
 

 

 

 

کوتاه هایداستانمجموعه   

 

 اینجا زمین است

 

قجه محمدعلینویسنده:   

 

 

 

 

 

 

 

 



علی قجه محمد  اینجا زمین است 
 

 

 

 لیست داستان ها 

 

 3................................................................................................................................... اینجا زمین است -1

 24................................................................................................................................ کودکانهرویاهای  -2

 39.................................................................................................................................................. ویرانی -3

 47.......................................................................................................................................آخرین نفس  -4

 60............................................................................................................................................. افسانه ها -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



علی قجه محمد  اینجا زمین است 
 

 

 

 

 

 

 

اولداستان   

 اینجا زمین است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



علی قجه محمد  اینجا زمین است 
 

 

1 

آسمان  سویبهایستگاه فضایی را  باوقارو مجهزترین فضاپیمای ))پروکسیما بی(( بود  ترینسریعکه  A20سفینه 

آتشی که از موتورهایش زبانه کشید در آن فضای سیاه و عمیق تاللو زیبایی را ایجاد  هایگدازهتاریک ترک کرد. 

، شدمیپیام درخواست کمک به پروکسیما بی رسیده بود دیده ن کهازآنجاییفضا،  سویآنکرد. تاللویی که هرگز از 

ان راه شیری ساکن و مرده در کشکه فاصله داشت. آنجایی که در تاریکی مخوف هاآنچندین سال نوری با  چراکه

یخ  اندکاندک، تمام مدتی که تپیدمیسال، تمام مدتی که قلبش در سینه  هایسالبود.  ایناخواندهانتظار آمدن 

 را ببیند، مرگی که تلخ و دردآلود بود! اشتدریجینبود تا مرگ  کسهیچ زمان کهزد و مرد، آن 

به اعماق فضا پرتاب شد و دوباره  کنندهخیرهمیان گرداب سیاه آسمان برخاست و با جهشی  سرعتبهسفینه 

 هشداردهنده هایچراغسکوت و آرامش بر تمامی آن فرودگاه خلوت مستولی شد. باندی که در دو سویش 

 ند.درخشیدمییاقوت سرخی  هایدانهون چتا کیلومترها آنطرفتر در تاریکی  قرمزرنگی

خورشید از میان  زودیبهگرفت. بادی که حکایت از آغاز فصل تاریکی داشت.  مالیمی وزیدنباد سرد و  ازآنپسو 

 .گرفتفرامیرا  جاهمهو شب سیاه  نشستفرومیماه سیاره پروکسیما بی  3

و را برداشته  هاماسککه مرحله پرتاب را پشت سر گذاشتند، ازآنپستن بودند  25سرنشینان سفینه که 

هدفی  سویبهنامشخص  مأموریتیویژه بود،  مأموریتاین یک  هاآن تکتککمربندهایشان را شل کردند. برای 

فاصله داشت،  شانسیارهاز  هافرسنگاز آن پیام کمک دریافت شده بود. آنجا که  هاسالآنجا که  سویبهناشناس، 

از سوی موجوداتی زنده  پیامی زندهاما حاال  ؛اندکهکشانموجود در  هایانسانتنها  کردندمیتصور  آنان کهاز 

 انسان بودند؟ هاآندریافت کرده بودند. آیا این موجودات همانند 

و دل  پیچیدمیرنگارنگ  هایکوتولهو  هاسیاهچالهبا سرعت از میان  A20و سفینه  گذشتندمی سرعتبهدقایق 

 هافرسنگترسی به دل راه دهد،  آنکهبی. رفتمیو به جلو  شکافتمیسیاره مرموز و مرده  سویبهفضای تاریک را 

که تاریک و سرد بود.  سواینتا  تابیدمی هایشسیارهآنطرفتر، از جایی که هنوز خورشیدش با نوری گرم و زنده بر 

ش را در آغوش فضایی ساکن و هاینفسکه گویی واپسین  رنگسرخ ایتودهبا خورشیدی که دیگر رمقی نداشت. 

 !شدهفراموش، تنها و گسیختهازهم، ناامید و کشدمیلخت 

. هر چه بود تاریکی بود و تاریکی. یک برهوت شدمیهیچ ردی از بشر و یا جانداری زنده دیده ن سوایندر  راستیبه

از پنجره سفینه به بیرون خیره شده بودند میسر  کهمأموران از  یکهیچفضا که درکش برای  سویآنتا  پایانبی

 نبود.
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 سیاره ناشناس از میان غبار غلیظ فضا پیدا شد. کمکمسفینه پس از ساعاتی به مقصد رسید و 

از آن بود که  تربزرگبه سیاره سیاه و تاریکی که پیش رویشان بود خیره ماندند. این سیاره  زدهبهتهمه حاضرین 

که  ایسیاره. کردمیجلوه  ترعجیبمرموزتر و  رنگسرخکه با تابش خورشید  ایسیاره. کردندمیتصورش را 

 .شدمی تربزرگو  تربزرگ هرلحظه

کامل  بااحتیاطست نقطه مناسبی را برای فرود پیدا کند و انمتروکه توسرانجام سفینه پس از بررسی سطح سیاره 

 آن بنشیند و آرام گیرد. زدهیخو  خوردهترکروی خاک 

ردیابی پیام کمک تمام آن سیاره پهناور  قصدبهرا آماده کنند و پیاده  شاناسلحهشد که  مأموراننوبت  ازآنپسو 

ا بدین سوی دنیا بتازند و این مکان مرده و خاموش را در پس را جستجو کنند. پیامی که سبب شده بود ت

انتظار دیدنش را نداشت، در کهکشانی دیگر، با خورشید و ماهی  کسهیچفضا کشف کنند. جایی که  هایسیاهی

 دیگر.

 صفبهویژه بر مدخل دریچه بزرگ سفینه  هایماسکمسلح با  مأمورانلحظاتی بعد دریچه خروج گشوده شد و 

که با الیه از یخ و برف پوشیده شده بود. یک دشت  ایپهنه. شدمیشدند. روبرویشان بیابانی مرده و سرد دیده 

 بود. فرورفتهکه در سیاهی کامل  انتهابیترسناک و 

را در جای خود میخکوب  ایجنبنده، بادی که هر آوردهجوم  به سویشان پر صداییو از همان ابتدا بوران سرد و 

 آمدهبود و حال از آنانی که به دیدارش  کمربسته اشسیارهبه نابودی و انقراض جانداران  شکبی، بادی که کردمی

 این بیابان وحشی و سرد هراس داشتند. سویبه. آنانی که از قدم برداشتن کردمیبودند استقبال 

را به درون تاریکی نشانه  اشاسلحه کهدرحالیو  بااحتیاط CB235 مأمورنبود و سرانجام سردسته گروه  ایچارهاما 

از شیب دریچه پایین رفت و قدم بر خاک سرد آن مکان ناشناخته گذاشت. خاکش نرم بود و  آرامآرامرفته بود 

 ن حس کرد.آشن و ماسه دریایی را در  شدمی، خاکی که زدهیخ

 از سفینه خارج شدند و بر بیابان خشک سیاره قدم گذاشتند. یکبهیک مأمورانمابقی  CB235 به دنبالو 
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 ایجنبندههیچ ساختمانی، هیچ  راستیبهرا دید.  هادوردستتا  شدمی هاسالحبوران بود اما با تابش نورافکن  اگرچه

 مأمورانر چراغ که در آن بوران برفی در زیر نو هاییسنگو  هاتپه. تنها یخ بود و شدمیو هیچ اثری از حیات دیده ن

 ند.درخشیدمی

ردیاب چهار پرنده در چهار جهت جغرافیایی اعزام شدند تا  هایربات CB235پس از سنجش موقعیت، به دستور 

 را در جریان بگذارند. هاآنساختمان، سازه و یا موجودی زنده  رؤیتدر صورت 

 CB235اما  ؛نفره باشند 25سفینه خارج شدند تا در این جستجو همراه گروه  ازمحافظ هم  هایرباتو در این حال 

. برمیایم مأموریتگفت: نیازی به همراهی شما نیست، ما خودمون از پس این  هارباتمخالفت کرد و خطاب به 

بمونید و مراقب اوضاع باشید. اگه اتفاقی برای یکی از چهار گروه ما افتاد به شماها اطالع می  جاهمینپس بهتره 

 دیم.

 هایسیگنال کهدرحالیرفته و کاوش را آغاز کند.  به سوییو سپس چهار گروه به چهار دسته تقسیم شد تا هر یک 

از میان برف و  اگرچه. گذاشتمیتصاویر زنده اطراف را برایشان به نمایش  هرلحظه هاردیابارسالی تصویری از 

است،  شدهبزرگمشخص بود که این سیاره دستخوش تخریبی  وضوحبهند اما شدمیدیده  سختیبهبوران جزئیات 

 تخریبی که سبب انقراض جاندارانش گشته بود.

روی در چهار جهت مختلف در بیابان سرد و برفی  پیشبهو ترسی ناشناخته شروع  بااحتیاطلحظاتی بعد گروهان 

که  ایهمهمه، زوزه و آمیختدرمیکردند. در برابرشان سیاهی و ظلمت محضی بود که با صدای زوزه باد و طوفان 

 بود. انگیزوهمبرای این ناخواندگان ترسناک 

نیز در پروکسیما بی از  هاآنخود  آنچهند؟ شدمی رودرروخطرناک  هایرباتآیا باید با موجوداتی ناشناخته و یا با 

ند. آیا رساندمیرا به قتل  هاانسانو  زدندمیدست به نافرمانی  هایشانرباتهر از گاهی  چراکهآن واهمه داشتند. 

توسط موجودات هوشمندی که خود ساخت بودند  هایشانسانبود؟ آیا  دادهرخکابوسی  چنینهمدر این سیاره 

 بودند؟ نابودشده

CB235  که خورشید آن سیاره واپسین لحظات  به سوییبودند.  درحرکتتن دیگر به سمت شرق بیابان  5با

 رنگسرخقرص  شدمیرا در سیطره خود داشت اما  جاهمهبوران تند برفی  باآنکه. گذاشتمیتابشش را پشت سر 

 دید. رفتفرومیبلند آن سیاره  هایقلهخورشید را که میان 

که شب در آن سیاره متروکه رو به آغاز شدن است و این خورشید که با نور سرخی بر پهنه  رسیدمیچنین به نظر 

و اندوه  تنگیدلاین صحنه حس  ایلحظهو  شدمیش بلعیده هایکوهمیان ستیغ  آرامآرام تابیدمیآن بیابان مرده 

 ایجاد کرد. CB235 عجیبی را در دل
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به  تأملایستادند و با  ایلحظهرا نشان داد ... همه  زدهغماشاره به همراهانش، خورشید دلگیر و که او با  ایگونهبه

آن خورشید هنوز زیبا و  راستیبهخیره شدند،  گذراندمیروزهای حیاتش را  آخرینآن خورشید تنها و ملتهب که 

. گرمایی که شاید روزی برای تاباندمیاندک را بر آنان  هرچندش گرمایی رنگسرخبود و هنوز پرتوهای  باشکوه

 .گرفتمیمادری که کودکانش را در آغوشش  مانندبهو جذاب بود،  بخشحیاتگیاهان و جاندارانش 

، گویی که خود را کندمیبا کنجکاوی نگاهشان  رؤیاییو در آن لحظه همگی حس کردند که آن خورشید زیبا و 

 .کردمیبرای گفتگو با این ناشناسان آماده 

ناگفتنی بسیاری را بر  هایحرف هایشاننگاهنشد اما  ردوبدل کدامشانهیچسخنی میان  باآنکهلحظاتی گذشت و 

، شدمیبه هم نگریستند. شاید که این مالقات دیگر هرگز تکرار ن عمیقاًتن تا دقایقی  6د و آن ی. خورشآوردزبان 

سیاهش بدرقه  هایکوهرا تا پشت  شدهفراموشخورشید این دنیای  هاآنباری بود که  آخرینشاید این اولین و 

 آخریناو را در چنگ خود گرفته و به درون تاریکی و ظلمت کشاندند و سپس  رحمانهبیی که هایکوه. کردندمی

را در  جاهمهی پایانبیرخت بربست و این بار تاریکی مطلق و  زدهیخپرتوهای سرخ آفتاب سیاره از دشت خشک و 

 و شب سرد و مخوفی از راه رسید. برگرفت

 بود. هاآندر تدارک یک اتفاق غیرمنتظره برای یکایک  شکبیکه  جوانتقامبودند و بیابانی سرد و  هاآنحال 

که در سمت جنوب شرق، کیلومترها آنطرفتر موفق به کشف  ایپرندهبعد صدای آژیر ردیاب  ایلحظهو 

 شده بود، همه را از جا پراند! ایناشناخته هایساختمان

بلند  قدرآنفلزی بزرگ، اهرامی  هایسازهتصاویر ارسالی حکایت از یک شهر هرمی فلزی داشت، یک دشت پر از 

از نور  ظاهراًصیقلی و براق  هایساختماندیده نشده بود. این  ایسیارهدر هیچ  ایسازهو عظیم که تاکنون چنین 

تصاویر  CB235راز و رمز بسیاری را در دل خود داشتند.  مسلماًکه  هاییساخته. کردندمیخورشید جذب انرژی 

متعجب شده بود گفت: به نظر می رسه این  شدتبهنشان داد و او که  DE970ارسالی را به متخصص معماری 

 ن، باید بریم و از نزدیک اونها رو ببینم.پیکرولغگاه ان، هر چی که هستن خیلی عظیم و پای هیهرم ها بقایای 

 مختلف دوباره در حمل استقرار سفینه به هم ملحق شدند. چهارسویاز  هاگروهتمامی  CB235و سپس به دستور 

به صادر شد و  موردنظرجستجوی کامل در نقطه  اجازهبیدقایقی بعد پس از کسب تکلیف از سیاره پروکسیما 

محافظ همگی  پیکرغولچهار ربات  با همراهیفضایی از سفینه خارج شدند و  صحرانوردآن سه اتومبیل  دنبال

 جنوب شرق، جایی که دریاب در آنجا بر فراز آسمانش ایستاده بودند رهسپار شدند. سویبه
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 بیندراین. کردندمییمت که در تصاویر دیده بودند عز ایناشناختهپایگاه عجیب و  سویبه ترسریعباید هر چه  هاآن

چه چیزی در آن شهرک فلزی  دانستمین کسهیچ راستیبهشد.  ردوبدلسخنان بسیاری  هااتومبیلداخل 

 !کشدمیترسناک انتظارشان را 

پیام کمک خواهی را در این مدت  شکبیاهمیت داشت دیدن انسانی زنده بود، کسی که  CB235برای  آنچهولی 

 روز و شب برایشان ارسال کرده بود. او از خود پرسید: آیا او هنوز زنده است؟

طی  بامهارترا  زدهیخبیابان  هایوبلندیپستیدر میان بوران کشنده  کهدرحالیبا شتاب و  صحرانورد هایاتومبیل

که از دید تمامی گروهان  هاییرباتمسلح بودند،  هایربات انبه دنبالشو  شتافتندمیاهرام فلزی  سویبه کردندمی

برای نجات صاحبانشان  افتادمیبه خطر  هاانسانبودند، چراکه اگر جان  اعتمادغیرقابلخودسر و  هاییپارهآهنتنها 

 ند.شدمین مرگپیش

و این واقعیت  هاانساننه برای نجات  جنگیدندمیمصنوعی با پیشرفت تکنولوژی تنها برای بقاء خود  هایهوشبله! 

نسبت به  هارباتی تفاوتبیبود،  دادهرخاین سیاره ناشناس هم  هایانسانبرای  شکبیترسناکی بود که 

 !هاانسانسازندگانشان، 

بیشتر و  سرگروهشانو این ترس در  زدمیموج  ایناشناختهدر ذهن و فکر تمامی آن گروه مسلح ترس و هراس 

فلزی، جایی  تماماً، یک شهرک مخوف روندمیجهنم ترسناکی پیش  سویبه ناچاربهکه  دانستمیبود. او  ترعمیق

بودند، آنانی که از  هاآنتنها  بارخونبازنده این ستیز  گرفتدرمیسیاره و گروه آنان  هایرباتکه اگر جدالی میان 

 فوالد و آهن نبودند!

بلند و مثلثی شکل پایگاه در برابرشان  هایسایه پیچیدمیمیان طوفان برفی که به هر سو  بعد ازو سپس دقایقی 

 قد برافراشتند.

ی انگیزهراس آنچهند. درخشیدمی وضوحبههرمی شکل  هایسازهدر تاریکی و سیاهی کامل بود اما  جاهمه اگرچه

 .کردمی دوچندانشهرک فلزی را 
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رسیدن به شهرک اهرام در جای خود میخکوب شدند، جایی که ردیاب پرنده هنوز  محضبه صحرانورد هایاتومبیل

یشان صدها هرم رودررو. جایی که دادمیعالمت  هاآنبه  رنگشآبی هایچراغبر فراز آسمان آن میان بوران با 

ی که هایخانهدند. مدرن ساکنین سیاره بو هایخانه شکبیی که هایسازه. شدمیفلزی درخشان و صیقلی دیده 

 نبودند! چنینهم... و شاید  رسیدمیحاال متروک و خالی به نظر 

هنوز بدان امید داشت، یافتن حتی چند انسان زنده در این سیاره تاریک و مرده بود، چیزی که  CB235 آنچه

که نه گیاهی داشت و نه آبی، جایی که سرتاسر انباشته از سرما، بوران و  ایسیاره. رسیدمیغیرممکن به نظر 

 تاریکی بود.

