشعالرغم

.کسی چه می داند به چه موانعی بر خواهیم خورد. در پیش داریم

راستی هدیه ات چه بود؟. درست است-

.پیکان یک تیر-

تواند اولین نشانه باشد؟می -

. بیا برویم.زود نتیجه گیري کنیمبه هر حال نباید در مورد چیزي،. شاید-

محکم بسته شد و پس اي کوچک،بیرون گذاشته شدن بقچهاز در اتاقک براي لحظه اي باز شد و پس 
روآن بـدون آن کـه   . کـرد ه صداي شلیک ممتد گلوله فضا را به صوت آتـش و پـوالد آهنگـین   از چند ثانی
.دست ژوآن را گرفت و از حصار دور شد. درنگ کند دوید، بقچه را برداشتلحظه اي 

ن اثـري از آلـودگی  آب برکه زالل بود و در آ. پس از چند دقیقه پیاده روي به برکه اي کم عمق رسیدند
در همان حال که بـا  . از آب برکه نوشیدند و مشغول خورن محتویات داخل بقچه شدند. به چشم نمی خورد

. یک اسب کشیده شـد و غریب گوششان به سمت صداي شیهه ي بلند ،ولع به مرغ و نان حمله می بردند
.اندازندبیسرشان را باال آوردند تا دقیق تر به آن چه در پنجاه متریشان در حال وقوع بود، نظر 
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فصل سوم

شروع داستان جاسوس

البته باید خاطرنشان کـنم کـه عضـویت در    . به شما براي ورودتان به ساختمان مدیریت تبریک می گویم-
ابـراز تمایـل   -همان طور که در مورد شما صادق اسـت –این مجتمع هیچ شرایط خاصی ندارد و فقط باید 

نگـران  . فیـدي باشـید  عادت کنید و بتوانید فرد ممکانبه هرحال امیدوارم هرچه زودتر به شرایط این . کرد
ممکن است در ابتدا شرایط کمی سخت یا غیر قابل باور به نظر برسد، اما اگـر بـدون پـیش داوري    . نباشید

ري ها و ارائـه   فقط متمرکز به کارتان شوید، ممکن است خیلی زود به طبقات باالتر برسید و در تصمیم گی
شما را به دستیارتان واگذار می کـنم  . نیستتوضیح دیگري ضروري. شرکت داده شویدپیشنهادات مهم تر

.و خودم به طبقه ي انتهایی می روم تا به انجام وظیفه مشغول شوم

کی از کنج هاي سـالن  به سمت پله هایی که در یاز بازگو کردن آن چه الزم می دانست، پسمدیر کل
رفت تـا بـه طبقـات    -عبور کندبه طوري که فقط یک نفر می توانست از آن–و بسیار تنگ بود واقع شده 

ساختمان مرکزي مدیریت بیش تر به یک شهر سرپوشیده شباهت داشت؛ هم از حیث بزرگـی  . باالتر برسد
و هم از حیث شلوغی و رفت و آمد به هیچ فضاي اداري دیگري کـه جاسـوس تـاکنون دیـده بـود، نمـی       

ی از لپ هاي قلنبه اش محو نمی شـد  دختري کوتاه قامت با موي فر که لبخند از صورتش و سرخ. مانست
در فضاي ورودي ساختمان کـه  دست او را گرفت و . را از فکر بیرون آوردبا شانه به جاسوس ضربه زد و او

به ) ز(آقا -:خود گفتحین قدم زدن با لحن دل نشین در . سالنی بی انتها و گرد بود، با خود به گردش برد
حتی اگـر از سـیاره ي   . دیگر گذشته تان هیچ اهمیتی ندارد. ا هستیدحاال جزئی از م. شما تبریک می گویم

از امروز شما شهروند و یکـی  . براي کسی اهمیت نداردگذاشته باشید نیز گري پا به این کشور بسیار زیبادی
اسـتقبال  تصور می کنم نمی دانید شخصی که براي . این جا همه با هم برابرند. هستیدT-13از کارمندان 
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هیجان زده نشوید امـا او مـدیر   . از شما پا پیش گذاشته و توضیحات ابتدایی را خدمتتان عرض کرد که بود
.استT-13کل ساختمان مرکزي یا به واقع تصمیم گیرنده ي اصلی 

در هبه این فکر افتـاد کـه مـی توانسـت    . جاسوس یکه خورد) رییس(با شنیدن نام مدیر کل یا به ظن او 
د و ایـن گونـه رؤسـایش را از    انآغاز مأموریتش، آن را به بهترین شکل ممکن به پایان برسـ اولین لحظات

ببخشایند، ترفیـع رتبـه   خود راضی کند تا عالوه بر این که خطاها و اهمال کاري هاي گذشته اش را به او 
انایی هاي خاص نه تنها دیگر مجبور نبود به واسطه ي توو به آرزوي دیرینش برسد؛ به این ترتیب،بگیرد

و منحصر به فردش، خطر انجام حساس ترین مأموریت ها را به جان بخرد، بلکه می توانست در آسـودگی  
به هر حال . سرنوشت بسیاري از انسان ها را رقم بزندا بگذارد و با جاري ساختن یک جمله،کامل پا روي پ

. بود راهی طوالنی یا حتی غیـرممکن را بپیمایـد  مدیر کل رفته بود و احتماال براي دیدار دوباره با او مجبور 
با این حرکت، در سکوت از او اطالعات بیشتري . نا امید و بی رمق به چشمان درشت دخترك چشم دوخت

بگذارید قبل از ادامه ي گشـت  . این واکنش شما را از قبل متصور می شدم-:دختر ادامه داد. طلب می کرد
در یکـی  . نام من مونرو اسـت . خودم را معرفی کنم،قسمت هاي مختلفو گذار در ساختمان و نشان دادن 

از همـان  . در یک خـانواده ي بسـیار معمـولی بـه دنیـا آمـده ام      و منطقه ي ششم حاشیه ي از روستاهاي 
ساختمان بخش پایینی کودکی به طبیعت، که یکی از مهم ترین موضوعات مورد تصمیم گیري و بحث در 

دادم که سبب شد پدرم ایده ي انجام فعالیت به عنوان کارمنـد سـاختمان را در   مرکزي است، عالقه نشان
در سرزمین ما هر زمان که عالقه ي کودکی بـه موضـوع خاصـی مجـال بـروز پیـدا کنـد        . ذهنم بپروراند

البتـه  . من هم از این قاعده مستثنی نبودم. می کنندري زندگی در همان راهو را مجاب به پی گیاطرافیان ا
بر خالف دیگران که به همـان گوشـه   . به طبقات باالتر داشته امنماند که همواره گوشه ي چشمی گفتهنا

.اي که در آن کار می کنند، اکتفا می کنند و راضی و خوشحال هستند

مـی  . دستیارم میل به پیشرفت و رسیدن بـه مـدارج بـاالتر دارد   . خوب است-:جاسوس با خود فکر کرد
.ده از جاه طلبی او به روند مأموریت تسریع ببخشمتوانم با استفا

این امر، یعنی گفـتن  . الزم دانستم از خودم برایت می گویمهر وقت دوباره. فعال همین-:دختر ادامه داد
از خود زیاد بین اهالی این سرزمین مرسوم نیست، زیرا ما با موضوعاتی هم چون دروغ یا ریا بیگانـه ایـم و   

مـی  . به داخل این اتـاق نگـاه بیانـداز   . بیا این جا. با رفتار و کردارمان، خود را به طرف مقابل می شناسانیم
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واکنش نشان دادن پس از درخواست ی ترین مسائل مربوط به بینی؟ این سه نفر مشغول حل یکی از بحران
. اولین بوسه از طرف مقابلشان هستند

.اما این ها می خندند و دست می زنند-

.کار می کنیمما این گونه. دقیقا-

آن آکواریوم غول آساي ماهی در گوشه ي اتاق چه می خواهد؟-

هـم در  ... به کار می رود و هـم  لهام ایده براي حل مسائلهم به عنوان منبع ا. از دو جهت کارکرد دارد-
.کار این دوستان زیاد جذاب نیست. بیا برویم. دقایق خستگی سبب نشاط می شود

تا به حال فضـاي کـاري   . افزوده می شدگشت می زدند بر تعجب جاسوس هرچه بیشتر در محیط سالن 
هاي کوچک و بزرگ سالن که بسیار بود، نشسته بودنـد  عده اي در کنج . به این عجیب و غریبی ندیده بود

د و به شـوخی بـه سـر و    و در سکوت فقط به هم لبخند می زدند، عده اي نیز یک دیگر را دنبال می کردن
تعداد اندکی نیز کف زمین یا روي صندلی نشسته بودند و در آینه چهره ي خود را . می کوبیدندصورت هم

وظیفه ي من چیست؟-:گفتت مونرو را رها کرد و سوس دسجا. برانداز می کردند

کسی حق ندارد به دیگري بگوید . یعنی روال کار در این جا این گونه است. فکر نکنم بتوانم دقیق بگویم-
چه کار بکند و چه کار نکند، زیرا هرکس طوري رفتار می کند که به بهترین شکل ممکن هم انجام وظیفه 

.نده بودنش لذت ببردکند و هم از نفس کشیدن و ز

مگر ممکن است در حالی که شدیدا غرق در کار هستی لذت هم ببري؟-

.نشانت بدهمبیا تا چیزي را . بله ممکن است-

مونرو جاسوس را با خود به انتهاي داالنی پر نور که دو طرفش شیشه اي بـود و پشـت شیشـه هـا گـل      
سمت یک دیگر متمایل می شـدند  گل ها به. هاي غول آساي قرمز و زرد و بنفش قد برافراشته بودند، برد

انتهاي داالن به . ریتمیک تکان می خوردندخوردند و پس از این حرکت به صورتو گاهی در هم گره می 
مـونرو دویـد و   . دور تا دور فضا مملو از تماشاچی بـود . فضایی گرد که به سمت مرکزش شیب داشت رسید

جاسوس در کمال تعجب مشاهده کرد که هیچ یک از حضـار بـه سـبب    .راه خود را به صف جلویی باز کرد
بخند زد و او را در حرکت روبـه جلـو   برخورد تن مونرو با خود اندکی ناراحت یا عصبانی نشد و به جاي آن ل
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گوینـده  . و به یک دیگر چشم دوخته بودندک زن در مرکز سالن ایستاده یک مرد و ی. حتی کمک هم کرد
ینـک ایـن   دوستان و هم کاران عزیز، و ا-:که در طرف دیگر روي سکویی نقره اي ایستاده بود اعالم کرد

.تازه وارد به ساختماناز دو کارمند )تا با(شما و این هم پروژه ي 

نیم ساعت سپري شـد و  . خوابید و همه ي ناظرین در سکوت مطلق مرد و زن را مشاهده کردندهمهمه 
جاسـوس از ایـن   . چشم از یک دیگر بر نداشتندو نفر به هم لبخند می زدند ودر طول این نیم ساعت آن د

برساند تا با او از سالن خارج شود کـه گوینـده   خواست خود را به مونرو. نمایش بی معنی به ستوه آمده بود
.اجازه بدهید مجریان این پروژه خودشان نتیجه را اعالم کنند. دوستان پروژه به پایان رسید-:اعالم کرد

دوستان باید بگویم کـه  -:مرد که گویی اندکی از خود بی خود شده بود با صدایی رسا رو به حضار گفت
به انسانی براي مدتی طوالنی هدفم از طراحی و اجراي این پروژه این بود که بفهمیم پس از چشم دوختن 

آیـا ایـن کـار بـه     . می آیدچه احساسی در ما به وجود با او نداریم،از جنس مخالف که هیچ حشر و نشري
یا حتی فراتر از آن، به عشق می انجامـد و یـا ایـن کـه     . شکل گرفتن حسی گرم و عمیق منتهی می شود

باید اعتراف کنم که در حال حاضر نمی توانم نتیجه را اعـالم کـنم   . هیچ تأثیري بر دو نفر باقی نمی گذارد
وژه را به هیئت قضاوت، براي ترفیـع و رفـتن   ولی آن چه مشخص است این است که به طور قطعی این پر

از حضور شما در این مکان بسـیار  . باید روي آن بیشتر کار و تحقیق کنم. به طبقه ي دوم ارائه نخواهم داد
خـدمت شـما   ،امیدوارم بتوانم در آینده ي نزدیک طرحی که در عین سادگی کاربردي باشد. خوشحال شدم

.کنمارائهT-13محترمساکنیندیگر و 

دقیقـه او را تشـویق کردنـد و    حضار به مدت چنـد . پس از اتمام نطق او مجري رفت و روي او را بوسید
. شدندراهی یکی از داالن هایی که به سالن ختم می شد، پس از آن هر یک در

ح گونه ي او را نوازش کرد و بـا مشـاهده ي حالـت بـی رو    . با چهره اي خندان نزد جاسوس رفتمونرو
اه آقاي ز، چرا این قدر بی احساس هستید؟-:چهره اش گفت

.به گمانم نیم ساعت از عمر ارزشمندم را بی جهت تلف کرده ام-

بـه  می افتد این گونه نتیجه بگیریداگر بخواهید در مورد مسائلی که در ساختمان اتفاق . این طور نگویید-
.زودي دلسرد خواهید شد

ه بود؟این نمایش مضحک دیگر چ-
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در هر یک از طبقات ساختمان تعداد بسیاري سالن مانند همین که این جا می بینید وجود دارد که به آن -
.ها سالن هاي مکاشفه و به جلساتی که در آن ها برگزار می شود کشف می گویند

کشف چه؟! کشف-

د در نهایت بـه بهتـر شـدن    کشف یا کسب اطالع در مورد پروژه هاي جدید و ایده هاي تازه که می توان-
.منجر شودT-13زندگی در مناطق سیزده گانه ي 

هدف از کشف چیست؟-

هرکس کـه بـه نظـرش طرحـی     . بر می آید اطالع حاصل کردن از ایده هاي نوهمان طور که از نامش-
مناسب براي ارائه به هیئت قضاوت و رسیدگی بـراي گـرفتن ترفیـع، دارد پـیش از مطـرح کـردن آن، در       

جالب این جاست که پس از ارائه پروژه خود فرد بایـد  . جلسات مکاشفه آن را به اطالع همکاران می رساند
.سب بودن طرحش نظر بدهد و این مورد حتی در جلسات قضاوت نیز صادق استدر مورد منا

یعنی در نهایت خودت تشخیص می دهی که براي رسیدن به طبقه ي بعد شرایط و توانـایی  ! نمی فهمم-
؟!هاي الزم را داري

شـان از  این جا همه با خود صادق اند و می داننـد فقـط در صـورتی کـه خود    . بله دقیقا همین طور است-
.خواهند بودصمیم قلب از کار خود راضی باشند دیگران نیز از آن ها راضی 

نخست بـراي ایـن کـه اگـر متوجـه      . این کار را به دو منظور انجام داد. جاسوس سرش را پایین انداخت
مخصوصا براي این مأموریت طراحی شده بود شـود، سـریعا پیـام مخـابره     ارتعاش دستگاه ارتباطی اش که 

ده از هیئت رییسه را دریافت کند؛ و دلیل دوم این بود که شدیدا تحت تـأثیر آن چـه در سـاختمان مـی     ش
.قرار گرفته بود و نمی توانست آن را با هیچ منطقی توجیه کند،گذشت

ضخامت آن کـم تـر از یـک    . دستگاه ارتباطی اش نامرئی بود و روي سطح پیراهنش جاگذاري شده بود
بابت بسیار خرسند بود زیرا اگر تن کسی به او برخورد می کـرد هـم نمـی توانسـت     این او از میلیمتر بود و 

عملکرد دستگاه به این صورت بود که پس از مخابره شدن پیام به ارتعاش . دستگاه را تشخیص دهدوجود 
ی ارتعاش آن به گونه اي بود که نخست موجی کوچک و رنگی از سطح آن به فضـا سـاطع مـ   . در می آمد

قرار داده شده بود، تشخیص می اسوس به واسطه ي لنزي که روي آنشد که این رنگ را فقط چشمان ج
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داد؛ سپس با تماس دست جاسوس به هر نقطه از دستگاه صفحه اي مجازي در مقابلش قرار می گرفـت و  
ك مـی  پـا پیغـام پیغام نیز با لمس کردن صفحه،نپس از خواند. او می توانست پیغام را از روي آن بخواند

البتـه تشـخیص   . گزارش پیشرفت مأموریت را بنویسد و به هیئت رییسه مخـابره کنـد  شد و او می توانست
. او گذاشته شده بود و از این جهت او کامال مختار بـود خود زمان مناسب براي نوشتن گزارش به عهده ي 

از . خیلـی گرسـنه هسـتم   -:و گفـت پس از آن که یقین حاصل کرد پیامی فرستاده نشده رو به مونرو کرد
کجا خوردنی تهیه کنیم؟

ظهرها بین ساعت دوازده تا دو، نقاطی از دیوارها گشوده می شوند و ربـاط هـاي   . الزم نیست جایی برویم
فقط کافی است نام غذایی که هوس کرده اي را به آن ها بگـویی  . پرنده ي کارگر از آن جا بیرون می آیند

.در شکم خود بسازند و تحویلت دهندآن را ه تا در کسري از ثانی

. راضی کننده است... امم -

بازوي خود را در بازوي مونرو انداخت و از یکـی از داالن هـا خـارج    ،خرسند از آسودگی خورد و خوراك
در طول مسیر به گل هاي غول آساي پشت شیشه خیره شد که اکنون تکان هاي ریتمیکشان بیشـتر  . شد

پس از فاصله اي چند از سمت چپ راهی مسیري شیب دار شد که پس از آن که به سالن رسید،. شده بود
بدون آن که از مونرو سؤال کند او را با خود به بـاالي پلـه هـا بـرد و از     . به تعدادي پله ختم می شدمتري

در به تراسی. از آن چه می دید یکه خورد. دري کوچک که تا سینه اش بود به فضاي خارج ساختمان رفت
رو بـه سـاختمان   . ختم می شد،کوچک که سطح رویش را پیچک هایی باریک و چمنی رنگ پر کرده بود

بود انواع و اقسـام  موجود چرخید و مشاهده کرد که از سوراخ هاي بیشماري که در سطح خارجی ساختمان 
. از لطافتشـان متعجـب شـد   روي گل ها دست کشـید و  . گل و گیاه هاي زیبا و چشم نواز بیرون زده بودند

تنها احساسی کـه مـی توانسـت تـا آن     . فقط متعجب بودبا حالتی نیمه مصنوعی احساس خاصی نداشت و 
ي مرجعی که در ساعت مچـی اش  براي پیدا کردن حس هاي بیشتر باید به کتاب مجاز. لحظه داشته باشد

روي پاشـنه  . طـراف را مشـاهده کنـد   مراجعه می کرد، اما در این لحظه فقط می خواست اذخیره شده بود،
. پنجاه متري باالي سر او در حال عبور و مرور بودند، پاییـد در تقریبا نده اي را که چرخید و ماشین هاي پر

با ماشین هاي پرنده اي که در سرزمین خود دیده بود خیلی تفاوت نداشتند و فقط کمی آرام تر پـرواز مـی   
در نماي دور دست چمنزارهاي وسیع و بـی انتهـا را   . درگیر نمی شدندکردند و راننده هایشان با یک دیگر 

زمین هـاي سـبز پهنـاور پـرواز مـی      پرندگان غول آسا بر فراز. یافته بودنددید که در گستره ي افق امتداد 
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را بـه سرنشـینان   نارشان با صوت آهنگین خـود پیـام دوسـتی   کردند و هنگام عبور یکی از ماشین ها از ک
ساختمان هاي مسکونی و تجاري فاصله اي معنی دار با یک دیگر داشتند و اطراف همه . ردندمنتقل می ک

هـر یـک از منـاطق کوچـک و بـزرگ را      . پر بود از درخت و گل و سبزه-بدون هیچ استثنایی–ي آن ها 
گوشـی رودخانه هایی زالل و شفاف احاطه کرده بودند که در جاي جاي آن ها کودکان مشغول شـنا و بازی 

اطالعـات  T-13چشمان جاسوس حریصانه این طرف و آن طرف می چرخیـد تـا هرچـه بیشـتر از     . بودند
مونرو یک گام به جلو برداشت، دستانش را به سمت باال باز کرد، نفسی عمیـق کشـید و از تـه    . کسب کند

متوقـف شـدند،   رانندگانی که این فریاد را شنیدند براي لحظـه اي در هـوا  . دل فریادي کودکانه و مفرح زد
جاسوس که از مشاهده ي این . براي او دست تکان دادند و آن ها نیز فریاد کشان مسیر خود را ادامه دادند

؟چه رسم و رسومی استاین دیگر-:حرکت یکه خورده بود به او گفت

بـه ایـن   ، احساس نیاز کنیم رج از ساختماندنیاي خابابرقرار کردن ارتباط هر گاه به. سم خاصی نیستر-
می آییم و حس رضایت قلبی و شادي درونی خود را با یک آواز یا فریاد و گاهی با سکوت با هـم  تراس ها

. فکر کنم زمان نهار رسیده باشد. بیا برگردیم داخل. کیشانمان تقسیم می کنیم

مـی رفتنـد و   ها پرواز کنان به این طـرف و آن طـرف  روبوت. پایین آمدندو از پله هااز در داخل شدند 
مـونرو دسـت   . تا سـفارش نهـارش را حاضـر کننـد    مشاهده ي اشاره ي هرکس نزد او می شتافتندپس از 

جـا  دو در بلند و سپید رنـگ مقابـل هـم    به یکی از کنج ها برد که در آن،جاسوس را گرفت و او را با خود 
یکی از آن هـا رو  . دو در وجود داردآقا ز در بعضی از کنج ها مانند همین که می بینی -:گفت. گرفته بودند

ی توانی غـذایت  م. آرامش بخشبه ریگزاري ساکت وبه باغی زیبا و روح انگیز گشوده می شود و دیگري
.دو مکان که می خواهی صرف کنیرا در هر یک از

.برویم داخل باغدوست دارم هنگام غذا خوردن با شما صحبت کنم پس -

به ظاهر نقاط اشتراك زیادي با هم داریم و این نشـانه ي  . م همین استنظر من ه. انتخاب خوبی است-
را دو چنـدان  ا خوردن وعده اي نشاط آور شـادیمان پس بیا این امر را به فال نیک بگیریم و ب. خوبی است

.کنیم

پیشنهاد شما چیست؟-

.کالتی صرف کنیمدر انتها به عنوان دسر کیک ش.و سپس غذایی دریایی بخوریمبیا ابتدا ساالد -
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.موافقم-

سپس سفارش خـود  . دستانش را گشود و جاسوس را در آغوش کشید. مونرو از صمیم قلب خوشحال شد
کـه در هـوا   ورد نظر را از دستان کشـیده ي روبـوت  پس از آن که غذاهاي م. ها گفترا به یکی از روبوت

از باغ بین دو درخت کوچک که سرشـان بـه طـرف یـک     د گرفتند، در را گشودند و در گوشه ايآویزان بو
کاش پـیش از آن  : جاسوس با خود اندیشید. بود، نشستندخم شده و شاخه هایشان در هم پیچ خوردهدیگر 

ممکـن بـود   ... نه . گشت می زدمT-13که مستقیم به ساختمان مرکزي مدیریت بیایم کمی با سفینه، در 
ها بـروم تـا از فضـاي بیـرون    می توانم هر وقت خواستم به تراسبه هر حال. کسی به من مشکوك شود

ها باید به طبقات بـاالتر راه پیـدا کـنم   البته براي صحبت کردن با سرنشینان ماشین . اطالعات کسب کنم
.از ارتفاع پنجاه متري سطح زمین شروع می شودتقریبا چون اتوبان هاي عبور و مرور 

جاسـوس از  . با لذت تمام و در عین آرامش می خـورد الدش بود و آن را مشغول بازي کردن با سامونرو
؟تراس ها هستندراستی تنها راه ارتباطتان با دنیاي بیرون همین -:او پرسید

از طریق مانیتورهـایی  . نه راه دیگري هم وجود دارد-:مونرو آن چه در دهان داشت را قورت داد و گفت
.دندارکه در اتاق هاي ارتباطات وجود

؟ آن ها کجا هستند؟!اتاق هاي ارتباطات-

.پس از صرف غذا به تو نشان می دهم-

روند ایجاد ارتباط با خارج از ساختمان چگونه است؟. زیاد هم ضروري نیست-

ت هست را به اپراتورها می دهی و آن ها تمـاس تصـویري را برقـرار    مختصات شخصی که طرف ارتباط-
آخرین بار . دلم براي پدر و مادرم تنگ شود با آن ها تماس تصویري برقرار می کنمهر وقت که. می کنند

...

.بگذار نهار را در سکوت صرف کنیم. نیازي به توضیح بیشتر نیست-

گرفته شد اما پس از چند لحظه دلخوري را کنار گذاشت و پیش خود گفت البد ز از بیان چهره ي مونرو 
جاسوس متوجـه ارتعـاش دسـتگاه ارتبـاطی روي پیـراهنش شـد و رنـگ        . این حرف منظور خاصی نداشته

رنگ نارنجی مخصوص پیام هاي معمولی و رنگ قرمز مخصوص پیام هـاي فـوري و الزم   . نارنجی را دید
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صـفحه ي  کرد و پس از لمس دستگاه پیام را از روي بی اعتنا پشتش را به مونرو. اسرع وقت بوداالجرا در 
...طرحی جهت ارائه براي ترفیع : مجازي گشوده شده در مقابلش خواند

جاسوس پس از خواندن متن از این که خیلی سریع می توانست نخستین مرحلـه از مـأموریتش را انجـام    
سطح صفحه ي مجازي را لمس کرد و تصمیم گرفت هرچه زودتر طرح . وشحال شددهد و ترفیع بگیرد خ

مـونرو  . نیتش را به مونرو گفت و از او پرسید روند این کار چگونه است. را با هیئت قضاوت در میان بگذارد
خیلی خوشحالم که به این زودي طرحی براي -:در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید گفت

اما قبل از آن که روند ارائه ي طرح را به تو بگـویم بایـد یـادآوري    . شکل گرفته استت ه دادن در ذهنارائ
نیـاز انسـان یعنـی ایجـاد ارتبـاط و      مسایل مربوط به سطحی تـرین -طبقه ي اول–کنم که در این طبقه 

.دپس طرحت باید به طور مستقیم مربوط به این مسئله باش،مسائل جنسی مدیریت می شود

.طرح من نیز دقیقا در همین مورد است-

و نکته ي دیگري که اهمیت دارد این است که براي احـراز ترفیـع، طرحـت بایـد کـاربردي      . خوب است-
.یعنی پس از پذیرفته شدن در یکی از مناطق سیزده گانه مورد استفاده قرار گیرد. باشد

.شودمی را نیز شامل گمان می کنم این ویژگی-

اول این که اگر ذره اي به عملی بودن آن شک داري، طرحـت را در  :ر خوب، براي ارائه دو راه داريبسیا-
...قطعی برسی فه مطرح کنی تا به نتیجه يیکی از جلسات مکاش

.یقین دارمبه آن... نه نه -

.یرا فریاد بزننیتتپس چاره اي نمی ماند جز آن که در سالن اصلی . بهتر از این نمی شود-

پس از آن چه می شود؟. فریاد بزنم-

.پس از آن همه تو را تشویق می کنند-

بعد ؟؟؟-

و تو با هم روي آن سوار می شویم تا به اتـاق  و من کالسکه اي مخصوص سر می رسدبعد یک روبوت-
.بگیریمو در مقابل هیئت قضاوت قرار مخصوص ارائه طرح برویم
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کنیم؟آن ها را رو در رو مالقات می-

که فقـط  –نه اعضاي هیئت قضاوت که از مدیران عالی رتبه هستند در طبقه ي ششم و زیر اتاق فرمان -
بزرگی کـه بـر دیـوار اتـاق     آن ها را در مانیتورهاي . مشغول کار هستند-شخص مدیر کل در آن قرار دارد

ه مورد استفاده ي آن، با ساکنین پس از آن که طرحت را تأیید کردند، با توجه ب. می بینیمقرار گرفته است
استقبال کنند سریعا و بدون وقفه بـه طبقـه   نیز یکی از مناطق ارتباط تصویري برقرار می شود و اگر آن ها 

.ي باالیی منتقل می شوي

.خوب است-:جاسوس لبخندي نصفه و نیمه زد و گفت

کار، ببخشید دستیار تو انتخاب شـده  من خیلی خوشحالم از این که به عنوان هم. عالی است. خوب نیست-
چند ماه است که در طبقه ي اول مشغول کار هستم اما تا به حال نتوانسته ام طرحی درست و حسـابی  . ام

.اما تو در اولین روز حضورت در ساختمان موفق به انجام این کار شده اي. ارائه بدهم

بـه او  . گرفت و با خود به سـالن بـرد  او راسپس دست . مونرو پرید و صورت جاسوس را غرق بوسه کرد
.من ز هستم و طرحی براي ارائه به هیئت قضاوت دارم-:جاسوس فریاد زد و گفت. اشاره کرد

از سپس روبوتی. پس از اتمام جمله اش هرکه صداي او را شنیده بود، ایستاده او را مورد تشویق قرار داد
فضایی کالسـکه ماننـد وجـود داشـت بـا دو      روي روبوت. لن پدیدار شد و بر زمین نشستساقوس انحناي 
.به پرواز در آمدسوس و مونرو روي آن نشستند و روبوتجا. شیکصندلی

شخصی که یک . به زمین نشست و آن دو پیاده شدندروبوت،پس از رسیدن به اتاق مخصوص قضاوت
وارد شـدند و در را  . افت و آن ها را به داخـل اتـاق راهنمـایی کـرد    شتدست سفید پوشیده بود به سمتشان

المپ هـایی  . دیده نمی شدخاصی و در آن هیچ چیز . محیط اتاق یک نیم بیضی بود. پشت سرشان بستند
پس از چند لحظه دیـوار مقابـل   . که یکسره سقف را پوشانده بودند، می درخشیدند اما خبري از مانیتور نبود

کـه  نیتور سطح دیـوار را پوشـانده بـود   شش ما. مانیتورهایی که پشتش قرار داشتند، نمایان شدندچرخید و 
جاسوس اندکی دستپاچه شد اما پس از دیدن لبخند . پر کرده بودطح هر یک از آن ها را چهره ي کسیس

اي قضـات محتـرم  -:بر لبان قضات نفسی عمیق کشید و با صداي صاف و محکم طـرحش را بیـان کـرد   
براي معضل عاطفی نگهبانان یکی از نقاط مرزي سیاره که نخسـتین نقطـه ارتبـاط هرکـه از فضـاي دور      

مؤنـث  T-13تعدادي از نگهبانان یا در واقـع مرزبانـان   . دست پا به این خاك می گذارد، راه حلی یافته ام
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طه ي شغلشان پـس از  این دخترها معموال از سنین کودکی بر این پست گمارده می شوند و به واس. هستند
چند سال تا حدي دلسنگ و خشک می شوند به طوري که نمی توانند به راحتی بـا مردهـا ارتبـاط برقـرار     

نخسـت، توسـط همـین    T-13باید ترتیبی اتخـاذ شـود تـا از میهمانـان     . کنند تا نیازهایشان برطرف شود
شوند و در صـورت انتخـاب کـردن    با آن ها چاي صرف کنند و مشغول گفت و گو . نگهبانان استقبال شود

یکی از میهمانان براي هم نشینی با آن ها ارتباط برقرار کنند تا به این صورت هم به انجـام وظیفـه شـان    
ساز و کار این روش را نمی دانم و یقیقا روند انجام . لطمه وارد نشود و هم بتوانند از نظر عاطفی ارضا شوند

. ن بالمنازع بهتر می دانیدو عملی کردن طرح را خود شما استادا

سپس همـه ي مانیتورهـا   . پس از بیان کردن طرح، قضات از صندلی خود برخاستند و براي او کف زدند
آن چه جاسـوس گفتـه بـود، از    . نقطه اي مرزي که در آن تعدادي دختر مشغول مرزبانی بودند را نشان داد

مشاهده ي شادي و شنیدن غریو و فریـاد دخترهـا   با جاسوس و مونرو . طریق بلندگوها برایشان پخش شد
بالفاصله در اتاق گشوده شد و همان شخص راهنما آن ها را بـه بیـرون   . فهمیدند طرح پذیرفته شده است

خوشـحالی  غریـو به پـرواز در آمـد و از میـان هلهلـه و     روبوت. کالسکه اي نشاندروبوتفرا خواند و روي
پله، در انتها به دیواري نفـوذ ناپـذیر مـی    . ، رسیده ي دوم ختم می شدتنگ که به طبقان به پلکانیکارکن
دو نفـر ترفیـع   -:بیـرون آمـد  از داخلشموج دار و کشیده صدایی .روبوت در مقابل دیوار متوقف شد. رسید

.باز کنید. گرفته اند

ن ونرو را بـر زمـی  ، جاسوس و مروبوت. دیوار به حالت کشویی کنار رفت و آن ها به طبقه ي دوم رسیدند
هـر  . مه چیز درست مثل طبقـه ي اول بـود  در طبقه ي دوم ه. گذاشت و خودش به طبقه ي اول بازگشت

یک از کارکنان در گوشه اي از سالن بی انتهاي مدور یا داخل یکی از اتاق هاي بزرگ که سـطح خـارجی   
مونرو پرید در آغوش جاسـوس  . شیشه اي بود و درونش کامال دیده می شد، مشغول کار خود بودتمام اش 

منتظر بمان االن بر مـی  -:جاسوس خیلی سرد به ابراز احساس مونرو پاسخ داد و به او گفت. و او را بوسید
. گردم

روي زمـین نشسـت و   . به سمت یکی از کنج ها که دو در داشت دوید و در ورودي به ریگـزار را گشـود  
... گـزارش اول  : روي آن نوشـت . مقـابلش نمایـان شـد   صفحه ي مجازي در . سطح دستگاه را لمس کرد

. مرحله ي اول مأموریت به انجام رسید. موفق به ارائه ي طرح شدم و به طبقه ي دوم منتقل شدم
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گـوش هـا و چشـم هایشـان     . شبیه خودمان هسـتند از نظر ظاهري هنوز : اطالعات کلی در مورد ساکنین
به ظاهر براي شنیدن یا ارتباط برقرار کردن بـا یـک   . کوچک ترکمی بزرگ تر از ما است و دهانشان کمی 

. دیگر سراپا گوش و چشم هستند و خیلی به یک دیگر احترام می گذارند که بسیار عجیب به نظر می رسد
.داشته باشمخاصی در مورد زمان ارائه گزارش بعدي نمی توانم پیش بینی .منتظر پیام هاي بعدي هستم

به شدت بـه  شد و به سمت مونرو شتافت تا از او در مورد جاي دستشویی سؤال کند زیرا از ریگزار خارج
.احساس نیاز می کرداین عمل

فصل چهارم

ی کشـید و  که از حیث قامت دوبرابر یک اسب معمولی بود، شیهه مـ سیاه مطلق به رنگغول آسا اسبی 
در محدوده اي که اسب در آن . وحشی بود و به هیچ وجه رام شدنی به نظر نمی رسید.جفتک می انداخت

در راست و چپ شروع شـده و بـی انتهـا    آن، جوالن می داد حصار قطع شده بود اما از حدود بیست متري 
ه شـت روآن و ژوآن از این فاصله نمی توانسـتند دیـد واضـحی دا   . امتداد یافته بود؛ درست مانند حصار قبلی

ژوآن خرده نان باقی مانده در بقچه را تکاند، پیکـان بـراق را داخلـش    . تصمیم گرفتند نزدیک شوند.باشند
چند متر جلوتر رفتنـد و  . شانه به شانه ي ژوآن گام برداشت،قرار داد و آن را محکم بست و بقچه به دست

لباس هـاي  . استم گرفتن آنه است؛ گویی منتظر آرادیدند مردي در نزدیکی اسب روي زمین دراز کشید
هی شب از حصار به ظاهر یکی از هم قطارانش بود که او را تنها گذاشته و در سیا. مرد شبیه لباس امیر بود

از . اسب لحظه اي چهارنعل می تاخت و لحظه اي بر جا می ایستاد و شیهه می کشید. استاول گذر کرده 
. و خاك بلند شده بـود کـه انـدکی چشـم را مـی آزرد     اثر لگدمال شدن زمین زیر سم هاي پوالدینش گرد

روي زمـین نشسـت و دسـتش را    . روآن به ژوآن اشاره کرد بایستد و خود نیم خیز به سـمت مـرد شـتافت   
تا مرد خواست به خود جنبشی بدهد، دست دیگرش را بر دهان او گذاشت و با لحنی جسـتجوگرانه  . گرفت
یا امیر را می شناسی؟آ. با اشاره ي سر به من حالی کن-:گفت

را از زمین جدا کرده بود، چشمان خیره اش را براي لحظـه اي بـه روآن دوخـت؛ سـپس     مرد که بدنش
.پلک زد



٢٨

مـن  . داد و قـال راه نینـداز  . دستم را از روي دهانت بر می دارم. پس هم قطار او هستی. خب خوب است-
. ده اممثل تو در این دشت پهناور گرفتار ش. دشمن تو نیستم

.برادر امیر هستم. نام من سمیر است-:مرد بدون ذره اي نگرانی یا اضطراب گفت

و که اکنون آرام گرفته بود و در محوطه ي باز بین حصار که مرتعی پر روآن نیم نگاهی به اسب انداخت 
بـرادر  -:پرسیدسپس نگاهش را به چهره ي خونسرد سمیر دوخت و . قدم زنان می رفت و می آمدبود،بکر

خونی هم هستید؟

مگر چه فرقی به حال تو دارد؟-

آیا واقعا برادرید؟. شاید داشته باشد شاید هم نه-

.نه-

ببین جناب برادر اگر نمی خواهی در مورد رابطه تان یا مأموریت اعضاي انجمـن توضـیح بـدهی    ... خب -
بگو ببینم از دیگر برادرت خبر داري؟. درکت می کنم

انجمن به مـردي کـه   اعضاي میر اخم هایش را در هم کرد و از بی مباالتی امیر در دادن اطالعات از س
حـد از اسـرار   نمـی دانسـت امیـر تـا چـه     . دوردست بـود، ناراحـت شـد   نه چندان به ظن او اهل سرزمینی 

کرنش کرد و . چیزي بداندی خواست این مرد غریبه بیش از آنکرده بوده است اما نممأموریتشان را فاش
چیست؟) نگاهی مغرورانه به چشمان سبز و عصبانی ژوآن انداخت(نام تو و این رفیقت -:گفت

فقـط قصـد   . یک بار گفتم ما دشمنت نیسـتیم . احتیاجی نیست در مقابل من و دوستم موضع گیري کنی-
شـاید بتـوانیم در گـذر از    . عـذور فرض کن ما هم درست مثل خودت مأموریم و م. عبور از حصارها را داریم

او هـم  . از او نتـرس . نام من روآن و این دوستم ژوآن است. حصار به یک دیگر کمک کنیم و همراه شویم
.فقط جثه ي بزرگی دارد. مثل ما انسانی معمولی است

ـ   . ببین غریبه من احتیاجی به همراه ندارم!پیل پیکر است! بزرگفقط - راي همراهی همان دبیـر لعنتـی ب
نمـی دانـم چگونـه    . نامرد یک شب مرا گذاشت و بی خبر از حصار گذشـت و رفـت  . هفت پشتم کافی بود
موفق به این کار شد؟
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سـمیر  . توجهش را به اسب معطوف کرد که بدون ذره اي جنبش ایستاده بود و آن ها را می پاییدسپس 
بلند شوید و با تمام -:در راه فریاد زد.به عقب عقب دویدن کردسالحش را از روي زمین برداشت و شروع 

.االن است که حمله کند. توان بدوید

گـاوي  سمش را روي زمین می کشـید و هـم چـون   . سنگین نفس می کشیدو چشمان اسب سرخ شده 
اسـب  . با خود همراه کرداو را روآن بی معطلی دوید، دست ژوآن را گرفت و . بودخشمگین آماده ي هجوم 

روآن گمان کرد کارشـان  . مانند به سمتشان یورتمه رفت و در کسري از ثانیه به آن ها رسیدبا سرعتی بی
امـا اسـب در دو   . قطعـی بـود  ،تمام است زیرا خرد شدن استخوان هایشان زیر سـم هـاي سـنگین اسـب    

ته دل کشید که شـبیه بـه جیـغ زنـی     و شیهه اي ازبه سمت آسمان بلند کردمتریشان ایستاد و سرش را 
ژوآن دستپاچه شده بود و نمی دانست چه اتفاقی افتـاده . بود،فشار غمی جان فرسازیر در محصور و اندهم

. روي دو زانو بر زمین افتاد و سرش را پایین انـداخت . شوکه بود و نفس نفس می زد. در حال جریان است
به سمیر و سـپس  انهخشمگینوآن ابتدا نگاهیر. سمیر از دیدن واکنش ژوآن به خنده افتاد و قهقهه می زد

.شتافتسپس مشتانش را گره کرد و نزد سمیر . نگاهی از سر ترحم به ژوآن نیمه جان انداخت

چیزي به ما نگفتی؟دیوانه چرا -

سمیر در حالی که قطرات اشک ناشی از خنده را از صورتش پـاك مـی کـرد بـا تـن صـدایی نامتعـادل        
؟ تازه از چنگ شما رها شده بودم که این دوسـت عزیزمـان   !ت شدببخشید آقاي روآن ولی مگر وق-:گفت
.دریدن کردقصد 

هر چند وقت یک بار این اتفاق می افتد؟-

گویی هر وقت که خلقش تنگ می شود یعنی همیشه قصد ترساندن مـن و اکنـون   . ترتیب خاصی ندارد-
.ما را می کند

خدا را شکر که ایسـتاد و گـر   . خدا را شکر-:ژوآن که تازه به خود مسلط شده بود نفس نفس زنان گفت
...نه 

شده بودیم هاان؟ خب اشکالش چیست؟ هر کـس  واصلوگرنه چه غول عزیز؟ وگر نه همه مان به درك -
داس بـار از چنـگ  گوینـد اگـر یـک   مـی  . می دانی. روزي می میرد؟ شاید روز مرگ تو همین امروز باشد
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چه بسا در حرکت بعدي بی رحمانه تـر بـه   . رها نمی کندبه حال خود فرشته ي مرگ جا خالی بدهی تو را 
.سراغت بشتابد

پس اگر این گونه باشد مرگ تو بسیار وحشتناك و دردناك خواهد بود زیرا تا به حال خیلی قسر در رفته -
.اي

روزي که به همراه دو تن از برادرانم براي این مأموریـت داوطلـب   از همان. ولی یک نکته را بدان. شاید-
. از چیزي باکم نیست. شده ام پیه اتفاقاتی چه بسا شدیدتر و جان فرساتر از مرگ را به تن خود مالیده ام

سمش را چند بـار بـه زمـین    . ظلمانی اش را در هوا رقصاندو گردن بلندش داد و یالاسب تکانی به سر
ژوآن بـه آن قسـمت از زمـین کـه اسـب بـر آن       . سر جاي اولش بازگشت.و پشت به آن ها دور شدکوبید

رو بـه سـمیر کـه    . ایستاده بود دقیق شد و متوجه شد با سایش تکه سنگی عالمت گذاري شده بوده اسـت 
سـم  خودت این عالمـت را ر -:و همان حالت مغرور و قرص خود را بازیافته بود، گفتخنده اش تمام شده

کرده اي؟

مگر کس دیگري هم به جز من این جا هست؟-

بگو ببینم چرا به سمت اسب شلیک نمی کنی تا از روي نعشش به طرف دیگر حصار گذر کنی؟-

بارها این کار را امتحـان کـرده ام   ! جناب روآن گمان می کنی تا به حال این فکر به سر خودم نزده است-
. راه عبور قطعا این نیست. فقط بدنش را خارش می دهد. افتداما انگار تیر به او کارگر نمی 

اما پیش از اندیشه سـاده تـرین راه   ... اما . پس می تواند چه باشد؟؟ باید فکر کنم-:روآن با خود اندیشید
شاید اگر سر به زیر به سمتش بروم کاري به من نداشته باشد و بتوانم بـه سـادگی از حصـار    . را می آزمایم

چه کنم؟ نمی دیوانه اما با این سمیر . پس از آن راه را براي ژوآن باز می کنم. به امتحانش می ارزد. مبگذر
.انگار نفوذ به ذهن اعضاي انجمن ساده نیست. دانم در سرش چه می گذرد

رشت و سیاه اسب که بـه  براي لحظه اي به چشمان د. بقچه را بر زمین انداخت و دستانش را به کمر زد
من مـی روم تـا از نزدیـک قسـمت     . شما دو نفر همین جا صبر کنید-:بود، نگاه کرد و گفتخیره ماندهاو

. حصار را برانداز کنمبین خالی 

.ممکن است تو را بکشد. نه این کار بسیار خطرناك است-:ژوآن با حالتی نگران گفت
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مایا و نایر به کار برده اي که برايممکن است اگر حربه همین طور. هر چیزي ممکن است دوست عزیز-
.ام را این جا انجام دهم از این اسب نیز گذر کنم

مایا و نایر دیگر کی هستند؟-:سمیر گفت

دو دختر متخاصم و وحشی بودند که به لطف فـن  . نگهبانان حصار قبلی-:ژوآن سینه ستبر کرد و گفت
ها را نرم کردیم و پس از لذت بردن از وجودشان از حصار بیان رفیقم و هم چنین ظاهر فریبنده ي من آن 

.گذشتیم

گفتی گذر از حصار مرا یاد . ولی زیاد هم مهم نیست... ولی . عجیب است. اما اسم آن ها چیز دیگري بود-
به هـر حـال   . گذشته استو رام نشدنی نمی دانم چگونه از سد این اسب اسطوره اي . برادرم، دبیر انداختی

، توانسـته  تاریخ انجمن را عهده دار بـوده که پیش از قبول این مأموریت وظیفه ي گردآوري وقایع و اگر او 
.یعنی ما هم می توانیم. از این حصار گذر کند من هم می توانم

، ب سوزان در آسمان صـاف و نیلـی رنـگ   تابش آفتا. وآن با گام هایی کوتاه به سمت حصار پیش رفتر
سرش را پایین گرفت و مشغول بررسی راه حل هاي محتمـل بـراي مقابلـه بـا     . صورتش را کمی می آزرد

تا به حال فهمیده بود که ممکن است گاهی بی هوا به سـمت اشـخاص متخاصـم    . واکنش هاي اسب شد
ذره اي ا اسب هم چنان به او خیـره بـود و سـرش ر   . به جز این هیچ چیز از رفتار او نمی دانست. حمله کند

فقـط در آن  . گـر شـد  ایستاد و مرتع زیر پایش را نظاره . روآن در بیست متریش قرار گرفت. تکان نمی داد
و باقی سـطح دشـت را   مورد عالقه ي اسب ها، روییده قسمت از زمین علف و شبدر و انواع خوردنی هاي 

ر بودند اما در ناحیـه ي شـکم   عضالتش ورزیده و ستب. با دقت بدن اسب را بررسی کرد. خاك پوشانده بود
هرچه فکر کرد نتوانست دلیلـی بـراي   . زجر گرسنگی بودتحمل عالمت و تا از دنده هایش بیرون زده کهد

درست زیر پاي او پر بود از گیاهان سبز و در نزدیکی آن محل نیز برکـه  . بیرون زدن دنده هاي اسب بیابد
؟ روآن دسـتش را زیـر چانـه    گرسنه و عصبی بودپس چرا اسب. اي کوچک براي آب خوردن وجود داشت

سرش را باال آورد و بخار آبی که هـم زمـان بـا نفـس     . و متوجه کشیدن سم اسب روي زمین نبودزده بود 
بدون معطلی روي پاشنه چرخیـد و پـا بـه    . کشیدن اسب از بینی کشیده اش خارج می شد را مشاهده کرد

در چند متـري عالمـت روي زمـین هـرم     روآن . پی او شتافتاسب نیز با سرعت هرچه تمام. فرار گذاشت
د و بـا دیـدن حالـت    صورتش را از زمین بلنـد کـر  . گردنش حس کرد و بی اختیار پریدنفس اسب را پشت

ژوآن به سـمت روآن . دو غریبه ي مزاحم خالص شودیافت او بدش نمی آمده از دست سمیر درگرفته ي 
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کم در راه روآن پس از مرور افکارش، راه حل یا دست. را به برکه برداو. شتافت و به او کمک کرد برخیزد
کمـی  روي سر و صورت خاکی اش آب ریخت و پاهـایش را  .یافترا اسب روشی محتمل براي رام کردن 

هوا رو به تاریکی می گذاشت و خورشید لحظه به لحظه خود را بیش تـر پشـت حصـار ابرهـاي     . ماساژ داد
. ن می ساختگرد و قوس دار پنها

و رو به سمیر اعالم کرد که تصمیم دارند بخوابنـد تـا شـاید    روآن قصدش را در گوش ژوآن زمزمه کرد
سمیر گفت که هرگز بیش از یک ساعت در روز نمـی خوابـد و همـواره در    . پیدا کنندفردا راه حلی مناسب

اما ما خیلی خسته ایـم  .هرطور راحتی-:ژوآن شانه باال انداخت و گفت. حالت آماده باش نگهبانی می دهد
. می دهیم اگر قرار باشد حتی فرشته ي مرگ شما نیز به سراغمان بیاید در خواب کار را تمام کندو ترجیح

.ال اقل یک دل سیر خوابیده ایم و فردا به طور کامل آماده ي مبارزه با او هستیم. اگر نیامد هم که هیچ

روآن نگذاشـته بـود ژوآن   . معنی خود را به همـه چیـز پوشـانده بـود    گذشته و سکوت دشتشب  از نیمه
بخوابد زیرا می ترسید به هنگام بیدار شدن یا با صداي ورد خواندن خود و یا بـا پرتـاب کـردن مشـتی بـه      

نگـاهی بـه سـمیر    . صورت او سمیر را که برخالف گفته اش در خواب عمیقی به سـر مـی بـرد، برخیزانـد    
در راستاي غربی حصار راهی شدند . شاره کرد، بی سر و صدا بلند شود و او را دنبال کندانداخت و به ژوآن ا

ه نظرت می توانیم آن چـه  ب-:ژوآن گفت.دور شدنددر خواب هزار ساله به اندازه ي کافی از سمیر خفته و 
را بیابیم؟جست و جو می کنیم

به هر حال چـاره ي دیگـري   . اگر هم موفق نشدیم راه حل دیگري پیدا می کنیم. باید تالشمان را بکنیم-
. نداریم

وجـود  یز به جـز خـاك زیـر پـا و ظلمـات گسـترده      یک ساعت راه رفتند اما در این دشت پهناور هیچ چ
یک علف هـرز بـر زمـین    صداي هیچ جانوري به گوش نمی رسید و به طرزي غیر قابل باور حتی . نداشت

بالخره از راه رفتن خسته و نا امیـد شـدند و   . زمین زیرپاي اسب که مملو از سبزه بودنروییده بود؛ برخالف 
روآن سـرش را بـه   . پیش گیرنـد وقفه اي کوتاه مسیر بازگشت را نشستند تا کمی استراحت کنند و پس از 

ول بی خاصیت کنـار دسـتش بـد و بیـراه گفـت و      هم چنین در دلش به غ. زیر انداخت و خود را لعنت کرد
سعی کرد بـه دلیـل بیـدار شـدنش در ایـن      . ، همه چیز به نظرش مسخره آمداولین بار از شروع سفربراي

. دیـد، متعجـب شـد   اال آورد و از آن چه در مقابل بپس از چند لحظه سرش را . کابووس ناخواسته پی ببرد
درختچـه  . ز زمین سر بـر آورده و در مقـابلش ایسـتاده اسـت    گویی در یک لحظه درختچه کوچک و موقر ا
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. ظاهري گرد و یکپارچه داشت و روي شاخه هاي نازکش تعدادي میوه ي کوچـک و بـراق وجـود داشـتند    
درخشش آن ها خیره کننده بود و در . رنگ میوه ها بین طالیی و لیمویی بود و ظاهري بیضی مانند داشت

ژوآن که سرش آویزان شده و در خواب و بیـدار بـود   شانه ي به با شانه. آزرداولین نگاه چشم بیننده را می
ژوآن با دیدن درخشـش میـوه هـاي درختچـه     . زد و بدون کالمی، با انگشت اشاره درختچه را نشانش داد

سپس دستش را به سمت میـوه دراز کـرد و هیجـان زده    . براي چند دقیقه به آن خیره ماند و چیزي نگفت
طعام آن حیوان اسطوره اي مثل خودش اسطوره اي است و ... شاید . درست حدس زده باشیشاید-:گفت

...

