
دانست ساعت چند است. دیگر هیچ  خبر مرگ پیرترین را به گورکن دادند. کسی نمی که بود  های شب نیمه 

ها بود که دیگر کسی ساعتی ندیده بود.  شد گفت دیگر هیچ ساعتی وجود ندارد. سالمی کرد.  ساعتی کار نمی 

بود که داشت  دانستند. ساعت از آن کلماتی می روز و شب را های این نسل دیگر درکی از زمان نداشتند. تنها بچه 

 شد؛ چرا که دیگر معنایی نداشت. فراموش می 

ها از مرگش مدت زیادی نگذشته بود. جوان خوشبختانه . فقط به گورکن گفته بودند که پیرترین مرده است

کارهایی  نی در کار نبود. تنها . قانون نبود. دیگر قانوتا مطمئن شوند زنده هستند   زدند همیشه به پیرها سر می 

 . زود باخبر شدن از مرگ پیرها هم الزم بود. ند شد که الزم بودانجام می 

گورکن دیگر چیزی نگفت.    «فقط مرده است.: »گورکن پرسید که پیرترین چگونه مرده است و پاسخ شنید که

 خودکشی نکرده است.پیرترین مثل پیرترین قبلی . »فقط مرده است« یعنی مرگ طبیعی بوده

آورد. تا همین چند سال پیش طوفان  آمد و بوی تعفن را با خود می . طوفان از سمت جنوب می در راه بودطوفان 

دادند. گورکن قبال  تنها بوی تعفن و گند و کثافت می  هااما دیگر دریاها و اقیانوس شد با بوی نمک شناخته می 

 اقیانوس... یا دریاچه؟ دانست آب نزدیک اینجا دریاست یا می 

 چه نیازی به دانستنش داشت؟ دانست.ها را هم نمی دیگر حتی فرق میان این 

ها پیش با پیداکردن چندین  گورکن در گودال وسط تشکش که فرم بدنش را گرفته بود گیر کرده بود. سال 

ا به خاطر داشت و  استفاده برای خودش تخت ساخته بود. از معدود کسانی بود که تخت رتشک کهنه و بی 

ی غرورش بود  دوست داشت تخت داشته باشد. تا همین چند سال پیش همین تخت زوار درفته و فکسنی مایه 



خوابیدند. همه روی زمین می  تمام کسانی که تخت را به خاطر داشتند مرده بودند. اما دیگر اهمیتی نداشت.

پوشاندند تا رویش را با کمی برگ و علف می چیدند و  حتی قبل از خوابیدن روی زمین یک الیه سنگ می 

خطرتر  خوابیدند. اینطوری کم هایی را دیده بود که نشسته می ها گورکن بچه کم زخم نشوند. البته تازگی دست

 بود. 

د و گورکن آن قدر زنده مانده که این را به  کنگفتند انسان خودش را با هر چیزی سازگار می ها می آن موقع 

ته مادرش این را قبول نداشت. گورکن دیگر آنقدر پیر شده بود که این حقیقت را به چشم ببیند.  الب چشم ببیند.

تری که خبر مرگ  خیلی بیشتر از او با این زندگی سازگار بودند. جوان تیح ترهاجوان  کرد.مادرش اشتباه می 

 پیرترین را برایش آورده بود کمکش کرد که از آن گودال بیرون بیاید.

استفاده بودند،  های فنردار دنیا دیگر بی تمام تشک با حسرت به تختش نگاه کرد. دیگر قابل استفاده نبود.  گورکن 

رسید تمام  دانست باید چگونه تعمیرش کند. به نظر می چرا که تمام فنرها بیرون زده بودند و کسی نمی 

 ر درمان.تعمیرکارهای تشک در وقایع ابتدایی دنیای جدید مرده بودند. پس از کاد

کند. پیرترین از کسانی بود که تا شانزده سالگی در  برداشت. باید هر چه زودتر گور می  ی کلبه بیل را از گوشه 

کرد. بعد هم که آن چیزها اتفاق افتاد و دنیای پیشین به کل نابود شد. او همیشه همه  دنیای پیشین زندگی می 

هفت یا  هایی که تا کردند. حتی جوانترها باور نمی کرد. جوانکرد و از دنیای پیشین قصه تعریف می را جمع می 

