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 مقدمه

 به نام خدا

 
داستان پيش رو يك داستان كوتاه در مورد زندگي انساني 

ولي در يك چيز مطمئنم و آن اين  شناسم نميمن او را . است
هر . شناسد نمياست كه او عاشق يك نام است ولي آن نام را 

 اما شوم ميكسي به راحتي موضوع اين داستان را متوجه 
 .شناسد نمي آن راشخصيت اصلي داستان 

در هر موقعيتي هرگز  قرارگيريكه  ايد كردهآيا تا به حال فكر 
در هر موقعيتي كه تصور  توانيد ميشما هم  و محال نيست؟

از تخيل انساني مثل  برگرفتهاين داستان . قرار بگيريد كنيد مي
 .است شما

 .پس بياييد تخيل خود را از هم دريغ نكنيم
نوشتن اين حقير  اينجا جا دارد از تمام عزيزاني كه مرا دردر 

كساني كه  از تمامكمال تشكر را به جا بياورم و  اند كردهياري 
 .جهت فكري مرا در اين راستا قرار دادند قدرداني كنم

 
 حاصلي حامد

 
 
  



 بخش اول
 

روز سوم ماه مارس بود كه من عازم سفري شدم كه شايد 
صبح خيلي زود از خواب بيدار . بود ام زندگيآخرين سفر 

با  را از كارهايم كه هنوز انجام نداده بودم يو قسمتشدم 
روي فهرستي كه  و ازسرعت ولي با دقت زياد انجام دادم 

تمام آنها را دوباره بررسي كردم سپس  آماده كرده بودم
با تاكسي تلفني تماس گرفتم و به او گفتم كه من كمي 

زيادي نگذشته بود كه صداي  عجله دارم، هنوز زمان
 .زنگ خانه به صدا درآمد

وقتي در را باز كردم قبل از ديدن راننده تاكسي يا شايد 
 واقعاً. بعد از ديدن آن، آسمان توجه مرا به خود جلب كرد

زيبا بود، گويي تمام آسمان به اقيانوسي آبي تبديل شده 
ر د. در حال حركت بودن در آن ها موجبود و ابرها چون 

همين حين صدايي مرا به خود آورد و من مردي را با 
 ريخروز به «گفت او . در مقابل خود ديدم لبخندي زيبا

 و بامن هم با لبخند . »؟ديخواست يم، شما تاكسي آقا
كمي شرمندگي به او جواب مثبت دادم و از او خواستم 

آن مرد . كه كمي منتظر شود كه من وسايل خود را بياورم
آقا «به من گفت  سرعت به. دانست ميانگار چيزي 



و حتي اجازه نداد كه من كمكش  »بگذاريد كمكتان بكنم
سپس هر دو سوار . وسايل مرا به اتومبيل برد و تمامكنم 

 .ماتومبيل شدي
من در صندلي عقب از احترام اين مرد با خود فكر 

كه چطور ممكن است در چنين عصري  كردم مي
مهر اين . تا اين اندازه زيبا وجود داشته باشند ييها انسان

 كرد مياو با آرامش رانندگي . دل من نشست بر واقعاًمرد 
تمام وسايل مرا به  و بازبه راحتي مرا به فرودگاه رساند  و

 .داخل فرودگاه منتقل كرد
احساس كردم كه از  شدم يمكه از او جدا  يا لحظهدر 

چيزي كه توانستم از  و تنها شوم يمبهترين دوستانم جدا 
او بپرسم اسمش بود كه او با همان لبخند اوليه پاسخ داد 

براي من آرزوي سفري  سپس و» من سامي هستم آقا«
 .من جدا شد و ازخوش كرد 

 
 
 دوم خشب

 
با بسته شدن درب هواپيما در مدت زماني اندك هواپيما 

به  و تمام قدرت خود را باال كشيد و بابه حركت درآمد 



هفت ساعت طول  ستيبا يمسفر ما . آسمان پيوست
در  و منما از روي اقيانوس آرام عبور كرديم  .ديكش يم

 ي پنجرهتمام اين مدت در حال تماشاي اين مناظر زيبا از 
بسته  يا چهيدركوچك  ي پنجرهانگار اين . هواپيما بودم

گهگاهي ابرها مانع  ؛ كهروي اين سرزمين آبي بود به
تمام زيبايي اين  خواستند نميگويي  شدند ميديدن آن 

 .سرزمين به نمايش گذاشته شود

 
 

 بخش سوم
 

ه ناگهان از نيمي از زمان پرواز نگذشته بود ك شيهنوز ب
مسافران را به خود  و همه هواپيما تكان سختي خورد

حدود پنج دقيقه بعد يكي از مسافران فرياد زد كه . آورد
از موتور سمت چپ هواپيما دودي سفيد در حال خارج 
شدن است در همين حين خلبان اعالم كرد كه هواپيما با 

ده و اين مشكل بزودي برطرف نقص كوچكي روبرو ش
 .خواهد شد

مرا  سابقه يب يو ترس زد يمدر درون من اضطرابي موج 
كه قرار است اتفاقي رخ دهد  دانستم يمبود  فراگرفته



نيست  يا كننده نگرانكه هيچ چيز  گفتم يمولي به خود 
ولي چند دقيقه بعد احساس كردم كه هواپيما در حال 

موضوع را به يكي از مهمانداران  و اينكاهش ارتفاع است 
او  ي چهرهاو گفت مشكلي نيست ولي نگراني در  .گفتم

متوجه شدم كه  كم كممن . گذاشت ميترسي را به نمايش 
است  ارتفاعهواپيما با سرعت بيشتري در حال كم كردن 

لرزان اعالم  و انگيز وهمو در همين حين خلبان با صداي 
 .استكرد كه هواپيما در حال سقوط 
در بين همه  يوجوش جنببا شنيدن اين خبر از بلندگو، 

 يناباوربرخي در اوج  و آمد بعضي ترسيده بودند به وجود
و اين در حالي بود كه برخي در  كردند ميبه اطراف نگاه 

 دانستند مياوج آرامش در جاي خود نشسته بودند انگار 
. است يا شايد منتظر آن بودند رخ دادناتفاقي در حال 

و  بيش طول نكشيد اي چنددقيقه ها و هيجان ها ترساين 
 ديدم نميديگر هيچ به ياد ندارم جز اينكه ديگر ابري  من

 ...و ديگر هيچ
 
 

 بخش چهارم
 



 در مقابلزيبا  و بسياركردم تركيبي آبي  باز چشموقتي 
شد اين لحظه تمام حوادث در ذهنم مرور  و درخود ديدم 

رسيدن  و باآن از مقابل چشمانم گذشت  ي لحظه لحظه و
آخر تكان سختي خوردم و از حالت  ي لحظهبه 

جاي خود به آرامي باال  و ازخارج شدم  وبيداري خواب
آسمان چشمانم در مقابل  ي منظرهار عبور از  و پسآمدم 
 توصيف غيرقابلزيبا و  جنگلي بسيار .خيره ماند اي صحنه

اقيانوسي كه هرگز از ديدن آن سير  و شايد و دريايي
هر چه به ذهن خود فشار آوردم به ياد نياوردم . شوي نمي

در اوج اين بهت و . كه چنين جايي در نقشه موجود باشد
با  توأمناباوري ناگهان در خود احساسي عجيب 

ي خوشحالي كردم چون من زنده بودم و خواستم برا
هم كه شده از خداوند تشكر كنم پس سر خود را  بار يك

رو به سوي آسمان كردم كه چشمانم به خورشيد دوخته 
خورشيد  ؟شد و در ناباوري غرق شدم چطور ممكن بود

اين تعجب . تابيد ميدر اين سرزمين به رنگ سرخ تيره 
ناگهاني باعث شد كه شكر گذاري را به كلي فراموش كنم 

تم كه گشتي در اطراف بزنم و جستجو بعد تصميم گرف
كنم كه آيا كس ديگري جز من در اينجا هست؟ ولي 

پس راه . كه من در اينجا تنهايم گفت ميچيزي در درونم 



 ي فاصلهساحل را پيش گرفتم در راه گاه به جنگل كه در 
و از آن جز انبوه  كردم ميچهارصد متري من بود نگاه 