...و می توانیم با خوراندن این میوه ي عجیب و رازآلود به او رامش کنیم و از حصار بگذریم و -

.و به نشانه ي بعدي برسیم-

.تمام زیبایی اش یک نشانه به شمار آیدشاید به اولین نشانه برسیم زیرا گمان نمی کنم آن پیکان با -

به هر حال باید پیش از بیـدار شـدن سـمیر بـه سـمت      -:ژوآن پس از کندن یک میوه از درختچه گفت
روآن به ژوآن گفت . راهی مسیر بازگشت شدندهریک مشتی میوه برداشت و سپس. حصار و اسب بشتابیم

خودش نیز یکی از میـوه هـا را در دسـت    . عالمت دهددر برود و مواضب باشد تا هر وقت بیدار شنزد سمی
و ر بی خوابی کاسه ي خون شده چشمان اسب بر اث. گرفت و نزد اسب که گویی هیچ گاه نمی خوابد، رفت

قدم زنان محوطه ي باز بین حصار را می پیمود و به روآن ذره اي توجه . حالتش عصبی تر از قبل شده بود
دسـتانش را دراز کـرد و میـوه را    . زدیک شد و در چند قدمی اش قرار گرفـت نروآن آهسته به او. نمی کرد

دائم شیهه مـی کشـید و سـم بـر     .با دیدن میوه، جنون وجود اسب را فرا گرفت. نزدیک دهان اسب گرفت
. روآن وحشت زده شد و پا به فرار گذاشت اما این بار اسب پیگیر نشد و او را دنبال نکـرد . زمین می کوفت

شنیدن صداي شیهه ي اسب سمیر از خواب بیدار شد و تفنگش را به سمت روآن نشـانه رفـت کـه    پس از
ژوآن گوشش . و دیگر بار به عالم رؤیا برگردانداو را نقش زمین کرد.ژوآن بالفاصله بر سرش مشت کوبید

روآن واکـنش  . از نفـس کشـیدن او بـه روآن عالمـت داد    نرا نزدیک دهان او برد و پس از حصول اطمینا
ژوآن قامـت راسـت کـرد، تعـدادي از     . خشمناك اسب را براي ژوآن وصف کرد و نا امید در گوشه اي لمید

درست است؟. با دیدن میوه دگرگون شد-:میوه ها را از روي زمین برداشت و گفت

.درست است-
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، از کـه آن را خـود بـه دسـت نیـاورده     اما شـاید بـه خـاطر آن   به احتمال زیاد طعامش همین میوه است -
.بگذار من هم امتحان کنم. استخوردنش ممانعت کرده

.فقط مواظب باش و در صورت لزوم سریع به سمت من بدو. باشد-

بـاال  کف دسـتش را سـمت اسـب   . ژوآن با گام هاي محکم خاك زیر پا را لگدمال کرد تا به اسب رسید
-شبیه آن چه در خواب می خواند–خواندن وردهایی نامعلوم به بی اختیار شروع . آورد و چشمانش را بست

اسب در ابتدا سرش را تکان داد اما پس از چند لحظه مغلوب خلسه اي که ژوآن را در خود غرق کرده . کرد
رامـش میـوه را از دسـتان ژوآن    سپس گردنش را به سمت جلو دراز کرد و بـا آ . بود، شد و بر زمین نشست

. پس از اتمام میوه ها به نشانه ي تشکر صورت ژوآن را لیسید و صدایی غور مانند از ته گلـو بـرآورد  . خورد
تـا  سپس بـه روآن اشـاره کـرد    . ژوآن از خلسه بیرون آمده بود و با لبخند به ابراز تشکر اسب پاسخ می داد

صد می کرد و نمی توانست با هیچ منطقی آن چه می دید را توجیـه  روآن ناباورانه صحنه را ر. نزدیک بیاید
ولی رفتارش خیلـی عجیـب   . شاید این مرد بیش از آن چه به نظر می رسد به کار بیاید-:با خود گفت. کند

به هیچ وجه نمی توان به ساحران اعتماد کرد اما می خـواهم بـه او اعتمـاد    . ممکن است ساحر باشد. است
شاید بتوانیم به کمک هم هرچه زودتر از این حصارهاي لعنتی و ایـن دشـت بـی    . ی داندکسی چه م. کنم

.خود شویمبی انتها بیرون برویم و راهی خانه يحاصل و

رفیق چگونه این کار را انجام دادي؟-:دستش را بر شانه ي ژوآن گذاشت و گفت

نمـی تـوانم آن   . ر دنیایی گنگ به سـر بـردم  دیار چشمانم را بستم و لحظاتی رابی اخت. دست خودم نبود-
بیش تر بـه یـک حالـت حسـی عمیـق      . ا هیچ منطقی توجیه پذیر نیستحالت را براي تو وصف کنم زیرا ب

.شباهت داشت

ببینم از سمیر چه خبر؟ او را ناکار کردي؟. به هر حال این بار خیلی به دردمان خورد-

.هوش نیامده از حصار گذر کنیم و دور شویمبهتر است تا به . نه هنوز نفس می کشد-

. دستم را بگیر و برخیز. موافقم-

با این اسب چه کنیم؟-

.بهتر است همین جا رهایش کنیم تا از عبور سمیر جلوگیري کند. بتوانیم از او استفاده کنیمفکر نکنم-
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. موافقم-

ین بـار حرکـاتش کـامال دوسـتانه     اما ا. تفهمیدن قصد عبور آن دو نفر از زمین برخواساسب به محض
کمی جلوتر بین علف هاي بلند که طولشان به نیم متر مـی رسـید   . دنبالش بروندبا گردنش اشاره کرد. بود

رفت و از بین علف ها یـک تیـردان اسـتوانه اي از جـنس     ژوآن . ایستاد و به ژوآن اشاره کرد نزدیک بیاید
شاید این تیردان نشـانه ي  . بیا رفیق-:به سمت روآن گرفت و گفتآن را. چوب گردو، به رنگ تیره یافت

.پیکانت را داخلش بیانداز و آن را در بقچه قرار بده. دوم باشد

در همـان  . سپس پیکان را درونش انداخت و آن را در بقچه جـاي داد . برانداز کرداندکی تیردان را روآن 
آن ها هرچه تالش کردند نتوانستند بفهمند بسته . زمین افتادآسمان بسته اي در چند متریشان برلحظه از

ز رسـیدن  ا. یافتنـد ي خـوراکی داخـل آن   را باز کردنـد و مقـدار  گره اش. طریق به زمین افتاده استاز چه 
؛ بوددوم نیز درست مانند طرف دیگرزمین آن طرف حصار. به راه افتادندروزي امروزشان خرسند و راضی،

بر زمین نشسـتند  . چند ساعت راه رفتند تا دیگر نا و نفسی برایشان نماند. علف و پهناورخشک و بی آب و 
در مقابلشـان و در فضـایی   . به سختی دیدحصار سوم را ژوان چند گام به جلو برداشت و . تا استراحت کنند

پیده دم سـ . منقطع بین حصار بی انتها خانه اي کوچک و خشتی دید که پیرمردي در مقابلش نشسته است
پیرمرد به محض نمایان شدن پیکـر دو  . کار سهلی نبودیص چهره آن هم از این فاصله ي بعیدو تشخبود 

داخل جسـت و  جاسازي شده بود -یا در واقع اتاقک–غریبه از تنها پنجره اي که بر دیوار خانه ي کوچک 
.ش بر هم کوفتآن را پشت سر
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فصل پنجم

کوچک قرمز رنگ روي دیوار را می بینی؟این کلیدهاي -

.تا به حال به آن ها دقت نکرده بودم! عجیب است-

محسوس از قسمت دیگر مجـزا  به محض فشار دادن یکی از آن ها این قسمت از دیوار را که با خطی نا-
.باقی اش را خودت ببین... اجازه کنار می رود و شده، 

.باشه-

بـه محـض   . شدونرو هیجان زده،دکمه توسط مفشار دادنداشت و منتظر جاسوس یک گام به عقب بر
چرخ دار بـود و بـه قامـت یـک     که زیر پاهاي فلزي باریکشو یک ربوتوفشار دادن دکمه دیوار کنار رفت 

و متفکرانه منتظـر عکـس العمـل    جاسوس دستش را زیر چانه ي پهنش زد. انسان متوسط بود، نمایان شد
بـه  -:گرد و کوچکش را به نشانه ي احترام کمی پایین آورد و با تن صدایی گرم گفتسرتربو. شدتربو

می توانید در آن گوشه که مـی  . این جا اتاق استراحت است. شما خوش آمد می گویم آقاي ز و خانم مونرو
. قـرار دارد یک تخـت دونفـره   ) از آستانه کنار رفت تا آن دو به خوبی به داخل اتاق دید داشته باشند(بینید 

، تخـت هـا بیشـتر    را جدا کنید ولی همان طور که پس از امتحان کردن مـی توانیـد بفهمیـد   می توانید آن
در گوشه ي دیگر نیز توالت قرار دارد و در نهایت می توانید میز کوچـک  . فضاي اتاق را اشغال خواهند کرد
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که با دکمـه ي تعبیـه   ز یک مانیتور قرار داردروي می. مشاهده کنیداینجا ... یعنی ... مطالعه را در کنار من 
در میکروفـون هـاي آن   کافی است نام کتـاب مـد نظرتـان را    . آن را روشن کنیدشده بر سطح جانبی اش

در المپ باالي سرتان یـک وسـیله ي هوشـمند    . بگویید تا پس از چند ثانیه جلوي رویتان نشان داده شود
این دستگاه هم چنین بـا مـچ   . ام آهنگ مورد نظرتان را بگوییدفقط کافی است ن. پخش موسیقی قرار دارد

بندي که خدمتتان ارائه می کنم ارتباط دارد؛ به طوري که پس از اولین درخواست آهنگ تن صداي شما را 
مـچ بنـد را کنـار    -حتی وقتـی خـارج از اتـاق هسـتید    –در حافظه اش ذخیره می کند و براي دفعات بعد 

دهانتان بگیرید و نام آهنگ را بگویید تا پس از تشخیص تـن صـدایتان از طریـق شـبکه ي عصـبی زیـر       
اگر نه که من به حالت خـواب در  . اگر سؤالی دارید بفرمائید. پوستتان، صوت موسیقی را به گوشتان برساند

.بیایم

آیا پس از ورود ما به یک اتاق، آن براي همیشه متعلق به ما می شود؟-:یدجاسوس خونسردانه پرس

. فقط کافی است آن را به المپ باالي سرتان بگویید؛ البته باید به حالت دستوري فرمانتان را عرض کنید-
زیرا همه ترجیح مـی دهنـد، وقتـی    . ولی به طور کل کسی از ساکنین ساختمان این کار را انجام نمی دهد

خوابشان می آید در نزدیک ترین اتاق بیارامند تا براي صبح اول وقت آماده ي کـار باشـند و حتـی ذره اي    
.وقت خود را جهت پیدا کردن اتاق مخصوص خودشان تلف نکنند

فقط امیدوارم مدیران باالي سرمان نیز از این حـس  . این امر وظیفه شناسی کارمندان را می رساند. البته-
.سرشار باشندوظیفه شناسی

حتی برخـی  . زیرا مدیران نیز در ساختمان مرکزي، خود کارمند به حساب می آیند. همین طور هم هست-
دلیلش را نپرسید زیرا وقتـی توانسـتید   . از آن ها پس از مدتی ترجیح می دهند یک یا دو طبقه پایین بیایند

.ترفیع بگیرید خودتان متوجه می شوید

.دارم تا وقتی در این طبقه به سر می برم اتاق مخصوص به خودم را داشته باشمبه هر حال من دوست -

.هر طور شما مایلید-

.تو هم به حالت خواب در بیا-
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. سرش را پایین آورد و در یک لحظه مچاله شد و کنار تخت به شـکل یـک سـطل زبالـه در آمـد     ربوت
رفت سمت تخـت و آن را از وسـط جـدا    . ی شدمثلثجاسوس مشغول برانداز کردن اتاق کوچک سه وجهی 

مونرو از این حرکت جاسوس ناراحـت شـد و چهـره اش در    . چرخید سمت مونرو تا واکنش او را ببیند. کرد
باالي با صداي بلند و لحن دستوري به المپ گرد و نورانی که در فاصله ي یک متري جاسوس. هم رفت

اصـالح مـی   . این اتاق از این به بعد متعلق بـه مـن اسـت   .به تو فرمان می دهم-:سرش آویزان بود گفت
حاال به رنگ ارغـوانی در بیـا و   . شخص دیگري حق ورود به آن را ندارد. کنم، متعلق به من و مونرو است

.کمی از روشنایی خود بکاه

قامـت و  در مقابل اتاق، یک مرد بلنـد  . مونرو دست جاسوس را کشید و او را به سمت آستانه ي اتاق برد
جاسوس در مقابلش، دسـت  به محض نمایان شدن . دست به سینه ایستاده بودو بسیار الغر، لبخند به لب 

سـاکن قسـمت بـاالیی سـاختمان     . راور هستم؛ یکـی از مـدیران  -:گفت. او را به گرمی فشرد و سالم کرد
به نام ز کار خـود را  مبنی بر خوش آمد گویی به یک کارمند ترفیع یافتهيبه محض گرفتن دستور. هستم

.رها کردم تا به استقبال شما بشتابم

.از لطف شما بسیار ممنونم-

هسـتید  T-13مشخص است که شما کارمند ارزشمند و شایسته اي براي سـاختمان مرکـزي مـدیریت    -
.چون در کوتاه ترین زمان ترفیع گرفته اید

.ممنونم-

.باشیدزندگیتان خو کردهمحل کار وشرایط امیدوارم تا این لحظه به -

با این که در ابتدا کمی سخت به نظر می رسید اما توانسته ام تا حدودي خودم را با وضعیت این جـا  . بله-
.وفق دهم

و شما خانم مونرو، شما هـم تـا بـه ایـن لحظـه بـه       ) با لحنی کنجکاوانه ادامه داد(. جاي خوشحالی دارد-
؟خوبی وظیفه تان را انجام داده اید

خـب  -:گوشش را تیز کرد و پس از چند لحظه رو بـه جاسـوس گفـت   . مچ بند راور دو بار به لرزه درآمد
.به امید دیدار مجدد. باز هم تبریک می گویم. مثل این که باید برگردم سر کارم
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مـونرو مـی خندیـد و از صـمیم قلـب      . دوان دوان دور شـد .ا را گفت و روي پاشنه ي پـا چرخیـد  این ه
تـا  . تصمیم داشت براي این ترفیع خوش آیند در کوتـاه تـرین زمـان ممکـن جشـن بگیـرد      . وشحال بودخ

راستی جریان این مچ بندها چیست؟ در طبقه ي اول کسـی از آن  -:خواست چیزي بگوید، جاسوس پرسید
.ها نداشت

با چهره اي . دگراییمونرو محو شد و رنگ چشمان عسلی اش به قهوه اي سرخی گونه هاي برجسته ي
. بله تازه وقتی به طبقه ي دوم رسیدي یکی از آن ها را به تو می دهند-:در هم گفت

.خیلی بیشتر از پخش موسیقی به کار می آیند. به نظر بسیار کاربردي هستند-

که مشخصاتشان را در طبقه ي دوم و سوم فقط براي پخش موسیقی و ارتباط برقرار کردن با کارمندانی-
شوي یک مچ بند مخصوص کـه  قتی به قسمت باالیی ساختمان وارداما و. به کار می آیدیره کرده اي،ذخ

شماره ي سریالش در سیستم ذخیره ي اصـلی کـه   .ثل همین یکی است به تو می دهندظاهرش درست م
ه و خـود  به وسیله ي آن مـدیران بـاالترین طبقـ   . قرار دارد، ثبت شده استدر اتاق فرمان باالي ساختمان 

.با تو ارتباط برقرار می کند-در صورت لزوم–مدیر کل 

صورتی زیبا و کوچـک دارد  . مونرو را ذخیره کن. بگذار مشخصات تو را به آن بگویم. جالب است... ممم -
بـه  . چشـمانش عسـلی اسـت   .موي سرش حالت دار و به رنگ قهوه اي سوخته اسـت . و صوتی دل نشین

کم کـم محـو   د رنگ چشمانش به قهوه اي می زند و سرخی دائم گونه هایش ظاهر وقتی غمگین می شو
.بسیار احساساتی است و قلب پاکی دارد. می شود

بت اطالعات نیمه ضروري پیش از گفتن این جمالت به ساعت، دکمه ي کنار پیراهنش که مخصوص ث
دن حرف هـاي جاسـوس بـه وجـد     مونرو از شنی. کندبود را فشار داده بود تا آن را از دستگاه ارتباط مخابره

به طوري که در چشمانش برق افتاده بود و گونه هایش از شدت سرخی به دو انار آبدار شـباهت پیـدا   آمده
جاسـوس بـا   . گونه اش را غرق بوسـه کـرد  پرید در آغوش جاسوس و . نتوانست خود را نگه دارد. کرده بود

قرار می داد اما بی تفاوت به او دست راستش که مـچ بنـد را بـه آن    دست چپش سر مونرو را مورد نوازش 
مـونرو، هـر دو روي   پس از اتمـام بوسـه هـاي   . و آن را با تحسین می نگریستد، در مقابل گرفته بسته بو

مونرو هم از فکر جشن گرفتن بیرون آمـده بـود و در   . تخت هاي جداگانه ولو شدند تا کمی استراحت کنند
.خیاالت خود سیر می کرد
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جاسوس با شنیدن سر و صداي داد و فریاد، بیدار شد و پرید دم آستانه ي در که جلوي پـاي او گشـوده   
هر کـه در آن  . وید و باز می گشت و فریاد می کشید که یافتم، یافتمشخصی طول سالن را می د. شده بود

ا یافته بود، بایستد که به ظاهر کلید حل مسئله اي خطیر ریتا شخصناحیه مشغول کار بود، منتظر ایستاده
براي مشکل پـیش آمـده در   -:نفس نفس زنان و بریده گفت.تادایسبالخره . توضیح دهدو در مورد کارش

و 2و نواحی مـرزي منطقـه   1اسب هاي وحشی در مزارع وسیع منطقه ي ئله ي جا خوش کردنمورد مس
. کج خلقی آن ها، راه حلی یافته ام

تشویق مشغول صحبت کردن بـا یـک دیگـر    حاظرین پس از تمام. قرار دادندتشویق مورد ناظرین او را 
خیلـی  . تـا بـیش تـر برایتـان توضـیح دهـم      دوستان به جلسـه ي مکاشـفه بیاییـد    -:مرد، ادامه داد. شدند

امـروز  همـه ي آن تـالش هـا    و فکر می کـنم  ماه ها روي حالجی این مسئله زمان گذاشته ام. خوشحالم
.نتیجه داده است

به جمعیت نیز بالفاصله او را دنبال کردند تا خود را . سپس دوان دوان رفت و در انحناي سالن ناپدید شد
مونرو که تازه از خواب بیدار شده و موي سرش آشفته بود پا به سـالن  . فه برسانندنزدیک ترین سالن مکاش

نگاهی سرشار از محبت به او انـداخت و  پس از یافتن جاسوس . گذاشته و در پی یافتن جاسوس برآمده بود
ز چیزي شده است؟ جمعیت به کجا می رود؟-:گفت

قرار است در سـالن مکاشـفه آن را   . ه رسیده استشخصی ادعا می کرد در مورد مسئله ي مهمی به نتیج-
.بیان کند

.برویم ببینیم قضیه از چه قرار است. چه خوب-

. موافقم-

. در راه، جاسوس به دقت اطراف را زیر نظـر گرفـت  . سوت و کور را پیمودندسالنمسافتی از در کنار هم 
بـر  . آن ها درست مثل اتاق هاي طبقه ي اول از بیرون تمام شیشه اي بودنـد . اتاق هاي کار را برانداز کرد

جاسـوس بـا لحنـی    . در برخی از آن ها نیز قلم و کاغذ موجود بود. تعدادي مانیتور قرار داشتدیوارهایشان
؟!ببینم هنوز هم کسی از قلم و کاغذ براي نوشتن استفاده می کند-:پرسیدمتمسخرانه از مونرو 

در واقع نویسندگان بسیار چیره دستی در ساختمان مرکزي مشغول به کـار  . دستفاده می کنبله هنوز هم ا-
یـک توانـایی سـاخت   روزي تـا  همه دوست دارنـد  . محترم ترین پیشه استT-13نویسندگی در . هستند
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در این رشته به حد کافی توانمنـد  که احساس کند هرکس. اثر علمی طراز اول را به دست آورندداستان یا 
است کار خود را در ساختمان مرکزي رها می کند و به بیشه ي بهشت می رود تا بـه صـورت تمـام وقـت     

مـی  براي آن شخص جشنی بـزرگ برپـا   این کار با استقبال مدیران همراه می شود به نحوي که . بنویسد
. دکنن

تا چه حد بزرگ و با شکوه است؟! جشن بزرگ -

تا حدي که همه ي ساکنین آن طبقه به همراه عده اي از مدیران و قضات طراز اول در آن شرکت مـی  -
.کنند

ممکن است جناب مدیر کل هم در آن حضور یابد؟-

توانسته اند با کتاب هایشان حتی. هستندT-13ایشان خود، یکی از بهترین نویسنگان . بله ممکن است-
.بسیاري از ساکنین دیگر سیاره ها را از اسب سرکش آز پایین بکشند و آن ها را جذب سرزمینمان کنند

.این را دیگر نمی توانستم حدس بزنم. جالب است-

ي بـه ایـن دیـار   ه اتصور می کردم تو هم پس از خواندن یکی از آثار او تصمیم گرفته بود. عجیب است-
!مهاجرت کنی

این کـه انسـان   . بودمدر مورد او بسیار شنیده . خب به نوعی می شود گفت به همین دلیل هم بوده است-
شـاید اولـین بـار بـه امیـد      . کهکشان فرق داردد و عجیبی است که با سایر موجوداتبسیار محترم، دانشمن

.تنها دلیلم نبوده استکهاما این را می دانم. ، تصمیم به مهاجرت گرفته بوده امدیدار او

؟یلتان چه بوده انداگر اشکالی ندارد می خواستم بپرسم که سایر دال-

.تو -

؟!!!من -:گفت. چشمان درشت مونرو گشاد و لب هاي کوچکش باز شدند

البتـه کـامال   . که می توانم جفتم را در ایـن دیـار پیـدا کـنم    ه طریقی به من الهام شده بودهیعنی شاید ب-
.مطمئن نیستم اما به نوعی این وهم یا الهام در تصمیم بی تأثیر نبوده است
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جاسوس بی . سفت به جاسوس چسبید به طوري که جدا کردنش نیرویی گزاف می طلبید،مونرو از شانه
گـل  . ب منتهی به ایوان گذشتند و در نهایت بـه داالن رسـیدند  از یک شی. اعتنا دور و بر را برانداز می کرد

هاي غول پیکر سرخ و زرد رنگ پشت شیشه ي سرتاسري داالن به سمت سـالن مکاشـفه متمایـل شـده     
به ظاهر می توانستند حالت کارکنان را تشخیص دهنـد و آن هـا نیـز کنجکاوانـه منتظـر نتیجـه ي       . بودند

یل جمعیت پیوستند و منتظر شدند تا شخص مدعی پس از حرف هـاي  جاسوس و مونرو به خ. کشف بودند
.گوینده سخن به زبان بگشاید

کمی این پا و آن پـا  . از ارائه ي طرحش مردد شده بودبه ظاهر در این زمان. شخص کمی من من کرد
.را بر حضار منتظر چرخاندکرد و نگاهش

همان طـور کـه   . عرضی دارم2و 1کل منطقه ي دوستان عزیز در خصوص مش-:گلو صاف کرد و گفت
می دانید چند ماهی است تعدادي اسب وحشی در مزارع گسترده و حیاتی منطقه جا خوش کرده اند و قصد 

این امر در کار کشاورزان زحمت کش منطقه خلل وارد کرده است و برداشـت محصـول را بـه    . رفتن ندارند
اسـب هـا بـه دلیـل دور شـدن از      . ال کار به هم خـورده اسـت  تعویق انداخته است به طوري که نظم و رو

بـروز  ر طبیعـی  زیستگاه طبیعی خود، که آن هم می تواند به دالیل مختلفی انجام پذیرفته باشد، رفتاري غی
براي مدتی مشـغول خـوردن الیـاف پنبـه و پشـم      . دستشان از طعام معمول خود کوتاه مانده است. داده اند

سپس به سمت مزارع کشـت شـاهدانه خیـز برداشـتند و     . را به کل متحول کردکردند که وضع جسمیشان
در مواردي حمله . پس از خوردن ساقه و برگ هاي شاهدانه خویی وحشی و غیرقابل پیش بینی پیدا کردند

ولـی  . کشاورزان گزارش شده است که شنیدن این گزارش ها بسیار ناراحت کننده و حتی عذاب آور بـود به 
زمانی از خوردن ساقه و برگ هاي شاهدانه نیز دست شستند و اکنون در رنج گرسنگی به سر پس از مدت

همه ي حواس من از ابتدا معطوف این مـاجرا بـوده اسـت بـه     . تعدادي از آن ها نیز تلف شده اند. می برند
بـه  . ده امطوري که هرچه طرح داشته ام رها کرده و مشغول بررسی راه کارهاي احتمالی حل این مسئله ش

آن هـا را در نزدیـک تـرین    . نظر من بهتر است کار را با تخلیه ي کشاورزان و کارکنان منطقه آغـاز کنـیم  
وانمندشان زمین هایی نـو بسـازند   مکانی که پتانسیل آباد شدن و کشاورزي دارد، ساکن کنیم تا با دستان ت

سپس تا زمانی کـه  . شودایجاد شغلزمین هاي قابل کشتمان افزوده و هماز این طریق هم به وسعت که
. زمین هاي منطقه براي پرورش اسب به طور کامل، آماده شود، آن ها را از طریق پست هوایی سـیر کنـیم  

از طرف دیگر نیز کار تغییر کاربري زمین ها به منطقه ي نمونه ي پرورش اسب هاي زینتـی و مسـابقه را   
هاي مورد نیاز بـراي پـرورش پیلـه ي کـرم ابریشـم و      ها، به خصوص زمین بخشی از زمین. شروع کنیم
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اشـتغال زایـی  بـه  می توانیم تا حدودي این گونه. و سرگرمی نگه داریمشاهدانه را نیز براي تزیین کاشت 
باید تربیت کنندگان اسـب را از منـاطق دیگـر بـه آن جـا      . فقط یک مشکل وجود دارد. کنیممنطقه کمک

هم چنین به کارگران حرفه اي و آموزش . زمانی براي تحقیق و پژوهش می طلبد،ببریم که این مورد خود
در کل، براي پوشاندن جامه ي عمل به این طرح زمان زیادي الزم است کـه بـا سیاسـت    . دیده نیازمندیم

. هاي اصلی ساختمان مدیریت هم خوانی ندارد

از . اال که فکر می کنم این طرح زیاد عملی نیسـت ح... اما نه -:مرد، اندکی به فکر فرو رفت و ادامه داد
هیچ کارگر یا تعلیم دهنده ي حرفه اي اسب گزارشی مبنی بر ناراضی بـودن از شـرایط انجـام وظیفـه اش     

حتـی  . نمـی شـود  ... ؟ نه !پس با چه وعده اي می توانیم آن ها را بر این پست بگماریم. دریافت نکرده ایم
اخالقی نیست تا آن ها را از منطقه ي آبـا و اجدادیشـان دور   وطلب شوند نیز اگر اشخاصی براي این کار دا

صـرف کـردن هزینـه ي    . د، بفرستیمنکه موقعیتی خاص و تقریبا جدا افتاده دار2و 1کنیم و به منطقه ي 
حضار محترم از این کـه  . گزاف و انرژي و زمان زیاد نیز خود، دلیلی محکم بر عملی نبودن این طرح است

.ت ارزشمندتان را در اختیار من گذاشته اید پوزش می طلبموق

گوینده از صندلی نقـره اي خـود   . پس از اتمام حرف هایش سرش را پایین انداخت و در جمعیت گم شد
دوستان منتظر چه هستید؟-:بلند شد و با صداي بلند گفت

جاسـوس  . ردنـد و فریـاد کشـیدند   ، تشویق کحاضرین مرد را که اکنون در جمعیت گم شده بودهمه ي
حـرف  د می شدند، داشت در مورد طرحاز کنار هرکه ر. دست مونرو را گرفت و او را با خود وارد داالن کرد

جاسوس بی اعتنا به دیگران ایستاد و مشـغول مشـاهده ي دو گـل    . می زد و در حال اصالح کردن آن بود
و گلبرگ هـایی کـامال گشـوده و سـاقه اي سـتبر      گل سمت راستی که به رنگ سرخابی بود . مقابلش شد

گل کنار دستی اش که غنچه اي بـود و رنگـش   .داشت به سمت پایین خم شده بود و آرام تکان می خورد
، و او را نـوازش  قرمز گذاشـته  دائم از زرد به سپید و بالعکس تغییر می یافت گلبرگش را روي ساقه ي گل 

گوش هاي جاسوس به سمت مکالمه ي دو نفر که در چند قدمی اش .گویی او را دلداري می داد. می کرد
... اگـر  . اما نیاز به اصالح دارد. به راستی که طرح خوبی مطرح شد-:اولی گفت. ایستاده بودند، کشیده شد

به کـل دگرگـون مـی شـود و     اگر فقط بتوان مسئله را به بهترین شکل ممکن حل کرد اقتصاد کل منطقه 
یکی دیگر از مشکالتی که پـیش آمـده، پوشـاك سـاکنین     . دي زندگی خود باز می گردندمردم به روال عا

اگر این اختالل ادامه پیدا کند مجبور خواهیم شد از الیاف شیشه اي یا حتی فجیع تـر از آن از الیـاف   . است
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فاده مصنوعی که تجدید پذیر نیستند و ممکن است محیط زیست زیبایمـان را بـه مخـاطره بیاندازنـد، اسـت     
. کنیم

خـاك  . امیدوارم هرگز مجبور به انجام این کار رذیالنه نشویم. نه خدا نکند-:دومی با حالتی نگران گفت
شاید بهتر است اسب هـا را بـه زور بیـرون    ! ؟ درختان یا گیاهان زیباي منطقه چه!عزیزمان چه گناهی دارد

.بیاندازیم

ممکن است در پی این عمل دیگر تن به جفت گیري ندهنـد و کـار تـا    . نه این کار اصال به صالح نیست-
. رو به انقراض برودT-13جایی پیش برود که نسل یک نژاد از اصیل ترین اسب هاي 

پس چه کاري باید انجام شود تا هم گیاهان خرسند و راضی شوند و هم حیوانات؟-

مونرو کمی بی قراري می کرد و احساس گرسـنگی نیـز   . نمی دانم اما امیدوارم کسی راه حل را پیدا کند-
ترافیـک هـوایی   . بـرد او را با خود به نزدیک تـرین تـراس  جاسوس که متوجه این حالت شده بود، . داشت

مـی توانسـتند   ن ارتفاع در ایجاسوس و مونرو . عادي بود و ماشین ها پرواز کنان مسیر خود را می پیمودند
حرکت . ماشین ها و سرنشین هایشان را به دقت ببینند اما اولین گذرگاه چند متر باالتر از آن ها قرار داشت

در نزدیـک تـرین فاصـله تـا ایـوان کمـی       ماشـین . یکی از ماشین ها از دید جاسوس عجیب به نظر رسید
جاسوس بـه  . ایستاددوباره نزدیک آن هامقابل آمد و اما چند دقیقه بعد از جهت. ایستاد، سپس به راه افتاد

متوجـه تشـویش و   .از او در این خصوص سـؤالی بپرسـد  بود، چرخید تا هسمت مونرو که به دیوار تکیه داد
و در رفـت  جاسـوس  . لب هایش را به هم مـی فشـرد  .بودندچشمان مونرو کمی بسته شده. نگرانی او شد

می -:پرسیدسکوتی یک دقیقه ايپس از . آسمان نیلی بی انتها چشم دوختبه.کنار او به دیوار تکیه داد
توانم دلیل تشویشت را جویا شوم؟

بـه آن صـورت   . یعنی ز عزیز، شما خیلی خوب می توانیـد احساسـات آدم را تشـخیص دهیـد    ... آقاي ز -
.فقط کمی اندوهگین شدم. مشوش نیستم

چرا؟-

افتادم؟چون که براي لحظاتی یاد گذشته -

گذشته؟ آیا این خاطرات مربوط به راننده ي آن ماشین اسپورت نارنجی رنگ با باله هاي پهن می شود؟-
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در . باید اعتراف کنم که شما عالوه بر توانایی تشخیص احساسات بسـیار بـاهوش نیـز هسـتید    . خب بله-
بدهید فعال فقط بگویم کـه مـن و او بـا    اجازه. نمی دانم آیا باید این موضوع را به شما بگویم یا نه... واقع 

.در حال حاضر او را کامال فراموش کرده ام. اصال فکر بد نکنید... اما . هم گذشته اي داشته ایم

. هر وقت زمان مناسبش را تشخیص دادید قضیه را مفصل شرح دهید. هر طور راحتید. باشد-

د تا از امکانی که به مـن  راستی فرصت نشده بو. ستیدشما واقعا یک انسان نمونه ه. شما بسیار ممنونماز-
.واقعا سپاسگذارم!ترفیع گرفتم و به طبقه ي دوم رسیدمدر کنارتان .دادید تشکر کنم

.فقط کارم را انجام دادم. خواهش می کنم-

.شوندیقین دارم خیلی خوشحال می. باید این خبر را به خانواده ام برسانم. افتادراستی خوب شد یادم -

نمـی  . ی استراحت کـنم ت را به خانواده ات برسانی و هم من کمهم تو خبر ارتقائپس بیا برویم داخل تا -
.بیا برویم. آن که حسابی خوابیده ام هنوز، خسته امدانم چرا با وجود

یه ناپدیـد  ت و در کسري از ثانراننده که متوجه قصد داخل رفتن آن ها شده بود، به یک گذرگاه باالتر رف
قلـب دودي را تـا   . مـونرو سـرش را چرخانـد   . دودي نارنجی رنگ به شکل قلب از خود به جا گذاشت.شد

سـپس دسـت   . قطره اشکی از گوشه ي چشمش بیرون ریخـت . لبخند زد. لحظه ي محو شدن تماشا کرد
.جاسوس را سفت در دست گرفت و راهی سالن اصلی ساختمان شد

در . شـتافت رتباط همراهی کرد و خود به جست و جوي یکی از کنج هاي دو دريجاسوس او را تا اتاق ا
در آسمان مصنوعی اما بسیار زیباي یاسی کمی قدم زد و به خورشید مصنوعی که . ورودي ریگزار را گشود

سپس نشست و با لمس پیراهنش صـفحه ي مجـازي را در مقابـل    . مهربانانه می تابید چشم دوخت،رنگ
نمـی  . گویا مسائل این طبقه مربوط به نیاز پوشاك و تغذیه ي ساکنین اسـت ... گزارش دوم :نوشت. گشود

در ایـن مـورد بایـد ابـراز     . دانم چرا کسی در این خراب شده مسئولیت هاي کارکنان را گوشـزد نمـی کنـد   
یام رسان دستگاه پ. به هر حال منتظر پیام شما هستم. نارضایتی خودم را به گوش یکی از مسؤولین برسانم

جاي خوشحالی است که بر خـالف محـل کـار خودمـان، در ایـن      . خود را روي حالت فعال دائم گذاشته ام
.منتظر هستم. مکان دستگاه هاي تشخیص فرکانس هاي بیگانه وجود ندارد



٤٦

در گوشه ي صفحه گزینه ي بی صـدا  . به ساعتش ضربه زد و صفحه اي مجازي در مقابلش گشوده شد
.تشخیص احساس از حالت چهره ي زن ها: و روي صفحه نوشت. را لمس کرد

د جملـه  تعدادي عکس از حاالت مختلف اجزاي صورت که زیر هریک چنبه محض زدن گزینه ي تأیید 
واکـنش احساسـی   : آن ها را به دقت مطالعه کرد و این بار نوشت. مایان شدي توضیحی نوشته شده بود، ن

.واکنش ها را نیز مورد بررسی قرار داد. ییر حالت هاي احساسی چهرهمناسب یک مرد به هریک از تغ

سـپس آن هـا را تمـرین کـرد و از     . کمی فکر کـرد ،و آن چه خوانده بوددر مورد عکس هایی که دیده 
ابتدا لـب  . او نیز به بهترین شکل ممکن پاسخ داد. چهره ي خندان مونرو را در مقابل دید. ریگزار خارج شد

و در آخـر چشـمانش را   سپس در گونه اش چین انداخت. گشوداندك اندك آن را .کمی کج کردهایش را
از شـنیدن خبـر ترفیـع مـن خیلـی      . با پدر و مادرم صـحبت کـردم  -:مونرو گفت. کردبه آرامی بسته و باز

مـا  ا. می خواستند تو را ببیننـد و کمـی صـحبت کننـد    . خوشحال شدند به طوري که روي زمین بند نبودند
کار درستی کردم؟... کمی بعد تر .پیش خود فکر کردم حاال خیلی زود است که با خانواده ام آشنا شوي

صـد در صـد کـار    -:گفت. چشمانش را کمی تنگ کرددستش را الي موي سیاه لختش برد وجاسوس
.بسیار موقعیت سنج و با درك هستیاست معلوم . درستی کردي

.خجالت زده ام نکن. نسبت به من داريخیلی ممنون از لطفی که -

ت هـاي پرنـده سـفارش سـاالد     به یکی از ربـو . دست در دست یک دیگر به سمت اتاق خودشان رفتند
بـه المـپ فرمـان دادنـد روي حالـت      . فانتزي و شامپانی دادند تا با آرامش کامل مشغول خوردن غذا شوند

لبخندزنان مشغول ،بدون گفتن کالمی. پخش کندرا ر گیرد و موزیک مالیم جاز یک قرن پیش مهتاب قرا
. خوردن شام شدند

ینی دسـتگاه را  جاسـوس قسـمت پـای   . شداز آن ساطعرنگ دستگاه ارتباط مرتعش شد و موجی نارنجی 
سیل نسبتا قانع کننده طرحی مرتبط با گزارش قبلی و داراي پتان: پایین میز گشوده شدلمس کرد و صفحه،

...براي ارتقا

جاسوس که در این لحظه حس می کرد بیش تر ز است تا مأمور براي مهم ترین عملیات زندگیش پـس از  
تصـمیم  . سپس مشغول خوردن باقی غذا شد. پیام دستگاه ارتباط را روي حالت آماده باش گذاشتنخواند
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دانسـت چـرا   نمی خودش هم در آن لحظه. گرفت پس از صرف غذا بخوابد تا روز بعد طرحش را ارائه دهد
.آسوده خوابیدراحت و پس از اتمام غذا و شامپانی روي تخت ولو شد و ! این تصمیم را گرفته است

پس از لمس ساعتش، سر و وضع خود را در آینه ي مقابل مرتـب  . جاسوس از جا برخاستصبح روز بعد
.یک طرح جامع دارم،براي ترفیع-:فریاد زد. کرد و به سالن اصلی رفت

در حالی که چشـمانش بـرق مـی زد او را    . مونرو از صداي تشویق اطرافیان بیدار شد و پرید در آغوش ز
از صمیم قلب خوشحالم و مطمئنم که این طرحت هم مورد پسـند واقـع   -:بوسید و در گوشش زمزمه کرد

.می شود

ت کالسکه اي از راه رسید و در حالی که سایر کارمندان هم چنان کـف و سـوت مـی زدنـد و فریـاد      ربو
. خوشحالی سر می دادند، جاسوس و مونرو بر آن نشستند و به اتاق قضاوت رفتند

پس از نمایان شدن چهره ي قضات بر دیوار مقابل، جاسوس با اعتماد به نفس کامل شروع به صـحبت  
طرح من در رابطـه بـا معضـل پـیش     . شما قضات و مدیران عالی رتبه سالم عرض می کنمخدمت -:کرد

اجراي آن به گونه اي پیش بینی شده است که نه آسیبی به اسب ها برسد، نه . است2و 1آمده در منطقه 
کشاورزان و کارگران زحمت کش متحمل خسارت شوند و نـه گیاهـان ارزشـمند منطقـه کـه منبـع تولیـد        

پس از پژوهش بسیار در مورد رژیم تغذیه ي اسب هاي وحشی . براي ساکنین هستند، خراب شوندپوشاك 
این است کـه مقـداري از   و مطالعه در مورد میوه هاي مختلف به این نتیجه رسیده ام که راه حل 2منطقه 

ی دانـم کـه   مـ . میوه ي اسطوره اي و درخشان پیوند را به خورد اسب ها بدهیم تا از گرسنگی تلف نشـوند 
امـا بهتـرین   . میوه ي پیوند بسیار کم یاب است و به عنوان یادگاري از گذشتگان دور ما باقی مانـده اسـت  

طبق برآوردهاي من باید نیمی از میوه ي پیونـد کـه فقـط در بخشـی از دشتسـتان هـاي       . چاره این است
ها خلق و خوي طبیعی خـود را  پس از آن، اسب . می روید را به عنوان خوراك به اسب ها بدهیم1منطقه 

را به کل تخلیه می کننـد و بـه زادگـاه    1و 2باز می یابند و در ایده آل ترین حالت پس از چند روز منطقه 
. این گونه نه آسیبی به زمین هاي ارزشمند منطقه می رسد و نه اسب ها تلف می شوند. خود باز می گردند

کـه در پـاتوق خـود    2سپس تصویر کشاورزان منطقـه  . قضات با تحسین، گفته هاي جاسوس را شنیدند
آن ها در پی گفته هاي جاسوس کاله هاي خـود را بـه هـوا پرتـاب     . گردآمده بودند از مانیتورها پخش شد

ضات روي مـانیتور  دوباره چهره ي ق. کردند، هم دیگر را در آغوش کشیدند و با فریاد اعالم رضایت کردند
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یکـی از آن هـا در حـالی کـه از     . آن ها نیز ایستاده جاسـوس و مـونرو را تشـویق مـی کردنـد     . پخش شد
؟!ه بودچرا این فکر ناب به ذهن خودم نرسید-:خوشحالی اشک می ریخت و بدنی فربه داشت گفت

. شدندسوملسکه اي شدند و از پلکان منتهی راهی طبقه يت کاجاسوس و مونرو سوار ربو

فصل ششم

بـا خـود فکـر    . روآن متفکرانه به خانه می نگریست و ژوآن تالش می کرد آن چه دیده بود را هضم کند
ارتفاع پنجره هم که براي ورود و خروج پیرمـرد  ! می کرد این چه جور خانه ایست که فقط یک پنجره دارد

!زیاد استحد بیش از 

.آن دو را از فکر بیرون آوردخراشطنین صدایی گوش 
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هر قدر هم نیرنـگ بـازي   . چی شده پیرمرد؟ چرا فرار کردي؟ سر آخر راه گذر از خانه ات را پیدا می کنم-
. کنی نمی توانی مرا دوباره به جنگل آشفته باز گردانی

ن بـر زمـین   صدا از جانب مردي میان سال بود که در فاصـله ي بیسـت متـري و در جانـب روآن و ژوآ    
روآن بدون فوت وقت نـزد  . را به سمت خانه دراز کرده بود و یک ریز کري می خواندشدستان. نشسته بود

روي . پراکنـده شـده بـود   روي زمـین  تعداد زیادي برگـه  ،در مقابل مرد. او شتافت و در کنارش قرار گرفت
نارشان تعدادي فرمـول پیچیـده ي   که در کنماهاي مختلف خانه کشیده شدهبرگه ها تعداد زیادي طرح از

گـویی  . پس از آن که حرف هاي مرد تمام شد، مشغول وارسی برگـه هـایش شـد   . ریاضی نوشته شده بود
روآن به شانه ي او زد اما عکـس العمـل قابـل تـوجهی     . دنبال پاسخی می گشت اما از یافتن آن عاجز بود

بدون آن که چیزي بگوید دوبـاره چشـمانش را   او نگاهی خونسردانه به روآن انداخت، سپس. مشاهده نکرد
.تو باید دبیر باشی-:روآن گفت. به برگه هایش دوخت

.سر تکان داد،کندمرد بدون آن که ذره اي در جا حرکت

...نامت دبیر است یا -

.هم نامم دبیر است و هم به نوعی شغلم دبیري است-

به اعضاي انجمن درس می دهی؟-

امـا مـأمور بـه انجـام     . در مواقع لزوم برخی نکات را بـه آن هـا گوشـزد مـی کـنم     . هم آريشاید ... نه -
.محاسبات الزم حین مأموریت هستم

؟حاضر روي چه مسئله اي کار می کنیمی توانم بپرسم در حال -

.همان طور که مشخص است، روي خانه-

اي؟به ظاهر هنوز راه حلی براي گذر از آن پیدا نکرده ... ممم -

.به ظاهر-

آن تو دقیقا چه خبر است؟-
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راه باز و جاده کوتاه، کمی به پاهایتان تکان بدهید تا بـه ورودي  . بفرمائید. خودت می توانی امتحان کنی-
.از پنجره داخل شوید و آن وقت خودتان متوجه همه چیز می شوید. برسید

ژوآن که اکنون باالي سر دبیر قرار گرفته بود، با لحنـی خصـمانه   . هنگام اداي جمله ي آخر نیشخند زد
پس نمی خواهی به ما کمک کنی؟-:گفت

؟!!واهمه داريه ات از رویارویی با پیرمردي فرتوت و بی کس؟ نکند تو با این هیکل گند!چه کمکی-

امـا  . چیزي نگو. خب اشکالی ندارد-:ژوآن به شانه هاي پهن و سپس بازوهاي بلندش تکانی داد و گفت
.بدان که ممکن است این سکوت برایت گران تمام شود

سـپس دسـت دیگـرش را بـر سـالحی کـه در       . دبیر خندید و دستی به موي یک دست سپیدش کشـید 
دبیري دیگر چه شـغل مسـخره   -:به این حرکت دبیر ادامه دادژوآن بی توجه . کنارش قرار داشت، گذاشت

البد تو یکه دبیر انجمن هستی که اینقدر به خود می بالی؟! ایست

هستم کمی به عملیات فقط شاید چون جزو گروه ویژه . من یکی از صدها دبیر فعال انجمن هستم. اصال-
بگویید ببینم، شما کی هستید؟اصال. خود مغرور باشم که آن هم به شما هیچ ارتباطی ندارد

.آن هم به شما ارتباطی ندارد-

بـاز  نیمه و گام هایی راسخ به خانه نزدیک شد و بدون آن که تأمل کند پنجره ي سپس با قامتی راست
بسـیار  یا حد اکثر دو اتـاق  خانه از یک اتاق . به دنبال ژوآن، روآن نیز داخل خانه شد. را گشود و پرید داخل

اتـاق نیـز  وجـه روبرویـی   در. یک در قرار داشتیسمت چپبر دبوار تشکیل شده بود زیرا ک و محقر کوچ
بـه  . خبري از پیرمرد نبود. به نظر می آمدتنها راه ممکن به آن طرف حصار یک در کوچک قرار داشت که

صـت را غنیمـت   ژوآن فر. بهتـر از ایـن نمـی شـد    . ظن ژوآن از ترس خود را در اتاق دیگر پنهان کرده بود
.آن را گشود و پا به طرف دیگر حصار گذاشت. به روآن اشاره کرد و به سمت در مقابل شتافت. شمرد

در میـان جنگلـی انبـوه و    . ستسریع از جا برخا. چشمان زمردینش را گشود و روآن را باالي سرش دید
نمی دانست چگونه پایش به آن جـا  . که در هم تنیده شده بودند، قرار داشتمملو از درختان عجیب و بلند

روآن نیـز از  . را از حالت چهره ي رفیقش بخواند اما این امر ممکن نبـود تالش کرد پاسخ. کشیده شده بود
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رفیق ما دقیقا کجا هستیم؟ آخرین چیزي که به یاد می آورم ایـن اسـت   -:گفت. او بی اطالع تر می نمود
!اما این گونه به نظر نمی رسد. ر سوم باشیمکه از در گذشتیم و اکنون باید آن طرف حصا

چشمانم را که گشودم دیدم وسط این جنگل انبـوه  . من هم نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. درست است-
.به گیاهان معمولی شباهت ندارند. گیاهان را ببین. هستم

یـا آن هندوانـه هـا را    ... یـا  . ارتفاعی بیش از قد من دارد. مثال آن بوته ي خرزهره را ببین. درست است-
تا به حال معماي . بسیار غریب می نماینداین درختان نیز . اندکم مایه به اندازه ي مشت یک کودك . ببین

بیش از بیست متر است اما میـوه ي کـاجش از   . ندیده امتفاع و نسبت اندازه ي نامتناسبمیمونی با این ار
ما کجا هستیم؟؟. رم نمی شودباو! قواره ي یک قلوه سنگ تجاوز نمی کند

ثانیه چند صد متر در قاعده ي مکان چگونه در کسري از. ولی امکان ندارد. شاید در جنگل آشفته باشیم-
اگر به فرض حرکتمان یک ثانیه طول کشیده باشد و تقریبا پانصد متر مسیر پیمـوده  . گشته ایمبه عقب باز

!باور کردنی نیست! هشتصد کیلومتر در ساعت بوده باشدهزار و باشیم، سرعتمان باید چیزي در حدود 

رفیق من که چیزي متوجه نشدم اما گمان می کنم آن پیرمرد یک ساحر است و توانایی هـاي مـاورایی   -
. دارد

.از سد حصار اول و دوم بگذریمفکر کنم مجبوریم دوباره. به هر حال باید راه بیفتیم-

سکوتی بی مانند بر جنگل حکم فرما بود که فضاي آن . راه افتادندرفته بود،ه بر سرشان از آن چحیران
روآن و ژوآن شانه به شانه ي یک دیگر گام برمی داشـتند و کالمـی حـرف نمـی     . می ساخترا رعب آور 

روآن بقچه را تنـگ  . باشندآماده،مورد حمله ي حیوانی درنده قرار گیرندمواظب اطراف بودند تا اگر . زدند
سر آن را طوري گرفته بود که در صورت نیاز بتواند با یک حرکـت  . در بقل گرفته بود و آن را رها نمی کرد

کـه  هم چنان می رفتنـد  . استفاده کند–که تنها وسلیه ي دفاعیشان بود –آن را بگشاید و از پیکان ساده 
هـاي  با بال ،تنهسیاهجغدي . بندمنبع صدا را بیادور خود چرخیدند تا . میخکوبشان کرد،صداي آوازي شوم

آوازش به ناله شبیه بـود، نالـه   . نشسته بود و آواز می خواند،قهوه اي روي یکی از شاخه هاي سروي ستبر
بعـدتر  . سپس تن صدایش تغییر کرد و به کودکی در محصور بیماري می مانست. ي دلخراش زنی در تنگنا

ژوآن از شنیدن صداي نـاخوش آینـد و   . شدبدلچموشی، ازعربده ي ارابه رانی خشمگین کلفت شد و به
دوال شد تا از روي زمین تکه سنگی بردارد و او را ناکار کند کـه گربـه اي   . دلخراش جغد به ستوه آمده بود



٥٢

پس از آن . گربه خرامان راه می رفت و با صداي نازك و لطیف خود میو میو می کرد. سپید و ملوس را دید
ا بـاال آورد و آرام آرام در هـوا   دمـش ر . روآن و ژوآن شد ایستاد و چشمانش را گـرد کـرد  که متوجه حضور 

بـا پـایش   . مور مور شـدن داد ن ماالند که این حرکت به او حسسپس خودش را به پاهاي روآ. معلق کرد
ربـه  سرش نهیب زد و گ. ژوآن از دست او عصبانی شد. لگد محکمی به گربه زد و او را به کناري پرت کرد

. ممتد درآمـده بـود  صداي جغد بلند تر شده و اکنون  به صورت. را تنگ در آغوش گرفت و به خود چسباند
. و حالتی به واقع خشمگین پیدا کرده بودچشمانش را تنگ کرده. گربه به طرز عجیبی به روآن زل زده بود

هربانانه می نگریست کـه او را مجـاب   گربه ژوآن را م. ژوآن او را مورد نوازش قرار داد و از او دلجویی کرد
یـک تکـه سـنگ از روي زمـین     . ژوآن، گربه را بـه آرامـی روي زمـین گذاشـت    . به حمله به جغد می کرد

روآن او را نـه  . با یک ضرب او را کشـت و نفسـی از سـر آسـودگی کشـید     . برداشت و جغد را نشانه گرفت
اشت و به عکس گمان مـی کـرد جغـد، قصـد     خوبی نسبت به گربه ندچندان دوستانه نگریست، زیرا حس

رفت سر وقت جسد جغد و . داشته است که این گونه داد و قال راه انداخته بودهرا رساندن پیغامی به آن ها 
بـا چهـره اي در هـم نـزد روآن     . بال هایش را باز کرد اما چیزي الي آن پیدا نکرد. مشغول وارسی آن شد

را پیش خود نگه داري؟؟ین گربه ي موذي د تصمیم گرفته اي انکن-:رفت و گفت

. استربانصورتش نیز بسیار مه. ببین چه دم زیبایی دارد. مگر چه می شود؟ ببین چقدر ملوس است-

).هه(!مهربانانه-

البـد حاضـر اسـت    . می گوید مهربـان . با این هیکل گنده اش خجالت نمی کشد-:سپس زیر لب گفت
.ان بفروشدرفیقش را به یک گربه ي مهرب

. هیچ خوشم نیامدشنیدم چه گفتی و صادقانه بگویم-

روآن از . دائم گربه را نوازش می کرد و قربان صدقه اش می رفـت ژوآن . بدون کالمی بیشتر به راه افتاد
امـا خـودداري   . کالفه شده بود و احساس مضحکی نسبت به او در دلش پدید آمد،دیدن این حرکات ژوآن