سیاره بودند؟ پناهگاهی برای فرار  هایانسان آخرینمثلثی شکل پناهگاه  هایسازهاو با خود اندیشید که آیا این 

دیدار دو تمدن از دو دنیای  سازهزمینبرای آنان  توانستمیمصنوعی؟ و اینکه آیا این کاوش  هایهوشاز طبیعت و 

 متفاوت باشد؟

بلند و  هایهرمردیاب پرنده شروع به جستجوی دقیق پیام کمک خواهی بر فراز  CB235لحظاتی بعد به دستور 

 .شدمیارسال  هاهرمحتم این پیام از یکی از این  طوربهکرد.  پیکرغول

نبود، اما هنوز تصاویرش برای گروه  دیدنقابلدورتر شد تا آنجا که دیگر در بوران شدید برفی  رفتهرفتهو ردیاب 

 .شدمیارسال  وضوحبهجستجوگر 

ایستاد. این  هاآنبلند و براق گذشت و پس از دقایقی سرانجام بر باالی یکی از  هایهرمردیاب از میان انبوهی از 

با آنان  ناپذیرخستگیو  وقفهبی هاسال، همان پیام که پس از شدمیپیام کمک مخابره  ازآنجاهرم همانی بود که 

 .گفتمیسخن 

محلی که ردیاب مشخص کرده است حرکت  سویبهدستور داد تا  رمز یابمسلح و  هایرباتبه  فوراً CB235پس 

 بررسی شود تا خطری برای پیشروی گروه انسانی وجود نداشته باشد. دقتبهالزم بود اطراف  چراکهکنند، 

را از  هاآن هارباتخیره شدند تا  هادوردستو سپس نفرات در سه اتومبیل ساکت و منتظر در بوران شدید به 

 شرایط محل باخبر کنند.
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دقایقی طوالنی پس از اضطراب و تشویش برای همه سپری شد. لحظاتی که جز تصویر ساکن و یکنواخت ردیاب 

 هاآننتیجه دیگری برای  کردندمیاطراف را برایشان تشریح  لحظهلحظهکه  هارباتو الکترونیکی  دارخشو صدای 

 نداشت.

 فهماند که تنها نیستند. هاآنبه و آالرم خطرش  هارباتصدای محتاطانه یکی از  بارهیککه 

 . انگار که چند ربات ما رو محاصره کردن.کنممیناشناسی رو حس  هایسیگنالربات گفت: قربان در اطراف 

توسط  هایشانربات. فروبردترسناکی همه گروه را به وحشت عمیقی  هایضجهو  اسلحهو سپس صدای شلیک 

ند کمین توانستمیبودند. موجوداتی که حتی در بوران سرد و کشنده  قرارگرفته موردحمله ایناشناختهموجودات 

 کرده و برای بقاء خود این مهمانان ناخوانده را از میان بردارند.

 چه بودند؟ هاناشناختهاما این 

گفت: قربان، نابودش کردیم، ما  هاربات. یکی از فرونشست رودررولحظاتی گذشت و سپس صداها و نورهای جنگ 

 است. الجثهعظیمربات در برابر یک ربات، اون خیلی چهار 

سپس ربات مسلح مکثی کرد و به الشه ربات مرده نزدیک شد و ادامه داد: اون شکل عجیب و ترسناکی داره، انگار 

ی مشخصی داره و نه سر وپادستفرسوده خودش رو بازسازی کرده، نه  هایرباتمختلف  هایتکهکه از چسبوندن 

 مشخصی. باید بیاین و اون رو ببینین.و بدن 

سیگنال ناشناسی دریافت  فعالً درهرحالو ربات دیگری گفت: نمیشه با اطمینان گفت که بازم هستن یا نه. 

 م و شما می تونین پیش روی کنین.کنیمین

شهرک  پیکرغولبلند و  هایهرمی هوشمندانه شروع به جلو رفتن از میان بااحتیاطسپس دو اتومبیل صحرانورد 

به سفینه  فوراًدر همان محل باقی ماند تا در صورت غافلگیر شدن  CB235کردند و اتومبیل سوم به دستور 

 بازگشته و درخواست کمک کند.

که در اتومبیل اول فرماندهی  CB235 مأمورمستقر در اتومبیل دوم با پیشروی موافق نبود.  AB310 مأموراما 

 گروه را به عهده داشت گفت: ببین، ما باید برگردیم یا ادامه بدیم، تو پیشنهاد بهتری داری؟

بزرگ خطری نداشتن  هایهرماین  کهدرصورتیسازه ها رو بررسی کنن و  هارباتفقط نظرم اینه که اول  -

 ما جلو بریم.
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هامون  مأموریتبرای  وقتهیچبه پروکسیما بی گزارش بدیم. ما اما ما فرصت زیادی نداریم. باید زودتر  -

 فرصتی نداشتیم و این چیزیه که همیشه آزارم میده، ما همیشه توی تنگنا هستیم دوست من!

 البته حق با شماست، ما همیشه توی تنگنائیم! -

بود موظف شد تا دور آن سازه هرمی  هاآن رمز یابربات چهارم که ربات  AB310 مأمورو سرانجام طبق پیشنهاد 

 بلند چرخی بزند و راه ورود به آن را پیدا کند.

 هیچنین گزارش داد: قربان، درب ورودی سازه رو پیدا کردم،  CB235این کار دقایقی زمان برد و سپس ربات به 

ن بدنه و درب رو ببینم، درب مخفیه که با تکنولوژی جالبی با بدنه هرم همپوشانی شده، اما من می تونم شکاف بی

 تنها مشکل اینه که ...

را در جای خود متوقف  صحرانوردقطع شد، صدای انفجاری مهیب دو اتومبیل  ایگلولهناگاه صدای ربات با شلیک 

 حمله کرده بود! رمز یابکرد. ربات ناشناس دیگری به ربات 

CB235 وض ربات دیگری پاسخ او را چنین داد: قربان، چند بار ربات رمز یاب را صدا زد اما پاسخی نیامد. در ع

 تقریباًرو از کار انداخت. اون  رمز یابربات عجیب دیگه به ما حمله کرد. نابودش کردیم، ولی اون ربات  به

 .شدهمتالشی

 خدای من، حاال چیکار باید کرد؟ -

که در همان اتومبیل اول حضور داشت فکری کرد و گفت: قربان، اگه برد کدینگ و دکدینگ ربات  FA115 مأمور

رو ادامه  رمز یابیدیگه سوار کرد و کار  هایرباتسالم باشه میشه اون رو روی  اشسینهتخریب شده توی قفسه 

 بازم بهشون حمله می کنن. حتماًداد. فقط باید عجله کنیم، چون 

 م.کنیمین کار رو خوبه، پس همی -

مقابل درب سازه  رمز یابیکار تعویض برد را آغاز کردند و ربات دیگری با قابلیت  هارباتو سپس به دستور او 

 رفت و شروع به یافتن رمز پیچیده آن کرد. آهنی

 دقیقه بعد رمز درب پیدا شد و ربات به آنان اعالم کرد که وفق شده است درب هرم را باز کند. 10حدود 

او ترجیح  چراکهآنان به محل برسد.  هایاتومبیلبه او دستور داد تا هیچ اقدامی نکند تا  آن حالدر  CB235 مأمور

که هیچ احساسی نداشتند، آن موجودات  هایشرباتشود، نه  انگیزشگفتخودش وارد آن سازه ناشناس و  دادمی

 .جنگیدندمیفلزی که تنها برای بقاء خود 
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را این بار متوجه پشت سرشان کرد. هردو  هاآناما هنوز حرکت نکرده بودند که صدای آالرم وحشتناک خطر 

چرخیدند و در سمتی که سیگنال ناشناس ردیابی شده بود قرار گرفتند و  سرعتبهآماده  هایسالحاتومبیل با 

 را به آن سمت نشانه رفتند. هاموشک

تاریکی میان  سویآنبرقرار شد و همه با دقت از دوربین پرقدرت اتومبیل به  هاآنو سپس سکوتی ترسناک میان 

 درستیبهاز آهن و فوالد، رباتی که  بدشکلشن و یخ هیکلی مخوف و  هایتودهبوران خیره شدند. آنجا میان 

 اشفوالدیدن بود، رباتی که نقاطی از ب هاآن العملعکسمشخص نبود چیست مقابلشان ایستاده بود. گویی منتظر 

 هاآن هایربات. رباتی که مانند رسیدمیبه نظر  ترترسناک سانبدینو  درخشیدمی زردرنگهای سرخ و  LEDبا 

فرسوده و مرده سیاره  هایرباتپیوستن بقایای سایر  به همکه از  ایسازهناهمگون،  المنظرکریهنبود، یک موجود 

 وپادستچندین  آنچهاین ساخته بدهیبت را به چیزی شبیه دانست،  شدمین راستیبهخود را بازسازی کرده بود. 

مختلف بدنش سوار شده  هایقسمتچندین سالح مرگبار که روی  نهایتاًعجیب و  هایزائدهداشت، چندین سر با 

و کشنده،  رحمبیروانه کند. موجودی  به سویشانش را هایگلولهو  هاموشک هاآنبود و آماده بود تا با هر حرکت 

 کرده بود! عامقتلرا  شدهغارتاین سیاره  هایانسانبدون شک همه  آنچه

 بااحتیاطتردیدشان دریافت که قصد حمله ندارند، آرام و  هایسیگنالکه از ازآنپسدقایقی گذشت ... ربات ناشناس 

 از دیدشان محو شد. کمکمچرخید و 

 با مرگ تنها چند قدمی فاصله داشتند. هاآندر آن دقایق  راستیبههمه نفس راحتی کشیدند،  دور شدنشبا 

مصنوعی  هایباهوشاز آن واهمه داشت. جنگی ناگزیر  مأموریتشاز ابتدای  CB235و این همان چیزی بود که 

ی کنریشهکه فقط برای کشتن و  هاییرباتکه نه احساسی داشتند و نه ترحمی.  آهنی، با سلحشوران انگیزنفرت

پس  هاقرنکه  هاییهمانبودند.  شدهساختهبرای این کار  چراکهند کشتمی هاآنبودند.  ماندهباقی هاانساننسل 

دشمنانشان بودند! در گوشه و کنار کهکشان،  هاهمانطراحی شدند و حال  هاانساناز تمدن آهن برای حفاظت از 

اک بود. انسانی که برای ادامه حیاتش میان آهن جدی و خطرن راستیبهتهدیدی که برای نسل رو به انقراض بشر 

 .کردمیتقالیش را  آخرینو پوالد 

شهرک  سویآنبه اتومبیل سوم که در  سرعتبه CB235که گروه دوم از تهدید ربات جان سالم بدر بردند، ازآنپس

 چراکهپرهیز کنند.  هاآنمهاجم باشند و از جدال با  هایرباتقبل از ورودی در انتظارشان بود اعالم کرد که مراقب 

 آنچه. کردندمیباید از آن پرهیز  مأموریتدر این  آنچهبدون تردید خسارت فراوانی برایشان داشت،  هاآنحمله به 

 آن نیامده بودند. به دنبال راستیبه

اتومبیل بلند شد،  هایگلولهو  هاموشکنرسیده بود که از میکروفن صدای شلیک  به پایاناما هنوز هشدارهایش 

 بود! دادهرخهمه از آن هراس داشتند  آنچهجنگ میان اتومبیل سوم و ربات ناشناس، 
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. شدمیدیده  راحتیبهتا این فاصله  هاخمپارهو  هاموشک هاینورافکنتاریکی خیره شدند.  سویآنهمه به 

 از دو سمت نشان از جنگ سخت و مخرب دو جبهه داشت. هاگلولهو  هاسالحدرخشش شلیک 

، تنها بوران بود و پیچش برف و سرما که دیدن هر فرورفتدر تاریکی و سکوت  جاهمهو پس از چند ثانیه دوباره 

 .کردمیچیزی را ناممکن 

که اتومبیل سوم ایستاده بود به  هم آنجایییی بلند و ترسناک از هاشعلهخیره ماندند.  هادوردستبا دقت به  هاآن

 مأموربا وحشت فریاد زد:  CB235 مأمور. آمدمی خراشیگوش خشخشو از میکروفن صدای  خاستبرمیآسمان 

DA715 ... شماها حالتون خوبه؟ جواب بده ،DA715! 

تنها  هاآنقطع شد.  کامالً. صدایی که لحظاتی بعد شدمیاما هیچ صدایی جز نویز و خرخر بلندگوها شنیده ن

 اگرچهتوانستند سیگنال ناشناس ربات، همان مهاجمی که دیده بودند را دریافت کنند. ربات قاتل هنوز زنده بود، 

 .لغزیدمیو  کردمیحرکت  کندیبه

که در پشت مانیتور دستگاه کنترل اتومبیل مستقر بود سعی کرد تا تصاویر اتومبیل سوم را  DF500 مأمورسپس 

شدن تمامی اتومبیل و سرنشینانش  ورشعلهور که حکایت از یتسرخ و داغ در صفحه مان ایتودهاما جز  ؛ردیابی کند

در جنگ با ربات  هاآنند! سوختمینفر در اتومبیل در کام آتش بزرگی  8دیگر مشاهده نکرد. همه  چیزهیچداشت 

 بودند. خوردهشکست

تن از دوستانشان را در این آتش مهیب در دوردست میان  8و ناباورانه مرگ  زدهبهتو در این میان دو گروه 

 شدند. گرنظارهتاریکی 

جز  چیزهیچکه به  انگیزنفرتبودند، توسط رباتی  شدهکشته شانهمهچند ثانیه کوتاه در جنگی نابرابر  تنها در

 . رباتی که حس نفرت همه آن گروه بزرگ را برانگیخت.اندیشیدمینابودی موجودات اطرافش ن

؟ آیا باید کردندمیآیا باید برای نابودی و انتقام از این موجود آهنین تمام نیروهایشان را از سفینه به آنجا اعزام 

 ؟جنگیدندمیند و ماندمی

خواستند تا  CB235از  میان همهدیگری بود. در این  چیزبیپروکسیما  شانسیارهو دستور  هاآن مأموریتاما 

 هایربات عامقتلبه  باهمسفینه کمک بگیرد تا همه  هایرباترا از هرم بازگرداند و از تمامی نیروها و  هاربات

مخالفت کرد و  CB235 مأموراما  ؛رسیدمیالزم به نظر  هاآنبرای  آنچهمهاجم این سیاره نفرینی اقدام کنند. 

سعی داشت نفرات را آرام کند گفت: دوستان، می دونم که همه از این شرایط بیزاریم، می دونم که ما  کهدرحالی

منبع ارسال پیام کمک خواهی  به دنبال ترسریعمتنفر بودیم اما ما وقت زیادی نداریم و باید  هارباتهمیشه از 
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لعنتی منتظر کمک ما باشن. ما باید به اون  هایهرمباشه! شاید اونها توی اون  آدمی زندهبریم. شاید اونجا هنوز 

برنده نمی شیم.  وقتهیچیی بردارین. ما توی این جنگ نابرابر جوانتقامدست از  کنممیها کمک کنیم. خواهش 

شکست خوردیم. باید این رو بپذیریم که این حاصل تکنولوژی ایه که ما خودمون  هارباتساله که مقابل  هایسالما 

 خواستیمش. ما اون ها رو ساختیم، ما خودمون عامل مرگ خودمون هستیم!

. بله! این همان راهی بود خودشان برگزیده فروبردواقعیتی تلخ بود. واقعیتی که همه را به فکر  CB235سخنان 

که در دنیای متروکه و خالی  هاییانسانرا در پی داشت.  هاانسانیی نداشت و انقراض نسل بودند. راهی که انتها

مرگ و نیستی بودند. برای آنان دیگر جایی برای زنده ماندن در چنین سیاراتی  بهمحکوماز منابع و انرژی بیولوژیک 

و  هارباتند زنده بمانند و از توانستمی هاانساننبود. شاید تنها در پروکسیما بی، سیاره سبز و پرطراوت بود که 

 بود. هاآن تکتکحال آرزوی  آنچهموجودات فلزی جدا شوند، 

CB235  :نیست. ما اینجا اومدیم تا اگه انسانی  احساسبی هایپارهآهنما جدال با این  مأموریتبا اندوه ادامه داد

باشیم.  احساسبیو  فکربیفکر کنیم. ما نباید  هارباتهنوز زنده ست نجاتش بدیم. ما انسانیم پس نباید مثل اون 

که این  متأسفمدوستان من، شاید حتی یک درصد انسانی توی اون هرم منتظر ما باشه، ما باید همین حاال بریم. 

. ما هیچ کمکی نتونستیم بهشون بکنیم. اونها نباید با اون متأسفم واقعاًدرگیری رخ داد و دوستان ما کشته شدن، 

 آدمی زندهربات لعنتی می جنگیدن. این حماقت اونها باعث مرگشون شد! بهتون قول میدم اگه توی این سیاره 

رو دوست نداره! نمی ذارم دیگه درگیری ای رخ بده  هاآدمما  ظاهراًاینجا رو ترک کنیم. جایی که  سرعتبهباشه 

 کسی کشته بشه. بهتون اطمینان میدم. و

نفراتش خیره شد، تعدادی از شدت ترس و تعدادی از ناراحتی مرگ دوستانشان اشک  یکیکبه  CB235 مأمور

که  هاییآننشسته بودند. این مرگ دردناک سزاوار دوستان شجاعشان نبود.  ایگوشهند و یا ناامیدانه در ریختمی

پروکسیما بی بازگشته  شانسیارهکنار هم جنگیده بودند و تاکنون با موفقیت به  هامأموریتسال در  هایسال

 بتوانند نجاتشان دهند. آنکهبی هاآنبودند. مقابل چشمان خیره شده  شان سوختهآهنیبودند، اما حاال در اتومبیل 

 مأموریتبرای ادامه  هاآنو پس از توافق همه  CB235دو گروه به دستور  هایاتومبیلسرانجام دقایقی بعد 

 شدمیکه پیام درخواست کمک هنوز از آن فرستاده  جاییبههرم  سویبهند و در جهت قبل، چرخید میآرابه

 مسلح آنان در آنجا منتظرشان بودند. هایرباترهسپار شدند. جایی که 

سبب شده بود به این سیاره  آنچه. داشتندبرمیند و پرده از راز این پیام ناشناس رفتمیباید به داخل هرم  هاآن

 که هنوز زنده بودند. هاییانسانپرخطر قدم بگذارند، امید به یافتن اثری از 

و  ترمسلمبقاءشان  هرروزکه  آهنیهوشمند  هایربات برخالفانسانی که حاال ضعیف و رو به انقراض شده بود. 

 .شدمیتعدادشان بیشتر 
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ی هاتپهند رفتمیجلو  سختیبهاز شدت طوفان مهیب  کهدرحالیاز میان بوران برف و شن و  هااتومبیل

 .سر گذاشتندکوچکی را که اهرام فلزی را در آغوش گرفته بودند یکی پس از دیگری پشت 

 گشوده شده بود برسند. هاآنمدتی زیادی طول نکشید تا به هرم رمزآلودی که درب ورودش به روی 

در تاریکی کامل بود اما درخشش  جاهمه اگرچهایستادند.  پیکرغولابل درب بزرگ و آهنین هرم و سپس مق

 بود. انگیزحیرت راستیبهآینه گون این سازه مثلثی 

و  شدهخارج بااحتیاطیکی پس از دیگری  ED547و  CB235 ،RF815آنگاه درب اتومبیل اول باز شد و 

و هر سه ربات بیرون  هااتومبیل آن حالند و در دوید میهر خانهمسلح به داخل  هایربات با همراهی سرعتبه

 میان بوران در انتظارشان ماندند.

