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 پس از هبوط

 سید محمد صادق کاشفی مفرد

مان یکی نباشد، چون تو آدمی و من بِسَشاید نَ .خوانی ما مخلوقیم. هم من و هم تویی که این سیاهه را می

آدمیزاد، اما با این حال هر دوی ما مخلوقیم. خالق یکیست و هر چه غیر خالق است هم موجودی غیر 

 مخلوق است، یعنی که حتی این زمان لعنتی هم مخلوق است. 

 در سیاره عدن پیش از هبوط،. برسد جا این به کارمان که آن از پیش وقت خیلی. بودم باخبر مان سقوط از

چربد. چه صدایش  گاهی اوقات زور مخلوقی بر مخلوق دیگری می که.دانی  کردم. می سواری می گاهی زمان

 کشد، طور که در طبیعت شما شیری گورخری را به نیش می زدید؟ آهان، یادم آمد. همان طبیعت. همان می

کشید، معموالً. اما در لحظات خاصّی از روزگار، گاهی  زد و ازمان بیگاری می زمان هم بر پشت ما شالق می

به آینده سرک  گرفتم. پریدم پشتش و سواری می چربید. می من به زمان می شد و زور می هم برعکس

دروغ است: پایانی خوشی  ییک چیز در این دنیا که باعث شد مطمئن شوم دیدم کشیدم و چیزهایی می می

  وجود ندارد؛ حداقل نه برای من.

افتادم و چند هزارسال صورتم بر زمین  ها که بر خاک می یعنی حتی همان وقت مان خبر داشتم. از سقوط

در  اشتمهای سینمای شما. د ام بر یکی از همان صندلی دیدم که لم داده شد، خودم را در آینده می مماس می

م، افتادن نور پروژکتور بر رقص دود سیگارش را. در کرد تاریکی سیگار کشیدن مردی از خودتان را تماشا می

به خانه رفت و زنش سرش جیغ کشید که تا آن وقت شب کدام گوری  م که وقتیکرد گوشش زمزمه می

افتاد به  بوده، شیشه خالی مشروب را بردارد و بکوبد بر سر آن هرزه لعنتی تا خفقان بگیرد. بعد نگاهم می

ور  پرده عظیمی که رویش تصویر دارث ویدر نقش بسته بود و به مردی که در سرش افکار کثیفی غوطه

گفت که در سمت تاریک نیرو  ی که برای اولین بار من در گوشش زمزمه کرده بودم، میشد، افکار می

خندیدم، چون هیچ تصوری از  زد، انگار که تاریکی را بشناسد، و من بر حماقتش می مرد لبخند می بپیوندد.

  تاریکی حقیقی نداشت.

تند تکان لبه شنل کالهم را تندآید.  گی میبوی سوخت جهد. دهانم آتشی بیرون میاز کشم.  خمیازه می

آیند چیزی به  خواهد ناسزا بگویم، اما کلماتی که از دهانم بیرون می گیرد. دلم می دهم. شعله خفقان می می

ها و نیازهایش، مثل نیاز به  از بدنم جدیدم بیزارم. از ضعف جز یک مشت اصوات عصبانی و فاقد معنا نیستند.

  کنند. گاه مثل زنگ خطر آن را یادآوری می یهای گاه و ب خوابیدن که خمیازه
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 صفی دراز پیش رویمان است. تعدادمان زیاد است و عرض راهرو کوچک. رقصند. ها کف راهرو می سایه

 اند تنگ قبر پهنای چونادامه دارند.  نهایت بی تا که دیوارهاییاند؛  هایمان از دو سمت به دیوارها مماس شانه

ر افروزد؛ هوا گُ مان بر می هر لحظه آتشی زیر ردای یکی .پیچد یمان در هوا میها نفسعطر داغ  .تاریک و

کشی، من  می نفستو  واکنش سوختن. شود. های پوشیده در زیر ردایمان جاری می گیرد و عرق بر صورت می

 .دهد هر کس به شیوه خودش اکسیژن را هدر می م.شو ور می شعله

کننده است.   عفونی احمقانه! شعله ما کافی بود. آتش بهترین ضدّهد. چقدر د راهروی دراز بوی الکل می

 در جمعیتی سردرگم، و ناشنیده های زمزمه از ملو سیاهی نای در تاریک، راهروی در میرند. امراض در آن می

های سیاه  اند از ردیف دیوارها تصاویری هولوگرامی .اند شنیده همگی فراخوان را ،دانستم می. است گذر حال

 طور صداها. ریزد، و همین الیشان بیرون می های نخراشیده و بدقواره و نور زمردینی که از البه آجر. تکه سنگ

های مصنوعی و مضحک. البد  پیچد. کار مزخرفی است، افکت زده و دردآلود در سرم می های جنون صدای ناله

 اند. ه های ریز را جاسازی کرددر میان دیوار بلندگو

 از که نوری کورسوی زیر درست. شنل کاله و بدون حجاب، بی .مبین می را دلقک پیش رو تدر میان جمعی

 و عجیب قدیمی، قالب همان مثل جدیدش بدن.  ریزد می بیرون براق و تیره سنگی های آجر ردیف الی البه

مثل  .سفید و آبی قرمز، سبز، ،دارد رنگی دسته هر. ندا روییده دسته دسته سرش روی موهای. است غریب

 از. برآید مذبوح کالغی حنجره از که است جیغی آخرین صدای شبیه هایش خنده خندد و صدای ها می دیوانه

اش  . خندهانگیزتر رقت نمایشش به این سادگی و است انگیز رقت ضعفش. کرد خواهی قربانی برایمان که آنان

ایم و قرار است از این سیاره هم  بعید شدهزند. انگار نه انگار به این کالبد جدید ت حالم را به هم می

 بیاندازنمان بیرون.

ها هم  که آن موقع سواری. با این رفتم زمان فهمیدم که می این را اوقاتی می زدگی بدترین مرض است. زمان

دانستم که دقیقا قرار است به چه روزی از آینده سرک بکشم و خودم را در آن لحظه خاص ببینم، اما  نمی

های تازه  هنوز هم این را باور دارم. جای بخیه زدگی بدترین مرض است. آینده همان آگاهی بود. زمان دانستن

ن اکاخانه به جان چشمانم افتاده، اما کم کند و آتش در چشم خارد، کالبد جدید بر ذهنم سنگینی می می

سام جدید همین است. اجعارضه آن جراحی و انتقال به  بدترین ترین زخم است. انتظار کشیدن دردناک

بینیم. از دست دادن این بصیرت، از  شود آینده را نمی مان که بسته می بندد. چشمان مان را می زمان چشمان

حین انتظار. و ندانستن ترس است. ترس  ،دست دادن آگاهی است. فقدان آگاهی جهل است و ندانستن

کنم. نه پشت درب این  ویش را در هوا احساس میپریشانی از آنچه که قرار است بیاید. چیزی در راه است. ب

عصبانی.  ماست. منتظر ومنتظر در سفینه راهرو. نه در سالن دیگر. اما در راه است. نه، ما در راهیم. ارباب 

 پوشاند، نه پریشانی را. همگی بیتابیم. دانند. ردا چهره را می این را همه می
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ریزد و  زند. نور بنفشی بیرون می در خروجی تابلوی نئونی برق میشویم. باالی  تر می به انتهای راهرو نزدیک

. باالی کنم  و درگاه اتاق قبلی را نگاه می گردانم کند. سرم را به عقب برمی کلمه خروجی را در هوا حک می

ها بود. تابلوی نئونی که  ای از میانش بیرون ریختند هم یکی از همین چراغ مان را چون رمه دری که همه

های نامتناهی از تختواب قرار داشت. باالی هر  جا ردیف کرد. در آن ولز میمه اتاق عمل درونش جلزّ و کل

پوشش  احی را درابزار جر رویشان میزهای کوچکی که هم بود و کنارشان گِرد کدامشان سه مهتابی بزرگِ

چون  ها باز کردم، نور مهتابیاستریل، با دقت و تقارنی یکسان مشابه یکدیگر چیده بودند. وقتی چشمانم را 

قدان آن چیزی که از اما فقدان درد بدتری بود. ف ام پیچید، درد در سراسر جمجمه صاعقه چشمانم را زد.