هرچـه مـی   . در عوض این لحظه را به خاطر سپرد تا در جاي مناسب تالفی کند. چیزي نگفتکرد و به او
گویی تمام مدت دور خود می چرخیده اند؛ زیرا درختـان و بوتـه هـا و    . رفتند به انتهاي جنگل نمی رسیدند

. گل ها و گیاهان با الگویی ثابت تکرار می شدند
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اري که بر شاخه اي نزدیک به زمین که روي چالـه اي پـر آب   ناگهان با شنیدن صوت دل انگیز یک قن
انگـار بـا ایـن کـار بـه شـکلی       . گربه به محض دیدن قناري میو میو کرد. بر هوا معلق مانده بود، ایستادند

ژوآن کمی سر گربه ي سـپید  . عاجزانه اظهار گرسنگی می کرد و از صاحب جدیدش درخواست غذا داشت
سپس جهید و در یک حرکت قناري را به چنگ آورد و آن را بـه خـورد گربـه    . سیدرا نوازش کرد و او را بو

خـونی کـه از   . گربه، به محض جا گرفتن قناري در دهانش، وحشیانه آن را درید و تکه تکه قـورت داد . داد
. سرخ شـدند ،و آن ها یک دستهانش جاري شده بود، به چشمانش منتقل شدپاره کردن اندام قناري بر د

ژوآن از . خصـمانه بـه روآن زل زده بـود   . شـدند و چشمان زردش تنگ ندان سپید پرپشتش در هم رفتابرو
به محض جاي گرفتن گربه در میان بازوان ژوآن، حـالتش بـه   . پشت او را بلند کرد و در آغوشش جاي داد

وحشـیانه ي  روآن از دیـدن قتـل   . دوباره همان پیشی ملوس و مهربان صاحبش شـده بـود  . کل تغییر کرد
تا قبـل از  هقناري معصوم به دست گربه ي دوگانه خشمگین شده بود اما به یاد آورد که تصمیم گرفته بود

.زمانی معین، چیزي به رفیقش که به کل دگرگون شده بود، نگوید

پس از چند لحظه قناري دیگري که جثه اش از اولی کوچک تر بود، پرواز کنان سر رسید و روي شـاخه  
جفـتش را مـی جسـت و خبـر     . نوکش را این طرف و آن طرف چرخاند و مشغول جست و جو شد. تنشس

هیچ نشـانی از آن  می شود و تا یکی دوساعت دیگر د در شکم قلنبه ي گربه اسید محلولداراو نداشت که 
. رفت که خسته شد و بی حال روي شاخه نشستطرف آن قدر خواند و این طرف و آن . باقی نخواهد ماند

ژوآن بـی  . نوکش را پایین گرفت و شروع به خواندن کرد؛ این بار با صوتی حزن انگیز و بریده بریده خواند
روآن نیز چند متر عقـب  . توجه به قناري حرکت کرد و در کمال تعجبش پس از ده قدم از جنگل خارج شد

بـه انـدازه ي   . را حفـظ کنـد  مسیر فاصـله اش طول تر از او در حال راه رفتن بود و سعی می کرد در تمام 
محاسـبه  و فاصله شان را به نسبت مبدأ سـفر، کافی از جنگل دور شدند و چرخیدند تا آن را از پشت ببینند 

!تقریبا به نقطه ي حصار اول رسیده بودند اما خبري از حصار نبود. کنند

؟؟ پس حصار کجاست؟ نایر و مایا چه!چطور چنین چیزي ممکن است. عجیب است-

حتی حرف هم نمی زنـد  . از آن ها در اختیار داريبسیار واال مقام تراکنون یاري . براي تو چه فرقی دارد-
.و نمی تواند لحظه اي تو را آزرده خاطر سازد

بـه نقطـه ي قبلـی    فعال باید دنبـال راه بازگشـت  . براي بعداین حرف ها چیست رفیق؟ این ها را بگذار-
.باشیم
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به مکان حصار دوم رسیدند اما آن نیز محو . فتادند و این بار بر سرعت گام هایشان افزودنددوباره به راه ا
کم کم داشتند از راه رفتن خسته مـی  . دوباره حرکت کردند. اثري از اسب نیز به چشم نمی خورد. شده بود

دبیر برایشان دسـت  . خیالشان راحت شد زیرا حصار سوم سر جایش بود. شدند که پیکر دبیر را از دور دیدند
ـ   . تکان داد و آن ها را نزد خود خواند بسـاط  .شـده بـود  اباز آسمان برایش بسته اي به سـمت پـایین پرت

. لبخند از صورت دبیر محو نمـی شـد  . خوردنی را چیده بود و روآن و ژوآن خسته و ملول را سر سفره نشاند
ایـن خانـه چگونـه    خب حاال دیدید کـه درِ -:در حالی که دستش را سمت گربه دراز می کرد با خنده گفت

.عمل می کند

دبیـر گربـه را   . پس از کمی تعلل آن را به او سـپرد . ژوآن ابتدا در سپردن گربه به دستان دبیر تردید کرد
، جهیـد و دوبـاره بـه آغـوش ژوآن     خواست مویش را نـوازش کنـد  پایش نشاند اما به محض این کهروي

.بازگشت

ها و محاسبات مربوط به انتقال لحظه اي از در آن طرف خانه به جنگـل آشـفته بـوده    پس تمام آن برگه-
است؟

.و البته نه فقط راجع به آن... درست است -

می توانی بیشتر توضیح دهی؟-

در واقع بیش از ده بار به جنگل آشفته ... خب . طبع استببسیار با. کمی از این برنج سفید امتحان کن-
نمی دانم چطور . باز گردانده شده ام وهربار تعجبم از این بوده که خبري از هم قطارانم و حصار نبوده است

.ممکن است اما مشغول بررسی همه ي جوانب و مؤلفه هاي تأثیرگذار روي این مسئله هستم

... یعنـی  ... ممم ... صبر کن ببینم ... اگر تو ده بار به جنگل بازگشته اي . یستدیگر باورپذیر نمورد این -
آخرین باري که به جنگل بازگشتی چه زمانی بوده است؟

. دبیر به روآن و بالعکس چرخاندژوآن با دقت نگاهش را از

.همین دو روز پیش-

و کی به حصار سوم رسیدي؟-

.همان روز-
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...د من و این را دیده باشی اما در این صورت بای-

.اما نه اثري از شما بود و نه اثري از حصار-

.بگذار فعال غذایمان را بخوریم تا بعد در مورد این قضیه اندیشه کنیم. فکرم به هیچ جا نمی رسد-

موفـق  بیش از یک ماه است که دارم شبانه روز روي این مسئله کار می کنم امـا  . فایده ندارد دوست من-
.را بیابمسد به این که راه حل گذر چه برنزدیک شوم؛نشده ام حتی ذره اي به پاسخ

پیرمرد در اتاق دیگر خانه زندگی می کند؟-

.است و گاهی اصال نیستگاهی در اتاق مجاور خواب. گاهی در مقابلت ظاهر می شود. معلوم نیست-

داخل خانه پیش آمده است؟در فضاي ،داخل خانه چه؟ تا به حال چه اتفاقاتی براي تو-

. فقط چیزها و نشانه هاي کلی را می دانم. یادم نمی آید-

مثال چه چیزهایی دیده اي؟. نشانه؟؟؟ جالب است-

.یعنی باید خودتان امتحان کنید. نمی توانم بگویم-

سپیده دم فـردا دوبـاره   . یمباید استراحت کن. به شدت خسته و فرسوده ایم. اکنون قصد این کار را نداریم-
.راهی خانه می شویم

خواسـت تنهـایی بـه    . با طلوع آفتاب روآن از جا برخاسـت . در سکوت غذایشان را تمام کردند و خوابیدند
بگذاري و تنهـایی  رفیق می خواستی من را قال-:گفت. خانه وارد شود که ژوآن از پشت دست او را گرفت

؟از حصار بگذري

.اطراف آن کمی سر و گوش بجنبانمخواستمنه فقط می -

طرف خانـه بـه وسـط    حصار از دو. کندقسمت را بررسیا آن خانه رفت تیروآن این بار به سمت جانب
آن . روآن از دیدن در ورودي خانه بر دیوار کناري و مماس با حصار متعجب شد. ختم شده بود،سطح دیوار

اکنون پیرمرد، در گوشـه اي روي یـک   . با دیدن فضاي داخلی بر تعجبش افزوده شد. را گشود و داخل شد
خانـه نیـز   بر روي دیوارهـاي . صندلی راحتی لمیده بود؛ در صورتی که دفعه ي قبلی از صندلی خبري نبود
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پیرمرد بـه آن هـا تعـارف کـرد روي دو     . عکس هاي زیادي از پیرمرد در کنار همسرش به چشم می خورد
آن دو مانند دو کودك حرف گوش کن نشستند و منتظر ماندند . صندلی که در مقابلش قرار داشت، بنشینند
سپرد و دوباره به همـان  دست آن هایرمرد دو فنجان قهوه بهپ. دتا پیرمرد که حاال در اتاق مجاور بود، بیای

بـا ورودتـان بـه کلبـه ي محقـر مـن پیرمـرد، خیلـی         . سـالم -:گفت. حالت روي صندلی راحتیش ولو شد
اکثر اوقات تنها هستم و خیلی کم پیش می آید که میهمانان محترمی هم چون شما بـه  . خوشحالم کردید

ابتز اصپس ا. نگاه انداخت،آغوش ژوآن آرمیده بودپیرمرد به گربه ي سپید که در. خانه ي من پا بگذارند
ژوآن . کنان دور شداز پنجره بیرون دوید و غرغر.پیرمرد به چشمان گربه، درجا پریدان نافذاشعه ي چشم

اگـر از  . مواظـب بـاش جـوان   -:به هواي پیدا کردن او برخاست و رفت کنار پنجره ي باز که پیرمرد گفـت 
سافت زیـادي را پـاي پیـاده    تو که دوست نداري م. ه وسط جنگل آشفته می افتیپنجره بیرون بروي دوبار

بپیمایی؟

پیرمـرد  . روآن خرسند شد و لبخنـد زد . ژوآن غمگین و سر به زیر برگشت و روي صندلی خود مچاله شد
خوشـحالم  -:پیرمـرد گفـت  . پس همه ي حواسش را معطوف او کرد؛در نظر او شایسته ي احترام شده بود

حتـی مـی   . جوان من بدي تو را نمی خـواهم . که برخالف میهمانان قبلی حرف من پیرمرد را گوش دادي
. اما متأسفانه این کار از من برنمی آیـد . خواهم هرچه زودتر از این حصار گذر کنید و سفرتان را ادامه دهید

؟دل به کوه صلح بزنید یا نهخودتان باید انتخاب کنید که آیا حاظرید این گام بسیار مهم را بردارید و 

ریم ایـن کـار را   جـان و دل حاضـ  با تمـام -:پس از چند لحظه گفت. روآن فروتنانه سرش را پایین آورد
. انجام دهیم

بـر خـالف آن چـه    . به ظاهر براي انجام این وظیفه ي خطیر جوانان بسیار مناسـبی هسـتی  . خوب است-
.خیلی ها می گفته اند

منظورتان چیست؟-

.گاهی حرف هاي نامربوط می زنم. پیري است و هزار درد سر. خودم هم نمی دانم-

.نمی دانیم باید چه کار کنیم. خب می توانی کمکمان کنی؟ در واقع ما گیج شده ایم-

از مسـئله هـاي کوچـک    . زندگی از انتخاب هاي مختلف تشکیل شده اسـت . این را خودتان باید بفهمید-
هر انتخـاب هـم   . أثیر بگذاردموضوعاتی که می تواند بر جان انسان هاي بی شماري تگرفته تا خطیرترین
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فقط باید بدانید که وقتی به بعضـی مسـیرها قـدم گذاشـتید، انتخـاب      . باز می کندجدید برایتان یک مسیر 
و . هایتان به مرور کم می شود و در نهایت در یک جاده ي یک طرفه قرار می گیرید کـه بازگشـتی نـدارد   

مسیر بی بازگشت قرار بگیرید، زیرا چشم هایتان به کل کور می شود و فکر خداوند آن روز را نیاورد که در 
.می کنید که دیگر از خود اختیاري ندارید و مجبورید تن به رذیالنه ترین کارها بدهید

؟حاال بگویید که ما باید چه کار کنیم. همه ي حرف هایتان درست است-

.مرحله ي گذر از حصار سوم انتخابتان را انجام داده ایدشما هم در -

چگونه؟ چه انتخابی؟-

.انتخاب کرده اید که براي همیشه در این دشت بی انتها سرگردان بمانید-

ما چه کار انجام داده ایم که مستحق این مجازات بی رحمانه باشیم؟دچرا نمی گویی= 

.بیاوریدبه خاطرکه به خانه ي من آمدید را اولین بار-

.خب-

از چه طریقی داخل شدید؟-

.از پنجره-

وارد کلبه ي محقر یک پیرمـرد  ره و نه از در و بدون اطالعبه نظرتان کار درستی است که از طریق پنج-
اصال جان پیرمرد به کنار، نگفتید ممکن اسـت وسـایلی   . نگفتید ممکن است سکته کند و بمیرد. تنها شوید
.عزیزش شرمنده شودما نداشته باشد و جلوي میهمانانیی از شبراي پذیرا

حاظریم هر کاري بکنیم تا ورود بدون اطالع به خانه ي شـما را جبـران   . براي این کارمان واقعا متأسفیم-
.کنیم

چـرا شـاید   ... خب این شد یک چیزي، با این که نمی توانید کاري که من می خواهم را انجام بدهید اما -
. شاید بشود کاري کرد. شود کاري کرد، چون براي بار دوم از راه درست وارد شده ایدهم ب
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نگذاریـد در  . لطفا کمکمان کنید. شما مرد واقعا شریفی هستید. هرکاري باشد انجام می دهیم، هر کاري-
.این زمین خشک و بی معنی سرگردان شویم

. امـا بایـد قبـل از آن مسـئله اي را بدانیـد     . باشد،یداز آن جا که جوانان صادق و پاك نیتی هست... خب -
حدس زده اید که چگونه پس از قصد خروج از در آن طرف اتاق به جنگل آشفته بازگردانده شدید؟

.نه هیچ فکري به ذهنمان نرسید-

.شما دچار فراموشی شدید-

چگونه؟-

یش نروید دچار فراموشـی مـی شـوید و    اگر از راه درستی به سمت هدفتان پ. این قانون سرزمین ماست-
شما هسـتید کـه   . ی در این کار دخالت نمی کندکس. این فراموشی باعث می شود به عقب برگردانده شوید

.خودتان را محکوم به چند پله عقب رفتن می کنید

.از این بعد به قضیه نگاه نکرده بودم. جالب است-

لید قفـل در  شاید بتوانید از آن طریق به ک. نی برایتان تعریف کنماجازه بدهید داستا... و اما راه حل عبور -
.مسئله تان دست یابید

جنگلی وسیع و ه همسرش در کلبه اي کوچک، وسطروزي روزگاري پیرمردي فرتوت و سالخورده به همرا
و ندندگی سـاده و کوچکشـان بسـیار خرسـ    همه چیز خوب بود و آن دو از ز.دورافتاده روزگار می گذراندند

برخالف میلشان مجبور شدند از کلبـه ي  . تا وقتی که پیرمرد به بیماري تنگی نفس مبتال شد. راضی بودند
خسـته و  پیرمـرد  . یب کـوهی بلنـد شـوند   شان دل بکنند و راهی نقطه اي مرتفع تر در شـ دوست داشتنی

از طرف دیگر، براي آن که همه ي بـار تـأمین   . حتی از جا برخیزدبدون زحمت افسرده بود و نمی توانست 
زنش مجبور بود تمام طول روز . مایحتاج زندگیشان بر دوش زنش افتاده بود، غمگین و افسرده تر شده بود

را در زمین کشاورزي کوچکشان که در کنار کلبه واقع شـده بـود، کـار کنـد و فقـط بـراي خوابیـدن نـزد         
دیگر نمی توانست مثل سابق این مسیر . پس از یکی دوسال توان زن کم شد. وه برودشوهرش به باالي ک

دو روز دو روز یک بار نزد شوهرش باز می گشت و هر بار غذاي مورد نیاز . طوالنی را روزي دوبار طی کند
ـ  تا این که پاهاي زن از تـوان افتادنـد   . ر و آماده می کردعشق زندگیش را براي او حاض . ر شـد و زمـین گی
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پیرمرد پرندگان را بیش از حد،. وه را بپیمایددیگر نمی توانست حتی هفته اي یک بار هم مسیر دامنه ي ک
یـک جغـد بـزرگ و وفـادار نیـز     . دو قناري عاشق داشت که خیلی به آن ها وابسته بود. داشتمی دوست

پرد و قناري هـا را پـیش   جغد را به زنش س. داشت که هم نگهبان خانه ش بود و هم مونس تنهایی هایش
. هر کجا که توانسـت پـاي پیـاده راه بیایـد    ر کند و تاقرار شد زن غذاي شوهرش را حاض. شتخود نگه دا

چنـد  . راهنمایی کننـد ،سپس جغدش را نزد قناري هاي پیرمرد بفرستد تا آن ها، او را به سمت مکان دیدار
کله ي یک گربه ي سفید شـیطانی پیـدا شـد و    وقتی هم به این ترتیب سپري شد تا این که روزي، سر و

درمانده شد ،پیرمرد بیچاره. خوردبود، پرید و در آنی قناري ها راگرفته میانه ي مسیر قرار وقتی پیرمرد در 
سرانجام پس از زمان زیادي در به دري و گم شـدن در  . و نمی دانست باید از چه راهی نزد همسرش برود

اما از آن جا که همسر پیرمرد بیش از حد، عاشق . ت و به کلبه ي خود برگشتجنگل، مسیر بازگشت را یاف
نمی خواسـت شـوهرش حتـی ذره اي درد گرسـنگی را     . او بود، تصمیم گرفت آن قدر صبر کند تا او برسد

...د تا نفسش بریده شد و مردآن قدر صبر کر. تحمل کند

...؟نکند-

.رم این قصه را به خاطر بسپارید تا بتوانید درست انتخاب کنیدامیدوا. صه بودنه جوان، این فقط یک ق-

روآن نیز بسیار متأثر شده بود بـه  . و نزدیک بود بغضش بترکد اما خودداري می کردبود ژوآن درهم رفته 
یک نکته ي دیگر هم مـی گـویم و بعـد از آن    -:پیرمرد ادامه داد.طوري که نمی توانست درست فکر کند

نبایـد بـه   بدانید که . تما قهوه تان را بنوشید، چون متوجه شده ام دست نخورده باقی مانده استشما باید ح
نگفـتم زیبـایی زیـرا زیبـایی را امـري      . ید و جذاب رفاقتتان را زیر پا بگذاریـد خاطر لوندي یک گربه ي سپ

وقتی در وجود آدمـی پدیـد   ،و حس خوب و نیکزیبایی از حس خوب برانگیخته می شود. نمدرونی می دا
همیشه از همه ي توان .تالش کنیدر راه کمک به سایرین، . می آید که هدف هایت در زندگی نیک باشد

وقتـی  . مرا ببخشـید . خیلی پرچانگی کردم. خود براي بودن جزئی شایسته از دستگاه آفرینش استفاده کنی
ه فقط وقتی میهمانان عزیزي مثل شما قدم رنج. ماالن نیز کم حرف. زنم زنده بود، خیلی کم حرف تر بودم

می کنید و به کلبه ي من پا می 

کاسـه ي صـبرتان   ،ولی انگار بـه عکـس  . البد می خواهم حوصله تان سر نرود. ، پرچانگی می کنمگذارید
.آري. سریع بنوشید. استمانده چرا قهوه تان هنوز دست نخورده . لبریز شده است
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س همـدردي کننـد یـا از او بـراي بیـان     ی دانستند چگونه می توانند با پیرمرد احساروآن و ژوآن که نم
در حالی که چشم هایشـان داشـت   . حرف هاي دلگرم کننده تشکر کنند، جرعه اي از فنجان قهوه نوشیدند

...امیدوارم موفق شوید و همه ي ما را -:سیاهی می رفت آخرین جمله ي پیرمرد را شنیدند

دلـش  . روح بخش تابش آفتاب، به روآن احساس آرامـش مـی داد  ش مالیم نسیم و گرماي سکوت و وز
با شنیدن صداي نفس نفس . می خواست براي حداقل چند دقیقه از این وضعیت دل انگیز هوا استفاده کند

را ژوآن از جا پریـد و او . زدن ژوآن که در حالتی مشوش از خواب بیدار شده بود، رشته ي افکارش پاره شد
.ببخشید رفیق-:گفت. در آغوش کشید

.اتفاقی نیفتاده است که ببخشمت-

.می کردم باید این حرف را می زدمبه هر حال حس-

.این طرف را نگاه کن. ممنونم-

اسـب سـرش را بـه زیـر     . ، اشاره کـرد که در میان حصار دوم دیده بودندرنگ به اسب غول آساي سیاه 
.فروتنانه داشتانداخته بود و حالتی 

.این که دوست خودم است-

چرخیـد بـه سـمت روآن و در حـالی کـه      . ژوآن برخاست تا نزد اسب برود و او را نوازش کند اما ایسـتاد 
.بیا رفیق، اول تو سوار شو-:دستش را براي بلند کردن او از زمین دراز کرده بود، گفت

اسب قدم زنـان از .ژوآن نیز پشت او نشست. اسب نشستاز زمین بلند شد و بر . روآن دست او را گرفت
هر دو از این سواري بی منت بر اسبی اسطوره اي لذت می بردند و نمی خواسـتند  .میان جنگل به راه افتاد

وقتی به کوه صـلح رسـیدند، مجبـور    از آن جهت که. ژوآن اما کمی حس اضطراب داشت. از آن دل بکنند
دعا می کرد که شیب دامنه ي کوه مالیم باشد تا اسب، توان بـاال رفـتن از آن   . اسب را رها کنندمی شوند

همان جغد سیاه بر شاخه اي ایسـتاده بـود و   . ایستادياسب، با شنیدن صداي آواز آرام جغد. را داشته باشد
گویی آن را جایی دیـده بودنـد امـا هرچـه    . روآن و ژوآن نسبت به جغد، احساس عجیبی داشتند. می خواند

دوباره حرکت کردند و به چاالبی کوچک رسیدند کـه بـر فـراز    . فکر می کردند نمی توانستند به یاد بیاورند
ناگهـان یـک   . ایستادند تا از آواز قناري ها لـذت ببرنـد  . آن دوقناري زیبا مشغول پرواز و آواز خواندن بودند
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گربه دسـت  . ید و تپل از کنار چاالب پرید تا به قناري ها چنگ بیاندازد اما آن ها جا خالی دادندگربه ي سپ
ژوآن نـیم  . آوردرا بـه چنـگ  بردار نبود و مدام باال و پایین می پرید تا بالخره طعمـه هـاي خوشـمزه اش    

ید به محـض آن کـه   ي سپگربه . آرام آرام به گربه نزدیک شد. نگاهی به روآن انداخت و از اسب پیاده شد
رفت میان پاهاي ژوآن و خـود را بـه او   . متوجه حضور ژوآن شد، چرخید به سمت او و خودش را لوس کرد

؛ژوآن آن را از زمـین برداشـت  . دمش در هوا معلق بود و سر به زیر، با صوتی ملیح میو میو می کرد. دماالن
ه بود زیرا با قناري ها که بـاالي سـر ژوآن بـر هـوا     فرصت مناسبی براي گرب. تا ارتفاع سینه اش باال آورد

چنگالش را باال آورد که با این حرکت، در ذهن ژوآن جرقـه  . معلق ایستاده بودند، فاصله ي چندانی نداشت
ژوآن سـریع،  . روآن سرش را به نشـانه ي تأییـد پـایین آورد   . سرش را به سمت روآن چرخاند. اي زده شد

قنـاري  . او را خفه کرد و الشه اش را به کناري انـداخت با یک فشار. حلقه کردتانش را دور گردن گربه دس
سـپس روي انگشـت اشـاره ي    . سر دادنـد شادي پرواز کنان آواز .وشحال شدند و دور سر او چرخیدندها خ

نوکشـان را در نـوك همـدیگر کردنـد و در     .ژوآن نشستند و چند لحظه مهربانانه در چشـمانش نگریسـتند  
رفیق این هم یک نشانه ي دیگـر، بیـا   -:ژوآن گفت. رفتندمقصد روآن و ژوآن بود پرواز کنانکه راستایی 

.قناري ها را دنبال کنیم

مـه ي هـو را   وآن با پایش ضربه اي آرام به پهلوي اسب زد و سـه بـار کل  ر. پشت روآن، بر اسب نشست
خانه نبود اما جاي خالی آن، بین حصار بـاز  خبري از . رفت تا به حصار سوم رسیداسب به تاخت. تکرار کرد

هنگام عبور از میان حصار جسمی براق نظر روآن را به خـود  . بود و می توانستند به راحتی از آن عبور کنند
ود که رویـش  آهو برودهجسم براق بند تیر و کمان و از جنس . اسب را نگه داشت و پایین پرید. جلب کرد

بر اسـب نشسـت و آن   . آن را از زمین برداشت و در تیردان قرار داد. بودندهرا با آب طال روکش کاري کرد
همه جا پـر بـود از   . محیط دشت پس از حصار سوم به کل با آن چه قبل از آن بود، تفاوت داشت. را تاخت

از میان گل. گل و بته هاي کوتاه که اکثرا به شکل گرد و منحنی، منظم در کنار هم بر زمین نشسته بودند
جـاده اي خـاکی بـا    –... سـیر و  رنگ چمنی گرفته تا سـبز از سبز کم–هاي رنگارنگ و بوته هاي سبز 

به محـض پـا گذاشـتن بـه     . زمین سفت، باز شده بود که آن دو را به سمت مسیري معین هدایت می کرد
ه واقع نمـی شـد  ب. جاده ي تنگ اما چشم نواز نماي کوهی ستبر با قامتی نا متقارن و تکه تکه نمایان شد

پنهان شده بود و در جاهایی می از آن در میان ابرهاي غلیظ و منحنینقاطی. دانستآن را یک کوه واحد 
گله به گله نیز پر بود از سنگ هاي بزرگ و کوچک سـفت و سـخت کـه    . شد سبزي و طراوت بهار را دید

مسـیر سـر   اسب از ادامـه ي .رسیدندي کوهپا. کمی باالتر از آن ها گردي طالیی رنگ جو را پر کرده بود
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روآن و ژوآن . سـواري اسـت  خـط  گردنش را به سمت عقب کج کرد و حالیشان کرد که این جا آخر . باز زد
.پیاده شدند و دل به کوه صلح زدند
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فصل هفتم

تشـویق کننـدگان   . به محض ورودشان به سالن اصلی طبقه ي سوم مورد تشویق همکاران، قرار گرفتند
بـاال  ایستاده بودند، فریادهاي دل گرم کننده می زدند و به نشان احترام دستشان رادر کنار هم فشرده، که 

. به هم می فشـردند را و لب هاي ریزشانشمان درشتشان را گشاد کرده چ. و سرشان را پایین گرفته بودند
بـراي خیـر مقـدم بـه نـاجی همـه ي       مراسم خوش آمـدگویی به طوري که انگارجو تکان دهنده اي بود؛

برخالف او مـونرو  . جاسوس بهت زده ایستاده بود و چیزي نمی گفت. ترتیب داده شده بودT-13ساکنین 
سـعی  . رفت و آن ها را بقل می کردبه سمت دیگران می . می رقصیدکف می زد و . سر از پا نمی شناخت
،بـا ورود شخصـی بـه میانـه ي سـالن     . ش را تمام و کمال به معرض نمایش بگـذارد یمی کرد شادي درون

مردي کوتاه قامت و فربه بـا سـري تـاس راه خـود را از میـان      . همهمه اندك اندك رو به خاموشی گرایید
می فشرد و از شنیدن خبر ترفیع شایسته ي او دستان جاسوس را به گر. جمعیت، به سمت جاسوس باز کرد

.ابراز خرسندي کرد

چنـین نیـروي   داشـتن  .به نظر می آید شما انسان بسـیار شایسـته و بـا کمـاالتی هسـتید     . سالم آقاي ز-
زودتر –ادامه دهید و هرچه زودتر طور به روال کارتانهمین امیدوارم . مایه ي مباهات ما است،توانمندي

پیدا کنید تا بتوانید در تصمیمات مهـم  به قسمت باالیی ساختمان راه–تان فکرش را بکنید از آن چه خود
.اگر گذرت به طبقه ي انتهایی رسید، حتما سراغم را بگیر. راستی نام من دانر هست. تر، شرکت داده شوید

مـی تـوانیم بـه    و تومن-:پیش از آن که مدیر فربه، سالن را ترك بگوید در گوش جاسوس زمزمه کرد
.انجام دهیمکمک هم کار بزرگ را

سپس چشمک زد و سریع، راه خود را از میان حضار غرق در شادي و سـرور بـه سـمت یکـی از پلکـان      
نمـی توانسـت   . جاسوس با شنیدن جمله ي آخر کمی به فکر فرو رفت. باال گشودطبقه ي ي منتهی بهها

می خواست اندکی .ن مسئله را به بعد موکول کردفکر کردن به ای. علت بیان شدن این جمله را توجیه کند
بـه مـونرو گفـت قصـد     . از پیغام نیز خبري نبود. استراحت کند تا براي انجام فاز بعدي مأموریت آماده شود

انـدام  یک جوان ریز نقش و باریک .دارد براي خودش و او یک اتاق آماده کند و در آن به استراحت بپردازد
کجا می روید آقاي ز؟-:ذوق زده گفت. جمعیت دوید و دست جاسوس را گرفتاز میان

.با اجازه شما می روم کمی استراحت کنم-
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.نمی توان رسم و رسوم را زیر پا گذاشت. نه حرفش را هم نزنید-

؟ مگر شما رسم و رسومی هم دارید؟!!رسم و رسوم-

تازه واردین طبقه ي سوم یا طبقـه  . بگذارید توضیح دهم. نمی توان این واقعه را جزو رسوم به شمار آورد-
.کنندمی در یک مسابقه شرکت به دلخواه خودقسمت پایین،ي انتهایی 

مسابقه؟-

. بله مسابقه-

پیش از آن که روال مسابقه را توضیح بدهی بگو ببینم در صورت برد یا باخت چه می شود؟-

...سرگرمی است و هدف . برد و باخت زیاد معنی ندارد-

و؟-

و این که شاید در خالل مسابقه طرحی کاربردي در ذهن یکی از شرکت کنندگان یا تماشـاگران شـکل   -
.به این ترتیب با یک تیر دو نشان می زنیم. گیرد

.می بینم... ممم -

.بهتر است وقت را تلف نکنیم. بیایید-

جاسوس سرش را چرخانـد تـا   . او را در گوشه اي گذاشتجاسوس را با خود به یک اتاق بسیار بزرگ برد و 
مونرو دست جاسوس را سخت، در دستش گرفـت و  . مونرو را بیابد که چهره ي خندان او را در کنارش دید

جـوان ایـن   . منتظر شد تا جوان کوتاه قامت که در گوشه ي دیگر اتاق ایستاده بود، صحبتش را آغـاز کنـد  
ار محترم، اینک مسابقه ي ترتیب داده شده به مناسبت ترفیـع آقـاي ز و   دوستان و حض-:گونه شروع کرد

همان طور که بسیاري از شما . ورود ایشان به همراه دستیارشان به طبقه ي انتهایی بخش پایینی ساختمان
هدف مـن حـل   . بنده طراحی کرده ام و در پی آن هدفی را دنبال می کنمشخص می دانید این مسابقه را 

جود آمده در منطقه ي یازده است که اگر فرصت شد آن را پس از اتمام مسابقه به طـور کامـل   مشکل به و
این سه شرکت کننده باید باالي سکوي پـرش قـرار گیرنـد و    . سه شرکت کننده داریم. عرض خواهم کرد

، داخل حوضچه ي آب غلیظ شیرجهپس از دمیده شدن در سوت توسط من که داور و ناظر اجرا نیز هستم
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. از آن جا که ممکن است آقاي ز با آب غلیظ آشنا نباشد، در مورد آن توضـیح مختصـري مـی دهـم    . زنندب
بـه مـرور زمـان کـاهش یافـت، عـده اي از متخصصـین و        T-13پس از آن که اکسیژن موجـود در جـو   

نصر حیـات  جدید از آب آشامیدنی عاري از عیدانشمندان ما تمام هم و غم خود را بر دست یافتن به ترکیب
وقت کافی براي ارائـه ي  . بخش اکسیژن گذاشتند و پس از سال ها تالش توانستند آب غلیظ را خلق کنند

توضیح در خصوص ترکیبات آب غلیظ و نحوه ي به هم پیوستن مولکول هاي آن نیست، پـس از توضـیح   
ل وان بزرگ آب غلیظ ابتدا شرکت کنندگان داخ. آن می گذرم و می رسم به نحوه ي انجام گرفتن مسابقه

در انتهاي وان، یک ماهی کوچک قرار دارد کـه رنـج کمبـود    . که ارتفاعی چهارمتري دارد شیرجه می زنند
مـاهی کوچـک بـر روي    . اکسیژن را تحمل می کند و براي مدت زمان کوتاهی در آن حالت زنده می ماند

دلیل نرسیدن اکسیژن مورد نیـازش  او به. ی از آن محافظت می کندقداري جلبک شناور است و به طریقم
تندخو شده است و در صورت مشاهده ي یک غریبه در نزدیکی به او حمله می کند و با دندان هاي تیـز و  

در آن طرف وان یـک اسـتوانه ي یـک طرفـه ي     . درآوردست تقریبا هر بیگانه اي را از پابرنده اش قادر ا
انتهاي استوانه تعـدادي دانـه   در . ی بزرگ زندگی می کندسرامیکی سوراخ دار قرار دارد که داخلش خرچنگ

ي پرورش یافته ریخته شده است که عالوه بر آن که طعام مـورد عالقـه ي مـاهی اسـت، حـاوي      ي مغذ
خرچنـگ ماننـد مـاهی از    . غذاي خرچنگ نیز جلبـک زیـر مـاهی اسـت    . مولکول هاي اکسیژن نیز هست

این دو موجـود بـا هـم    . آن ها به خانه ي استوانه ایش می شودموجودات بیگانه بیزار است و مانع از ورود 
کسی را که به آن ها غذا داده است دنبال می کنند و به نوعی مرید او می شوند و . یک وجه اشتراك دارند

در این گوشه ي وان که مالحضه می فرمائید یـک نـوع   . از او در مقابل مخاطرات دریا محافظت می کنند
ماهی قرار دارد که غذاي مورد عالقه اش همان ماهی انتهاي وان اسـت و از خرچنـگ   منحصر به فرد مار

براي دیگر جانداران آبـزي، یـک نعمـت بـه     T-13وجود این مارماهی در آب هاي عمیق . ها فراري است
ما مشغول حفاري می شوند و خانه ي بسیاري از دیگـر آبزیـان را   آن ها در اعماق آب هاي. شمار می آید

باز هم می دانید که آبزیان ما بسیار حساس هستند و فقط در خانـه  . درست می کنندحفره هاي بیشمار، در 
. و نسلشـان را حفـظ مـی کننـد    ، ساخته شده است تخم ریزي کـرده هاي خود که در کف آب هاي عمیق

ـ     ه نظرشـان  شرکت کنندگان باید تا زمانی که نفس دارند زیر آب بمانند و از بین ایـن موجـودات آن کـه ب
. زود باشـید . زمان دارد می گذرد و هر سه جانور در حـال تلـف شـدن هسـتند    . مفیدتر است را نجات دهند

.نترسید این فقط یک مسابقه ي ساده است. بیایید آقاي ز. عجله کنید
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مونرو. جاسوس به جمعیت مشتاق که گرداگرد وان، ایستاده بودند و بی امان تشویق می کردند نگاه کرد
.می دانم که حتما موفق می شوي و بهترین انتخاب را انجام می دهی. از هوشت استفاده کن-:به او گفت

جاسوس با اراده اي راسخ به گوشه ي دیگر اتاق پست پرده رفت تا لباس هایش را در بیاورد و مایو تـن  
شـروع بسـیار مشـتاق بـود،     در این خصوص از یکی از شرکت کنندگان که بـراي  . خبري از مایو نبود. کند

توجه همه بـه نتیجـه ي   . این جا کسی به مایوي تو اهمیت نمی دهد-:شرکت کننده پاسخ داد. سؤال کرد
.مسابقه معطوف می شود

پرید داخـل آب  . باالي سکوي پرش رفتدر کنار دو شرکت کننده ي دیگر جاسوس شانه باال انداخت و 
المعارف داخل ساعتش اسـتفاده کنـد امـا    دلش می خواست از دایرة. دو شناور ماند تا لحظه اي اندیشه کن

به دو شرکت کننده ي دیگر نگـاه  . پیش خود گفت که ممکن است این کار را به عنوان تقلب، حساب کنند
ماهی . شدندر دو مشغول مجادله با حریفشانه. یکی رفت سراغ ماهی و دیگري رفت سراغ خرچنگ. کرد

وقتی او را به اندازه ي کـافی از جلبـک دور کـرد، سـر     . بال شرکت کننده ي اول کرددن.بسیار عصبی بود
عقـب  از گوشت دستش توسط خرچنگ چند متر دومی نیز پس از کنده شدن بخشی. جاي اولش بازگشت

توجـه  . حالت بدن خود را شبیه مارمـاهی کـرد و بـه سـمت او رفـت     . یک ایده به ذهن جاسوس آمد. رفت
ار جلبـک کنـ وس هم چنان با حالت مارماهی شنا کنان رفت وسجا. جلب شد و دنبالش کرداو مارماهی به 
که این کار، بـه فـرار مـاهی    دن جاسوس ماهی را دید و رفت پی آنمارماهی هنگام دنبال کر. ساکن ماند
مارماهی بدون آن که ماهی را دنبال کند، آن طرف جلبک مشغول کندن خاك کـف وان شـد و   . منجر شد

خرچنـگ دسـت از مجادلـه بـا شـرکت کننـده ي دوم       . عرض چند ثانیه حفره هایی در آن ایجـاد کـرد  در 
ماهی نیز که اکنون در حوالی اسـتوانه بـود، رفـت داخـل تـا      . برداشت و به سمت النه ي جدیدش شتافت

د مارماهی که پس از ایجاد النه گمان برده بود توانسته به خـوبی توجـه جاسـوس را بـه خـو     . سرك بکشد
جاسوس پـایش را روي  . جلب کند و هم چنین نمی خواست با خرچنگ رو در رو شود، به سمت او شنا کرد

مارماهی او را دنبال کرد و وقتی بـه آسـتانه ي اسـتوانه    . زمین گذاشت و با جهشی به باالي وان روانه شد
کـه آذوقـه و   ید و از این خرچنگ الي جلبک می رقص. و او را بلعیداستوانه رفت داخل . رسید ماهی را دید

و در نفس نفـس زنـان سـرش را از آب بیـرون آورد    جاسوس. ، خیالش راحت بودخانه اش تأمین شده بود
بـا ایـن کـه    -:داور جوان با صداي بلند اعالم کـرد . باالي سکوي پرش کشاندمیان تشویق حضار، خود را

.هم یک فریاد بلند به افتخار زهمگی با. اصال فکرش را نمی کردم اما اینجا یک برنده داریم
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جاسوس رفت پشت پرده، لباس هایش را پوشید و . کردندتماشاگران فریاد زدند و فضاي اتاق را آهنگین 
بـه داور گفـت   . دست در دست او رفت کنار داور. مونرو را با چشمانی برق افتاده دید،کنار زدن پردهاز پس 

داور . پس از مسابقه صحبت کنـد 11مسئله ي بحرانی منطقه ي یادش نرود که می خواسته است در مورد
دوستان، باید اعتراف کنم که از نتیجه -:گفت. برقرار کندسکوت در اتاق را باال آورد تا لبخند زد و دستش

شاید بتوانم با توجه به آن چه پیش آمد به زودي براي حل بحران منطقـه  . ي مسابقه بسیار شگفت زده ام
اکسیژن یکی از مهم ترین عناصر موجود در طبیعت است و زندگی بـدون آن ممکـن   . ارائه کنمرراه کا11

را بـه  شگفت انگیز، چـرخ صـنایع نـو بنیـاد    ما سال هاست که توانسته ایم از ترکیب کردن این گاز. نیست
ـ . گردش در بیاوریم ا جـایی پـیش   متأسفانه درست مثل سیارات دیگر، در این کار زیاده روي کردیم و کار ت

بعـد از آن تصـمیم گـرفتیم، از آب هـاي عمیـق اکسـیژن       . رفت که شرایط جو به وضعیت بحرانـی رسـید  
استخراج کنیم تا مبادا به روند تولیداتمان لطمه بخورد کـه ایـن کـار درسـت مغـایر سیاسـت هـاي کلـی         

ل کمبـود اکسـیژن و   حاال با مشـک . اما چه کنیم که از تقدیر گریزي نیست. ساختمان مرکزي مدیریت بود
اما فعال –البته شاید راه حل بهتري باشد –منابع غذایی مورد نیاز براي آبزیان مواجه شده ایم و مجبوریم 

یک منطقه ي نمونـه  11منطقه . مجبوریم که بین زنده گذاشتن و کشتن برخی آبزیان تصمیم گیري کنیم
یم موجود در آن منطقه توانسته ایـم بـا دیگـر    ي صنعتی و بازرگانی است و به واسطه ي کارخانه هاي عظ

اوال . به این ترتیب دو هدف را دنبال کرده ایـم . در سطحی وسیع و حجمی باال مبادله انجام دهیمکشورها 
پـس از  . اقتصاد خود را پویا و سرپا نگه داشته ایم و دوما از وقوع جنگ هاي احتمالی جلوگیري کـرده ایـم  

فهمیـدم کـه در ابتـدا بایـد از مسـیر درسـت وارد       . زیادي پاسخ خود را یافته امانجام این مسابقه، تا حدود
شاید گاهی اوقات بیان صورت مسئله ما را گمراه کند اما باید هشیار باشـیم و در صـورت لـزوم    . مسئله شد

و صورت مسئله را دور بزنیم تا بتـوانیم بـا توجـه بـه دیـدي کـه پیـدا مـی کنـیم بـین پارامترهـاي الزم            
را به طرح من حقیـر  وقت گران بهاتاناز این که . نتخاب کنیمرا ارضروري، آن چه مهم تر و صحیح ترغی

. اختصاص دادید یک دنیا سپاسگذارم

سپس به آرامی از اتاق خارج شدند . همگی فریاد زدند و مجري و براي بار دوم جاسوس را تشویق کردند
کمی خسته شده ام اما دیگر نمی خـواهم بـه اتـاق    -:رو گفتجاسوس به مون. تا به کار خود مشغول شوند

. برویمبیا به تراس. بروم
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طبقـه ي اول  تـراس هـاي   جاسوس در نظر اول فهمید آن جـا، کمـی از   . رفتندبه نزدیک ترین تراس
این ها هر چه قدر هم خوب و مسامحه گر باشند باز در بعضی مـوارد شـبیه   -:با خود گفت. بزرگ تر است

. شاید تبعیض یک مسئله ي غیر قابل اجتناب است. خودمان اند

تبعـیض  : ایـن پاسـخ بـر صـفحه آمـد     . مسئله را در بانک اطالعاتی موجود در ساعتش جست و جو کرد
به طور عام هرکه را بیشتر دوست داشـته باشـی   . غیرقابل اجتناب است زیرا ربط مستقیم به احساسات دارد

زیرا می خواهی با این کار به خـودت ثابـت کنـی کـه او     . تبعیض قائل می شوي،فبراي او در موارد مختل
.با دیگران متفاوت استبراي تو، 

باز جاي شکرش باقی است که تبعیض ما فقط در راستاي حفظ مراتب اداري انجام مـی پـذیرد و منبعـی    -
...اصال احسا . احساسی ندارد

چرخید و با نگاهی جست و راس گذاشته بود، به طرف جاسوسدستانش را بر لبه ي نرده ي تمونرو که
ز در چه فکري هستی؟-:جو گرانه پرسید

. به چیز خاصی فکر نمی کنم-

.در واقع داشتم به تو می اندیشیدم-:کمی مکث کرد و ادامه داد

؟!!به من-

.بله به تو-

فکرهاي خوب در سرت آمد یا بد؟ راستش را بگو؟-

راستش را بگو؟ مگر در این جا کسی دروغ هم می گوید؟چرا گفتی -

بگو به چه چیز فکر می کردي؟.کسی در این سرزمین دروغ نمی گوید. حق با شماست. ببخشید... خب -

.به این که تو بسیار زیبا و جذاب هستی-

دیگر؟. خوب است-

.اه آن جا را ببین همان ماشین نارنجی رنگ است. دیگر هیچ-
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سرنشـین ماشـین بـه    . دستش به نزدیک خیابان هوایی که چند متر پایین تر از آن ها بود، اشاره کـرد با
حالـت چهـره ي مـونرو    . محض آن که متوجه اشاره ي جاسوس شد، پا روي پدال گاز گذاشت و دور شـد 

کـه دسـت روي  او را در همان حـال . سمت او رفتجاسوس . رنگش پرید و گریه اش گرفت. دگرگون شد
ببخشـید ز  -:پس از چند لحظه، مونرو خود را از جاسوس جدا کرد و گفت. چشمانش گذاشته بود، بقل کرد

.م کمی تنها باشمنیاز دار. عزیز

جاسوس به دیوار سـاختمان تکیـه زد و دکمـه ي    . سپس در را باز کرد و دوان دوان از پله ها پایین رفت
بـراز احسـاس همـدردي بـا دختـري کـه خـاطرات عشـق         ا: روي صفحه نوشت. روي ساعتش را فشار داد

.دیرینش را به یاد آورده است

ابتدا باید به او هیج چیزي نگویید و فقط در کنـارش  :این مطالب به همراه تعدادي عکس نشان داده شد
میل می تواند از نگـاه تشـخیص داده شـود، حالـت     –در صورتی که ذره اي تمایل نشان داد . قرار بگیرید

: سپس بـه او بگوییـد  . دهیدو پشتش را نوازش او را در بقل کنید-شم ها در انواع نگاه در زیر آمده استچ
...سپس او را آرام آرام . اگر دوست نداري چیزي نگو اما بدان که درکت می کنم

صـفحه  با شنیدن صداي بلند اگزوز اتوموبیل، سرش را باال آورد و سریع دکمه ي کنـار سـاعت را زد تـا    
جاسـوس نیـز   . به او خیره شدو چشمان آبی اقیانوسی بود، راننده که جوانی جذاب با موي بلوند. بسته شود

سپس حالـت عصـبانی چهـره ي راننـده تغییـر کـرد و       . چند دقیقه به همان ترتیب سپري شد. به او زل زد
.یبه نظر می آید همان طور که شنیده ام شخص شایسته اي باش-:گفت. خندان شد

از که شنیده اي؟-

.از خودش-

.پس به من دروغ گفت و به جاي مکالمه با پدر و مادرش با تو صحبت کرد-

مگر نمی دانی کـه کسـی   . دروغ نگفت. با من نیز صحبت کرد،نه پس از صحبت کردن با پدرو مادرش-
زیرا هر چیز و هر کسی سر جاي خودش قـرار گرفتـه اسـت و بـه     . به دروغ گفتن نداردیدر این جا احتیاج

محض ایجاد اختالل یا بی نظمی همگی یک دل و هم اندیشه می شوند تا مشکل را حل کنند نه این کـه  
.براي آن چه پیش آمده سوگواري کنند و خود را در مقابل پیش آمدها منفعل نشان دهند
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ودت را معرفی کنی؟خب نمی خواهی خ-

که منطقه اي بسیار 6من بودم که او را از زادگاهش یعنی منطقه ي . من دووي هستم، عشق اول مونرو-
دیدنی و منحصر به فرد است، با خود به منطقه ي مرکزي آوردم و او را بـراي کـار در سـاختمان مرکـزي     

.تشویق کردم

مگر مشوق اصلی او پدر و مادرش نبوده اند؟-

چرا، گفته ها و اندرزهاي آن ها نیز تأثیرگذار بوده اما من بعد از گشت زدن در یکی از بیشه هاي بیشمار -
.آن منطقه او را دیدم و در نهایت با خود به منطقه ي مرکزي آوردم

.خب چرا این حرف ها را به من می گویی-

.فقط می خواستم بگویم که مواظب باش-

.بیش تر از آن چه فکرش را بکنی. تممواظبش هس. نگران نباش-

.مواظب خودت باش-

مواظب خودم باشم؟-

.او آن چه که نشان می دهد نیست-

...او که . منظورت را نمی فهمم

...بله او بسیار حساس و مهربان است اما -

در این لحظه مچ بند جاسوس دو بار به لرزش در آمد و در گوشش صداي مـونرو شـنیده شـد کـه مـی      
همان داور مسابقه طرحش را تکمیل کرده و پس از ارائه . سریع بیا به سالن اصلی باورت نمی شود-:گفت

و راهـی قسـمت بـاالیی    به من و تو هم اشاره کرده و ما هم می توانیم با ا. به قضات، توانسته ترفیع بگیرد
. شویم

ه ، چهردر را گشود و هنگام خروج از تراسو گفته هایش دوويجاسوس با شنیدن این خبر، بی توجه به 
در این مرحله طـرح خاصـی   : خواند. صفحه را باز کرد،ارتعاش نارنجی را دید و پشت در. ي درهم او را دید
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غیر از آن چه پیش رویت قرار دارد وارد شـوي و انتخـاب   فقط باید از راهی. به صورت آماده موجود نیست
منتظـر پیغـام   . باید به کمک قوه ي استدالل فوق العاده ي خودت از این طبقه باال بـروي . درست را بکنی

.هاي بعدي باش

نـه، ایـن کـه    . انگار پیش از آن که پیغام را دریافت کرده باشـم آن را خوانـده ام  . منظورش را نمی فهمم-
به هر حال می خواهم لذت رسیدن به سریع ترین ترفیع تا این لحظه را بـراي مـدتی پـیش    . نیستممکن

از پله ها پایین رفت و به سـالن  . بروم ببینم اوضاع از چه قرار است. خود نگه دارم و چیزي به آن ها نگویم
. منتظـر ورود او بودنـد  رهبـه ظـا  . و در دو طرف سالن ایستاده بودندجمعیت زیادي جمع شده. اصلی رسید

مونرو کنار جاسوس رفت و در حالی که بسیار ذوق زده بود و اثري از ناراحتی چند دقیقـه پـیش در چهـره    
در . از میان صف استقبال، قدم زنان به بام قسمت پایینی ساختمان برویمبیا -:اش نمایان نبود، به او گفت

از پشت سـر، یـک ربـوت کالسـکه اي چـرخ دار      . یدندمیان سر و صداي جمعیت قدم زدند تا به پلکان رس
سـیدند و در  به انتهاي پلکان ر. گل می انداختا مشایعت می کرد و پشت سرشان، آن ها رنشسته بر زمین

.دو عروجی داریم. کنار برو-:لسکه اي گفتت کاربو. قرار گرفتندمقابل دري بر سقف،

در فضـایی بـی انتهـا    . از دیدن فضاي وسیع بام یکه خوردجاسوس. در کنار رفت و آن دو به بام رسیدند
. سـرش را بـاال گرفـت   . قرار داشتند که بوته هاي رنگین، آن را به قسمت هاي موازي تقسـیم کـرده بـود   

هوا معلق پی نداشت و در . متري باال سرشان شروع می شدبا بیستقسمت باالیی ساختمان از ارتفاع تقری
براي جلـوگیري از  جاسوس و مونرو . تکان نمی خوردوزش بادهاي شدید،با .داشتبود، اما بدنه اي استوار

، مانند دیگران در میان بوته هاي مـوازي کـه در قالـب    به سر و صورتشانبرخورد ضربات گاه و بی گاه باد
و در خـود مچالـه شـده    گران همه تکی بر بام نشسـته  دی. هاي سنگی کاشته شده بودند، بر زمین نشستند

حاال باید چه کار کنیم؟-:از مونرو پرسید. اولین نکته اي که جاسوس متوجه شد این بود. ودندب

.باید بپریم-

بپریم؟-

.آن نقطه ي سیاه رنگ را می بینی. بله درست شنیدي-

.بله-

. باید تا آن نقطه بپریم و به قسمت باالیی ساختمان وارد شویم-
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!نده نیستیماما چگونه ممکن است؟ ما که پر-

به بر نیروي جاذبه پابنـد  اما توانسته ایم از نیازهاي جسمانی بگذریم و تا حدودي توانایی غل. درست است-
.فقط کافی است، خودمان این نکته را باور داشته باشیم. پیدا کرده ایمکننده،

اما چگونه؟-

.شاید هم در بیرون. درون خودت آن را جست و جو کنیباید-

.بگذار از او سؤال کنم. در خود مچاله شده است. او همان داور مسابقه است. ه کننگا-

. جاسوس از زمین برخاست و نزد داور رفت

تو هم در پی یافتن راه پریدن هستی؟. سالم-

.بله-

می دانی باید چه کار انجام دهیم؟-

تنهـا  . به تنهایی به این مرحله رسیده اندیعنی. همه تک تک نشسته اند. دور و برت را نگاه کن. فعال نه-
.همین می تواند اولین نکته براي دست یافتن به راه حل مسئله باشد. کسی که همراه دارد تو هستی

