داستان «او»
چاپ شده در نشریه چوک

از گذشته ى او نپرسيد زيرا هيچ گذشته اى ندارد و از آينده ى او نپرسيد چون نمى داند به كجا خواهد رفت .فقط آمده است
كه باشد .فقط خواسته كه ببيند و بشنود و بفمهمد و در نهايت فراموش كند .پس آنچه بدست مى اورد اهميتى ندارد .فقط مانند
پتكى بر سرش فرود خواهد آمد همين.
پس بايد تنها باشد .نبايد نه كسى را ببيند نه كسى او را ببيند .بايد تنها رهگذر اين حوادث باشد .مى داند كه آنچه مى فهمد از
دايره درك همه خارج است و باز مى داند كه قرار نيست انسان روزى بدرك آنچه او مى فهمد نائل شود  .اصال قرار است
كه نوع بشر در راهى ديگر تكامل پيدا كند راهى با مفاهيم و معناهاى متفاوت ،نه راهی که او در اين کيهان پر از خال می
پيمايد.
پس كسى ست كه در فضا سوار بر سفينه اى سرگردان است .مثل بازيهاى كودكانه از البالى خرده سياركها مى گذرد .مثل
فيلمهاى علمى تخي لى روى سيارات مى نشيند و مثل بودا با تمام جهان صحبت مى كند .ولى باز تنهاست .باز خاطراتش را
رها كرده است .باز نمى خواهد از گذشته اش چيزى بخاطر بياورد .
از بين نورها مى گذرد .از بين سايه هاى سيارات روى اقمارشان .از تابش ستاره ها بوجد مى آيد و البته گاه نيز تنش مى
سوزد.
نورها وقتى از دريچه ى چشمش بدرون او مى تابد او را به خلسه مى برد و او در مى يابد كه اين همه نور سرگردان براى
اولين بار است كه مخاطبى پيدا كرده اند .نورها هياهو كنان از كنار او مى گذرند و او تنها در خال به همهمه اين همه نور
نگاه مى كند .روى خال مى نشيند .چشمهايش را مى بندد و بعد در افكارش فقط دنبال حسى مى گردد كه اين تنها تماس نوع
انسان را با تالطم نور ستارگان معنا كند  .چشم مى گشايد او از لغات فراتر رفته است .چيزى براى گفتن و نوشتن نيست.
لحظه اى آمد و رفت .و او سوار برسفينه به حركت خود ادامه مى دهد .بدون آنكه رد پايى از خود بجا بگذارد.
خواب است و او رويايى مى بيند .نورها روبروى او در گذرند .با هم تالقى مى نمايند .از هم مى گذرند و تصويرى محو،
تصويرى كه بسختى قابل تشخيص است را تشكيل مى دهند .تصويرى كه بمحض پيدايش نابود مى شود .
برمى خيزد .نمى داند چقدر خوابيده است .مدتهاست كه ساعتش از كار افتاده است .
در اين سفينه همه چيز بر عهده ى رايانه هاست .همه چيز بصورت خودكار انجام مى شود .ولى او هيچ حسى نسبت به اين
رايانه ها ندارد و فكر هم نمى كند هيچ گاه حسى پيدا كند .از اين رو چيزى هم در آنها ثبت نمى كند .هميشه به اين فكر مى
كند وقتى روزى روى اين صندلى بخواب رود و ديگر بلند نشود آنان كه سفينه را خواهند يافت او را نيز انسانى تصور
خواهند كرد همانند ساير انسانها ،نه آن تنها رهگذر قبيله ی آدمها كه توانست از معناهاى آنها عبور كند و به واژه هاى
جديدى دست يابد.وا ژه هايى كه حتى براى خود او نيز بى معنا بودند .اصال چه دليلى دارد كه جمالتى بى معنا براى گونه ى
انسان حفظ گردد.اين است كه چيزى در رايانه ها ثبت نكرد .پس چيزى هم در آينده يافت نخواهد شد و اين گونه او را
فضانوردى تصور خواهند كرد كه براى گسترش دانش بشری دست به ايثار زده است و يك تنه سفرى دهشتناك را آغاز
كرده است.