ترجیح داد تا خود و افرادش وارد  CB235اما  رفتمی هارباتدر داخل هرم نیز احتمال حمله  باوجودآنکه

 .شانفلزی هایرباتشوند نه 

خودکار بسته شد و سپس سکوتی محض بر آن فضای  طوربهورود این سه نفر به درون هرم درب  محضبه

 بودند. یافتهراهسنگین مستولی شد. آنان پس از تالشی طوالنی به داخل خانه مثلثی مرموز 

. ایشهشیهر سه با کنجکاوی به اطرافشان نگاه انداختند. داخل هرم بنایی بود که یکپارچه سفید، درخشان و 

 .یافتمیگوناگونی راه  هایاتاقبه  تودرتومتعدد و  هایدربکه با  ایخانه

 هاماسک بااحتیاط هاآنرا اعالم کرد و  تنفسقابلوجود اکسیژن تازه و  هاآنبعد سنسورهای ماسک  ایلحظه

را با  انگیزشگفتباید جستجو در هرم عجیب و  هاآن. شدمیدیده  ترواضحبهتر  چیزهمهرا برداشتند. حال 

مقابلشان کردند. با باز شدن هر در به  هایدرب. پس شروع به وارد شدن به دادندمیدقت بیشتری ادامه 

که به فضای بیرون و یا تصویری مصنوعی از  ایشیشهپیشرفته با دیوارهای  های LCDفضایی زیبا پر از 

 طبیعت دید کامل داشتند، برخوردند.

درخشان  تمیز، پاک و چیزهمهداخل هرم با فضای سرد و تاریک بیرون تفاوت بسیاری داشت. اینجا  راستیبه

 بود! داشتنیدوستفلزی اثری نبود، اینجا گرم، لطیف و  ساختهدست هایرباتبود. اینجا از 
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CB235  با ردیاب سیگنال شروع به جستجوی منبع سیگنال درخواست کمک کرد، مقابلشان درب دیگری

 این درها در انتظارشان بود؟ سویآنبود. آیا انسانی 

به  هرلحظهیکی پس از دیگری باز شد و آنان  هادربجهت سیگنال دویدند.  سویبهسپس هر سه با شتاب 

 شدند. ترنزدیکمنبع ارسال پیام نزدیک و 

در  آنچهاما  ؛و سرانجام ... درب بزرگی به رویشان گشوده شد ... اتاق اصلی که پر از مانیتورهای گوناگون بود

در آن به مشام  هاانسان. اتاقی که هنوز بوی تجزیه اجساد فروبرداتاق دیدند آنان را در وحشت و ترسی عمیق 

ده بودند. اکف اتاق میان یکدیگر افت پاشیدهازهماسکلت انسان، تعدادی سالم و تعدادی  هاده. رسیدمی

که هنوز لباس فرم بر  هاییاسکلتبود،  پرشدهکه تمامی آن اتاق بزرگ و زیبا با بقایای اسکلت  ایگونهبه

 تنشان بود.

 مبهوت و شوکه شده، هر سه ناباورانه از خود پرسیدند که اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ آن حالدر 

مانیتور بزرگی که اسکلتی پشت صندلی، مقابل  سویبهتوانستند بر خود مسلط شوند و  هاآندقایقی گذشت تا 

اسکلت هنوز روی  هخوردگرهمشخص کرد. انگشتان  وضوحبهرا  چیزهمهبود بروند. ردیاب حاال  شدهخشکآن 

بود. پیامی که  شدهارسالدکمه آالرم خطر بود! سیگنال کمک از همین مکان و از همین کی بورد برایشان 

 آنان را تا بدین جا کشانده بود!

برایش تالش کرده بودند حال مشخص  آنچهغرق در اندوه و نومیدی ژرفی شدند. همه  هاآنهر سه  بارهیکبه

زیبایی در  همهایننه انسانی زنده بود و نه کسی اینجا میان  راستیبهو بیهوده است، بود که خیالی واهی 

 !چیزهیچو  کسهیچانتظارشان بود. 

از همان کی بورد و  افتادمین وتابتباز  گاههیچکه  واردیوانه، در تمام این مدت، سیگنال هاسالدر تمام این 

نتیجه تلخی برای این  راستیبه... و این  شدمیمانیتور مقابلشان، توسط انگشتان خشکیده یک اسکلت ارسال 

، برای یافتن تمدنی شدهمتالشی، تنها برای یافتن اجسادی حاصلبی مأموریتگروه کاوشگر بود! یک 

 !رهاشدهمرده و  ایسیاره، برای یافتن آثاری از انحالل بشریت در شدهمنقرض

اسکلت را از روی کلید ارسال پیام برداشت و  خوردهگرهبا تردید و ناباوری انگشت خشک و  CB235و سپس 

 قطع شد! سرعتبهپیام 

پاسخی از پیامشان دریافت  آنکهبیدر تنهایی کامل و  هاآناو از اندوه ژرف چشمانش را بر هم گذاشت، همه 

 ند!کرده باشند مرده بود
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CB235  :همه اونچه که به دنبالش اومدیم فقط همینه! این اجساد، این مانیتور و ... و این متأسفمگفت ،

اسکلت که روزی زنده بود و منتظر ما که به سراغش بیایم! اما م خیلی دیر اومدیم. اونها از ترس و گرسنگی 

 شدن! گوربهزندهقاتل محاصره شدن و همینجا  هایرباتمردن. اونها توی این هرم میون اون 

می تونستیم زودتر به کمکشون  حتماًلبخند تلخی زد و گفت: قربان، اگه ما وقت بیشتری داشتیم  RF815و 

 بیایم. اون بیچاره ها توی این اتاق خودکشی کردن، ما بازم دیر رسیدیم!

تلخ  هایفراموشیبود روی میزی که با غباری از که به گوشه دیگری از اتاق رفته  ED547اما در این میان 

 بود. شدهکهنهزرد و  مرورزمانبهکدر شده بود دفتر یادداشتی را دید، دفتری که 

یی با خودکار به رنگ آبی و به زبانی عجیب هانوشتهدستدفتر را برداشت و آن را گشود. دفتر حاوی  آرامیبهاو 

 و ناآشنا بود.

دیگر مهلتی برایشان باقی نمانده است گفت:  دانستمیکه  CB235او دفتر خاطرات را به آن دو نشان داد و 

 RA115تا  بریممیدوستان، نمی دونم چی باید بگم، اما خبر خوبی ندارم. این دفتر یادداشت رو به سفینه 

 ه کنین، ما باید زودتر بریم!رو می شناسه. عجل هانوشتهاین  حتماًاون رو برامون ترجمه کنه. اون 

به حال خود  کردمیرا با تمام اندوهی که بر دلشان سنگینی  شدهفراموشبا تردید این مقبره تلخ و  هاآنو 

ند، گویی رفتمیاهمیت نداشت. باید  چیزهیچاما حاال برایشان  رؤیاییبود و  پیرامونشان زیبا اگرچهرها کردند. 

 .اندنگذاردهقدم بر این گور تنگ و سرد قدم  گاههیچکه 

را، اهرام بزرگ  هایشبیابان، کردندمیرا با هر آنچه در آن بود ترک  نامأنوسو اکنون باید این سیاره عجیب و 

 ترسناک و قاتلش را! هایرباترا و  اشفلزی

این سیاره  هایانساننابودی  هاآنانتظارش را نداشت.  کدامهیچبود. پایانی که  مأموریتشانو این لحظات پایان 

 !شدمینیز  هاآنشاید روزی سرنوشت  آنچهرا به چشم خود دیده بودند. 
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CB235  بودند، توانستند در  رحمبیمهاجم و  هایرباتو گروه شانزده نفره اش که تنها بازماندگان جدال با

 هایرباتاما  ؛سفینه فرار کنند سویبهو  یافتهنجاتاز محاصره دشمنان  A20پناه سپر حفاظتی سفینه 

 هاآنبودند یکی پس از دیگری منهدم شدند.  قرارگرفتهدر حلقه تهاجم آن دشمنان ترسناک  که نامحافظش

ه سرنشینانش هم باند با غم و اندوه اتومبیل سوم را که راندمی شمال شرق سویبهرا  هایشاناتومبیل کهدرحالی

تلخ و دردناک که حتی برای تماشاگران در سیاره پروکسیما بی  ایصحنهدیدند،  سوختمیهمچنان در آتش 

 نبود. باورقابلهم 

 شدند. شانسفینهوارد  سرعتبه هاآنو سپس دریچه ورود به رویشان گشوده شد و 

زیادی  زمانمدتدشمن را در اطراف نابود کرده بود اما این گوی محافظ  هایرباتسپر حفاظتی تمامی  اگرچه

دستور ترک سیاره از سوی پروکسیما بی صادر شد.  ناچاربهکند. پس  مقاومتدر برابر مهاجمان  توانستمین

 هاآندرخواستی را مطرح کرد،  CB235اما در این میان  ؛کردندمیآنجا را ترک  ترسریعباید هر چه  هاآن

 نکرده بودند. رمزگشاییی مرد مرده بود هانوشتهدستهنوز دفتری را که حاوی 

داده شود. فرصتی که برای ترجمه  هاآنفرمانده از پروکسیما بی درخواست کرد تا فرصتی کوتاه به 

 هاآنکردند. برای  تأییدتمامی گروه نیز این خواسته را  CB235 به دنبالبه آن نیاز داشتند و  هانوشتهدست

بود الزم و  دادهرخ، شرح اتفاقاتی که برای تمامی آن مردان و زنان هانوشتهخواندن تنها چند خط از این 

 .رسیدمیحیاتی به نظر 

داده شد. فرصتی که بس  هاآنبه  ایدقیقه 10و سرانجام از سوی مرکز فرماندهی پروکسیما بی مهلتی 

بودند، همان تمدنی که روزی در قدرت و  شدهمنقرضارزشمند بود، برای این گروه که حاال کاوشگر تمدنی 

دیر یا  آنچهش بلعیده شد، هایسیاهیو  هاتاریکیمیان  اشسیارهپیشرفت شتافت و حال در  سویبهعظمت 

 بودند! وپرداختهخود ساخته آنچه، شکست در برابر آهن و فوالد، شکست از هر دادمیرخ  هایشانسانزود برای 

CB235  بود به  پرشدهدفتر ارزشمند را که با دست خط یک انسانRA115  داد و او با کنجکاوی دفتر را

 شروع به ورق زدن صفحات آن کرد. زدهشگفتگشود و سپس 

CB235  کنی، مگه نه؟ اشترجمهاز او پرسید: تو می تونی 

 ، اسمش زبان انگلیسیه!شدهنوشته میالبته قربان، به زبان منسوخ قدی -
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 خب این یعنی چی؟ -

اسم اون سیاره رو نمی دونم. اون ها همه با این زبان صحبت  متأسفانهسیاره بوده ...  بهزبان رسمی  -

 ن. درست مثل ما!نوشتمیو حتی  کردندمی

- RA115  بدونیم چی به سرشون اومده.برامون بخون، ما می خوایم 

نگارش شده بود  آنچهکرد و همه در سکوت کامل منتظر ماندند تا خالصه  تأیید صدایکو سپس تمام گروه 

 را بشنوند.

 هانوشته آخردفتر رفت و از فصول  آخر به صفحات RA115نبود،  هانوشتهفرصتی برای خواندن همه  ازآنجاکه

 شروع به خواندن کرد:

 ام: 48شب ))

شده، حاال دیگه نمی تونیم هرم رو ترک کنیم. هر چهار نفر ما که بیرون رفته بودن  ترتنگ هارباتمحاصره 

داریم  هاستماهگیر افتادیم، با اینکه  هاآهنکشته شدن. ما اینجا میون این  رحمبیاون موجودای  به دست

غیر از ما دیگه هیچ انسانی توی دنیا  واقعاًجوابی به پیام ما نمیده. شاید  کسهیچاما  فرستیممیپیام کمک 

 !دنیاییمتوی تموم  هایآدم آخرینزنده نیست! شاید ما 

 ام: 49شب 

نفریم. نمی دونم شاید مجبور  12ذخیره آب و غذامون تموم شده، چند نفر از ما از گرسنگی مردن. حاال فقط 

اما من هنوز امیدوارم که یکی به پیام ما  ؛م و ... شایدم باید از گرسنگی بمیریمرو بخوری هامردهبشیم گوشت 

 جواب بده، نمی دونم کسی ما رو نجات میده؟

 ام: 50شب 

دارن سعی می کنن وارد هرم بشن. هنوز موفق نشدن اما دیر یا زود نفوذ می کنن. هر شب که  هاربات

که اونها بیان سراغمون! اونها از ما متنفرن، همونجور که ما ازشون متنفریم، جالبه که  ترسیممی خوابیممی

 ، فراموش کردن که خود ما اونها رو ساختیم!شدنساختهفراموش کردن توی همین هرم 

 ام: 51شب 
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من  سال دوست هایسالنفریم. اون  11نفر دیگه از ما که از گرسنگی مریض شده بود مرد. حاال  بهامشب 

اما حاال خیلی راحت  ؛مختلف سپری کردیم هایمأموریتتوی  هم بابود، ما بهترین دوران زندگی مون رو 

 مرد، جلوی چشمای من و منم نتونستم کاری براش بکنم!

 ام: 52شب 

هم خواستن که سعی  رو بخورن تا شاید بتونن زنده بمونن و از ما هامردهما سعی کردن گوشت  ازجند تا 

 خودمونو بکنیم ... اما راستش هیچ کدوم نتونستیم، آخه ما انسانیم نه ربات!

 ام: 53شب 

 که قراره بمیره منم. ایبعدیخوب نیست، شاید نفر  اصالًدیگه دستام قدرت نوشتن ندارن ... حالم 

 ام: 54شب 

کشته بشیم. گلوله  هاربات به دستم. قبل از اینکه کنیمییم، همه خودکشی روگرفتامشب تصمیم نهایی مون 

 از همه بمیره. آخرکنیم تا مشخص بشه کی قراره  کشیقرعهبه تعداد کافی داریم. باید 

 نفر توی دنیام! آخرین... خدای من! قرعه به نام من افتاد. من 

 ام: 55شب 

همه دوستام با اسلحه همدیگه خودشونو کشتن و من طبق قراری که گذاشتیم زنده موندم. آخه باید پای 

مانیتور بشینم و پیام رو ارسال کنم. شاید یکی باید و دنیای ما رو ببینه. ببینه که ما چطوری نابود شدیم. من 

برای  هاحرفو پیدا کنه و بدونه که خیلی رو بهش بگم. فقط امیدوارم بیاد و این دفتر خاطرات ر چیزهمهباید 

خیلی ارزشمنده، اینکه بدونی یکی دوستت داره، اینکه بدونی تنها  هاآدمکه برای ما  هاییحرفگفتن داشتیم. 

و بدی هاش  هاخوبیه باهمداری که دوستشون داری، اینکه بدونی دنیات  ایبچهنیستی، اینکه بدونی زن و 

 بازم تا ابد می مونه ...

 ام: 56شب 

ی من رو می خونی، من دیگه باید برم، برای همیشه، باید پشت اون صندلی هانوشتهدوست من، تویی که داری 

قدرتی که توی بدنم مونده فشار بدم. نمی دونم تا چند ساعت دیگه  آخرینبشینم و دکمه ارسال پیام رو با 

دنیای قشنگ و زنده میای،  به، دوست داشتم ببینمت، تویی رو که از متأسفماید بگم نده می مونم، فقط بز
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مردن نیستی. تویی که می تونی انسان بودن رو تجربه کنی، تویی که برای همه خیلی  بهمحکومتویی که 

 باارزشی ...

اون روز دیگه خیلی  هرچند، کنیمیروز میای و منو پیدا  بهدیگه فرصتی نیست، من باید برم ... می دونم که 

 دیر شده! ... خدا نگهدار دوست من!

 بازمانده ... آخرین

 رابرت هریسون

 ام ارتش جهان 328 گروهاناز 

 میالدی (( 2681سال 

خیره شدند. دفتر به انتهایش  RA115 مأموربه  زدهبهتبود  زدهحلقهاشک در چشمانشان  کهدرحالیهمه 

 ایبرگهدر این سیاره تاریک و سرد بر  هاانسانبازمانده  آخرینتمامی سخنانی بود که  هااینرسیده بود و 

فضا  سویآناز  هاآنروزی  دانستمیپریشان کاغذ به نگارش درآورده بود، با دست خط خودش. گویی که او 

و به همین دلیل ترجیح داد تا آنچه در  دانستمییش را خواهند خواند. او این را هانوشتهدستخواهند آمد و 

بودند.  پرشده متأثرو  زدهغم هایانساناز احساسات این  یکبهیککه  هاییبرگذهنش دارد روی کاغذ بیاورد، 

 هاانسانند، سخنان دردآلودی که از مرگ گفتمید که خط به خط با این کاوشگران سخن منارزش هاییبرگ

 و پایان یک تمدن عظیم حکایت داشتند.

سیاره مرده خیره  پایانبیکه کنار پنجره بزرگ سفینه ایستاده بود و به بیابان  CB235 مأمور آن حالو در 

 دانستمیاست، ن جاماندهو در این سیاره  جداشدهاز وجودش  ایگوشهحس کرد که انگار  ایلحظهشده بود، 

ی حریص آتشی که هنوز هاشعلهجاری بود، به  اشگونهکه چرا چنین حسی دارد، او که قطرات اشکش از 

دشت سیاه جایی که قرص سرخ خورشیدش  سویآن، به بوران سرد برفی و به بلعیدمیاتومبیل سوم را در خود 

 اشسیاره اگرچهخورشیدی که  خیره شده بود. خاستبرمیبلند  هایکوهاز میان ستیغ  تاببیاما  اندکاندک

تا با پرتوهای ضعیف نورش بیدارش  کوشیدمیبود اما هنوز  شدهویرانغارتگر  هایربات به دستقبل  هاسال

 .خاستبرنمیکه هرگز از این خواب مرگ  ایمردهکند. 

و به دیدن دوباره  هایشانساناما این خورشید تنها هنوز امیدوار بود، به طلوع صبح دیگرش، به دیدن دوباره 

 ایدوبارهاین دنیا دیگر به این سیاره و خورشید کمرنگش فرصت  چراکه... اما این ممکن نبود.  هایشدرخت

 و این پایان راه این سیاره بزرگ و پرعظمت بود. دادمیبرای بازگشت به زندگی ن
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CB235 و شده است ..سپری سرعتبهچه  هاآندقیقه  10غرق در افکار تلخ خود بود که نفهمید  چنانآن .