؟خب، متوجه چیز دیگري شده اي-

نمـی  وقتی گرسـنه ام . امخیلی گرسنه . غذا بخورمت هاي پرنده هستم تا منتظر رسیدن ربو. دیگر هیچ-
.درست فکر کنمتوانم 

براي رسیدن به این مرحله فقط قوه ي تعقل مـورد نیـاز   -:با خود فکر کرد. جاسوس نزد مونرو بازگشت
. احتماال به چیز بیشتري احتیاج است. شاید براي رسیدن به قسمت باالیی کافی نباشد. است

کـم کـم آن چـه در مـورد     . با مونرو صحبت کرد و تالش کرد در خالل گفت و گو به دووي اشاره کنـد 
آن دو بـراي  . احساس هم دردي خوانده بود را به عمل درآورد و توجه مونرو را بیشتر بـه خـود جلـب کـرد    

. ت هاي پرنده سر رسـیدند شب فرار رسید و ربو. ساعت ها گرم گفت و گو شدند و متوجه گذر زمان نبودند
ر آن ها قرار گرفتنـد و بـه حالـت شـب تـاب      غذاي مورد نظر هر یک از کارکنان، باالي سپس از تحویل
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جاسوس و مونرو در کنـار هـم   . براي خوابیدن ساطع کردندایستادند و از خود نوري مناسبمعلق . درآمدند
. خوابیدند

جاسـوس  . در این مدت هیچ کس موفق به پرش نشده بود. چند روز گذشت اما هیچ تغییري حاصل نشد
در خـالل کنکـاش بـراي یـافتن راه حـل      . یرة المعارفش را چک می کـرد و دادائم مشغول فکر کردن بود

مونرو مجـذوب او شـده بـود و در کنـارش     . مونرو تمرین می کردابراز احساسات مختلف را در برابرپرش،
کـم کـم نظـر    . احساس آرامش خیال داشت، به طوري که دووي را کامال از قلب و ذهن خـود کنـده بـود   

سـرانجام بـه   . می خواست راز نهفته در آن را کشف کند.در مورد عشق جلب شدداستان هایی جاسوس به 
.عامل تمایز انسان با حیوان و جدا کننده ي او از بعد خاکی: داستان کوتاه با این عنوان برخوردیک 

:گزینه ي خالصه را در کنار مطلب زد و خالصه ي داستان را خواند

شغل پدر، پـرورش  . زندگی می کردي مختصرپدر و مادرش، در یک روستادر کنار نوجوانی پویا و فعال
استخر مـاهی  . روزي زلزله آمد و خانه ي آن ها در هم شکست. بودنیز ماهی بود و در این کار بسیار موفق 

پسـر  . شان نابود شد و همه ي ماهی ها به جز یک ماهی کوچک تازه پا بـه جهـان گذاشـته، تلـف شـدند     
هـیچ کـس نتوانسـت از او    . شد و ماهی را در تنگی کوچک گذاشت و راهی صـحرا شـد  افسرده و غمگین

بـا  . پس از مدتی به خانه ي خود، که اکنون خرابه شده بـود، بازگشـت و در آن سـکنی گزیـد    . نشانی بیابد
مـردم ده از بازگشـت او   . عیاق شد و تمام تالش خود را براي حفظ او به کـار بسـت  -تنها کسش–ماهی 

هنگامی که می فهمید کسـی در راه  . مطلع شدند و پی او شتافتند اما او نمی خواست با کسی رو به رو شود
اهـل  . ی گشتخانه ي او است، خود را در گوشه اي پنهان می کرد و پس از رجعت میهمان به خرابه باز م

بـه ایـن نتیجـه    . ده بسیج شدند تا او را که حاال جوانی رعنا شده بود، حمایت کنند و از تنهایی نجات دهند
داشت، رها می رسیدند که پس از ازدواج به حالت طبیعی باز می گردد و ماهی خود را که دیوانه وار دوست 

دخترهاي جوان خود را آماده ي بـه دسـت   . خبر تصمیم بزرگان ده پیچید و به گوش اهالی رسید. می کند
از دور دخترهـا را مـی   . اما او هم چنان بی تفاوت بود و حاضر نبود هیچ کس را ببینـد . آوردن دل او کردند

گاهی اوقات در چند متریشان می ایستاد و براندازشـان مـی   . دید و پس از نزدیک شدنشان، پنهان می شد
لوازم آرایش بر چهره ي دخترها، خنده اش می گرفـت و در دل بـه   کرد ولی از زیبایی مصنوعی حاصل از

هرچـه مـی   . لوندي آن ها که به حالت بیمارگونه درآمده بود، در او کارگر نمی افتاد. آن ها ریشخند می زد
روزي دختـري بـه   . مصر تر می شدند، گویی مسابقه به راه افتاده بـود گذشت، دخترها براي تصاحب دل او
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دختر که بسیار ساده دل و مهربان . را شنیدندکه قصه ي زندگی پسر ندا گذر می کردروستاز همراه پدرش 
بود و گذشته از شرح زواید ماجرا دلش براي پسر می سوخت، تصـمیم گرفـت نـزد او بـرود و چنـد کـالم       

ـ    . صحبت کند تا او را براي غم از دست دادن پدر و مادرش تسلی بخشد ی پسر ماننـد دفعـات گذشـته وقت
رفت و بر بلندي قسـمتی از خرابـه کشـیک    جاده ي اختصاصی خانه ي آن ها می آید،فهمید کسی در راه

حالتی بسیار ساده و بی تکلف دارد و گام برداشتنش نه بـا  . فهمید این میهمان با دیگران تفاوت دارد. کشید
بگـذارد و پنهـانی   تصمیم گرفت تنگ مـاهی اش را جلـوي در ورودي  . کرشمه که معمولی و شمرده است

دختر به محض آن که بـه تنـگ رسـید ایسـتاد و مهربانانـه      . رفیقش ببینددیدن واکنش دختر را نسبت به 
فقط حیف که تنهایی و کسی را نـداري تـا تمـامی    . عزیزم، تو بسیار زیبا هستی-:گفت. ماهی را نگریست

غـم از دسـت   . درکت می کنم. ست داده ايبه نظر می آید پدر و مادرت را از د. نیازهاي تو را بر طرف کند
هیچ چیز آن قـدر عجیـب نیسـت کـه اتفـاق      . دادن پدر و مادر بزرگ ترین غم عالم است؛ اما نگران نباش

تو بایـد آزاد  . غم ها نیز روزي پالوده می شوند و به باد فراموشی سپرده می شوند تا به آرامش برسی. نیفتد
جاي تو ایـن  . در کنارش باله هایت را تکان دهی و آرام آرام شنا کنیکسی را داشته باشی که . و رها باشی

تمام دنیاي ،محدوده ي این تنگ. باید در پهنه ي بی انتهاي آبی دریا شنا کنی و به پیش بروي. جا نیست
اما هـر چقـدر هـم کـه شـناگر      . باید رها شوي و بدون آن که به پشت سر نگاه کنی پیش بروي. تو نیست

نمی توانی به تنهایی به عمق . و باله هایت نیرو و آبشش هایت نفس داشته باشند کافی نیستخوبی باشی 
.نیاز به یک جفت داري. برسیاقیانوس کمال

طلسـم  . با شوري وصف ناپذیر دختـر را نگـاه مـی کـرد    پسر یواشکی از مخفیگاه خود بیرون آمده بود و 
نشینان چنـد روز مشـغول صـحبت بودنـد تـا ایـن کـه        طبق گفته ي ده . و به حرف آمدسکوتش شکست

و مبلغی هنگفت به عنوان هدیـه  آن ها را عروس و داماد کردپدر دختر،. مهرشان به دل یک دیگر نشست
با آن سرمایه یک استخر عظیم پرورش ماهی راه انداختند و پـس از چنـد   . ي آغاز زندگیشان پرداخت کرد

.سال زحمت و تالش به نتیجه رسیدند

مونرو پس از شنیدن داستان اشـک  . جاسوس بر خالف میل اولیه اش، داستان را براي مونرو تعریف کرد
. حالتی عجیب، مخلوط با نگرانی بـه جاسـوس غلبـه کـرد    . ریخت و بی اختیار لب هاي جاسوس را بوسید

ي دلـش شـور  عصب هاي حسی لب هایش کار می کردند و در . نمی دانست چه اتفاقی برایش افتاده است
مونرو را سخت در آغوش کشید و مانند جهشی که در کف وان آب غلیظ انجام داده . پدید آمده بودبیگانه،
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،به نقطه ي سیاه رسیدند و از در گشـوده در آرامش مطلق. پریدبه آسمان بود، به زمین زیر پا فشار آورد و 
.وارد شدند

فصل هشتم

به او عالقه پیـدا کـرده بـود و هـم چـون      . ژوآن غمگین بود و نمی توانست جدا شدن از اسب را بپذیرد
برگشـت امـا   . و قصد ادامـه دادن مسـیر را نداشـت   پاي کوه ایستاده . عزیزترین کسش دوستش می داشت

بـیش از آن  روآن از دیدن چهره ي درهم ژوآن کمی ناراحت شـد ولـی   . ندیدبراي بار چندم، اثري از اسب
ا گرفت و در شیب مالیم کـوه بـر   دست او ر. کنجکاو بود تا ببیند در ادامه ي مسیر چه در انتظارشان است

دسـت خـاکی بـود و گلـه بـه گلـه بـر        یک قسمت هاي پایینی،کوه صلح، در . افتادزمین مستحکم به راه
به باالي تپه رسیدند و تازه فهمیدند در پس از طی مسافتی اندك،. ، علف هرز و خار دیده می شدسطحش
تصویر آن از دور به طوري بود که گمان می کردي تپـه هـاي   . اشتباه فکر کرده بوده اند، از اولمورد کوه

د دیـد کـه در   رو به باال است؛ اما از این نقطه مـی شـ  روي هم سوار شده اند و شیب آنکوچک و بزرگ،
است و و نمی توان از یک مسیر سر رو یا حتی پرتگاه وجود دارددره هاي کوچک و بزرگجاي جاي کوه

از تپه پایین رفتند و به یک تپـه ي دیگـر کـه کمـی بلنـدتر از قبلـی بـود،        . رسیدمستقیم به ارتفاعات آن 
میـد  به محض شنیدن صداي زوزه ي یک گرگ خاکستري که از حالت درهم صورتش می شد فه. رسیدند

روآن، انگشت اشاره اش را مقابل لب هـایش گرفـت و بـه ژوآن    . خشکیدنديبسیار خشمگین است، بر جا
. و حالت خبردارش را حفـظ کـرد  ژوآن سرش را به سرعت پایین آورد. فهماند هیچ صدایی از خود درنیاورد

گـرگ  . روآن با احتیاط یک گام بـه عقـب برداشـت   . بودو منتظر واکنش او زل زده گرگ به چشمان روآن 
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در حالی که چشم از روآن بر نمی داشـت،  . صداي زوزه اش در فضا پیچید. آورد و زوزه کشیدسرش را باال 
همان کاري که در مقابـل  -:روآن زمزمه کرد. کمی این طرف و آن طرف رفت و ایستاد. چند گام جلو آمد

.شاید توانستی او را مغلوب کنی. اسب انجام دادي را تکرار کن

اما حاال . خود به خود به خلسه رفتم. آن موقع دست خودم نبود. نمی توانم-:ژوآن با صدایی لرزان گفت
.یعنی آن قدر می ترسم که نمی توانم تمرکز کنم. نمی توانم... 

وقتی به سینه کش تپه ي . آهسته و هم گام با من عقب عقب بیا تا ببینیم چه پیش می آید. اشکال ندارد-
اگـر  . این کمان ناقص به کارمان نمی آید.چاره اي نیست. گیر کنیمقبلی رسیدم می توانیم گرگ را غافل

بتوانی یکی از همان مشت هایت را نثار شکمش کنی و او را براي چند لحظه معطل کنی، مـن بـا پیکـان    
.گلویش را می برم

.باشه رفیق. باشه-

آماده اي؟-

.آري-

.راه بیفت-

اما به محض آن که آن دو بـه بـاالي تپـه رسـیدند،     . کان نخوردگرگ ابتدا ت. به آرامی عقب عقب رفتند
از چشمانش خـون  . شده بودلت هجومی اش بیش از پیشو حاپنجه هایش بر زمین کوبیده می شد. دوید
.سریع بخواب-:روآن گفت. به چند قدمی شان رسیده بود. رید و از دهانش بزاقامی ب

از پشـت تپـه ي دوم، آن طـرف    ) بایسـت (با شنیدن کلمـه ي  .گرگ پرید باالي سرشان اما کاري نکرد
مردي میانسال دوان دوان خـودش  . روآن و ژوآن که روي زمین خوابیده بودند، ایستاد و سرش را باال آورد

. خب دوستان عزیز، ورود شما را به کوه صلح تبریک می گویم-:نفس نفس زنان گفت. را به آن ها رساند

گـر بـا او گالویـز شـود،     می ترسید ا. ا به خفت مرد، برسد اما در یک قدمی اش ایستادروآن درجا پرید ت
. بـاال آورد به حالت تهدید در مقابل چهـره ي مـرد  چشمانش را گرد کرد و دستش را . حمله ور شودگرگ
بـه مـا   حاال با چه رویی . اگر چند ثانیه دیرتر رسیده بودي، حیوان عزیزت گلویمان را پاره کرده بود-:گفت

!تبریک می گویی
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. پسرم، در این پهنه ي بی انتها هیج اتفاقی بی علت پیش نمی آید-

.اتفاق را توضیح بده-به قول خودت–دلیل این -

این را به خاطر داشته باش که هرچه تا بـه حـال پشـت    . به نظر از حیث شهامت، قوه اي باال داري... نه -
اولین مرحله براي گـذر از سـختی هـاي    . هیچ بوده استمقابل آن چه در مقابل داري،ته اي، در سر گذاش

.پیش رو ترس است

.من از هیچ چیز باك ندارم-

تمـام و کمـال   اما به هر حال بهتر است در ابتدا کمی حس ترس را تجربه کنی تا بتوانی . مشخص است-
. تدر ثانی دوستت به ظاهر خیلی ترسیده اس. از آن بگذري

پیش تر توانسته بود، با رفـتن بـه حالـت    . البته از او بیش از این توقع داشتم. من را با او یکی نکن. شاید-
.، اسبی غول پیکر و وحشی را رام کندبر زبان راندن وردهایی نامفهومخلسه و 

. یر اسـت یک اسب هرچه قدر هم که خوي وحشی داشته باشد، چون بنیه ي اهلی شدن را دارد، غلبه پذ-
زیرا درندگی و پاره کردن عضالت طعمه به او معنی و مفهوم می بخشد . اما یک گرگ همیشه گرگ است

و . اصل تغییر ناپذیر اسـت . و حتی اگر او را رام کنی باز هم ممکن است، جایی خوي درندگی اش باز گردد
اضـح تـر بازمانـده اي از آن فرقـه     درست است که او از فرقه ي لوتیان یا به بیـان و ... اما در مورد دوستت 

.است و توانایی ارتباط برقرار کردن با حیوانات را دارد، اما قوه اش در گرگ ها کارگر نمی افتد

آن دیگر چیست؟!! فرقه ي لوتیان-:ژوآن که مشغول تکاندن لباسش بود، با تعجب گفت

سرت را درد بیاورم زیـرا هرچـه قـدر هـم     عمال و توانایی هاي اعضاي فرقهنمی خواهم با شرح و بست ا-
.نخواهی بودخود یا اطرافیانتز تو قادر به یادآوري زندگی پیشینتوضیح دهم، با

در واقع بـا وجـود ایـن    . کسی تو را مجبور به این کار نمی کند. اگر نمی خواهی توضیح نده. خیلی خوب-
.ندنمی تواند تو را مجاب به این کار ککسی محافظ بدترکیبت 

انگـار از  -:روآن از بی خیالی او به ستوه آمده بود، اخم هایش را در هم کرد و گفت. مرد از ته دل خندید
؟بگوییواهی نامت رانمی خ. می بريبسیار دست انداختن ما لذت 
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نامم را براي چـه مـی پرسـی؟    -:مرد که داشت اشک هایش را از روي گونه اش پاك می کرد، گفتپیر
براي آن که تا این جا به خوبی و در کوتاه ترین زمـان توانسـته ایـد،    . من مرشد هستم. ارم را بپرسیباید ک

موانع را پشت سر بگذارید، به من گفته اند توانایی ادامه دادن مسیر را دارید و این گونه می توانیم منـابع را  
.بریمحفظ کنیم؛ تا این که بخواهیم آن را براي دو داوطلب بعدي به کار ب

؟ چه منابعی؟ از چه سخن می گویی؟!منابع-:روآن گفت

این جا هستم تا شـما  . دهممن این جا نیستم که به پرسش هایتان جواب . تا این جایش زیاد مهم نیست-
.را براي باال رفتن از کوه آماده کنم

راه بیفتیم؟. صحبت دیگر بس است-

.هر طور مایلید-

روآن و ژوآن در پی او راهی شدند و گرگ چند . پیرمرد به گرگ خاکستري پیرش چشمک زد و راه افتاد
اولین چیزي که باید بدانید ایـن  ببینید دوستان، -:گفتپیرمرد. متر عقب تر از آن ها قدم زنان حرکت کرد

و فکـر کنیـد بـراي همیشـه     است که نباید چشمتان به محیطی که در آن روزگار می گذرانید، درگیر شـود  
نید ارزشتان بسیار باالتر از بهـاي اگر خانه اي مجلل دارید، چشم از آن بشویید و بدا. همان جا خواهید ماند
.خود عمل نیز چند وجه دارد. عمل است که اهمیت دارد. آن چهاردیواري است

ي تپـه ایسـتادند و بـه دره ي کـم     همگی باال. دوید باالي تپه و به آن ها اشاره کرد، در کنارش بایستند
-از نوزاد چند ماه گرفته تـا کودکـان چنـد سـاله    –عده ي بسیار زیادي کودك . چشم دوختندمقابل ارتفاع 

یکـی آن  . می کوبیدندفتند و گاهی به سر و صورت هماز یک دیگر باال می ر. کف دره در هم می لولیدند
چند نوزاد که تازه توانایی چهار دسـت و پـا راه   . دادطرف عربده می زد و دیگري این طرف شیون سر می

وضـعیت بسـیار   . ي کوچک را پشت سر هم می پیمودندادایره دا کرده بودند، اشک ریزان محیطرفتن را پی
ژوآن . حال و هواي روآن و ژوآن، منقلـب شـد و بغـض، راه گلویشـان را بنـد آورده بـود      . رقت انگیزي بود

این صحنه بسـیار منزجـر   . ببینید-:گفت. پیرمرد او را از این کار باز داشتخواست بدود سمت کودکان که
در تمامی کهکشان ها چه کسـی وجـود دارد کـه از مشـاهده ي گرسـنگی کشـیدن تعـدادي        . کننده است

اما چیزي که باید به آن توجه کنید این است که هیچ یک از آن هـا  . کودك، دلش نشکند و غمگین نگردد
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تنها چیزي که در این لحظه می خواهند مقداري خوردنی اسـت تـا   . ت جغرافیایی خود نداردی از موقعیدرک
. پاسخگوي نیاز جسمشان باشد

چرا ما باید راحت و آسوده ایـن جـا بایسـتیم و    . این حرف ها همه بی معنی است-:روآن متکبرانه گفت
.یمباید کاري کن. زجر کشیدن این طفل معصومان را نظاره گر باشیم

. شاید مهم تـرین خصیصـه ي انسـان بـه شـمار بیایـد      . قوه ي صبر بسیار مهم است. عجله نکن فرزندم-
همیشه تالش کنید آن را در خود تقویت کنید، زیرا بدون داشتن صبر، ممکن اسـت بهتـرین فرصـت هـا،     

.نیدآن جا را نگاه ک. درچشمتان خارترین و بزرگ ترین اشتباه ها، به جا ترین تصمیم بیاید

از باالي سر کودکـان گـذر کـرد و ایـن عمـل      . یک عقاب بزرگ زرین بال بر فراز آسمان پرواز می کرد
همگی گرسنگی شان را فراموش کردند و براي چند لحظـه  . شادي و کف و سوت آن ها را به دنبال داشت

.می شد شادي حقیقی و کودکانه را از چشم هایشان خواند

، پیشـرو بزرگساالنکودکان در بعضی مسائل نسبت به. چیز را فراموش کردندهمهدر یک لحظه . دیدید-
نداي درونی انسان شادي می طلبد، حتی در سخت ترین شرایط و شادي درونی بزرگ تـرین نیـرو   . هستند

. است

.با خوشحالی که شکم آدم سیر نمی شود-

چند لحظه بعد تعدادي کبوتر که با پایشان بقچه هایی کوچک حمـل مـی کردنـد،    . باز هم عجله کردي
.سر رسیدند و بقچه هاي خوردنی را به سمت بچه ها پرت کردند

رایط و دیگر آن که پس از امید یکی صبر در سخت ترین ش. همین حاال دو نکته آموختید. این هم نتیجه-
.ودش به سویت روانه می شودخبی چون و چرا، هدف

.اتفاقی بود-

.و همان طور که گفتم هیچ چیز بی علت نیز، نیست. هیچ چیز اتفاقی نیست-

اول نوزادان و کوچک تر هـا غـذا خوردنـد و    . کودکان بازیگوشانه و آوازخان، بقچه هاي خود را گشودند
پس از چند دقیقه همگی سیر شـده  . رفتندباقی مانده ي غذاهاپس از سیر شدن آن ها، بزرگ تر ها سمت 

گرد و خاك بـه  . اي مشغول زیر و رو کردن خاك شدسپس مشغول بازي شدند و هر کس در گوشه. بودند



٨٠

ژوآن در حالی که گـردنش را تکـان مـی داد تـا     . هیچ یک از کودکان دیده نمی شدندهوا بلند شد و دیگر 
فاقی دارد می افتد؟چه ات-:بتواند از دره دید داشته باشد، گفت

. چند بار بگویم که عجله نکنید-

و باور نمی کردند ژوآن مات و مبهوت ایستاده بودند روآن و. چند دقیقه سپري شد و گرد و خاك خوابید
قلعـه اتـاق   . درست کننـد زمانی کوتاه، یک قلعه ي بزرگ خاکیکه تعدادي کودك بتوانند در عرض مدت 

عده اي بازي می کردند . کودکان گروه گروه در اتاق ها جا گرفته بودند. قه بودهاي زیادي داشت و سه طب
گـویی از میـان   .بـه خـواب برونـد   وداستان بشنوند ،از یک بزرگ ترکهو عده اي دیگر دراز کشیده بودند 
-:روآن از مرشد پرسید. همه آسوده بودند و احساس رضایت می کردند. جهنم، یک بهشت ساخته شده بود

این دیگر چه جورش است؟

وقتی خود را از مکان جدا ببینی، می توانی بهترین مکـان  . آن چه دیدید منطبق با گفته هاي پیشینم بود-
البته این امر به شرطی امکان پذیر خواهد شد که پیش از آن از نیازهاي جسـمانی ات  .را براي خود بسازي

بینی؛ صرفا یک نیاز جسمانی کـه بـاز هـم بـه دلیلـی      گذشته باشی و آن ها را در سطح همان که هستند ب
.قرار داده شده استخاص در وجود ما 

اند؟ا آمده اند؟ کس و کارشان که، این کودك ها از کجپیرمردحاال بگو ببینم. جالب است-:ژوآن گفت

آورد و در یـک  آن را مقابل دیده ي روآن و ژوآن بـه چـرخش در   . را باال آوردمرشد لبخند زد و دستش
از هر سو گدازه هاي آتش فشانی به سوي قعر آن روانه بود و در جاي . دره به جهنمی سوزان بدل شد،آن

جـایی  تا .آن دو یکه خوردند و چند گام به عقب رفتند. جایش زبانه هاي آتش سوزان به هوا برمی خواست
وا پریـد و روآن ترسـش را مخفـی کـرد و     ژوآن از اثر برخورد بـه هـ  . به بدن گرگ برخورد کردندرفتند که 

گاهی محیط آن چه درباره اش می اندیشیده ایـد  . چرا یکه خوردید؟ می بینید-:مرشد گفت. میخکوب ماند
و بیراهـه برویـد  . به سر می بریدممکن است روي آتش ایستاده باشید و فکر کنید، در بهشت برین . نیست

.هستیدکنید، در بطن مسیر درستمانگ

پس بچه ها چه شدند؟-:تکان داد و گفترا دست و پاي خود. ندشل شدعضالت روآن
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گاهی بازي اش می گیرد و دروغ را به بهتـرین  . این خاصیت کوه صلح است. از ابتدا بچه اي در کار نبود-
مـرا  . بیاییـد . اگر کمی صبر کنید راه را تشـخیص مـی دهیـد   . شکل ممکن جلوي چشمتان راست می کند

.دنبال کنید

در راستاي مغرب حرکت کردند و پس از باال رفتن از یک پیچ تند، دیدند در نقطه اي بسیار مرتفع، قـرار  
محوطه به دو مسیر مجـزا  . مملو از سنگ ریزه بودروبرویشان محوطه اي باز و گرد بود که سطحش . دارند

هاي بهاري را حس کرد و در راسـتاي  در راستاي اولی می شد سبزي و طراوت و عطر گل. منتهی می شد
و گـذر از میانشـان غیـر    ي که در یک دیگـر ادغـام شـده    جز دامنه هاي تند خاکستربه دومی چیزي نبود 

اکنون باید کدام مسیر را در پیش بگیریم؟-:ژوآن گفت. ممکن بود

.تصمیم با شماست-

.آن ها عمل کنممی خواهم به همه ي حرف هایت اعتماد کنم و طبق -:ژوآن گفت

خب؟-

. مسیر سمت چپ را پی می گیریم-

.انتخاب خوبی است-

در امتداد مسیر دوم روانه شدند و پس از گذشتن از محوطه ي باز فهمیدند دامنه ها در فاصله اي نسـبتا  
کمی جلوتر سمیر و امیـر را در حـال مجادلـه بـا موجـودي      . نددور از این کوه قرار دارد و با کوه یکی نیست

از زانـو تـا گـردن ماننـد یـک انسـان       . موجود سم هاي بز مانند داشت و پاهایش کج بودنـد . عجیب دیدند
سمیر بر صورت موجود مشت می کوبید و امیر از چند متر عقب تـر مشـغول  . معمولی بود و سر گراز داشت

ضربات تیر و مشت از سرعت حرکات موجود می کاست اما قادر نبود او را از پـا  . تیر اندازي به پاهایش بود
مـی  . کمی آن طرف تر از میدان مبارزه، دبیر از لبه ي پرتگـاه آویـزان بـود و فریـاد مـی کشـید      . در بیاورد

طبـق برآوردهـایم آسـیب پـذیر     . دبیر سعی کن به گردنش ضربه بزنی. امیر زانوانش را نشانه بگیر-:گفت
.رین نقطه ي بدنش، گردنش استت

روآن بـه ژوآن  . موجود آن دو را به لبه ي پرتگاه هدایت می کرد و قصد داشت به پـایین پرتشـان کنـد   
مجادله در چند متري پرتگاه دنبال . به کمک دبیر بشتابد و خود از پشت به موجود نزدیک شدتا اشاره کرد 
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موجود در هوا دست و پا . ود کوبید و او را از باال پرتاب کردمی شد که روآن با شانه به پشت قوس دار موج
زد و در حالی که جیغ هاي ریز و منقطع به صوت حیوانات مختلف می کشید، البه الي ابرهاي غلیظ کـه  

ژوآن دستانش را دور دستان دبیر حلقـه کـرد و او را یـک ضـرب بـاال      . سطح جو را پوشانده بودند، گم شد
دبیر نیـز ژوآن را در  . نفسی عمیق کشیدند و به سمت روآن شتافتند تا از او تشکر کنندامیر و سمیر. کشید

مرشد به آن ها اضافه شـد و همگـی   . آغوش کشید و مراتب سپاسگذاریش را به رسمی نامتعارف ابراز کرد
مه زد و مثل مار چمبات. پس از آن نشست. گرگ رفت لبه ي پرتگاه و زوزه اي بلند کشید.بر زمین نشستند

شـما چگونـه توانسـتید از حصـارها     -:روآن از دبیـر پرسـید  . سرش را روي دستان جمع شده اش قـرار داد 
.بگذرید و به این نقطه برسید

.پیش آمدهاي مختلفی براي ما پیش آمد. قصه اش طوالنی است برادر-

شدید؟) ما(از چه زمانی به بعد -:ژوآن گفت

.ما را قال گذاشتیدشما که از همان وقتی -:امیر گفت

.اما قال گذاشتن شما در فواصل زمانی و مکانی مختلفی اتفاق افتاد-:روآن گفت

در جنگل آشـفته و در کنـار یـک دیگـر از خـواب      ولی خدا را شکر در یک زمان،-:سمیر خصمانه گفت
.یمه اا فراموش کرده بودو هدف خود رقبل را در خواب غفلت گذراندهفهمیدیم تمام مدت. برخاستیم

هدفتان چه بود؟-:ژوآن گفت

.نمی توانیم بگوییم-:امیر گفت

اکنون که جانتان را نجات داده ایـم نیـز نمـی توانیـد برایمـان      -:روآن اخم هایش را در هم کرد و گفت
؟!شرح دهید

یرا در انجمن قسم خورده ایـم کـه تـا    اکنون نیز نمی توانیم بازگو کنیم، ز. دقیقا-:دبیر خونسردانه گفت
خدشـه بـه تـالش در راه نجـات زنـدگی      درانمان باشیم و به جهت وارد نشـدن آخرین نفس، پاسدار راز برا

.بازگو نکنیمتحت هیچ شرایطی انسان هاي بیشمار، هدفمان را بر ذهن حک کنیم و آن را 

را پیدا می کند و اگر نه هر کسی می توانـد  پیوندمان این گونه معنی و مفهوم حقیقی خود -:سمیر گفت
.با دیگري عهد کند و به بهایی ناچیز آن را زیر پا بگذارد
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.معلوم است در راه هدفتان بسیار راسخ هستید-:ژوآن گفت

.را فدا کنیممان بله به طوري که حاظریم با صالح دید خودمان، حتی جان-:دبیر گفت

؟انید هیچ چیزي از این عملیات سري تان فاش کنیدیعنی نمی تو-:روآن گفت

در مسیري پر فراز و نشیب با یک دیگر هم گروه شده بودیم کهما سه نفر از ابتدا براي این-:دبیر گفت
مشکل از آن جا شروع شد که هرکس فکر کرد جدا از دیگري، بهتر عمـل مـی   . هواي هم را داشته باشیم

. این گونه محکوم به فراموشی شـدیم . باالتر از رابطه ي برادریمان قرار گرفتکند و در واقع نیل به هدف
اما به لطف آن که در یک عقب گرد به جنگل َآشفته، با هم بیدار شدیم تصمیم گرفتیم دیگـر از هـم جـدا    

همـواره در آرزوي آن  . با هم فکري یک دیگر حصار ها را زیر پا گذاشتیم و به کوه صـلح رسـیدیم  . نشویم
آن . بوده ایم که در یک نبرد جانانه، دوشادوش یک دیگر مبارزه کنیم و پیروز شـویم کـه بـه آن رسـیدیم    

چند دقیقه پیش . پیش از این جفتش را از پا درآورده بودیم. موجود کریه المنظر که دیدي یک جفت داشت
.نیز به لطف قوه ي بدنی شما جفت دیگرش از پا درآمد

مـی  ن تصمیمی گرفتیم و اگـر اجـازه بدهیـد   پیش از این نبرد با برادرانما-:امه دادسمیر حرف دبیر را اد
.خواهیم آن را عملی کنیم

؟ چه تصمیمی؟!تصمیم-:ژوآن گفت

تا به حال ما به هر چه پیش از پیوستن به بخـش گـروه ویـژه ي عملیـات انجمـن،      . ببینید-:دبیر گفت
و هم چنین این موضوع را فهمیده ایم که باید رابطه ي برادریمان را بر هـر  . آرزویش را داشتیم، رسیده ایم

بهاي حفظ رابطه ي اخوت، . هر چیز بهایی دارد. مقدم بداریم-هرچه قدر هم بزرگ و حیاتی باشد–هدفی 
به دلیل آن که کمـی در  . نپرسید چگونه زیرا توضیحش بسیار دشوار است. بازماندن از هدف مأموریت است

بـه  ... و اما شما . مورد اتفاقات پیش رو اطالع داریم، می دانیم نمی توانیم در رسیدن به مقصد موفق شویم
.بر بیاییدش رو پینظر می آید به خوبی بتوانید از پس مراحل 

هر سه، در کنار یـک دیگـر   . پس از اتمام حرف هایش برخاست و به دنبال او، امیر و سمیر نیز برخاستند
ژوآن دوان دوان بـه  . خود را از باال پرت کردنـد ،گشودند و با شیرجهدستان خود را . پرتگاه رفتندبه لبه ي

که اکنون به شکل گـرداب مـی چرخیدنـد و در    را غلیظ لبه ي پرتگاه رفت و در مقابل، فقط توده هاي ابر 
چرا این کار را کردند؟-:از پیرمرد پرسید. هم فرو می رفتند، دید
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.آن ها خود را پرت کردند چون باید این کار را می کردند-

.به نظر من که بی معنی بود؟!عنی چه باید این کار را می کردندی-:روآن بی تفاوت گفت

هـیچ کـس نمـی    . راه بازگشـتی نیسـت  . گفتم باید زیرا وقتی کاري انجام گرفت، دیگر انجام گرفته است-
یک لحظه پس از آن که عملی از تو سر زد، به تاریخ پیوسته و زیـر فشـار   . تواند زمان را به عقب بازگرداند

می شود که هـرکس،  پس طوري . در واقع ثبت می شود. سرماي گذشته، یخ می زند و بی حرکت می ماند
این حرف را اصال با بحـث  و . یک لحظه پس از انجام عملی، مجبور بوده یا باید آن را انجام می داده است

.اجبار مخلوط نکنیداختیار و

راه افتاده بود تا به سمت محوطه ي گـرد پوشـیده از سـنگریزه بـازگردد از پیرمـرد      به روآن در حالی که 
؟ه چه؟ در مورد آن چه می دانیآن موجود بیگان-:پرسید

نسل ساحران گـره زن، بـود کـه خوشـبختانه از روي     بازمانده ي کریه المنظر آن موجود سگ تنها ساحر-
.زمین محو شد

؟ چرا این لقب به آن ها اتالق شده است؟!!ساحران گره زن-

غول بوده اند؛ و دوم ایـن کـه   اول آن که پدران و مادرانشان در گذشته به کار بافندگی مش: دو دلیل دارد-
. می توانند واقعیت را پیش رویت با خیال گره بزنند به طوري که نتوانی فرق بین آن ها را تشخیص دهی

-:روآن از سمت دیگر موحطـه بـه او گفـت   . پیرمرد اما در جا ایستاده بود. ژوآن به دنبال روان راهی شد
مراه ما نمی آیی؟چه شده است مرشد پیر؟ چرا ایستاده اي و ه

ی آخ که چه حس خوبی بـه آدم مـ  . مگر وزش سخاوتمندانه ي نسیم را بر پوست بدنتان حس نمی کنید-
کمی این جا مـی ایسـتم تـا از وزش    . را به دلت سرازیر می کندحس آزادي دهد این غلغلک هاي ریز که

.مسیرتان را ادامه بدهید. شما نگران من نباشید. استفاده کنماین منظره ي خارق العادهنسیم و 

راستی چگونه رسیدنمان به این ارتفاع آن هم پس از پیمودن راهـی نـه چنـدان طـوالنی     -:ژوآن پرسید
میسر شد؟

و بلند تـر شـد   ردید مرتبه تان ناخودآگاهپس از آن که صحنه ي اول، در دره را درك ک. خیلی ساده است-
اگر یک . حرکت در مسیر افقی از قانون ریاضیات تبعیت می کند. چند روزه را در یک نیمروز پیمودیدمسیر
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بـه خـاطر آن   . گام برداري، یک گام به مقصد نزدیک می شوي یا مقصد یک گام به تو نزدیک مـی شـود  
ن هرچـه از سـطح زمـی   . است که سطح زمین محدود است؛ اما در مسیر عمودي وضع طور دیگـري اسـت  

از طرف دیگر آسمان بی انتها است و هر کس مـی  . باالتر روید، نیروي جاذبه کمتر بر شما تأثیر می گذارد
.تواند تا آن اندازه که ظرفیتی درونش پدید آید سعود کند

سپس روي پاشنه چرخید تا به مسـیر اولـی   . روآن سر تکان داد، لبخند زد و براي پیرمرد دست تکان داد
و دنبـال روآن  . ازت ممنـونم مرشـد  -:ژوآن نیز با صداي بلند گفـت . منشعب شده بود، برودکه از محوطه

.رفت

امال اشتباه بوده صد قدم جلوتر رفتند و فهمیدند آن چه پیش تر در مورد امتداد مسیر فرض کرده بودند ک
غـار را  دهانه ي یک.سبزه و نشانه هاي بهار سرابی بیش نبوده و مغلوب وهم ذهن خود شده بودند.است

. یک بودبه غایت تاردر دل کوه دیدند که داخل آن

بر دو جـانبش  . روي کمان نقش و نگارهاي بیشمار بود. روي زمین بدنه ي یک کمان قوس دار را دیدند
هیکل تمام قد دو نفر تراشیده شده بود که با وجود مخدوش بودن تصویرشان، بسیار به خودشـان شـباهت   

روآن بدنـه  . چنین بر قسمت جلویی آن نقش هایی از یک کوه بلند بدون قله تراشیده شده بـود هم. داشت
بند را به زحمت در زه کمـان انـداخت و   . از بقچه، بند و تیردان را بیرون آورد. ي کمان را از زمین برداشت

فقط چوبـه  . یک چیزياین شد-:به ژوآن گفت. تیردان را به دوش انداخت. آن را چند بار کشید و رها کرد
با این که خیلی به کمان عالقه دارم امـا بیشـتر دوسـت داشـتم قطعـات یـک سـالح        . ي تیر را کم داریم

!آن گونه احساس امنیت بیشتري می کردم. اتوماتیک در دستم بود

.، همین هم غنیمتی استدر این ورطه-:ژوآن گفت

مت و پس گفته هاي پیرمرد را به یاد آوردنـد و بـا شـها   س. تردید کردند و ایستادنددر دهانه ي غار کمی 
به محض ورود به غار متوجه جنب و جوش موش هاي بـی شـماري کـه در    . گام هایی قرص داخل شدند

آوازي موهوم با صدایی پایین در جریان بـود و  . سوراخ هاي سطح و دیواره هاي غار النه کرده بودند، شدند
روآن . شنیده می شدسپس دوباره. له اي قطع می شدشیطانی و چند مرحگاه و بی گاه با صداي خنده اي 

خدا کند صدا از جانب موجودي باشد که خویی رام شدنی داشته باشد و قابلیت تو ایـن جـا   -:به ژوآن گفت
.به دردمان بخورد
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رفیق نکند مرا فقط به دلیل قابلیتم تحمل می کنی؟-

.همان براي من حجت است. هستیدشما یک لوتی معتبر! این چه حرفی است-

مـثال فرقـه ي   . آن دیگر چیست؟ از کجا معلوم خود تو نیز اهل فرقه اي خاص نبـوده باشـی  ! لوتی. هه-
!بدعنق ها، یا فرقه ي خودخواه ها، یا فرقه ي خود خدا پندارها با قابلیت هاي محدود

.شاید؛ البته با اندکی تغییرآن دو چیز دیگر را. خودخواه را نمی توانم بپذیرم... هاها -

کدر و نامعلوم با سرعت نور از میـان  هم زمان با یک جیغ گوش خراش، سایه ايصداي آواز قطع شد و 
.گذر کرد و در دیواره فرو رفتهاآن

فصل نهم

هـره ي  مونرو حاضر نبود نگـاه مشـتاق و لبریـز از احساسـش را از چ    . وارد سالن اصلی شدند و ایستادند
غیـر از چهـره ي   قادر به چرخاندن سـرش بـه سـمتی    کرد،جاسوس نیز هرچه تالش می . جاسوس بردارد

و برخالف طبقات پیشین کسی براي خـوش آمـدگویی داد و   سالن در سکوت محض فرو رفته. مونرو نبود
را و ایـن اخـتالف  قه تازه از یک دیگر جدا شدهجاسوس و مونرو پس از چندین دقی. فریاد راه نینداخته بود

آن هـا نسـبت بـه    . بـر در و دیـوار چرخیـد   -که اکنون کامال ز شده بود-نگاه جاسوس . متوجه شده بودند
ت پایینی چنـد  سقف به نسبت قسم. سرش را به سمت باال گرفت. طبقات پایینی تفاوت محسوسی نداشتند

کل جو سالن آرام و پایدار بـه نظـر مـی    اشخاص زیادي در حال رفت و آمد نبودند و در . بودبرابر مرتفع تر 
در . به چند متري آن ها رسید. حرکت بودحال و در در هوا، دراز کش شده به صورت معلق شخصی . رسید

به ظاهر در تصویر غرق شده . و از آن تصویري می دیدبند دستش صفحه اي باز شده بودمچ مقابلش و از
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–و گویی از ایـن کـار   متوقف شد. ز به او گفت بایستد.رسیدباالي سر ز . و مشغول حرف زدن با خود بود
دوست عزیـز تـازه وارد چـه    -:اما بر لب خنده نشاند و گفت-وقفه در انجام وظیفه اش زیاد خوشحال نشد

می خواهی؟

دکمه ي مربوط به ثبت اطالعـات  (ببخشید که فضولی می کنم اما می شود به من بگویید چه می کنید؟ -
).فشار داده بود-ار با اکراه تماماین ب–را 

.مشغول کار هستم-

؟وظیفه ي ساکنین این طبقه چیست؟ یعنی چرا کسی کارمان را به ما گوشزد نمی کند-

ر کم ترین دوست عزیز با توجه به این که شما موفق به گذر از مراحل نیازهاي مادي شده اید، خودتان د-
.پرسش هایتان را بیابیدزمان می توانید پاسخ

...درست است ولی -

.در مقابلم چه می بینی. مثال کار من را مالحظه کن-

صد و هشتاد درجه چرخیـد بـه طـوري کـه صـفحه ي مقـابلش در       مرد همان طور دراز کشیده و معلق، 
.مقابل دیدگان ز قرار گرفت

. خب یک دریاچه ي بسیار زالل و عمیق می بینم-

.بدهادامه -

خته با پرچینی زیبا می بینم که روي کمی جلوتر از ساحل، یک کلبه ي نقلی چوبی به رنگ قهوه اي سو-
.استآب، شناور

...و -

تعـدادي اردك  . کمی دورتر تعدادي مرغابی مشغول شناکردن در کنار جوجه هایشان هستند... و این که -
. و آوایـی مـی شـنوم   . رنگین کمانی در افق نظر بیننده را به خود جلب می کنـد . در آسمان پرواز می کنند

ب درسـت در مقابلـت   سـکوي پرتـا  . آواي قناري هایی است که ال به الي بیشه ي دور دریاچه می خوانند
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اولین کاري که در این فضا باید انجام دهی این است که از سکو بپري داخل آب و شنا کنـی و از آن  . است
.بنوشی

.ولی من در این شرایط هرگز این کار را نخواهم کرد. دقیقا-

؟؟!چرااا-

جـام مسـئولیتت قـرار مـی     نوقتی بهترین مکان دنیا سر راه تو و ا. وظیفه ي تو در این طبقه همین است-
.آن بگذاري و راهت را ادامه دهیگیري، پا بر

ولی به چه قیمتی؟-

.کمک کردن به هم نوعانتخود و لذت گذشتن از به قیمت -

؟!تو هم به دلیل کمک کردن به اشخاص دیگر از لذت بردن در این فضا می گذريو-

براي رفع مشکل کم آبی یکی از منـاطق  به فرض. این یک تمرین است که خودم طراحی کرده ام. دقیقا-
اعزام شده ام و در حالی که براي گشت زنی می روم ایـن صـحنه را در مقابـل مـی     10حاشیه اي منطقه 

تـا سـیراب   تعهدم ایجاب مـی کنـد   . در حالی که تعداد بسیاري کودك دارند از تشنگی تلف می شوند. بینم
.الل سر باز زنمنشدن همه کودکان از نوشیدن این آب ز

. ولی واضح تر بگـو ببیـنم  . تعهد و قبول مسئولیت استاولین و مهم ترین خصیصه، . این ها همه درست-
کار اصلی مان چیست؟

خب دیدي که کسی براي خوش آمدگویی به شما نیامد زیرا پس از گذر از نیازهاي مادي، کسی به ایـن  -
ن قسمت باالیی فقط در فکر رسیدن به اهداف مهم و واال قبیل مسائل اهمیت نمی دهد، و همه ي کارکنا

.در این مرحله تو باید تا جایی پیشرفت کنی که خود را به طور کامل، از بند محیط برهانی. هستند

و این یعنی ؟-

تمام وجـود  از یعنی این که آماده باشی تا در راه انجام وظیفه و رسیدن به اهداف بزرگ و جهان شمول، -
.ر جان فرساترین مکان ها مایه بگذاريخود د

از کجا باید شروع کرد؟. جالب است-
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ی روي آن کار کنی و پـس از چنـد   می توان. تو آزمایش من را دیدي و بنایش را فهمیدي. از همین االن-
کنی تا دیگرانات مانیتورهاي اتاق ها ذخیرهنسخه ي پیشرفته تر آن را آماده کنی و در بانک اطالعمدت

.نیز بتوانند از آن بهره ببرند

چگونه می توان به طبقات باالتر رسید؟-

.گفتم که خودت خواهی فهمید. خیلی عجله می کنی-

هوا دور شد و پس از طی کردن قـوس سـالن از نظـر    ، همان طور معلق درسپس مرد با چهره ي درهم
.م با هم جزو باال نشینان شویمخیلی خوشحالم که توانستی-:ز رو به مونرو کرد. ناپدید شد

.من هم خیلی خیلی خوشحالم-

ز در ذهنش معنی این واکنش را به یـاد آورد، امـا بـرایش    . گونه هایش کمی بیرون زدند و پایین افتادند
خود بـه خـود لـب هـایش را     ب براي واکنش چهره ي خود، جالب بود که پیش از به یاد آوردن حالت مناس

این حرکت او برق زدن چشمان گـرد مـونرو را بـه دنبـال     . راستش را از گوشه پایین آوردجمع کرد و پلک 
.امیدوارم تا آخر با هم بمانیم-:دست ز را سفت در دست گرفت و گفت. داشت

او ... یعنی چه تا آخر؟ تا آخر چی؟ نکند به آخر مأموریت من اشاره کرده اسـت؟ نـه   -:ز با خود فکر کرد
چیزي که اهمیت دارد این است کـه مـن قـادر بـه     . پس منظورش چه بود؟ مهم نیست. که هیچ نمی داند

به جز اهالی آن دهکده ن باري که از شخصی از آخری! می نمایدشده ام و این بسیار عجیب اتبروز احساس
به هر حال نمی دانم چرا ولی دوست دارم ! گذشته است، چندین سالهي لعنتی ابراز احساسات گزارش شد
. مایه ي خرسندي است که مأموریتم نیز این عمل را می طلبد. نزدیک مونرو بمانم و از او جدا نشوم

.اوریمبیا در سالن گشتی بزنیم و سر از کار باال نشینان در بی-

...نیاز به جلسات قضاوت است یا طور دیگري ،باید ببینیم براي ارتقا. درست است-

در این لحظه زنی میانسال، پرش کنان از مقابلشان گذشـت و چشـمان ز و مـونرو را تـا وقتـی از دیـده       
اعی کـه ارتفـ  او تا نزدیکی سـقف . عجیب بلند بودبه طرزيهاي زنگام. پدید شود به دنبال خود کشاندنا

اما موفـق بـه لمـس    . دستش را به سمت آن دراز کرده بودمتر داشت می پرید؛ در حالی کهبیش از پنجاه
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اه ... بند مکـانم  ... نه ... هنوز ... اه -:غرغر می کرد و با صداي خشنش دائم تکرار می کرد. سقف نمی شد
.هنوز نه... 