خود گورکن هم از   کرد.کردند. گورکن اما باور می کردند باور نمیالگی در دنیای پیشین هم زندگی می هشت س 



ها تا هفتاد  آورد در دنیای پیشین اکثر آدم ساله بود. به خاطر می  سیزده پیرها بود. وقتی آن چیزها اتفاق افتاد 

 سال از پیرها بود.  هس وماندند. اکنون در دنیای جدید گورکن با بیستسالگی زنده می 

بیل  د، برای همین گورکن بود. توانست با بیل کار کنکمرش را به سختی صاف کرد. او تنها کسی بود که می 

هر روز دنبال بیل جدید  همگی . عمری برایش نمانده باشد رسید دیگر زیاد و به نظر می   زده و کهنه بودزنگ

توانستند به همین سادگی یکی پیدا  باارزش بود و احتماال نمی طبیعی بود. بیل  کردند.گشتند اما پیدا نمیمی 

دانست بیل  چه کسی می  . رددا نو و بهتری  شدند به جمعیت دیگری بپیوندند که بیلکنند. در نهایت مجبور می 

 کوین دنیای قدیم باشد؟ارزش بیت در این دنیای جدید هم 

توانست به نسل  کوین چه بوده و نمیانست بیت د. گورکن دقیق نمی استکوین هم از آن کلمات مرده بیت

ی ریاضی باارزش بوده است، اما حتی  کوین در اصل یک معادله بیتآورد که جدیدتر توضیح دهد. به خاطر می 

گفت  قط می ترها فکر کنند که او نادان است برای همین فخواست جواندانست. نمی خودش هم معنی این را نمی 

 ترین غذای دنیاست.کوین خوشمزهکردند حتما بیت ها فکر می باارزش بوده است. بچه 

کردند تا کسی گرسنه نماند. گرسنگی  ها به هم کمک می غذا هم در دنیای جدید مهم است. تمام جمعیت

 مساوی با مرگ بود. نه تنها مرگ خود فرد گرسنه، بلکه مرگ تمام جمعیت.

کردند  ترها همیشه میان خودشان یکی را به عنوان مخبر انتخاب می جوان  ی پیرترین رفت.به دنبال مخبر تا کلبه 

ی  چندین بچه  تا به پیرترها سر بزنند. مخبر امشب ده ساله بود و احتماال اصال دنیای پیشین را ندیده بود.



دنیای جدید    کردند. مرگ درزدند و جسد پیرترین را نگاه می ای کلبه را کنار می قد با کنجکاوی در پارچهقدونیم 

ترسیدند. مرگ دیگر تنها کنجکاوی  آورد چرا مردم دنیای پیشین از مرگ می ترسناک نبود. گورکن به خاطر نمی 

ها، چه اتفاقی برای خود  انگیخت. پس از مرگ، پس از سبزشدن پوست و پس از پر شدن بدن از کرم را برمی 

 افتد؟انسان می 

 رود؟ جا می کسی که روزی آن بدن از متعلقاتش بوده ک 

دانست بهشت  گفت. نمیها نمی رود. در دنیای پیشین شنیده بود. البته به بچه دانست. به بهشت می گورکن می 

 کجاست.

 ها دربیان. اینجا نباشید. برید یه چیزی بخورید. برید کنار ببینم. االنه که کرم -

های آخر دنیای پیشین هیچ  ماه ها همان اتفاقی بودند که دنیای پیشین را تمام کرد.  ها خطرناک بودند. کرم کرم 

این بود که چند ماه آخر دنیای پیشین آمار مصرف غذا چندین برابر   فرقی با روزهای عادی نداشت. تنها تفاوت

کرد. برعکس، همه الغر  کس وزن اضافه نمی هیچ ، ولی خوردند شده بود. همه گرسنه بودند و همه زیاد می 

 ها هم قلمی شده بودند. چرا کسی تعجب نکرده بود؟ ترینشدند. حتی چاقمی 

ها نفر مردند. تنها مشکل این بود که آن  پایان دنیا از یک روز معمولی شروع شد. مثل هر روز دیگری، میلیون 

ها، پرستارها، بهیارها، خدمات، ا بیرون زدند و تمام دکتر هها اول از سردخانه زمان غفلت در دفن عادی بود. کرم 