که روزی مهد تمدن بشر بود.  ایسیاره. کردندمیحال زمان رفتن بود! باید این سیاره تاریک اما کهن را ترک 

شدند، خندیدند و خالصانه عشق ورزیدند. در دنیایی که اکنون  متولدبسیاری  هایانسانکه در آن  ایسیاره

 ... کسهمه... خالی از  چیزهمهخالی و پوچ شده بود. خالی از 

پرتوهای  آخریناز میان  کهدرحالیاوج گرفت، میان گرداب فضای تاریک چرخی زد و  سرعتبه A20سفینه 

در آن سیاره بود پشت سر نهاد  آنچه، هر تاختمیفضای پهناور  سویآنبه  شدهفراموشخورشید سرخ سیاره 

 ... و سیاره اما تاریک و تنها، به دور شدن این مهمانان ناخوانده خیره شده بود.

بود، مهد تمدن بشریت، گهواره ظهور عشق و انسانیت و دنیایی مملو از گرما و  چیزهمهکه روزگاری  ایسیاره

 مهربانی!

محو ناپدید  هادوردستو در  درنوردیدبود فضای پهناور را  آمدهپس از دقایقی سفینه به همان سرعتی که 

 شد.

 هایشنگاه آخرینکشان تنها چیره گشت... و سیاره اندوهگین کهآنبر  فراموشیو دوباره تاریکی محض، سرما و 

به سیاهی گرائید  سرعتبهدوخت ... اما نگاهش  شدمیرا بر کورسوی نوری که هنوز از سفینه کوچک دیده 

... 

 گاههیچکه  توگوییاین سیاره در این دنیا نبوده است،  گاههیچ توگوییعمیق بود که  چنانآنو این سیاهی 

  ( نبوده است!(زمین)نامش )

 پایان
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تا شاید  وآمدپررفت هایخیابانتاریک و  هایکوچهپس، در میان دویدمیپسرک یا ویلی کوچولو یا سرعت  

مجازات سختی در  شدمی مأموراناگر این بار گرفتار  شکبیبتواند از چنگ پلیسانی که در تعقیبش بودند بگریزد 

 حتی از تصورش واهمه داشت. آنچهانتظارش بود 

و قفسه  تپدمی تندیبهپنهان شود. قلبش  ایگوشهتا فرار کند و بتواند در  دویدمیمیان جمعیت عابرین  مهابابیاو 

تا از زندان و  دویدمینبود باید  ایچارهولی  کردندمیبدنش شدیداً درد  عضالت. سوختمی شدتبه اشسینه

 شالق نجات یابد.

 تحشت دستانش کرخوهروئین را در دستانش داشت از فرط اضطراب  انگیزنفرتو  سفیدرنگ هایبستهاو هنوز 

 را بیاندازد. هاآنبودند و قادر نبود که  چسبیدهلعنتی به دستانش  هایبستهشده بود و 

به یکی  شدتبهمطمئن شود که ناگهان  مأمورانکوتاه ویلی کوچولو به پشت سرش نگریست تا از نبود  ایلحظه

وجودش را پر کرد اما بر  بارهیکاز عابرین برخورد کرد و از پشت سر بر زمین سرید پای چپش پیچ خورد و درد 

 گفتمی مرتباًبا خود  کهدرحالیبه دویدن ادامه داد  لنگانلنگخود مسلط شد و به هر زحمتی بود برخاست و 

 یا کمکم کن.اباید برم نباید به چنگشون بیفتم، خد

 کشیدمیپایش را برزمین  کهدرحالیدوید و  هاکوچهبه داخل یکی از  فوراًه بود او فراگرفتترس شدید وجود ویلی را 

خیابان شد جایی که خلوت و تاریک  هایخرابهبعد وارد یکی از  ایلحظهرا پشت سر گذاشت  تودرتوچندین پیچ 

 هایسطلبه میان  لرزیدمیحشت وبود. ویلی کوچولو که از سرما  پرکردهرا  جاهمه هایشزبالهبود و بوی تعفن 

او چندین نفس عمیق کشید  مخفی شد. اکنون فرصت داشت تا نفسی تازه کند هاآن الیالبهمتعدد زباله رفت و 

 خوردهزمینسرش را بر دیوار سرد خرابه نهاد سراسر بدنش پر از درد و کوفتگی بود چندین بار  رمقبیو خسته و 

تا مغز استخوانش  رحمبیاز سویی دیگر سرمای  کردمیجک عقاب درد  دستیچوببود بازویش هنوز از ضربات 

 تنها تاریکی بود و سکوتی محض. آمدمینفوذ کرده بود هیچ صدایی ن

کوچک هروئین را  هایبستهبودند باز کرد او  بستهیخو انگشتانش را که از سرما  آوردویلی کوچولو دستانش را باال 

را گرم کند،  هاآنبر دستانش  سعی کرد تا با دمیدن لرزیدمی شدتبه کهدرحالیکنار سطل زباله گذاشت و سپس 

فساد نیویورک شده است، پسر  هایدستهگرفتار  تازگیبهپیدا بود که  اشچهرهساله بود، از  13ویلی پسرکی 

اما یکی از عوامل پخش مواد مخدر در محله سنت نیکل. برای پلیسان  داشتنیدوستنوجوانی با صورتی معصوم و 

این پسر طعمه خوبی بود تا به باند بزرگ قاچاقچیان دست پیدا کنند و در این میان ویلی کوچولو چه در چنگ 

 مرگ و شکنجه بود. بهمحکومپلیس و چه در چنگ قاچاقچیان 
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به نزد جک  بازهم و اگر کشیدندمیاز او حرف  رحمانهبیی هاشکنجهبا  کردندمیپلیس دستگیرش  مأموراناگر 

جز کتک و دشنام چیز دیگری در انتظارش نبود. ویلی از یادآوری اولین باری که به دست جک  گشتبازمیعقاب 

کرد.  اشهمکاریکتک زد تا وادار به  او را قدرآنن ویلی افتاد و جا بهبا زنجیر  رحمبیلرزید. آن مرد  بر خودافتاد 

شکنجه سختی در انتظارش  وگرنه رساندمیمخدر را به مشتریان  هایبستهاین  بایستمینداشت  ایچارهپس ویلی 

 بود.

و در جستجوی او بودند رشته افکارش  زدندمیاطراف را دور  هایخیاباندر همین لحظات صدای اتومبیل پلیس که 

 را پاره کرد.

 شدند. هاخرابهو  هاخیابانلیسان هر یک مشغول جستجوی قسمتی از پخش شدند و پ هااتومبیل

شنید و با وحشت خود را میان شکاف  آمدمیزباله  هایسطل سویبهبعد او صدای پای پلیسی را که  ایلحظه

 کهدرحالیرا با دقت نگاه کرد،  هاآن الیالبهانداخت و  هاسطلرا میان  اشقوهچراغ بااحتیاطدیوار پنهان کرد. پلیس 

 آماده شلیک بود. اشاسلحه

 است. شدهبسته اشحنجرهویلی کوچولو تاکنون تا آن حد نترسیده بود. نفسش در سینه حبس شده بود. گویی 

 نشینیعقبشدید بود که مرد یونیفورم پوش را وادار به  قدریبه هازبالهمرد پلیس اندکی جلوتر آمد، اما بوی بد 

و  شودمیی متعفن مخفی نهازباله همهاینبدون شک میان  لباسخوشکرد. مرد با خود اندیشید که آن پسرک 

 دور شد. بااحتیاطسپس برگشت و 

آنجا بماند تا همه پلیسان از جستجو دست بکشند و بروند. او  بازهمداد که  اما ترجیح ؛ویلی نفس راحتی کشید

کاسته شود و سپس زانویش را در آغوش گرفت تا گرم  هاآناند تا از لرزش پاهای الغر و سستش را به هم چسب

 شود.

. بارها و بارها ناچار شده بود که شدمیپنهان  هاخرابهاین اولین باری نبود که ویلی در سرمای زمستان میان 

 مخفی شود تا از چنگ پلیسان رهایی یابد. برای پسرکی چون او راه دیگری نبود. ایگوشهساعاتی طوالنی در 

 ماساژ داد. درد پاهایش اندکی کاهش یافت. آرامآرامویلی کوچولو پای چپش را خم کرد و 

 سکوت بود و صدای بازهم ازآنپسخیابان را ترک کردند و  یکبهیکپلیس ناامید شدند و  هایاتومبیلدقایقی بعد 

 .گذشتمیخلوت  هایخیابانزوزه باد زمستانی که با شتاب از 

 ویلی کوچولو سرش را بر دیوار نهاد و آه بلندی کشید و گفت: نجات پیدا کردم.

سه بسته مواد را به در خانه مشتریان  بایستمیو حرکت کرد.  هروئین را برداشت، در جیبش نهاد هایبستهویلی 

 .کردمی پارهتکهوگرنه جک عقاب او را  رساندمی
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 مأمورانلباسش را تکاند و به اطرافش نگریست تا از نبود  هایآلودگیمدتی بعد به خیابان اصلی رسید. خاک و 

ی هاکوچه. کمی جلوتر برای تحویل اولین بسته به یکی از فرورفتاطمینان یابد و سپس میان جمعیت انبوه عابران 

ورود به کوچه با چند پسر ولگرد مواجه شد. تاکنون چندین بار توانسته بود بدون آنکه  محضبهاما  ؛فرعی پیچید

 اما این بار پسران او را غافلگیر کردند. ؛تحویل دهد موردنظردیده شود به انتهای کوچه برود و بسته را به خانه 

 ویلی کوچولو با ترس گفت اذیتم نکنید، بذارید برم

دفعه عصبانی بشم و زبون کوچولوتو  بهن تحدید آمیزی گفت کوچولوی خوش زبون ممکنه یکی از پسران با لح

 ببرم. تا حاال چند بار از چنگ من فرار کردی اما این دفعه نمیتونی.

 من پول ندارم، باور کنی. -

 من یکی از اون بسته هات رو میخوام. -

 امکان نداره. نهاوه  -

 از پسران چاقوی تیزی را بیرون کشید و گفت حاال چی؟ یکی ناناگه

 نمی تونم، حتی اگه منو بکشید -

تهدید به سمت ویلی گرفت. ناگاه تیغه چاقو دست ویلی را که برای  قصدبهپسر خشمگین شد و چاقویش را 

پا  سرعتبهو خون جاری شد. پسران با دیدن خون وحشت کردند و  زخمی کرددفاع از خود جلو آورده بود 

 به فرار گذاشتند.

در را گشود و با  پوشژندهخانه انتهای کوچه دوید و در زد.مردی  سویبه آلودخونویلی کوچولو با دست 

 شاند و گفت: بسته را بده.کدیدنش او را به داخل خانه 

 برم نداد و گفت حاال بذاری ویلی کوچولو بسته هروئین را به مرد

 ز این امتحان کنی؟پسر جون، تو نمی خوای ا -

 نه آقا، نه. -

از خانه بیرون دوید و رفت. مدتی بعد به دومین محل رسید، خانه که متعلق به یک مرد  باعجلهویلی 

. او کردمیگرم و شیرینی دعوت  ایقهوهو اغلب ویلی را به  رسیدمیثروتمند بود او مرد مهربانی به نظر 

به در خانه رسید و در زد. مرد ثروتمند  زناننفسدر این محل از آزار و اذیت ولگردان در امان بود. ویلی 

 ، بیا تو.بینمتمیدر را باز کرد و با دیدن ویلی گفت خوشحالم که 

 ویلی کوچولو داخل شد، بسته را به مرد داد و گفت این هم بسته شما آقا

 ایماهرانه هایکاریآینهو  هاکاریلی را به اتاق پذیرایی برد خانه مرد با گچ یومرد بسته را تحویل گرفت 

 هایخوردنیگرمم با  خانهیکبود که ویلی آرزوی زندگی در آن را داشت.  ایخانهتزئین شده بود. آنجا 

 از آن محروم بود. هامدتویلی کوچولو  آنچهخوشمزه. 
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 .آوردراش کیک و قهوه داغ او بر صندلی نشست و سپس خدمتکار منزل ب

 مرد به ویلی گفت بخور پسر جون.

 ممنونم آقا. -

 ترینبخشلذتویلی قهوه را برداشت و با کیک مشغول خوردنش شد. گرما و طعم خوش قهوه برای ویلی 

 تجربه عالم بود.

 پسر جون چند وقته که وارد این گروه شدی؟ :مرد پرسید

 آقا، یک ماه، شاید هم دو ماه. من دیگه اسیر اونها شدم و راه فراری ندارم. دو نمنمی -

 تو اعتیاد داری؟ -

 نه آقا. -

 ولی اونها واردت میکنن که معتاد بشی. -

 برای پسری مثل تو باعث تاسفه. -

 آخرینخودش را کنار آتش شومینه گرم کرد برای رفتن آماده شد و گفت: آقا، من باید  بعدازآنکهویلی 

 ه را هم تحویل بدم وگرنه منو کتک میزنن.بست

 میفهمم، پس بهتره که زودتر بری. -

، مرد موهایش رو نوازش کرد و گفت: موفق باشی پسر، هر دررفت سویبهویلی برخاست و به همراه مرد 

 وقت که به کمک نیاز داشتی پیش من بیا.

 بسته را هم تحویل دهد. آخرینرفت تا  باعجلهویلی از مرد تشکر کرد و 

با پسرک کوچکی مثل ویلی کاری  هاآنآمریکایی بود. خوشبختانه  نژادپرستانسومین محل در محدوده 

 هایدرگیریمرتبه ویلی کوچولو در میان  چندین عمل کند. بااحتیاطناچار بود تا  درهرحالنداشتند، اما 

 ار شده بود به هر نحو ممکن بسته را تحویل دهد.شدید ناچ هایسوزیآتشبا پلیس آمریکا و  نژادپرستان

مانند همیشه در وسط خیابان آتش بزرگی برپا  نژادپرستاما در آن شب از درگیری خبری نبود. مردان 

 بودند. زدهحلقهکرده و گرد آتش 

بریزند و تا حد مرگ  بر سرشانتظار آن را داشت که  هرلحظهویلی با ترس و احتیاط از کنارشان گذشت. 

 کتکش بزنند.

 آرام در زد. اما اتفاقی نیفتاد و او به در خانه سوم رسید و

اعتیاد شدید به هروئین هنوز  باوجودیلی را به داخل خانه دعوت کرد. آن زن وزن جوانی در را باز کرد 

ویلی را  مرتباًاست و  هم زیبا بود. او برای ویلی تعریف کرده بود که چگونه یک ستاره بزرگ سینما شده

گوناگون  فسادهایبود او را هم دچار اعتیاد شدید و  تربزرگ.اگر ویلی اندکی زدمیله صدا گپسر خوش

 کند. اشآلوده. ولی نگاه معصومانه ویلی مانع از آن بود که کردمی

ی گذشته را آغاز کرد. ویلی مجبور بود به آرزوها و سخنان تب هانایلی را کنار خود نشاند و همان هذیوا

چنین کند آن زن هم  خواستمییلی نو رنجیدمیآلود زن گوش دهد در غیر این صورت زن تنها از او 
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حاضر بود برای  رسیدمیفن هروئین به دستش نعمت هایبستهیک روز  . اگرپناهبیمانند ویلی تنها بود و 

دست به هر کاری بزند. برای زن ویلی پیک خوشبختی بود پسری که از مصاحبت با او تهیه موارد مخدر 

 .آوردمیو برای مواد  بردمیلذت 

را درک کرد: من  هاآنکه ویلی کوچولو تنها اندکی از  هاییحرفزن برای ویلی سخنان بسیاری گفت: 

 بهناچار بودم. زنده م برای اینکه ناچارم. البته اسم این رو نمیشه زندگی گذاشت.  کهاینمعتاد شدم برای 

میرسه باید همه چی رو فراموش کنه و برای مردن تو گوشه  به پایانوقتی دوران شهرت طالیش  هنرپیشه

 کنار خیابون ها آماده بشه، میفهمی پسر.

تکان داد تا الاقل به زن بفهماند که به سخنانش  سرش را تأسفو در آن لحظه مثل همیشه ویلی کوچولو با 

 گوش میدهد.

دقایقی بعد ویلی کوچولو با اندیشه به سخنان عجیب زن جوان از خانه خارج شد تا به نزد جک عقاب 

 ؛و برای همیشه فرار کند بازگردد. اگرچه بارها و بارها به ذهنش خطور کرده بود که از همین راه بازگردد

پس راه گریزی  سپردندمیو به دست جک  کردندمیت جاسوسان جک عقاب او را پیدا اما در آن صور

شده بود  ت، دستانش کرخلرزیدمیخود حرکت کرد. پاهایش  گاهشکنجه سویبهنبود. ویلی با درماندگی 

 .پناهیبیو مغزش سراسر انباشته از ترس، نومیدی و 

در میان درندگان خیابانی شانس زیادی برای زندگی نداشت. او تمام لحظاتی را که برای  پناهبیکودکی 

ویلی کوچولو را آزار داده  یکبهیک زیردستانش. جک عقاب و آوردالتماس کرده بود به یاد  اشزندگی

 اعتماد نداشت. هاآناز  یکهیچبودند. ویلی به 

 از وحشت به خود بلرزد. بیندمیکه پلیسی را  هرگاهان زندگی کند و رحمبیاو ناچار بود در میان قاتالن و 

اگرچه تمایلی برای رفتن نداشت اما  پیمودمیویلی کوچولو با سرعت آن را  حالبااینراه طوالنی بود و 

. ساعتی بعد او خسته گرداندبازمی کفتارهابه النه  اختیاربی چنینایناو را  رحمبیحشت از جک وترس 

 به مقر جک عقاب بازگشت. دردآلودو 

خود  دواندوانولگردان خیابانی با دیدن او فریاد زنان به افراد جک عقاب خبر دادند و سپس بیل پا گنده 

با هیکلی درشت و تنومند بود کله بدون موی او اولین چیزی بود که  سالمیانرا به او رساند. بیل مردی 

 کلفت و گشاد و موهای بوری بر پوستش. هاییلبو  آلودپفنی . با چشماکردمینظر بیننده را جلب 

 ویلی کوچولو با دیدن او اطمینان یافت که تنبیه سختی در انتظارش است.