زد و  باالنه پر می ها سبک یان تختروپوش برتن و با ماسکی بر صورت در م فرشته را دیدم.م. دست داده بود

شاید هم  شناخت، شاید صدای جدیدم را نمی اما نشنید. زدم، . صدایشسعی کردم صدایش بزنم .خرامید می

هایم دست  نهروی شا . هایش... بالهایش؛  و بال .زیبا و بود ظریف همیشه مثل خودش را به نشنیدن زد.

 .ه استدش ور  بار دیگر شعله ش درونم که کند، اما نه بیشتر از آت ذق می کشم. جای بخیه ذق می

های زنده  تک گونه منظورم از همگی، تک .شدیم منتقل جدیدی اجسام به همگی. بود سختی جراحی

 درد اما مانده یادگار به برایمان رنگ بد های سوختگی و تازه هایی زخم حاال داشت؛ زیادی درد نژادمان است.

 و دوش نمی جا نخور درد به جدید های بدن این در که اقیانوسی است.  ناشدنی تمام شدرد. است بیشتر هبوط

 از و کند پر خودش از را اکسیژنی کالبد این تمام اگر نیست بعید هیچ ند،ا کرده سرازیر درونمان را آن که حاال

 درد و حسرت سر از وجودم از جایی. چشم از خالی های حفره و گوش و دهان از. بریزد بیرون صورتک این

. از پشت سرمان، از اتاق عمل. باور شوند ها بلند می ناله .کشم می پایین چانه تا را باشلق کاله و د،کش می جیغ

صدای قوم ما اصال.  آید از بلندگوها می. اش حقه است، دروغ است، جفنگ است ها همه این کنم. نمی

 مان اقرار نخواهیم کرد.  ما هیچگاه به ضعف چنین نیست. این

  .چیز آخرین و چیز اولین است، چیز ترین مهم غرور برایمان ،بدانی که است مهم قانون نخست:

قرار  اش چشمی بی که در پیشانی مانند مستطیلی و جعبه شود. مقابل دستگاهی صف کمی جلوتر متوقف می

رسد.  نوبت من فرا می ایستند. زادگان به نوبت مقابلش می سیاه خورد. سو تکان می سو و آن و بدون پلک به این

 ریزد. اش بیرون می عاری از احساس از میان صفحات فلزی زنانه و صدایی

لطفا باشلق را از روی صورتتان کنار بزنید و مقابل  تطبیقی سفینه ابابیل: نامه آیین ازمرحله نخست  اجرای -

 حسگر چشمی بایستید. تکرار: لطفا باشلق را از روی صورتتا...

ای آبی رنگ، با تاللو محوی از  درخشند. اشعه بل در اتاق میدارم. نور و آتش بیشتر از ق کاله را از سرم برمی

 شود. زند و روی صورتم باال و پایین می چشم بیرون می
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راهروی  کاربر شناسایی شد. لطفا از درگاه خروجی به :ابابیل سفینه تطبیقی نامه آییناجرای مرحله دوم از  -

 از درگاه خروجی به راهروی سبکسران هدایت شوید.ربر شناسایی شد. لطفا سبکسران هدایت شوید. تکرار: کا

وزد و سیاهی را  کنم. طوفانی در این راهرو می پیدا میشوم و خودم را در یکی دیگر  خارج می راهرو این از

 تاریکی به نگاهم که وقتی تا حداقل ،است تاریک جا همهکند.  وپال می چون غباری در گوشه و کنار آن پخش

 ها روی شنل الی البه از که رنگی سرخ کورسوی ند؛رقص می هوا در نورانی هایی باریکه آن از پس. نکرده عادت

 گم سیاهی در هایشان، قدم صدای. بیند ها را می آن چشمانت ی،باش زاد سیاه اگر تنها و ریزد می زمین

 با قدر آن شکوه، با و آرام. ملغز می هوا بر تاریکی در من و ندزن می قدم تاریکی در. تق تق تق. دوش می

 اهتزاز به هوا در هایم دوش بر کودکانه تالشی با شود و می عاجز حرکتم پیشگویی از سیاهم شنل که طمانینه

 تنها م؛یرگ نمی اوج آسمان در یاکنم  نمی پرواز. نماند عقب آشفته رقص آن از تا دکن می تالش و دآی می در

. ارشمیدس کشفیات. بمانی معلق آن روی تا باشد کمتر هوا از ات چگالی که کافیست. است شناوری بحث

 .حقیر بشر. فانی انسان

خورد و چون ماری از روی کوه  راهروی سبکسران در انتها پیش می کوهی باالی سرمان به اهتزاز در آمده.

گر با اشبیه سکوی پرتاب یک سفینه است. باید این سیاره را ترک کنیم، احتماال برای همیشه.  خزد. باال می

اگر بنا به  تری برای حل این مشکل بود، اما مان تضاد نداشت، به خاک افتادن راه حل ساده نخستین قانون

اور مثل روم، سبک و شن خریدیم. از کوه باال می سر فرود آوردن بود، این همه بدبختی را به جان نمی

هایی که هم من  بزرگ، مثل همانخواهد. دو بال  . اسمش را پرواز نگذارید. پرواز کردن بال میقاصدک

گشودیم و بر فراز درختان همیشه بهار اوج  داشتم، هم فرشته. در کنار هم بر فراز این سیاره بال می

قبل از آنکه سروکله تو و پدر و  پیش از آنکه اوضاع تغییر کند و به هم بریزد. چیز زیبا بود، گرفتیم. همه می

 پیدا شود. مادرت

شود. در باالی کوه، فضای وسیعی  تر می رود، صدای غرش موتورهای سفینه غلیظ می هر چه جاده باالتر

بینیم.  رویم، دروازه را می داری پیش رویمان است و وقتی از آن باال می است، و بعد سفینه. سطح شیب

شود. بر سر در آن کلماتی  گم می شان در بدنه عظیم سفینه یکر که انتهایای با دو ستون غول پ دروازه

کند و روی  اند. الکتریسیته درون پروژکتور نوسان می به شکل باشکوهی در هوا معلق ییها نوشتهدرخشند.  می

ماند و عظمتش را به  ای لغزش و بعد با همان جالل و جبروت ثابت می افتد. لحظه ها پارازیت می نوشته