در گذر از حلقه ى زحل وقتى در آماج خرده سياركها بود اول بسيار ترسيد .آنقدر ترسيد كه فراموشش شد قرار بود خود را
در تجربه هاى ناممكن رها سازد .مرگ بود كه در هر برخورد رودررو با سنگها و خرده سياركها بسوى او مى آمد .مرگ

بود كه تلنگر مى زد ولى نمى كشت و چون رايانه ها توانستند سفينه را بخوبى هدايت كنند او روى صندلى نشست و به خرده
سياركها خيره شد و از خودش پرسيد :آيا كسى تا كنون مرگ را از نزديك ديده است؟ ايا كسى روى سياره اى دور با مرگ
ديدارى دوستانه داشته است؟ مثال روى يكى از اين سياركهاى شتابان بنشيند و چاى داغى با مرگ بخورد و با او به شطرنج
بپردازد؟ مطمئنا جواب منفى بود ولى بعد اين سئوال براى او پيش آمد كه مرگ به او چه خواهد گفت؟
كمى دراز كشيد .آيا مرگ توان صحبت كردن دارد؟ مرگ تا آنجا كه او م دانست بى مقدمه مى آيد.اين گونه نيست كه قربانى
را خبر كند .مى آيد و غبارى مى افشاند و مى رود.همين.
پس مرگ توان سخن گفتن ندارد .نمى توان با او نشست و گپى زد.به نظر او سكوت مرگ بسيار دهشتناك تر از خود مرگ
بود.فكر كرد كه اين سكوت مرگ است كه مى كشد و اگر مرگ در لحظه ى آخر كلمه اى مى گفت آنوقت تا بدين حد مشمئز
كننده نبود.تكان سفينه او را بخود آورد .انگار سفينه به خرده سنگى برخورد كرده بود .بايد بيرون مى رفت و ميزان آسيب
را تخمين مى زد .براى او اين آزار دهنده ترين كار بود .آرزو داشت در برابر خال پيروز مى شد .آرزو داشت بدون لباس
ف ضانوردى در خال قدم مى زد .مى خواست بداند نهايت يك سلول يك موجود زنده كجاست؟ آيا يك سلول فقط جسمى ست كه
بواسطه ى فعل و انفعاالت شيميايى حيات پيدا كرده است و حال با كوچكترين تلنگرى همه چيزش در هم مى ريزد؟ آيا بدن
انسان چيزى فراتر از روابط پيچيده سلول ها نيست ؟ آيا ممكن است يادى عميق از آنچه از ميليونها سال پيش بواسطه ى
تكامل از كيهان و حيوان و انسان در نهاد او گذاشته شده است فارغ از انهدام سلول ها در خال ،به حيات خود ادامه دهد و
همچون تابش زمينه كيهانى در تمام جهان انعكاس يابد و هر كس با گوش دادن به خش خش تلوي زيون يادهاى محوى را از
آن چه كسى بوده
آنهايی كه بودند و ناگهان در سكوت مرگ رفتند در درون خود احساس كند بى آن كه بداند اين ياد از ِ
است؟
آهى كشيد .حيف كه چنين چيزى ممكن نيست .پس لباس مخصوص راه پيمايى در فضا را پوشيد و از سفينه خارج شد .سنگ
به گوشه ى جنوبى س فينه برخورد كرده بود ولى آسيبى جدى بوجود نياورده بود .پس تصميم گرفت به سفينه باز گردد كه
ناگهان جسمى بسيار كوچك و به رنگ آبى را در انتهايى دور ديد .زادگاهش بود .زمين .خيلي وقت بود كه به زمين نگاه
نكرده بود .
فكر كرد حاال آنجا چه خبر است؟ هنوز رنگ آبى اش را مى شد ديد و همان نشان مى داد كه زمين زنده ست .شايد كسى
نداند ولى او حاال مى دانست كه زمين موجودى زنده است .نفس مى كشد .مى تواند ببيند .مى تواند حس كند و حاال كه بعد از
سالها دوباره به زمين نگاه مى كرد احساس مى كرد زمين نيز دارد به او نگاه مى كند .احساس كرد زمين دارد صداى
نفسهاى او را مى شمرد .انگار زمين تنها موجودى بود كه انتظار داشت او روزى برگردد .با اين حرفها دلش لرزيد.