نشاني از تاريكي  و اين دمدي نمي فرورفتهدرختانِ در هم 
چيزي كه در اين جزيره توجه مرا . در آن جنگل بود

در اين . به خود جلب كرد سكوت آن بود ازپيش بيش
من چيز ديگري را نيز متوجه شدم و آن اينكه  روي پياده

و  شوم ميدر اين جزيره ميوه به مقدار فراواني يافت 
يي كه من ديده ها ميوهاز بهترين  ها ميوهجالب اينكه اين 

با ديدن آنها كششي به  كه انسان طوري بهبودم بهتر بود 
 مستثنامن نيز از اين قاعده . كرد ميسوي آنها احساس 

جنگل تغيير  ي حاشيهنبودم پس مسير خود را به سوي 
 آن راي ها ميوهبه يكي از آنها رسيدم يكي از  وقتيدادم 

شروع به گاز گرفتن آن  يزائدالوصفاشتهاي  و باچيدم 
 زودگذركردم ولي در آن لحظه تمام شوق من به خشمي 

به آن تلخي  اي ميوهتبديل شد چون تا به آن لحظه 
با شدت به سوي ساحل پرتاب كردم  آن رانخورده بودم و 

غلط غلطان راه آب  و آنم كرد مينگاه  آن را كه يدرحال
 .را پيش گرفت و به آن پيوست

از چندين  و بعدمسير كردم  ي ادامهدوباره شروع به 
بلند رسيدم، خيلي  اي صخرهمداوم به  روي پيادهساعت 



كه با خود فكر كردم كه حتي يك  طوري بهبلند 
باال  از آن تواند نميتمام وسايل هم  و باماهر  نورد صخره
 .رود

رو به تاريكي كرده بود و  با رسيدن به آن صخره ديگر هوا
براي خود محلي را پيدا كنم كه شب را  تصميم گرفتممن 

هواي آن . در آن سپري كنم و شروع به جستجو كردم
گرم بود و من كه از آن جنگل بيم داشتم  نسبتاًجزيره 

تصميم گرفتم در كنار ساحل جايي مناسب براي خود 
بيابم و خوشبختانه قبل از غروب كامل خورشيد محلي را 

كردم  و مشاهدهكشيدم  دراز آسمان يافتم و در آن رو به
 ماه نيست و با خود فكر كردم كه آن شب در آسمانكه 

 .بعد به خواب رفتم اي لحظهشب پانزدهم ماه است و 
كه چيزهايي شَبه مانند اطراف مرا  ديدم ميدر خواب 

و  خندند ميو گروهي از آنها بر من  اند كردهاحاطه 
كه گويي  كنند ميخشمي مرا نگاه  چنان آنبا  گروهي

و در ميان آنها فقط  اند ديدهبزرگترين دشمن خود را 
سعي دارد خود را به من برساند ولي در اين شلوغي  يكي

 .يك گام به من نزديك شود تواند نميحتي 
در اين خياالت بودم كه احساس كردم سرمايي تمام 

چشم باز كردم جز سرما  و وقتياست  فراگرفتهوجودم را 



ي و بادي كه گويي سرماي تمام دنيا را در خود و تاريك
دارد چيزي حس نكردم و به خود آمدم و به سوي جنگل 
رفتم تا شايد محلي را بيابم كه حداقل از دست اين باد 

 .نجات پيدا كنم منجمدكننده
جايي  ها برگپس به سوي جنگل رفتم و در ميان شاخ و 

ي عميق براي خود يافتم و در آن دراز كشيدم ولي ترس
بود آنجا جايي بود كه من حتي  فراگرفتهتمام وجودم را 

 .نداشتم آن راآمدن به  جرئتدر روشنايي روز هم 
پس از مدتي كوتاه باالخره ترس بر من غلبه كرد و قلبم 
شروع به تپش كرد و تمام وجودم ماالمال وحشت شد و 

ناگهان از جاي  .خواستم بر آن غلبه كنم نتوانستم هر چه
بلند شدم و شروع به دويدن در مسيري نامعلوم  خود

م كه اشباحي كرد ميكردم در گمان خود احساس 
خيال خود صداي  و دربه دنبال من هستند  پوش سياه

در نهايت، ترس به حدي رسيد كه  شنيدم ميپاي آنها را 
 و فرياد دويدم ميهمچنان . شروع به فرياد زدن كردم

اهايم سرد شده و متوجه تا اينكه احساس كردم پ زدم مي
اين آب سرد باعث شد كه من . شدم كه در آب هستم

خود آمدم و از آب  و بهتوهمات خارج شوم  و ازآرام شوم 
 افزود ميخيس من بر سرماي هوا  هاي لباس. خارج شدم



م در كرد ميو من كه ديگر هيچ انرژي در خود احساس ن
افتادم و به خواب رفتم بدون  اي گوشهكنار ساحل در 

 .هيچ ترسي از اشباح و تاريكي
 
 

 بخش پنجم
 

وسط آسمان بود  تقريباًصبح وقتي چشم گشودم آفتاب 
ولي چطور در آنجا بودم،  و من در كنار جنگل بودم

پس شروع به  بودم ميمن بايد در كنار ساحل . دانم نمي
. آن كردم و در نهايت جوابي براي خود ساختم توجيه

كه از اول  هايي پديدهبراي  هايم جوابجوابي مانند ديگر 
 .با آنها روبرو شده بودم بودن در اين سرزمين

و تصميم گرفتم به جستجوي خود ادامه دهم  هرحال به
جهتي مخالف روز قبل شروع به حركت در امتداد  در

طوالني به محلي كه  نسبتاًساحل كردم و پس از مدتي 
بودم رسيدم و از آن گذشتم و به  خود را در آن يافته

از ديدن آن غرق در شادي  و چشمانمخليجي رسيدم 
را  اي كلبهدور از خود  چندان نه اي فاصلهشد ناگهان در 

و به دويدن كردم  شروع ارياختديدم و از خوشحالي بي 



آن پيش رفتم چون  يسو به تر تمامسرعت هر چه  با
 .تنها نيستمم كه من در آنجا ديگر كرد مياحساس 

 
 

 بخش ششم
 

زيبا و  اي كلبه. وارد شدم مقدمه يبوقتي به كلبه رسيدم 
هر چيزي كه من بدان نياز داشته باشم در آن بود  تقريباً
كه  طوري بهچيز آن در جاي مخصوص به خود بود  و هر

در اين ميان توجه . كرد ميهر بيننده را وادار به تحسين 
من به غذاي روي اجاق جلب شد كه بوي آن تمام كلبه را 

اين غذا به ياد من آورد كه چند  وب و اينپر كرده بود 
 و تمامپس به سمت آن رفتم  ام نخوردهروزي است چيزي 

خوردم بدون توجه به اين كه اين كلبه و اين غذا  آن را
 .متعلق به كَس ديگري است

 شدم بر تك صندلي آن كلبه فارغن غذا وقتي از خورد
خيال خود  و درتكيه دادم و غرق در تفكرات خود شدم 

كه به آرامي در را  ديدم ميمردي زيبا با چشماني سبز را 
و به من خوشامد  آيد ميو به سوي من  كند ميباز 



تمام  و منو من و او در كنار هم مي شينيم  گويد مي
 .كنم ميسرگذشتم را براي او تعريف 

قتي از آن بيرون ورا در خياالت گذراندم  ها ساعتمن 
. شب بود و من هنوز اميدوار به آمدن آن دوست آمدم

پس تصميم گرفتم كه بر تخت دراز بكشم و منتظر شوم 
 .ولي اين دفعه خواب مرا مغلوب خود كرد

هيچ چيزي تغيير نكرده بود  برخاستمصبح روز بعد وقتي 
. نشاني بود از اينكه صاحب اين خانه نيامده است و اين

براي اينكه در مقابل  آمد ومن مطمئن بودم كه او خواهد 
خوردن غذاي او كاري كرده باشم شروع به مرتب كردن 
كلبه كردم و در حين اين كار متوجه شدم كه آن دوست 