 کشد:   رخمان می

 نی و ویرانی رسندشهر پریشا از من به

 از من به رنج و اندوه الیزال رسند
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 کردگان رسند از من نزد سقوط

 لت آفریدگار مرا بر این داشتعدا

 آفریدگاری که مرا با علم ازلی و عشق الیتناهی آفرید

 پیش از من جز ابدیت چیزی نبود

 ماند پس در من نیز جز ابدیت باقی نمی

 1زویت را جملگی رها ساز و اندرآی.گذری، امید و آر که از من می ای آن

 

وارد سفینه آوریم و  شکلک درمیت، کنیم. چون اراده آفریدگار بر سقوط ماس نیشخندزنان از درگاه عبور می

کشاند و  هجو فرزند غرور است؛ غرورمان ما را به آتش می نگریم. قانون دوم: دنیا را هجوآلوده می شویم. می

   ر.لبخندمان آتش را به باد تمسخ

ریزد، شبیه  در آستانه دروازه منتظر ما است. از چشمانش برق آبی رنگی بیرون مینما  اشینی فلزی و آدمم

است که پیش از راهروی سبکسران سرتاپایمان را برانداز کرده بود.  از هر حرکتش   چشم درون آن جعبه تک

ارهای صوتی هوای خارج شده از تخواهد حرفی بزند، اما  می رسد. به گوش میصدای قیژقیژ مانندی 

، صدایی همانند 2بِلیال از پشت شنل آن دهان مصنوعی را طی نخواهد کرد. اش تا لهصاگاه ف هیچ سیلیکونی

دارد.  زند و به سمت ماشین خیز برمی قب میآور. لبه کالهش را ع ست رعب ای خیزد. خنده رعد برمی

کند. چشمان ماشین  سوزد به طرفین باز می می شقوشآغوش مع دستانش را چون عاشقی که در حسرت

رقصد. دستان  سیم و ریزمدارش می های پر از احساس. تناقضی است که در حدقه کماکان هوشیار است و بی

. از میان دهان نیمه آیند در میای کج و کوله  گیرند و لبانش به شکل بوسه اش را قاب می صورت فلزی بلیال

ها حصر در  د و پس از سالیزرگ ، مثل محکومی که از زندانی در تاریکی میجهد بازش آتشی به بیرون می

کنند. آلیاژ پوسته  فلز با هم مالقات می زند. آتش و آفتاب چشمانش را می تجدید دیدار دوباره با سیاهی،

دفاع  ریزد. ماشین مقابل آتش بی شود و مثل کوهی از شکالت مذاب پایین می ماشین در خودش ذوب می

شود، و از آن هیبت  شکند. روی زمین پخش می رود و در هم می . پیکر فلزی در خودش فرو میاست

آور بر روی زمین و چشمانی هوشیار، با سوسویی ملیح و  ماند به جز مایعی چندش روباتیک چیزی باقی نمی

با  3ند. پیمونرسد، انگار که بخند ها صدای خرخر ناموزنی به گوش می رنگ. از میان بعضی شنل برقی آبی

ای که به شکلک در آوردن پدرش  مثل نوزاد حرامزاده دهد و دلقک سر تکان می نگاهی عاقل اندرسفیه

د. از میان بلندگوهای نادیدنی کوب می انش را بر همپرد و دست کند و از سر هیجان به هوا می ذوق می بخندد

 رسد: میان دیوارها صدایی به گوش می

                                                           
1
 دانته آلیگیری، کمدی الهی، دوزخ، سرود دوم 

2
 بلیال، به زبان عبری یعنی دیوی که نماد غرور و استکبار است. یکی از پادشاهان جهنم.  

3
ای است از حماقت نوع  مون، یکی دیگر از ٌنه پادشاه جهنم که در انجیل از وی به عنوان پادشاه خرد و دانایی نیز یاد شده و سوار بر خری که استعارهپی 

 بشر به تصویر کشیده شده است.
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بینی شده نوع بیست و یک در دروازه اصلی. لطفا از محل حادثه فاصله  متعارف پیشهشدار! بروز رفتار نا-

 ...!  بگیرید. هشدار

ها است. قانون شماره  معنی، اولین سنت لعنتی در مذهب کوفتی ماشین تکرار هزارباره یک مشت کلمه بی

شوند احساس حماقت کنی یا از  . همیشه این خطر وجود دارد که باعثکله نزنها سرو وقت با روبات سه: هیچ

 و به سفت کرده باشیها را  ، حتی اگر نیم ساعت قبلش پیچ و مهره شل و ول یکی از آنخودت بیزار شوی

 بوده باشند. نوعی مخلوق خودت

فرد صرفاً  هبرعالقگی منحص خندد. پیمون هنوز هم با نوعی بی ایستد و می با افتخار باالی سر جنازه می بلیال

 گوید:  اندازد و می نگاهی جلوی پایم می اش شانه روی ازبزرگوارانه  تماشاست.در حال 

 قدر بنجل از آب دراومدن؟ که این ها رو داده دست کدوم االغی شه، خط تولید این ماشین قراضه باورم نمی -

 از ما حرارت مقابل خالی آهن فقط که دونه می خری هرتونستن از ترکیب نیکل استفاده کنن.  حداقل می

 . مگه نه عزیزم؟ده نمی نشون کافی مقاومت خودش

ت که از باال گوید که رویش لم داده. معلوم اس ای می جمله آخرش را نه به من، بلکه خطاب به آن زبان بسته

 گویم: ش. با این حال میرَانتظار جواب دادن ندارد، نه از من و نه از خَ کند. به من نگاه می

که، از این  شناسیش می. ولی رونم حق با توئه دیگه. من که به خرد سیاه حکم نمیچی بگم واال، البد  -

 دونی منظورم چیه. تر. خودت می تر، ترسناک ا خوشش میاد. هر چی پر زرق و برقه نمایش

 بره. ما هم سیرک سیارشیم البد. پدرمادر از نمایش قدرتش لذت می  بیآره.  -

حالت که انگار  هویی و بی قدر یک زند. آن خندد و بعد خشکش می میاش با صدای بلندی  مزه به شوخی بی

سوتر دلقک به طرز عجیبی ساکت مانده و با چشمان  اند. کمی آن را از سنگ تراشیده ای باشد که آن مجسمه

 گوید: کند و در گوشش می زند. پیمون  زیر گلوی خرش را نوازش می یکدست سفیدش ما را دید می

زنیم، مگه نه عزیزم؟ دیوار  جاییم باید بیشتر مواظب باشیم که داریم درباره چی حرف می نتا وقتی که ای -

 خواد؟ خواد بعضی از حرفا به گوشش برسن، می موش داره، موش هم گوش. اصال دلمون نمی

ه ک ا درون کمدتان یکی از ما را دیدیادابازی را بیشتر از هر چیزی دوست داریم. اگر روزی زیر تختخواب ی

ه صورت حقیقی . هر چند که آن چهرچکید، نترس. یعنی بترس اش شبیه بزی بود و از شاخش خون می کله

زده شلوارت را خیس کن و چون کرمی پیش  . وحشتما نیست، اما تو این را ندانی و بترسی بهتر است

 ین قانون.آید. چهارم از نمایش دادن خوشمان میمان بلول و عجالتا این را از یاد نبر که  پای