متري پرید و بـه  در کمال تعجبش تا ارتفاع بیست سی. هیدز از دیدن این صحنه خوشش آمد و او نیز ج
پس از فرود دست مونرو را گرفت و این بار، دوتایی پریدند و بپر بپر کنان طـول سـالن را   . آرامی پایین آمد

. شادي وصف ناپذیري وجودشان را فرا گرفته بود و به واقع مانند دو کودك بی دغدغه شده بودند. پیمودند
را می دید، از دیدن واکنششان به وجد می آمد و کار خود را رها می کرد تا برایشان دسـت و  هر که آن ها

ت کوچک و گـرد شـدند   ه حضور یک ربوپس از چند پرش متوج. آن قدر پریدند تا خسته شدند. سوت بزند
در ت کنارشان فرود آمد و بـه شـکل یـک بـالش    ربو. گوشه اي نشستند. که گویی آن ها را بدرقه می کرد

ت در صـدایی ریـز از ربـو   . آن دو دست در دست یک دیگر سرشان را روي بالش گذاشـتند و آرمیدنـد  . آمد
چیزي به عنوان دسر میل دارید؟-:آمد

.خب من یک دسر شکالتی میل دارم-:گفت. ت از ته دل قهقهه زدیدن صداي جالب ربوز پس از شن

.بکنش دو تا-:مونرو گفت

ی مانند که در کنار بالش جا گرفته بـود، کنـار رفـت و دو دسـر شـکالتی کوچـک از آن       دریچه اي بیض
.بیرون آمد

سر را در باغ یا ریگزار میل کنید؟میل دارید د-

.همین جا راحتیم. نه بالش سخنگو-

ت که اکنون هم چون سـگی پـا   کشیده دسر را صرف کردند، ز به ربوپس از آن که در همان حالت دراز 
تو دیگر سر و کله ات از کجا پیدا شد؟-:اه شده بود، گفتکوت

.مچ بندها قربان-

؟!مچ بندها-

ر بانـک اطالعـات   به محض آن که به قسمت باالیی رسیدید، اطالعات مـچ بنـدهایتان د  . بله مچ بندها-
میـزان هیجـان و درصـد    باال رفتن غیر عـادي  هر گونه ارتعاشی که مرتبط با . ثبت شدمخصوص مدیران

پـس از آن کـه میـزان هیجـان و     . دیده شود، در دستگاه ثبات مرکزي نشان داده می شودوجد و شادیتان 
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شادي نسبتا زیادي در شما تشخیص داده شد، مرا براي تکمیل خوشی تان روانه کردنـد تـا چیـزي کـم و     
.کسر نداشته باشید

لص، در واقـع چـه   بله بله، شـادي خـا  -:کش را پاك کرد گفتپس از آن که اش. ز دوباره به قهقهه افتاد
در حال حاضر که ما خیلی شاد هستیم و بعد از دسر فکر نکنم دیگر نیـاز  . با آن را داردچیزي یاراي برابري

ببینم می توانیم هر وقت دیگر که خواستیم تو را احضار کنیم؟. به تو داشته باشیم

.این لحظه از ته دل خوشحال بودیدبله قربان، البته هر وقت مانند -

چگونه؟-

طـابق داده مـی شـود و در    لحن صدایتان با مقدار کالیبره شده، ت. من خوشحالم: فقط کافی است بگویید-
.، در کسري از ثانیه من را جلوي رویتان می بینیدصورت تأیید

.برو دیگر، می خواهیم دوري بزنیم. االن مرخصی. خیلی خوب-

رو از کنار چندین اتاق بزرگ آزمایش که در هر یک موقعیت مکانی خاصی شبیه سازي شده بود، ز و مون
به پلکان منتهی به یـک تـراس رسـیدند و در را بـاز     . گذشتند و به کارکنان عالمت موفقیت را نشان دادند

اشـین هـا بـا    م. اتوبان هاي هوایی بی شماري زیر پایشان قـرار داشـت  . فضاي بیرون بی نظیر بود. کردند
همگـی مـنظم و   . ود را می پیمودندسرعت هاي خیره کننده و نورهاي رنگارنگ در هم می لولیدند و راه خ

در ارتفـاع بسـیار زیـادي قـرار     . در حال عبور و مرور بودند و هیچ وقفه اي در کار نبـود به یک روال معین
از ابر زیر پایشان دیده مـی شـد کـه بـا     باریکه هایی . داشتند و سطح زمین به هیچ وجه قابل مشاهده نبود

ناگهـان صـداي برخـورد    . ن گلوله هاي توپ درخشان شـده بـود  گذر نور خورشید از البه الي آن ها به سا
و از آن دود بلنـد  یواره ي سـاختمان برخـورد کـرده    چند متر پایین تر از تراس، یک ماشین به د. شنیده شد

مونرو جهید و دسـت او را گرفـت و   . ان شد تا صحنه را رصد کندز بدون مکث از لبه ي نرده آویز. شده بود
.چند دقیقه بعد براي نجات او خواهند رسید.مواظب باش خودت را به کشتن ندهی-:گفت

ممکن اسـت چنـد ثانیـه بعـد ماشـین      . است و بدجوري صدمه دیده استمگر نمی بینی؟ او یک نوجوان-
.او کاري بکنمباید براي . شودمنفجر شود و او خاکستر 
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فاصله ي من تا او بـیش از ایـن  اما... بپرم اما  می توانم حد اقل ده یا بیست متر-:پیش خود فکر کرد
هم مـی  . فکر کنم حاال بهترین فرصت است. مگر وظیفه ي من این نیست که از بعد مکان گذر کنم. است

.باید همه تالشم را بکنم. جات دهمتوانم مأموریتم را سریع تر پیش ببرم و هم جان یک نفر را ن

روي کاپوتش کـه بـه شـکل عجیبـی در دیـوار      . روي نرده ایستاد و با یک جهش به سمت ماشین پرید
بـی  . حلقه کرد و چشـمانش را بسـت  ش را دور بدن دختر نوجواناندست. فرود آمد،ه بودساختمان، فرو رفت

به نرده ي تراس رسـید و دختـر را بـه    . ش بر کاپوت پریداختیار سه بار کلمه هو را گفت و با فشار کف پای
یک قدم مانده بـود  . با سر و صداي مونرو چند نفر خود را براي کمک کردن رسانده بودند. تراس پرت کرد

ـ   . تا دست ز به نرده ها برسد که جوانی تنومند مـچ او را گرفـت   اال آورد و در کـف او را بـه زور و زحمـت ب
تشویق حضاري که پاي پلکان جمع شده بودند، پایین رفتند و در نزدیک ترین اتـاق  در میان. تراس نشاند

.جوان تنومند خود را جابر معرفی کرد. که فضاي یک برکه ي ساکت، در آن شبیه سازي شده بود نشستند

اگر به طور اتفاقی مشغول گشت . خوشحالم که توانستم در لحظه ي مناسب سر برسم و تو را نجات دهم-
زنی در طبقه ي اول نبودم ممکن بود تو مرده باشی؟

اگر هم می مردم زیاد مهم نبود چون فکر کنم توانسته ام رمـز گـذر از ایـن طبقـه را     . اکنون که زنده ام-
.دل کندن از مکان براي هدف مهم تر. کشف کنم

واقعـا  -:ده بریده گفـت در همان حالت بری. جابر بر زمین نشست و تمام بدنش از شدت خنده تکان خورد
.هستی... مزه ... با ... خیلی ... تو ... بود ... جالب ... که 

مگر غیر از این است؟-

ولـی بایـد تصـدیق    . دوست عجول منکنده شدن از مکان به معنی پرت کردن خود از مکان نیست که-
فکر کنم همین قوه ي شجاعت و حس وظیفه شناسی و احسـاس نیـاز   . شجاعتت قابل تحسین استکنم،

.زمان ممکن به این طبقه رساندهبه یادگیري ات است که تو را در کوتاه ترین 

.به هر حال آماده ام. شاید-

آماده ي چه؟-

آماده ي ترفیع، باید چه کاري انجام بدهم؟-
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.ي تعقلت تا کنون متوجه نشده اي؟ باید فقط بپريیعنی با وجود این قوه-

.یعنی اگر بتوانم به سقف برسم تمام است-

به محض آن که کف دستت سطح سقف را لمس کند، دریچه اي رو به باال برایت گشوده می شـود  . بله-
.و پا به طبقه ي بعدي می گذاري

.خب برو کنار-

تا . دستش را دور او حلقه کرد و پرید. غمگین و اشک ریزان را یافتوي ز مونر. کنار رفتجابر از سر راه
مقـابلش قـرار   در جـابر  . آرام بر زمـین نشسـت  . متري سقف رسید اما نتوانست سطح آن را لمس کندچند

درست است که ماهیت انجام وظیفه در قسمت باالیی، فـردي  . کمی آهسته تر دوست من-:گرفت و گفت
شود اما تـا بـه   دش از درون به دید باالتر دست پیدا کرد توانایی پرشش بیشتر میاست و وقتی کارمند خو

گـردش درون منطقـه اي موفـق بـه     است که شخصی بدون انجام یک عملیات یا حتـی  حال پیش نیامده
.تا سقف شودپرش

.هر کاري باشد انجام می دهم تا به آن مرحله برسم. مهم نیست-

م کمی از گذشـته ي ایـن   می خواه. ی قدم بزنیممشتاق هستی با من بیا تا کماز آن جا که بسیار . باشد-
.مکان را برایت بازگو کند شاید جایی یا در موقعیتی به دردت بخورد

.باشد ولی مونرو هم باید در کنارم باشد-

. ی داردمن هرگز نگفتم که حضـور او منعـ  -:گفت. جابر خندید و نگاهی مهربانانه به چهره ي ز انداخت
گفتم؟

حدود صد و پنجاه سال پـیش کـه وضـع    -:جابر گفت. به راه افتادندسالن و در طولدر کنار هم هرسه
T-13 ،سر و سامان گرفته بود و این ساختمان تازه بنـا نهـاده شـده    به تازگی در پی مهاجرت اولین گروه

ي بـه  سـاختمان مـدیریت مرکـز   گـذاران ان اولیه که هسته ي بنیان مدیر. بود، کارها روال منظمی نداشت
، دائم به قسمت هاي مختلف سرکشی می کردند تا نـواقص عملـی را از نزدیـک مشـاهده     شمار می آمدند

اولین کار حذف کنترل عبور و مرور کارکنان بود که به شـویی بـی مـزه    . کنند و در صدد رفع آن ها برآیند
سیسـتم یکپارچـه هنـوز شـکل     آن زمـان . شـدند ي ورود و خروج دچار نقص مـی کارت ها. بدل شده بود
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نظـم بیشـتري سـر کـار     کارت ها همه سوزانده شدند و این گونه مشاهده شد که کارکنان بـا . نگرفته بود
و همـه  ندشاید ندانید اما در ابتدا اتاق هاي استراحت وجـود نداشـت  . و در انتهاي روز خارج می شوندحاضر 

روانـه ي منطقـه ي   دسـت دوردادي از منـاطق تع. اي خود باز می گشتندپس از اتمام کار روزانه به خانه ه
یدنـد و  در حاشیه ي منطقـه سـکنی گز  . مرکزي شده بودند و این رفت و آمدها برایشان گران تمام می شد

تا این که با طرح ایده ي ساکن شدن کارکنان در سـاختمان مرکـزي از طـرف    در سختی روزگار میگذراند
سپس بر عملکرد و نحوه ي بازدهی کارکنان نظارت شـدید  . ا، این مشکل برطرف شدیکی از مدیران کوش

کارکنـان اداي  ،نتیجه، این طور برآورد شد کـه بـه هنگـام نظـارت    در پی یک تحلیل جامع. صورت گرفت
.؛ پس نظارت ها به طور کل برداشته شـد ند و در کل از بازدهی کاسته می شودانجام وظیفه را در می آورد

را حـذف کردنـد و جـا را بـراي     ایشان خریداري ندارد خودشـان  نتیجه کارکنان اضافی وقتی دیدند اداهدر 
بسیاري از شغل هاي اضافی مانند کسـی کـه وقـت ارزشـمند     به این ترتیب. گذاشتندنیروهاي داوطلب باز 

در صدد ارائـه دادن  خود را در اتاق بایگانی تلف می کرد، از بین رفت و همه ي کارمندان با عشق و عالقه 
و کم کم رتبـه ي کارمنـدان رو بـه برابـري     ندشغل هاي اضافی حذف شد. ایده هاي نو و خالقانه برآمدند

اما برابري در زمینه ي شغلی براي اشخاص نابرابر از نظر قوه ي ادراك و تعقل و قـوه ي خالقـه،   . گذاشت
ایـده ي طبقـه طبقـه کـردن     در پی آن . ود جاي ایجاد اختالف نظر شودبسیار زیان بار است و می تواند خ

بـا بـاقی هـم    و این گونه هر کس در طبقه اي که به آن تعلق داشت مشـغول شـد و   ن مطرح شدساختما
از آن همه از انجام وظیفه، دوشادوش هم کاران هم درکشـان راضـی و خرسـند    بعد. کارانش هم رتبه شد

ه اي از نبود فضاي کافی جهت آسایش پس از انجام فعالیت هاي طاقت فرسا نـاالن  عد... بودند تا این که 
ـ    . شدند راد سپس کنج هاي دو دري پدید آمدند و این امر با توجه به در نظر گـرفتن روحیـه ي متفـاوت اف

. زمان استراحت خود را در مکانی دنج و در سکوت مطلـق بگذراننـد  عده اي دوست داشتند. صورت گرفت
اي دیگـر نیـز   عـده . کویر مناسب ترین مکان به نظر مـی رسـید  این دسته ریگزاري با حال و هوايبراي 

. از هواي تازه و دار و درخـت، بـه اسـتراحت بپردازنـد    دوست داشتند در مکانی شاداب هم چون باغی مملو
.باید بگویم که من هم جزو این دسته هستم

روي نیمکتـی چـوبین   . به دنبال او ز و مونرو نیز وارد شـدند . جابر در ورودي یک باغ را گشود و وارد شد
نشستند و پاي خود را داخل برکه اي کوچک و زالل که در آن تعدادي مـاهی قرمـز مشـغول شـنا بودنـد،      

تا سطح زمـین خـم شـده بـود و سـاقه      یک درخت قطور و کهنسال بود کهنیمکت در واقع تنه ي. کردند
شغول لمس بدن ماهی هاي کوچک ز مونرو را نگاه کرد که با پایش م. دندهایش بر زمین گسترده شده بو



٩٥

ماهی ها در مقابل این حرکت مقاومت نمی کردند و هم چنان بی حرکت . خنده از لبش محو نمی شد.بود
کـاش مردمـان   . گفته هایت بسیار جالت بود-:ز گفت. ایستاده بودند تا مونرو با پایش آن ها را نوازش کند

هاي دیگر نیز می توانستند به این درك برسند که با زور و نظارت مستمر نمی توان هیچ کاري را سرزمین
این گونـه  . مهم ترین اصل هم دلی و احساس جزئی از یک کل واحد بودن است. به بهترین نحو پیش برد

هـدفی بـه   بلکه آن موقع هدف نیز تنها متعلق به تو نیست؛ . کنیتمی توانی خود را همه جانبه وقف هدف
.همه با هم یکی هستند. اما مگر در آن صورت هم وطن معنی دارد. بزرگی دل همه ي هم وطنانت است

به جایی برسند کـه خـود را بـا دیگـري یکـی      -هر سیاره-باید مردمان هر سرزمین. کامال درست است-
، بـه  صـلح شتی با عظمـت  کدر این صورت تمامی جنگ ها و نزاع هاي بی معنی تمام می شوند و . ببینند

. کرانه ي دریاي دل و دیده ي مردمان پا می گذارد

. راه دراز است و مصایب بی شمار-

وقتی کـه تنهـا دو   . حال نیستاز ازل چنین بوده و این مسئله مربوط به زمان . راه همواره دراز بوده است-
چـه برسـد بـه    دراز نشان می داده است، یک کره ي خاکی زندگی می کرده اند نیز راه بسیار دور و نفر در

. راهی سیارات دیگر شده استاین زمان که انسان در پی رفع یکی از نیازهاي فطري اش، یعنی تولید مثل 
است کـه  تر بسیار حیاتی ن بوده است اما حاال بر سر موضوع یا ماده ايآن زمان نزاع بر سر تکه اي از زمی

مـا تصـمیم   T-13به هر حال در همان اوایل هجرت بـه  . اپذیر استپایان نروزگاري گمان برده می شد،
گرفته ایم وابستگی مان را بر خالف زمینیان به آن عنصر، تا حد ممکن کم کنیم و راه حل هاي جـایگزین  

.بی شماري را به کار ببریم

می توانی در مورد راه حل هاي جایگزین بیشتر توضیح بدهی؟-

بندم مرتعش شده است و این یعنی باید شما دو دوست عزیز را تنهـا بگـذارم و   خیلی دوست دارم اما مچ -
.به کارم بازگردم

ز به مونرو گفت همان جا بنشیند تـا او  . جابر دستان ز و مونرو را به گرمی فشرد، خداحافظی کرد و رفت
روي سـطح  . دیـده بـود  را متسـاطع از دسـتگاه   مـوج نـارنجی   . و به ریگـزار رفـت  از باغ خارج شد. برگردد

از این جا به بعـد  : روي آن نوشته شده بود. ضربه زد تا صفحه ي مجازي در مقابلش گشوده شودپیراهنش
بایـد در انتخـاب   . وانیم به طور کامل فـرامین قابـل اجـرا را صـادر کنـیم     کارت سخت می شود زیرا نمی ت
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موقعیت . که گمان می کنی نیستآن طورهمه چیز. خصوص انتخاب مکان دقت کنیتصمیم هایت و به 
.در مورد مکان، جذب آن که از حیث ظاهر زیباتر است نشو. سنج باش و در وهله ي اول به هدف فکر کن

موفـق بـه عـروج بـه قسـمت بـاالیی       : گـزارش چهـارم  : روي آن نوشـت . جاسوس صفحه را لمس کرد
نمی بینم زیـرا فکـر کـنم مسـیر صـعود تـا       به ارائه ي گزارش از این مرحله به بعد لزومی. شدمساختمان 

ایـن آخـرین   . مأموریت به بهترین شکل در حال انجام اسـت . نگران نباشید. آخرین طبقه را هموار کرده ام
.خدانگهدار. گزارش است

اخـم  . قـب برداشـت  بهت زده شد و یـک گـام بـه ع   ) آخرین گزارش(رییس کل پس از خواندن واژه ي 
می دانستم در مأموریت بـه ایـن خطیـري    . دوباره کار خودش را کرد-:ون گفتبه معا. هایش در هم رفت

.هم خیره سري پیش می گیرد و فکر می کند به تنهایی قادر به انجام آن است

اما رییس مگر در هیچ یک از مأموریت هاي قبلی شکست خورده است؟-:معاون گفت

. متفاوت اسـت بسیار نه ولی این یکی با قبلی ها -:گفترییس با حالتی عصبانی معاون را برانداز کرد و
، نه براي من و تو و نه بـراي ایـن اهـل    زمان زیادي باقی نمانده است. به هر حال فقط نتیجه اهمیت دارد

.و نه براي هیچ یک از ساکنین زمین) هوآنی ها(طایفه ي 

ز اتحاد اول نجات دادنـد و بـه اتحـاد پایـدار     اما همین هوآنی ها بودند که اول بار ما را از استبداد حاصل ا-
ر نـد د مانده است، اهل فراست و ذکـاوت اسـت و مـی توا   آن ها، یا در واقع هر که از آن ها به جا. رساندند

. دتنگ ناها بهترین انتخاب را بکن

.ز این ویژگی ها پشیزي نمی ارزداگر مأموریت شکست بخورد هیچ کدام ا-

فقـط مـوج قرمـز از آن    از این پـس  دستور خاموش شدن نوشت، به طوري که صفحه،رويجاسوس بر
بـه  . چند دقیقـه در ریگـزار قـدم زد   . سپس با لمس صفحه آن را به سطح پیراهنش بازگرداند. مرتعش شود

بود که با زل زدن به آن چشمان بیننده اذیت نمـی  فتاب به قدرينور آ. آفتاب مصنوعی خیره شد و نشست
مشـغول جسـت و جـوي ابـراز احساسـات      داد و در دایرة المعارفشساعت مچی اش را فشار دکمه ي . شد

اکثـر  . پس از بررسی نوشته ها و تصاویر مربوطه متوجه موضوعی بهت آور شـد . شدید در مواقع خاص شد
. دسـتش را پـایین آورد و در کنـارش قـرار داد    . نده باشدشان، از بر بودآن واکنش ها را پیش از آن که خوا

چشـمانش را گشـود و چهـره ي    . چشمانش را بست و براي مدت زمان زیادي در همان حالت بـاقی مانـد  
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نوعی دلشوره و اضطراب از دیدن دوبـاره  . احساسی عجیب در دلش پدید آمد. دیدخندان مونرو را در مقابل
تصاویري .نخواهد دیدگویی پیش از آن گمان می کرد هیچ وقت دوباره او را . ي مونرو بر او غالب شده بود

باید دوبـاره  . متحیر شد زیرا فکر می کرد براي اولین بار خواب دیده است. مبهم از هنگام خواب به یاد آورد
مونرو را بوسـید و  . آري به نتیجه رسید اولین رؤیاي زندگیش را دیده است. تالش می کرد تا به خاطر آورد

.بیدندیک روز کامل خوا. در کنار خود خواباندرا او 

خود می تابید و حضار پیکره ي ریگـزار را میهمـان بوسـه هـاي     رشید هم چنان به قوتخو. بیدار شدند
پریدند و به یـک متـري سـقف    . ز و مونرو به سالن اصلی رفتند. محبت آمیز اشعه ي گرمابخشش می کرد

بـود و  شـب . وارد تراس شـدند در را گشودند و. رفتندها همان طور بپر بپر کنان تا یکی از پلکان . رسیدند
ستاره هاي کوچک تر گرداگرد ستاره هاي درخشان جمع شده بودند و بـا تکـان هـاي    . آسمان ستاره باران

خشیدند و خوشـه  چندین ماه در سیاهی مطلق آسمان می در. مالیمشان براي آن ها حکم گهواره را داشتند
در سکوت مطلق و خواب هزار ساله بـه سـر مـی    T-13. ساکنین سرازیر کرده بودندبه سمتهاي نور را 

حرکت یکـی از آن هـا   . تعداد ماشین هاي در حال تردد بسیار انگشت شمار بود و حرکتشان بسیار کند. برد
.به این طـرف و آن طـرف مـی رفـت    . اتوبان به تراس بود، بسیار جلب توجه می کردترین که در نزدیک 

ـ . و در حال نزدیک شدن به تراس بـود یند حرکتش به سمت باال برآ. دتعادلش را به کل از دست داده بو ه ب
زنـگ  . کردنـد سرعت قصد نزدیک شدن به تراس و سـاختمان مرکـزي   دنبال آن چند ماشین دیگر نیز به

ماشـین پیشـرو،   . تدز به مونرو گفت عقب بایسـ . بودممتد صداي آن بسیار نازك اما . هشدار به صدا در آمد
مـونرو از در خـارج   . ماشین با حرکتی کج و نامنظم به تراس نزدیک شد. بوداي پهننارنجی رنگ با باله ه

راننـده همـان جـوان    . باال رفتدر خفاشی آن. نار نرده ها متوقف شدماشین از سمت در راننده ک. شده بود
صفه در دسـتش بـود و دو دختـر    یک شیشه نوشیدنی الکی ن. حالتی غیر طبیعی داشت. بود-دووي–قبلی 

روي . مرسـوم داشـتند  دخترهـا ظـاهري نـا   . ر نیز در صندلی شاگرد نشسـته بـود  و یکی دیگشت ماشینپ
اي از خود صـداه . سرشان تاج هایی به شکل شاخ بز داشتند و بر بینی و گوش هایشان گوشواره زده بودند

بایـد از او دسـت مـی    -:دستش را به حالت تهدید بلند کرد و با فریاد گفتدووي. نخراشیده در می آوردند
چه قدر سـاده و بـی   . این گونه هم خودت را از بین می بري و هم او را دچار سردرگمی می کنی. کشیدي

. به هر حال حوصله ندارم صبر کنم تا سقوطت را ببیـنم . نمی فهمی دارد تو را بازي می دهد. خیال هستی
. سابت را می رسمخودم ح
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-بـه شـکل نـیم دایـره    شک و دیگري فسفري،به شکل مویکی بنفش،–در این بین دو ماشین دیگر 
ز اندکی ماوقع را پیش خـود بـاال و   .بودندو مترصد فرمان حمله ي دوويپشت ماشین نارنجی قرار گرفته

ر ابله باشـند کـه داخـل سـاختمان     فکر نکنم آن قد. خب این هم یک انتخاب دیگر-:فکر کرد. پایین کرد
می توانم بروم داخل تا قیل و قال ها خود به خـود بخوابـد   . مرامشان این امر را غیر ممکن می سازد. شوند

راستی مگر این موقعیت نیـز انتخـاب از   ... یا خودم با آن ها مقابله کنم و از این طریق بتوانم ... یا این که 
.مرا یافتحل راه . د از آن نیست؟ درست استبین چسبیدن به مکان یا کندن خو

و پاهایش را محکـم بـر زمـین فشـار     گره کردمشت هایش را. داشتز در خود احساسی خارج از عادت
سرنشـینان دو  . و ماشین نامتعـادل شـد  امال له کاپوت ک. با یک جهش پرید روي کاپوت ماشین دووي. داد

. ز دوباره پرید و به صورت راننده ي ماشـین بـنفش لگـد زد   . دندماشین دیگر، اسلحه هایشان را بیرون آور
راننده ي ماشین فسفري ترسید و خواست فرار کند که، ز با یـک پـرش در   . خون از صورت راننده فواره زد

خون کاسه ي چشـمانش را پـر   . این امر را نمی دانستمعلق ایستاده بود اما روي هوا . مقابلش قرار گرفت
به قسـمت  سپس رفت زیر ماشین و با کوبیدن یک لگد. به سینه ایستاد و لبخندي کج زددست . کرده بود

ز بـه  . ماشین معلق زنان دور شد تا این که نشانی از آن به چشـم نخـورد  . کردتحتانی آن، ماشین را شوت
خـود  دسـت مـونرو را گروگـان   با یـک  . دووي در تراس بود. اثري از ماشین بنفش نبود. دور و بر نگاه کرد

ترس در تک تک عضالت چهـره اش مـوج   . و با دست دیگرش روي شقیقه ي او اسلحه گذاشته بودکرده
به نرده تکیه داد و دستش را زیر . از نرده به آرامی گذر کردز این حالت را به خوبی تشخیص داد و . می زد
خـب بفرماییـد آقـاي    -:ند گفتز با نیشخ. و خود را به نرده رسانده بوددووي خیلی دستپاچه شده . زدچانه 
.هر طور شما مایلید. دیرینتاناین پرتگاه و آن هم عشق. دووي

ممانعت کنی؟یعنی نمی خواهی از پرش ما... عنی ی-

کل سـاکنین ایـن   در آن صورت تو هیچ وقت این کار را انجام نمی دهی زیرا . نه هیچ منعی وجود ندارد-
رده اي؛ مردمانی که با زحمت و سختی رنج هجرت را به جان خریده اند سیاره ي زیبا و متمدن را نا امید ک

اول مسیرمان براي بازگشت به خانـه ي در نهایت د تا استوار کننی آسمانیتا بتوانند بهشتی زمینی بر خاک
مـی خـواهی   ،کم تـري در این پهنه ي بی انتها از یک دانه ي ارزناکنون تویی که. سازندو ازل را هموار 

بایـد بـه   . ت کنی تمام این تالش ها بی ثمر بوده است و براي نوع بشر نجات و رستگاري معنایی نداردثاب
خاطر بیاوري که من و تو و هرکس دیگر، هرچه قدر هم که در مسیر عمودي پیشرفت کنیم و به نقطه ي 
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مگـر در  . نیسـتیم ، بـیش  یک ذرهاز م در مقابل دستگاه منظوم آفرینششویم باز هدیک تر نهایی کمال نز
با وجـود همـه ي   . کمی اندیشه کن و ببین. ساختمان مدیریتکجا خواهیم رسید؟ به اتاق فرماننهایت به

. یابـد نتهـایی دسـت   حاصل شده است کسی نمی تواند از راه معمول به طبقـه ي ا T-13پیشرفتی که در 
پس حتی اگر در مسیر صعود هـم  . ارندطبقه را ندباال آمدن تا ارتفاعی هم طراز اینماشین هاي شما توان

.باید مراحل را یکی یکی طی کنی. باشی باز نمی توانی زیر آبی بروي

با شـنیدن  از طرف دیگر دل مونرو. و دست و پایش لرزیدن گرفته بودصورت دووي از عرق خیس شده 
... چـر  ... چ -:دووي با صـدایی لـرزان گفـت   . و ترسش به شهامت بدل شده بودحرف هاي ز قرص شده 

چرااا این حرف ها را به من می گویی؟

.شاید حس شوخ طبعی ام باال گرفته است. همین طوري. نمی دانم-:ز شانه باال انداخت و گفت

؟من باید چه کار کنم... من -

.خودت بهتر می دانی-

فضـاي تـراس   . ل او را دوره کردندرد قوي هیکچند م. و مونرو را رها کرددووي سرش را پایین انداخت
بـه تـراس طبقـه ي بـاالیی     . ز بدون معطلی دست مونرو را گرفت و پرید. شده بودحضور کارکنانازمملو 
سپس با ایـن کـه مـی دانسـت در بـاز اسـت، در زد و       . چند لحظه پشت در ایستاد تا نفس تازه کند. رسید
.فرش قرمز را پهن کنید. ندتق تق دو تازه وارد به طبقه ي دوم رسیده ا-:گفت

فصل دهم

روآن دسـتش را بـر دیـواره ي سسـت غـار      .ژوآن خود را به بازوان رفیقش آویخته و عـرقش روان بـود  
از جا پرید و بـه دنبـال  . دستش در دیواره فرو رفت و به جسمی چندش آور و مرطوب برخورد کرد. گذاشت

. مبهم و متغیراالصوات فضاي درون غار را پر کرده بودصداي خنده هاي . او ژوآن نیز پرید و بر زمین افتاد
پریـد و بینـی اش را   یک عنکبوت بزرگ از نقطه اي که روآن دستش را بر آن گذاشته بود، روي صورت او 
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ت ترکیـد و مایـه ي بـنفش    عنکبـو . ژوآن مشتش را گره کرد و آن را حواله ي بینی روآن کـرد . گاز گرفت
.بر زمین افتاد و بیهوش شد،و ضربه ي ژوآناو از شدت درد گاز. رنگین ساختدرونش صورت روآن را 

دیده اش تار شده بود اما البه الي خطوط سیاهی که میدان دیـدش را  . روي صورتش چیزي لمس کرد
نش را چند بار پشت سر هم بسـت و  چشما. پر کرده بود می توانست چهره ي یک انسان را تشخیص دهد

را قرار گرفته بـود  مقابلش که در ي انمی توانست چهره . روبرویش مشخص نبود. باز کرد اما فایده نداشت
اتفاقـاتی  با وجـود . به انسان ها شباهت نداشت. بسیار عجیب و غریب و نامتوازن بودچهره . تشخیص دهد

می طرف سرش را این طرف و آن موجود رو به رو،. که نشدپیش آمده بود، شوکه پیش از این براي روآن
بینی باریک و کوتـاه  . جنباند و مشغول وارسی روآن بود؛ گویی براي اولین بار است که یک انسان می بیند

شـیون یـک   صوت خنـده اش بـه   . خندید. هرم نفس او را احساس کرد. اش را به دهان روآن نزدیک کرد
روآن در سـرش  . دستش را بـا فاصـله از سـر روآن، در هـوا چرخانـد     ! مانستمی اسب هنگام زاییدن توله

مالیـد تـا   شچشمانش را با دسـت . بینی اش به شدت می سوخت. احساس درد و گرمایی دور از انتظار کرد
موجود از زمین جدا شد و دامن بلند و چـین دارش  . کم کم می توانست به وضوح ببیند. دیدش واضح شود
باورش نمی شد که در مقابل، بـین  . متعجب شد. نور به دیده ي روآن بازگشته بود. افتادروي صورت روآن 

و بـا  صـیقل خـورده   ،گویی توسط تراش کاري خبره. پاهاي او کشیده و باریک بودند. پاي زنی را می بیند
وجود در م. روآن به خود آمد و برخاست. چرخید و کمی عقب رفت. واکسی ماورایی برق انداخته شده بودند

بـا  . روآن دور و بـرش را نگـاه کـرد   . در دیواره فرو رفـت .به سایه اي سیاه و مبهم بدل شدکسري از ثانیه
تو ساحر گـره زن  . بگو ببینم-:فریاد زد. اما از رفیقش خبري نبود. دیدن کمان و تیردان نفس راحت کشید

؟هستی

روآن احسـاس کـرد   . سایه باالي سرش، از دیواره بیرون آمد و در چند سانتی متري سرش قـرار گرفـت  
سایه در حالی که آوازي ممتد و بم سر داده بود، دور سـر  . سرش را بلند کرد. چیزي باالي سرش قرار دارد

یـرون آمـد و در زمـین    از پاچه ي شلوارش ب. شدبا بدنش داخل پیراهن و سپس شلوار اواو چرخید، مماس 
به خودش سیلی زد تـا حـالش   . روآن هم زمان احساس مور مور شدن و شعفی وصف ناپذیر کرد. فرو رفت

فریب ساحر را خریدار ،حرف هاي مرشد را به خاطر آورد و به خود فهماند نباید به هیچ ترتیب. جا بیایدسر 
؟يه ابا رفیق من چه کرد... هی -:دوباره فریاد زد. باشد
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صداي جیغی انفجاري در محیط بسته ي غار پیچیده شد و براي یک لحظه جرقه اي بنفش تمام فضاي 
همگی زیبایی خیره . سطح دیواره مملو از چهره ي زن هاي مختلف بود. روآن شوکه شد. غار را روشن کرد

بـه سـر   لتی شبه اغمـا  حادر خون سراریز بود و داشتند اما ال به الي قطرات اشک، از چشم هایشانکننده
نگاهشان متمایل به هم بود بـه طـوري کـه انگـار     . می فرازمینی میخکوبشان کرده بودگویی غ. می بردند

صـوت  . صدایی پژواك دار و دو مرحله اي از انتهاي غـار شـنیده شـد   . هریک حسرت دیگري را می خورد
ثانیه اي از صداي اصـلی شـنیده   نیمکه به فاصله ي–پژواکش اما . دلربا و فریبنده ي یک زن رؤیایی بود

شنیدن این صدا مو را بر تن روآن سیخ کرد و عرق سرد بر پیشـانی  . افتاده بودصوت بم یک مرد جا-شد
.اش نشاند

.نگران نباش. رفیقت زنده است-

او کجاست؟. همین حاال به من بگو-

.عجله نکن ببر من-

...ا من را داشتی اگر فقط براي لحظه اي جرئت رویارو شدن ب-

.من نامیرا هستم... ؟ من را با دستانت می کشتی؟ ها ها ها !آن وقت چه-

).انگشت سبابه اش را باال آورد و در جهات مختلف چرخاند. (از آشنایی با شما خوش بختم-

صـدا  گوشش گذاشت امـا از اثـر مـوج    بر روآن دستانش را . پیچیده شددر غار صداي جیغی خنده مانند
از بازي خوشت می آید؟-:گفت. عضالت صورتش مانند خمیر فرو رفت و به جاي خود برگشت

...بیاااا . عزیزم بهتر است جایی دیگر هم دیگر را مالقات کنیم-

. تا خواست سرش را بچرخاند، نیرویی عظـیم او را از پشـت هـل داد   . وزیدن گرفتت سر روآن باداز پش
بی اختیار و معلق به سمت جلو هل داده می شد و در چند لحظه به انتهـاي  . بودسرعتش خیره کننده شده 

زیر پایش دره اي عمیق وجود داشت که کف آن را باتالقی مـتعفن و لجنـی   . به بیرون پرت شد. غار رسید
عـرق . دستش را به شاخه اي که از دیوار کوه بیرون زده بود، گرفت و خود را نجـات داد . رنگ پوشانده بود

دستش را بر تخته سنگی که کمی باالتر . سه برابر سرعت می تپیدپیشانی اش جاري شده بود و قلبش،از 
. باال رفت و نقش زمین شد. با مشقت فراوان به لبه رساندخود را از شاخه بود، انداخت و 
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در یـک اتـاق   . دختري کوچک در مقابلش بازي مـی کـرد  . خواب می دید. حس کرد در هوا معلق است
دختر پریـد  . تعدادي اسباب بازي در قفسه هاي چسبیده به دیوار چیده شده بودند. نقلی و مرتب قرار داشت

که تا کمـر  موي طالیی و دم اسبی اش. باال و یک خرس بنفش کوچک را از طبقه ي دوم قفسه برداشت
لبخند زد و مـژه هـاي   . خرس را سفت در آغوش نگه داشت و نزد روآن رفت. رسیده بود، در هوا معلق شد

بیا پـدر، بیـا   -:چشمان سبز و درشتش را گرد کرد و گفت. قهوه اي سوخته اش را به آرامی بر هم گذاشت
متوقف شده اسـت و هـیچ   هگویی زمان در آن لحظ. روآن احساس سبکی داشت. با خرسی من بازي کنیم

.بر زمین نشست و از خواب پرید. چیز دیگر جز آن که با دختر باشد، معنی ندارد

تخت پایه اي مرمرین داشـت کـه   . ر فراز یک تپه ي مرتفع و نوك تیز، جا گرفته بودروي تختی زرین ب
تاج آن با یـاقوت  بود وزرین کشیده شده رویش مخمل سرخابی دور . بود، فرو رفتهزمین سخت زیرشدر

براي یک لحظـه فکـر   . بودنو به آن خیره مانده روآن محو زیبایی تخت شده. و زمرد نگین کاري شده بود
روي تخـت لمیـد و بـه آسـمان     . کرد پادشاه است و کوه صلح مقر فرماندهی او به همه ي زمینیـان اسـت  

تش را به سمت جانب چرخانـد و  صور. حس کرد کسی گونه اش را لمس می کند. خاکستري چشم دوخت
از سـر  را یک جا زن، چهره اي درخشان و خیره کننده داشت که هوش و عقل . پري رو دیدمقابل یک رد

سـایه  رنگ،چشمان درشت و کشیده ي اقیانوسی رنگ داشت که مژه هاي بلند و خرمایی. بیننده می ربود
ي او در فاصـله  رجستگی هاي گونه جاري شدهي بحجم ابروان مورب خرمایی اش از باال. بانش شده بود

لب درشت و سرخابی رنگـش کمـی بـا فاصـله از     . متوقف می شدپهناي بینی استخوانی اش، به اندازه ي 
خرمن آبشارگون موي روشنش از یک سمت روي سینه ي درشت . بینی کوتاه اش بر صورت جا گرفته بود

نیمی از پیشانی کوتـاهش را پوشـانده   ،کشش با متانتدسته اي از خرمن موي عاشق . و سفتش افتاده بود
لمس پنجه ي نرمش مـرده را  !ننده داشت که قلب را از شدت تپش، منفجر می کردلبخندي محسورک.بود

. و کمی متمایل به روآن بر تخت نشسته بودپنبه گونش را روي هم انداخته پاهاي باریک و . زنده می کرد
ی در انتهاي آن دامنـ رنگ به تن کرده بود کهنیم تنه اي صدفی . دست دیگرش را تکیه گاه سر کرده بود

. چاك آن دیـد الي دامنش کمی باالتر از زانو چاك داشت و می شد ران گوشتی اش را از . داشتچین دار
خواسـتند راه خـود را بـه بیـرون از     لباس فشار می آوردند و مـی  سینه هاي گرد و سرباالیش به پارچه ي

کـه  ره ي زن جدا شدند، بر سینه هاي اوچشمان روآن پس از آن که به زحمت از چه. پیدا کنند،حصور آن
دلش می خواست اما نمی توانسـت  . قسمتی از آن، از الي چاك هفتی لباس بیرون افتاده بود، خیره ماندند

در دلش به خود لعنت و نفرین می فرستاد و می دانست یک . چشم بپوشد،ي زیبایی بشراز این سرچشمه 
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طنین لطیف و مواج صداي زن . باشدشمحو جمال حورخواست تا پایان عمرجاي کار اشکال دارد اما می 
.او را بیشتر در گرداب شهوت و مدهوشی فرو برد

خسته اي؟. ببر من، به من بگو-

و حاال دستور انجـام  ش را از دست دادهزش قدرت حکم رانی به عضالت بدنمغ. زبان روآن بند آمده بود
با زبان اشاره به او . دهانش را گشود اما نتوانست چیزي بگوید. به دوش دلش افتاده بودهمه وظایف اعضا، 

. فهماند نمی تواند صحبت کند

. ا باز یابی، منتظر می مانمتا وقتی که قدرت کالم ر. اشکالی ندارد-

دستش را به بازوي روآن که ماننـد جسـمی   . سپس حرکت دستانش بر گونه ي روآن را کمی تندتر کرد
. مشغول بازي کـردن بـا بـازوي او شـد    . و آن را محکم گرفتبی جان به شانه اش آویزان شده بود، رساند

.به راستی شما عضالت فوق العاده اي دارید. تا به حال یک هوآنی را از نزدیک ندیده بودم-:گفت

اسـت  ممعلـو -:زن ادامه داد. روآن با شنیدن تمجید از قوه ي بدنی اش کمی از حالت انجماد بیرون آمد
فکرت در راه برداشتن موانع از دشواري هاي زندگی هم نوعانت بـه  . هستیو باهوشیسرشت انسان پاك 

.جنبش می کنندکار می افتد و عضالت در راه درستی

ذره اي گوشـه، د و لبش ازروآن به سختی و با صرف نیروي بسیار در گردنش سرش را اندکی پایین آور
.کج شد

. می بالمي آشنایی با چنین ابرمردي به خودبرا-

، لبخند زد و دستش را روانـه  چشمانش را خط کرد. س کرد قوه ي حرکت کردن را بازیافته استروآن ح
دسـتش را بـه   . زن مچ او را گرفـت . ، کردسینه هاي درخشان بازتابنده ي اشعه ي داغ خورشید شهوتي 

همـان جـا بـراي دسـتت     . نچ نچ-:گفت. با لبخند سرش را به نشانه ي نفی تکان داد. جاي اول بازگرداند
.ممکن است آسیب ببینی پس پسر خوبی باش. بهتر است

قدر مغموم شد که متوجه قدرت زیاد عضالت دسـت اسـتخوانی زن   آن. چهره ي روآن گرفته شدحالت 
زن خنده اي ملیح و آهنگ دار سر . سرش را پایین انداخت و پاهاي آویزانش را مثل بچه ها تکان داد. نشد
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دستش را آرام به زیر چانه ي روآن رساند و آن را بـا مالیمـت بـاال    . داد که سرخوشی را به روآن بازگرداند
.البته می توانی هرچقدر که می خواهی نگاه کنی-:گفت. آورد

این کار چند ثانیه . آبشار مویش در هوا به حرکت درآمد و سرازیر شد. سپس تکانی به سر و صورتش داد
. سپس لب درشت و برجسـته اش را قنچـه کـرد   . چند قرن سپري شدهم چون، طول کشید اما براي روآن 

انگشتانش را میهمان صفاي بوسه اش کرد . بر آن گذاشت،چسبیده به همدو انگشت اشاره و سبابه اش را 
در ازاي یک بوسه ي لبش از تو چه می خواهد؟) صور(می دانی -:گفت. و آن را بر گونه ي روآن گذاشت

در حالی که پشت سر . دو دست مشت شده اش را زیر چانه زد. برق افتاد و گشاد شدندروآن در چشمان
.کمی به صور نزدیک کردپس از غلبه به حس عدم اعتماد به نفس کامل، زد، صورتش را هم پلک می 

.یک میوه ي پیوند-

روآن هم زمان بهت زده و غمگین و عصبانی شد؛ بهت زده از درخواست صور، غمگین از این کـه نمـی   
بانی از آن که بـه  و عصخش از لبان این بانوي بهشتی بچیندبوسه ي شفا بگلتوانست به هیچ وجه یک

اما نمی توانم این ... اما ... اما -:گفت. حداقل یک میوه ي پیوند را پیش خود نگه دارد،فکرش نرسیده بود
.کار را برایت انجام دهم

نیمه استخوانی و نیمـه گوشـتی اش، جلـوه    با سرخ شدن گونه هاي . عصبانی شد. صور کمی عقب رفت
.اما رفیقت یکی در جیبش داشت-:با لحنی جدي گفت. کرده بوداي چند برابر خیره کننده پیدا

از دهان صور، روآن به خود آمد؛ گویی از خواب هزار ساله پریده باشد و ) رفیقت(با بیرون پریدن واژه ي 
مشـتش را  . از جـا برخاسـت  ؛در یک لحظه از بیماري آلزایمر به هشیاري و تمرکز صد در صد رسیده باشـد 

دسـتانش را  برسد، صورپیش از آن که مشتش به صورت صور. آن را روانه ي صورت صور کردگره کرد و 
قـدرت  . صورتش را تا چند سانتی متري صورت روآن جلو آورد و جیـغ زد . کشید،پشت بدنشدر باز کرد و 

دره قعـر  به مین قرار داد و مانع از افتادنشروآن دستش را بر ز. جیغش روآن را چند متر به عقب پرت کرد
دستانش گشوده و با فاصله از بدنش بودنـد و . درجا پرید تا به صور حمله ور شود اما او به هوا برخاست. شد

خـرمن مـوي سـرش، سـیخ شـد و جلـوه اي آفتـاب        . می ماالندنوك پنجه ي یک پایش را روي دیگري
. کنـده شـد و فـرو ریخـت    از بدن،شپوست مهتاب گون. نعره اي هم چون گاو نر زد. گردانی به او بخشید

گوش هایش کشیده و نوك . از پشت سرش دو غده به اندازه ي هندوانه بیرون زد. بدنش سیاه ظلمانی بود
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شست پاهایش ورم کرد و از آن ناخنی شبیه به خنجـري  . شدندبلندتیز شدند و ناخن هایش ده سانتی متر
-:با صداي زمخت اش گفت. باقی مانده بوداز ظاهر قبلی اش فقط بینی و چشم هایش . گداخته بیرون زد

داشـته  تمی توانستی در ازاي چند عدد میوه ي پیوند آن همه زیبایی را براي همیشه و فقـط بـراي خـود   
...باشی اما حاال 

).هه چقدر مسخره! ساحر گره زن: پیش خود گفت!! (ساحر گره زن؟حاال چه-

.یست می کنمدوستت را در یک چشم به هم زدن سر به نحاال -

او کجاست؟. بگو ببینم. اجازه نمی دهم این کار را بکنی-

ژوآن به حالت صلیب بر تختـه سـنگی   . را نشان دادبا دستش آن طرف دره ي مرتفع مابین تپه هاصور
.راهت را ادامه بده. رفیق فکر من نباش-:فریاد زد. بسته شده بودپهن و بلند 

از این به بعد هم جـز آن،  . تا این جا دوشادوش هم بوده ایم. نجاتت می دهم. نگران نباش-:روآن گفت
.نخواهد بود

خانواده ات . داشته باشیايراستی یادت می آید گفتی شاید خانواده-:سپس چیزي سر هم کرد و گفت
شـوهرش  همسرت به من گفت تا چند روز دیگر . همسري زیبا و یک دختر نازنین داري. را در خواب دیدم

.را خواهد دید و مشغول آماده کردن خانه براي مراسم استقبال است

فرو و در خلسه اشک از چشمانش جاري شده . ژوآن لبخندي تلخ زد و براي چند ثانیه چشمانش را بست
همسـر را درسـت گفتـی امـا در مـورد      . من هم دیدم-:با صدایی ناالن گفت. چشمانش را گشود. رفته بود

همـین کـه آن هـا را بـراي یـک      . من یک پسر دارم، پسربچه اي شیطان و بازیگوش. اه کرديدختر اشتب
. تا آخر این سفر برو. همه ي نشانه ها را پیدا کن. خودت را به خاطر من از بین نبر. لحظه دیدم کافی است

.بدان که دوستت دارم؛ هم چون برادري تنی... بدان . امیدوارم ارزشش را داشته باشد

. با دستش آن را پاك کـرد . یک قطره اشک از چشم روآن بیرون جست و روي گونه اش لغزیدن گرفت
یک پایش را عقب تر از دیگري گذاشت و روي پنجه قـرار  . مصمم شد و گام هایش را بر زمین قرص کرد

سـه بـار کلمـه ي    . چشمش را بست. نفس عمیق کشید. دستش را عمودي مقابل صورتش قرار داد. گرفت
. هرچه توان داشت در پاهایش جمع کرد و مسیر چند متري تا پرتگاه را دوید. هو را تکرار کرد؛ سپس دوید
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روآن با تمام سـرعت بـه لبـه ي    . عقب عقب رفت. حرکتش کند شده بود. صور با دیدن حالت روآن ترسید
و آورده ، بیـرون قنـاري پنجه ي دو دستش را به شکل گربه اي در صدد به دام آوردن . پرتگاه رسید و پرید

روآن . صور از شدت ترس خشکش زده بود. پاي صور رسیدنوك شست به خنجر . دستش را جلو گرفته بود
تعادل صور به هـم خـورده بـود و در راسـتاي     . چنگالش را در گوشت ساق صور فرو کرد و از آن باال رفت

هرچه تکان می خورد نمی توانست روآن را از . کف دره این طرف و آن طرف می رفتبه سمتعمودي و 
بی حد و حصر خشم، توانی فرابشري به روآن داده جوشش. به چند متري کف دره رسیده بودند. بکندخود 

هـان  ناگ. را باال نگه داشته بود تا در چشم او فرو کندش را در سینه ي صور کرده و دیگريیک چنگال. بود
کوه بیرون زده بود، برخورد کردنـد و بالخـره روآن از صـور جـدا شـد و بـه       ه يبه یک صخره که از دیوار

.صور جیغ زنان و به زور پرواز کرد و باال رفت. گوشه اي پرتاب شد

جان جریـان داشـت کـه در    بر خالف آن چه از باال دیده شده بود، رودخانه اي کم عمق و بیکف دره، 
دیگـر رمقـی بـرایش    . روآن از شدت برخورد ملول و نیمه جان شـده بـود  . آن جلبک روییده بودحاشیه ي 

تپـه کـه از ایـن    و خوران خود را به ابتداي شیبتلو تل. بلند شدبود اما دستش را بر زمین گذاشت تانمانده
انست روي پا بنـد شـود و   نتو. رساند و سرش را باال کرفت تا ارتفاع دره را برآورد کندپایین کامال کوه بود،

پاهـایش داخـل   در حالی که؛روي پهلو بر زمین پهن شده بود. توان تکان خوردن نداشت. نقش زمین شد
. نفسی عمیق کشید و از ته دل زد زیر گریـه . صورتش جمع و چشمانش ریز و کشیده شدند. آب افتاده بود

جـاي جـاي   . ي دور و بر برخورد مـی کـرد  از اثر هق هق، تکان می خورد و بدنش، بی اختیار به سنگ ها
فریـاد  . مشتش را بر زمین می کوفت و گریه می کـرد . بدنش دچار خونریزي شده بود اما او اعتنا نمی کرد

.می کشمت. می کشمت گره زن-:زد

محـیط  سر روآن پرواز می کـرد و بـا دور زدن   يعقاب باال. طنین یک عقاب تاج دار در دره پیچیده شد
سرش را به نشانه ي احتـرام پـایین   . در چند متري او به زمین نشست. موازي به او نزدیک می شددوایري 

بال هایش را روي سر و صورت روآن کشید و با نوکش به آرامـی بـه بینـی او    . آورد و بال هایش را گشود
گی و درمانـدگی  خست. آواز خوانان در پهنه ي آبی بی انتها گم شد. سپس پر زد و به هوا خواست. ضربه زد

دستش را بر زمین گذاشـت و  . عضالت روآن پس از چند دقیقه برطرف شد و سوزش بینی اش از بین رفت
نی چند برابر یافته بود و ارتفاع صد متري دره اگـر هـزار متـر هـم بـود پـیش       ااکنون تو. قامت راست کرد

. یب تنـد دامنـه صـعود کـرد    از شـ . به صخره ها دست انداخت و باال رفت. چشمش هیچ به شمار می رفت
عرق از سر و صورت و عضالت بدنش جاري شده بود و از پاهایش خون می بارید امـا فقـط یـک چیـز در     
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بـه نیمـه ي راه رسـید و محوطـه اي نسـبتا مسـطح       . دریدن حنجره ي صور و نجات رفیقش. ذهن داشت
اده ي پیمـودن ادامـه ي مسـیر    در آن محوطه ي چند متر مربعی ولو شد تا کمی استراحت کند و آم. یافت
هیکل صور را از دور دیـد کـه دارد پـرواز    . دستی به صورتش کشید و عرق پیشانی را به زمین ریخت. شود

صور به آرامی . مشتانش را گره کرد و حالتی هجومی گرفت تا به او حمله کند. کنان به او نزدیک می شود
بل او به زمین انداخت و بـه تختـه سـنگ   یردان را مقاکمان و ت. بر زمین نشست و مقابل روآن قرار گرفت

سنگ ها بیـرون  کنار دستش که از درز بینبدون مکث، یک تکه از شاخه ي روآن . پشت سرش تکیه داد
تیر را در کمـان جـاي داد و   . در کسري از ثانیه آن را صیقل داد و پیکان را بر سرش قرار داد. کندزده بود،

کمان از دستش رهـا شـد و   . خواست آن را رها کند اما با یک اشاره ي دست صور خشک شد. بند را کشید
ش در حال جوشـش  خون. نمی توانست خودش را بیش از چند سانتی متر تکان دهد. زمین افتادخود نیز به

صور لبخند زد و در یک لحظه قیافه ي زیبـا و خیـره کننـده ي پیشـین     . بود اما نمی توانست تکان بخورد
.به راستی که یک هوآنی هستی-:گفت. کنار روآن نشست و مشغول نوازش او شد. خود را بازیافت

.شاهگرت را با دندان هایم جر می دهم. گلویت را پاره می کنم-

بدان که می توانم در یک لحظه سر به نیستت کنم پس . مثل این که جنبه ي تعریف نداري. باشد. باشد-
.آرام بگیر و به خودت فشار نیاور

. خفه شو-

اگر فقـط  . نیستو خفگی مرگ شایسته اي براي من... مگر نمی بینی؟ من یک حوري ام و . نمی توانم-
.همه ي این زیبایی از آن تو می شد. اوضاع متفاوت می شدچند عدد از میوه ي پیوند را داشتی چقدر 

مگر خاصیت این میوه ي لعنتی چیست؟-

هرچه بیش تر از آن بخورم از اصل خـود دور مـی   . آن است که مرا به این صورت در می آوردشخاصیت-
اگـر  . گانه اسـت البته کارکرد آن دو . گرفتار می آیمشوم و به سان آهویی رام در چنگ گرگی هم چون تو 

ایـن حـس شـوخ    . نیک نهاد باشی و از آن بخوري، به عکس به موجودي شیطان صفت تبدیل می شـوي 
.هم کم رنگ تر می شودطبعی ام

.مرض تو شوخ طبعی نیست... ؟ هه !شوخ طبعی-
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اکنون نیـز دو عروسـک مناسـب بـراي     . ؟ من خیلی به بازي عالقه دارم!مگر نمی بینی. البته که هست-
.بازي یافته ام

؟!تو دیگر چه جانوري هستی-

.من یک ساحرم؛ انسان نیستم-

عناصر وجودت چیست؟-

یک شخص نیستم؛ جمع چنـد  . درست است که به هیبت یک انسان درآمده ام اما در اصل انسان نیستم-
نیروي این حـس هـا   بافنده ها . وجود داشته ام اما مرا نمی دیده ایدها همواره در میان انسان . حس هستم

اما در واقع نزد همه ي انسان ها و در همـه ي زمـان   .را درك کرده بودند براي همین آن را به کار گرفتند
.ها بوده ام؛ البته تا پیش از انقالب بزرگ و شکل گیري اتحاد پایدار

؟ نمی فهمم از چه حرف می زنی؟!؟ اتحاد!انقالب-

قدرت و موجودیـت مـن از حـس حسـد و کینـه و      . ید متوجه شويبگذار بیش تر برایت توضیح دهم شا-
وقتـی زنـی بـه سـبب بچـه دار شـدن       . نفاقی است که همواره راه خود را به قلب انسان ها باز کرده اسـت 

وقتی مردي . و در دلش آرزوي سر به نیستی او را می کند، من حضور دارمدوستش به او حسادت می ورزد
بهتر به نزدیک ترین کسانش دروغ می گوید و دیگـران را پلـی بـراي بـاال     براي به دست آوردن موقعیتی

حـاال واضـح   . رفتن و دست یافتن به چیزهاي پوچ و بی معنی مثل مقام و ثروت می کند مـن حضـور دارم  
شد؟

چگونه به هیبت یک انسان درآمدي؟-

ابراز احساسات پست انسان ، از و دیگر خواهرانموب پیش می رفت و من یا در واقع منخب همه چیز خ-
آه کشـید، بـه سـینه هـاي گـرد و      ... (ها، به خوبی تغذیه می شدیم و احساس رضایت داشتیم تا ایـن کـه   

.تا این که پس از انقالب بزرگ، اتحاد پایدار انسانی شکل گرفت). درخشانش دست کشید و ادامه داد

بعد؟-

وقتی که بـه  . پر کردي صرف،وظیفهانجام ي احساس را بعد از آن نظم جهان به کل دگرگون شد و جا-
مرور زمان احساس انسان ها از بین رفت فقط فرشته هاي نگهبـان نبودنـد کـه بیکـار شـدند و بـه منـزل        
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حسرت آن را کشیدم که فقط براي یک بار دیگر هم که . من نیز گرسنه و تشنه ماندم. نخستشان برگشتند
. دلی از عزا در بیاورمجان دیگري را بگیرد تا-براي ساعاتی خوشی–شده، کسی بی جهت و از سر مستی

و آسـیب پـذیرش   روشی کند و نوزاد نیازمند تن فمخدربراي یک بار دیگر مادري براي یافتن ذره اي مواد
پس از آخرین ابراز احسـاس انسـانی کـه    . آه که چه دوران اسف باري شده بود. را براي ساعت ها رها کند

انی به دختر مورد عالقه اش شد و در پاسخ نگاهی بی میل صید کرد، آن چه از وجودم مانده بود توسط جو
حایل رسید و در کنار بوته ي میـوه ي  آن قدر پرواز کرد تا نیمه جان به دشت. یکجا جمع شد و پرواز کرد