شبيه من است و من و او  قهيو سلبسيار در روحيات 
داريم و همين موضوع بر عالقه من نكات مشترك زيادي 

 .نسبت به او افزود و من با شوقي بيشتر منتظر او ماندم
 
 

 بخش هفتم
) Samyheaven ( 

 



روز است كه من در اينجا  وپنج شصتو  صد ششتا امروز  
هستم و هنوز صاحب اين كلبه نيامده است و من اميدي 

براي  و حتي ام خودكردهرا مال  نجايابه ديدن او ندارم و 
را به نام آخرين و  و آن ام كردهتعيين  نيز اسميآن 

من زيبايي را به يادگار  يها گوشبهترين اسمي كه در 
ما ديگر براي هم دوستان خوبي شده . مگذاشت مينهاد سا
 كرديم مي صحبت همبا  و روزهابوديم 

روزي از  مثالًاو را درك كنم  هاي جواب توانستم مي و من
او با  و» گشت؟ بر خواهدآيا صاحب تو «او پرسيدم 

در كنار من  اآلناو همين «داد پاسخ  اش هميشگيآرامش 
كه به آرامي  طوري بهماالمال شوق كرد  و من را »است

شروع به اشك ريختن كردم و در خيال خود فكر كردم 
كه آيا ممكن است روزي من از سامي جدا شوم ولي 

 .نزديك است اين روز گفت ميصدايي نزديك به من 
انگار فهميد  يو سامبا اين خياالت غمي بر من چيره شد 

كه  طوري بهو با تمام وجودش سعي در دلداري من داشت 
. احساس كردم تمام وجودش در حال لرزيدن است

براي من كاري انجام  تواند نميشايد او از اينكه  دانم نمي
شده بود و شايد او حقيقتي را  صدا همدهد با من 

 .كه بر من پوشيده بود دانست يم



 
 

 بخش هشتم
 

وارد جنگل  خواهم يم و امروز تصميم جديدي گرفتم
گاهي  زدم ميدر تمام اين روزها كه با سامي حرف . شوم

من  ولي ترسي انداختم يمنگاهي به پشت و به اين جنگل 
كه ترسي عظيم در  طوري به داشت يبازمرا از نگاه بيشتر 

ولي امروز تصميم گرفتم بر . من از آن شكل گرفته بود
در اين ترس غلبه كنم به اين اميد كه كسان ديگري را 

 .ببينم نجايا
 

را  ميها لهيوسهنوز خورشيد طلوع نكرده و من تمام 
طلوع خورشيد راهي شوم ولي  محض بهتا  ام كردهآماده 

چيست كه تا اين حد اين . باز ترسي عجيب در خود دارم
بهتر است . ترسم يمشايد من از مرگ  .دهد يمآزار  مرا

كمي زودتر حركت كنم، بلي فكر خوبي است چون من 
ترسي همراه  احساس كششي به اين جنگل وحشت دارم

 است؟ يا نشانهاين  ايو آبا استقبال از آن 



هنوز . در كلبه را باز كردم و قدمي به بيرون گذاشتم
نگفته بود و من به آرامي از  ريخ به صبحخورشيد به من 

باد مرا تا ورودي به . كنار سامي به سوي آن پيش رفتم
 .جنگل همراهي كرد

وقتي به ورودي جنگل رسيدم برگشتم و به سامي نگاهي 
ل براي كردم كه در عين آرامش و زيبايي در كنار ساح

ولي باز در نگاه او چيزي  كرد ميمن آرزوي ديدار دوباره 
 .فروبرداست كه مرا به فكر 

 
 

 بخش نهم
 

گام  و با ام برداشتهحال اولين قدم را به سوي اين جنگل 
حشت ونهادن بر اين زمين تمام وجودم سرشار از ترس 

كه بايد  ديگو يمشده است ولي چيزي در درون به من 
 دارم يبرمدوم را  و قدم دهد يممن هم ادامه . ادامه دهم

بعدي  هاي قدمولي ديگر ترس اوليه را ندارم با برداشتن 
 گونه چيهو بعدي ترسم از بين رفت و من اكنون بدون 

از  كنم ميولي سعي  روم يمبه هر سو كه بخواهم  ترسي
ن به درختا يال البهحركت كنم كه خورشيد از  ييها محل



روشن پديد  ييها لكهداخل جنگل نفوذ كرده است و 
 خواهند مي ها لكهاين  كنم مياحساس . آورده است

مرا به دنبال  گام به گام مسيري را به من نشان دهند و
 .كشند ميخود 

 
 بخش دهم

و سرگردانم  است كه در داخل اين جنگل ها ساعت اآلن
 بهتر است درجايي. كنم ميخستگي مفرطي  احساس

كنار اين تخته . كمي استراحت كنم و كمي آب بنوشم
، جاي مسطحي است و رسد ميسنگ جاي خوبي به نظر 

 .كافي هم روشن است اندازه به
 
 

 بخش يازدهم
 

و در  سنگي تختهكنار  و درمن در يكي از نقاط روشن 
جز خود را كه چيزي  فيو كمحلي مسطح نشستم 

 در كمال درختان نبود باز كردم و ي شده بافته هاي شاخه
 ...نه آبي و نه غذايي تعجب ديدم كه در آن هيچ نيست

ولي  ام گذاشتهولي من مطمئن بودم تمام وسايل را در آن 



 به دنبالپس بهتر بود تا  انجام دهم توانستم مي كار چه
 .چيزي براي سير كردن خود بگردم

روشن كه ديگر  هاي محلپس شروع به جستجو در 
روشنايي چنداني نداشت و آن نويدي براي آمدن شب 

 خشك درختان و هاي شاخهبود، كردم ولي هيچ چيز جز 
همچنان  و منوجود نداشت  دهيو پوسنمناك  يها برگ

 .اميدوار به يافتن چيزي براي خوردن بودم
اين جستجو مدتي به طول انجاميد و در حين اين 

 و سرخوديري در زمين شدم جستجو ناگهان متوجه تغي
اين . را ديدم را بلند كردم در مقابل خود دشتي بزرگ

زيبايي  و چهدشت چون دريايي تا بينهايت ادامه داشت 
از اين  ها چشمو آيا  شد يمدر آنجا ديده  يا العاده فوق

 فرما حكمسكوت طوري در آنجا  ؟قادر به ديدن بود زيباتر
چون . ام نهادهبود كه تصور كردم پا بر سرزمين مردگان 

 جا همانتصميم گرفتم در  شد ميهوا به تاريكي نزديك 
استراحت كنم و صبح به  و آنجامحلي را براي خواب بيابم 

پس در ورودي به دشت به دنبال . مسير خود ادامه دهم
تند  و بادتا از سرماي هوا  گشتم ميجاي خواب مناسبي 

در  اي حفرهسرزمين در امان باشم كه چشمم به اين 
آن  .دميو دهمان نزديكي افتاد و به سمت آن پيش رفتم 



يك مترو نيم يا شايد  و حدودايست با عمق كم  حفره
از آن  توانم ميكه من به راحتي  طوري به كمي بيشتر

 .خارج يا به آن داخل شوم
قبل از اينكه به آن چاله كه چون گورِ مردگان بود داخل 

در آن  اي گزندهشوم آن را وارسي كردم كه حيوان يا 
قتي مطمئن شدم در آن چيزي نيست، داخل ونباشد 

به  سرعت و بهشدم و سر خود را بر زمين گرم آن نهادم 
 .خواب رفتم

در كنار من هستند  پوش سياهدر خواب ديدم كه اشباحي 
 ي خانه آيا و اين كيست؟«: گويد ميبه ديگري  ركدامهو 

منتظر پاسخ از ديگري است و  هركدام و» او اينجاست؟
او در اينجا ميهمان من « :پس از مدتي كسي به آنها گفت

اشباح بدون  و» امشب را در اينجا خواهد گذراند است و
در همين حين . ندشد مي از كنار من دور سؤاليهيچ 

و  شوم مي تر نزديكبه من  گام به گام احساس كردم نوري
تا در نهايت به من رسيد و . فراگرفتترس تمام وجودم را 