. دنیا بدون کادر درمان نتوانست زیاد دوام بیاورد. خوشبختانه زود  خوردند کادر اداری، بیمارها و همراهان بیمار را 



فهمیدند که جسد را باید پیش از آنکه سه ساعت از مرگ بگذرد دفن کنند. فقط و فقط دفن. سوزاندن جسد  

 سوختند.ها نمیتاثیری نداشت. کرم 

ها هر چه که بودند، در بدن  ها جسد پیرترین را برداشتند و با گورکن به سمت گورستان رفتند. کرم دوتا از جوان 

ها خوردند. کافی بود کرم های دنیای پیشین غذا می کردند. برای همین همه باید چندبرابر آدم همه زندگی می 

کرد از کدام مسیر بیرون  زدند. فرقی نمی حلق باال بیایند. البته اکثر اوقات از شکم بیرون می گرسنه شوند تا از 

آور و کریه بود. گورکن شنیده بود چندین نفر با دیدن این صحنه سکته  ای چندش بزنند، به هر صورت صحنه 

 کرده و مرده بودند.

شدند. او هنوز  ها باعث پیری زودرس می د. کرم کرهای گورکن درد میمسیر سرد و نمناک بود. تمام استخوان 

ای برایش نمانده بود.  دانست. بدنش نحیف و پیر بود. عضله وچهار ساله نشده بود اما بدنش این را نمی بیست

های  سو شده بود. سرفه هایش کمموهایش تقریبا ریخته بود و آنهایی که مانده بود هم سفید و نازک بودند. چشم 

 رد. کوحشتناکی می 

 ایستاد: »امروز یکی از شماها باید گور بکنه.« 

ها ترک خورده بود  هایشان گود. لب هر دو ایستادند. یکی دختر بود و دیگری پسر. پوستشان کدر بود و دور چشم 

 زیبایی و زشتی معنا نداشت. همه فقط بودند.  . گی بودقد هر شوقی برای زند فاشان فروغو چشمان بی 

 میرم.کار من رو به عهده بگیره. من پیرم. به زودی می شماها جوونید. فقط هفده سالتونه. باید یکیتون   -



 دم.« دختره گفت: »من انجام می 

 کنم.« ی بعدش هم من امتحان می پسره گفت: »دفعه 

دانید که، قبل  می .  و به راهشان ادامه دادند. گرگ و میش بود. شاید هم نبود. همان روشنی دروغین قبل از صبح

های اول دنیای جدید از  ی کوچک مشغول بازی بودند. گورکن سال کند. چند بچه از آنکه خورشید واقعا طلوع 

کرد. دیگر اینطور نبود. قبول کرده بود که بشریت این است. نسل بشر در هر وضعیتی به  ها تعجب می دیدن بچه 

 دهد؛ حتی اگر هر مادر بالفاصله پس از زاییدن بمیرد. زادوولد ادامه می 

ها او را  زایند. تنها همین نیست، اگر نوزاد را به موقع بیرون نکشی کرم نان در گور می در دنیای جدید تمام ز

آید که مادر و نوزاد با هم بمیرند. در این مواقع اطرافیان تنها روی جسدهای  خواهند خورد. زیاد پیش می 

یز برای یک زندگی  انگ شود کرد. در دنیای جدید تولد شروعی غم ریزند. کار دیگری نمی جان خاک می نیمه 

 بخش.و مرگ پایانی آرامش آور است بار و چندش نکبت

شد. های اب قدیمی بیرون کشیده می اند. معموال در هر گورکنی بخشی از لوله ای مشخص کرده هر گور را با لوله 

 ها نبود. مثل خود دنیای جدید، مملو از لجن و تعفن.البته به جز لجن و تعفن چیزی در آن 

طول کشید تا مکانی خالی و مناسب پیدا کنند. گورکن پس از پیدا کردن مکانی خالی مختصات حدودی  کمی 

 قبر را مشخص کرد: »باید یه گورستان جدید پیدا کنیم.« 



 شه از قبرهای قدیمی استفاده کرد؟« دختره پرسید: »تا چند وقت نمی

ها اون زیر زنده  شه. کرم ل پیش کندن هم نمی شه. حتی اولین قبرهایی که ده ساگورکن سری تکان داد: »نمی 

 موندن.« 

 ایم که زمین جا برای دفن کردن داره؟« پسره جسد پیرترین را کناری انداخت: »پس فقط تا وقتی زنده

 گورکن سری تکان داد. 