برابر قوي تـر از هنگـامی   کمی از آن میوه خوردم و دوباره قوت یافتم؛ نیرویی چندین . پیوند به زمین افتاد
که کسی بی جهت به داشته هاي به حق دیگري حسادت می کند و از وجود خـود کـم مـی کنـد تـا مـرا       

فقـط یـک   .تا در این طرف کوه بتوانم به دور از هر انسانی بمـانم مسپس راهی کوه صلح شد. سیراب کند
.مشکل وجود دارد

؟ چه مشکلی؟!مشکل-

ي صد متري ام می رسد احساس ضعف می کنم و از قـدرتم بـه شـکلی جـان     وقتی به فاصله... مرشد -
تنها محدوده اي که در آن، انسان هاي بـا احسـاس زنـدگی مـی کننـد روسـتاهایی       .فرسا کاسته می شود

هستند که گرداگرد کوه صلح را پر کرده اند اما با وجود حضور مرشد نمی توانم از حس هاي منفـی آن هـا   
.تغذیه کنم

ر او چه نیرویی دارد؟مگ-

آن ها قابلیت هـایی دارنـد   . در بین تمام فرقه هایی که در گذشته وجود داشته اند مرشدها قوي ترین اند-
. که دیگران از آن بی بهره اند

. با او برخورد داشته ام. درست است-

!پس آن چه دیده ام فقط بخشی از قابلیت هاي او بوده است-:با خود فکر کرد

فقط یک مرشد پا به دنیا می گذارد و هرچند براي رسیدن به این مقام سـال هـاي   یک بار، هر صد سال -
براي رستگاري ابـدي و جاویـدان و   . مرشد به دنیا می آیداز ابتدا قع سال زهر گس زهد می نوشد اما در وا

انسان ها نداي او را بشنوند و او را دنبال کنند که تا به در واقع به پا داشتن بهشت حقیقی فقط کافی است،
به محض آن که فهمیده من بـه  مرشد که تو با آن مالقاتی داشته ايآخرین. حال این اتفاق نیفتاده است
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کوه خارج را رها کرد و به این جا آمد تا اجازه ندهد از محدوده در روستاکوه صلح پناه برده ام، زندگی خود 
. یک انسان ضربه بزنمحتی به براي بار دیگر شوم و 

سپس براي رهـا شـدن از بنـد مکـر     . روآن لحظه اي درنگ کرد و دوباره حرف هاي مرشد را مرور کرد
خب بانوي افسانه اي و زیبا باید بگویم پس از شـنیدن گفتـه هایـت    -:گفت. فکري به ذهنش رسید،صور

.طوري که دوست دارم هرچه دارم رها کنم تا با تو باشممرا شدیدا به خود عالقه مند کرده اي به

.می توانی حرفت را ثابت کنی-

مرا از این حالت فالجت برهان و به باالي دره برسان تا راه بازگشـت را پـیش بگیـرم و بـه     . صد در صد-
برایـت از  هرچه قـدر توانسـتم  . روییدن میوه ي پیوند را در خاطر دارمیمکانموقعیت . دشت حایل برگردم

بعد از آن من و تو می توانیم براي همیشه، در آسودگی و شادي کنار هـم زنـدگی   . میوه ي پیوند می آورم
و حـس شـوخ   ظاهرت همین باشد،برمی خیزمتو از خواب البته به شرطی که هر روز، وقتی در کنار.کنیم

!طبعی ات گل نکند

فته بود و با دهانی گشوده و چشمانی برق افتـاده روآن  ذوق و شوقی وصف ناپذیر سراپاي صور را فرا گر
و می توانیم تا ابد کنار هـم  من و ت... عشق زندگیم . مطمئن باش عزیزم-:خندید و گفت. را نظاره می کرد

همیشه مرا به ایـن صـورت و حتـی زیبـاتر و     . حتی براي یک لحظه ظاهر واقعی ام را نخواهی دید. بمانیم
!ترکت نکنم و هیچ وقت تو را نکشمم هیچ وقتهقول می د. درخشان تر می بینی

تـابش مالیـم آفتـاب    زیـر  اقیـانوس چشـمانش   . خ شده بود و لب هایش برق می زدگونه هاي صور سر
زیبایی جمالش هزار برابر شده بود و یک . ، رسیده بودچشمان روآنمرجانی و نرم خاكدرخشان به ساحل

روآن هـیچ  ... لمس لب هایش مرده را زنده می کـرد امـا   . جنون بکشاندنگاهش کافی بود تا شهري را به
را به خرخره ي نرم او گره زده بـود و  دیده اش. فقط به یک چیز فکر می کردحسی نسبت به او نداشت و

صور با چشمان بسته لب هایش را جمع کـرد  . می کردي بریدن آماده با سابیدن روي هم، دندان هایش را 
چند دقیقه اي بوسه فقط تقال می کرد تا از فلجی بیرون بیایـد و  روآن اما در مدت. روآن گذاشتو بر لبان

-:صـور گفـت  . صور از او جدا شد ولی او هم چنان بی حرکت مانـده بـود  . فایده نداشت. کار را یکسره کند
ذار اول کـاري  عشق زندگیم، تمام وجودم، گرماي نفسم خودم تو را تا پاي کوه همراهی می کـنم امـا بگـ   

.ناتمام را به انتها برسانم
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کمـان و  . به محض کنده شدن او از زمین عضـالت روآن بـه کـار افتادنـد    . به هوا برخاست و پرواز کرد
به محض آن که خود را به لبه ي پرتگاه رساند چشمانش را . تیردان را به شانه انداخت و از دامنه باال رفت

ره شده بـود و از  جاي جاي بدن ژوآن زخمی و پا. صلیب شده بود، متمرکز کردژوآن در آن که بر نقطه اي 
از روآن بـر زمـین   صور چند متر آن طرف تر. بیهوش شده بود و سرش به زیر افتاده بود. او خون می بارید

بـه قاعـده   در یک دست خنجري کوچک. کامال عریان بود. و دستش را تکیه گاه سر کرده بوددراز کشیده 
خنـدان بـود و از   . می گرفـت دوباره خنجر را به باال پرت می کرد و . لبه هاي تیز و برنده داشتیره باي دا

خنجر داخل گوشت و استخوان ژوآن شـد،  . خنجر را به سمت ژوآن پرت کرد. این کار لذت فراوان می برد
-صـور فینیعنـی دسـت باریـک و بـر    –به تخته سنگ پشتش برخورد کرد و دوباره به جایگـاه نخسـتش   

به محض آن که متوجـه حضـور روآن شـد، از جـا     . صور هم چون کودکی خردسال شعفناك بود. بازگشت
سپس دسـتش را بـر سـینه اش گذاشـت و سـطح آن را      . بازیگوشانه با طره ي مویش بازي کرد. برخاست

د و در نهایت بعد آن را به آرامی روي سطح بدنش پایین آورد، در ناحیه ي رانش کمی بازي کر. لمس کرد
بیـا کـار   . بیا عزیزم، هنوز زنده است-:خنجر را رو به روآن گرفت و گفت. البه الي خرمن مویش فرو کرد

.شودرا تمام کن تا براي همیشه این بدن متعلق به تو 

تا می دانست می خواهد چه بکند اما لحظه اي درنگ کرد . روآن نفسی عمیق کشید و در خود فرو رفت
احساسی که اکنون نسبت به ژوآن پیدا کرده بود، بسیار فراتـر از  . خشم این کار را انجام نداده باشداز روي 

در همین لحظه یک بسته از آسـمان  . آن بود که بخواهد فقط از روي خشم انتقام، جالد او را تکه پاره کند
روي آن . سته را وارسی کـرد آن طرف ب. یک تیر زرین به بسته چسبیده بود. جلوي پاي روآن به زمین افتاد

...بخشش یا اعدام . انتخاب مال توست: نوشته شده بود

...انتخابم را کرده ام -

. بـراي یـک لحظـه آسـمان را نگـاه کـرد      . زه را تا جایی که توان داشت کشـید . تیر را در کمان قرار داد
. گـره زد را به تختـه سـنگ پشـتش،   اوتیر قلب صور را درید و. تیر را رها کردو . اکنون تماشا کن-:گفت

اصلی بدنش به همان شکل شیطانی و سیاه . خون از قلبش فواره زد و سطح زیرپایش را یکدست سیاه کرد
.مولکول هاي هوا گم شدند لحظه بخار شد و ال به اليبازگشت و پس از چاش 

به . با گام هایی محکم، خود را به بقایاي جسد او رساند. آرام نشده بودروآن حتی پس از کشتن صور نیز
در جواهر ارغوانی رنگ بـود و  . از او نمانده بودن چیز دیگريجز مایه ي سیاه رنگ و تکه جواهري درخشا
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قـالبی طالیـی المـاس کـاري     نگـین را  . بودچسبیده به هممچ دستدو نگینی غول آسا به اندازه ي واقع 
به سمت ژوآن نیمه سپس چرخید. جواهر را برداشت و به زحمت در جیبش فرو کرد. در بر گرفته بود،شده
یـک  . ژوآن با مشـقت و زحمـت سـرش را کمـی بـاال آورد     . بر زبان آوردزنان، سه بار فریاداو رامنا. جان

شانه ي تأییـد  لبخندي کم رمق زد و سرش را به ن. کم گشوده می شدشمش کور شده بود و دیگري نیزچ
تیر داخل تیردان را در آن قرار داد و قلب ژوآن را نشـانه  . روآن بدون معطلی کمان را آماده کرد. پایین آورد

. گرفت

پس از چند دقیقه جست و جو، در طرف دیگر سطح باالي پرتگاه، مسیري بسـیار باریـک و کـم شـیب     
راهی مسیر باریک خـاکی  . د و دیگر ژوآن را نگاه نکردکمان را به دره پرتاب کر. براي پایین رفتن پیدا کرد

.تا هرچه زودتر از آن مکان خارج شودشد
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فصل یازدهم

ز پـیش  . ارتفاع کف تا سقف طبقه ي دوم قسمت باالیی ساختمان، حدودا دو برابر طبقه ي پیشـین بـود  
خود حساب کرد باید دوبرابر مرحله ي قبلی تالش کند تا بتواند به طبقـه ي انتهـایی و زیـر اتـاق فرمـان      

پـس از  . حت کننـد دست مونرو را گرفت و او را به یکی از اتاق هاي سه وجهی برد تـا کمـی اسـترا   . برسد
بـه آن  . ز در فکر فـرو رفـت  . نشستندمقابل یک دیگر در دم در ورودي، پشت میز و سفارش دسر و شراب 

T-13نمی دانست چـه مـدت اسـت در آن سـاختمان و در میـان مـردم       . چه بر سرش رفته بود فکر کرد
ـ  . زندگی می کند اما اکنون احساس می کرد یکی از آن ها شده است در مـورد ماهیـت   ود کـه اولین بـار ب

مردم ایـن سـرزمین او را بـدون هـیچ سـؤال و      . رفتمی با خود کلنجار . شده بودعملیات اش دچار تردید
او . بخشـیده بودنـد  بـا خـود،   جوابی پذیرفته بودند؛ جزوي از خود حساب کرده بودند و به او هـویتی برابـر   

دوسـت داشـت همیشـه در    . انسان مـی آمـد  چشمش موجودي فراتر ازمونرو به. توانسته بود احساس کند
نمی توانست این ولی . دوستش می داشت،در یک کلمه. با وجود او احساس آرامش می کرد. باشدکنارش

اگر عشق مونرو را می پذیرفت ممکن بود در عملـی کـردن طـرح و    . دوست داشتن را به طور کامل بپذیرد
دو دل شـده  . رزمین دور دست گذاشته بود، خلل وارد شودپا به این س،نقشه اي که فقط به دلیل انجام آن

آرزو مـی کـرد شخصـی قابـل اعتمـاد و بـا       . می خواست تصمیمی قطع بگیرد اما قادر به این کار نبود. بود
ریت فوق سري او فقـط هیئـت   از ماهیت مأمو؟!اما مگر می شد. تجربه سراغ داشت تا از او مشورت بگیرد

گفته بودند سري نگه داشتن این مأموریت در نهایـت بـه نفـع    . خبر داشتند-نفریعنی کم تر از ده –رییسه 
امري که جاسوس در پـی آن  . این همه ي ماجرا نبودتازه نمی خواهند کسی را بترسانند و . انسان ها است

کسی نمی دانست شرایط زمین چه قدر وخیم اسـت و بـه نظـر    . بود نیز از گوش انسان ها پوشیده شده بود
. اسـت تـر  بسـیار خطرنـاك  ، از خـود تـرس  ا کسی نباید از این وضعیت مطلع شود زیرا ترس از ترسرؤس

و خون دادن هاي فراوان در زمین حاکم شـده اسـت در یـک روز بـه هـم      ممکن است نظمی که با جنگ
! وقتی امید از بین می رود، زندگی از بین می رود؛ حتی پیش از آن که واقعا از بین برود. بریزد

پس از ورودش به ساختمان این اولـین  . کنده می شداز جا سرش سنگین شده بود و از شدت درد داشت 
با حس لمس انگشتان باریک مونرو بر چانـه اش بـه خـود    . ي بود که عضوي از بدنش دردمند شده بودبار

مـونرو کـه زیـر    نگاهش را از سطح میز به چهره ي خندان . آمد و همه ي افکار پریشانش را فراموش کرد
عزیزم چرا انقدر تو خودت هستی؟ چه چیزي فکـرت  -:مونرو گفت. نور طالیی المپ می درخشید، گره زد

را مشغول کرده است؟
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دست بـه  . خود را جمع و جور کرد و به پشتی صندلی تکیه زد. جاسوس از شنیدن این پرسش یکه خورد
میـز  را باز کرد و آن ها را روي دسـتان مـونرو، بـر    گره دستانش. نه شد و خواست پاسخی کوبنده بدهدسی

لبخند زد و تصمیم گرفت عالرغم میل شدیدش بـراي حـرف زدن در مـورد    . شدقرار داد و مشغول نوازش
در حـال  .بحث را عوض کنـد ، و ذهن و قلب او را تسخیر کرده استآن موضوع با کسی که بخشی از فکر 

. لب هایش را بیش تـر گشـود  . یم هاي مهم را به بعد موکول کندتصملحظه، لذت ببرد وآرامشحاضر از
.کمی سفر پر ماجرایمان را پیش خود مرور می کردم. مهم نیست عزیزم-:گفت

.باورت نمی شود اگر بگویم که این روزها بدون شک، بهترین روزهاي زندگیم بوده اند-

.باورم می شود زیرا براي من هم دقیقا همین طور بوده است-

. صحبت کنیممان با شنیدن آهنگی دل نواز با یک دیگربیا هم ز. یک فکر خوب دارم-

جمله با هم صحبت کرده چند من و تو بدون آن که تا به حال، بیش از . خیلی جالب است. کامال موافقم-
.داریممطلق باشیم، هم دیگر را درك می کنیم و در کنار هم حس آرامش 

روز اول را بـه خـاطر  . براي خود من هم خیلی عجیب است. حس آرامش مطلقعنیی... بله حس داریم-
داري؟

.بله-

نـه مـی دانسـتم    . مقبل از دیدن تو و از بار مسئولیتی که به دوشم گذاشته شده بود، خیلی مضطرب بـود -
حض رو بـه رو  اما به م! می دانستم زمینی ها چه موجوداتی هستندحتی دقیقا چه کار باید انجام دهم و نه 

ولی به نوعی هم از تو می ترسیدم زیـرا هـیچ   . قلب و روحم را فرا گرفت،اطمینانسرشار س حشدن با تو
.یک از رفتارت قابل پیش بینی نبود

اما به مرور زمان همان اندك ترس هـم  -:مونرو ادامه داد. ز خندید و دست مونرو را در دستش فشار داد
.وجودم را فرا گرفتخالص تا جایی پیش رفت که امید . جاي خود را به حس اطمینان و آرامش داد

؟ !امید-

ه زنـدگی خـوش و خـرم کنـار جفـت      امید به فرداي بهتر، امید به روزهاي سراسر شادي، امید ب. بله امید-
.زندگیم
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اوایل . دوست دارم راستش را به تو بگویم. براي من هم دقیقا همین طور بوده است. بله دقیقا. آهان امید-
فقط امیدوارم بودم در اجراي وظایفم اخالل ایجاد نکنی و جلـوي دسـت و   . هیچ حسی نسبت به تو نداشتم

. یعنی فکر می کردم وابسـته شـدم  . باید بگویم شدیدا به تو وابسته شدمتاما بعد از چند وق. پایم را نگیري
.در واقع عاشقت شده بودم... در واقع . خودم را با این فکر گول می زدم

اشـک  . پـایین انـداخت  کمی در خود جمع شد و سرش را . ي مونرو سرخ شد و چشمانش درخشیدگونه 
.عاشقت هستم-:ور شنیده می شد گفتبا صدایی آهسته که به ز. چشمانش جاري شد

.من هم عاشقت هستم-

بـا دسـتش   . روي زمین نشست و به بـاال نگـاه کـرد   . سپس ز از صندلی خود برخاست و نزد مونرو رفت
گونه ي مونرو و سپس لبش را بوسید و در گوشش زمزمـه  . اشک هاي مونرو را از روي گونه اش پاك کرد

را فراتـر از  اکنـون خـود   . زندگیم به کل دگرگـون شـده اسـت   . ه من داديممنونم که این حس را ب-:کرد
.پیش از این فکر می کردم زنده بوده ام. وجود دارم و نفس می کشم. می بینمپنداشته هایم،

.کاري بکنیمبیا -:سپس هیجان زده گفت

چه کار کنیم؟-

.ده بخریم و سفر کنیممروارید ها را به بازار ببریم و با پول آن ها یک کشتی پرن-

کدام مروارید ها؟-

.همین ها که روي انگشت هاي من است-

. ز سـر جـاي خـودش بازگشـت    . دست ز را بوسید و سرش را باال آورد. گریه ي مونرو به خنده بدل شد
خب جناب المپ همان طور که مـی بینیـد ایـن    -:مؤدبانه گفتسرش را به سمت المپ گرفت و با لحنی 

الخره خندیدند و این یعنی می توانیم یک موزیک مالیم گـوش کنـیم و کمـی در سـکوت، شـراب      خانم ب
...بگذار ببینم آهنگ . بخوریم

یکی از آهنگ هایی که وصف آن را در دایرة المعارفش خوانده و حدودا صد و هفتاد یا هشتاد سال پیش 
.ساخته شده بود، به خاطرش آمد
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.را برایمان پخش کن(Stationary Travelor)تگاهی مسافر ایس. آهان یادم آمد-

دیگر را میهمان لبخنـد و نـوازش مهربانانـه ي خـود مـی      یقی پخش شد و آن ها در حالی که یکموس
چند دقیقه در همان حالت سرخوشی و آرامش خیـال مطلـق سـپري    . کردند، مشغول نوشیدن شراب شدند

.اج کنیمبیا با هم ازدو-:مونرو شتابزده گفت. شد

را بر سینه مشتش. با شنیدن این جمله ز یکه خورد و شرابی که در دهان قرقره می کرد، به حلقش پرید
او . اکنون مسائل بسیار پیچیده تر از پـیش شـده بودنـد   . آمدند نفس عمیق کشید تا حالش سر جاچ. کوبید

تصمیم گرفته بود در این لحظه به آینده فکر نکند اما با مطرح شدن پیشنهاد ازدواج از سوي مـونرو، همـه   
بدتر از همه این بـود کـه بـا ایـن     . یک باره ذهن ز را پر کردندبه ي افکار پریشان و راه حل هاي مختلف 

گـره  . بود که دست او را از رسیدن به مونرو کوتـاه مـی کـرد   د موافق بود اما گره اي در آنر صکار، صد د
پشـتش را بـه آن کـرده    .ساز قرار گرفته بودراهی سرنوشت بر سر یک دو . چیزي نبود جز انجام مأموریت

راه حلـی فرسنگ ها فاصـله داشـتند،   مه که با او گرداب بود و تالش می کرد پشت کوه هاي فرو رفته در 
دوسـت دارم هرچـه   ... موافقم ... یعنی ... خب بله -:گفت. با ضربه ي مونرو به شانه اش به خود آمد. بیابد

...زودتر با هم ازدواج کنیم اما 

.براي این کار کمی زود است. می فهمم. نگران نباش-

بل از تو ممنونم که تا این از صمیم ق. دقیقا-:گفت. ز نفسی از سر آسودگی کشید و در صندلی فرو رفت
.اندازه مرا درك می کنی

هر وقت تو . با تمام وجود دوستت دارم و زمانش را به تو واگذار می کنم. این چه حرفی است که می زنی-
.آماده بودي ازدواج می کنیم

است که شاید زمان بسیار کم تر از آن چیزي. چه واژه ي غریبی. هه!! زمان-:جاسوس با خود فکر کرد
.تصورش را می کنی

نـه  . نکند واقعا زمان به پایان برسد و من موفق به انتخاب نشوم-:را به دست گرفتشز رشته ي افکار
در هـر صـورت   . جان هاي بیشماري به تصمیم من وابسته اسـت . باید تکلیفم را با خودم مشخص کنم. نه
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از ابتدا این کار را پذیرفتم وقتی می دانستم نتیجه اش چرا؟ چرا . براي عده اي زمان دارد به پایان می رسد
؟ !چه خواهد بود

ماقبـل تـاریخ احسـاس    آن موقع مثـل انسـان هـاي   . خب معلوم است دیگر احمق-:جاسوس فکر کرد
.فقط هدف مهم بود. همه چیز ساده بود! نداشتی

اکنـون بایـد بـه بهـاي جانمـان      . یمما از ابتدا اشتباه کرد. هدف؟ کل هدف بی معنی است-:ز فکر کرد
خـود را  ارزشـمند  این بیچاره ها چه گناهی کرده اند که باید به تاوان اشتباه ما جـان  . تاوانش را پس بدهیم

.واقعا بی معنی است. پیشه کنند

به تو چه ربطی دارد؟ مگر تو نسبت به وظیفـه و مسـئولیتی کـه بـر     . بی معنی باشد-:جاسوس فکر کرد
.ه تعهد نداري؟ پاي حرف و تصمیمی که از ابتدا گرفته بودي بمان و به آن عمل کناشته شددوشت گذ

می خواهم هنگام خـواب دسـتت را   . بیا در کنار من بخواب. خوابم می آید. خیلی خسته ام-:مونرو گفت
.بگیرم

.هرچه باشد روز پر هیجانی را پشت سر گذاشته ایم. بیا عزیزم-

چشمان ز نیز سـنگین  . مونرو چشمانش را بست. دند و دست در دست یک دیگر کردندروي تخت ولو ش
راستی نمی خـواهی در مـورد گذشـته ات بـا دووي بـه مـن       -:کنجکاوانه گفت. خمیازه کشید. شده بودند

حتما خاطرات بسیار زیادي با هم داشته ایـد کـه حاضـر    . بگویی؟ می دانی حرف هایش مرا به فکر فرو برد
.ن گونه تو را دوباره تصاحب کندشده ای

بگـذار  . خیلـی خسـته ام  . عزیزم-:مونرو مضطرب شد اما خونسردیش را حفظ کرد و با لحنی لوس گفت
.در فرصتی مناسب هرچه پیش آمده را به تو می گویم. بخوابم

.راستی چیز دیگري هم گفت-

چه گفت؟-

.که به تو اعتماد نکنم-
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این حرفش یا از سر جنـون و یـا   . ؟ عزیزم خودت باید فهمیده باشی که او آدم نرمالی نبوده و نیست!چی-
به هر حال هرچه بـوده تمـام شـده    . در گذشته شخص بهتري بود. از رذالتی است که وجودش را فرا گرفته

. تمام حواسم پیش تو است. اکنون فقط تو برایم اهمیت داري. است

. اش از جـا پریـد و در جـا ایسـتاد    ز با تکان هـاي شـدید شـانه   . انشان را بستند و خوابیدندکم کم چشم
.مقابلش قرار داشت و پوزخند می زدشخصی کوتاه قد و فربه در 

مرا به خاطر می آورید؟. دانر هستم-

هم طبقه ایم؟. شما یکی از مدیران عالی رتبه هستید. به خاطر می آورم. ؟ اوه بله!دانر-

. نه ولی به زودي می شویم-

-:گفت. کردیده بود، با نگاه حریصانه اش براندازدانر تخت و مونرو را که در آرامش مطلق روي آن خواب
انگار خیلی به شما خوش می گذرد؟

از نظر شما اشکالی دارد؟-

.من و تو در یک جبهه قرار داریم. و جوانبا من این گونه سخن نگ-

ی شما هم زمینی هستید؟یعن... یعنی -

.و اگر بشود دوباره خواهم شدبوده و هستمیسالی که این جا بوده ام زمینتمام مدت پنج. بله-

.و لب هایتان کوچک استبزرگ T-13ولی چشم و گوش شما هم مثل سایر ساکنین ... ولی -

براي ایـن  . پس از چند وقت که این جا بمانی، ظاهرت مانند دیگران می شود! خب چه کار می شود کرد-
اگر آن را به نحو احسـنت بـه انجـام    . می خواهم تو را به یک مأموریت بفرستم. ي نیستتغییر شکل، گزیر

نم تا به اتاق فرمان پس از آن هم خودم کمکت می ک. برسانی می توانی بپري و به طبقه ي انتهایی برسی
.راه پیدا کنی و کار را تمام کنی

. حـاظرم -:گفـت . جاسوس به خاطر آورد براي چه منظوري از ابتدا در ساختمان ساکن شده بـوده اسـت  
باید چه کنم؟
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خلبـان اش  . یک جت حمل و نقل بین منطقه اي آمـاده ي پـرواز اسـت   . دنبالم بیاعشقت را بیدار کن و -
به او گفته ام که تو قصد انجـام تحقیقـات میـدانی و انجـام نخسـتین مأموریـت خـارج از        . معطل تو است

. ساختمانت را داري

مونرو برخاست و مـو و سـر و   . دانر از اتاق خارج شده بود. ز به آرامی مونرو را تکان داد و او را بیدار کرد
بدنـه ي جـت   . سـوار شـدند  پلکانی جتز ا. به همراه ز خارج شد و به تراس رفت. وضع خود را مرتب کرد

سه ردیف باله ي پهن در طـرفین و دو بالـه ي باریـک و    . و نوکش انحنایی تند داشتهیئتی بیضی شکل 
در . حضور نداشـت شخص دیگري به جز آن دو در فضاي مخصوص مسافران. باالي خود داشتنوك تیز 

و مونرو کنار هم نشسـتند و دستشـان را در   ز . اتاقک مسافران دو ردیف صندلی رو به روي هم قرار داشت
پس از چند دقیقه در ارتفاعی نسبتا زیاد قرار داشتند و بـا سـرعتی خیـره کننـده     . دست یک دیگر گره زدند

با آن ها دست داد و در مقابلشـان . از کابین خلبان بیرون آمدیک خانم میان سال قد بلند . پرواز می کردند
ز و مونروي عزیز، مقصد مـا  -:گفت. و رنگ مویش یاسی بودبه تن کردهو شلوار قرمز رنگ کت. نشست

شده است که عده اي وحشـی بـا توانـایی   گزارش . است1جنگل هاي انبوه و دست نخورده ي منطقه ي 
را به اسارت گرفتـه  2تعقل کم از جنگل ها بیرون آمده اند و عده اي از ساکنین دهکده اي در مرز منطقه 

دانر به من گفت که تو قصـد ارزیـابی موقعیـت را    . ص نیست می خواهند با آن ها چه بکنندهنوز مشخ. اند
.داري و می خواهی شرایط را تحت کنترل خودت در بیاوري تا با بهترین روش اسرا را آزاد کنی

این وحشی ها اهل کجا هستند؟-

خوردن میوه هاي عجیـب و غریـب   شاید از ابتدا در جنگل هاي منطقه ساکن بوده اند و با. معلوم نیست-
. این مورد در تاریخ سیاره بی مانند است.درختان، به این شکل در آمده و خوي حیوانی پیدا کرده اند

حرف حسابشان چیست؟-

. ولی این را فهمیده ایم که مذاکره پذیر نیستند و به هیچ وجه قصد مصالحه ندارند. هنوز نمی دانیم-

ان چه قدر است؟تعداد گروگان هایش-

.سه تا از آن ها کودك هستند. نه نفر-

؟نکند آدم خور هستند-
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یک نکته ي دیگر هم بگویم که یک مرد میانسال سرکرده ي گروهشان اسـت و آن هـا   . فکر نمی کنم-
.را رهبري می کند

. خب به ارتش بگویید به آن ها یورش ببرد و نابودشان کند-

.نیازي به وجود ارتش حس نمی کنیم. این جا ارتشی وجود ندارد-:زن خندید و گفت

یاره اي قصد نابودي شما را داشـته باشـد  پس چگونه از خودتان در مقابل مهاجمان دفاع می کنید؟ اگر س-
چه کار انجام می دهید؟

اعی خودکـار داراي بـرد   ساختمان مرکزي به کمک عده اي مهندس خبره توانسته است سالح هاي دفـ -
کهکشانی تولید کند که تنها با فشار دادن یک دکمه فعال می شوند و مـی تواننـد در یـک لحظـه تمـامی      

تـا وقتـی کـه    . سالح ها غیر فعال شده اندبنا به تصمیم مدیر کل همه ي... اما . دنمتجاوزین را منهدم کن
البته همه ي آن سالح ها تنها با صدور . ده کردمدیر کل تشخیص نداده است هم نمی توان از آن ها استفا

. یک فرمان از اتاق فرمان، دوباره فعال می شوند

امنیت درون منطقه اي چه طور؟-

تا به حال در تاریخچه ي این سیاره هیچ مورد بزه کاري گزارش نشـده اسـت پـس نیـازي بـه تشـکیل       -
امیت ارزي در مناطق مرزي، عـده اي از خـود اهـالی    البته براي پاسداري از تم. نیروي انتظامی وجود ندارد

سالحشـان نیـز مسلسـل    . اکثر آن هـا زن هسـتند  . داوطلب شده اند تا به عنوان نگهبان انجام وظیفه کنند
.هاي دست ساز خودشان است

حقوقشان از کجا تأمین می شود؟-

ط مشی مسـائل مربـوط   ان مرکزي مدیریت خدرست است که ساختم. از کمک هاي اهالی همان منطقه-
به زندگی ساکنین را معین می کند اما در مورد نحـوه ي زنـدگی هـر یـک از سـاکنین منـاطق، خودشـان        

بایـد شـما   . مثل این که رسیدیم... مختارند بنا به امکانات و نیازهایشان هرطور صالح می دانند عمل کنند 
شرایط را بسنجید و اطالعات . انید عمل کنیدهر طور که صالح می د. را تنها بگذارم و به ساختمان برگردم

هم زمان عده ي بسیاري از کارکنـان در طبقـات   . بزنیدانید که مجبور نیستید دست به عملبد. جمع کنید
مشغول پژوهش براي یافتن بهترین راه حل هسـتند تـا   -هریک به فراخور برداشت خود از ماجرا–مختلف 
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روگان گیر ها متضرر جراحت یا خونریزي شود، مسئله فیصله پیـدا  بدون آن که هیچ یک از گروگان ها و گ
.کند

ز تـا بـه   . ز و مونرو از جت پیاده شدند و در مقابل خود، جنگلی انبوه از گیاهان و درختان مختلف دیدنـد 
ل تعداد زیادي از بوته ها، درختان و گ. حال این همه گونه ي گیاهی گوناگون را یک جا کنار هم ندیده بود

شـاخ و  . و گیاهان را براي اولین بار در زندگیش می دید و در نظرش بسیار عجیب و نامأنوس مـی نمودنـد  
پس از آن که بـه سـختی مسـافتی طـوالنی را     . برگ درختان را کنار زدند و آهسته در جنگل به راه افتادند

تـه ي میـوه ي پیونـد قـرار     بودر مقابلشـان هـزاران  . خشکیدندپیمودند به محوطه اي باز رسیدند و در جا 
مونرو مشغول . ه خاطر می کردرا می آزردد که چشم هر بیننده ايدرخشش میوه ها آن قدر زیاد بو. داشت

سر و کله ي شخصی سالح به دست از میان بوته هـاي بیشـمار و درهـم، پیـدا     . ماالندن چشم هایش شد
به محـض  . ردن میوه ي پیوند بوده استشخص متخاصم تا به حال بر زمین دراز کشیده و مشغول خو. شد

آن که متوجه حضور ز و مونرو شد، تکه ي باقی مانده از میوه در دهانش را تف کرد و سـالح را رو بـه آن   
ز بـه  . روي پاشنه چرخید و در جهت مخالف شروع به دویدن کرد. پس از چند لحظه درنگ کرد. ها گرفت

پـس از گـذر از میـان بوتـه هـاي میـوه ي       . دویدمسلحماند و خود در پی شخصمونرو گفت سر جایش ب
با دیدن دو جین آدم که از همه طرف سالح هایشان را به سمت او نشانه رفتـه  . پیوند، به دشتی فراخ رسید

و سر تـاس کـه پالسـی    ي با ریش بلند سپیداز میان آن ها پیرمرد. کنار رفتندمردان مسلح. بودند، ایستاد
عصایش را بلند کرد و بر سـر  سپس . بالخره آمد-:گفت. به ز رسید. جلو آمد،مندرس دور خود پیچیده بود
.ز کوبید و او را بیهوش کرد

بر باالي ایوانی چـوبین و  چند متر جلوتر از او و . دور و برش را نگاه کرد. چشمانش را به آهستگی گشود
هنگامی که متوجه به هـوش آمـدن ز شـد بـا     . زمین گذاشته بودبر عصایش را .تاده بودایس،، پیرمردکوتاه

.وقتش رسیده است-:صداي رسا گفت

چند متـر عقـب تـر از ایـوان     . و فریاد زدندشیان سالح هایشان را باال بردندپس از گفتن جمله ي او وح
زمین افتاده ، دست و پا بسته براز لبه ي آن مونرودر ناحیه اي. پرتگاه نیم دایره بودلبه محیط . پرتگاه بود

در طرف دیگر پرتگاه نیز سایر گروگـان هـا در   . بود و یک وحشی سالح به دست باالي سرش قرار داشت
ز سـرش را  . ودنـد عده اي وحشی آن ها را محاصره کـرده ب .به مونرو روي زمین افتاده بودندوضعیتی مشا

او نیز یک وحشی ایستاده بود و سالحش را به سمت سر او نشـانه گرفتـه   پشت . را ببیندشتشچرخاند تا پ
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بـه  از شـدت ضـربه فریـادش   . به محض چرخاندن سرش، وحشی با قنداق سالح به سـر او ضـربه زد  . بود
خوشبختانه دور پایش طناب پیچیـده نشـده   . دست بسته کاري انجام دهدت آسمان بلند شد اما نمی توانس

یـک  جنبشـی نامحسـوس  انـداخت و در  پشت به زمـین  خود را . ي به سرش رسیددر یک لحظه فکر. بود
هم زمان با شروع صحبت هاي پیرمرد مشغول پاره کردن طناب پیچیده شده دور . برداشتسنگ نوك تیز

می توانیم به نیابـت از  . دوستان بالخره لحظه ي شیرین انتقام فرا رسیده است-:پیرمرد گفت. شددستش 
دو مدیر و نه گروگان را قربانی کنیم و این گونه اعتراض خـود را بـه سـاختار    T-13ملعون همه ي اهالی 

.نامفهوم این سیاره نشان بدهیم

شما چه مرگتان اسـت؟ کجـاي وضـع ایـن سـیاره      -:گفتنا به وضع موجود، با صدایی خشمگینز بی اعت
؟مشکل دارد؟ مگر چه اتفاقی افتاده است که خود را راضی به انجام این جنایت بی رحمانه کرده اید

همه ي ما در گذشته از کارمندان ساختمان مرکزي بوده ایـم و روز و شـب بـا تمـام     . دهانت را ببند نفهم-
از خانه و کاشـانه ي خـود   . نمان کار کرده ایم اما چه نصیبمان شد؟ هیچوجود براي خیر و صالح هم وطنا

دیگر در خانـه ي خـود   . ما را مثل تفاله بیرون انداختند. هیچ چیزي نصیبمان شددست شستیم و در عوض 
. به این جنگل پناه آوردیم و صد و اندي سال گذشته را به آرامی پشت سر گذاشتیم. نیز جایگاهی نداشتیم

. نمـی شـود  نیـز  اخراج ان مرکزي استخدام نمی شود، همان طور که کسی در ساختم. خرف می گوییمز-
! چه قدر موجودات پسـت و قابـل ترحمـی هسـتید    . شما به دلیل بی کفایتی خودتان از آن جا بیرون آمدید

ـ   راد را در نتوانستید پس از مهاجرت خود را با حال و هواي این شبه بهشت، وفق دهید و به جاي آن کـه ای
لیاقت این همه سال زندگی را نداشته . واقعا برایتان متأسفم. ید آن را از ساختار مدیریت دیدیدخودتان بجوی

مثال قرار است بـا  . به هدر داده اید-راترین عنصر حیات در همه ي سیاراتاین مهم –اید و فقط اکسیژن 
بدا بـه حـال شـما کـه ایـن      ؟ست دارید بشودکشتن ما چه اتفاقی بیافتد؟ وضعیت همان طوري که شما دو

شـما  . جـز نیسـتی نیسـت   ،سازنده مقاومـت کنـد  هر کسی که در مقابل تغییر سرنوشت. گونه می اندیشید
اگـر  . هسـت اما هنـوز هـم فرصـت   . دفرصت را تهدید تلقی کردید و روح بلند قدر خود را به پستی کشاندی

. زمین بگذارید کسی با شما کاري نخواهد داشـت حتان را برمطمئنم اگر سال. گردیدبخواهید می توانید باز
.می توانم این را تضمین کنم. برایتان شغل و خانه فراهم می شودحتی از شما حمایت می شود و 

.یاوه گویی بس است-
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فنگ را به شدت به سـر ز کوبیـد و ز را   او یک بار دیگر قنداق ت. پیرمرد به وحشی پشت سر ز اشاره کرد
پیرمـرد  . سپس سـریع نقشـه اش را مـرور کـرد    . ز از فرصت استفاده کرد و طناب را برید. کردزمین قشن

دوستان می بینید چگونه این سوسک منزجر کننده در لحظات پیش از مـرگش نیـز نیرنـگ بـازي     -:گفت
پس از آن دستیارش و به دنبال آن دیگر اسرا به قعر دره پرت . سر او متالشی می شودتدا اب.پیشه می کند

. می شوند و اثري از آن ها باقی نخواهد ماند

پیش خود فکر کرد ابتدا سر وقت اسیران . تا خواست آن را پایین بیاورد ز پرید. سپس دستش را باال آورد
که به مونرو داشت تصمیم گرفته بـود،  با وجود عشق بی حدي. دبرهانمونرو را برود و پس از نجات آن ها 

زیرا فکر می کرد احتمال دارد از این سـه کـودك سـه مـونروي     . ریسک کند و اول کودکان را نجات دهد
به محض پریدن او همه ي وحشی ها سـر  .دیگر یا حتی انسان هایی بسیار بلندمرتبه تر از او ساخته شوند

در میان بهت وحشی . باورشان نمی شد اسیر، باالي سرشان به پرواز درآمده است.دندجایشان میخکوب ش
یکی از سـالح هایشـان را برداشـت و مشـغول     . با یک لگد وحشی ها را به دره پرت کرد. ها به اسرا رسید

. و دسـت بـه کـار شـدند    شی ها از حالت انجماد بیرون آمدهتازه با شلیک کردن ز دیگر وح. تیراندازي شد
برد و به آن ها گفت همان جـا  ،پشت یک تخته سنگ بزرگ که در همان نزدیک قرار داشتریع اسرا راس

سپس بی اختیار سه بار کلمه ي هو را تکرار کرد و با یک پرش خود را به ایوان و پشت سر پیرمـرد  . بمانند
سریع این . ذاشتگیک دستش را دور خرخره ي او انداخت و با دست دیگرش سالح را روي سرش . رساند

فریـاد  . وقتی فهمید او هنوز زنده است نفسی راحـت کشـید  . طرف و آن طرف را نگاه کرد تا مونرو را بیابد
با من بـه منطقـه ي   . دوستان، نیازي نیست جان خود را براي سخنان گزاف این پیرمرد ببازید-:گفتزنان 

سی براي اعمال گذشته تـان شـما را مـورد    ک. قول می دهم براي همه تان جاي کافی باشد. مرکزي بیایید
.فقط کافی است سالح هایتان را بر زمین بگذارید و مرا دنبال کنید. نخواهد دادقرار بازخواست 

نیم خیز شدند تا سالح هایشان را بر زمین بگذارند کـه  . وحشی ها مردد شدند و یک دیگر را نگاه کردند
. و را بکشیدا. دروغ می گوید-:پیرمرد به سختی گفت

به محض آن که وحشی ها سالح هایشان را به سمت ز نشانه گرفتند، او با یـک حرکـت دسـت گـردن     
به هوا پرید و در حالی که این طرف و آن طرف می رفت با بارش گلوله همه ي وحشی . پیرمرد را شکست

اسرا را کر فضا را گوشلیک ها حمام خون راه افتاده بود و صداي ش. آوردرها را یکی پس از دیگري از پا د
آخرین گلوله شلیک شد و آخرین وحشـی  .؛ ز اما همه ي آن کارها را به اختیار خود انجام نمی دادکرده بود
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دسـت و  . زمـین نشسـت  جاسوس آرام پشت سر مـونرو بـر  . به زمین افتاد،که پشت سر مونرو ایستاده بود
پس از چنـد دقیقـه اسـرا از پشـت     . با تمام وجود به هم چسبیدند. پایش را باز کرد و او را در آغوش کشید

هق هق گریه سر داده بودند و بی وقفه تشکر می . تخته سنگ بیرون آمدند و جلوي پاي ز به زمین افتادند
جـت . ه ي اولی که در آن به زمـین نشسـته بـود، بـرد    ز آن ها را از زمین بلند کرد و با خود به نقط. کردند

به محـض دیـدن اسـرا    . همان زن قرمز پوش، لبخند به لب در مقابل پلکان جت ایستاده بود. بازگشته بود
به او گفت . مونرو نیز وارد شد، اما اجازه نداد ز وارد شود. یی کردآن ها را به داخل راهنمانزدشان شتافت و 
هنگام برخاستن جت بـراي  . ز منتظر ایستاده بود.خص مهمی قصد مالقات با او را داردمنتظر بماند زیرا ش

مرد همان مـدیر  . وقتی جت از زمین بلند شد متوجه حضور یک مرد در مقابلش شد. مونرو دست تکان داد
بـه  ز دستش را. به سمت ز گام برداشت. بر لب داشت که سرشار از آرامشی فرازمینی بودلبخندي . کل بود

به تو افتخار مـی  -:گفت. کشیدي مدیر کل دست ز را کنار زد و او را محکم در آغوش . سمت او دراز کرد
.کنم پسرم

ا فراي اختیار و هشیاري کامـل  یعنی در واقع همه ي آن کارها ر. کاري نکردم. باعث خوشحالی من است-
.انجام دادم

ین حالت ممکن و فقط به قصـد کمـک بـه دیگـران از     بگذار گفته ات را کامل کنم، در خالص تر. دقیقا-
.خودت و حتی عزیزترین کست گذشتی

شما از کجا می دانید؟-

.می دانی روزگاري من هم درست در جایگاه فعلی تو بوده ام. پسرم من همه چیز را در مورد تو می دانم-

...نمی فهمم یعنی می دانید که هدف من . گیج شده ام-

بعدا در مورد این قضـیه صـحبت مـی    .ی دانم در پی چه کاري به این سرزمین پا گذاشته ايبله دقیقا م-
تو با این فداکاري که چند دقیقـه پـیش از خـودت نشـان دادي دو     . بگذار دوباره به تو تبریک بگویم. کنیم

اتاق فرمـان  طبقه را در یک زمان زیر پا گذاشتی و اکنون می توانی پرواز کنان به مکان جدید کارت یعنی
.اصلی ساختمان بروي

...یعنی من -
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.بله-

.بیایید همین حاال برویم. نمی توانم صبر کنم-

هرچه باشـد اکنـون   . همان طور که این لحظه براي تو بسیار مهم است براي من هم هست. عجله نکن-
. بازنشسته شده ام و می توانم به آرزویم برسم

چیست؟می توانم بپرسم آرزویتان -

.دستم را بگیر-

راستی نامتان را به من نمی گویید؟-

.هستم-کوبان–من پدر بزرگت -

!؟ اما او که پنجاه سال پیش مرده است!!!پدر بزرگ من-

. دستم را بگیر و پرواز کن-

.ز دست کوبان را گرفت و شانه به شانه ي او به پرواز درآمد
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فصل دوازدهم

به هیچ کجا نرسیده اماروز تمام در بیابان راه رفته یک . نیمه جان شده بود و دیگر ناي راه رفتن نداشت
به هیچ وجه دلش نمی خواست پس از پشت سر گذاشتن آن همه ماجرا و از دست دادن رفـیقش ایـن   . بود

، خـود را درست لجظه اي که از مسیر باریک خاکی به پایین کوه رسـید . گونه و براي هیچ و پوچ تلف شود
شد دیگر به جز خاك طالیـی رنـگ   و پس از طوفان شنی که اسیرشیافت در بیابانی یک دست و پهناور 

انگار تا فرسنگ ها هیچ نوع دیگري از انواع طبیعت، هم چون کوه و دشـت و دریـا وجـود    . هیچ ندیده بود
هر ربع سـاعت یـا هـر نـیم     . خود فرو برده استفراخ دل کره ي زمین را در ندارد و گستره ي این بیابان، 

. می کـرد محیط را کامل غیر قابل تشخیص،اسه ي بیابانباد می پیچید و با بلند کردن م،ساعت یک بار
هرکـه پـیش از   . خبري از بسته هاي آسمانی نیز نبود. آن زمان بود که تا یک متر جلوتر هم دیده نمی شد

روآن نمی فهمید چـرا  . استاز این کار صرف نظر کرده، اکنوناین هواي گمشدگان این سرزمین را داشته
چیـزي جـز   باید نین راه طاقت فرسا، به جاي اندکی آرامش و آسودگی نصیبش پس از پشت سر گذاشتن ا

چند گام دیگر برداشت و . تازه تمام شده بودآخرین طوفان؟!تشنگی و گرسنگی باشددرد ماسه ي بیابان و 
دسـتانش را روي . مانـد نداخت و براي چند دقیقه همان گونه باقیسرش را پایین ا. روي زانو به زمین افتاد

نمـی خواسـت   . فکرش کار نمـی کـرد  . قرار داد و سپس روي زانوانش گذاشتلب خشک و تاول زده اش
مسیر بازگشت تا کوه پیشـین را در  گمان می کرد. بلند شد و برگشت. انرژي اش را با فکر کردن هدر دهد

د تلماسه نیـز  مان چنه. به جز چند تلماسه ي عریض و کم ارتفاع چیز دیگري دیده نمی شد. پیش رو دارد
از این گستردگی . کردنددر نقطه ي دیگري پهن می بساطشان را و پس از طوفان در هوا جاري می شدند

ـ با خود فکر می کرد چه شخص . بی معنی مسطح به ستوه آمده بود ! ردیا موجودي از این زمین بهره می ب
پرواز می کند و نـه خزنـده اي زیـر    نه پرنده اي بر فراز آن !حتی یک بزمجه در این مکان دیده نمی شود
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. نه حتی شخص دیگري هم چون من اسیر بی انتهایی آن شـده اسـت  ؛سطح خاکش تخم گذاري می کند
بـه کـار   و تالشم را براي بیرون آمدن از این جهنمحاضر بودم تمام فکر ... اگر فقط ذره اي آب می یافتم 

ه عمق خاك فرو بروم و زیر آن بخزم تا به سفره ي آب کاش می توانستم پرواز کنم یا مثال، مثال ب. بگیرم
. باید بنشینم و مچاله شوم.دوباره باد می آید. زیرزمینی برسم و پس از آن خود را درونش غرق کنم

ایـن بـار   طوفانقدرت . حلقه کردش پنهان کرد و دستش را دور آن به زمین نشست، سرش را بین زانوان
برخاست اما نمی توانسـت راسـتاي پیشـین حـرکتش را     . ا چند متر جا به جا کرداو ر. سهمگین تر شده بود

. تشخیص دهد

بـا توجـه بـه جهـت وزش بـاد و سـرعت       . متري باید سمت راستم باشداین تلماسه ي چند. بگذار ببینم
اما من که پس از بـاد بـه چـپ پـرت     . پشت سرم و در سمت چپ قرار داشته باشد... تقریبی آن حاال باید 

بـه هـیچ وجـه    ... ؟ اه !کنار هم قرار گرفته اند،چرا سه تلماسه در این فاصله ي نزدیک. باید آن باشد. شدم
. راستاي حرکتم را پیدا کنمنمی توانم 

. و بـه خورشـید خیـره شـد    سـرش را بـاال آورد  . حلقـه کـرد  انشبر زمین نشست و دستانش را دور زانو
دیده ي نادیـده اش را پـر   را بست و نور سپید مطلق چشمانش. نتوانست چشمانش را خیره به آن نگه دارد

آن قدر خیره ماند تـا از هـوش   . دوباره به خورشید خیره شد. چشمانش را گشود و همه جا را سپید دید. کرد
. رفت

صداي خنده ي یـک دختـر   . انگار کسی غلغلکش می داد. روي پوستش احساس مور مور شدن می کرد
موي طالیـی اش  . ر شددختر بچه دوان دوان و پشت به او خنده سر داد و دو. از جا برخاست. بچه را شنید

. کفش و لباس صورتی و شلواري سپید رنگ به تن کرده بود. یده می شد و باال پایین می افتادسایزمین بر
. روآن لنگ لنگان او را دنبال کرد. دو گوشواره ي بزرگ شبیه نگین ارغوانی صور، از دو گوشش آویزان بود

با کـف  . در خواب دیده بودپیش تر ان دختري بود که هم. دختر بچه یک لحظه ایستاد و رویش را برگرداند
اگر توانستی مرا بگیري؟-:دستش براي روآن بوسه فرستاد و گفت

سرعت گام هاي روآن بیشتر شد و تا چند متري دختر رسیده بـود  . دوباره بناي دویدن گذاشت و دور شد
او را در جهـت  . را از زمـین بلنـد کـرد   پس از چند ثانیه به طوفان بدل شد و روآن. که وزش باد شروع شد

سـر و صـورتش   . و دوباره در هوا معلق مـی شـد  بدنش به زمین کوبید. وزش خود همراه کرد و با خود برد
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حس می کـرد چنـد اسـتخوانش    . دست و پایش به شدت درد می کرد. جاري شده بودآنو خون از زخمی 
از آرنج در رفتـه  . آرامی دست راستش را حرکت دادبه . طوفان تمام شد و او به زمین نشست. شکسته است

بـه  و آن را از تن بیـرون  . کتش کامال پاره شده بود. با فشار دست دیگر، آن را جا انداخت و دراز کشید. بود
را پاره کند و دور دسـتش بپیچـد   رفت دنبال کت تا پارچه ي آن. می کرددستش درد . پرت کردگوشه اي 

؟بابایی دوستم نداري-:خند زد و گفتبل. چهار زانو بر زمین نشسته بود. یدکه دوباره دختربچه را د

.فقط همان جایی که هستی بایست تا پیشت بیایم. دارمچرا با تمام وجود دوستت-

. باید بروم و آن را پیدا کنم. خرسی ام را می خواهم... نه -

ود فکر می کرد جز دنبال کردن این دختـر بچـه کـه    با خ. روآن دوباره به دنبال او دوید. بلند شد و دوید
جـز آن کـه در گوشـه اي بنشـینم و منتظـر      . احتماال دختر خودم است، کار دیگري براي انجام دادن ندارم

. حس خوشحالی وجـود روآن را در بـر گرفـت   . ظاهر چند درخت و یک برکه از دور نمایان شد. مرگ باشم
گرفته بود تا به آن کمک کند سریع تر خود را تکان دهد و هر دستستش را که بیشتر می لنگید باپاي را

روآن به درخت هـا  . دختر بچه پشت یکی از درخت ها قایم شد. چه زودتر او را به آن تکه از بهشت برساند
دختـر  . روآن به اولین درخـت رسـید  . فاصله ي آن ها از هم نسبتا زیاد بود و تعدادشان بیشمار. نزدیک شد

اگر با مـن  . پدر بیا با هم بازي کنیم-:بازیگوشانه گفت. قایم شده بودیتر جلوتر از او پشت درختچندین م
. بازي کنی، دیگر احتیاجی به خرسی ام ندارم

مـی  قدم زدن بین درختان، شاديروآن هنگام. از پشت درخت بیرون آمد و پشت یک درخت دیگر رفت
هـیچ  . سـر از پـا نمـی شـناخت    قلبش به شدت می تپید و از بخت و اقبالی که نصیبش شده بـود،  . ریخت

. توجهی به دختر که جست و خیز می کرد و پشت درخت ها ایـن طـرف و آن طـرف مـی پریـد، نداشـت      
صدایی هیچ و جلوتر از او قرار داشت، متمرکز کرده بود و دیگرچشمانش را بر زاللی آب برکه که چند متر