 و در آن حال نعره کشید: چرا دیر کردی؟ آوردبیل پا گنده شالقش را باال برد تا بر ویلی فرود 

ر برابر این کوه تنومند زانو زد و با صدای لرزانی گفت: د اختیاربیویلی کوچولو که رمقی در پاهایش نبود 

 اشتباه کردم آقای کمپ دیگه دیر نمیام، قول میدم.

شالق زوزه کشان  وجودبااین. آوردفرود  ترآرامبیل که ناتوانی ویلی کوچولو رو دید به رحم آمد و شالق را 

 بر پهلوی ویلی چنگ زد.

 فشرد. هایشدندانرد که با ترس آن را میان ک اینالهویلی از نیش شالق بر بدنش 
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 با من بیا بچه. وگفت بلند ش باخشمبیل 

از جا  سرعتبه پا گندهویلی کوچولو اگرچه تمم بدنش پر از درد و کوفتگی بود اما با شنیدن صدای بیل 

 بلند او به نزد جک عقاب برود. هایقدمبه دنبال  ترسریعپرید تا هرچه 

که ویلی  طورهماناو بسیار عصبانی بود.  تأخیر. جک عقاب بدون شک از تپیدمی تندیبهقلب ویلی 

بودند تا با تماشای مجازاتش  زدهحلقه هاآنکوچولو به دنبال بیل روان بود ولگردان و معتادان بسیاری گرد 

 تفریح کرده باشند.

ند: ای پسر، گفتمی مرتباًو  دادندمیهر یک از این موجودات پست با کلماتی زشت ویلی را خطاب قرار 

 جک بزرگ پاره پارت میکنه بهتره بگی مامانت بیاد.

 انگیزوحشتوارد ساختمان شود و به این جمعیت  دواندوانویلی در آن حال تنها ناچار بود به دنبال ویل 

 سؤالاین یشه همتقریباً چرا همه این مردم از من متنفرند؟ او  گفتمیبا خود  کهدرحالیتوجهی نکند. 

 دیوانه بودند. چراکه کردندمی، شکنجه دادندمیآزار  هاآناقعیت این بود که و پرسیدمیرا از خود 

 اما ویلی کوچولو دیوانه نبود و همین سبب نفرت این جمعیت از او شده بود.

 هاپلهو  راهروهاو به دنبالش ویلی کوچولو از  پا گندهلحظاتی بعد از میان جیره خوران جک عقاب، بیل 

 وحشت معروف بود. چهاردیواریگذشتند و به مقابل در بزرگ اتاق جک رسیدند. اتاقی که به 

 راهرو نگاه کرد. سویآنویلی کوچولو قبل از ورود به اتاق به 

مضطربشان او را بدرقه کردند تا به مالقات مرگ برود و سپس بیل پا گنده  هاینگاهپیتر سیاهه و لوسی با 

 و او را به داخل اتاق هل داد. در را گشود

 که از اسیران جک عقاب بود با ناراحتی گفت: خدا به فریادش برسه. ایساله 21لوسی دختر 

 صداها را از اتاق وحشت بشنود. ترینکوچکرا تیز کرد تا  هایشگوشپریدگی  بارنگساله  17و پیتر 
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جک عقاب به  راستیبهکه  شدمیچنین تداعی  رفتمیشاید برای هر کس که اولین بار به دیدارش 

 آن هراسی از مردن و یا کشته شدن ندارد. به دنبالجز قدرت و پول و  اندیشدنمی چیزهیچ

روی تمامی بدنش، حتی  واردیوانه هایکوبیخالو باریک با  شدهزدهمدل  هاییریشبا  سالمیانمردی 

و هنوز قرمزی بشره  پیداکردهبر روی بازوی راستش با برداشت پوست عمق  هاکوبیخالقسمتی از این 

 بود. مشاهدهقابلاش 

ند پر بود این مرد در آن اتاق مخوف با سوختمی تندیبهگوناگون که  هایشمعسراسر اتاق تاریکش با 

بیل پا گنده و فقط  گفتمیند همیشه تنها بود، او کمتر با کسی سخن سوختمی وقفهبیکه  هاییشمع

بودند  مقدارشبی هاینوچهو  هانشاندهدستبود که با او نزدیکی و دوستی بیشتری داشت. مابقی همگی 

دسته شده به  آن راو پس از برداشت سهم خود  آمدهشهر به نزدش  هایپول آوریجمعکه پس از هر بار 

 .دادندمیتحویل  رئیسشان

چقدر ثروت دارد. کسی که حتی اکثر پلیسان آن شهر را هم به خدمت  واقعبهکه او  دانستمیکسی ن

 گرفته بود.

 رحمبیبا چشمانی  آن حالتکیه زد و در  اشطالییاز کنار پنجره چرخید و بر صندلی  آرامیبهجک بزرگ 

 خیره شد و پرسید: اسمت ...؟ لرزیدمیبه پسرک نحیف که از ترس 

 ، قربانامویلی -

 دیر کردی؟ -

 قربان متأسفمپنهان بشم.  هازبالهفرار کنم و میون  ایطوالنیدنبالم بودن، ناچار شدم مدت  هاپلیس -

 نیست؟ طوراینتا کسی به شما مظنون نشه.  بارها گفتم که طبیعی رفتار کنین -

 .ترسممیو هنوز  کارمتازهقربان حق با شماست، اما من  -

قربان، به  عفو کنید گفت منو انگیزترحمویلی قبل از آنکه تنبیه شود آرام بر زانویش نشست و با لحنی 

 من فرصت بدین تا جبران کنم.

فرصتی  آخرینبرو، این  وو با تعجب شنید: بلند ش بارهیکبهمنتظر هر تنبیهی بود  آن حالویلی که در 

 ایه که به تو می دم.

 است. یافتهنجاتاز اتاق بیرون دوید او تنها به این اندیشید که  درنگبیبرخاسته و ویلی کوچولو با سرعت 

از فرط وحشت  بازگشتمیان محافظان قول پیکر گذشت و نزد دوستانش  ازاز اتاق خارج شد  کههنگامی

تخت خوابش دوید و در میان پتویش  سویبهقدرت تکلم داشته باشد تنها  آنکهبی و ؛سست شده بود کامالً

 پنهان شد.
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دیگری بود  انگیزنفرتکه فردا هم روز  هرچندغذایی نخورده بود ترجیح داد هرچه زودتر بخوابد،  باآنکه

 تا مواد مخدر بفروشد یا به دست پلیسان گرفتار شود.

و در آن حال صدای  را بر هم گذارد هایشپلکدقایقی گذشت، تپش قلبش اندکی آرام گرفت و توانست 

و در این مدت کوتاه از  کردمیو مهربان لوسی را شنید، دختری که مانند خواهرش به او محبت  نوازدل

 محافظتش کرده بود. هابچهآزار سایر 

 زمزمه کرد: ویلی، عزیزم، کتک خوردی؟ آرامیبهلوسی 

 ولی خیلی ترسیدم. نه -

 ل من.گنگران نباش من اینجام کنار تو، نمیذارم بترسی کوچولوی خوش  -

چسباند و با صدای لرزانی گفت: لوسی، من نمیتونم تحمل  اشگونهدست لوسی را روی  اختیاربیویلی 

 .کنممیخواهش  کنم، باید منو بکشی!

 میشه. لوسی با ناراحتی از جا پرید و گفت: این چه حرفی؟ نگران نباش همه چی درست

 ، الاقل پیش اونها شکنجه نمی شم.کنممیدرست نمی شه، فردا خودمو تسلیم پلیس  وقتهیچ نه -

ذره تحمل داشته باش، شاید اتفاقی  به کنممیکنن تا بقیه رو لو بدی، خواهش  اما اونا هم تو رو اذیت می -

 بیفته و همه ما از این شرایط نجات پیدا کنیم.

 نه؟ برای ساندویچ آوردم، بیا بخور عزیزم. ایگرسنهلوسی دست ویلی را نوازش کرد و گفت: 

 هرچند که ویلی اشتهایی به خوردن نداشت اما گرسنگی وادارش کرد که غذا را به هر شکل ممکن بخورد.

 پا گندهیلی لوسی که در حال فکر کردن بود پس از لحظاتی سکوت با لحنی امیدوارانه گفت: فهمیدم، به ب

تو کمتر توی خطر هستی و اگر اتفاقی  طوریاین کارکنیم باهمچند وقتی با من بیای تا  بهمیگم تا بذاره 

 بیفته من می تونم ازت محافظت کنم.

محکم دستان لوسی را فشرد با خوشحالی گفت: اگه قبول کنن خیلی خوب میشه، دیگه  کهدرحالیویلی 

 تنها نیستم.

غذای ویلی را از او گرفت و  ماندهته کشیدمیآهی از اندوه  کهدرحالیرا نوازش کرد و  لوسی موهای ویلی

 .کنممیبا بیلی صحبت  اآلنپتو را دوباره روی او انداخت و گفت: بخواب عزیزم. 

او لحظاتی بعد آنجا را ترک کرد. ویلی کمی آرام گرفت و چشمانش را بر هم گذاشت. لوسی چه مهربان 

. او داشتنیدوست معصوم و ایچهرهو زرنگ و چاالک، با  الغراندامو بلند  ایقهوهبود. دختری با موهای 

معرفی نماید و کمتر کسی  نظیربیدختری  عنوانبهتوانسته بود خود را در میان جمع  اشدوستیانسانبا 

 بود که به او پاسخ نه بدهد.

و به  گذشتمیی کمپ که مشغول بازی و قمار بودند هابچهاز میان  کهدرحالیدقایقی بعد لوسی 

و  هاداالنتمامی  پا گندهدر جستجوی بیل  دادمیبرای ملحق شدن به بازی پاسخ منفی  هاآندرخواست 

را که مشغول مشروب خوردن و  پا گندهدر اتاق خلوتی بیل  سرانجاممقر جک را جستجو کرد و  هایاتاق

 حساب رئیس بود پیدا کرد. آوریجمع
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میان دفاتر مخفی  ایگوشهرا در  هاپولبیل پا گنده با دیدن او کمی جا خورد و به دستیارش اشاره کرد تا 

 کند و سپس پرسید: لوسی؟ خوبی؟

 که قصد کمک کردن به انسانی رو دارم خوبم. هر وقته که خوبم. بله آقا، البت -

 خب؟ -

 خواهشی دارم، قول می دم جبران کنم. بهبیل،  -

 چه خواهشی؟ -

مدت  بهکنه،  کاریخراببذار این پسره ویلی از فردا با من بیاد، اون راه و روش کار رو بلد نیست و ممکنه  -

 آموزشش می دم تا راه بیفته و بعد خودش بره. اگه ممکنه اجازه بده.

خواهشش را  نشیندلاستفاده کرد و با لحنی  اشزنانگی. لوسی از جذابیت فرورفتبیل مکثی کرد و به فکر 

 .کنممیباور کن جبران  لطفاًقربان،  کنممیتکرار کرد: خواهش 

اما در ازای اون  بکند پرسید: باشه ایسوءاستفاده ناصت از دختر جوبیلی که وسوسه شده بود تا از این فر

 ؟کنیمیچطوری جبران 

ویلی کوچولو سعی کرد تا به خودش مسلط شود و  به خاطربیل شده بود  انگیزنفرتلوسی که متوجه منظور 

آزاری  گناهبیاون پسر  از اینم که با من دوست بشید ولی ... اگه کمکم کنید تا ترارزش: من بی گفتآرامیبه

 نبینه... حرفی ندارم. فقط اجازه بدید که با من بیاد، اون هیچ پناهی نداره!

هیکل تنومندش بر لوسی سایه  کهدرحالیبیل که به تصور خودش معامله ارزشمندی کرده بود برخاست و 

افکنده بود نیش خندی زد و گفت: پس مشکلی وجود نداره از فردا با خودت ببرش اما هر اتفاقی افتاد به عهده 

 خودته!

 سپس به سمت دختر خم شد و در گوشش زمزمه کرد، ضمناً از این به بعد رفیقم می شی!

 : می تونم برم قربان؟گفتآرامیبهلوسی که سعی داشت خودش را کنترل کند 

 !کنگوشحرف، دختر خوب و جاهمینببینمت،  دو بارالبته تا فردا که  -

لوسی لبخند تلخی زد و اتاق را ترک کرد. او در آن لحظه دریافت که در ازای نجات ویلی کوچولو ناچار  -

مترصد چنین  هامدتبود که  انگیزنفرتمردی  پا گندهاست تن به بهای سنگین و دردناکی بدهد. بیل 

ه بود. برای لوسی که فرارسیدفرصتی بود تا دختر بیچاره را در چنین اجباری قرار دهد و حال این زمان 

بود،  رحمبیدرآمدن در برابر دنیای  زانوبهبه اعمال زشت تن نداده بود اکنون ورق برگشته و زمان  گاههیچ

 .افتادمیش به خطر نو جان دیدمیاما در ازای آن پسرک کوچولو دیگر آزار ن
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به نزد او  تأخیرویلی کوچولو در تخت خوابش مانند همیشه منتظر آمدن لوسی بود، اما این بار لوسی با 

 آمد، شاید یک ساعت دیرتر.

 کهدرحالیبود و آشفته تا آن حد که حتی ویلی هم متوجه حال پریشان او شد و  پریدهرنگ اشچهره

 ، گفت: لوسی مگه مریض شدی؟گرفتمیدستان سرد و لرزان او را 

نه عزیزم، نگران نباش فقط کمی خستم، خوشحالم که با منی و کسی تو رو نمی تونه اذیت کنه. حاال هم  -

 منو ببخش. دیرکردمکنارت می مونم از اینکه 

 ویلی دستان لوسی را فشرد و گفت: پیشم می مونی تا بخوابم؟

 البته عزیزم. بخواب! -

 لوسی به خواب رفت. هاینوازشبا  لحظاتی بعد ویلی

 تلخ و دردناکی که برای دختر جوان افتاد بود. هایاتفاقاز  خبربیاو خوابید 

که مرد خوک صفت او را با خشونت در آغوش گرفت و با تهدید ناپاکش کرد، بدنش  ایلحظه یادآوریلوسی از 

 خوارخونباور کند که چه آسان مغلوب این گرگ  تستوانمیخیس عرق شد. هنوز ن اشپیشانیو  درآمدبه لرزه 

 شده است.

جای چنگ مرد  اشیقه. او سعی کرد تا با باال دادن سوختمی پا گندهو هنوز گلویش از خشونت دستان بیل 

 وحشی بر پوست گردنش را بپوشاند.

که  پا گندهبه ویلی کوچولو قول داده بود همیشه در کنارش بماند و بیل  چراکهاو قادر نبود که انتقام بگیرد، 

 ه بود.داد قرار اشسوءاستفادهاست او را وسیله  دوستانساندختر بیچاره تا چه حد  دانستمی

قادر به  آنکهبیکه احساس کرد در حال خفه شدن است و سپس  آنجاتا  بغض شدیدی گلوی لوسی را فشرد

 شروع به گریه کرد. لرزیدمی شدتبه کهدرحالیو  صدابیکنترل خود باشد 

التماس کرد و کنج همان اتاقی که از مرد درخواست کمک کرده  صفتشیطانکه چگونه به مرد  آوردبه یاد 

 برایش رقم خورد! زجرآوربود، لحظاتی 

رو بکنی؟  این کار، چطور می تونی با من کنممی: بیلی، خواهش آوردسخنانش را با مرد به یاد  لحظهبهلحظهاو 

 به من رحم کن! کنممیویلی کوچولو، مگه تو انسان نیستی؟ التماس  به خاطر
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آزار می دم تا  قدرآنرو  پسربچهه شو اگه مقاومت کنی اون فاما در برابر این کلمات تنها یک جمله شنید: خ

 جلوی چشای قشنگت بمیره!

 نتوانست پسر کوچولو را ندیده بگیرد و به خواسته مرد کثیف تن داد.و لوسی 

زنده باشد و امیدوار؟ برای او که دیگر  توانستمیبود حال چگونه  دیدهآسیبروحی  ازلحاظ شدتبهکه  او

 جنسی شده بود. جوییکام. برای او که دستمایه یک کردنمیخوشحالش  چیزهیچ

 توانستمیشوکه شده بود که ن قدرآنلوسی سعی کرد بر خودش مسلط شود و دست از گریه کردن بردارد، اما 

اما همه در خواب بودند و  ؛از ته دل فریاد بزند و زاری کند خواستمیرا بگیرد. دلش  هایشاشکجلوی 

 .ریختمیو اشک  کردمی هقهقبا دستانش جلوی دهانش را گرفته بود آهسته  کهدرحالی

و یا زجر و شکنجه شدن ویلی  آمدمیکنار  پا گندهبسته بود. یا باید با بیلی  به سویشفرار  هایراهتمام 

 که او را وادار به تسلیم شدن در برابر بیلی کرده بود. ایداشتنیدوست. پسرک دیدمیکوچولو را 

اما ارزشمند، او هم برای این درد و رنج شدید و  تلخ است هاانسانبا خود اندیشید که فدا شدن برای نجات 

 شد. ترآرامدلیلی جست و اندکی  آزاردهنده

گونه ویلی را  آرامیبه کهدرحالیرا پاک کرد و  هایشاشک آخرینبعد با دستمال یادگاری مادرش  ایلحظهو 

زمزمه کرد: عزیزم، الاقل اگه من ناراحتم تو خوبی و این منو دلداری می ده، مهم نیست که چه اتفاقی  بوسیدمی

 برام افتاد.