 شه از شرشون خالص شد؟ هیچ جوره نمی  -

. وقتی زیرخاکن یه چیزی دورشون  اما سریعن میرنمی ها توی نور خورشید  گورکن کمی فکر کرد: »ببین، کرم 

کرد. نه اینکه همیشه اونجا باشه ها! اگر  دارن. مثل یه ماهی قدیمی. قبلنا یه ماهی بود که توی خاک زندگی می 

کشن. اون چیزی که دورشونه با نور  شون می تونست توی خاک زندگی کنه. یه چیزی دور خودآب نبود می 

 سوزونتش...« می کنه، نور خورشیده که یره. آتیش کاری نمی خورشید از بین م

 پس اگر قبرها رو باز کنیم و فرار کنیم چی؟  -

گورکن سر تکان داد: »شش هفت سال پیش یکی سعی کرد این کار رو بکنه. من روی درخت بودم، خودش  

شدم دو روز صبر کنم تا کرما بمیرن.  روی زمین. یه قبر رو باز کرد ولی تا بیاد فرار کنه کرما خوردنش. مجبور 

 تمام مدت باالی درخت بودم!«



 دختر اخم کرد: »باید یه راهی باشه. اینجایی که هستیم غذا راحت پیدا میشه. حیفه بریم.« 

 ای نیست.« هایش را به هم مالید تا کمی گرم شود: »چارهگورکن دست 

کار  کند هوا روشن شده بود.  راشده ص مشخ گور اطراف دختره بیل را برداشت و شروع به کندن کرد. وقتی کامل 

کردند. دنیای جدید زیاد  ها معموال تنها قشری بودند که کار بدنی می گورکن ریخت. سخت بود و عرق می با بیل 

 شد. نهایت باید چیزهای سنگین حمل می  نیازی به کار بدنی سخت نداشت.

کسی که به   کردند. این قانونی نانوشته بود. به کسی کمک می کمکش نکرد. در دنیای جدید نباید   هم کسیالبته  

 آمد برای خودش و جمعیتش خطرناک بود. تنهایی از پس کارهایش برنمی

شد فرد  ی خوبی بود. معلوم می کردن نشانه تالش کرد.  کرد. او تالش می با این وجود گورکن با افتخار نگاهش می

 او دیگر پیرترین بود.  اش برسد.توانست با خیال راحت به پیری میپذیر است. گورکن حاال مسئولیت 

 خوره. شکمش تکون می  -

 پسره گفت. شکم جسد مواج بود. سبز هم شده بود. گورکن اخم کرد: »هنوز زوده. هنوز سه ساعت نشده.« 

ریخت. با  ک می های عرق درشت و تیره بود و از صورت کثیفش روی خا. قطره زددختره با تالش بیشتری بیل می 

 میرن.« کنم. اگر تو بمیری کل اونا می »گورکن، تو برو. من می  صدایی لرزان گفت:

 شه. تو به کندنت ادامه بده.گفتم زوده. گاهی اینطوری می  -



ها تمام امعاواحشای داخلی را بخورند. اگر به این  کشید تا کرمدروغ گفت. هرگز اینطوری نشده بود. طول می 

شد. پسره به  های روی شکم جسد هر لحظه بیشتر می لنگید. موج سرعت خورده بودند یعنی یک جای کار می 

 ی سینه رسید.وضوح نگران بود اما چیزی نگفت. موج کم کم از شکم باال رفت و به قفسه 

 گورکن، برو.  -

ی جسد بکن. تا جایی بکن که وقتی دراز  گورکن به حرف دختره توجه نکرد: »ببین، قبر رو قشنگ اندازه

کشیدی توش نوک دماغت با سطحً قد دوتا پا فاصله داشته باشه. اگر توش وایسادی نهایت تا گردنت باشه. اگر  

 یشتر باید بکنی. فهمیدی؟« هات هم سطح زمینه بوایسادی و دیدی شونه 

 دختره چیزی نگفت. پسره سر تکان داد: »فهمیدیم.« 

گورکن بیل را از دختره گرفت و مشغول بیل زدن شد: »بذار خودم بکنم. شما برید. این خیلی زود داره کرماش  