خواست بندهايي كه او را به سفينه وصل كرده اند قطع نمايد و همين طور در فضا شناور بسوى زمين پرواز نمايد ولى به
خودش آمد و گفت كه اين قرار خودش با خودش نبود .پس رويش را از زمين برگرداند و آرام داخل سفينه رفت .اندوهناك
روى صندلى نشست و با خودش عهد كرد ديگر به زمين نگاه نكند .او ديگر زمينى نبود .
سفينه فضا را طى مى كرد و پيش مى رفت .او از درون پنجره به اين فضاى لخت و پر هيبت نگاه مى كرد.برهنگی خالء
او را مى ترساند .تا بحال در برابر هيچ چيز به اندازه ى خال احساس نا امنى نكرده بود .
از پنجره به خالء خيره شد .احساس كرد دارد به موجودى نگاه مى كند كه مفهوم انهدام را با خود در سراسر كيهان پراكنده
كرده است .و در تعجب بود كه اين عفريته چگونه مى تواند اين همه ستاره و سياره را درون خود شناور سازد .ايا خالء
صرفا پديده اى بود ناشى از قوانين فيزيك؟ آيا اين قوانين نسبيت عام بود كه به حفظ كيهان كمك مى كرد و يا نه ،همان
احساس عجيب انهدام بود كه بواسطه ى خالء همه چيز را در توافقى شگفت در خود نگاه مى داشت تا زمانى كه انهدام به
سن واقعى خود برسد و همه چيز را از جمله ياد و خاطره ى اين رهگذر را در خود منهدم سازد .از خودش پرسيد راستى
حاال انهدام چند ساله است؟
گذر عمر
در گذر اين همه سال كه او در درون سفينه در گذار از كيهان بود موهايش رو به سپيدى نهاده بود .نمى دانست اين ِ
است يا همان مفهوم انهدام كه او بواسطه حضور در مجاورت خالء به ادراك آن رسيده بود .هر چه بود داشت از درون او
را مى خورد .او و خاطراتش را.

وقتى سفينه از كنار پلوتون گذشت حس كرد كه اخرين وابستگى هايش با زمين گسسته شده است .در نظرش زمين خاطره
اى دور آمد كه فقط زمانى در آن به رشد و نمو رسيده بود .در آن بزرگ شده بود .درس خوانده بود .عاشق شده بود و در
عشقش شكست خورده بود .و وقتى سازمان برنامه ريزى فضايى در اقدامى عجيب تصميم گرفت كه با سفينه ى ويجر
فضانوردى را به فضا بفرستد او چيزى براى از دست دادن نداشت چيزى هم نداشت كه او را به زمين دلبسته نمايد پس در
برابر شگفتى همگان داوطلب اين سفر شد .سفرى كه نتنها بازگشتى نداشت بلكه عمرى تنهايى را براى او به ارمغان مى
آورد .هيچ وقت مصمم تر از روزى نبود كه قدم داخل سفينه گذاشت .و حاال در عبور از پلوتون آخرين رشته ى اتصال
خود با زمين را گسسته مى ديد .با خودش زير لب زمزمه كرد بگذار بگسلد .واقعيت اينجا بود كه او از مدتها قبل ارسال
گزارش به زمين را متوقف نموده بود .چند بار سازمان فضايى خواست با او ارتباط برقرار كند ولى او پاسخ نداد و بعد از
چندى ارسال پيام از زمين نيز متوقف ش د .احتماال فكر كرده بودند كه او مرده است و چه بسا در يادبود اين ديوانه ی
داوطلب ،مراسمى نيز برگزار كرده بودند.فقط خوشحال بود كسى را روى زمين نداشت تا براى او غصه بخورد.
پس درودى گفت به اين آخرين اليه ى منظومه شمسى كه او را از زمين و حتى از انسان بودن خود رهايش مى كرد  .اين
گونه او به آرزويش مى رسيد .آرزوی اينکه رهگذرى باشد جدا شده از نسل انسانها ،كسى كه سير تكامل آدميان را طى
ننمايد و البته مهمترين مرحله براى رسيدن به اين درجه گذشتن از خاطره ى زمين بود .گذشتن از آنچه بود و حاال در گذار
از منظومه ى شمسى مى د يد كه دارد به اين آرزويش نائل مى شود.