رخت خوابش رفت تا بلکه بتواند اندکی بخوابد و از شوک بزرگی که او  سویبهاتاق را ترک کرد و  آرامآرامسپس 

غرق بود  آزاردهندهدر افکار  چنانآنکوشید تا بخوابد اما  را هم شکسته بود رهایی یابد. او به رخت خواب رفت و

 نیز نتوانست پلک بر هم گذارد. ایلحظهکه حتی 

 توانستمیاما به پسرک قول داده بود که کنارش باشد پس چگونه  اندیشیدمیدر تمامی ساعات شب او به مرگ 

بود رهایی یابد؟ اما افسوس که حتی انتخابی نداشت و  گرفتارشدهی که در آن زجرآورخودکشی کند و از زندگی 

 دادمیمرد طماع از این پس او را بیش از این آزار  مسلماًن بود. آتلخ  لحظهبهلحظهاین راهی بود که ناچار به تجربه 

 .بردمیو لذت 

 مردمی. اگر او دادمینجات  هابدبختیبه یک مرگ شیرین اندیشید. مرگی بدون درد که او را از همه  بازهملوسی 

قادر نبود اسیرش کند، با مرگ او  کسهیچاو را مورد تجاوز و آزار قرار دهد. دیگر  توانستمین پا گندهدیگر بیلی 

 .آمدمیانسانیت به خود  لگدکوبیظلم و  همهاینو دنیا از  دادمیرخ  ایتازهشاید اتفاق 
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تن دهد و این بار حس سرخوردگی شدیدی وجودش را  انگیزنفرتکه فردا هم باید به رفتارهای  با خود اندیشید

و  رفتمیچون دختری هرزه به آغوش او  بایستمی خواندفرامیاو را  پا گندهپر کرد. از این پس هر بار که بیلی 

 .بستمیبه همه آن لحظات کثیف چشمانش را 

مچ باریک دستش حس کرد. هنوز چشمانش بسته بود، با یک  افتاد، او سردی تیغ تیز را بر نفسنفسلوسی به 

. اگرچه به پسرک مردمیعمیق بر روی رگ دستش در رخت خوب تا خونریزی کامل  چنداننهفشار کوچک و 

زنده بماند و از خودش متنفر  توانستنمیقول داده بود اما با اتفاق ناگواری که ساعاتی قبل تجربه کرده بود دیگر 

 ند آزارش دهند!توانمی راحتیبهاینکه یک دختر است و مردان  شده بود از

 و هر چه تالش کرد تا خود را متقاعد کند و با شرایط کنار بیاید نتوانست.

تیغ به مچ دستش چسبیده بود و گویی نیازی به اراده او نداشت تا پوستش  لرزیدمیلوسی در تردید بود، دستانش 

 را بدرد!

خونش را که مشتاقانه از کالبد  ایفوارهجوان نفسش را حبس کرد و سپس جریان گرم و  گذشت، دختر ایثانیه

 رگش را دریده بود! سرعتبهحس کرد. تیغ  جهیدمیبیرون  اشزنانه

رزویی جز آ هایشرگسریع و پرشتاب که گویی از همان بدو انعقاد در  چنانآنخون او میان پتوی سپیدش دوید، 

 این نداشته است.

که به او  هاییانسان، به پدر و مادرش، به تمام اشکودکیاندیشید، به  اشزندگیبه تمام لحظات  صدابیآرام و  او

 ظلم کرده بودند و به ویلی کوچولو!

شده بود رهایش نکرد تا در  گیرشدامن اشپاکیاگرچه تالشش را کرد تا در کنارش باشد اما حس نفرتی که از نا

 اوج ناچاری دست به خودکشی بزند.

، تپش قلبش کند دیدمیسست شد. دیگر چشمانش اطراف را ن کمکمداع کرد و و وبا پسرک کوچول آن حالاو در 

 همه خواب بودند مرد! کهدرحالیلبخندی بر لب داشت بر بستر سپیدش  کهدرحالیشد و 

ایستاده بود و شوکه شده صحنه جان دادن دختر مهربان را  آلودبغضو ناباورانه و بر کنج در اتاقش ویلی کوچول

 .کردمینظاره 

 لوسی مهربانش در برابر چشمانش مرده بود!
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کننده که برای ویلی کوچولو تنها خبر از یک روز تلخ دیگر داشت. لوسی دختر  تنگدلی ومیشگرگبود،  سحرگاه

 در آنجا بماند. توانستمیبرای بودن در مقر جک عقاب بود مرده بود و دیگر نکه تنها امیدش  مهربانی

دزدان و معتادان فرار کند و تنها به دویدن و دور شدن  انگیزنفرتکه چگونه توانسته است از آن کمپ  دانستمین

 .اندیشیدمی

 روز آغاز نشده بود. وجوشجنبخلوت و ساکت بود و هنوز  هاخیابان

 بود. ماندهباقیمرور کند، چندین تقاطع دیگر تا آنجا  اشآشفتهایستاد تا آدرس اداره پلیس را در ذهن  ایلحظه

 جز پیمودن آن نداشت با شتاب بیشتر شروع به دویدن کرد. ایچارهراه طوالنی بود اما ویلی که  

و یا در کنار سطل بزرگ  ایمغازهگی فرورفت یگوشهکه در  دیدمیرا  ایآواره، آلودغماز گاهی در آن تاریکی  هر

چیزی برای نهادن بر دستانش  باآنکهافتاده است.  جاننیمهو  هوشبیزده و یا از فرط بیچارگی  چنبره ایزباله

تقسیم  هاآن یکیکبود بین  ماندهباقی هایشجیباندکی را که در  هایسکهدراز شده آنان نداشت اما کوشید تا 

 کند.

با  چراکهدوباره به اداره پلیس اندیشید و به اینکه فرصت زیادی برای تسلیم شدن باقی نمانده است  ازآنپس

 .آمدندمیبه سراغش  شکبیجک عقاب  مأمورانن روز فرارسید

 در این اندیشه دوباره به دویدن ادامه داد.

سر به فلک  هایساختمان مابین آخرافتاده بود در تقاطع  نفسنفساز شدت دویدن به  کهدرحالیمدتی بعد 

او به اداره پلیس رسیده  پیچیدمیبه خود  آرامیبه سحرگاهکشیده، پرچم پلیس ایالتی را دید که با نسیم خنک 

 بود.

 داخل شد. سرانجامبود اما  مردد باآنکه

مواد مخدر را که در  هایبسته لرزیدمیاز ترس  کهدرحالیاو مقابل پلیسی که پشت میز نشسته بود رفت و  

و از مقر جک عقاب به اینجا اومدم. اینا مواد مخدره،  امویلیقربان، من  دستش پنهان کرده بود نشانش داد و گفت:

همونجا خودشو کشت،  کردمیادار به فروشش می کرند، دیشب لوسی دختری که همیشه کمکم و وچیزی که من

 کنممیاذیتش کرد، خواهش  خیلی بدش میومد، شایدم اون گنده پانمی دونم برای چی، ولی می دونم از بیلی 

 کمکم کن. من دیگه نمی خوام برگردم اونجا، اونا باید مجازات بشن!
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از جا پرید و افسر مافوقش را  زدهحیرتصبح شوکه شده بود،  وقتآنمرد پلیس که از حضور پسرک کوچولو در 

 صدا زد.

آرامش کند گفت: پسر جون،  کردمیسعی  کهدرحالی د را از او گرفت ومد، مواآافسر سراسیمه به نزد پسرک 

از اونجا فراری کردی؟ نگران نباش همین  واقعاً وکه می خوایم اون خون آشامو پیدا کنیم، ت هاستمدتنترس ما 

 ترتیبشو می دم، تو از اینجا تکون نخور. اآلن

چراغ  هایماشینمسلح پلیس در محل حاضر شدند و  مأمورانلحظاتی بعد با دستور افسر پلیس اکیپ کاملی از 

 گردانشان خیابان را پر کرد.

بود که در جستجوی جک عقاب بودند و حال این فرشته کوچولو در یک سحرگاه از راه رسیده بود تا  هامدت

 پناهگاه این قاتل بزرگ را نشانشان دهد.

پسرک را همراهی نمود تا سوار  کردمیویی با پناهگاه جک عقاب همه را آماده رویار باعجله کهدرحالیافسر پلیس 

 ماشین او شود.

 پرسید: گفتی اسمت چی بود؟ رو به پسرک کرد و قبل از آنکه آدرس را از او بپرسد با لبخند آن حالو در 

 با غرور گفت: من ویلی هستم، ویلی کوچولو! کردمیصدایش را صاف  کهدرحالیویلی 

 پایان
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طلوع آفتاب شده بود باال  گرنظارهبر باالی آن  هاسالاز بام خانه بلندی که  سختیبهآن روز سحرگاه، یاسه مو 

 باقی نمانده است. اشخستهرفت. این بار پیرمرد حس کرد که دیگر رمقی بر بدن بیمار و 

کرده بودند  اشهمراهیکوشید تا مانند همیشه برپاهایش که سالیان سال  زدمی نفسنفس تندیبه کهدرحالیاو 

باورش کند. اویی که  توانستمیمرد پیر ن آنچهند، لرزیدمی خستگیبایستد، پاهایی که در این دقایق از فرط 

احساس درماندگی کند، اما حاال  ایلحظه آنکهبیین شرایط محکم و استوار قد برافراشته بود، ترسختدر  هاسال

 نزدیک شده است. اشزندگیراه  به پایان اندکاندکبیانگر این بود که  هایشگامش و ارزش هاینفسشمارش 

از  هرروزکه خورشید دلربا  جاهمانخیره شد،  رنگنارنجیافق  سویآنطلوع آفتاب چرخید و به  سویبهیاسه مو 

و این برخاستن خورشید از  پاشیدمیو نور و گرما را بر همه زمینیان  گذاشتمیبر پهنه آسمان قدم  هادوردست

. کردمیچشمان مشتاق یاسه مو را نوازش  هرروزو آموزنده بود، تصویری که  برانگیزتحسین راستیبهمیان تاریکی 

ی که با پوششی از هایخانهآفتاب، تمامی  رنگخوشدیدگانش کم سو شده بود. از آن باال عالوه بر طلوع  اگرچه

بود، این پوشش همچون پوستینی سبز و زیبا تمامی  مشاهدهقابلو گیاهان دریایی پوشیده شده بود  هاجلبک

 ؛بخشیدمیبه آن مکان  باورغیرقابلبهشتی و  ایجلوه آنچهبود،  در برگرفتهمخروبه و خالی از سکنه روستا را  ایخانه

در  راستیبهکه روزی ساکنان جزیره بودند چندان جذابیتی نداشت.  هاییانساندر نبود  هازیباییاما تمامی این 

در کنارش نبود،  کسهیچ؟ او که کردمیرا سپری  اشتنهایییاسه مو چگونه  هاو ویرانه هاخرابهاین میان بین تمام 

او که تنها بازمانده روستای رهاشده هوتوآن بود. روستایی که روزگاری پررونق و زنده بود ولی حاال ... متروک و 

 .شدهفراموش

زندگی مدرن شهری  سویبهحاضر نبود با تور ماهیگیری و قالب گذران زندگی کند. حاال تمدن  دیگرکسیچراکه 

حاضر نبود  دیگرکسیتمامی اهالی روستا را به شهرهای بزرگ چین کشانده بود.  و ماشینی پیش رفته بود و این

 نرم کند. وپنجهدستدور از تمدن  ایجزیرهبا مشقت زندگی روستایی در 

بود که یاسه مو آن را دوست نداشت. دنیایی خالی از زیبایی، دوستی و عشق.  پیشرفتیروبهو این حاصل دنیای 

یاری  هاتنهاییاو را تا بدین جا در این جزیره خالی با خاطراتش میان انبوه  آنچهبود. هر  او با آن زنده آنچههر 

 کرده بود.
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. کسی کردمییاسه مو با تمامی یادگارهایش اکنون ب بام بلندی ایستاده بود و متفکرانه طلوع آفتاب زیبا را نظاره 

 کند! اشتجربهدر آن دقایق ساکت  توانستمیظهور خورشیدی بود که  آخرینشاید این  دانستمیچه 
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که یاسه مو بر باالی آن ایستاده بود ظاهر شدند. پرندگانی رنگارنگ  ایخانهدقایقی بعد پرندگان مانند همیشه بر بام 

، داشتنیدوست. موجودات کوچک و آمدندمیهنگام طلوع آفتاب بر لب بام به دیدار یاسه مو پیر  هرروزو زیبا که 

ترکش نکردند. پرندگانی که تنها دوستانش در این روستای متروکه بودند  هاانسانوفادار و عاشق که هرگز مانند 

 لباسش داشت از آنان پذیرایی کرد. هایجیبو غذایی که در  هادانهو یاسه مو هم مانند همیشه با 

دیگر  گاههیچ آنچه. داشتمینداران زیبا را دوست جا اینراوت طبیعت و او به حقیقت این سکوت، این سبزی و ط

که  هاآن. دادندمیو آزار  کردندمیپرندگان و حیوانات را شکار  جاهمهکه  هاآنند. کردمیبدان توجهی ن هاانسان

ی هاگنجشکو به گریه کبوترها و  هاتلهدر  اسیرشدهحیوانات  هایناله، به شدهبریدهدرختان  هایضجهبه فریادها و 

 انسان نامیدشان. شدمین راستیبهکه  هاآنند. دادمیگرسنه اهمیتی ن

که برای  ایماهیآزاردهنده از فرط اندوه و غصه بغضش گرفت، او که حتی از صید  هایاندیشهو یاسه مو در این 

 .شدمیناچار به شکارش بود غرق در پشیمانی و اندوه  اشزندگیگذران 

 چراکهپنهان کند.  چکیدمی اشچروکیده هایگونهبر  یکبهیکاشکش را که  هایقطرهکوشید تا  آن حالو در  

طبیعت و جاندارانش مهربان و دلسوز  چراکه. کردندمیو پرندگان هم گریه  شدمی دارغصهبا گریه او طبیعت 

 ند.کردمیترحمی ن چیزهیچکه هرگز به  هاانسان برخالفبودند، 

زیر لب زمزمه کرد: کوچولوهای  کردمیو زیبای پرندگان را تماشا  انگیزوسوسه وخیزجست کهدرحالیآنگاه یاسه مو 

 بودین! هاسالمن، خدا نگهدار، شاید دیگه شماها رو نبینم. باید بگم شماها بهترین دوستای من تو تموم این 

زیباترین ترانه طبیعت  راستیبهکردند و این  خوانینغمهگویی وداع او را درک کرده بودند شروع به  که ناو پرندگ

 انداخت. اشکودکیکه او را به یاد خاطرات  انگیزدلبرای یاسه موی غمگین بود، آوازی زیبا و 

نگاه  کردندمی سازیالنه هاشاخهکه میان  تابیبیی هاگنجشکو به  نشستمیآن هنگام که بر باالی درختان 

 دیگر آنچهبرایش مهم باشد که  آنکهبیخسته شود،  هاآناز  آنکهبیآن باال کنار پرندگان بود،  هاساعت. او کردمی

 راستیبه هاآن، شاید هم برای زدمی. کودکی که با پرندگان حرف کردندمیکه او را یک دیوانه صدا  هاآن. گویندمی

 ند، تنها برای تفریح و سرگرمی.بریدمی. او که دوستانش مقابل چشمان او پرندگان را سر او یک دیوانه بود

را  هاگنجشک بخشلذتو تقالی  نشستمی هاساعت اشکودکیو حاال او در هشتادمین سال زندگی هنوز مانند  

 .کردمیبا اشتیاق تماشا 
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به دیدارش  ایستادمیبر بام خانه  هرگاهو  خواندندمیند، برایش آواز چرخیدمیکه با خوشحالی به دورش  هاآن

 بود. کنندهخوشحالو  باارزشبرای یاسه مو  راستیبهو این  آمدندمی

از بام خانه پایین رفت، با  آرامآرامگان کوچک و ظریف انداخت و سپس ندرا بر آن جنب هایشنگاه آخرینیاسه مو 

، همان دنیایی که گاهی هم شدمیباید برای وداع با دنیا آماده  چراکهبود.  ماندهباقیرمقی که بر بدنش  آخرین

، رفتمیدوستش داشت، او را که هرگز ظلمی نکرد، هرگز دلی را نشکست و هرگز کسی را تنها نگذاشت. باید که 

بودند، که رهایش کرده  هاهمانکه پیشرفته بودند و نامهربان، اهمیتی نداشت.  هاهمانبرای نسل جدید  چراکه

 با فرزندانش باشد ... تواندمیزندگی کند و هنوز  تواندمیبدانند که او هنوز زنده است و هنوز  آنکهبی

را تا رسیدن به خانه  آلودگلسست و نامنظم سرازیری  هاییگامبا  کشیدمینفس  سختیبه کهدرحالیپیرمرد 

 .تابیدمیبر زمین و هر آنچه در آن بود  ناپذیرخستگیبود و  سر برآوردهاز میان افق کامالًطی کرد. آفتاب  اشکهنه

. صدای آمدمیبلندتر شد، صداها از باالی سرش  هانغمهشود، صدای  اشکلبهارد واما کمی بعد قبل از آنکه یاسه م

سراسیمه و  هاگنجشککه او را تا آنجا تعقیب کرده بودند. آن باال میان آسمان نیلگون  هاآنپرندگان،  تابیبی

 دریافتند پیرمرد را دیگر هرگز نخواهند دید! چراکه، خواندندمیند و هنوز آواز چرخیدمینگران به دور هم 
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ده بود داخل آتشدان رهیزمی را که در کنارش جمع ک هایتکه آخرین کردمییاسه مو که احساس خستگی 

 کوچکش انداخت.

آزارش داده  هاسال آنچه، اشکهنه. بیماری لرزیدمیآتش گرم بود و پرحرارت اما هنوز  اگرچهسردش بود و 

 بود حاال او را ضعیف و رنجور کرده بود.