من كه . فانوس خود را در كنار صورت من نگه داشت
سرشار از ترس بودم چشمان خود را بستم ولي شنيدم 

شمانم و در اين حين چ آشنا كرد اي زمزمهكه او زير لب 



 رنگ سرخرا گشودم تا او را ببينم ولي جز خورشيد 
 .چيزي نديدم

 
 

 بخش دوازدهم
 

ضعفي عظيم  كه درحاليو خود بلند شدم  ياز جا
، با زحمت خود را از اين پناهگاه كرد ميحكومت  برپاهايم

از آن خارج شدم مات و  كامالً قتيوشبانه خارج كردم 
بلي تمام آن دشت و . مبهوت در جاي خود خيره ماندم

تمام آن زيبايي كه شب قبل ديده بودم جز پرتگاهي 
قادر به ديدن انتهاي آن نيست و تمام  ها چشمعميق كه 

 .نه ...آن زيبايي جز تاريكي مخوفي كه
 كه درحاليسر خود را با دو دست محكم گرفتم و 

روان  هايم گونهبر چشمانم كه چون جويي بر  توانستم مين
اينجا كجاست كه من در آن « :آيم فرياد زدم فائقبود 

محبوسم، اين چه جهنمي است كه من در آن زندگي 
خشونت سنگي را كه در كنار من بر زمين  و با »كنم مي

بود برداشتم تا بر آسمان اين سرزمين دهشتناك پرتاب 
 و تا ام وزندهلوب او نيستم كنم و به او ثابت كنم من مغ



كه گرمايي  وقتي جان در بدن دارم پيكار خواهم كرد
، گرمايي چنان عظيم كه هيچ فراگرفتتمام وجودم را 

 .سرمايي را در مقابل آن تاب مقاومت نداشت
دست خود را از سنگ جدا كردم ولي حرارت  سرعت به

كه از  طوري بهآن همچنان در وجودم سايه افكنده بود 
كه در آن سامي در كنار  فرورفتم ييايرؤشدت درد به 

من بود و ما مانند گذشته براي هم از هر دري صحبت 
و من تمام حوادثم را از شروع اين جستجوي  كرديم مي

مرگبار برايش تعريف كردم و او هم مانند گذشته به تمام 
آنها گوش داد ولي اين بار در نگاه او چيزي به غير از 

ايي هميشگي نهفته بود كه نيرويي ماورايي را به من زيب
 .داد مي

 
 
 بخش سيزدهم 

 
نيرويي دوباره در وجودم شكل  خارج شدم رؤياوقتي از 

كلي فراموش  را بهكه درِد دستم  طوري بهگرفته بود 
قدرت خود را براي برگشت متمركز كردم  و تمامكردم 

قتي قدم اول را برداشتم تصميم گرفتم براي آخرين بار و



چرا از آن تصميم  دانم نميبه آن پرتگاه نگاه كنم ولي 
منصرف شدم و راه خود را به سمت جنگل پيش گرفتم تا 

مرا واداشت كه براي  به جنگل رسيدم ولي انگار نيرويي
قتي برگشتم و به آن نگاه وآخرين بار به آن نگاه كنم 

مانم غرق در اشك شد و با صدايي آرام و بدون كردم چش
 صدا بي اينكه آرامش آن سرزمين را به هم بزنم آرام و

يي جا همان مگر آنجا. شروع به گريستن كردم ولي چرا
آيا من از غم دوري او . نبود كه من را از خود متنفر كرد

شايد چشمان من بي اختيار  دانم نمي. مكرد ميگريه 
 .گريستن مي

 
 

 چهاردهم بخش
 

و گاهي در بيداري گريه  رؤيالحظاتي بي اختيار گاهي در 
توانستم بر خود مسلط شوم و  اندك اندكم تا كرد مي

 .آرامشي نسبي بيابم
بر خود مسلط شدم برگشتم و اولين قدم خود  كامالًوقتي 

هوا هنوز  .را به سوي جنگل برداشتم و به آن داخل شدم
روشن را ببينم ولي  هاي لمح توانستم ميروشن بود و من 



فراموش كرده بودم كه . من از كدام مسير آمده بودم
براي مسير بازگشتم قرار دهم ولي تمام اين  اي نشانه

در مقابل تصميم من براي بازگشت  توانست نميعوامل 
جهتي  و درايجاد كند پس به اطراف نگريستم  اي خدشه

ركت كه احساس بهتري نسبت به آن داشتم شروع به ح
 .كردم

از كنار درختان كه چون مرداني پوالدين در صفوف 
 يو گاه گذشتم مينامنظم در كنار هم ايستاده بودند 

اين درختان چند سال عمر  واقعاًم كه كرد مياوقات فكر 
 و آيامرگ براي آنها معني خواهد داشت  و آيا اند كرده

مرگ قادر خواهد بود كه اين موجودات عظيم را از پاي 
كه بعضي منطقي  يافتم ميبراي آنها  هايي جوابو  درآورد

گاهي اوقات به . شد مي ام خندهو بعضي بيشتر باعث 
عجيب از خود  سؤاالتيم و باز كرد ميي روشن نگاه ها لكه
 يافتم مي هايي جوابكه براي آنها نيز گاهي  پرسيدم مي

ولي براي بعضي حتي جوابي كه باعث خنده هم شود، 
 .يافتم مين

 
 بخش پانزدهم

 



چندين روز است كه در ميان اين جنگل سرگردانم،  اآلن
براي بازگشت بيابم ولي  اي نشانه ترين كوچكبدون اينكه 

در قلب خود احساسي دارم كه با تمام توان سعي دارد به 
مرا به پيش  »هدف« ي واژهتكرار  و بامن قوت قلب دهد 

در  اي جرقهدر حين عبور از ميان درختان ناگهان . برد
 حال تابهكه  اي كردهآيا توجه «ذهن من پديدار گشت كه 

» ؟اي نديدههم  اي حشره و حتيجنگل حيواني  نيدر ا
ديگر من را به خود  جواب بي سؤاالت و تمامفكر  نيا

من كجا هستم سپس تمام خاطرات پرواز  واقعاًآوردند كه 
و سقوط و سامي و تمام چيزهايي كه در تمام اين مدت 
با آن مواجه شده بودم در مقابل چشمانم قرار گرفت و 

 در اينغرق  ها ساعتمرا وادار به تفكري عميق كرد و 
در حال حركت، سرگردان بودم كه ناگهان  هدف يب افكار

اختيار تكاني خوردم و صدايي مرا به خود آورد وبي 
بود سعي  برگرفتهترس تمام وجودم را در  كه درحالي

كردم تمام حواس خود را متمركز كنم و به صدا گوش 
را  و اطرافصدايي زنگ مانند بود سرم را باال گرفتم . دهم

به دقت نگريستم و در سمت راست خود نور ضعيفي را 
هر قدمي . ترديد و احتياط به آن نزديك شدم و باديدم 

م از ترس من شد مي تر نزديككه به سوي روشنايي 



 تر عيسرقدم بعدي را  شد ميو باعث  شد ميكاسته 
قدم بعدي زير نور  و بابردارم تا در نهايت به آن رسيدم 

دور از خود  چندان نه اي فاصلهخورشيد بودم و در 
 .ديدم وجوش جنببا مردماني در حال  يا دهكده
ها باعث ايجاد  مدتبعد از  اي منظره نيچن نياديدن 

كه ديگر نتوانستم طاقت  طوري بهدر من شد  يشعف
بياورم و شروع به دويدن كردم تا هر چه زودتر خود را به 

وقتي به آنجا رسيدم مانند كسي كه از . آنجا برسانم
و هر  نگريستم ميديگر آمده باشد به مردم  اي سياره

 ها نگاهدر اين . مكرد ميدنبال  سرانجامحركت آنها را تا 
متوجه شدم كه مردمان زيادي به سمت چاهي در وسط 

پس من هم بلند شدم و به سمت آن  روند ميميدان شهر 
كمي از آن رسيدم كمي  ي فاصلهبه  وقتي حركت كردم

بعد وقتي اطراف چاه كمي  يو مدتديگران را نگاه كردم 
نگاه  آن راكمي  و ابتداشد به آن نزديك شدم  تر خلوت
سنگي و بسيار عميق  اي ديوارهآن چاهي بود با  .كردم