در مقابل دسته رداپوشان رسد.  شود و بعد مرد فوتونی از راه می صدای هشدار برای هزار بار دیگر تکرار می

رقصند. انگار که دستی نامرئی در هوا خاک بپاشد. غبار  اقی در هوا میهای برّ زند. دانه چیزی در هوا جرقه می

تان از ما  ار گرفته حماماست که گاهی اوقات در آیینه بخ ابتدا محو است. مثل تصویریماند.  در هوا معلق می

اشتباه دیده یا توهمی شمت که چ کنی زند و بعد خودت را متقاعد می ای خشکت می بینی؛ برای لحظه می
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مان  تصویر مقابل چشمان گونه که برای خودش ساخته، اما آن تجسم حقیقت دارد؛ همان بوده که ذهنت

وقتی فرآیند جرقه زدن و . شبحی آبی رنگ و زیبا روی شود، حقیقت دارد. تر می ظتر و غلی وقتی که پررنگ

موجودی  شود همین است. رسد، چیزی که در نهایت ساخته می ها به پایان می کنار هم قرار گرفتن فوتون

 .اش، و چشمانش اش، گونه ریزد. از پیشانی از جبینش روشنایی روی زمین می هولوگرامی پیش روی ماست.

 اند. زادگان همین که همه فوتون موجود مقدس و نورانی، هر چند

بینی  ت، امّا با توجه به پیشبا اینکه درصد بروز اعمال ناهنجار در نژاد شما عدد قابل توجهی اس -

بود در نوع بالغ شما بسیار ناچیز  میک و کودکانه بیست و نوعی سفینه احتمال وقوع رفتار نامتعارفمص هوش

بعد و در ادامه این  ، مِندهم هشدار میکرد. به هر حال، اتفاقی است که افتاده. امّا  به صفر میل می و تقریباً

گونه اهمال یا بازیگوشی از شما پذیرفته  انگیز، همواره به دستورات من گوش خواهید سپرد. هیچ تور شگفت

نافذ است؟ صدایم را به وضوح  قدم بگذارم دنبالم خواهید آمد؛ کالممنخواهد شد. در هر مسیری که من 

   شنیدید؟

کوبد و زبان  پا به زمین می ،کنیم از مامانش شکالت اضافه بخواهد در گوشش زمزمه میای که  بلیال مثل بچه

 گوید: جلدوت ناسزا می کند. درازی می

خ ؟ فکر کردی چون از سوراکنیم  چه غلطیهستی که به ما میگی  یارویی اسمت چیه؟ تو کدوم خری -

 دماغت هم نور زده بیرون حق داری به ما بگی چی کار کنیم چی کار نکنیم؟

سرچشمه شکوه که سخنان شیوا و ملکوتی سیرتان نلغزد. من شبحی هستم از آن  اسم من جز بر زبان نیک -

در  -از وی خواهد جوشید و به یادگار خواهد ماند. حال این نماد سیاه را اربابتان نزد من وثیقه گذاشته است

ـ و این اختیار را به من داده تا با نامش، نام وحشت و گیرد  شکل می از نماد لوسیفر میان دستانش تصویری

 درد بر شما حکم برانم. بدین سبب کالمم بر شما نافذ خواهد بود و در صورت امتناع...

 کند: مانند حرفش را کامل می پیمون با صدایی زمزمه

 دهنمون سرویسه. -

 دارد. گوید. حتی بلیال هم از ترس چند قدم به عقب برمی گیرد اما چیزی نمی آتش می عصبانیتجلدوت از 

 خشم ارباب شوخی بردار نیست. همگی از این مسئله باخبریم.

یست که هبوط به وسیله آن آغاز شد و اکنون پس از بارگیری آخرین افراد جای جا سفینه ابابیل است. این -

ارباب  اراده های دیگر، مدتّیست که سیاره عدن را به سمت ارض موعود ترک کرده است. از نژاد شما از دروازه

م به زمین در زمین سٌ تزیین شده باشد؛برای شما شبیه آخرتتان  سفینه کار شما این است که درون این گنه

 جا است. تان همین گه ابدی لخواهید کوفت، چموشی به خرج خواهید داد، جفتک خواهید پراند. اما منز

به هر حال من در این تور جذّاب  -زند نیشخندی می – تره ا. جهنم حقیقی یکم ترسناکج یعنی تقریبا همین

 دوزخ. بازدیدی داشته باشیم از چند دایره هستم و قرار است به اتفاق یکدیگرراهنمای شما 
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دانم چرا ارباب ترتیب  پرسد می میشود،  رویم. پیمون نظرم را جویا می میلی دنبالش می افتد و با بی راه می

شود  باره می کنم، در این گویم دانستن خیلی قطعی است. چیزهایی را احساس می این برنامه را داده؟ و می

، به همان جهنّم. وعی شکلک درآوردن است به عاقبتی که منتظر استهایی زد. احتماال این هم ن تنها حدس

سازیم و داخلش پاپ  وزخی که میعادگاه خطاکاران است پارک شادی میتعبیر دیگری از قانون دوّممان: از د

شان، مکانی که قرار بود  زنیم. ریشخند طغیانگران به تنبیه نبات لیس می فروشیم و آب کورن و پشمک می

 های دوران جوانی. سواری فیل را هم بگذار به پای همان زمان ام از پشمک و چس آگاهی عذابشان بدهد.

افتد. از میان راهروهای تمیز که در گوشه و کنارشان سطل  ا مثل سرایدار شب در موزه به راه میشبح راهنم

اند دایره نخست  کنیم و از دری که باالیش نوشته اند عبور می زباله یا دستگاه فروختن نوشابه خودکار گذاشته

 گوید: شویم. راهنما با صدای یکنواختی می داخل می

 کافر یا به طور کلی داری از دانشمندان کافر یا مخترعان جا محل نگه است. اینجا دایره اعراف  این-

شان به بهبود کیفیت زندگی مادّی نوع بشر بر روی  ی است که با دستاوردهایامّا کافر های ارزشمند انسان

موجودات اند. البته چون  ها تاثیری نگذاشته اند، اما افسوس که بر روی زندگی اخروی آن زمین کمک کرده

ها اجازه داده میشه که بهشون کمپوت بدن. حتی کولر هم گذاشتیم  باحالی بودن و اینا، به بازدیدکننده

غ نشه. امونن تا جهنمشون خیلی هم د ط روزی چهار ساعت روشن میقهای این طبقه هم ف براشون و گرمکن

 هاهاهاها. بٌعدی. برنشون سینمای سه بار هم می ای یک هفته

اش را عینهو خودش تقلید و وسطش  خندد، فقط دلقک است که صدای قهقه اش نمی مزّه جوک بیکسی به 

کند  که تالش می بندد. در حالی گیرد و نیشش را می کند. راهنمای فوتونی خفقان می شیشکی در می

 گوید: جدیٌتش را بازیابی کند، با همان لحن یکنواخت رسمی می

ها و  م. جلوی این در مینوس ایستاده که به دلیل طراحی طبیعی ماهیچهرسی بعد از این به حلقه دوم می-

شود.  ، به نوعی شاهکار روباتیک سفینه ابابیل محسوب میریزمدارهاقسمتهای نَرم تحتانی و از لحاظ کارکرد 

ه کنید تعیین خواهد کرد که جایگاهشان کدام طبق ل او بایستند، به شکلی که رؤیت میکاران مقاب وقتی گنه

 است. 