به او هم توصیه کردند  کردندمیبه شهر کوچ  کههنگامیبه یادش آمد که فرزندانش و همسرش  آن حالدر 

اما  ؛داشته باشد تریطوالنیعمر  توانستمیو او  کردندمیآنجا دکترها مداوایش  چراکهتا همراهشان برود، 

و میان تهاجم دود و آلودگی زندگی کند،  واردیوانه، میان شلوغی هاخراشآسماندر ازای آن ناچار بود میان 

 .هاگنجشک، بدون آوای هاجیرجیرکاز طبیعت و جاندارانش، دور از آفتاب و طلوعش، بدون صدای  دور

خو گرفته بود ممکن نبود. اهمیتی نداشت که زودتر  هابدان اشزندگیمدید  هایسالو این بار یاسه مو که 

قادر نبود تا در شهری مملو  گاههیچ. او یک روستایی ساده بود و کردنمیرا رها  هازیباییبمیرد، او هرگز این 

 بود. فرادادهگوش  هاگنجشکبه صدای نغمه پرندگان و  هاسال چراکهزندگی کند،  خراشگوشی سروصدااز 

 شده بود. آواهمخالی از سکنه با طبیعت بکر  او که در جزیره

گذراند. از آن هنگام که کودک بود، او  ازنظرخاطراتش را  لحظهبهلحظه کشیدمی کندیبه کهدرحالییاسه مو 

که مخارج  هاآن، در همان روستا، شدمیو یا با پدرش به ماهیگیری مشغول  کردمیکه با مادرش باغبانی 

سرش آشنا شد. آن شب برای هم باو سپس به یاد روزی افتاد که  شدمی تأمین سختیبههمواره  شانزندگی

انداخت،  شانباغچهرا میان  هاآن، اما زن ترسید و همه آوردهدیه  تابشب هایکرماز  ایجعبههمسر زیبایش 

 را دوست ندارد. اشروستایی اشزندگی وآن شب یاسه مو فهمید که آن زن ا

 توانستمینبود، اما همسرش که شهری بود و جذاب  رؤیاییاو مردی پولدار و  چراکهو سرانجام هم ترکش کرد، 

داشته باشد. پس یاسه مو مخالفتی نکرد و زن و فرزندانش که آرزوی زندگی میان  اشزیباییمردی در خور 

مناسب برای  ایهدیه توانستمیرهایش کردند، او که حتی ن سادگیبهشهر را داشتند  هایجذابیتو  هارنگ

 همسرش تهیه کند!
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بود.  داشتنیدوستو  بخشآرامشبود. سکوتی که برای یاسه مو  فرورفتهدر سکوت محض  جاهمهبود و  شب

ماه دوید. گویی که  سویبهی بلند آن میان آسمان تاریکش هاپلهو از  فرورفتدر عمق آن  شدمیسکوتی که 

 ست، در چندین متری او.هانزدیکیماه درخشان در همین 

 .دیدمیباری بود که ماه و مهتابش را  آخریناو به این قرص سپید و دلربا خیره شد. این هم  

 .کردنمیعوض  چیزهیچبا  آن رادنیای او چه زیبا بود. دنیایی که  راستیبه

ند توجه او را به خود جلب کرد، صدایی سوختمیدر میان آتش  آرامیبهکه  هاچوب ترقترقصدای  ازآنپسو 

. زدندمیبا او حرف  آورشگفت ایگونهبهدرونش حاال  ایچوبهبا  هاشعلهکه تاکنون بدان توجه نکرده بود. این 

انه از میان تاببیکه  هاشعلهاست.  شدهآمادهند که یاسه مو برای وداع با دنیایش دانستمیهم  هاآنحتی 

 مردگان را در برابر دیدگان او آوردند، پدرش، مادرش، برادرش ... هایچهرهند، جهیدمیآتشدان به بیرون 

تاکنون قادر به انجامش  آنچهشان خیره شود. تکتکبه او خیره شده بودند، یاسه مو هم توانست به  هاآنهمه 

 هانادیدنیبسیاری از  توانستمیاست. حاال او  شدهآمیختهنیمی از جسمش با روح  راستیبهنبود و دریافت که 

 بود. انگیزهیجانبرایش  راستیبهکه هرگز ندیده بود و این  هاییآنرا ببیند، همه 

قادر به برخاستن و دویدن نبود اما حس کرد که با تمامی وجودش  اگرچههیجانی که قلبش را به تپش انداخت. 

آورده بود. او  اشنزدیکی. آسمانی که ماه را به زندمینیاز به بال و پری داشته باشد در آسمان قدم  آنکهبی

زیبا را لمس کند. سیمایی که سرد بود و پنبه گون و  چهرپریتالش کرد تا دستش را دراز کند و صورت این 

با گرمای بدنش ماه هم گرم شد و آن دو در کنار هم میان آسمان  زودیبهآنگاه یاسه مو در آغوشش گرفت و 

چرا او تاکنون نتوانسته بود پرواز کند؟ اویی که حاال کنار ماه میان آسمان  راستیبهبر زمینیان فخر فروختند. 

 پریده بود!

سنگین شد و دیدگانش به  هایشپلکنکرده بود،  اشتجربه گاههیچو دقایقی بعد میان این حس خوب که 

 تیرگی گرائید ...

دردی احساس کند نفس بکشد، راه برود و حتی پرواز کند، مانند  آنکهبیو  راحتیبه توانستمیحاال 

 ، مانند پرستوها ...هاگنجشک

 بود ... فرورفتهاتاق کهنه و نیمه ویران در سکوت و تاریکی 

ند، آتشی که میان سوختمی کردمیکه برای روشن ماندن تقال  رمقیکممیان آتش  هاچوب هایماندهتههنوز 

 ، پدر، مادر، برادر ... و یاسه مو که حاال در کنارشان بود!شدمیش چهرهای مردگان دیده تاببیی هاشعله
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 اکنون تنها نبود، اویی که از دنیای زیبایش به دنیای زیبای دیگری رهسپار شده بود! او که

 پایان
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احساس سرما  باآنکهدریا بیرون آمد، بیرون از آب سردتر بود و او  آلودکف هایموجاز میان  آرامآرامپری زیبا 

ی که در غروب هایصخرهآرامشش بودند،  مآمنی مه هایصخرهبرود.  هاصخرهاما تالش مرد تا به باالی  کردمی

ند. درخشیدمیند و در نور کمرنگ پایان روز به زیبایی شدمیخروشان دریا خیس  هایآبسرخ خورشید از 

نامهربان  گاهیگاهکه با قامت بلندشان بر ساحل دریا قد برافراشته بودند، همان دریایی که  ایمرجانی هایصخره

شان هاینالهدر آن هنگام صدای  توانستمی. پری جوان زدمیصبور تازیانه  هایصخرهو بر  آمدمی، به خروش شدمی

غمگین و  هرروز. قلب مهربانش که شدمیو از این نامهربانی قلبش آزرده  کردمیهمدردی  هاآنرا بشنود. او با 

هم تنهاترین  هاآنکه  هاصخرهموجود دنیا بود، تنها پری روی زمین، در کنار  تنهاتریناو  چراکه، تپیدمیتنها 

 بودند.

زبری را که به پوست لطیفش چسبیده  هایجلبکو  هاماسه کهدرحالیپری زیبا دقایقی بعد با باالی صخره رسید و 

 خورشید سرخ و زرد شده بود. بارنگمشغول تماشای افق دریا شد. افقی که  کردمیبودند پاک 

به زیبایی  هایشبادبانخیره شد،  هاانسان، پری با اشتیاق به کشتی شدمیکشتی بزرگی دیده  هادوردستدر آن 

 داشتنیدوستاما هرگز این موجودات  شوندمیعاشق  هاانسانکه  دانستمیدرآمده بودند. او  اهتزازدر آسمان به 

 جاودانه داشته باشد. ایدوستیرا ببیند و با او  هاآنداشت که سرانجام روزی یکی از  زورا از نزدیک ندیده بود. او آر

اما با خود اندیشید که او یک  ؛دنبال کرد کردمیرا که پهنه دریای بزرگ را طی  ایکشتیاو در این اندیشه مسیر 

باشد؟ او که حتی  هاآندر کنار  تواندمیدر خشکی، پس چگونه  هاانسانو  کندمیپری است، او در آب زندگی 

همه و همه خشن و  هاسنگ. برای او باد، خاک و کردمیتحمل  سختیبهساعاتی را که بر باالی صخره بود 

 بودند. آزاردهنده

 .آمدمیبا تنهایی کنار  اشزندگیباشد، او باید تا پایان  بینواقعپس به خود قبوالند تا 

از میان  بااحتیاط اگرچهتیز و خارهای برنده و  هایسنگتا به دریا بازگردد. مسیر پر بود از  چرخید آرامیبهپری 

بود از همه  پرکردهاندوهی که وجودش را  راستیبهاما  ؛شد آلودخونحرکت کرد اما نقاطی از بدنش  به پایین هاآن

 .پذیرفتمی آن راباید  آنچهبود، اندوه تنهایی  تردردناک هازخماین 
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دریا  هایآبرا از آن پایین بر غروب کمرنگ دوخته بود به میان  هایشنگاه آخرین کهدرحالیاو دقایقی بعد 

او را  کسهیچ، جایی که در آن شدمیش در آن پنهان هایغصهو به همه  اشتنهاییبازگشت، جایی که همیشه با 

 .کردنمیباورش  کسهیچو  دیدمین

است. اگر او هم یک انسان  شدهآفریدهکه چرا یک پری تنها  دانستمیگریه کرد. او ن هاساعتآن شب پری زیبا تا 

این  گاههیچ، او شدمیعاشق  هاآنند ... و شاید هم همان ماندمیبود حاال دوستان زیادی داشت و هرگز تنها ن

 احساس زیبا را تجربه نکرده بود.

 شیرینی دید ... رؤیایو در این اندیشه به خواب رفت و در خواب 

که همگی دوستانش بودند و او  هاییآدمشده است، اطرافش پر بود از  هاانسانخودش را دید که مانند  رؤیادر 

ند، حاال او کردمیبدنش را زخمی ن هاسنگآنجا که تنها نبود، دیگر الزم نبود تا پنهان شود، دیگر خارها و 

شد، در  گرنظارهدوید و از آن باال طلوع درخشان خورشید را  هاصخرهراه برود و آنگاه بود که بر باالی  توانستمی

 ... فشردمیکنار مرد جوانی که دستان او را در دستانش 

نزدیک بود. او توانست پرتوهای پرفروغ خورشید را که تا آن پایین میان  دمسپیدهپری هراسان از خواب پرید، 

تا برای  بودند ببیند. پرتوهایی که او را مسخ خود کردند و این روشنایی او را وسوسه کرد یافتهراهدریا  هایآب

 اولین بار در صبح بر روی زمین قدم گذارد.

 برود و این بار تماشای طلوع آفتاب را تجربه کند. هاصخرهاما مصمم شد تا بر باالی  ترسیدمی اگرچهو پری زیبا 
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 آمدهیک انسان ایستاده بود، او  هاصخرهآنچه را که دیده است باور کند، آن باال بر نوک  توانستمیپری زیبا هنوز ن

 ببیند. رؤیاییی دمسپیدهبود تا طلوع زیبای خورشید را در 

دیدن  چراکه، شدمیمرد جوان با دیدن او هراسان  مطمئناًنداشت تا خودش را به او نشان دهد،  آن راو پری جرات 

پنهان  هاسنگبود. پس تالش کرد تا دورتر میان شکاف  غیرمنتظرهبرای انسانی چون او  ایافسانهیک موجود 

 کرد. آلودخونبدن لطیفش را دوباره زخمی و  هاسنگبرنده  هایلبه اگرچهشود، 

موهای  کهدرحالیایستاده بود و  برپاهایش بلندقامتبه آن مرد جوان خیره شد. مرد  زدهحیرتاو با دیدگانی 

 .کردمیو کلماتی را زیر لب زمزمه  رفتمی سوآن وساینبلندش با وزش نسیم صبحگاهی به 

آهی از درد و اندوه کشید. مرد جوان، یک  اختیاربیحس کرد قلبش به تپش افتاده است و سپس  بارهیکبهپری 

 برود، با او سخن بگوید و عشقش شود! به سویشاش ایستاده بود ولی او قادر نبود  چندمتریانسان، در 

 دوستی یک پری و یک انسان ممکن نبود. چراکهو آرام از دور تنها نگاهش کند،  صدابیپس ترجیح داد 

و باورنکردنی بود. او توانسته بود انسانی را از نزدیک ببیند، یک مرد  رؤیاییدقایقی گذشت، دقایقی که برای پری 

 دیده بود. رؤیاهایشو جذاب، مردی که او را در  بلندقامتجوان، 

دید میخکوبش  آنچهبود چرخید و  ایجادشدهکه صدا  به سوییسنگی از کنارش لغزید و مرد جوان  بارهیکبهکه 

 کرد.

 .پائیدمی بااحتیاطبود و او را  شدهپنهان هاسنگمیان  یک پری زیبا، یک پری واقعی در

از دیدن این موجود ظریف و زیبا از خود بیخود شده بود، صدایش زد. پری هراسان شد. مرد جوان  جوان کهمرد 

همچون خنجری پهلوهایش را دوباره زخمی و  رحمبی هایسنگ اگرچهدوید و پری سراسیمه گریخت.  به سویش

 کردند. آلودخون

اما مرد جوان هم به دنبالش  ؛به لب ساحل رسید ،به پایینو خارها سرید و  هاسنگاز میان  مهابابیاو شتابان و 

 آلودکف هایموجتا لب  دواندوان ایشدهمسخو مرد همچون  فرورفتخروشان دریا  هایآبپرید. او میان  به پایین

 تعقیبش کرد.
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سایه لغزان مرد جوان را که  توانستمیهنوز  کهدرحالیدر اعماق آب پنهان شد.  آلوداشکو پری با دیدگانی 

ساحل  هایموجبلند و ناپایدار که هر دم با خروش  ایسایهناامیدانه بر ساحل دریا در انتظار او ایستاده بود ببیند. 

 .پیچیدمیبه خود  تاببینگران و 

حال هر دو عاشق شده بودند چون ساعاتی طوالنی و  جوان کهکوتاه بود اما برای پری و مرد  اگرچهو این مالقات 

 سپری شد. دردآور

به یکدیگر چشم دوختند و در این  هایشاندلاز میان آبی نیلگون، آبی زالل به پاکی  زدهحسرتآن دو با دیدگانی 

انه تاببی. او فروبرد تنگیدلدر اندوه و  عمیقاًمیان مرد جوان برای پری زیبا آواز سر داد. آوازی عاشقانه که پری را 

بود و مرد از  هاافسانهکه این ممکن نیست. او از  آوردآرزو کرد که در کنار مرد جوان باشد ... اما دوباره به یاد 

 دنیای واقعی، او از دریا بود و مرد از خشکی، او تنها و افسرده بود و مرد جوان پرشور و عاشق.

پناه  گریستمییش هاتنهاییتاریک، به آنجایی که در  هایآبپس بر خود مسلط شد و برخالف میلش به عمق 

 برد.

قادر باشد  آنکهبیببیند.  رؤیایی، مرد جوان را بر لب ساحل ایثانیهکوتاه، حتی  ایلحظهقادر باشد حتی  آنکهبی

 .آوردرا با مالقاتی عاشقانه دوباره بر سر شوق دردآلودش دل 

بر ساحل ایستاده بود و هنوز ناامیدانه پری  زدهبهتو  حرکتبی، شکستهدرهمو  زدهغمو در این میان مرد جوان 

 !کردمیجستجو  آلوداشکزیبای دریا را با دیدگانی 
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چشم بر هم نگذاشت.  ایلحظهبود حتی  شدهپنهاندر عمق دریا  هاصدفآن شب پری زیبا و عاشق که میان 

ش هایغصه، از اشتنهایی، قلبی پر از درد که آن شب برای اولین بار با او سخن گفت، از تپیدمیانه تاببیقلبش 

 زدهبهت هاساعت. جایی که مرد جوان هنوز پس از بازگرددتا به لب ساحل  خواستمی... و حال جسورانه از او 

را ببیند. جوانی را  رؤیاییتا شاید دوباره پری  سردش نشسته بود هایشنامانده در انتظار بازگشت او میان و

عاشقانه که تا  ایزمزمه. کردمیهنوز برای این زیبای دلربا آوازی را زیر لب زمزمه  ایشدهافسونکه چون 

که او را برای  رؤیایی، آوایی انداختمیلرزه و قلب لطیف و مهربان پری را به  شکافتمیعمق تاریکی دریا را 

 عاشق کرد. اشزندگیاولین بار در 

و بر لب ساحل او را مالقات  شتافتمیو اکنون پری میان رفتن و ماندن مردد بود. آیا باید به نزد مرد جوان 

 تا عشق ناممکنش را فراموش کند. ماندمیش پنهان ازنظر؟ یا آنکه روزها کردمی

چگونه ممکن  راستیبهرا بر ساحل دریا دیده است اما این  ایزیباییکه پری  کردمیو مرد هم باید فراموش 

 بود؟

 .کردنمیباورش  کسهیچآن را ندیده بود، موجودی که  کسهیچکه  رؤیاییدیدن موجودی 

جستی  بارهیکبهو مضطرب بود  تاببینبرد رودررو عشق بر عقل پیروز شد ... و پری زیبا که  در اینو سرانجام 

 بودند. شدهدلو هم  آواهمکه با او  هاییموجدریا سپرد.  هایموجزد و خود را به 

که مرد جوان ناامید و سرخورده  جاییبهتیره شبانه باال و باالتر رفت.  هایآببعد پیکر ظریفش میان  ایلحظهو 

ساحل که در مهتاب سپید به زیبایی  هایصدفو  هاشنمیان  جاهمانهنوز در انتظار دیدنش بود، 

دید،  هاآنچهره آن دو عاشق را در  شدمیکه  هایآینهند، همچون الماس، همچون هزاران آینه، درخشیدمی

 هاثانیهکه اکنون در این  هاییدلداشتند،  تاببی هاییدل دوکه هر  هاآن...  گریندمیاینکه چگونه برای هم 

همه  برخالفمتفاوتشان و  هایآفرینشبه  توجهبیبه دنیاهای متفاوتشان و  توجهبی، چیزهمهبه  توجهبی

 به هم پیوند خورده بودند. هاممکن

و دوباره از نو  سوزاندمی، کردمیویران  آنچهقدرتی نیرومند به نام عشق در میانشان وارد شده بود،  چراکه

 معنایش کرد! شدمین راستیبه آنچهشکوهمند،  ایواژه، کردمیزنده 

 



علی قجه محمد  اینجا زمین است 
 

 

4 

به این  زدهحیرتو  بریدهنفس ایشدهپری میان آب به مرد جوان چشم دوخته بود و مرد جوان چون مسحور 

شد،  ردوبدلعشق  هایبارقهخیره مانده بود. میان دیدگان آن دو  مانندبیبه این زیبای  همتا،بیموجود 

آن دو شالق زدند. این عشق سرتاسر  هایقلبی که در تاریکی شب درخشیدند، چرخیدند و بر هایبارقه

 ... چیزهیچند، دیدمیجز یکدیگر چیزی را ن هاآنوجودشان را پر کرد و لحظاتی بعد 

ز و آن دیگری ا هاآب، دو موجود از دو دنیای متفاوت، یکی از میان دادمیرخ  شدمینباید  آنچهو سرانجام 

 از افسانه دلباخته یکدیگر شدند. یکیآنمیان خشکی، یکی از واقعیت و 

باشد. او کوشید تا با مرد جوان سخن  بینواقعو در این میان پری تالش کرد تا دوباره بر احساسش غلبه کند 

. پس ناچار شد تا با ایماء و اشاره به او بفهماند که نباید به دانستمیاما صد افسوس ... که زبانش را ن ؛بگوید

سری به عالمت نفی تکان داد و دوباره آواز  خواستمیجز او چیزی ن جوان کهیکدیگر دل ببازند، اما مرد 

 چنانآن. فرونشسترا از سر گرفت و این آواز چون خنجری برنده بر قلب مهربان پری  اشعاشقانهزیبای 

پرخروش دریا  هایموجکه چون  تاببیعمیق که او فوران خون پر اشتیاقش را از آن حس کرد. خونی گرم و 

 پاشید. هاآسمانجوشید و به 

 و سرانجام این آواز زیبا بود که پری را وادار به تسلیم شدن کرد.