آورد كه  به وجودكه اين احساس را در من  طوري به
سپس سطل آن را به . رسد ميانتهاي آن به مركز زمين 

با صدايي چون  و آنداخل آن انداختم  و بهدست گرفتم 
 بعد بدون هيچ صدايي و مدتي صداي ناقوس پايين رفت



طناب به انتهاي خود رسيد و مرا متوجه كرد كه موقع باال 
كشيدن آن فرا رسيده است و من هم شروع به باال 
كشيدن طناب كردم و در مدتي كم سطل در دست من 

درنگ  اي لحظهوقتي سطل را در دست گرفتم بدون . بود
آبي  گواراترينآن را سر كشيدم و احساس كردم كه آن 

آن كمي به  ي باقيماندهسپس از  ام نوشيدهاست كه 
صورت خود زدم و كثافاتي كه بر آن نشسته بود را 
شستم و در نهايت از چاه دور شدم و جايي براي خواب 

من  هاي خواب ترين آراميكي از  و آنيافتم و خوابيدم 
 .بود

 
 

 بخش شانزدهم
 

 ام دهكدهدر اين  روزي است كه من نيو دومامروز بيست 
 طوري بهحرف نزدم  اي كلمهحتي  كس چيبا ه به حال و تا

كه در آن  ام شدهكه در تخيل خود به اين باور نزديك 
بودم و احساس بهتري  تر راحتجنگل تاريك و گنگ 

و داشتم و چه دردي است كه انسان بتواند با درختان 



صحبت كند ولي با مردم اطراف خود نتواند حتي  تاريكي
 .صحبت كند اي كلمه

در همين افكار در حال پيكار با خود بودم كه دستي 
آرام به من گفت كه اي دوست  و صداييمرا فشرد  ي شانه

من سر خود را به آرامي باال . سفر باش ي آماده وبلند ش
ال آوردم تا او را ببينم ولي آن مرد پشت به من در ح

 .رفتن بود
احساس كردم كه غوغايي بر پا شده و همه در حال  كم كم

نان و  اي لقمهبودند و هر كس به دنبال  وجوش جنب
من هم با ديگران همراه . رفت ميآب به هر سو  اي جرعه

تكه نان برداشتم و  و چندشدم و براي خود مقداري آب 
ي ديگران شدم ناگهان صداي گر نظارهدر كُنجي نشستم و 

در كنار  واي دوست بر« :كه ديگر براي من آشنا بود گفت
وقتي سر خود را بلند كردم صورتي  .»ريبگديگران قرار 

را ديدم كه با تمام وجود احساس كردم به من نزديك 
مات و  و مناست اين مرد شباهت زيادي به سامي داشت 

برو، ديگر دارد دير « :م تا او گفتكرد ميمبهوت او را نگاه 
هم بدون ارده اطاعت كردم ولي در راه  من» شوم مي
را  چيز همهغرق در افكار و خاطراتم بودم كه  چنان آن

و  اش زيباييفراموش كرده بودم و فقط به سامي و 



، فكر كرد ميآرامشي كه حتي سنگ را وادار به اطاعت 
 .مكرد مي

كمي دور و بر . وقتي به خود آمدم در ميان جمعت بودم
من هم . نگاه كردم، همه در كنار هم نشسته بودندخود را 

در بين جمعيت جايي براي خودم پيدا كردم و در آنجا 
 ها ساعت و نشستم و خود را غرق در تخيالت زيبا كردم

بدون توجه به دور و اطرافم در اين لذت باقي ماندم تا 
گرگ مرا از آن حال  ي زوزهاينكه صدايي چون صدايي 

 .خارج كرد
 
 

 هفدهم بخش
 

در اطراف من  يكس چيهوقتي چشمان خود را باز كردم 
هستم ولي  رؤيااحساس كردم كه هنوز در  اي لحظهنبود 

 ؟نبودم و آن واقعيت بود ولي چطور ممكن بود رؤيادر 
كمي اين طرف و آن طرف رفتم هيچ كس نبود سپس به 

وقتي به آن رسيدم هيچ كس را  طرف چاه حركت كردم
 .نديدم



. بود فراگرفتهاحساس تشنگي شديدي سر تا پايم را 
به تصميم گرفتم تا مقداري آب بنوشم پس سطل را 

به  كه درحاليو گرفتم و آن را به درون چاه انداختم  دست
م به صداي فرو رفتن آن كه مانند صداي كرد ميآن نگاه 

گوش دادم تا  كرد مي رمزهمن  در گوشزنگ كاروان 
و فقط صدايش را  ديدم نمي آن رابعد ديگر  اي لحظه
تا اينكه صدا با نداي برخورد مرا وادار كرد تا  شنيدم مي

وقتي سطل را باال كشيدم در آن آبي . باال بكشم آن را
به داخل چاه انداختم ولي باز، خالي  آن رادوباره . نبود
ترسي عجيب تمام  .چندين بار اين كار را تكرار كردم. بود

درك كنم كه چرا  توانستم ميمن ن. بود وجودم را پر كرده
حاال  چاهي كه تا چند ساعت پيش سرشار از آب بود

 .شد ميهوا هم به سوي تاريكي نزديك . خالي است

ونان و ظرف آبم را  تصميم گرفتم به مكان اولم باز گردم
و به آنجا رفتم و ظرف آبم را برداشتم  دوان دوان. بردارم

وقتي تشنگي . عطشي بسيار شروع به نوشيدن كردم با
 .در من شدت گرفت از من رفع شد باز ترس
كه بايد به دنبال جمعيت  گفت ميندايي دروني به من 

و در يك لحظه تصميم خود را گرفتم و بلند شدم . بروم
ابتدا در اطراف خود شروع به . اطراف نگريستم به



پيدا  ها ماسهوي جستجو كردم تا شايد جاي پايي را ر
تاريك شده بود و من به درستي  كامالًكنم ولي هوا ديگر 

ولي ديگر تصميم خود را گرفته بودم پس در  ديدم نمي
 .جهتي نامعلوم شروع به حركت كردم

 
 بخش هجدهم

 
ولي اين سرما تا  دانستم نمياز كجا،  .وزيد ميباد سردي 
م كرد ميدر تمام مدت فكر . نفوذ كرده بود هايم استخوان

چطور ممكن است مردم با اين سرعت حركت كرده 
و چطور از بين اين همه آدم، كسي نبود كه مرا  باشند

 و افزود مينيز بر سرماي هوا  مهري بي و اينبيدار كند 
ولي با تمام قوا سعي داشتم  ربود ميناي حركت را از من 

 .ادامه دهم
 نااميدبه همين منوال گذشت و من خسته و  ها ساعت

 سرانجامدرمسيري نامعلوم در حال حركت بودم تا 
نااميدي بر من غلبه كرد و بدون توجه به اطراف در جاي 

نكشيد  يو طولبعد دراز كشيدم  اي لحظهخود نشستم و 
 .كه به خواب رفتم

 



 بخش نوزدهم
 

به  اي هلحظ چند ارياختبه آرامي چشمانم را گشودم و بي 
خورشيد با تمام وجود به من نگاه . خورشيد خيره شدم

به من چيزي را بفهماند ناگهان  خواست ميگويي  كرد مي
ديده بودم  قبالًمتوجه شدم كه اين خوشيد با آنچه 

با اين احساس . تاللويي زرد و فراگير دارد. متفاوت است
اطراف نگاه كردم و از تعجب  و بهاز جاي خود بلند شدم 

همه جا زيبا بود دريا، . ماندم حركت يبدر جاي خود 
چند بار . نبود وحشت ريكو از آناثري . ساحل، درختان

پا به  با. مكرد ميهنوز باور ن. اطراف خود را وارسي كردم
تا  آن راو  زدم ميمحك اي ضربهكلوخي كه در مقابلم بود 

پام به شدت درد گرفت و مرا . كمي پرتاب كردم ي فاصله
به قدري خوشحال شدم كه . مطمئن ساخت كه بيدارم