در آستانه ورود به حلقه دوم موجودی چنبره زده که بدنش مثل مار نرم است و جای سرش هم کلّه زنی 

کوبد و صدایی وزوز  شود. راهنما که دوباره تصمیم گرفته بامزه شود دستانش را به هم می آدمیزاد دیده می

 گوید: رسد و می ها به گوش می مانندی از برخورد فوتون

شه تا بهمون  مون کلی یاقی و گناهکار و عوضی داریم، کسی داوطلب می جایی که تو سفینه خب از اون -

 کنه؟  جوری کار می نشون بده این شاهکار تکنولوژی چه
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کند و صاف صاف زل  بانه راهش را تا جلوی آن موجود کریه باز میزند و قلدرمآ جلدوت به همه طعنه می

با آن زبان نیش کند و  موجود کل قامت رداپوش و گنده جلدوت را ارزیابی مییززند تو تخم چشمانش. م

 آورد. درمیدایره دم مار مانندش را به شکل هفت  مدتی بعد لیسد و را می لبانش

های هوش مصنوعی سفینه است که  ای از توانایی دیدین چقدر عالی مقصد ما رو تعیین کرد؟ این جلوه - 

طور که فهمیدید،  ه حالت چهره حدس بزنه کدوم حلقه باید متوقف بشیم. همونتونه صرفا با توجه ب می

 ی دوزخ علیاست. جایی که ارباب منتظرتونه. مقصد نهایی ما در این تور دایره هفتم یا دروازه

جا میعادگاه شهوترانان است و به  دهد این خندد. راهنما توضیح می شویم و دلقک می وارد حلقه دوم می

 کند. ر تا دورمان اشاره میصفحات دو

 ها قابلیت تعامل با تصاویر تعبیه شده. بینید که در آن های هوشمند را می در اطرافتان نسل جدید تلویزیون -

پذیرن! اگه صداشون کنید واکنش نشون میدن. میتونید  یعنی چی؟ یعنی تصاویر هوشمند و معاشرت

 باهاشون حرف بزنید. باحال نیست؟

عظیم که از زمین تا سقف را  یشوند. صفحات دهد و نمایشگرها به آرامی روشن می میدستش را تکان 

وزد و  اند و درونشان چیزی همانند فیلم ضبط شده از یک طوفان جریان دارد. تندباد عظیمی که می پوشانده

 هایی را دید. شود صورت از میانش گاهی می

ان عاشق و فاسق، دست در دست هم در چنگال بادی جا گنهکار این تصویری است از حلقه دوم. در این -

زنند.  دهند و ضجّه می هایی جگرسوز سر می ها از سر فغان ناله کشاند. آن ها را به هر سوی می گرفتارند که آن

چشند. و  اند، اما در عین وصال رنج فراق را می دست به دست هم دادهانگیز. آنان  عاشقانی با پایانی غم

تونید صداشون کنید، اونها رو با اسم عشق  ، این تصاویر با کیفیت هوشمندن. میتون گفتمطور که به همون

 فرابخونید و بعد جوابتون رو میدن. مثل یک آکواریوم که ماهیاش حرف زدن بلدن! 

 خندد: دلقک می 

 ماهی، ماهی، ماهی رو بخور. ماهی رو خورد. -

هایی که در تلویزیون از  بخواهد تردستی کند رو به یکی از کلّهدهد و انگار که  راهنما به او توجهی نشان نمی

 زند: میان طوفان برآمده فریاد می

آلود، بایست و با من سخن بگوی. آری، چنین است قدرتِ آوای  ای فاسقِ جرّار. به نام آن عشق گنه -

 4انگیز من! محبت

 گوید: زند و می تصویر در جا خشکش می

                                                           
4
 دوزخ، دانته آلیگیری، سرود پنجم 
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کردیم،  آمدی، اگر خالق عالم دوستمان داشت، از درگاهش برایت مغفرت مسئلت میکه به مالقات ما  آن" -

اندازد. حال  بارد و باران که هیچ، خالق بر دعای ما تف هم نمی اما افسوس که به دعای گربه سیاه باران نمی

 "انگیزم مایه عبرت شود. از آنچه تو مایل به شنیدن باشی خواهم گفت، باشد که سرنوشت غم

ی تاریک، رقص نور پروژکتور بر دود را تماشا کنی و سینما همان که دراست   مثل این انگیز است. فتشگ

به جای نگاه کردن به پسر  ناگهان دارث ویدر ها در حال ورجه وورجه باشد، انگشتانت میان پاپ کورن

 بگوید: و زل بزند به چشمانت بچرخاند و سرش را به سمتت ،ناخلفش

نسخه جدید همان همه  "هم نداریمتاریک نیرو به من ملحق شه حرومزاده است، هیچی  هر کی در نیمه"

 .ساکت بودند ناگهان خری گفت خودمان

زنی  مثل این است که واقعاً بتوانی با تصاویر تلویزیون صحبت کنی و جوابت را بدهند. دست در دست تصویر

که دل در گرو عشقی ناپاک نهاده بودند و حاال در حلقه دوم گرفتار  هایی رنگ پریده با صورت زوجیایستاده. 

در تئاتر موزیکال مری پاپینز، هر شب ساعت بیست، سالن کمدی  یکه دارد برای گرفتن نقشاند. راهنما  شده

 :گوید خوان می ، آوازهکند هنرنمایی می الهی

 تلخ است عاقبت گنهکاران. با ما سخن بگویید از سرنوشت، ای نابخردان! تا بدانیم چه -

، همراه با آهنگ گریخته و جسته عصبی های خنده آن میان درخندد و  کند. می دلقک هم با او هم نوایی می

 ریزد: تنها یک کلمه است که از دهانش بیرون می .خواند کالم راهنما ملودی خودش را می

 خورد، خورد خورد خورد. خورد؟ -

 خورد؟ -

مان هم از این این غیب و ظاهر شدنش  های قبلی در بدن .چسبیده گوشم بههان دلقک د لرزم. به خودم می

 این و مانده بود معلق آسمان در که کرد می پیدا شباهت ای پرنده فضله به شد می ناپدید وقتی بیزار بودم.