. بـه برکـه رسـید   . فقط می دیـد و حـس مـی کـرد    . نه می شنید و نه می توانست سخن بگوید. نمی شنید
ناگهـان بـا   . کرد جانی دوبـاره یافتـه اسـت   و پس از تر شدن دستش احساس دستش را داخل آب فرو برد

.شـد نی و غضـبناك عصـبا . شنیدن فریاد دختر از پشت یکی از درخت ها، از آن حس دل انگیز بیرون آمد
.یک مار دور من چنبره زده است. پدر بیا کمکم کن-:دختر فریاد زد. سرش را برگرداند اما دختر را ندید



١٢٩

خشـمش را  . به او داستان سازي می کنـد دروغ می گوید و به جهت توجه نشدنروآن گمان کرد، دختر 
االن نـزد  . می خواهد با تو بازي کند. ز او نترساشکال ندارد دخترم، ا-:فرو خورد و با لحنی آمرمأبانه گفت

برکه تبدیل به چاهی کم عمق و . داخل برکه شیرجه زدسپس با سر . همان جا که هستی بمان. تو می آیم
سرش به بدن یک بوآي چنـد متـري برخـورد    . ترس و وحشت وجود روآن را فرا گرفت. پوشیده از مار شد

بـا دیـدن ایـن صـحنه     . را ترکاندسر مارجثه و سنگین، فرود آمد و کرد و پایش بر سر یک پیتون عظیم ال
فیس فیس مـی کردنـد و بـه حالـت تهدیـد      . باقی مارها ترسیدند و در یک گوشه، مقابل روآن جمع شدند

جـا  از آن سریعا می خواستند به او حالی کنند به آن چاهک تعلق ندارد و باید . نیششان را بیرون می آوردند
پس از . خبري از برکه و درخت نبود. زور و زحمت خود را از جهنم چاهک رهاند و بیرون آمدبه. خارج شود

دور او رقـص کنـان بـه    . خروج او، مارها حول یک حلقه قرار گرفتند و مار مرده را در وسط حلقه خواباندند
یـاد حـرف هـاي    . روآن از دیدن این صحنه منقلب شد. حرکت درآمدند و این گونه برایش عذا داري کردند

باید موقعیـت شـناس   . مرشد افتاد که هیچ چیز اتفاقی نیست و هر چیز هم همان طور که می نماید نیست
از شکار کردن و خوردن مارها منصرف شد و حاضر شد فشار گرسـنگی را تحمـل کنـد و ادامـه     ...و باشی
ه فکر کرد چه قدر خوب می بـود اگـر   در این لحظ. دوباره او بود و پهنه ي بی انتها و بی حیات بیابان. دهد

از . ست به او بچسبد و پرواز کندمی توانست هر وقت می خوا. پیشنهاد صور را می پذیرفت و با او می ماند
پس از یک پـرواز  . رصد کندفراز کوه ها و دره هاي کوه صلح بگذرد و رودخانه را از ارتفاع چند صد متري 

در یـک  . کنـد خود را غرق در لـذت او . تا سیراب شودچشدایی او آن قدر بعم زیبز طجانانه با او بیارامد و ا
سـپس یـاد ژوآن و   . اما نه، ایـن فکـر فقـط چنـد ثانیـه از ذهـنش گذشـت       . فراي این دنیا سیر کندکالم،

. اگر صدبار دیگر نیز زمان به عقب برمی گشت انتخابش همان بود. ماجراهایی که در کنار هم داشتند افتاد
ولـی  ... ت دهـد  نجااگر فقط می توانست ژوآن را. تکه پاره کنددوست داشت حتی صدبار شدیدتر صور را 

شاید بهتر می بود ژوآن همان موقع بمیرد تا زجر ذره ذره آب شـدن و  . با سرنوشت نمی توان در افتاد... نه 
. شدن در این بیابان را به جان نخردتلف 

وقتی چند مار، براي دوست از دست رفته شان این کار را می . راستی چرا براي رفیقم سوگواري نکنمبه 
زشت است اگر از مـن  . به زودي او را مالقات خواهم کرد. باید بنشینم و براي او سوگواري کنمآري ! کنند

. انجام نداده امبرایش کار را کم ترین چرا این و بپرسد ایراد بگیرد 

. چشمانش را بست و زمزمـه کـرد  .چهار زانو بر زمین نشست و دستان گره کرده اش را در هوا بلند کرد
ها ها هـو  ... ها ها هو هو ها هو هو هو ... ها ها هو هو ها هو هو هو . روع به آواز خواندن کردبی اختیار ش
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یا . هر سو تا نوریا هو با او...من هو او هو من ما او هو ...  من هو او هو من ما او هو ...  هو ها هو هو هو 
احسـاس  . افـزود ر بر سـرعت اداي کلمـات  ین جمالت را تکرار کرد و این بادوباره ا. نوراو هر سو تاهو با 

وصف و شوري عجیب وجودش را . عرقش سرازیر شده بود و دیگر به اختیار خود آواز نمی خواند. گرما کرد
پشت سـر  . و بر زبانش جاري می شدندکلمات در هم ادغام . دوباره خواند و این بار سریع تر. فرا گرفته بود

بـه  .و شعله هاي آتش زبانه می کشیدندپیرامون ا. شمانش را گشودیک لحظه چ. ادا می کردکلمات را هم 
دستانش تکان می خوردنـد و سـرش عقـب و    . چشمش را بست و این بار سریع تر خواند. هوا خاسته بودند

در . هـیچ احساسـی نداشـت   . با وجود تکان هاي شدید، در ناحیه گردن احساس درد نداشـت .رفتجلو می 
از زمین جـدا  . عرق می ریخت اما از گرماي آتش دورش نمی سوخت. احساس کندحال خود نبود تا بتواند

انـه کشـیدند و   شعله هاي آتش بیشـتر زب . در هوا معلق مانده بود و آواز می خواند. شد و چند متر باال رفت
تشینو گنبدي آبه یک دیگر پیوستندراز سرش زدند و بر فسطح ارتفاع او باالاز . ارتفاعشان افزایش یافت

دایـره ي آتـش   . از آتش گذشت اما نسـوخت . دستانش را مجاور بدنش به حالت افقی گرفت. تشکیل دادند
زمـین  شروع بـه چرخیـدن کـرد و بـه آرامـی بـر      . و از محدوده ي دستان او فراتر رفتکمی بزرگ تر شد

بـه او  شـعله هـاي آتـش   . چشـمانش را گشـود  . آواز خواندنش قطع شده بود و نفس نفس مـی زد . نشست
رؤیـاي  . بـه خـواب رفـت   .آتش او را در خـود بلعیـد  . نزدیک می شدند و محیط درون خود را پر می کردند

را میمون هاي زرد رزهاي پیوندي زرد و صورتی و قرمز پیرامون . دشتی پوشیده از گل هاي رنگی می دید
کـه سـاقه   زاري بلند وجود داشتدر مقابلش گندم . گرفته بودند و پاي آن ها بنفشه هاي سپید روییده بود

خورشید تا نیمه پشت ابر پنهان . و می رقصیدهاي آن با وزش هاي مالیم نسیم دل انگیز تکان می خورد 
خنده به لب داشـت و  . مرشد بود. شخصی نمایان شداز البه الي گندم زار . شده بود و تابشی مالیم داشت

سپس دستش را بر . دستش را گرفت و او را بلند کرد. سیدبه روآن ر. جلو دراز کرده بودسمت دستش را به 
به راستی که آواز زیبایی براي رفیق تازه از دسـت رفتـه   . خسته نباشی فرزندم-:شانه ي او گذاشت و گفت

. از شنیدن این آواز شاد می شودشمطمئنم روح. ات خواندي

ولی چگونه آن آواز را بر زبان راندم؟-

.صودت از خواندن آن مهم است که چیزي به جز یاد کردن از رفیقت نبوده استمق. مگر اهمیت دارد-

ما کجاییم؟-

.در زمین خداوند-
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اما کجاي زمین هستیم؟-

بهتر اسـت  . تو موفق شدي تمام مراحل عروج را به خوبی طی کنی و اکنون در آخرین مرحله قرار داري-
اما آیا مطمئنی آن کـار را  . بر فراز دره کردي ستودنی بوده ککاري . بگویم خودت را در آن گیر انداخته اي

فقط براي خاطر رفیقت انجام دادي؟

.صد در صد-

یعنی هنگام رها کردن تیر به قصد قلب صور، اصال به فکر خودت نبودي؟-

.من که پیشنهاد او را رد کردم-

...ود یا این که اما آیا پیشنهاد او را به این خاطر رد کردي که کار درستی نب-

یا این که چه؟-

کنی و با این کار خـود  ه کننده، باتالق غرور خود را عمیق ترپس از رد قبول آن زیبایی وسوسکه یا این -
را باال تر از دیگران فرض کنی؟

؟!خودش هم انسان را به پستی می گرایاندپس آن افریطه حتی با مرگ! عجب-

دستی به ریـش و سـبیلش   . بدنش تکان خوردعضالت به طوري که تمام مرشد قهقهه ي خنده سر داد
تو از رفیق خودت گذتشی که به هدفت برسی، البته بـا وجـود حسـی کـه از     . درست است-:کشید و گفت

.درون به تو می گفت همه ي این کارها را براي نجات جان انسان هاي بیشمار انجام می دهی

.درست است-

.تار خودت شديولی در نهایت گرف-

.آن هم درست است-

کنده شدن از خود است و این امر ممکن است به ظاهر با مرحله ي قبل آخرین مرحله براي انسان شدن -
.در تناقض باشد

چگونه؟-
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ولی نتـوانی از  مثال براي رسیدن به هدفی هم چون رستگاري دیگران حاضر باشی جان خود را فدا کنی-
.خانواده ات بگذري

.بیشتر توضیح بده-

گـاهی  . اما این نکته را در خاطر داشته باش که خانواده مهم ترین دارایی انسان است. خودت خواهی دید-
. حتی خودت را براي خانواده ات فدا کنییا الزم است وظیفه و تعهدت در قبال دیگران و 

توجیهش چیست؟-

تو پدر داري؟. خیلی ساده است-

.پدر داردینهر انسا. یقینا-

و پدرت کیست؟-

. به خاطر نمی آورم. دچار فراموشی شده ام-

.کمی بیشتر فکر کن. چرا به خاطر می آوري-

در آسـمان،  گین کمان می درخشید و با پاشش هفت رنگخورشید از پشت رن. روآن به آسمان نگاه کرد
.جلوه اي خیره کننده به آن داده بود

. او آن باال و این پایین و همه جا است. همه ما استپدر من پدر تو و پدر-

پدر و مادري زمینی در نظر گرفته و به تو گفته اسـت کـه در   ،پدر واقعی ات براي تو. کامال درست است-
براي گل هاي وجودت نیز تو و همسرت را به عنوان سایه بان قرار داده اسـت  . هر حال، پاسدار آن ها باش

.د و آن ها را آماده ي رویارویی با موانع زندگی کنیدتا پاسدارشان باشی

و چگونه باید براي صـالح  ما نمی دانم اهل خانواده ام کجا هستندا... اما . تمام گفته هایت را قبول دارم-
.آن ها از خودم بگذرم

. خودشان پیش تو می آیند-
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دیگـر رمقـی   . ن بیابان سوزان قرار داشـت دوباره در هما. بیدار شد. و دستش را بر پیشانی روآن گذاشت
تشـنگی و گرسـنگی داشـت    . اندك جانی بـراي تـنفس داشـت   فقطزخواندن،بعد از آوا. برایش نمانده بود

نمـی  . ذوب مـی شـد  ز زخم و تاول و از شدت سـوزش داشـت  صورتش پر شده بود ا. کارش را می ساخت
از جـا  زمین گذاشـت و  دستانش را بر. م شدبراي پیدا کردن راه خروج مصم. خواست تسلیم سرنوشت شود

دیگر از طوفان . چند ساعت بی وقفه راه رفت. راه افتادبه به آسمان نگاه کرد و . قامت راست کرد. برخاست
.مطمـئن بـود  مسـیرش راسـتاي  دانست به کجا می رود امـا از  نمی . و وزش بادهاي سهمگین خبري نبود

یـک زن  . با گام هاي بلند راهی خیمه شد. خیمه اي بزرگ و سپید رنگ از دور نظرش را به خود جلب کرد
شیون سر داده بود و به سر و صـورت خـود مـی    . بلند باال جلوي خیمه به زمین افتاده بود و گریه می کرد

.دخترم... دخترم : نعره می زد. کوبید

بغـض  . چهـره ي روآن از جـا بلنـد شـد    دیـدن  به محض . لند کردزن سرش را ب. روآن به سمت او دوید
بـا صـدایی لـرزان و    . او را محکم در آغوش کشید و صورتش را غـرق بوسـه کـرد   . ترکیدگلویش صد باره
. بالخره آمدي همسرم-:نامشخص گفت

نه صـدا و  .به خاطر نمی آوردبود ولی هرچه تالش می کرد چیزي روآن نیز او را تنگ، در آغوش گرفته
. دکـر خـود همـراه  او را بـا .رفت زن از او جدا شد و دستش را گ. براي او آشنا نبودهیچ کدام نه چهره اش 

انگشت اشـاره اش را بـه   . بردچاه عمیق با انتهاي نامعلوم،پشت خیمه و باالي سر یک دوان دوان روآن را 
شبختانه در میانه ي چـاه گیـر کـرده و    خو. دخترمان درون چاه افتاده است-:سمت قعر چاه گرفت و گفت

ط می کند و در عمـق چـاه جـان مـی     اگر سنگ زیرش از جا در برود سقو. زود باش. امکان نجاتش هست
.بازد

.مادرش را صدا می زد و دائم تکرار می کرد می ترسم. صداي فریاد کودك از چاه شنیده شد

) سرش را داخل چاه کـرد و داد زد . (و ترسیده استدرمانده .می شنوي؟ صداي فریاد تنها دخترمان است-
به تو گفته بودم که هـیچ وقـت مـا را تـرك     . پدرت براي کمک به تو سر رسیده است. نگران نباش دخترم

.نمی کند

بـا احتیـاط از آن   . روآن بدون احساس و فقط براي خوشحال کردن زن، او را بوسید و داخـل چـاه رفـت   
یـک  . ر بر شانه هـاي خـود کـرد و بـاال آمـد     او را سوا.یین رفت تا به دختر رسیدچندین متر پا. پایین رفت
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به یکی دومتري دهانـه ي  . یگرش از دیواره ي چاه باال می آمددستش را به پاي او گرفته بود و با دست د
هو و دختـر را یـک   : سه بار و به سرعت گفت. می دانست افتادنش قطعی است. پایش لیز خورد. چاه رسید

در زن،) روآنروآن(خودش اما هم زمان با پیچیده شدن صـداي فریـاد   . ضرب به بیرون از چاه پرتاب کرد
.کام چاه فرو رفت و بیهوش شد

از مسیر باریک پایین آمده و بـه قعـر بـین دو    . بیدار شد و مات و مبهوت خود را دوباره در کوه صلح دید
چند متر آن طرف تـر از او  . د که در انتها به یک قله ختم می شددر مقابلش پلکانی بلند دی. قله رسیده بود

سپس با یادآوري . ابتدا در مورد واقعی بودن برکه تردید کرد. و در کنار برکه اي زالل، یک بقچه افتاده بود
ه می اه قاروي سطح آب شناور شده بود و ق. آن که دیگر در بیابان نیست خود را درون آن انداخت و خندید

.ممنونم-:داد زد. به آسمان چشم دوخته بود و دستش را به آرامی روي سطح آب تکان می داد. دیدخن

خود . نصف حجم معده اش از آب پر شدتا آن قدر نوشید . سپس سرش را در آب فرو کرد و از آن نوشید
الي پوسـت بریـان   داخل بقچه، تکه هاي گوشت گوساله البه. را به زور از آب خارج کرد و بقچه را گشود

پس از دعا کردن براي آمرزش ژوآن و . بود،رش سبزي و پیاز و شبدر تازهدر کنا. بوقلمون پیچیده شده بود
می خواسـت حـداقل   . سنگین شد و دراز کشید. سالمتی خانواده ي خودش و او، شروع به خوردن غذا کرد

بـه خـود   به پرواز در آمده بـود،  ي سرش باالکه يعقاب تاجدارجیغ براي جند ساعت بخوابد که با شنیدن 
طبـق  -:روآن با خود گفت. آن گم شدارتفاع در .بودقله عقاب راهی . با چشمانش عقاب را دنبال کرد. آمد

گفته ي مرشد، اکنون در آخرین مرحله از سفرم قرار دارم و رسیدن به قله ي ایـن کـوه مـرا بـه آرامـش و      
.از فردا زمان زیادي براي استراحت خواهم داشت. راهی شومباید. دیگران را به آسایش می رساند

به ورودي یک غار ختم مـی شـدند   پلکان. له ها رسیدبه انتهاي پ. را یکی یکی پیمود و باال رفتپله ها
!یک غار دیگر... اه -:روآن با دیدن غار گفت. مرتفع ترین نقطه از کوه صلح بودواقع در که 

کوه هاي کوچک و بلند بیشماري دیـد  . نظاره کرده صلح را از بااله ي بی نظیر کوسپس چرخید و منظر
. خاك پر کرده بـود خاکی در نقاطی سبزه دیده می شد و نقاطی را فقط . که از پس یک دیگر برآمده بودند

کمـی در داالن  . برگشـت و داخـل غـار شـد    . تپه هاي کوچک و بلند حد فاصل کوه ها را پر کـرده بودنـد  
آهسـته گـام برداشـت و در انتهـاي قـوس داالن      . ابلش جلو رفت و با شنیدن صداي شیون زنی ایسـتاد مق

و در حالی که بی وقفه می نشسته بود . در محوطه ي دایره اي مقابلش نایر را دید. باورش نمی شد.ایستاد
روآن گردن خود . ت نایر مشخص نبوداز این جا چهره ي طرف صحب. با شخصی صحبت می کردگریست
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یک مرد میانسال با مویی بلند که تا زمین می رسید، بی حرکت . را کشید تا دید بهتري از محوطه پیدا کند
یا به عبارت بهتر میخکوب جلوي نایر بر زمین نشسته بود و بدون آن که ذره اي حرکت کند بـه او گـوش   

د نمی تواند یا نمی خواهد تکان بخورد یک گام جلو رفت تـا او را  روآن هنگامی که فهمید مر. فرا داده بود
سابیده می روي همان هایش دند. لباسی پاره و مندرس به تن داشت و ظاهرش فالکت بار بود. بهتر ببیند

چند لحظـه  روآن ابتدا گمان برد او را می پاید اما پس از . شدند و چشمانش نا منظم در کاسه می چرخیدند
اصال حواسش به نایر که گاهی ضجه می زد و گـاهی مـی   . رکت چشمان مرد، بدون قاعده استدریافت ح

.روآن گوشش را براي حرف هاي نایر تیز کرد. خندید، نبود

حد اقل توانستم براي چند روز هم که شـده از  . خوب بوده شد،چه قدر آن مأموریتی که به من و مایا داد-
. حاال که بازگشته ام نیز دوباره همان بسـاط بـه راه اسـت   . ش را نداشتمدیگر طاقت غرغرهای. او دور باشم

زن بایـد محکـم راه بـرود تـا مردهـا حسـاب کـار        . آهسته راه می روم، می گوید چرا آهسته راه مـی روي 
از . نمی دانم بـا او چـه کـار کـنم    . زن نباید این گونه بدود. می گوید وقیحانه است،می دوم. دستشان بیاید

بیچاره مادرم، مـی پرسـی   . استپیش که مادرم مرد اوضاع همین گونهاز پنج سال . سته شده امدستش خ
هم چون من، از آسمان به زمـین  شما براي کمک به انسان هاي بیچاره اي . مرا ببخشید... آه . چگونه مرد

اه . ازش نفـرت دارم . مبه هر حال، نمی دانم باید با او چه کار کـن . حتما خودتان می دانید. شده ایدفرستاده
باید . می دانم قانون غار مقدس این است که نباید دروغ بگویی. خب دروغ گفتم. آن طوري مرا نگاه نکنید
آیـا اشـکال دارد   . در واقع عاشـقش هسـتم  . اما این را بدانید که اولین دروغم بود. با خودت رو راست باشی

مرد گیس بلنـد هـم چنـان    . (آفرین به شما... !؟ نهعاشق کسی باشی اما نخواهی همیشه دور و برت باشد
مردمـک  د و م مـی سـایان  شده بودند، به هـ هم دندان هایش را در حالی که قفل . ذره اي حرکت نمی کرد

شما ایـن نکتـه را در ذهـن    . ببخشید. خودم هم می دانستم). چشمانش نا منظم و نا همگون می چرخیدند
باید چه کار کنم؟ مـی  . ه داشته باشیم تا عشقمان به نفرت بدل نشودباید از هم فاصل. ناقص من گنجاندید

این گونه دیگـر  . با همسر خودش زندگی کندباید. باید ازدواج کند. آري درست است. گویید خودم می دانم
شما راه حلـی بـه مـن    . از شما تشکر می کنم. ایراد گیري نمی کند و می تواند در کمال شادي زندگی کند

. بوده امگشته مدت پنج سال به دنبال آندادید که براي پیشنهاد 

. سـپس از او فاصـله گرفـت و تعظـیم کـرد     . رداو را غرق بوسه ک. نایر بلند شد و مرد را در آغوش کشید
طلـب  . یک لحظه از خـود بیخـود شـدم   . واقعا مرا ببخشید اي مرد آسمانی دست خودم نبود-:گریان گفت

.حقا که شما انسان بزرگواري هستید. بخشیدمرا می . بخشش می کنم
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دید در آن طـرف محوطـه ي   . روآن او را دنبال کرد. بشکان زنان از طرف دیگر محوطه خارج شدسپس 
با این تفاوت که در آن طرف کوه هـیچ  . غار مانند نیز مانند طرف دیگر پلکانی براي پایین رفتن وجود دارد

دشتی کـه بـر   . یک دشت قرار داشتلکان به پایین می رسید در مقابلپپس از آن که . کوهی موجود نبود
. افق نیز به ظاهر تعدادي آبـادي وجـود داشـت   در امتداد . سرشار از سبزه و زندگی بود،خالف دشت حایل

اگر او این جا بود حتما می توانست آن نقـاط سـیاه را تشـخیص    -:روآن به یاد رفیقش افتاد و با خود گفت
. د که آبادي و یا ویرانه استدهد و بگوی

چهـارزانو و دنـدان سـایان    . مرد همان حالت قبلی خود را حفـظ کـرده بـود   . آه کشید و نزد مرد بازگشت
روآن روي شانه . خود، در کاسه می چرخیدندچشمانش نیز هر یک به رسم. نشسته بود و جمب نمی خورد

دنـدان  . یدن چشـمان مـرد، متوقـف شـد    تکان ها چرخدر حین . حکم تکان داداش دست گذاشت و او را م
پـس از آن  . داشت جانش باال مـی آمـد  . استفراغ کرد. فتادپایین اسرش بی اختیار . هایش از هم جدا شدند

گـویی آخـرین   کـه  نفس هاي عمیق مـی کشـید   . کردتمام شد، از عمق وجودش هن هن که استفراغش
کرده اش را چند بار به سینه ي او کوبید تـا ایـن کـه    روآن مشت گره. لحظات زندگیش را سپري می کند

سختی توانسـت بـه   نگاهی مهربانانه به روآن انداخت و به . تف کرد و به دیوار تکیه دادمرد . حالش جا آمد
مرد گـردنش را  . روآن نشست و کنجکاوانه منتظر شنیدن گفته هاي مرد شد. در مقابلش بنشینداو بفهماند

.بالخره آمدي-:با صدایی آهنگ دار و لحنی دل نشین گفت. کانی دادکشید و به دستانش ت

تو هم در انتظار آمدن من به سر می بردي؟-

.بیست سال منتظر آمدنت بوده ام. بله-

تمام این سال ها را در این دخمه گذرانده اي؟. ؟ زمان درازي است!بیست سال-

.آري-

.لطفا مقدمه چینی نکن و یک راست برو سر اصل مطلب. منمی توانم صبر کنم تا داستانت را بشنو-

مـی تـوانم بـاقی    . ولی اشکال ندارد. ذت ببرمم کمی از این حس بی مانند آزادي لفقط می خواست. باشد-
.سال هاي باقی مانده ي عمرم را در آزادي مطلق سپري کنم

.من اگر جاي تو بودم زیاد امیدوار نمی شدم-
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چطور مگر؟-

.کرده ام شاید وقت زیادي باقی نمانده استطور که از حرف هاي دیگران استنباط این -

بگذار قصه ي خودم را برایـت تعریـف   به هر حال . شاید اما کسی نمی تواند از این موضوع مطمئن باشد-
شهري عظـیم  م، در من در منطقه اي بسیار دور از این جا به دنیا آمده ا.این فکرها را بگذار براي بعد. کنم

ا در خانواده ام مـر . و بدبختی دست و پا می زدمدر فقر. ی خوبی را پشت سر نگذاشتمدوران کودک. و شلوغ
گروهی کـه علیـه جبهـه ي اتحـاد و     . توسط اعضاي یک باند خرابکار بزرگ شدم.نوزادي رها کرده بودند

وقتی جوانی . ا خوبی هم نکردنداعضاي آن به من بدي نکردند ام. تصمیمات هیئت رییسه فعالیت می کرد
بـه کارخانـه هـاي عظـیم     . برومند شدم و مهارت هاي تیراندازي، فرار و دزدي را آموختم کارم شروع شـد 

صنعتی که همه زیر نظر جبهه ي اتحاد فعالیت می کردند حمله می کردیم تا با خراب کاري، روند کـار آن  
مدت زمـانی گذشـت و مـن بـه     . ت به رؤسا نشان دهیمها را مختل کنیم و این گونه اعتراض خود را نسب

لول تجدید احساسـات را بـه مـن    بزرگ ترین مأموریت یعنی یافتن مح. یکی از فعال ترین اعضا بدل شدم
دیـد احساسـات در آن نگـه داري مـی     پس از ماه ها تالش براي پیدا کردن انباري که محلول تج. سپردند

ز شعبات تحقیقاتی مربـوط بـه سـالح هـاي فـوق پیشـرفته بـا بـرد         د، به نتیجه رسیدیم آن را در یکی اش
این شعبه ي تحقیقاتی در فاصله ي چند کیلومتري آخرین روستاي محـدوده  . کهکشانی محفوظ داشته اند

عملیات را شروع کردیم و موفق شدیم خـود را بـه انبـاري کـه شـدیدترین تـدابیر       . ي کوه صلح قرار دارد
در آن فضاي بسـیار  . در انبار را گشودیم و وارد شدیم. ن اتخاذ شده بود، برسانیمامنیتی براي محافظت از آ

داخلـش  و یک تکـه نوشـته  به محفظه نزدیک شدیم. بزرگ، هیچ چیز نبود جز یک محفظه ي شیشه اي
.یافتیم

روي آن چه نوشته شده بود؟-

.هیچ محلولی وجود ندارد: شده بودنوشته -

خـوب مـا را   ،ودند با ساختن شایعه ي وجود محلول و پخش کردن آن بین مردمآن عوضی ها توانسته ب
و جـان هـاي بیشـماري را فـدا     پیدا کردن محلول زمان گذاشته اعضاي مقاومت سال ها روي. بازي دهند
همه ي هم قطارانم را کشتند و . ما را احاطه کردند و به میدان تیر داخل مرکز بردندپس از آن . کرده بودند

. حافظه ام را پاك کردند و مرا در یکی از روستاهاي پشـت کـوه، رهـا کردنـد    . ط من را زنده نگه داشتندفق
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پس از چند ماه فهمیـدم درمـان   . مردم روستا به خوبی از من مراقبت کردند و مرا زیر بال و پر خود گرفتند
من هم بـا  . شت استبا هم بودن و کمک کردن بدون چشمدا. بی احساسی مردم چند قطره محلول نیست

کم کـم  . در صدد پاسخ گفتن به محبتشان برآمدم،کار و تالش و کمک بدون عوض در کشت محصوالت
این صندوق از کمک هاي بدون . پیشرفت کردم تا این که مرا خزانه دار صندوق عایدي مردم روستا کردند

یک روز . عوض مردم پر می شد تا در صورت نیاز یکی از ساکنین از پول آن به شخص نیازمند کمک شود
در عالم وجود دارد به خوابم آمد و گفت چـرا همـین طـور نشسـته ام و     زنی شگفت انگیز و زیباتر از هرچه 

مـی  . باید همه ي پول ها را بردارم و راهی کوه صلح شوم تا با او زندگی کنم. دست روي دست می گذارم
آخ کـه چـه شـکوه و جمـالی     . توانیم در کنار هم تا ابد خوشحال باشیم و در نعمت و آسایش زندگی کنـیم 

کـه  را و آن چشـم هـایی   ،مارگون، آن سینه هاي نفس برقوس پايبراي یک لحظه آن اگر فقط. داشت
.را می کرديکار من قطعا در خود حل می کرد، می دیدي، تو همهم چون سیاه چاله تمام وجودت را 

... بیش تر از دیدن -:روآن خندید و زیر لب گفت

چه کردي؟-:سپس با صداي بلندتر گفت

و هنگامی که خود را اسیر یک بیابان مهلک یافتمدر کمال ناباوري. ا برداشتم و راهی کوه شدمرپول ها -
.داشتم جان می باختم یک پیرمرد به همراه گرگش مرا نجات داد

بیست سال پیش اتفاق افتاد؟ین ماجراهاا-

ی هسـتم امـا امکـان    ن گفت جوان خـوب به م.پیرمرد خود را مرشد معرفی کرد. بله بیست سال پیش بود-
به من . روستا، مجازات نشومبه سبب اعمال خالفکارانه ي پیشین و دزدي پول هاي مردم بیچاره ي ندارد
به سبب خیانتی که در امانت کرده اي قدرت تکان دادن عضالتت را از دست می دهی و با چـرخش  گفت،

رکت چرخش چشـمانت را درك کـرد آزاد   اگر کسی راز ح. چشمانت می توانی با دیگران ارتباط برقرار کنی
...می شوي و اگر نه 

و اگر نه چه؟-

اتت به نگران نباش در تمام طول مدت مجاز. باید تا زمان رسیدن یکی از دو ناجی در همان حالت بمانی-
تو را تمیز می کـنم و بـراي آن کـه از تنهـایی دیوانـه نشـوي برایـت        . برایت غذا می آورم. تو سر می زنم

گـاهی اوقـات هـم گـرگم را بـراي سـرگرمیت مـی        . می خوانمهاي کهن، زهاي اسطوره اي و داستان آوا
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مردم از پلکان پشت کوه نزد تو می آیند تا مـردي را کـه از آسـمان    . وظیفه ات نیز خیر خواهد بود. فرستم
تـو هـم بـدون    . دبراي مشکالتشان راه حل پیدا کننببینند و با او صحبت کنند که در نهایت،فرستاده شده

وقتی بدانند که بایـد  : پرسیدم چگونه و جواب داد. آن که کلمه اي بر زبان برانی به همه کمک خواهی کرد
وقتـی واقعیـت را   . ننـد دروغ با تو صحبت کنند، واقعیت ماجراهایشان را بازگو مـی ک حتی یک بدون گفتن 

خودشان نیـز از ، بگویندوش می دهدبراي کسی که بدون هیچ قضاوت یا سرزنش کردنی فقط به آن ها گ
دو : دو مسیر مختلف ورود به قله را به من نشان داد و ادامـه داد . جادوي حقیقت متحیر می شوندنتیجه ي 

راه دشوارش این است که مرحله به مرحلـه کـار   . راه دشوار و راه آسان تر. راه براي انسان شدن وجود دارد
دن زجـر سـرما و   کشـی به مرور زمان سعی کنی با غذا نخوردن، آمیـزش نداشـتن و   . تهذیب را شروع کنی

. گرما، خود را از بعد مادي بی نیاز کنی و تا جایی پیشرفت کنی که دیگر به هیچ چیز مادي وابسته نباشـی 
خود من هم، هم چون دیگر مرشـدها راه سـخت را پـیش گرفتـه     . سپس در راه عمودي کار را شروع کنی

به مسیر گـذر از قلـب کـوه صـلح،     اما یک راه خیلی ساده تر هم هم چون پلکان پشت کوه نسبت. بوده ام
بـه  . و بپـذیري همان طور که هست ببینـی این که همیشه با خود روراست باشی و همه چیز را. وجود دارد
وقتی این رفتار را روز و . با دیگران همان گونه رفتار خواهی کرد که انتظار داري با تو رفتار کننداین طریق

م باشی می توانی در کم ترین زمـان ممکـن از همـه ي متعلقـات     شب تمرین کنی و در انجام آن ثابت قد
این . غیرضروري زندگی که هم چون زالو به دست و پایت چسبیده اند رها شوي و تا کهکشان ها باال روي

گونه به زیباترین حس عالم دست پیدا می کنی و به معنی واقعی کلمه می شوي همان کـه بـرایش خلـق    
.آزاد... شده اي 

به راستی تا این . هم زمان مراحل سفرش را مرور می کردیقا به گفته هاي مرد گوش می کرد؛ن عمروآ
.مطلق و رها شود و دیگر چیزهاي مسخره ي زندگی برایش پشـیزي اهمیـت نداشـت   بوده لحظه توانسته 

ر نگذاشته چند پله را پشت س. پشت کوه شدپلکان ش را بپرسد راهی وي مرد را بوسید و بدون آن که نامر
. هلیکوپتر شنیده می شـد چرخش ملخ یک صداي . بود که با صداي بلندگویی که نام او را می خواند ایستاد

و جـوانی  در ورودي اش گشـوده  . هلیکوپتر از آن طرف کوه و فراز سر روآن آمد و در مقابلش قرار گرفـت 
به شـما تبریـک مـی    -:ند زد و گفتلبخ. دستش را به سمت روآن دراز کرد. عینکی در آستانه ایستاده بود

همه مردم زمین قدردان شما خواهند بود البته بـه  . توانستید با موفقیت مأموریتتان را به پایان برسانید. گویم
. شما خیلی خسته هستید. این حرف ها باشد براي بعد... شرطی که 
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دسـت  -:به روآن گفت. ی نیستآه خداي من زمان زیادي هم باق-:به ساعتش نگاه کرد و با خود گفت
.فقط یک ساعت دیگر زمان باقی مانده است. در راه برایتان توضیح خواهم داد. من را بگیرید و بیایید

جـوان  . اتاقک پشت هلیکوپتر بسیار بزرگ و جا دار بود. روآن دست جوان را گرفت و داخل هلیکوپتر شد
می دانی مقصد کجاسـت پـس بـا سـریع تـرین      -:و گفتبه ا. در کشویی منتهی به کابین خلبان را گشود

.و دختر جذاب و دلرباي انتهاي اتاقک بودسپس نزد روآن بازگشت که مشغول وارسی د. سرعت ممکن برو

فصل سیزدهم

دستانش را مستقیم به سمت جلـو دراز  . ز نمی توانست به طور کامل اعضاي بدنش را در هوا کنترل کند
داشـت  . خـورد بردر اوج گیـري بـه مشـکل    . اما پاهایش آویزان بودند و مدام تکان می خوردنـد ؛کرده بود

پاهایش را زیـر پاهـاي ز قـرار داد و در    . تعادلش را از دست می داد که کوبان دستانش را دور او حلقه کرد
ز بـراي یـک   . از زمین ارتفاع گرفته بودنـد صدمتر. کم کم سرعتشان بیش تر شد. جهت عمودي باال رفت

نمی دانست تا به حـال  . ترس تمام وجودش را فرا گرفت. لحظه سرش را کج کرد تا زیر پایش را نگاه کند
وقتی به آن فکر نمی کرد و فقط در پی هدفی هم چون نجات دیگران خود را . چگونه پرواز می کرده است

...رها می کرد، بی وزن می شد و به سادگی می پرید اما حاال 

...ه است؟ چرا رنگ و رویت پریده است؟ نکند چه شد-

غیر ممکن است، توانـایی ایـن   رسید که پرواز یک انسان بدون تجهیزاتوقتی به ذهنم. آري می ترسم-
.کار را از دست دادم
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. ز فریـاد زد . سپس سرعتش را زیاد کرد و او را در آسمان رها کـرد . و ز را سفت تر چسبیدکوبان خندید 
به شکل عمـودي و در حـالی کـه    کوبان. داشت سقوط می کرد. چشمانش  را بسته بود.می زددست و پا

اگـر  -:گفـت . سرعتش را با سرعت سقوط او تنظیم کـرد . در کنار او قرار گرفت،سرش به سمت پایین بود
.نتوانی اعضاي بدنت را تحت کنترل خود در بیاوري چند ثانیه دیگر متالشی می شوي

.نمی توانم... می دانم اما-

مگر نیامدي این جا تا جان انسان هاي بیشماري را نجات بدهی؟-

چرا؟-

...وقتی بمیري دیگر نمی توانی -

در . دست راستش را عمـودي مقابـل صـورتش گرفتـه بـود     .چشمانش را بسته بود. ز در هوا متوقف شد
پاهـایش را بـه هـم    . سپس دستانش را مشـت کـرد و بـاال آورد   . حرکتی نرم و آهسته خود را عمودي کرد
.کوبـان خندیـد  . استارتی انفجاري زد و به سمت باال پـرواز کـرد  . چسباند و سرش را به سمت باال کج کرد

جالـب  . تا به حال این نوع پرواز را ندیده بـودم -:گفت. قرار گرفتشنارسپس در ک. چند بار دور او چرخید
.است

امـا وقتـی   . تا وقتی تالش می کردم خودم را نجات دهم و به نیروي جاذبه غلبه کنم در حال سقوط بودم-
فهمیدم مقاومت بی فایده است و من می توانم بدون آن که اندکی تالش کنم خود را در هوا ادغـام کـنم،   

.را به دست آوردممیستادم و کنترل خودا

اگر مانعی سر راهمان سبز شود باید به سمت آن بتـازیم تـا   . این قانون همیشه صادق است. درست است-
به عکس باید حسـاب آن را بکنـیم کـه ممکـن     . ولی در هر لحظه نباید به چیزي وابسته باشیم. کنار برود

هـر لحظـه را همـان طـور کـه      بهتر است در نهایت .، نرسیمچیزي که مد نظرمان بودهاست هیچ وقت به 
؟ممکن است متناقض به نظر برسد اما مگر کائنات خود جمع اضداد و متناقضات نیست. هست بپذیریم

در مقابل برایم اهمیت نـدارد اگـر یـک    . می توانم به هر کجا می خواهم بروم. اکنون آزادم. درست است-
.خیلی چیزها کوتاه بماندلحظه دیگر بمیرم و دستم از 



١٤٢

پسرم وقتی تو را می بینم به خودم می بالم و نتیجه می گیرم این همـه سـال تـالش و زحمـت مـن و      -
هدفمان از طراحی کارکرد طبقـات  . یک کس همه کس است. همکاران در ساختمان بی نتیجه نبوده است

همـه آزاد  . کس به ظواهر وابسته نباشدمختلف و انجام پروژه هاي جانبی این بوده که روزي برسد تا هیچ 
بتابند و با یک دیگر بـدون کـم تـرین دلخـوري     بر آن گونه می توانند به سادگی هم دیگر را . و رها باشند
بیا برویم کمـی  . آن پرندگان را ببین... اه . می توانند کنار هم پرواز کنند و شعر آزادي بخوانند. زندگی کنند

.با آن ها پرواز کنیم

پرنده ها زرد با خط هاي سپید . برسانندغول آساي مهاجر،ارتفاع گرفتند تا خود را به دسته اي پرنده ي
تعدادشان زیـاد  . هیبیتشان کمی بزرگ تر از انسان بود. منقارشان شبیه اردك و بدنشان شبیه باز بود. بودند

کوبان در یک . آن ها پرواز می کردندز و کوبان کمی پایین تر از. بود و در سه خط موازي پرواز می کردند
ابتـدا  . پرنده ها به رژه در آمدند. چرخش خود را به باالي دسته رساند و به تبع او ز نیز ارتفاعش را زیاد کرد

دو سه تا از آن ها عقب تر ماندند تا از میان دایره که به سان حلقـه اي بـراي   . در هیئت یک دایره درآمدند
در . سپس دور یک دیگر چرخیدند و در آخر دور ز و کوبان به چـرخش در آمدنـد  . رندگذر در آمده بود، بگذ

دیـدي؟ چـه   -:کوبان گفـت . نهایت بال هایشان را به صورت آن دو مالیدند؛ راهشان را کج کردند و رفتند
قدر زیبا و دل انگیز بود؟

!به ظاهر شما را می شناختند-

ا در آسمان به پرواز درآید نیز از او به گرمی استقبال می کنند نه اگر هر غریبه ي دیگري هم طراز آن ه-
.و برایش نمایش اجرا می کنند

راستی نگفتید مقصدمان کجاست؟-

.بیشه ي بهشت-

...بیشه ي بهشت؟ نکند شما هم -

.گمان می کردم در مورد این قضیه اطالع داشته باشی. بله من هم می نویسم-

.راستی چرا این کار را انتخاب کردید. ه خاطر می آورمحاال ب. بله درست است-
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ست پـیش چشـمم بـی    وقتی می نویسم هرچه ظواهر دنیوي ا... به آن عشق می ورزم ... چون مجبورم -
.ارزش می شود و حس می کنم در مسیر عمودي و نه افقی قرار دارم

اولین قصه تان چه بود؟-

.قصه ي پرواز-

قصه ي پرواز؟-

اولین تجربه ي پروازم را پشت سر گذاشتم و در دو منطقه چیزهاي قابل تأملی دیدم احسـاس  وقتی بله،-
را درك ها کردم باید ماوقع را به رشته ي تحریر در بیاورم تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند و آن حس 

.کنند

می توانید در موردش توضیح بدهید؟-

بـه  2منطقـه ي  . را پـذیرفتم 4و دیگري در منطقه 2یکی در منطقه ي پیشنهاد دو مأموریت پژوهشی، -
مـورد اسـتقبال گـروه    نوع بـافتش علت موقعیت استراژیک و زمین هاي مسطح و قابل کشت و هم چنین 

هاي مهاجرین قرار گرفت به طوري که پس از ورود اولین دسته به آن طولی نکشـید تـا مملـو از جمعیـت     
اصول زندگی مسالمت آمیز در کنار یک دیگر را نمی دانستند و اکثرا سرمایه اي بال جمعیتی انبوه که . شود

حجم سرمایه ي اشخاص طبقه بندي شد و وضـعیت اجتمـاعی   کم کم ارزش ها بر اساس. استفاده داشتند
به مردم منطقه گفتم هرچه اندوخته دارند به مـن بدهنـد و   . تصمیمی گرفتم. منطقه رو به بغرنجی گذاشت

عده اي از آن ها این پیشنهاد را بـه تنـدي   . ی صبر کنند؛ البته اگر می خواهند مقیم این سرزمین شوندکم
دیگران به ناچار به من اعتماد کردند و هرچه سرمایه داشـتند در  . پاسخ دادند و راهی خانه ي اولشان شدند

هـایی کـه مـی توانسـتند امـور      آن . پس از آن قابلیت هاي هر کس را بررسی کـردم . اختیار من قرار دادند
مقداري از سرمایه شان را در اختیارشان قـرار دادم  .بی عهده دار شوند صاحب زمین شدندمدیریتی را به خو

تا کشاورزي کنند و به مرور زمان و در کنار قطعات کشاورزي، قطعات صنعتی احداث کنند و از نیروي کـار  
به فراخور پیشرفت در کارشان و در طول مدت زمانی طوالنی .مردم دیگر مناطق که فقیرترند، بهره بگیرند

و هرچه ها به زودي به فرهنگ ما خو کردندعده ي زیادي از آن . سرمایه شان را به آن ها بر می گرداندم
حجم تولیدشان بـود و  تمام فکر و ذکرشان افزایش. از ثروتشان مانده بود به مردم مناطق فقیرتر بخشیدند

درآمـد و مـردم منطقـه توانسـتند همگـی      ی پایـدار کم کم وضعیت به روال. ر اندوختن نبودندذره اي به فک
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یـز  در آن منطقـه ن . به گونه اي دیگر بـود 4وضعیت در منطقه ي . یکسان و برابر با یک دیگر زندگی کنند
اي پیش از آن کـه فرصـت هـ   . به طوري که جا براي نفس کشیدن نبودخیل مهاجران زمین پر کرده بود؛

مشـکل خـورد و   . شغلی مناسب براي جمعیت رو به رشد، پیش بینی شود، اشـخاص را اسـکان داده بودنـد   
جوانـان کـه مـی    . خوراك و مکانی مناسب براي زندگی شده بود جزو ابتدایی ترین دغدغه هـاي سـاکنین  

ها و گه گاه کودکان خانواده ها، بزرگ تر . خواستند یک شبه و از هیچ به همه چیز برسند، به بزه رو آوردند
نیز درگیر این قضیه شدند به طوري که یک بخش از منطقه کامال تحت سیطره ي چرخه ي نابودگر مـواد  

پس از کش و قوس هاي فراوان و باال و پایین کردن راه حـل  . تصمیم بسیار دشوار بود. روان فرسا در آمد
سان کنیم و بـا سـرمایه ي بـاقی مانـده از     هاي مختلف به این نتیجه رسیدیم باید آن بخش را با خاك یک

متأسفانه تعدادي از ساکنین با ایـن کـار مخالفـت    . در آن بخش مراکز تولیدي راه بیاندازیم2اهالی منطقه 
روي . کردند و مجبور شدیم آن ها را به زور و براي مدت چند ماه در بازداشت گاه هاي موقت نگـه داریـم  

مرکز هم دردي و کمک بـه هـم نـوع    ص در بازداشتگاه که آن زمان،تخصعده اي م. آن ها خیلی کار شد
تعـدادي از آن هـا وضـع جدیـد و     . نام گرفته بود، گرد آمدند تا این بخت برگشته ها را به زندگی بازگردانند

آن جا بود که براي اولین بـار چیـزي در مـن بیـدار     . حصر در راه آزادي را برنتابیدند و خود را هالك کردند
نمی توانستم مرگ انسان هاي بیشمار را به راحتی . آتشی جان سوز درون من زبانه می کشیدعله ي ش. شد

پس از . براي مدت زمان زیادي گمان می کردم در مرگ آن ها سهیم هستم و خود را آزار می دادم. بپذیرم
ه نمی توانم زمان را به مکالمات فراوان با دوستان و همکاران عزیز ساختمان، این نکته را به خاطر آوردم ک

از سـقوط و  را در عوض باید کاري ریشه اي انجام دهم تا دیگـران  . عقب بازگردانم و آن ها را نجات دهم
مـی  وقتـی اثـري ادبـی خلـق    .زیرا ادب و فرهنگ یکی هستندشروع به نوشتن کردم. نابودي برحذر کنم

بـا مسـائل و   هابـزارت بـراي مواجهـ   و وقتی فرهنگـت گسـترده شـود   کنی، بر وسعت فرهنگ می افزایی
مشکالت زندگی بیشتر می شود و وقتی ابزار بیشتري براي مقابله بـا مشـکالت در اختیـار داشـته باشـی،      

.راحت تر می توانی بر آن ها فائق بیایی و هم چنین دیگران را در این کار یاریگر باشی

.قصه ي جالبی بود-

!البته اگر همه اش دروغ نبوده باشد-

دروغ بود؟-

.اکنون بزرگ ترین ابزار را براي محک در اختیار داري؛ دلی بزرگ و زدوده از زواید. به دلت رجوع کن-
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.دلم می گوید راست بود-

. پس راست بود-

چه قدر مانده تا بیشه ي بهشت؟-

.م به مقصد می رسیممسیر رودخانه را دنبال کنیاز روي آن کوه که عبور کنیم و . راه زیادي باقی نیست-

مقصدمان کجاست؟-

.6ارتفاعات دامنه هاي منطقه -

دره هـاي میـان   . به رشته کوهی کوتاه و پیوسته رسـیدند . از فراز کوه گذشتند و رودخانه را دنبال کردند
قله ها، عمیق نبودند به طوري که در آن ها شهرك هاي کوچک وجود داشت و مردم بـه سـادگی روزگـار    

بـه  . کوه ها ماالمال از سبزه و طراوت بهاري بودنـد و عطـر خوشـی فضـا را پـر کـرده بـود       . رندندمی گذا
نام آن بیشه بـود و در واقـع فقـط    . از قله گذشتند و بر فراز بیشه قرار گرفتند. سرچشمه ي رودخانه رسیدند

ت را ساقه هاي بلند دور تا دور محیط دایره اي بیشه بهش. محیط آن منطقه را می شد بیشه به حساب آورد
. محیط بیشه به دو بخـش تقسـیم مـی شـد    . نیکشر پوشانده بود که ارتفاعشان بعضا به چند متر می رسید

. بخش جلویی یا ورودي آن که پر بود از درختان سرو و صنوبر و باغچـه هـاي کوچـک گـل کـاري شـده      
بخش عقبـی یـا انتهـایی    .رودخانه اي کم عرض و کوچک بخش ورودي را به دو قسمت تقسیم کرده بود

نیمی از آن را زمین اسب سواري با اصطبل هاي فراوان و نیمـه ي  . نیز خود، به دو قسمت تقسیم شده بود
به راسـتی کـه مکـان    -:گفت. ز از دیدن بیشه به وجد آمده بود. دیگر را دریاچه زالل و عمیق پر کرده بود

ایستاده و با . بیا برویم و داخلش را ببینیم. م صبر کنمدیگر نمی توان. فوق العاده اي براي بازنشستگی است
فراز نقطه ي ورودي کـه در آن  . سرعت کم از ارتفاعشان کاستند و در مقابل ورودي بیشه به زمین نشستند

!دست شسته وارد شوید: دري موجود نبود، نوشته شده بود

افسـار  مـرد  .یزان به استقبالشان شتافتودشان به بیشه فردي کوتاه قامت با سبیل بلند و آوبه محض ور
با او دست داد و خـوش  . افسار تازي را رها کرد و نزد کوبان رفت. دتازي قوي پیکري را در دست گرفته بو

.آمد گفت

بالخره روزش رسید؟-
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.بله بالخره روزش رسید-

ع می دادیـد تـا مقـدمات    کاش پیش از ورودتان اطال. اه ببخشید آقاي کوبان... بفرمائید جناب مدیر کل -
.جشنی با شکوه را آماده کنیم

.فکر نکنم ضروري باشد-

آماده ي جشنی به عظمت مـنش  . تا فردا همه چیز آماده می شود. به هر حال این کار را انجام می دهیم-
دوست دارید با اسبتان کمی سواري کنید؟. بزرگ شما

. می خواهم فضاي بیشه را به او نشان دهم. دارممیهمان بسیار عزیزي. نه سواري باشد براي بعد-

.به هر حال می دانید که بنده همیشه در خدمت گذاري حاضرم. ایلیدهر طور م-

او دیگر که بود؟-:ز پرسید. سپس افسار اسب را به دست گرفت و راهی قسمت انتهایی بیشه شد

. استتنامش فارس-

کارش چیست؟-

خیلـی دوسـت دارد   . کامال بیهوده اسـت این جا مانده زیرا کاري که انجام می دهد،کسی نمی داند چرا -
براي این کار تقریبا نزد همه ي اسـتادان بیشـه درس آموختـه امـا تـاکنون نتوانسـته       . بنویسداثري درخور 

شه کند پس از چندي توانستیم او را متقاعد کنیم که رشته اي دیگر پی. حرفی مستقل از خود به زبان بیاورد
در نهایت تصمیم گـرفتیم کـاري بـه او    . اما عشق و عالقه ي جنون آمیزش او را مجاب به ماندن می کرد

خوانـد و  آن را ابتدا بـه فارسـت مـی دهـد تـا ب     ،بردمی به پایان را پس از آن که هر کس داستانی . بدهیم
قرار می دهـد و در نهایـت پـس از    بعد از آن داستان را در اختیار دیگر نویسندگان . کندنظراتش را ضمیمه

آن که همه داستان را بدون نگاه کردن به ضمیمه خواندند آن را در مانیتورهاي ذخیره ي کتاب سـاختمان  
. مرکزي بارگذاري می کنیم

چرا کسی یادداشت هاي انضمامی او را نمی خواند؟-

اگـر  . ي دل خـود مـی نویسـند   مه ي ساکنین بیشه ي بهشت صرفا بـرا ه. زیرا براي کسی اهمیت ندارد-
بـه کسـی بـر نمـی     . اگر هم نیامد هیچ مسئله اي نیسـت . شخص دیگري از نوشته خوشش آمد، چه بهتر
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اعتقادمان این است که کسی که خود را قاضی قرار داده تا اثر را بررسی کند فقط مـی توانـد بگویـد    . خورد
آن . حق ندارد بگوید ایـن قسـمت ایـراد دارد   . من از این بخش خوشم آمد یا مثال از آن بخش خوشم نیامد

زیرا تا وقتی یک اثر نوشته نشده وجود خارجی ندارد یعنی می تواند هـیچ وقـت   ... جمله باید حذف شود یا 
اما وقتی روي کاغذ آورده شد، دیگر نوشته شده و هر نوشته مـی توانـد خـود، سـبک و     . وجود نداشته باشد

صحبت از فارست شد . بحث ایرادهاي نگارشی و امالیی به کل مجزاستالبته . سیاقی جدید به حساب آید
.همراه من بیا. نکته اي به خاطرم آمد