 سویبهبا عشوه و ناز  آرامآرامدر اسارت غل و زنجیرها  ایبردهچون  گریستمی کهدرحالی رؤیاییو این زیبای 

 دیگر. چیزهیچبودن در کنار مرد بود و نه  اشخواستهساحل آرزوهایش شنا کرد. حال تنها  سویبهمرد جوان، 

بودند به مهتاب  زدهگرهدستانش را بر هم  کهدرحالی پهلوپهلوبه، هاساعتتا  شانرؤیاییو آن دو بر لب ساحل 

، مهتابی که برایشان زیباترین و تابیدمیاز قبل  تردرخشانحاال با عشق آن دو  خیره شدند، به مهتابی که

ند، گویی درخشیدمی هاییآینهسپیدی که چون  هایصدفو  هاشنبود، میان  شانزندگیترین لحظه انگیزدل

از واقعیت بودند و ماه از  هاصدفماه از آسمان،  بودند واز زمین  هاصدفهم عاشق شده بودند، اما  هاآنکه 

 که عاشق هم باشند؟ شدمی، پس چگونه رؤیا
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، آنجا که هاصدفو  هاخرچنگآن دو در غروب خورشید، دور از چشم همه در ساحل میان  هرروز پسازآن

که  ، مالقاتی عاشقانهکردندمیبه بازی مشغول بودند، یکدیگر را مالقات  آلودکف هایموجبا  هاماسهشن و 

 معلوم نبود تا به کی ادامه خواهد یافت، آیا تا ابد؟

که این لحظات  دانستمی، او آزردمیقلب پری زیبا را  هرلحظهاما این ممکن نبود ... و این واقعیت هر دم و 

 اکنونش شیرین بود! اگرچهتلخ،  به پایانی، رسدمی به پایاندیر یا زود  شکبی

 .آشفتمیکه دست در دست مرد جوان داست ذهنش را  هرلحظهو  دمبهدمو این اندیشه 

 هاصدف، ماه و درخشندمیسپید از نور ماه  هایصدف، در ماهتاب زیبا چگونه هنگامشبگه در  دیدمیاو 

حسادت کرد. آنان هرگز  هاآنبه  بارهیکبهسال عاشقانه به هم خیره مانده بودند و او در آن لحظات  هایسال

که گویی  زدندمیلبخند  همرویعاشقانه بر  قدریبهفاصله داشتند اما  هافرسنگ اگرچهند، شدمیاز هم جدا ن

 همین حاال در آغوش هم جای دارند.

، شدمیبرای آن دو، برای پری دلربا و مرد جوان ممکن نبود. آن دو که با خاری کوچک پوستشان آزرده  آنچه

 ، آن دو که حتی دنیایشان تفاوت داشت!لرزیدمیکوتاه قلبشان  ایزمزمهآن دو که با 

چندین شب و روز، پیاپی در لحظاتی سراسر عاشقی برای آن دو دلباخته سپری شد. چندین شبی  سانبدینو 

، لبخند ردندکمیپرواز  رؤیاهاو ماه، آن دو تا اوج  هاصدفگذشت، هر شب بر لب ساحل میان  سرعتبهکه 

 .بالیدندمییشان همتابیو بر این عشق  زدندمی

برای او  چراکه ترسیدمیپایان یابد، او  بارهیکبهکه تمامی این دقایق شیرین  ایلحظه، از ترسیدمیاما پری 

و  شدمیبود، او که حتی نباید عاشق  تنهاییمحکوم به، او که همواره کردنمیدنیا هرگز چنین عشقی را مهیا 

سرانجام تلخی آن را بر کام شیرینش  آنچهتاوان سختی در انتظارش بود،  شکبی اشسرپیچیحاال در ازای این 

 یش آن را چشیده بود.هاتنهاییبس عمیق که همیشه در  ایتلخی، کردمیحس 

 توانستمیبود، او که هرگز ن آمده هاافسانهاو به این دنیا و هر آنچه در آن بود تعلق نداشت، او که از  چراکه

نبود و در  اششایسته چراکهمعنای عاشقی را دریابد،  توانستمیانسان بودن را تجربه کند، اویی که هرگز ن

 میان دستان ظریفش فشرد. عمیقاًتلخ پری زیبا با دیدگانی پر از اشک دستان مرد جوان را  هایاندیشهاین 
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 .کردمیرا زیر لب زمزمه  آلودشحزن، خیره به او همچنان آواز چیزهمهاز  خیالبیو مرد جوان 
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دریا بیرون آمد و مرد جوان را دید که در ساحل در انتظارش نشسته  هایآبپری زیبا آن شب مانند همیشه از 

 است ...

 .شدمیاما این بار مزد تنها نبود! این بار انسان دیگری در کنارش دیده 

 را زیر نظر گرفت. هاآن بااحتیاطو دوباره  فرورفتدر آب  آرامآرامترسید و  بارهیکبهو پری 

نشسته و او را در آغوش گرفته بود، مردی  هاشندختر جوانی با موهایی بلند و ابریشمین کنار مرد جوان بر 

 .پرستیدمیرا که حاال او عاشقانه 

برایش باورکردنی نبود. اینکه مردی جوان  دیدمی آنچهبه درد آمد،  بارهیکبهاز این رویداد قلب مهربان پری 

 عاشقانه دوستش داشت! ظاهراً، دختری که او هم فشاردمیدر آغوش  گونهاینرا دختری 

به زیبایی و دلربایی پری نبود، اما مانند مرد جوان انسان بود، در خشکی زندگی  اگرچه جوان کهدختری 

مانند او  توانستمیاما ... پری زیبا هرگز ن ؛از یک دنیا بودند هاآن چراکهعاشقش باشد.  توانستمیو  کردمی

نباید او را بیش از این در عشقی ناممکن غرق  دانستمی چراکهپرشور و اشتیاق مرد جوان را در آغوش گیرد، 

 کند.

دریا خیره مانده  هایموجبود به  به دختری که در کنارش اهمیتبیلحظاتی گذشت و مرد جوان همچنان 

 !کردمیبود، او پری را جستجو 

بود. آن دو چه به زیبایی همانند هم  فرورفتهبود در اندیشه  شدهپنهان هاآبغمگین میان  که ناو پری مهرب

پذیرشش پری را  آنچهو پاهایی زیبا، هر دو از یک قالب و هر دو از واقعیتی ملموس،  هادستبودند. هر دو با 

 به عقب راند.

را در جسم خود  هازیباییبود، موجودی که اگر تمامی  انگیزوسوسه غیرواقعیاو در میانشان تنها یک موجود 

 داشت اما یک انسان نبود!

، عشقی که شاداب و جوشیدمیپری زیبا دچار تردید شد، او در برابر عشق آتشین دختر جوان، عشقی که 

 ؟کردمیپرحرارت بود چه باید 
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 و چون پاسخی نداشت تصمیم گرفت تا از میان آن دو کنار رود ...

ش مرد جوان را از واقعیتی که در آن مانندبیبود. او که با زیبایی  قرارگرفتهاو که همانند مزاحمی میانشان 

 بود! خودکردهن را دلباخته عشوقه دختر جوامبود دور کرده بود، او که خودخواهانه 

اما  ؛که مرد جوان به انتظار نشسته بود گرایش داشت جاییبهانه به ساحل دریا، تاببی یرغم آنکه قلبشلپس ع

 هم آنجایی. فرورفتسرد دریا  هایآبمیان  آرامآرام... دیدگانش را بر هم گذاشت، با مرد جوان وداع گفت و 

 .شدمیو در اعماقش پنهان  بردمیکه باید بدان پناه 

 .رفتمیبه خواب  رؤیاهایشکه داشت در  تنهایی ایبه هایشصدفجایی که هر شب در میان 

تلخ خواهد  به پایانیسرانجام این عشق نافرجام  دانستمیو حال دوباره به همان تنهایی بازگشته بود، او که 

 رسید.

 جوان و آن دختر الزم بود ... اقعی میان مردوپایانی که برای آغاز عشقی تازه 

 شادمان در تاریکی دریا ناپدید شد. دیدمیدر کنار هم  هاآنو پری مهربان از اینکه 

 ندیده و هرگز عاشقش نشده است! هاصخرهمرد جوانی را بر فراز  گاههیچکه  توگویی
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 دیگر هرگز پری زیبایش را ندید. خشب تل ازآنپسمرد جوان 

و با دیدگانی حریص اما  نشستمیبر لب ساحل  هاساعت ایافسانهبه امید دیدار مجدد این موجود  هرروزاو 

نتوانست راز و رمزش را دریابد.  گاههیچبزرگ که او  چنانآن. دریایی کاویدمیناباور سراسر آن دریای پهناور را 

 هاییموج، دیدمیش آن را آلودکف، غمی که او در هر موج زدهغمهمچون قلب او، اما تنها و  پرتالطمدریایی 

را یارای  چیزهیچ، جایی که کردندمیتا به آن باالها فوران  تقال کنان هاصخرهو  هاسنگکه از میان  تاببی

 شدمیدید، به زاللی تمام دنیایی که  شدمی آنچهرسیدن به آن نبود. آنجا که آبی بود و زالل، به زاللی همه 

 کرد! اشتجربه

 رؤیاهایشاز عشقی ناممکن بر لب ساحل تنهایی به  خوردهشکستو  مستأصل جوان کهو حال میان مرد 

که  فروبردمرد را در این باور  کمکمکه  باورغیرقابلبود و آن پری زیبا، دنیایی فاصله بود، به حدی که  فرورفته

و آن روزها تجربه کرده است همگی زائیده توهمات تب آلود او بوده است، توهماتی  هاساعتآن  آنچهشاید همه 

و در  رؤیاییند. خیاالتی که همگی در آن ساحل کردمیباورش ن شکبی کردمیکه اگر برای دیگران بازگو 

 بود. داشتنیدوستزیبا و  راستیبه، بستبرمیساعاتی که خورشید از دنیای نامهربان رخت 

، او آمدمیو هر ساعت بر لب ساحل  هرروزو در این میان دختر جوان همانی که عاشقش بود همراه او 

مرد اما هنوز در  فشردمیاو را عاشقانه در آغوش  هرروزاست، او  ایاندیشهکه مرد جوان در چه  دانستمین

 .کردمیمه را زمز اشعاشقانه، آواز هاموجاندیشه دیدن دوباره پری زیبایش خیره به 

برایش تلخ بود پذیرفت  اگرچهخیاالتی بیش نبوده است، پس واقعیت را  هااینمرد جوان باور کرد که  کمکم

به  اگرچهو آنگاه بود که دختر جوان، همانی که از ته دل عاشقانه دوستش داشت در نظرش زیبا و دلربا آمد. 

زیبایی پری نبود اما یک انسان بود، یک دختر زیبا که او هم همانند پری ظریف و مهربان بود ... پس او هم 

دیدگان او را بر یک عشق واقعی، بر  ایافسانهعاشقش شد، گویی که این عشق ناممکن، این عشق  اندکاندک

 یک عشق ممکن و ملموس بازتر کرده بود.

که هر دو از یک دنیا بودند، عاشقانه به هم  هاآنکه هر دو انسان بودند،  هاآنوان، گذشت، مرد و زن ج هاسال

مرجانی بر لب ساحل  هایصخره، میان هاصدفهنگام غروب آفتاب میان همان  هرروز هاآنعشق ورزیدند، 

ی که تمامی رازهای دنیا را بر لب داشت، رازهایی که تا رنگسرخو به آفتاب  هاکشتیند و به دریا، به نشستمی

 ند.شدمیند، خیره ماندمیابد ناگفته 
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 اشرؤیاییو مرد جوان، مردی که راز مالقاتش با پری زیبا را تا ابد در دلش پنهان کرده بود، هر بار از داستان 

ند و در آغوشش شنیدمیرا  او ایافسانه هایقصهمشتاقانه  هاآنو  کردمیبرای همسر و فرزندان زیبایش تعریف 

 ... کشیدندمی

و زمزمه  خواندمیرا برای چندمین بار  اشعاشقانه بازهم آوازهایو در پایان این لحظات شیرین، مرد جوان 

، همان آوازی که دختر جوان روزی با شنیدنش بر لب ساحل عاشق همسرش شد. همان روز که او کردمی

. گویی که عاشق یک پری کردمیرا جستجو  ایشدهمانده بود، گویی که گم زدهبهتو  حرکتبیخیره به دریا، 

 بودند. باورقابلکه چه آسان  هاآنکودکی،  هایقصه، مانند ایافسانه هایداستانزیباست، مانند 

بر آن دو عاشق  صدابیخروشان دریا آرام و  هایآبهمان لحظات میان  هرروزو در این میان ... پری زیبا 

. از اینکه یک انسان آفریده نشده خوردمیو بر حال شیرینشان غبطه  ریختمی، اشک شدمیخیره  همتابی

 به خشکی قدم گذارد ... هاآبعاشق شود، از اینکه هرگز نخواهد توانست از  تواندمین گاههیچاست، از اینکه 

عاشق مانده است، حتی اگر از دنیایی دیگر  هایشنفستاآخریناز اینکه تا ابد تنها خواهد ماند، تنهایی که 

یک عاشق است، یک  چراکهباشد،  آمده هاافسانهباشد، حتی اگر نتواند یک انسان باشد. حتی اگر از میان 

 عاشق تا ابد!

 پایان
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ششم داستان  

 افسانه ها
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شیطان برای ستیز با خدا و دنیایش رهسپار راهی طوالنی در افسانه ها آمده است که سه مرد دوشاودش 

 شدند.

 از دریاها گذشتند ، کوهها را درنوردیدند و سرانجام به کارزار نبرد رسیدند ...

 و سپس هر یک به سویی رفتند تا با یاری شیطان در این جنگ خونبار پیروز شوند !

1 

 مغاک

 چنین گفت : خدایا ، براستی چرا مرا بدین سان آفریدی ؟ اولین مرد در حالیکه شیطان کنارش ایستاده بود

 پاسخ داد : تو چرا بدین سان رفتار کردی ؟

 مرد از خدا خواست تا کمکش کند .

 پاسخ داد : هرگز ، چرا که از بدو تولد یاری ات کرده ام .

 مرد از خدا خواست تا او را از دنیا ببرد.

 اید زنده بمانی ...آهی کشید و پاسخ داد : هرکز ، چرا که ب

سرانجام مرد خدا را رها کرد ، بر لب صخره ای ایستاد و به طلوع روح بخش خورشید خیره شد . خورشید هم 

بر او نگریست و گفت : تو را آفرید ، بزرگت کرد و حاال نوبت توست که پاسخش را بدهی . پس به سوی من 

 بیا ...

اویند خود را بی باکانه در آغوش آسمان انداخت ... اما آن و مرد که می دید هم شیطان و هم خورشید با 

پایین مغاکی عمیق بود و او در آن افتاد ! آنجا دیگر نه خدایی بود ، نه خورشیدی و نه ساحلی ... تنها تاریکی 

 بود و تاریکی ... همچون رحم مادر ، تاریک تاریک !
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 نابودی

بود در گوشش چنین زمزمه شد : از دورن سایه ها با تو سخن دومین مرد در حالیکه شیطان کنارش ایستاده 

می گویم . از آنسوی آسمان ، آنجا که حتی تصورت هم نمی رسد . از ذره ذره خاک تا قطرات درخشان باران 

می  خن. از درون تو تا برون دنیا . از اولین ذره وجودت تا کران کران دنیایت ... که انتهایی ندارد . با تو س

گویم ، پس بشنو و با من بیا . تا نور را به تو نشان دهم . اندکی آنطرفتر ... می بینی ؟ آنسو را می بینی ؟ این 

خون من و توست که بر نوک کوه ریخته است . بوی آنرا حس میکنی ؟ با تمام وجودت حسش کن . و حال 

را بکش و پیکر سیاهش را در هم شکن .  بجنگ با تمام سایه هایی که رو در رویت ایستاده اند . شمشیرت

بشتاب که اگر نجنبی او تو را می درد . بشتاب که حتی خورشید هم با اوست ... و تو در این نبرد نابرابر و 

بیرحمانه تنهای تنهایی ! پس حمله کن . سپاه دشمن رو در روی توست . برو ، زمانی برای تردید نداری . 

؟ حاال همه حتی خورشید ، ماه ، ابر و آسمان رو در وریت ایستاده اند . حمله کن  سرت را باال بگیر . می بینی

 ! آناه به تو رحم نمی کنند !...

 و بدین سان مرد شمشیرش را کشید و بر لشگر دنیا حمله ور شد . درید ، برید ، کشت و بر زمین ریخت ...

 شد ... اما لشگر دشمن انبوه بود و او در برابرشان خسته و ناتوان

 و دقایقی بعد میان توده دشمنان بر زمین افتاد ...

 و به ناگاه از پشت سر شمشیر برنده خورشید بر قلبش نشست و نفسش بریده شد .

 و دنیا پیروز شد ... پیروز پیروز !

3 

 فریب

ی کم سومین مرد در حالیکه شیطان کنارش ایستاده بود چنین دید : دیگر خورشید خسته از نبرد و خونریز

 کم میان ستیغ قله ها فرو می رفت که صدایی دوباره فرایش خواند .

 نبرد هنوز به پایان نرسیده بود .
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 پس خورشید غضب آلود پرتوهایش را بر دیدگان مرد افکند ، پرنورتر و پرنورتر .

 . من در کنار توام.ی به عقب برو و بزودی چشمان مرد را کور کرد ... و آنگاه شیطان فریاد برآورد : نترس ، گام

... اما سنگ ها لغزان بود و گامهایش لرزید... و به ناگاه بر دریای خروشان فرو قدم به عقب رفت چندینمرد 

 افتاد.

 و موجهای دریا به سرعت او را بلعیدند ...

 و دیگر هیچ ... هیچ هیچ !

 و سرانجام نبرد بی حاصل به پایان رسید .

 خون خود غلتید و دیگری غرق شد .یکی در مغاک افتاد ، یکی در 

 و پایان کار ، شیطان بود که بر مرگ سه مرد می خندید ...

 و خدا بود که بر مرگ سه مرد می گریست ...

 در حالیکه سویی سیاهی شیطان بود و سویی سپیدی خدا !

 پایان

 