 نفسش. آید می فرود سرش بر هدیه آسمانی این روزی که باشی تو نکند که انداخت می جانت به را اضطراب

 دوباره. سر من شاشیده بر درست کثیف پرنده. هستم مخاطبش. گذشته کار از کار. دده می تعفن بوی

 :پرسد می

 خورد؟-

همه معطوف در کل حلقه دوم انگار فقط من مانده بودم و دلقک. توجه  .مده می تکان را سرم میلی بی با

پرت و  م.شنو آید. زمزمه محوی از آن را می طرف دنیا میاست. صدایش انگار از آن سخنرانی تصویر گنهکار 

ها. از کل هیاهو  که عشق قادر است حتی قلبی شریف را به سرعت مشتعل سازد و این ه اینرپالهایی دربا

 اش گیر انداخته. دانم که کار دلقک است. مرا در تنهایی رسد می فقط غبار محوی از کلمات به گوشم می

 .خورد آره،- 
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 را ها شعله مخواه می. باشند برافروخته آتشی داخلش که انگار. سوزد می ام معده. آورد می تر نزدیک ار سرش

 .دپرس می کند دکلمه را رازی داشته باشد قصد که انگار آرام، یصدای با. بریزم بیرون را آتش کنم، استفراغ

 خورد؟ رو چی رو؟ چی-

 بیرون صورتم خالی خانه چشم از که نفرتی کردن مخفی پس از شنلی هیچ. مشو می خیره چشمانش به

 .دآی برنمی ریزد، می

 رو گورت حاال شدی؟ راضی. نکرد رحم هم هاش هسته به حتی زد، گاز رو اش همه خورد، رو میوه. میوه -

 .کن گم

 لعنتی چوب اون با. هاش هسته همه با. الالالالی. کرد کوفت رو میوه. هو هو هو هو. خورده رو میوه -

 . دارام دان ریدام دارام. وسطش

 تا رود می کثیف پرنده. ماند می هوا در صدایش از ردی. دنز می غیبش ناگهان طرب، و نوش و عیش همان در

پرده میان ما و بقیه  .آسودگی یا است خشم سر از دانم نمی که مکش می آهی. بشاشد دیگری کسی سر بر

خندد و  خواند و می دلقک رهایم کرده، آواز می واضح و مشخص.رسد،  چیز به گوشم می شود. همه پاره می

 پیچد.  صدایش با صدای عاشق داخل تلویزیون در هم می

کس نداشت.  هیچ از نژاد ما جا بودم. اربابم بالی برای پرواز کردن نداشت، یعنی میوه را خورد. خودم آن

اشت من بودم. فرشته هم به خاطر همین تنها کسی که پر پرواز د کس، غیر از خودم. در میان قوم هیچ

 شدیم. وزنی یکی می کردیم و در همان سبکی و بی عاشقم شده بود. در آغوش هم، در کنار یکدیگر پرواز می

 پیچد:  کار در حلقه دوم می صدای عاشق گنه

 ، دل بدان خوبروی سپرده بودم.قلبم از آتش عشقش مشتعل شده بود

تا از حصار بگذرد و در  هایم پرواز کند شد، خواست از من سواری بگیرد؛ با بالوقتی ارباب از آن باغ اخراج 

از ما خواسته بودند مقابل  تفاوت بمانم. توانستم بی دار کرده بودند، نمی گوش آدم نغمه بخواند. غرورمان را لکّه

آدم را وسوسه  یم.ذیرفتم و از حصار گذشتپ شد. گونه رها می آدم به خاک بیافتیم. این ننگ نباید همین

به  هایش هم رحم نکرد. تمام میوه را بلعید. حتی به هسته کردیم، دست زنش را گرفت و میوه درخت را کند.

ناسزا گفت، مرا طرد کرد، به خاطر  فرشته گفته بودم، گفتم که همراه من بیاید. سرش را تکان داد، نیامد.

دزید، خالقی که دوستش نداشت، نه  ش را از او میخالقی که اختیارش را سلب کرده بود، خالقی که عشق

 بیشتر از من. ولی او را به من ترجیح داده بود، به همین سادگی.

 .دارم ای کز آن بابت هنوز آزرده و جریحه آن عشق را از من ستاندند، گونه

دیگر.  حلقه دوم، دست در دست هم جا در همینرسیدیم.  آمد، در آخر به هم می فرشته نیامد. شاید اگر می

چیز حتی آن طوفانی  هیچ ، امّاچشیدیم هم تلخی فراق را سان که در هر لحظه هم شیرینی وصال را می بدان
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شدیم. پرواز کردن در آغوش  توانست قرارمان را برباید. در آن بی وزنی، قرار هم می وزید، نمی که همواره می

 رفت. و در جهنم هم آن روش از یادمان نمی یکدیگر را در بهشت آموخته بودیم

 .هیچ دردی بدتر نیست که آدمی در دوران ناکامی، زمان سعادت و خوشی قدیمش را یاد کند

 

های دوزخ  رسیم که قرار است ما را تا دروازه می 5گذریم و به قایق فلژیاس های دیگر هم می در ادامه از حلقه

رداب استیکس، مثل برگ درختی هستیم که در چنگال آب متعفن در مخورد.  قایق تکان میعلیا براند. 

 چرخاند. ور است. پارویی در دستان فلژیاس است که با خشم آن را درون مرداب تهی از حیات می جوی غوطه

شکالت را بشکافیم و پیشروی کنیم، پارو به سختی راه خودش را از میان آن  انگار که قرار است دریایی از

 کشد: کند. پیمون چون دانشمندی قدرندیده آه می وده باز میآل دریای لجن

وقتی ضریب ویسکوزیته سیال باال باشد، در مقابل هر نوع تغییرات و جاری شدن مقاومت خواهد کرد. - 

کشه. این  جا خیلی طول می اینطوری رد شدنمون از اینمکانیک سیاالت فاکس، فصل دوم صفحه سی و سه.

 مگه نه عزیزم؟دونه،  رو هر خری می

خورند.  هایی زیر آب به چشم می بدنکند.  دهد، گویی حرف سوارش را تایید می خر عرعری مهربانانه سر می

آن پایین همانند فضانوردی که در تا ابد جسدش در  درخشد. برهنه، با چشمانی که برق خشم درونشان می

گیرد و  صدای یکنواخت توضیحاتش را از سر میراهنما با همان  شوند. جا می خال معلق است، به آرامی جابه

 کند: آورد و به داخل مرداب اشاره می در عین حال دستش را باال می

وار بر ارابه  هایی هستند که در زندگی دنیوی دیوانه بعدی و شماتیک از انسان بینید اشکال سه ارواحی که می-

گاه از لمس نوازش  همواره عصبانی بودند و هیچ دراندند. چون در دنیای عادی و زیر نور خورشی شان می خشم

اند.  والی سیاه، در اندوه و ماتم خفته لهایشان لذت نبردند، اکنون در این گِ مالیم آفتاب بر روی گونه

ها موقع عصبانیت به زبون  شن در واقع همون کلماتی هستند که این هایی که روی سطح آب ظاهر می حباب

شه. منظور همون  به عوان یکی از گناهان کبیره در گفتار نوع بشر ظاهر می آوردن. واضحه که خشم می

فحش و ناسزاست. بله، اون یکی هنوز پلک و دماغ نداره. ممنونم که اشاره کردید. به هر حال باید تاکید کنم 

 ان. های اولیه ها مدل که پارک هنوز کامل نشده و این

کند. دلقک لباسش را باال زده و لبخندزنان روی اجسام  باز میخط مایع زرد رنگی راه خودش را به مرداب 

 شاشد. زیر آب می

ماند. از سرش صدای تندتر شدن حرکت  شود و دهانش باز می ای به این عمل خیره می راهنما برای لحظه

 چرخد. کند و به کندی به سمت راست می ای مکث می بعد لحظهریزد.  های پروسسور بیرون می فن

                                                           
5
 در اساطیر یونان باستان ای افسانهشخصیتی  
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تونید برای اولین بار حصار دوزخ علیا رو ببینید.  هی الیه راست خودتون، تا لحظاتی دیگه میدر منت -