درون درختـان بلنـد و   . ز آن قدر محو فضاي بیشه شده بود که تقریبا نیمی از گفته هاي کوبان را نشنید
حصیري قرار داده شده بـود  قطور فضایی کوچک وجود داشت و بر فراز آن ها اتاقک هاي کوچک چوبی یا

عده اي داخل تنه ي درخت ها مشغول نوشتن بودنـد و عـده   . که از سه طرف بسته و از یک طرف باز بود
جلوي هر درخت که مخصـوص یـک نویسـنده    . اي در اتاقک ها، رو به خورشید دراز کشیده و می نوشتند

یسنده طراحی شـده بـود و از گـل هـاي     هر باغچه بنا به سلیقه ي نو. بود، باغچه اي کوچک وجود داشت
داخل باغچه پر بود از گل . کوبان رفت و جلوي یک باغچه ایستاد. مورد عالقه ي او در آن کاشته شده بود

ارغـوانی بـا   -نارنجی-سپید گرفته تا الله هاي گل بهی-خاکستري-از رزهاي سیاه. هاي پیوندي رنگارنگ
ایـن  -:گفت. کوبان نشست و مشغول نوازش یک الله شد. دنقطه هاي طالیی و نقره اي در آن موجود بو

. چه قدر زیبا و متفاوت است. گل را ببین

.روح بیننده را جال می دهد-

.کامال درست است-

.کسی که ابتدا این مکان را درست کرده به طور ضمنی مسئول پدیداري این زیبایی است-

ن ما هستیم که به کارمان هویت و زیبایی می بخشیم نـه  ای. درست است اما یک نکته را به خاطر بسپار-
. برعکس

چگونه؟-

مثال وقتی کسی را در حال کوبیدن پتک بر سر قطعه فلزي گداخته می بینیم به او چه می گوییم؟-

.آهنگر-
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.واژه ي آهنگر از کجا آمده است-

.فکر کنم خودتان توضیح بدهید بهتر است... خب -

خود، نام آهنگري را بر آن نگذاشته باشد امـا بـه   هین کسی که این صنعت را اختراع کردممکن است اول-
چند کار . سپس آن را آهنگري نامیده است. هر حال شخصی براي اولین بار این پیشه را درست کرده است

رق ریختـه و  عـ . که اگر به طور مجزا آن ها را بررسی کنیم می بینیم، بی معنی اند، را کنار هم انجـام داده 
کاربردي براي ساده تر شـدن زنـدگی،   زحمت کشیده تا فلزي بال استفاده و بدون شکل و فرم را به ابزاري

پس وقتی عده اي براي انجام یـک کـار   . در واقع بخشی از وجود خود را در آن پیشه قرار داده است. بسازد
خشی از خود را با هم بـه اشـتراك   یا هدف مشترك گرد یک دیگر می آیند و زحمت می کشند در نهایت ب

حاصـل کـار وقتـی    . افراد این گونه با هم ارتباط پیدا مـی کننـد  . می گذارند تا نتیجه اي مفید حاصل شود
اعجاب انگیزي است که هریک از کارکنان عشق و عالقه اش را به کار ببندد و از همـه تـوان خـود بهـره     

وقتی به این دید برسی می فهمـی  . به حساب بیاوردکلیکالم خود را جرئی از یک سیستم گیرد و در یک 
که همه با هم برابرند زیرا اگر شخصی وظیفه ي خود را به خوبی انجام ندهد کل سیستم به مخـاطره مـی   

گمان می کـنم ایـن حـرف هـا را در مدرسـه شـنیده       . از آب در نمی آیدافتد و در نهایت حاصل کار جالب 
.باشی

.درست است-

ا این حرف ها را از پدر و مادر، مدرسه یا دوستانمان می شنویم و باالتر از آن بـه شـکل ذاتـی    همه ي م-
...حس می کنیم اما از آن جایی که انسان موجودي فراموش کار است 

وقتی دغدغه هـاي جدیـدي بـه ذهنمـان رسـوخ کنـد ارزش هـا و        . بله، مشکل هم دقیقا همین جاست-
هن داشته ایم را فراموش می کنیم تا فضـاي کـافی بـراي اندیشـیدن بـه      هنجارهایی که پیش از آن در ذ

. بدبختی ها و انواع راه و روش هاي مختلف براي رسیدن به بدبختی پدید آید

. موج سرخ رنگ به نشانه ي پیامی الزم االجرا در کم ترین زمان ممکن از دستگاه ارتباطی ز بیرون آمد
.ه استفکر کنم وقتش رسید-:کوبان گفت
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. کم تر از یک ساعت تا نابودي باقی مانـده اسـت  : و این پیغام را خواندجاسوس صفحه مجازي را گشود
باید از خودت و همه متعلقاتـت بگـذري و   . هر طور می شود خود را به اتاق فرمان برسان و کار را تمام کن

.عجله کن. در دستان توستینیان و زمسرنوشت زمین . چیز بیشتري در دسترس نیست. آزادانه پرواز کنی

.وقتش رسیده است. درست است-

تصمیم قطعی را گرفته اي؟-

.هنوز نه-

.ولی باید هرچه زودتر تصمیم بگیري-

از ماهیت مأموریت من مطلعید؟راستی شما چگونه -

.از ابتداي ورودت می دانستم-

.ه پیدا کنمراطبقات باالتر به عجب و با این حال اجازه دادید تا -

نظر می آید انسان بسیار باهوشی باشی اما تا به حال به فکرت خطور نکرده که چـرا از بـین همـه ي    به-
دستیار در نظر گرفته شده است؟تمان مرکزي مدیریت فقط براي توساکنین ساخ

...نه یعنی -

از طریق همکارانمان در هیئت رییسه زمـین خبـر ورودت بـه    T-13قصد ورود به که پیش ازیعنی این -
پـس از  . ما هم مانند شـما در دسـتگاه مـدیریت مقابـل دوسـتانی داریـم      . تعجب نکن. گوشمان خورده بود

.ورودت نیز در مورد رفتار و کارهاي تو از طریق دستیارت مطلع می شدیم

شدم؟اما چگونه این کار را انجام می داد و من متوجه نمی-

قرار شده بود هر زمان که تو براي باال دستی هایت گزارش می نویسی او نیز براي من گـزارش بنویسـد   -
.تا این گونه ذره اي به او شک نکنی

. گـویی شـوك بزرگـی بـه او وارد شـده بـود      . جاسوس سرش را به زیر انداخت و چهره اش در هم رفت
وغ بوده است؟یعنی همه ي حرف هاي محبت آمیزش در-:گفت
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وقتـی فهمیـد دیگـر    . با تمام وجودش عاشق توست و این را چند مرتبه به مـن گفتـه اسـت   . اصال و ابدا-
از مأموریت سري تو بـه  . گزارش نمی نویسی او نیز گزارش آخر را نوشت و خود را همه جوره از آن تو کرد

راور دید خوشی نسبت بـه تـو نداشـت    .جز دانر که در جبهه ي شما قرار دارد فقط من و راور مطلع هستیم
اما من در همه ي شرایط، بدون آن که خودت خبر داشته باشی در مقابل توهین هاي او از تو حمایت مـی  
کردم و به او می گفتم که در کم ترین زمان ممکن به ما مـی گرایـی و بـا تابیـدن نـور محبـت بـه قلـب         

.را بازیافتی می توانی بهترین تصمیم را بگیريمنجمدت، رنگ می گیري و وقتی توانایی احساس کردن

.ولی هنوز هم مطمئن نیستم-

به هر حال از این جا به بعد را تنها خواهی بود زیـرا مـن   . شاید کمکت کند. داستانی برایت نقل می کنم-
.حتی اگر براي یک ساعت هم از عمرم باقی مانده باشد، می خواهم آن را در بیشه ي بهشت سـپري کـنم  

.پس زوهان عزیز خوب گوش کن

و عـده اي  در فقر و تنگدستی فرو رفتـه  تقریبا صد و پنجاه یا شصت سال پیش بود که اهالی زمین همگی 
منـابع آب آشـامیدنی رو بـه پایـان بـود و      . اندك به طور نامحسوس، مالک جان و مال دیگران شده بودند

نداهایی در گوشه و کنار شهرها و سـرزمین هـا   کم کم. کثافت از سر و روي شهرهاي زمین باال می رفت
فرقه هایی پدید آمدند که خواستار بازگشت جنبـه ي اسـاطیري پیشـینیان و حلـول آن در     . به گوش رسید

مردم کم کـم  . لوتیان و هوآنی ها و انجمنی ها و فرقه هاي دیگر از آن دست بودند. امروزیان بودندزندگی 
نیز ظهور کرد و شورشیان را که به خود فداییان جبهـه ي  مرشد قرن. ندمتحد شد.صداي آن ها را شنیدند

کـم کـم حاکمـان    . بخشیدمجزا به آن ها خط داد و به هر یک مسئولیتی . اتحاد می گفتند، سامان بخشید
پـس از  . مستبد از تخت ریاست به زیر کشیده شدند و همه ي مردم کره ي زمین با یک دیگر متحد شدند

ومت توسط مردم، مرشد صحنه را ترك کرد و به خلوتگـاه رفـت و تـا آخـر عمـر نیـز در       بازپس گیري حک
. فرقه هاي مختلف گرد آمدند تا تصمیمی مناسب براي رهبري دنیاي نوین انتخاب کنند. همان مکان ماند

که از قضا از اعضاي بلندپایـه ي -عادل ترین و حکیم ترین شخص زنده ي دنیا–بر آن شدند تا یک نفر 
وضـع معیشـت   . چهار پنج سال به خوبی و خوشی سپري شـد . انجمن برادري بود، به تخت ریاست بنشانند

تا این که رهبـر  . شهرها تمیز شدند و انسان ها خود را با دیگران برابر می دیدند. مردم رو به بهبود گذاشت
عضاي فرقه هاي مختلف روز و شب احساس می کرد ا. بزرگ که نامش ماریکا بود، دچار بیماري توهم شد
بی رحمانه شروع به قتل عام اعضاي فرقه هاي مختلف . در صدد قتل او هستند تا مقامش را تصاحب کنند



١٥١

از روي زمـین  مصالحه جو بودند،که زنانی زورمند و را طی چند روز تمامی اعضاي فرقه ي مافین ها . کرد
هـم چنـین   . داشتند نابود کـرد هوآنی هاي کهنا اجداد ما یعنیکه نسبتی نزدیک براآتشی ها. محو کرد

اعـالم برائـت کردنـد و از    اعضـاي انجمـن از او   . دیگر گروه ها و فرقه ها را قتل عام کرد یا از هم پاچانـد 
ـ . هوآنی ها و لوتیان براي براندازي ماریکا کمک گرفتند امنظم و چریکـی بـا   پس از یک سال جنگ هاي ن

بعد از آن تصمیم گرفته شد تا مدیریت جاي ریاسـت را  . هایت اعدام شدشکست خورد و در نارتش ماریکا،
کـم کـم اعضـاي انجمـن بـرادري      . بگیرد و تصمیمات توسط یک شورا و نه یک شخص واحد گرفته شود

این عمل بعد از تصمیم سرنوشت . دیگر اعضا را کنار زدند و دوباره یک رئیس از خودشان را سر کار آوردند
چند سـال گذشـت و علـوم بـا     . وجود مخالفت هوآنی ها و لوتیان عملی شد، صورت گرفتساز شورا که با 

ماشین هاي بسیار پیشرفته ي خانگی، اداري، نظامی و حمـل نقـل   . سرعتی فزاینده در حال پیشرفت بودند
یـافتن مناسـب   ند و پژوهشی عمومی به جهـت منابع سوخت هاي فسیلی به زودي تمام شد. ساخته شدند

در قعر یکی از چاه هـاي کـف اقیـانوس    . خت براي ابزار و ماشین هاي پیشرفته ي جدید آغاز شدترین سو
کشف شد که انرژي اي صدها بار بـیش تـر از اورانیـوم و    (zoorim)ماده اي بسیار چگال به نام زوریم 

واحد اکسـیژن  یک واحد زوریم باید با پنج ملیارد . فقط یک مورد وجود داشت. ردعناصر مشابه تولید می ک
تحقیقات جانبی براي راه هاي صرفه جـویی  . فراهم آوردها براي ماشین ی ترکیب می شد تا کارایی مناسب

تیمی از دانشمندان متشکل از علوم مختلـف روان شناسـی، زیسـتی،    . اکسیژن، این عنصر حیات شروع شد
که توانایی احساس کردن را در اجتماعی و فیزیک و شیمی به این نتیجه رسیدند بهترین راه حل این است

زیرا وقتی کسی بیشتر احساس می کند، به فـرض هیجـان زده یـا خوشـحال یـا خیلـی       . انسان ها بکشند
غمگین می شود اکسیژن بیشتري مصرف می کند و تا جایی ادامه پیدا می کند که این عنصر رو به پایـان  

مواجه شد اما آن ها نتوانستند کاري از پیش ببرند این تصمیم با مخالفت قطعی هوآنی ها و لوتیان . بگذارد
و راهی منطقه اي که امروزه آن را منطقه ي صلح می نامیم، شدند تا به دور از هیـاهوي شـهري زنـدگی    

سال اول تالش کردند با زبان خوش بزرگان فرقه را راضـی  . هیئت رئیسه ما را به حال خود رها نکرد. کنند
اعضا از قبول ایـن کـار   . کنندمایت از رئیس کل، اوضاع را مساعدکنند تا با حبه آمدن به پایتخت مرکزي 

پدران ما براي چند دهه، توانستند در مقابل نیروهـاي امنیتـی هیئـت    . سپس کار به زور کشید. سر باز زدند
من، پنجاه سال پیش بود و . دباقی نمانرییسه مقاومت کنند تا این که ضعیف شدند و چاره اي جز مصالحه 

خود را تسلیم هیئت رییسه کردم تا هم کیشـانم بتواننـد   . تازه به عنوان سرکرده ي گروه انتخاب شده بودم
پس از ترك روستا، به خانواده ام و سایر اهالی روستا خبر دادند مرده ام و . در خوشی و آسایش زندگی کنند



١٥٢

مـرا  دیگـر  طـرف  از. کردنـد از شمایل من مجسمه اي درست کردند و در ورودي روستاي زنـدگی نصـب  
آموزش دادند و در مأموریتی تحت عنوان نجات زندگی به سیاره اي کـه امـروز در آن نفـس مـی کشـیم،      

احساسی سیاره شدم و ارتباطم را با زمین نه به طـور کـل   کم کم مبهوت فضاي کاري و زندگی. فرستادند
طوالنی تر از تو به طبقات باالتر راه یـافتم و  کم کم و در مدت زمانی بسیار . که با هیئت رییسه قطع کردم

می دانستم در حال تـدارك  . ارتباطم را با چند تن از دوستانم در زمین حفظ کردم. در نهایت مدیر کل شدم
پـس از اولـین   .آن را درك کـردم نقشه اي مسالمت آمیز هستند اما نمی دانستم چه که به محض ورود تو 

وقتی پیشرفتت را در همـه ي زمینـه هـا دیـدم از تـه دل      . ماندمنظاره گر دادم وایمانم را در تو قرار دیدار
چقدر فرصت باقی مانده است؟. راضی بودم

.کم تر از یک ساعت-

راسـتی سـوار   . ی گردش کنیمبیا پیش از آن که نزد مونرو به اتاق فرمان بروي، کمی در این مکان رؤیای-
دوست داري؟کاري 

.بدم نمی آید-

. اسب هاي حیرت انگیزي در این جا یافت می شود. بیا کمی سواري بگیریمپس-

آن دو چند دقیقه را در سکوت کامل کنار دریاچه سپري کردند، سپس به اصطبل رفتند، دو تـازي سـیاه   
.سؤالی برایم پیش آمده است-:کوبان گفت. سوارکاري شدندند و مشغولمطلق انتخاب کرد

.بپرس-

. چرا به میل خودت به پیکره ي سازمان ریاست زمین پیوستی-

همیشه دوست داشـتم کارهـاي بـزرگ انجـام     . چیزي بیش از زندگی در روستاي کوچکمان می خواستم-
روستاي زندگی را در سنین نوجوانی ترك کـردم و  . استکردم آن جا برایم بسیار کوچکدهم و گمان می 

اولیه شرکت کردم اما به من گفتنـد کـه بایـد روزي دو قـرص مخصـوص      در تست هاي. به پایتخت رفتم
سپس یکـی یکـی   . بخورم تا پس از چند ماه احساساتم به طور کل از بین برود و به قول آن ها انسان شوم

.پله هاي ترقی را در ساختمان ریاست طی کردم تا رسیدم به بزرگ ترین مأموریت زندگی ام

کنند؟ هنوز زنده اند؟پدر و مادرت چه کار می -
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چقدر دوست داشتم در این لحظه کنارش بودم و با . از برادر کوچک ترم نیز بی خبرم. از آن ها خبر ندارم-
.چند جمله صحبت می کردمشده او حتی 

شاید . حرفش را گوش کن. چند لحظه پیش از آن که تصمیم نهایی را بگیري خیال کن در کنارت است-
.بتواند کمکت کند

. از بابت گفته هایت خیلی ممنونم. من کم کم راهی می شوم-

زوهـان خواسـت کوبـان را بقـل کنـد امـا او روي       . از اسب پیاده شدند و در مقابل یک دیگـر ایسـتادند  
.خداحافظ-:زوهان گفت. برگرداند

. بگو به امید دیدار، خوش بینانه تر است. نگو خداحافظ-

به قصد اتـاق فرمـان سـاختمان مـدیریت     بر زمین زیر پا فشار آورد و . کردسپس زوهان پاهایش را خم
.پرید

فصل چهاردهم
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رییس فکر کنم زمان آن رسیده اسـت  -:با صداي بلند گفت. جوان در کابین خلبان را گشود و داخل شد
. زوهان بفرستیم،آخرین پیغام را براي مأمورکه

تو برو و به مأمور، نه یادم می آید این لفظ را زیاد دوسـت  بله -:صدایی بم و محکم در پاسخ شنیده شد
وسایل پذیرایی در انتهاي اتاقک و پشت پرده موجود . نگذار به او بد بگذرد. به همکار روآن برس... نداشت 

ایر اعضـاي هیئـت رییسـه    من هم یک تماس تصویري بـا سـ  .خودت می دانی چه کار کنی پس برو. است
.برقرار می کنم و مراتب را به اطالعشان می رسانم

.چشم قربان-

می تالشوبر پاي او گذاشته بودندرا دستانشان .ن فاصله دخترها دو طرف روآن قرار گرفته بودنددر ای
روآن . نبـود و شـماتت بـار،   جز بـی میلـی و نگـاه هـاي سـرد     نصیبشان کردند نظر روآن را جلب کنند اما 

لبخنـد بـه   . جوان عینکی نزد او بازگشـت . تالش می کرد آن ها را از خود دور کند.دستشان را پس می زد
با دیدن واکنش روآن بشکن زد و به دخترها فهماند سر جاي . هیجان وجودش را فرا گرفته بود.لب داشت

شما موفـق  . شما خیلی خیلی خوشحالماز دیدار دوباره ي -:گفت. در کنار روآن نشست. اول خود بازگردند
.به انجام کاري شدید که نامتان را در تاریخ جاودانه خواهد کرد

بـه صـورتش دسـت کشـید و بـی تفـاوت       . روآن با نگاهی سراسر عجب سر و روي جوان را برانداز کرد
مگر چه کار انجام داده ام؟-:گفت

از نبوغ و خالقیـت و  شما ترکیبی. حصار اول بی نظیر بودکارتان از همان! بگویید چه کار انجام نداده اید-
توانسـتید مرشـد، کـه    . خوب می دانید براي هر مانعی چه تـدبیري در نظـر بگیریـد   . هستیدخالص قریحه 

باور کنیـد کـه پـیش از شـما     . انسانی بسیار سخت گیر است را در همان دیدار اول به خود عالقه مند کنید
.داوطلبان حتی جمله اي سخن بگویدحاضر نبود با هیچ یک از

داوطلبان؟ از چه سخن می گویید؟ اصال چگونه از جزییات سفر من مطلع هستید؟-

. بگذارید ابتدا از شما پذیرایی کنم! ادبم کجا رفت... اوه . مفصل توضیح خواهم دادبه طور برایتان -

ان کش و قوس می دادند، نگـاهی سرسـري   به دخترها که با موي خود بازي می کردند و مدام به بدنش
.همین االن برمی گردم. چند لحظه صبر کنید-:سپس از جا برخاست و گفت. انداخت
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را در مقابـل  جعبـه . با خـود آورد زد و یک جعبه ي نگین کاري شده انتهاي اتاقک رفت، پرده را کنار به
م هیچ یک از دخترهـا نظرتـان را بـه خـود     گمان می کن-:گفت. باز کردروآن بر زمین گذاشت و درش را 

؟!جلب نکرده اند

.نداردیبرایم اهمیت. از خیلی بهتر از این ها صرف نظر کرده ام-

نشان دادید هیچ چیـزي نمـی توانـد در    . ستودنی بود،بله باید بگویم کاري که در برابر صور انجام دادید-
.رسیدن شما و هدفتان به هم، ذره اي خلل وارد کند

به دست آورده اید؟نگفتید این اطالعات را از کجا -

پیش از آن باید به آشـیانه ي  . چهل دقیقه اي راه استT-13تا مرز جو . آن قدر عجله نکنید. می گویم-
قرار است با سریع ترین جت سرتاسـر سـیاره   . تا آن جا نیز پانزده دقیقه راه است. سیاره اي برویمنجت بی

اما قبل از آن نگاهی به این سـیگارهاي  . خواهید شدتما از سرعت شگرفش شگفت زده ح. به آن جا برویم
این شـراب بازمانـده ي جشـن    . کوبایی خوش عطر و طعم و بطري هاي شراب صد و پنجاه ساله بیاندازید

!به شما قول می دهم پس از نوشیدنش ده سال جوان شوید. اولین سالروز شکل گیري اتحاد پایدار است

بیشتر به آب احتیـاج دارم تـا   . آن هم یک نوشیدنی مثل نوشیدنی هاي دیگر است. ایم بی معنی استبر-
. برگـردد می خـواهم حافظـه ام   . فقط می خواهم بدانم. ندارممیلی به سرگرمی هاي زودگذر و پوچ. شراب

.ها را تشخیص دهمکه بتوانم چهره ي آننزد آن ها بازگردم؛ البته وقتیمی خواهم اگر خانواده اي دارم

شاید سر راهمان تـوقفی کوتـاه در روسـتاي زنـدگی داشـته      . بدهمیبه شما قولتوانم در این موردنمی -
براي مورد تو چاره اي جـز بـه کـار گیـري     . اما متأسفانه بازگرداندن حافظه ات دست ما نیست... باشیم اما 

. دندارازي حافظه نداشتیم؛ روشی که عالج دومین روش پاك س

...؟یعنی-

.متأسفانه معنی اش این است که تا آخر عمرت نمی توانی زندگی پیشین ات را به خاطر بیاوري. بله-

گریبانش را گرفـت و او را  . از جا برخاست. روآن از خونسردي جوان در گفتن این حرف ها خشمگین شد
.و دیگرپس بگ-:مشتش را باال آورد و گفت. به دیواره ي اتاقک چسباند
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لطفـا بـا مـن کـاري     ... لطفـا  -:شتاب زده گفـت . جاري بودعرق از سر و رویش . جوان دست پاچه شد
. لطفا به من اجازه بده... لطفا . اگر آن را نخورم می میرم. باید دارویم را بخورم. نداشته باش

شغول وارسی جیـب هـایش   جوان دست پاچه، م. روآن گریبان او را رها کرد و یک گام به عقب برداشت
پس از اندکی جست و جو توانست شیشه اي کوچک را که پر بـود از محلـولی سـپید رنـگ، از جیـب      . شد

نوشـیدن محلـول نفـس    پـس از . در شیشه را باز کرد و آن را یک ضرب سر کشید. شلوارش بیرون بیاورد
لبخند بر لب نشاند و با . قامتش راست شد. عرقش را پاك کرد. نفس نفس می زد. شدعمیق کشید و دوال

.مرا ببخشید-:لحنی آرام گفت

چه نوشیدي؟-

.محلول تجدید-

محلول تجدید دیگر چیست؟-

به خصوص وقتی . محلول تجدید احساسات، باید آن را روزي سه وعده بنوشم و گرنه ممکن است بمیرم-
به جز اعضاي هیئت رییسـه و کارکنـان   . می کنمترس وجودم را فرا می گیرد احساس نیاز بیشتري به آن 

اعث مـی شـود   ب. رده باالي ساختمان ریاست مرکزي کسی از ساکنین زمین به این محلول دسترسی ندارد
بـر حـس هـاي منفـی غلبـه      گه گاهی مانند چند لحظه پیش هم کمک می کند که. زنده بماندت احساسا

.کنی

.همین االن. توضیح می خواهم. بگذار براي مادرترا این حرف ها -

-:هیجان زده گفـت . بیرون را نگاه کردي هلیکوپتر شیشه پشت جوان عینکش را از چشم برداشت و از 
.خودت با چشمان خودت ببین. این جا آقاي روآنبیا 

آسـمان پـر بـود از بـالن هـاي عظـیم       . حیـرت انگیـز بـود   . روآن رفت پشت شیشه و بیرون را نگاه کرد
در آسمان بی انتهـا  . ندبودپرنده يیک کشتی غول آسابه اندازه يظاهرشان بیضی مانند بود و . ارنگرنگ

.این ها که فقط چند بالن هستند-:روآن گفت. وردندثابت ایستاده بودند و تکان نمی خ

تمـام  . به آن ها بالن هاي نظارتی می گویند. در واقع بیش از دویست بالن هستند. نه نه، چند عدد نیستند-
. مدتی که از دشت حایل تا مرتفع ترین قله ي کوه صلح، در حال سفر بودي تو را رصد می کردند
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اما چگونه؟-

داخلشان پیش رفته ترین تجهیـزات نظـارتی   . ه گفتم به آن ها بالن هاي نظارتی می گویندهمان طور ک-
. تمامی حرکاتت در کامپیوتر مرکزي مرکز نظارت عملیات ذخیره شده است. و جاسوس تعبیه شده است

ر مشقت و سختی به من تحمیل شده است؟ مگر مـن د همه رفتار مرا زیر نظر داشتید؟ اصال چرا آن چرا-
زندگی قبلی ام چه کار کرده بودم؟ چرا باید این همه عذاب و رنج را تحمل می کردم؟ رفـیقم را در مسـیر   

...می فهمی؟ رفیقم را . قله از دست دادم

.سرم درد می کند-:گفت. دستش را بر پیشانی اش گذاشت و آن را ماالند

حتـی پـیش از   . بـرایش انجـام دادي  ز توانتاما تو حتی بیش ا. براي فوت رفیقت به تو تسلیت می گویم-
حاضـر  نفر پیش از همـه ي ایـن ماجراهـا نیـز    شما دو. شروع این مسیر نیز براي او رفیقی شفیق بوده اي

مـی  .اصال براي همین هم داوطلب انجام ایـن مأموریـت شـدید   . بودید جانتان را براي یک دیگر فدا کنید
در واقـع همـه ي مـردم    . دانم که چه سختی هایی کشیدي و واقعا نمی دانم چگونه باید از تو تشکر کنـیم 

. دوست دارم صحنه اي بی نظیر را با هم تماشا کنیم. چند لحظه صبر کن. زمین باید از تو تشکر کنند

ر ها، عقاب ها و بازهـا را  وتکالغ ها، کب... همه ي پرنده ها -:ساعتش را به دهانش نزدیک کرد و گفت
.رها کنیددر یک زمان

.این صحنه را تماشا کن-:سپس به بالن ها اشاره کرد و گفت

پرندگان بـی شـماري در کسـري از    . هم زمان، دریچه ي زیرین همه ي بالن هاي نظارتی گشوده شدند
پـس از چنـد لحظـه انـواع     . شخص بـود پروازشان نامراستاي. در هم می لولیدند. ثانیه آسمان را پر کردند

پرنـدگان بـا   سـپس  . گرفـت دسته اي متعلق به گونه ي خود جـاي پرندگان از هم جدا شدند و هر یک در 
و کبـوتر هـا دور آن را   سطح زیر بالن را درست کردهکالغ ها. به شکل یک بالن در آمدندنظمی مشخص
فضـاي ابتـدا تـا انتهـاي بـالن پرنـدگان       . اده بودنـد بازها قسمت فوقانی بالن را تشکیل د. شکل داده بودند

سـپس بـالن را دور   . عقاب ها پشت سر هم، از انتهاي فضاي بالن تا ابتداي آن را می پیمودنـد . گشوده بود
بعد، پرندگان در هـم لولیدنـد   . این کار چندین بار تکرار شد. می زدند و دوباره همان کار را تکرار می کردند

جوان عینکی دوباره ساعتش را نزدیـک دهـانش بـرد و    . لفی را در هوا درست کردندو اشکال هندسی مخت
. آن ها را بازگردانید-:گفت
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چند دقیقه بعـد آسـمان   . پس از چند ثانیه، پرندگان دوباره در هم لولیدند و به مقصد بالن ها پرواز کردند
و کمی غـم پیشـین خـود را    صحنه به وجد آمده ز دیدن این روآن ا. خالی از پرنده و پر از آبی بی انتها بود

توضـیح  -:حـالتی غضـبناك گرفـت و گفـت    . روآن به خـود آمـد  . جوان گلو صاف کرد. فراموش کرده بود
.بیشتري می خواهم

این نکتـه را بدانیـد کـه شـما     . اجازه بدهید به رییس بگویم تا بیاید و خودش شخصا به شما توضیح دهد-
. افتخار هم صحبتی با رییس کل جبهه اتحاد پایدار را داریدشخص بسیار مهمی هستید که 

آماده ي ،ببخشید همکار روآن... مأمور . قربان تشریف بیاورید-:جوان بر در ورودي کابین کوبید و گفت
.شنیدن توضیحات هستند

پوسـت بـود و   سیاه . پس از چند ثانیه در کابین گشوده شد و مردي بلندقامت و درشت هیکل بیرون آمد
دستش .مستقیم توي چشمان روآن زل زده بود.چشمانش نافذ بودند. لب باالیی اش به کل محو شده بود

نیـازي بـه ایـن    -:روآن با نگاهی بی تفاوت به چشمان ریـیس زل زد و گفـت  . را به سمت روآن دراز کرد
.سریع تر به من توضیح بدهید. تشریفات نیست

جوان سمت دخترهـا کـه   . روآن کنار او نشست. اشاره کرد بنشیندنیز به او رییس روي صندلی نشست و 
سریع بازگشت و سـر  . آن ها را تا پشت پرده عقب راند.سوي اتاقک را نگاه می کردند رفتکنجکاوانه آن 

ایشان رییس کل جبهه ي اتحاد پایدار و در واقع فرمانده ي الیق کـره زمـین   -:گفت. جاي قبلیش ایستاد
...

از دیـدار دوبـاره ي شـما بسـیار     .من چانا هستم-:رو به روآن گفت. رییس نگذاشت حرفش را تمام کند
می دانم کـه  . شوديدیگرامیدوارم این بار طور. تک دیدار قبلی مان به خوبی پایان نپذیرفت. خوش بختم

ه پـیش از ایـن بـر سـر    فتن هرآن چاما فرصت کافی براي گ. در این لحظه دوست داري همه چیز را بدانی
ژوآن تو و دوستت .سیاره رفته است را در اختیار نداریم پس به بازگو کردن چیزهاي ضروري اکتفا می کنم

اولی کمـک  : تو به دو دلیل انجام این کار را پذیرفتی. براي انجام این مأموریت پیش قدم شدیدبه شخصه
اره براي دیدن برادرت تا شاید بتوانی در نهایت او در نجات جان هم وطنانت بود و دومی یافتن شانسی دوب

.را به زادگاهش یعنی دهکده ي زندگی بازگردانی
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رییس از بـاالي دهکـده ي   -:جوان در حالی که از پشت شیشه بیرون را نگاه می کرد، شتاب زده گفت
.زندگی می گذریم

فقـط بـدان کـه زمـان     . ه ات را ببینـی شاید دوست داشته باشی خـانواد . بهتر است در این جا توقف کنیم-
بعد از . احوالشان را جویا شوي و بازگردي. باید هرچه سریع تر نزد آن ها بروي. زیادي براي این کار نداري

.دیدار خانواده ات، آن چه ضروري است را به تو می گویم

جلـوي  . فـرود آمـد  هلیکوپتر سرعتش را کم کرد و پس از گذر از مجسمه ي غول پیکر کوبان بر زمـین 
بـه محـض آن کـه متوجـه حضـور      . نزدیک ترین خانه به هلیکوپتر یک پسربچه مشغول خاك بـازي بـود  
در خانـه ي کوچـک یـک طبقـه ي     . هلیکوپتر شد، از بازي دست کشید و دوان دوان به سمت خانه رفـت 

.یرونمامان بدو بیا ب. مامان مامان بابا اومده-:پشت سر هم می گفت. را کوبید،چوبی

. پس از چند لحظه یک زن درشت هیکل که پیش بند بسته بود و دستکش در دست داشت بیرون دویـد 
سپس به سـمت هلیکـوپتر   . او را سفت در آغوش کشید. سمت روآن که جلوي هلیکوپتر ایستاده بود، دوید

بـالش بـود را   سرش را این طرف و آن طرف می جنباند امـا آن چـه دن  . دوید و مشغول وارسی درونش شد
بـا صـدایی   . چشمانش تر شده بود و دست و پـایش مـی لرزیـد   . سر شکسته نزد روآن بازگشت. نمی یافت

پس ژوآن کجاست؟... پس -:ناالن و لرزان گفت

ضجه مـی زد و مـدام نـام ژوآن را بـر     . زن بر زمین نشست و زد زیر گریه. روآن سرش را پایین انداخت
آغـوش یـک   از .هر دو هق هق می کردنـد . د مادرش شتافت و او را بقل کردپسر نز. زبان جاري می کرد

داخل . در را گشود. بعد از یکی دو دقیقه پسر از مادرش جدا شد و به سمت خانه دوید. یگر جدا نمی شدندد
عکـس ژوآن  . پسر بچه در گوشه اي مچاله شده بـود . روآن داخل خانه شد. شد و آن را پشت سرش کوبید

روآن . کنار یک اسب تنومند ایستاده و لبخند به لب داشت در دست گرفته بـود و گریـه مـی کـرد    را که در
بیـرون آورد و آن را کنـار پسـربچه بـر زمـین      نگین ارغوانی صور را از جیب. دستش را در جیبش فرو کرد

.برویم-:داخل هلیکوپتر شد و به جوان گفت. گذاشت و رفت

نمی خواهی خـانواده ي خـودت را   ... اما -:جوان گفت. ت نداشت حرف بزنددر خود فرو رفته بود و دوس
؟!ببینی

.هرچه سریع تر از این جا دور شویم-
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ریـیس  . جوان به خلبان گفت از زمین بلند شود و بدون فوت وقت به آشیانه ي جت بین کهکشانی برود
.بدار که بی دلیل کشته نشده استبراي فوت دوستت واقعا متأسفم اما یقین-:با لحنی دوستانه گفت

آخر چه دلیلی می تواند مرگ بی رحمانه ي او را توجیه کند؟-

فقر و بدبختی . همه چیز به هم ریخته بود. یک ونیم قرن پیش جهان در مسیر نابودي کامل قرار داشت-
را بـه کـل فرامـوش    مردم به جان یک دیگر افتاده بودند و قوانین اولیه ي هم زیسـتی  . همه گیر شده بود

هرکس به فکر خودش بود زیرا هیچ هدف جهان شمول و بزرگی وجـود نداشـت تـا همـه ي     . کرده بودند
عـده اي دور یـک   . انسان ها را زیر یک پرچم جمع کند و آن ها را به سمت مسیري مشخص هدایت کند

ـ  را به کار بردند تا نظمی جدیـد، دیگر جمع شدند و تالش و همتشان زمـان شـکل   . اده کننـد در جهـان پی
درد و لـذت  . مرزها از بین رفتند و همه ي مردم جهان با یک دیگر هم وطن شدند. گیري اتحاد رسیده بود

خـود  بود، انسان ها با یک دیگر تقسیم شد و دیگر شخصی به سبب تابعیت کشوري که در آن به دنیا آمده 
روشـش  . ا وقتی که ماریکاي ملعون سر کار آمـد اوضاع و احوال خوب بود ت. را از دیگري برتر نمی پنداشت

سعی می کرد همه ي خرده نظام هاي حاکم در زندگی مردم را کنتـرل کنـد امـا    . ابتداي کار جواب داددر 
یـت را از طریـق رسـانه هـا بـه      عگه گاهی بخشی از واق. بداردواقعیت آن چه می گذرد را نزد خود محفوظ 

اما او هدف دیگري از انجـام  . ظر بسیاري از اندیشمندان پسندیده بودگوش مردم می رساند که این امر از ن
گمان می کـرد ایـن روش،   . حقیقت را نزد خود محفوظ می داشتبا این کار بخش مهم تر . این کار داشت

گاه فکرش را نمی کـرد کـه عـده    هیچ . بهترین راه مدیریت در سطح جهانی است اما سخت در اشتباه بود
ندگیشان را تحت تأثیر قـرار داده اسـت،  و درك کردن بخش کوچکی از واقعیت آن چه زبا دیدناي جوان

این جـوان هـا   . در پی بخش هاي بیشتري از واقعیت آن چه پشت پرده ي اداره ي جهان می گذرد برآیند
زدند ماریکا را کنار. ضد نظام دیکتاتوري حاکم قیام کردندرا تشکیل و یا سامان دادند و فرقه هاي مختلف

سعی . مدیریت رسید به شخص بندهکرسی چند سال گذشت تا این که . و خود حکومت را به دست گرفتند
روش مـدیریت مـن   . کردم با کمک گرفتن از دانشمندان و پژوهشگران توانمند بهترین شیوه را اتخاذ کـنم 

فراهم آوردن اندك رفاه استفاده بیش از اندازه ي قوه ي نیروي کار و بهره کشی زندگی روستایی به جهت 
حتمـا مـی پرسـی    . بودیمهمان نیروي کار که با منّت، امتیاز زندگی شهري را به آن ها بخشیدهمورد نیاز 

خب به لطف دستاوردهاي چند دهه ي اخیر توانسـته ایـم طـول عمـر     . من چگونه تا به حال زنده مانده ام
همه چیز خوب پیش می رفت تـا  . برابر افزایش دهیمتا دو یا سه -البته انسان هاي ارزشمند را–انسان ها 

اتمسـفر  چاره اي جز مکش اکسیژن از . این که طبق برآوردها مشخص شد اکسیژن زمین رو به اتمام است
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که نزدیک تـرین سـیاره ي   T-13براي این کار سیاره ي . سیاره هاي دیگر و تزریق آن به زمین نداشتیم
نمـی  از راه نظـامی . فقط یک اشکال وجـود داشـت  . را برگزیدیمرفتبل سکونت به زمین، به شمار می قا

براي این کار در دو مرحله جاسوس هایی را به سیاره فرسـتادیم امـا هـیچ    . دهیمتوانستیم این کار را انجام 
. سومین جاسوس فرسـتاده شـده بـه سـیاره بـرادرت زوهـان بـود       . کدام موفق به انجام مأموریتشان نشدند

در سیاره ساختمانی به نام ساختمان مرکزي مـدیریت وجـود دارد کـه    . فاز انجام می گرفتمأموریت در دو
باالي ساختمان یک اتـاق فرمـان وجـود    . تصمیمات مهم مربوط به زندگی ساکنین در آن انجام می پذیرد

ع قیم و الزم االجرا صادر کرد که در کـم تـر از یـک لحظـه بـه وقـو      دارد که از آن می توان دستوري مست
جاسـوس مـا بایـد مراحـل     . دست یافتن به اتاق فرمان به جز از داخل ساختمان امکان پذیر نیست. پیونددب

ر تخلیـه اکسـیژن را صـادر    پیشرفت در ساختمان را یکی یکی طی می کرد تا به اتاق فرمان برسد و دستو
با توجه به اطالعات به دست . بتوانیم با وجود لوله هاي عظیم مکنده آن را به جو زمین تزریق کنیمکند تا

آمده از وضعیت سیاره و شبیه سازي موارد قابل بحث آن در منطقه ي حد فاصـل جنگـل آشـفته تـا کـوه      
را بـه شـکل   T-13فقـط توانسـتیم مراحـل و مشـکالت مـردم      . صلح، می توانستیم عملیات را آغاز کنیم

کردن در آن فضا هرگز نمـی توانسـتیم   چندین معما و مانع شبیه سازي کنیم و بدون زندگی کردن و عمل 
، براي این کار از دهکده ي زنـدگی کـه تنهـا مکـان بـا احسـاس کـره ي زمـین اسـت         . پاسخ ها را بیابیم

تـو و رفیقـت ژوآن بـدون مکـث انجـام      ،پس از مطلع شـدن از نحـوه ي کـار   . کردیمداوطلب درخواست 
اکنون با توجه . را از دشت حایل شروع کردیدنهمه ي جوانب آن پذیرفتید و سفرتامأموریت را با توجه به 

به زحمات و شجاعت هایی که تو از خود نشان دادي بـرادرت توانسـته بـه بـاالترین نقطـه ي سـاختمان       
دي کم تر از نیم ساعت تا اتمام اکسیژن کره ي زمـین و نـابو  . وقت زیادي باقی نمانده است. مرکزي برسد

ما . یز براي صدور فرمان تخلیه اکسیژن توسط برادرت آماده استهمه چ. استهمه ي هم وطنانمان باقی
پروژه ي نجـات بخـش   اولین کسانی هستیم که می توانیم از نزدیک ترین فاصله شاهد انجام بزرگ ترین 

. تاریخ بشریت باشیم

. هضم کنـد همه ي شنیده هایش را یک جانمی توانست . روآن از شنیدن حرف هاي چانا گیج شده بود
از طرف دیگر نمی توانست هیچ چیزي از زندگی قبلی اش به خاطر بیـاورد و ایـن موضـوع او را بـیش تـر      

.و با دست دیگر پایش را می خواراندرا می ماالند با یک دست پیشانی اش . آزرده خاطر می کرد

. جت آماده ي پرواز است. قربان رسیدیم-:جوان ذوق زده گفت
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. رسـیدند T-13پانزده دقیقه بـه سـطح اتمسـفر    پس از . دند و در جت جاي گرفتنداز هلیکوپتر پیاده ش
. و بـر تـراس کنـاري جـت ایسـتادند     تن کردپی آن ها روآن لباس هاي مخصوص بهرییس و جوان و در

در طراحی و ساخت لوله هاي تخلیه ي اکسیژن پیشرفته تـرین موتورهـاي مکـش بـه کـار      -:رییس گفت
حتما می خواهی بپرسی آن هـا کجـا   . بر فراز هر یک از مناطق یکی از لوله هاي تخلیه قرار دارند. رفته اند
به محض آن کـه  . نیم آن ها را ببینیم زیرا نامرئی هستندنمی توا. خب درست زیر پاي ما قرار دارند. هستند

برادرت برنامه ي از پیش طراحی شده براي تخلیه را در کامپیوتر مرکزي اتاق فرمان آپلـود کنـد و دسـتور    
.تخلیه را بنویسد کار تمام است

.قربان فقط ده دقیقه باقی مانده است-:جوان گفت

استرس سراپاي وجـودش  . نمی دانست دقیقا به چه چیز فکر می کندخودش هم. روآن به فکر فرو رفت
از طرف دیگر براي انجام چنین عمل مهمی به خود می بالید اما نمـی دانسـت چـرا ایـن     . را فرا گرفته بود

!مدام در ذهنش می آمد.) هرچیز همان طور که می نماید نیست(جمله ي مرشد که 
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فصل پانزدهم

آرامشی خاص وجودش را ،ر وقت دیگر زیباتر به نظر می رسیدچهره ي درخشان مونرو که از هدیدن با 
در آن لحظـه هـیچ چیـز دیگـر بـرایش اهمیـت       . دچند دقیقه همان طور ایستاد و او را نگاه کر. فرا گرفت

دراز رادسـتانش  . وجود نداشـت زمان ایستاده بود و هیچ موجود دیگري جز آن دو در کهکشان ها . نداشت
چرخیدنـد تـا   با هـم  آن قدر . دستان یک دیگر را گرفتند و چرخیدند. مونرو نیز همین کار را انجام داد.کرد

مانیتورهاي غول پیکر در بر گرفته بـود، بـر زمـین    را در فضایی که دور تا دورشسپس . گیج رفتسرشان
. مشغول نوازش جعد موي مونرو شـد زوهان با آرامش و وقار . دراز کشیدند و به چشمان یک دیگر زل زدند

از هر وقت دیگر گشـادتر شـده و برقـی عجیـب در آن    چشمانش. او نیز مشغول نوازش صورت زوهان شد
سـپري  قیقه را در همان حالت نیمـه اغمـا  چند د. برداردچشم از دیگري هیچ یک نمی توانست.بودافتاده 
.همه ي وجودم-:مونرو گفت. کردند

جانم؟-

.اي من لحظه اي است که به یک عمر می ارزداکنون بر-

.براي من حتی بیش از یک عمر ارزش دارد-

بـدان کـه بـا    . می خواهم این را به تو بگویم که همین روزهایی که با هم داشته ایم براي من کافی انـد -
.کرده استتمام وجود دوستت دارم و حضورت در کنارم مرا خوش بخت ترین دختر کهکشان ها

یعنی موجود در تمام کهکشـان هـا   ... ن هم با تمام وجود عاشقت هستم و بدون شک شادترین انسان م-
...فقط . هستم

بـدان کـه هـر تصـمیمی بگیـري بـراي مـن        . کاري که باید انجام دهی را انجام بده. اصال نگران نباش-
. رسیده امختیهمین که توانستم تو را مالقات کنم به آرزویم یعنی خوش ب. پذیرفتنی است

بـه معنـی واقعـی کلمـه رهـا و آزاد      . توانستیم در کنار هم به واالترین مرحله ي وجودي انسـان برسـیم  -
قلبمان را آکنده کرده است نیرویی عظیم تر از جاذبـه ي هـر سـیاره اي    ی که در این حالتهستیم و عشق

. دارد
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.پرواز کنماحساس می کنم می توانم با تو به هر کجا که می خواهم -

و هیچ وقـت متوقـف   نیم، کهکشان ها را در نوردیممی توانیم از سیارات بگذریم، الیه هاي جو را پاره ک-
.شویمن

.و در نهایت به زمین برگردیم و در کنار هم بخوابیم-

.خوابی که در تمام طول عمرم آرزویش را داشتم-

.ما را با خود از مرز زمان و مکان می گذراندخوابی که مرز رؤیا و واقعیت را در هم می شکند و-

نمی خواهم از بین تو و جـان  . جان انسان هاي بیشماري در دستان من است. اما چیز دیگري هم هست-
. کاش چاره ي دیگري داشتم. همه ي هم وطنان زمینی ام یکی را انتخاب کنم

.خودت می دانی که انتخاب سومی وجود ندارد-

.بم می دهدهمین هم عذا-

.هر کاري که فکر می کنی درست است را انجام بده. اشکالی ندارد عزیزم-

این که نظـم حـاکم پـس از    . رییس کل قول هایی به من داده است. موضوع فقط جان انسان ها نیست-
اهالی دهکده ي زندگی دوباره به ساختمان ریاست باز می . موفقیت این مأموریت به کل دگرگون می شود

حق انتخاب به انسان ها داده می شود تا از بین بـی احسـاس بـودن و داشـتن احساسـات انتخـاب       . ردندگ
...هرکس بتواند همان گونه که دوست دارد زندگی کند و در نهایت من . کنندخودشان 

قرار بود من رییس بعدي شوم که در ایـن لحظـه بـراي مـن بـی ارزش      -:خنده اي تلخ کرد و ادامه داد
.ن چیز استتری

اتاق فرمـان  . او را با خود به تنها تراس اتاق فرمان برد.مونرو برخاست و دست زوهان را در دست گرفت
وسیع ختم مـی  اتاق خواب در انتها به تراسی . از یک اتاق خواب مجلل و یک اتاق کنترل تشکیل شده بود

اي سر به فلک کشیده، رودخانه هاي جـاري  از آن ارتفاع می شد کوه ه. چشم انداز تراس بی نظیر بود. شد
. و نماي شهر مرکزي را دید
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می . مردم کارهاي روزمره شان را تکرار می کنند. همه چیز به روال عادي است. می بینی-:مونرو گفت
اوقاتی را به زحمت و اوقـاتی را در آسـایش   .کار می کنند تا خانواده هایشان را تأمین کنند. روند و می آیند
چرخ زندگی همواره مـی چرخـد و   . چیزي که از ابتداي خلقت وجود داشته و خواهد داشت. سپري می کنند

. اگر نوار زندگی در این سرزمین قطع شود، در سرزمین دیگري وصـل مـی شـود   . هیچ چیز ثابت نمی ماند
بدهند، کودکان سرزمین دیگري پا می گیرند و بـزرگ مـی   اگر کودکان این سرزمین جان خود را از دست
.حیات را ادامه دهنددر نهایت شوند تا کار پدر و مادرانشان را ادامه دهند و 

.همه ي حرف هایت درست است اما یک تفاوت عمده بین این سرزمین و وطن من وجود دارد-

آن چیست؟-

ند تا نـزد  مردم صبح ها با عشق بلند می شو. زنددر جاي جاي این شبه بهشت عشق و محبت موج می -
رنگ و بویی انسان دوسـتانه دارد  همه هدف هایشان . با یک دیگر خوش و بش کنندهم کارانشان بروند و

حتـی از  . و چون هر کس به وجود دیگري احترام می گذارد زنـدگی سرشـار از رنـگ و شـعر و آواز اسـت     
حیف که اوضاع طور دیگري ... اما در زمین . دوستی را یافتحس نوعسکوت مردمان این جا هم می شود

فقط به این دلیل است که هرکس به فکر خودش است و در نهایت درگیر جزییـات بـی معنـی مـی     . است
کـه خـط اتصـال همـه ي     کسی وجود داردیادش می رود که . شود؛ به طوري که کل را فراموش می کند

گوش کنیم . او که دائم در گوشمان می پیچد ذره اي اهمیت دهیمفقط کافی است به نداي . انسان هاست
.سازیمو ببینیم و کم تر حرف بزنیم تا او را با نگاه هایمان در چشمان یک دیگر جاري 

.همه ي خوبی هایی که گفتی از همین نور مطلق سرچشمه می گیرد-

. ستاماکوچک دل و سرچشمه ي این نور مطلق هم همین-

مـونرو  . سپس خود را از پهلو به مونرو چسباند و دسـتش را دور شـانه ي او حلقـه کـرد    . آه کشیدزوهان 
.سرش را بر شانه ي زوهان گذاشت

سـپس زوهـان بـه    . آن دو چند دقیقه را بدون آن که کلمه اي حرف بزنند در همان حالت سپري کردنـد 
انسان ها هنوز هـم  . باشدن حال و هوا کمی زود شاید براي استمرار ای-:گفت. آسمان نگاه کرد و لبخند زد

ـ باید در خودشان غرق باشند و دنیا را فقط از دریچه ي ذهن خود ببیننـد تـا ارزش آزادي بـاالتر     امـا  . رودب
روزي می رسد که تک تک انسان ها آماده ي پذیرش آزادي مطلق باشند و آن ... مطمئنم روزي می رسد 
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دیگر نیاز بـه پـرواز   . روز، روزي است که زمین و آسمان ها به هم می رسند و در یک دیگر ادغام می شود
فکـر کـنم وقـتش رسـیده     .) کمی سکوت کرد و ادامـه داد . (کردن نخواهد بود تا جا پاي ستارگان بگذاري

. است

.صدور فرمان-:گفتدر مقابل کامپیوتر مرکزي قرار گرفت وزوهان . به اتاق فرمان بازگشتند

سپس صفحه ي مجازي روي پیراهنش را گشود و دستور تخلیه را از آن بـه کـامپیوتر مرکـزي منتقـل     
حفظ اکسیژن اتاق تا ده دقیقـه و سـر رسـیدن    -2تخلیه کامل و -1:دو گزینه در مقابلش قرار گرفت. کرد

. در دست گرفت و در چشمانش زل زددستانش را . در مقابل مونرو قرار گرفت. مکث کرد. جت براي نجات
در یک لحظه همـه ي  . در کنار هم می خوابیم و در یک لحظه به آرزویمان می رسیم. می خوابیم-:گفت

می توانیم در یک لحظه از آخرین مرحله نیز . کهکشان ها را زیر پا می گذاریم و نزد پدرمان باز می گردیم
.نم را سفت در دست بگیردستا. بگذریم و تبدیل به انرژي خالص شویم

آن را . سپس زوهان یک دستش را از دست مـونرو جـدا کـرد   . دست یک دیگر را سفت در دست گرفتند
در حالی که او را . چسبانددست دیگرش را پشت مونرو گذاشت و او را به خود . سمت صفحه ي مانیتور برد

خرین چیزي که در ذهن مونرو آمد ایـن بـود   آ.می بوسید روي صفحه ي مانیتور گزینه اول را انتخاب کرد
.و لب هایش جمع شده بودشده ها و گوش هاي زوهان بزرگ تر که چشم

پایان