آن ضربه زدم ولي اين  و بهدوباره به سوي كلوخ دويدم 
دفعه دردي را احساس نكردم يا شايد هم كردم ولي 

 هرحال به... خوشحال بودم كه چيزي نفهميدم يا يقدر به
يا كردم و خود را با تمام قوا شروع به دويدن به سوي در

اين آبِ خنك . كوبيدم آمد يمبه موجي كه به سمت من 
كردم و  زيوخ جستشروع به  و بازبر شادي من افزود 



به همين منوال گذشت تا من خسته و گرسنه  ها ساعت
شدم و تصميم گرفتم كه به سوي جنگل بروم و مقداري 
ميوه يا هر چيز خوردني بيابم پس به سوي آن حركت 

درخت شروع  نيتر كينزد و ازآن داخل شدم  و بهكردم 
اشتهاي زيادي شروع به  و باكردم  اي ميوهبه چيدن 

سير شدم  كامالًوقتي . دلذيذ بو واقعاً. خوردن آن كردم
 .ساحل برگشتم تا كمي استراحت كنم يسو به

وقتي از جنگل خارج شدم متوجه شدم كه هوا هم 
كه  قدري بهتاريكي آن هم بسيار زيبا بود . تاريك شده

نداشتم پس از جاي خود بلند  آن راتوان دل كندن از 
زيبا  واقعاً. شدم و شروع به حركت در امتداد ساحل كردم

و به من  خورد مينسيم به نرمي پر به صورتم . بود
و من غرق در  داد مياحساسي چون احساس شناور بودن 

لذت بخش متوجه  روي پيادهدر حين اين . زيبايي بودم
دور، نوري در حال  نسبتاً اي فاصلهشدم كه در 
آن نزديك  و به بر سرعت خود افزودم. درخشيدن است

م احساسي در من كرد مين نگاه هر بار كه به آ. شدم
كه در حال نزديك شدن به چيزي آشنا  گرفت ميقوت 
وقتي به حدود صد قدمي آن رسيدم مانند كسي . هستم

خود را مالقات كند بي اختيار  ي معشوقه ها سالكه بعد از 



شروع به دويدن كردم بله آن سامي من بود، بهشت من 
زيبا بود و گذر بود، با تمام وجود دوستش داشتم، هنوز 
مانند قبل به . زمان هيچ تغييري بر آن ايجاد نكرده بود

لبخند اراده را از من سلب كرد و  و آن زد ميمن لبخند 
آنجا جز . م بر پلكان آن نشستمكرد ميگريه  كه درحالي

قبل من آنجا  اي لحظهانگار  .من و سامي هيچ كسي نبود
ولي اين لحظات براي من چه سخت . را ترك كرده بودم

 .بود
 
 

 بخش بيستم
 

 كه درحاليمن و سامي بار ديگر در كنار هم بوديم و 
براي هم از خاطراتمان  كرديم ميدرياي زيبا را تماشا 

هميشه فقط من صحبت  و مثل كرديم ميصحبت 
 هايي حرفكه ممكن است سامي هم  انگار انگارنهم كرد مي

كه در جنگل  هايي سختيمن از . براي گفتن داشته باشد
نامي بود كه من براي  و اين(مردگان  ي دهكدهتاريك و 

و خالصه از هر چيزي كه ) آن دهكده انتخاب كرده بودم
هوا  كم كمبا آن روبرو شده بودم براي او تعريف كردم تا 



روشنايي شتافت و نخستين تاللو خورشيد بر  سوي به
سامي و سپس بر من تابيد و با اين كه من هنوز 

براي گفتن داشتم احساس خستگي شديدي  هايي حرف
كردم و در خانه را باز كردم و داخل شدم و با ديدن همان 
نظم و ترتيب قديمي به وجد آمدم ولي اين بار خستگي 
توان را از من ربوده بود پس به سمت تخت خواب خود 

در خواب . ردني به خواب رفتمرفتم و با سرعتي باورنك
آنها در كنار . براي اولين بار به ياد پدر و مادر خود افتادم

راست مادرم نشسته  در سمتهم نشسته بودند و من نيز 
 برخالفولي  كرد ميبودم و او مثل هميشه مرا نوازش 

 .آورد نميهميشه كلمه بر زبان 
 

 بخش بيست و يكم
 

تاريك بود و من  نسبتاًوا بي اختيار از خواب بيدار شدم ه
 ي لحظهو تنها چند  ام بودهدر خواب  ها ساعتاز اينكه 

از جاي . كوتاه از مقابل چشمانم گذشته بود متعجب بودم
 .خود بلند شدم و شروع به نگاه كردن به اطراف كردم

م و با اينكه غذا در كلبه كرد مياحساس گرسنگي 
كافي بود بي اختيار از كلبه خارج شدم و به  ي اندازه به



سمت جنگل رفتم تا در زماني كوتاه به آن رسيدم و 
 آن راو  رسيد ميكه تاللويي طاليي از آن به نظر  اي ميوه

به دهان  آن رارا چيدم و  كرد ميمتمايز  ها ميوهاز ديگر 
خود نزديك كردم در همين لحظه آن ميوه تاللو خود را 

ناگهان صدايي عجيب را از پشت خود  .از دست داد
برگشتم و  سرعت به كه وجودم را لرزاند طوري بهشنيدم 

. سامي در حال سوختن بود. در جاي خود ثابت ماندم
ميوه از دستم رها شد و به زمين  .به خود آمدم سرعت به

در راه . افتاد و من با تمام سرعت شروع به دويدن كردم
وقتي به . باز ادامه دادمچندين بار زمين خوردم ولي 

م با تمام وجود حرارت را احساس رسيد  مينزديكي سا
سطلي را كه در كنار پلكان قرار داشت را  سرعت به. كردم

 آن را وسطل را پر كردم  .برداشتم و به سمت دريا دويدم
 .سامي ريختم ي كرهيپبر 

نداشت تا  يا دهيفاچندين و چند بار اين كار را كردم ولي 
من پيروز شدند و من  ي ارادهبر  ها شعلهدر نهايت 

در  ديغلت يمسطل در كنارم بر روي زمين  كه درحالي
م و كرد ميمقابل سامي ايستاده بودم و فقط نگاه 

آنها در مقابل  كه درحالي آوردم يمخاطرات را به ياد 
با سوختن او انگار من در حال . سوختند يمچشمانم 



خود را در آن آتش  در همان حال وجود .سوختن بودم
در حال لبخند زدن است يا  دميفهم ينم كه درحاليديدم 

چشمانش بود كه  ديدم ميتنها چيزي كه خوب . گريستن
چرا ولي احساس تنفري  دانم نمي. كرد ميفقط به من نگاه 

نسبت به آنها داشتم و همين احساس، طاقت را از من 
كه تصميم خود را گرفتم و به سوي آتش  طوري بهربود 

شروع به دويدن كردم و با تمام توان خود را به درون 
آتش انداختم و خود را به آن سپردم و با آن هم آغوش 

 .شدم
 

 بخش بيست و دوم
 
عرق تمام وجودم را پر كرده بود از خواب  كه درحالي 

و آن سرزمين  و خود را باز گرفتار آن بيابان برخاستم
از جاي خود بلند شدم و نگاهي  سرعت به. ديدم بار كبتن

سرزمين  احساس تنفري عظيم از اين .به اطراف انداختم
كه  طوري به افزود ميداشتم و سرماي هوا هم بر اين تنفر 

همچنان در آنجا . گرفت ميتوان هر حركتي را از من 
ايستاده بودم تا باالخره سرما كار خود را كرد و من 

وباره بر جاي خود نشستم ولي اين بار افكار به مغلوب، د



نبودند مدام از  بردار دست ها نيامن هجوم آوردند حال 
كه اين چه سرنوشتي است كه من در  پرسيدم ميخود 

در خواب . يافتم ميو باز هم جوابي براي آن ن آن گرفتارم
ي شنيدم و من جواب بيولي باز  گشتم ميبه دنبال آن 

كه ديگر  ام گرفتهي خو جواب بيطوري در اين سرزمين به 
 .دانم يمي را بهترين جواب جواب بي