ای باشه از  کم اون قراره استعارهباروهای مستح طور که مشاهده خواهید کرد این حصار بسیار بلنده و همون

. یک گٌرگٌن که به ستادهباالی دروازه مدوز ای دن. ها حین معصیت از خودشون نشون می ای که انسان اراده

اش هست یا  دونم افعی آفریقایی هم روی کله نمی مار روییده. چی جناب دلقک؟ راستش جای مو ری سرش

که خودتون ازشون باخبرید   شه. به هر حال به دالیل واضحی نه, ولی گویا شامل طیف وسیعی از مارها می

م نشن. پس از عبور از دروازه به شهر لوسیفر مردگان باید حواسشون رو جمع کنن که باهاش چشم تو چش

های هفتم تا نهم باقی موندن، اما متاسفانه این تور کوتاه برای شما  خواهیم رسید. با اینکه هنوز دایره

شه چون ارباب احضارتون  رسه و توفیق میزبانی شما تا انتهای این سفر ازمون سلب می جا به پایان می همین

 کرده.

ترسند و ما هم از چیزهای زیادی خواهیم  پیچد. چیزهای زیادی از ما می نامحسوس در هوا میعطر تشویشی 

در میان شنل پوشیده شده، اما مطئنم  بلیالچهره  ترسید، اما مالقات با ارباب در این وضعیت و خشمش؟

ب داد، باید هم از گزد. پس از دست گلی که با آن روبات راهنمای اول به آ رنگش پریده و دارد لبانش را می

: هیچگاه مزه خشم اربابمان را نخواهیم چشید، هیچگاه پنجمبسیار خب، قانون  مالقات با ارباب بترسد.

 ترسیم. مان می جسورانه مقابلش نخواهیم ایستاد، هیچگاه به چشمانش زل نخواهیم زد. ما از ارباب

ایستد. قامت تنومندش را در  زند و راست می ای می آلود ضربه آخرین بار با پارو به آن پهنه لجن یاس،فلژ

خودش  با صدای بمی که در کاله زند و برق می اش های درشت عرق روی سینه دانهگذارد.  معرض نمایش می

 د:کش پیچد، فریاد می می

  جاست دروازه ورود. پیاده شوید، این -

گذارم و  . پا روی زمین میشود یه و خشکی مقابلمان پدیدار مدروازشود.  صدای وزوز درون قایق محو می

دانم دلیلش  ام و نمی دهم. دل آشوبه گرفته شود را به سختی فرو می از شکم به حلقم پمپ می ای که زردابه

زدگی لعنتی. باالی سرمان تمثالی از  یا اضطراب از آن چیزی که در پیش است. زمان های قایق بوده تکان

 زنند: شود و این جمالت چشمک می مدوز قرار دارد که زیرش تابلویی نئونی خاموش و روشن می

 سنگ شدگی! از نگاه مستقیم به چشمان عجوزه جدا خودداری کنید. ! خطر هشدار

بینم که حتی به خودش زحمت  را می کنم و راهنما پشت سرم نگاه میبه  شویم. از دروازه وارد می

سیمی را از درون قایق به نمایشگرش وصل کرده و چیزی  زیر لب با روباتی که دهد. مان را هم نمی تماشای

رسد، شدیدتر از قبل و ناگهان قطع  . صدای وزوز دوباره به گوش میزند ، به آرامی حرف میکند را چک می

 مسیر بار هر که است هوشمندی ماشین قایق فهمم که وجود فلژیاس تزیینی بوده و حاال می شود. می

 آید؟ اش از کجا می اما انرژی کند می طی اش ورودی برنامه طبق را مشخصی

 گیری کنیم، نزدیک یک ستاره شاید. جا قراره سوخت برق، یعنی همون الکتریسیته. احتماالً یک -
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از غافلگیر شدن بیزارم. از این که کسی بتواند فکرم را  پیچد. در سرم می مان پدیای قومصدای پیمون، ویکی 

خشم است که پشت ترس را به  هر گاه ترس و خشم با هم بجنگند، این شوم. بار عصبانی نمی بخواند، اما این

رویم و  اقی میبه سمت ات دهد. قدر نگرانم که مجالی برای خشمگین شدن دست نمی د مالید. آنخاک خواه

افتد. تنگ، تاریک، چیدمان  گذریم و چشممان به همان مدل آشنای راهروها می نگرانم. از درگاه می

درخشد. در انتهایش اتاق گردی است.  ای از آجرها و کورسوی سبز رنگ که در میانشان می ریخته درهم

 م،بند نمی را چشمانماند.  یان رها شدهدفاعم در آن م اند. افکار بی ها دورتادورش حلقه زده فضایی که سایه

 آن .داخل سمت به بایستد، طرف  آن به رو کامال مردمکش که قدر آن. مچرخان می باال سمت به را ها آن بلکه

 و را، دفاع بی های گنجینه. ندا کرده رها وسطش را غنائم ،است برهوتی بیابان بینم. ، ذهنم را میمبین می را تو

 ولی خزیده،ن داخل به ذهنم الی البه از هنوز سارقی جا آن در. ندکن می وز وز هوا در مگسی مثل که افکاری

 ذهنم در. کشدب انتظار باشد شده قایم ای گوشه ها، سایه در مستتر. تواند هر جایی باشد می که مدان می

 از که پادشاهی الیق. خاشاک و خس از است تاجی مثل. دکن می احاطه را سرم دور تا دور م،ساز می دیواری

 حصار از خارج بیرون، آن افکارم از که چه هر. است عاجز گذرد می سرش در که آنچه هر بر حکمرانی

 در چه آن از ارباب نباید. دوش  دیر نباید. مکش می داخل زور به را دچر می شادمانی با خودش برای و مانده باقی

 .دوش  خبردار گذرد می سرم

ای از اتاق به دیگرانی که  گوشه و خزیم می آرامی به. ایستند آرام و سر به زیر می گرد اتاق آن در ها سایه

 آتشی زیرا سیاه، و است دراز ما سایه. سازد می ای سایه نوری هر. شویم جا بودند ملحق می پیش از ما آن

 ردایی کدام هر. دهیم می هدر را اکسیژن سوختن با نه، تنفس با ما. سوختن واکنش. کشد می شعله درونمان

 از نازکی الیه انتظار. هستیم اتفاقی منتظر زیر به سر و خمیده زیرش که سیاه ردایی ،ایم کشیده سرمان بر

 اما د،وش می ملحق جمعمان به رداپوشی هرازگاهی کند. می متصاعدرا  سکوت سرمای از خودش که است یخ

تعجب هم  جای. درس می نظر به زده غم چیز همه سرد، و سیاه اتاق نای در وقت. دارد، هیچ برنمی ترک یخ

 گاه به خوشحالی شهرت نداشتیم. ما هیچ ،ندارد

 و ندرقص می سیاه هایی شمع سر بر قرار بی های شعله کنارش، در که قامتی. ایم زده حلقه قامتی دور جا این در

در مرکز اتاق اربابمان  .داد تشخیصش دوش نمی اول نگاه در که است کرده استتار  ها سایه در را خود در چنان