تونن  من رو می فردا اینجا نیاید. اگر کرماش بزنه بیرون فقط کنم. ببینید، تا پس زنه بیرون. من خودم می می 

 میرن. فهمیدید؟«فردا می های منم تا پسبخورن. وقتی دیگه غذا نباشه بیشتر از یه روز دووم نمیارن. کرم 

 دختره سر تکان داد: »فهمیدیم.« 

 ساعت بیرون بزنن. شاید بدتر شده. بعدا بیاید چندتا گور آماده بکنید.  3ها زودتر از قبال نشنیده بودم کرم  -

 کنی.« »خودت می دختره گفت: 

 گورکن سرش را بلند نکرد: »شاید بمیرم.«

 فهمیم. اگر کسی مرد چی؟ ولی ما تا دو روز نمی  -

 ها باشید. تو! مچه دیگه کی پیره؟ این که مرد حاال من پیرترینم. فقط دو روز مراقب این بچه  -



 گورکن شو. باشه؟« به دختره نگاه کرد. دست از گور کندن برداشت: »محض رضای خدا تو نزا. تو  

 زان؟ من بلد نیستم.« دختره پرسید: »چطوری می 

 هیچ کاری نکن. فقط قبر بکن.  دونم. منم نمی  -

 باشه.  -

گورکن به جفتشان نگاه کرد: »حاال برید. تا دو روز دیگه هم نمیرید. بعدش بیاید بیل رو ببریدا! حاال من اگر  

 اید. فهمیدید؟«زنده موندم میام، ولی شما اصال دنبالم نی

کرد  لرزید. گورکن سعی می نه دختره و نه پسره چیزی نگفتند. فقط رفتند. گورکن به کندن ادامه داد. جسد می 

خواست طوری حرف زده بود انگار برایش اهمیت نداشت و خیلی شجاع بود. اینطور نبود. نمی  نگاهش نکند.

 دن مشکل بود. بمیرد. در واقع مردن مشکلی نبود، زنده زنده خورده ش 

رسید. به خودش مسلط شد.  ها میصدای برخورد فلز با فلز شنید. هنوز زیاد نکنده بود. نباید به این زودی به لوله 

 سعی کرد بفهمد بیل به چه برخورد کرده است. بیشتر کند.

ن شده  های زیادی زیر زمین مدفوبا دیدنش روی زمین افتاد. سقف یک فولکس بود. در این ده سال ماشین

ها را راند اما دیگر نه سوختی  شد ماشینبودند. در دنیای جدید دیگر ماشینی وجود نداشت. چند سال اول می 

. سبز خیلی  راند می بود و نه ماشین سالمی. فولکس را به خاطر داشت چرا که مادرش یک فولکس همین رنگی 

 مبهم به یاد داشت.گرمایی  آورد. تنهای مادرش را دیگر به خاطر نمی رنگ. چهره کم 

شناسی بود و از همان روزهای اول فهمید بشریت  او متخصص انگل مادرش روزهای اول دنیای جدید دیوانه شد.

دیگر به فنا رفته. تالشی برای بقا نکرد. حتی تالش کرد خودش و دخترش را بکشد. موفق نشد. البته تا لحظات  

 ه زنده خواهد بود. ی آیند بشریت نهایت تا هفته آخر باور داشت که 



بقای بشریت باشد.   یه غریض  بودن انگیزعجابااما گورکن ده سال دیگر هم زنده ماند تا خود شاهدی زنده برای 

 توانست بکند؟  میرد. خندید. بلند خندید. بیل را در آغوش کشید. دیگر چه کار می البته او هم خود امروز می 

آمدند. آرزو کرد که کاش سکته  ند و به زودی بیرون می کردی جسد را سوراخ می ی سینه ها داشتند قفسه کرم 

 شدن زنده بود. بعد مرد و به بهشت رفت.  زنده خورده کند اما اینطور نشد. تا اواسط زنده 

 ها بود. باالخره فهمید بهشت کجاست. بهشت خوابی طوالنی بدون ترس از کرم 

ها را  های گورکن سابق بیرون کشیدند. استخواناستخوانسه روز بعد، دختره و پسره برگشتند و بیل را از میان 

 .عمق دفن کردند و چهار قبر آماده کندند در همان قبر کم 