 .در همين افكار باز به خواب رفتم و باز هم خواب
 

 بخش بيست و سوم
 

خورشيد باالي سرم بود كه بيدار شدم بدون اينكه  تقريباً
خود بلند  يجابيابم به آرامي از  سؤاالتمجوابي براي 

شدم و به اطراف نگريستم ولي اين دفعه در نظر من اين 
انگار نيروي جديدي وارد  .سرزمين خيلي زيبا آمد

 .وجودم شده بود و مرا سرشار از قوت قلب كرده بود

بود شروع به حركت كردم و  آشناتراز جهتي كه از نظرم 
در راه، خود را با مناظري كه تا روز قبل سرشار از نفرت 

 بود؟ اي نشانهزيبا بود و اين آيا  واقعاًم كرد ميود سرگرم ب
 آن رااز كجا  دانم نميراه گاه اين جمله را كه  در
 مكرد مي زمزمهدر درونم  دانستم يم



 
 »ميشواي دوستان بياييد در كنار هم سرشار از زيبايي «
 

احساس كردم كه در  روي پيادهبعد از چندين ساعت 
به  اند حركتنزديكي، گروهي در حال  نسبتاً ي فاصله

همين دليل بر سرعت خود افزودم و به زودي متوجه 
در  ها انسانو صفي طويل از  ام كردهشدم كه اشتباه ن

و باز بر سرعت خود افزودم  .حركت به سويي هستند
رسيدم به اولين  محض بهرا به انتهاي صف رساندم و  خود
؟ آن مرد ديرو يمكه هستيد و به كجا  شما :پرسيدم نفر

حتي به من نگاه هم نكرد تا چه رسد به اينكه جواب 
مرا بدهد ولي من از اين سكوت فهميدم كه او هم  سؤال

خود فكر كردم كه  و بامردگان است  ي دهكدهاهل همان 
با اينكه از مقصد آنها  .بهتر است با اين گروه همراه شوم

هستم  ها انسانولي حداقل مطمئنم كه در كنار  خبرم بي
با اين  ينينش همكه  دانستم يم و تنها نيستم و اين را نيز

در نهايت به دنبال . با تنهايي هيچ تفاوتي ندارد ها انسان
 .آنها به حركت درآمدم

 
 



 بخش بيست و چهارم
 

و تا  ام شدهسه روز است كه با اين جمعيت همراه  تقريباً
و در تاريكي هم به راه  ميا نداشتهبه حال هيچ توقفي 

 كنم يمخود ادامه داديم و من احساس خستگي شديدي 
گروه جا بمانم و  از اي لحظهولي با اين وجود حاضر نيستم 

ديگر در انتهاي صف نيستم  اآلن. دهم ميهمچنان ادامه 
 و گروهي از افراد كه خستگي بر آنها غلبه كرده بود در

 .اند حركتدر حال  تلوتلوخورانعقب و 
همه با هم ولي به تنهايي در حال حركتيم روزها هوا 

و از  كند ميما را خسته  سرعت بهكه  استآنقدر گرم 
كه همه در آرزوي آمدن شب  طوري به كاهد يمسرعت ما 

كه  شوم ميهستند و با رسيدن شب هوا به قدري سرد 
از  توان ميهمه آرزوي آمدن روز را دارند و اين را 

من نيز در ميان آنها در حال پيش رفتن . فهميد ها چهره
 هنوز در من انرژي زيادي براي ادامه هست و .هستم

اميدوارم در چند روز آينده به محلي براي استراحت 
 .برسيم

 
 



 بخش بيست و پنجم
 

ا بدون وقفه در شش روز ديگر نيز گذشته است و م اآلن
از سرپناهي امن  اي نشانهحال حركتيم بدون اينكه هيچ 

 ها خيليو  اند مانده عقب ها خيلي. وجود داشته باشد
 كنم ميولي باز وقتي به پشت نگاه  اند مانده عقببسيار 

 .بينم ميصفي طويل 
ناگهان تصميم گرفتم به جلوي صف بروم تا شايد جزو 

پس  بيند ميمقصد را  هاي نشانهاولين كساني باشم كه 
وقتي به اين . سريع كردم هاي قدمشروع به برداشتن 

تا حدي  ام ارادهم كرد ميسيل عظيم مقابل خود نگاه 
م با كرد ميم و سعي داد ميولي باز ادامه  شد ميسست 

خود را سرگرم  گذشتم ميديدن افرادي كه از مقابلشان 
ان گاهي زيبا و گاهي اين افراد گاهي پير و گاهي جو. كنم

چند روز طول  دانم نميبعد از مدتي كه . زشت بودند
ابتداي آن صف انساني رسيدم و  هاي نزديكيكشيد به 

 .نديده بودم لحظهچيزي را ديدم كه هرگز تا آن 
تمام ما در مقابل چيزي كه به نظر من شبيه عكسي بود 

 بدون اينكه قدمي به جلو برداريم گويي كرديم ميحركت 
آنجا آخر دنيا بود چون ديگر حركتي در آن وجود نداشت 



به  كه درحاليولي چطور اين سيل در حال حركت بود 
وقتي در مقابل آن رسيدم متوجه شدم كه . رفت ميجلو ن

آن عكس در حقيقت دو درب در كنار هم است كه روي 
بسيار زيبا و مشابه كشيده شده  هاي گلهر دو عكس 

يكي از آنها رساندم آن به آرامي  قتي خودم را بهواست 
باز شد و من همراه گروهي ديگر به آن داخل شديم و آن 
به همان آرامش باز شدن، بسته شد و من به جمعتي 

 .ديگر پيوستم
 
 

 بخش بيست و ششم
 

همچنان در مقابل جمعيت در حال حركت هستم و غير از 
گهگاهي  بينم ميكوهي از جمعيت در مقابل خود چيزي ن

و مدتي اطراف  ستديا يبازميا پير زني از حركت  رمرديپ
ولي من  شوم ميو منتظر رفع خستگي  كند يمرا نگاه 

 آن راهمچنان در حال حركتم و جز هدفم كه خود نيز 
 گرفتم باز تصميم بينم ميدر مقابل چيزي ن شناسم نمي

 .خود را به ابتداي صف برسانم پس بر سرعت خود افزودم



من . ايستاد كرد ميناگهان مردي كه در كنار من حركت 
ناگهان در چشم مرد درخششي . اختيار ايستادم يب زين

در يك لحظه . رو به نابودي گذاشت سرعت بهو  درگرفت
آهي كشيد و آن اولين صدايي بود كه بعد از روزها و 

 .شنيدم مي ها سالشايد 
نتظر مرد با صورت به زمين خورد و مانند كسي كه م

ترس تمام وجودم را . ديچيپ يممرگ باشد در خود 
م زني جوان نيز كرد ميهمچنان كه مرد را نگاه . فراگرفت

. جمعيت شروع به افتادن كردند كي كيبه زمين افتاد و 
من نيز از روي ترس، بي اختيار شروع به دويدن كردم و 
به زودي متوجه شدم كه من اولين كسي نيستم كه در 

با تمام وجود  حال دويدن است همه ما در كنار هم
حس  واقعاًيم خود را به ناكجا آباد برسانيم خواست مي

در اين حين  دويدم ميعجيبي بود و من با تمام وجود 
پاي من به سنگي خورد و به زمين افتادم و در اين لحظه 
به پشت خود نگاهي انداختم و ديدم كه موجوداتي در 

وقتي خواستم بلند . هستند ها انسانكردن  تكه تكهحال 
شوم و به دويدن ادامه دهم موجودي با صورتي شبيه 
مردان را ديدم كه در حال نابود كردن جسد مقابل خود 

شكارش  وبيشتر دقت كردم متوجه شباهت ا وقتي. ودب



توقف نداد و  ي اجازهشدم ولي ترس بيش از اين به من 
بلند شدم و شروع به دويدن كردم ولي در  سرعت به

وحشتناكي روبرو شدم  ي صحنهديگر با  اي لحظه
موجودي كه شبيه من بود و با نگاهي خيره مرا نگاه 

 و بهمرا به زمين انداخت به سمت من حمله برد و  كرد مي
من با تمام وجود . سوي گلوي من شروع به حركت كرد