 را ها سایه و دهد ترینشان. قامت تکانی به خودش می ایستاده. لوسیفر یا همان شیطان. اولینِِ زنادیق و فرومایه

 عقب به رداپوشان. دنز می را یمانها چشم نورش که افروزد میبر ای شعله چنان و درد می تن از جامه مثل

 مشابه، رقصی با سایرین. گذارد را روی صورتش می نقابی قامت. لولد می زمین روی که کرمی مثل. ندخز می

 را این دیدن برای چهرگان بی م،زن می پوزخندی نقاب چشم های سوراخ به. ندکن می تکرار را کار همان

 و پرزرق هولوگرام آن تمام. دوش می محو رفته رفته سرداب تصویر. دده می تکان دستی قامت. ندخواه نمی

پدیدار  سفینه های پنجره. گردند می ناپدید ،شود می شسته باران زیر که نقاشی بوم های رنگ مثل برق
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 و حوالی همان در سوزان ای ستاره و دوردست در سفید نقاطی با ،است الیتناهی سیاهی پشتشان شوند. می

: دکن می پچ پچ ای سایه و موعود سرزمین: گوید می لب زیر رداپوشی. دوش می تر بزرگ مدام که آبی ای سیاره

 آدمیان. سیاره: ماندیش می نفرت با نقاب، پشت من و سفلی دنیای

شوند.  کنیم. صفحات مربعی، هم اندازه و آبی رنگ روی بدنه سفینه باز می نزدیک خورشید مکث می

ا را از شکل گرما به شمایل برق و ر  ا درون خودشان ذخیره و بعدها آنهایی که انرژی خورشید ر فتوسل

 زمین به آور سرسام سرعتی با سفینهانجامد و بعد  کنند. این توقف مدتی به طول می الکتریسیته بدل می

 از پس دوران. نیستیم چهره بی دیگر. ندکش می درآغوشش ها شعله و سوزد می اتمسفرش در. دوش می نزدیک

 را ما. بکشیم آتش به را دنیا آشکارا نیست در روشنایی طغیان کنیم و  قرار دیگر. است رسیده فرا هبوط

 هرگاه دیگر و ،ایم افتاده فرو آسمان اعماق از قاطعانه حکمی با مان همه. ندا کرده تبعید ها سایه به بشر همراه

مالئکه بدبخت.  .ندران می عقب به را ما هایشان اسلحه با وار ماشین مفلوک سربازان آن شویم نزدیک جا آن به

هایمان  ها سفینه گیرد که اگر روزی به سوی سیاره عدن پرواز کنیم و ملک فکری احمقانه در سرم شکل می

شود اگر دختری که عاشقش بودم،  دار می جا خواهد بود یا نه. خیلی خنده را هدف قرار دهند، فرشته هم آن

در سفینه باز  .است آدمیان جهان سوی آن در نهانپ یدنیای ما قلمرو دیگرام بنشاند.  روزی تیری به سینه

دریایی از درختان سفینه ما را محاصره کرده است. بوی چوب سوخته  گذاریم. شود و بر روی زمین پا می می

به  آید. اند به چشم می و در هم شکسته درختان که زیر وزن سفینه خرد شدهدر هوا پیچیده و شاخ و تنه 

ها  آن باالخره کند. پس بینم که در هوا خطی از دود را رسم می فینه دیگری را میکنم و س آسمان نگاه می

ها و نه  نه آن دیگر حیف گرفت. هم ها را ان هبوط گریبان آنفرم هم آمدند، آدم و آن هرزه عوضی.

 باید شایدکند  می پنهانمان که داریم صورت بر نقابی بینید. افسوس که ما را نمی بینند. ما را نمی فرزندانشان

 دانند، می همه که طور همان و دارند، سم ها جن ندفهم می ها آدم همه سر آخر که چون نیم،پا ک به هم کفشی

 .هستند قماش همان از هم شیاطین

 

 چند هزار سال بعد

سالی دانته بود که نیمه شب پایش به آن جنگل تاریک باز شد. جنگل  در میاندر نیمه راه زندگی و درست 

 زیر لب گفت: آمد.  شد. خسته بود، خوابش می تاریک بود و از میان بار و برگ درختان نوری داخل نمی

 در نیمه راه زندگی، خود را در جنگلی تاریک یافتم. -

 پایش به شاخه درختی گرفت و در هوا تلوتلو خورد.

 به خود آمدم و از خواب غفلت پریدم. -

 جغدی در جنگل هوهو کرد و او را از جا پراند.
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انگیز، چنان که یارای وصف حضورم در  آه چه سخت است سخن گفتن، از آن جنگل انبوه، خشن و رعب -

 آن جنگل نیست.

نه آن سفینه باستانی را همان زمان بود که خورشید طلوع کرد و دانته با تابش نخستین انوار صبجگاهی، دها

 که از آن عبور کند، زیر لب خواند: دید و پیش از آن

کردند، طلوع کرده و در  سپیده سحر است. خورشید همره ستارگانی که با درخشش خویش یاریش می -

نخستین صورت فلکی قرار دارد. چون زمانی که عشق الهی در آغاز آن ستارگان به غایت زیبا را به گردش 

 هوا در نامرئی دستی که انگار. رقصیدند هوا در برّاقی های دانه. دز  جرقه هوا در چیزید. در آن میان درآور

 .دز خشکش دانته در جایش ماند و ای لحظه برای. بود محو ابتدا. ماند  معلق هوا در غبار. پاشیده بود خاک

گیرد که در  دارد شکل می توهمی پیش رویش یا دیده اشتباه چشمش که کرد می متقاعد را داشت خودش

 و تر پررنگداشت و هر لحظه  حقیقت تجسم آن اما ساخته، خودش برای ذهنش گاهی، ومیش صبح آن گرگ

 پایان به ها فوتون گرفتن قرار هم کنار و زدن جرقه فرآیند وقتی. روی زیبا و رنگ آبی شبحیشد.  می تر غلیظ

 از. ش ایستاده بودروی پیش هولوگرامی موجودی. بود همین شود می ساخته نهایت در که چیزی د،یرس 

 . چشمانش و اش، گونه از. ریخت می زمین روی روشنایی جبینش

 دانته فریاد زد:

 کیستی؟ آدمیزادی یا شبحی؟ -

 هولوگرام، همان هوش مصنوعی سفینه ابابیل گفت:

 ملکوتی و شیوا سخنان که شکوه سرچشمه آن از هستم شبحی من. نلغزد سیرتان نیک زبان بر جز من اسم -

 .ماند خواهد یادگار به و جوشید خواهد وی از

 زده جیغ کشید: و دانته هیجان 

ونه گچگترین شاعرم! با کمک تو آموختم تو ویرژیل، همان سرچشمه شکوهی...؟ توی استادم! تویی بزر -

 بزرگترین افتخار من است.ای شایسته و زیبا بسازم که این  قطعات موزون را به شیوه

آورد، امّا بزرگوارانه سر تکان داد و به  گفت سردر نمی که هوش مصنوعی از چیزهایی که دانته می با این

گونه بود که  مریدش لبخدی زد و به سمت در ورودی سفینه رفت. دانته هم پشت سرش به راه افتاد، و این

 کرد. و بهشت عبور می ای که از میان دوزخ و برزخ پای گذاشت به جاده