پلك روى پلك گذاشت  .حال او مانده بود و يك تكامل كيهانى كه البته با آن هيچ آشنايى اى نداشت .در اين مرحله از زندگى
چه بر سر او خواهد آمد؟ لحظه اى به اين سئوال انديشيد ولى بعد فكر كرد كه نمى توان پاسخى را براى اين سئوال متصور
بود .پس خاموش شد و به صفحه ى مونيتور خيره گشت .حاال فقط او بود و اين رايانه و اين كيهان اليتناهى .در اين اولين
ت تکام ِل کيهانی ،برای او بسيار شگفت انگيز بود كه رايانه ای بايد در كنار او باشد و بعد كه كمى بيشتر فكر كرد به
حرك ِ
اين نتيجه رسيد كه بدون يا رانه اصال امكان رسيدن به اين مرحله وجود نداشت .آيا ممكن بود در انتهاى اين سفر شگفت
انگيز او خود جزئى از اين رايانه شود؟ او به بايتى از هزاران بايت اين رايانه بدل گردد؟ سئوالى بود كه اصال تصور هم
نمى كرد به آن فكر نمايد .چرا بايد رايانه تا بدين حد در زندگى او نقش ايفا نمايد؟ اما حاال مى ديد كه نه  ،رايانه قوى تر و
جدى تر از آن است كه بتوان ناديده اش گرفت .
لحظه اى به ذهنش خطور كرد كه رايانه را خاموش كند .ولى ثانيه اى بعد از انجام آن منصرف شد .اگر رايانه را خاموش
نمايد چگونه سفرش را در اين كيهان ناشناخته ادامه دهد؟ پس پذيرفت كه بدون يارانه ابرانسان شدن امكان پذير نيست.
دوباره به مونيتور خيره گشت و زير لب زمزمه كرد كه اى رايانه ،اى دوست هميشگى.
سفينه در فضاى بين منظومه اى در حركت بود .با خودش فكر كرد تا كجا مى تواند پيش برود؟ آيا ممكن است روزى از
كهكشان راه شي رى نيز خارج شود؟ آنگاه در لبه ى كهكشان چه سئوال هايى به ذهنش خطور خواهد كرد؟ در آن زمان به
وادى تكاملى قدم خواهد گذاشت؟ و بعد فكر كرد كه چند كهكشان وجود دارد؟ صدتا ،هزار تا ،يك ميليون تا ،يا يك
كدام
ِ
ميليارد؟ از اين همه كهكشان سرش سوت كشيد .حتى تصورش نيز ا ندام او را به رعشه مى انداخت.
انگار بزرگى كهكشان و كهكشان ها داللتى بود بر ناتوانايى او و دليلى بر نتوانستن .واقعيت اينجا بود كه بزرگترين كابوس
زندگى اش نتوانستن بود .بارها خواب مار ديده بود .مارهايى بزرگ كه به سمت وى حمله ور مى شدند .دهان خود را مى
گشودند تا او را ببلعند و او هر بار ناتوانتر ازهميشه از دست آنان مى گريخت و بعد از لحظاتى با نفسهايى تند و تنى عرق
كرده از خواب بلند مى شد .در كنار تخت مى نشست  .به ديوار خيره مى شد و آرزو مى كرد اى كاش مى توانست در يكى
از اين كابوسها بسوى مار برود و او را در دست بگيرد و به چشمهايش خيره شود.آنقدر خيره شود که ترسش فرو بريزد .که
رامش کند .ولى هيچ گاه نتوانست و اين نتوانستن بشدت او را آزار مى داد .و حاال تعدد اين همه كهكشان نيز دست كمى از
همان مارهاى وحشتناك نداشت.