م ولي انگار در آن خواست ميو كمك  زدم ميفرياد 
 .ديشن ينمسرزمين لعنتي هيچ كس صدايي 

كمي از گلوي من رسيد،  ي فاصلهوقتي آن موجود به 
بدنم بود،  سوزاندنحرارت وجود او را كه در حال 

شكاري مغلوب خود را به او تسليم  مانندو احساس كرد 
توقف كرد در آن حال توانستم  اي لحظهو او  كردم
او . عجيب بود واقعاً. در چشمانش خيره شوم اي لحظه

دوباره از مقابل  تمام خاطرات،. نگاهي شبيه سامي داشت
احساس كردم باز سامي در كنار  اي لحظهچشمانم گذشت 

 ها زخمبود كه تمام  يمرهممن است و آن براي من چون 
را شفا دهد در اين حين آن موجود به سمت گلوي من 

را با  شيها دندانحركت كرد و من احساس برخورد 
ولي آن موجود براي دومين بار  گلويم احساس كردم

ايستاد و چشمانش را بست و حركت تندي به سرش داد 



ميل  برخالفدرست مانند كسي كه وادار به انجام كاري 
و بلند شد و در جهتي شروع به حركت كرد  دشو ميود خ

خود را گره كرده بود گويي قصد  يها مشت كه درحالي
من نيز بلند شدم و شروع به . شكستن آنها را داشت

تا باالخره به در ديگري  دويدم ميدويدن كردم و فقط 
 يها بدنرسيدم و به آن داخل شدم و در كنار ديگر 

 .از هوش رفتم و عرقپوشيده از خون و خاك 

 
 

 بخش بيست و هفتم
 

صدايي از صداي پاي . با صدايي آشنا از خواب بيدار شدم
و از صداي پاي برگ آشناتر و با خود فكر  تر فيلطآب 

سكوت . يي چه صدايي داردصدا بيكردم باد هم با همان 
روشنايي بر اين سكوت حكومت  بود وهمه جا را پركرده 

مردم در كنار هم و براي هم در حال نواخواني  .كرد مي
ولي  دندينوش يمو  دنديرقص يمبودند و با صداي پاكشان 

آن  ايآ آن روياي ديگري بود؟ ايآ چطور ممكن بود؟
ديگر تحمل نكردم و با  ؟براي جهنمي ديگر بود يا مقدمه

 نجايا آخر تا كي؟«صدايي سرشار از التماس فرياد زدم 



ناگهان  »خودتو به من نشون بده؟ يلعنت كجا است؟
صدايي بر من حاكم شد و قدرت سخن گفتن را از من 

 كه يدرحالگرفت و اطرافم را آتشي فر گرفت و 
آن به آسمان  يها شعلهو  افتي يموسعت  لحظه به لحظه
من نيز با تمام . درآوردخواست مرا به زانو  ديكش يمزبانه 

م واو كرد ميو او را به مبارزه دعوت  زدم ميوجود فرياد 
و سعي در  كرد مينيز چون اژدهايي بر من حمله 

 .سوزاندن من داشت
اين جنجال مدتي ادامه داشت تا مرا وادار به زانو زدن 

كرد  يا زمزمهكرد و خود را به من رساند و در گوش من 
 يا خوردهبه من بگويد كه من شكست  خواست ميانگار 

بيش نيستم و جز مغلوبي پست در درون، چيزي ندارم 
 يخواه يم ايآ با ما بجنگي؟ يخواه يمآيا  گفت ميانگار 

صداي چون فرياد برآوري؟ من نيز زانو زده بودم و 
به  بود فراگرفتهتمام وجودم را آتش شكست  كه درحالي
م و جز اين، كاري از من داد ميگوش  هايش حرف
 .آمد يبرنم

بر من  بازي خود را با شكارش تمام كرد، وقتي آتش
من در مقابل آن جز بازي  ي ارادهتاخت چنان تاختني كه 

 .نبود تا اينكه از درد به صدا درآمدم يا كودكانه



م خواست ميتمام قوا كمك  و با زدم ميبا تمام وجود فرياد 
و من همچنان  داد ميباز ادامه . نبود بردار دستولي آتش 

م كه تمام كرد مياحساس . پيچيدم مياز درد به خود 
احساس  كم كم. وجودم در حال متالشي شدن است

قتي به آنها نگاه كردم از وكردم، پاهايم ديگر حس ندارد 
آنها جز خميري سياه رنگ و متالشي چيزي باقي نمانده 

بار ديگر خشم بر من غلبه كرد و باز خواستم در . بود
ل آن آتش جهنمي مقاومت كنم و شروع به فرياد مقاب

لعنتي تو فكر « زدم ميزدن كردم و با صدايي بلند فرياد 
آتش  ولي انگار »توني منو شكست بدي؟مي كني مي

كه پيروز  دانست ميو گويي  خنديد ميداشت بر من 
 .درآوردميدان است و اين بار نيز مرا به زانو 

شدن و  سينه و دستانم نيز در مقابل آتش به خمير كم كم
ولي . پستي رضايت دادند و باز از من كاري ساخته نبود

آتش به آنها قناعت نكرد و به سوزاندن ادامه داد تا نوبت 
تنها سالح من را يعني دهانم  سرعت بهبه صورتم رسيد و 

را از من گرفت و باز قناعت نكرد و من هم كه ديگر هيچ 
براي مقابله با او نداشتم چون مغلوبان ِ محكوم به فنا چيز 

م تا اينكه چشمانم نيز رنگ كرد ميفقط به او نگاه 
حال . سياهي به خود گرفت و در اندك زماني تيره شد



ديگر هيچ كاري در كنارديگر كارهايم جز مرگ نداشتم و 
من نيز دعوتش را  و كرد يممرگ نيز مرا به خود دعوت 

 هاي سلول تك تكم و او با آغوش باز از كرد مياجابت 
چند لحظه بعد جز اين سلول . كرد ميبدنم استقبال 

ناچيز از من چيزي باقي نمانده بود و همان سلول حقير با 
بيگانه با خود از خود، بيخود شد و به فنا  اي واژهگفتن 

از  تر پست اي زبالهتمام دوستانش را به  وپيوست و آتش ا
آري اين است و بود تمام آنچه . ديل كردزباله تب

 .بگويم توانستم مي
 

زيبا و  شويم ميدوستان من، ما گاهي غرق در تصوراتي 
ما بيهوده  ايآ كجاييم؟ واقعاًما . گاهي زشت

 اينجا كجاست كه ما در آن پس ؟ايم شده آفريده
 من گرفتاريم؟ آيا ساميِ ما همواره در كنار ما خواهد بود؟

 جزء ميدار يبرمكه  ها قدمآيا اين . كنم ميكه فكر ن
چون  ها تالشم؟ آيا اين كني ميدعوتي است؟ چرا تالش 

فقط سياهي  آن راصدايي در اعماق اقيانوس است كه 
بايد بدانيم تا . ، ولي نه يا شايد آريدانم نميبشنود؟ 
كه انسان موجودي عجيب  ميدان يمما همگي . بمانيم

م از درك آن كني مياست، آنقدر عجيب كه گاهي فكر 



آري انسان خيلي عجيب است ولي نه در تمام . عاجزيم
كه از  گردد يمآنچه كه دارد و در جاهايي آنقدر ساده 

همين  ها جنبهيكي از اين  مكني ميدرك ن آن راسادگي 
اميدوارم روزي اين . ناچيز است كه حاصل يك سلول بود

سلول هم در كنار ديگر دوستان خود سهمي هر چند 
  .اندك در جهان نو داشته باشد

 
و پيروزي  رقصيد ميدر اين حين كه آتش بر مغلوب خود 

صدايي از  درآمد چونبه لرزه  گرفت ميخود را جشن 
من هستم و روزي «درون آن جسد سوخته به او گفت 

خواهد رسيد كه من در كنار ديگر دوستانم موجودي را 
 .»كند ميكه تو را نابود  سازيم مي

  ..آري رسم روزگار چنين استآري رسم روزگار چنين است  
 

 )پايان(