در نظرش آمد كه چه بسا اين همه كهكشان ،اين همه ستاره ،اين همه نور ،اين همه سكوت ،روزى به او حمله ور شوند و او
را ،اين رهگذررپ را كه از قوانين بشر تعدى كرده در ميان خود بگيرند و خفه نمايند .چه بسا اين اتفاق مى افتاد .پس در
خاطرش سپرد كه همواره ناتوان است .براى او تعجب برانگيز بود كه چگونه خواب و بيداريش در هم اهنگى کامل با هم،
يك چيز را براى او تكرار مى نمايند .در اين سكوت دهشتناك در ميان خالئى كه او را در ميان گرفته است ،مدتى بود كه

متوجه شده بود رويا و بيدارى او يك شكل را پيدا كرده اند .بيدارى او در احاطه ی كيهان به شكل رويا شده بود و روياهايش
در سكوتى كه مى خوابيد فقط و فقط ياد آور آنچه بود که بر او مى گذشت .پس با خودش گفت نكند اين نيز جزئى از تكامل
او باشد .به ياد روياهايى افتاد كه وقتى روى زمين بود مى ديد ،روياهايى درهم و پريشان و نامربوط كه هيچ مفهومى براى
او نداشتند و هيچ معنايى را تداعى نمى كردند .حاال اما روياهايش شكلى فلسفى به خود گرفته بودند و نمى شد از انديشيدن
در مورد آنها فرار كرد .زمانى روياهايش محلى بودند براى فرار از زندگى و حاال روياهايش زندگى را با فشارى ده برابر
به او تزريق مى نمودند .اين البته او را خسته و فرسوده مى كرد ولى او همه ى اينها را بعنوان جزئى از تكامل کيهانی
پذيرفته بود.
آنچه سفينه در آن غوطه مى خورد و پيش می رفت نيز براى او بسيار عجيب بود .هيچ گاه نمى توانست به آن لفظ آسمان را
اطالق كند زيرا از هرجهت كه به آن نگاه مى كرد يكجور بود .در ضمن او مدتها بود كه تكيه گاهى نداشت .سفينه شايد در
ماههاى اول سفر نوعى مأمن براى او بود ولى حاال بعد از گذشت اين همه سال ديگر شباهتى به هيچ چيز براى او نداشت و
هيچ مفهومى را تداعى نمى كرد .سفينه ،سفينه بود .شايد يك گاهواره كه قرار بود او را به درجه اى ديگر از خود بودن
برساند .چيزى فراتر از آنچه قرار داشت .چيزى متفاوت از نوع بشر .پس بنوعى هم ،سفينه براى او عزيز و دوست داشتنى
بود .
گاهى احساس مى كرد در زهدانى قرار گرفته است .زهدانى كه هيچ مادرى آن را حمل نمى كرد و او همچون جنينى بود كه
كه همراه با زهدانش در كيهان رها شده باشد .آيا كيهان مادر او بود و آ يا او بنوعى اولين كودك زاده ى كيهان محسوب مى
شد؟ و اگر اين گونه بود او كى و كجا قرار بود كه از اين زهدان خارج شود و پا به جهان نو بگذارد؟
در درون اين زهدان چرخى زد .اشياء در نظرش مغلق آمدند .همه چيز پيچيده بود .با خودش فكر كرد انگار دارد اتفاقات
جديدى در اين سفينه ،در اين زهدان مى افتد .به صندلى تكيه داد و به هجوم اشكال غريبى كه به سوى او مى آمدند خيره
شد .با خودش گفت شايد اين آخرين تقالى جسمش براى عبور از انسانيت او باشد .پس بگذار بسوى او بيايد .آخرين سنگر
انسان كجاست؟ آخرين سنگرى كه او را از كودكى برهان د و به بلوغى برساند كه مدتهاست در تمناى آن مى باشد؟ به گمان
مغز او بود و حاال مى ديد كه مغزش در ارتباط با جهان خارج دچار مشكل شده است .او اشيا را مغلق
او اين آخرين سنگرِ ،
مى ديد و اين او را بسيار آشفته و در عين حال شيفته و منتظر می كرد .اين بار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با چشمهايش به آن
همه دكمه كه حاال رنگ مى باختند و ماهيتشان عوض مى شد خيره گشت .چشم چه بود؟ يك ارگان حسى كه فقط نقش ارتباط
دهنده فضاى بيرونى با مغز را داشت و حاال كه براى سالها آنچه او ديده بود فضايي بود تهى ،اين دو چشم زيبا چه چيزى
براى ارائه د اشتند؟ آيا جز اين بود كه سالها آنچه او مى ديد هيچ تغييرى نيافته بود؟ و آيا همه ى اينها بدان معنا نبود كه ديگر
چشم توانايى ديدن اشياء را نداشت و او به ارگان جديدى نياز داشت كه بتواند اعماق را ببيند .زيرا او بخوبى فهميده بود كه
در اين مرحله از حيات كيهانى ظا هر اشيا همه مانند هم است و تا وقتى نتوانى تا اعماق آنها نفوذ كنى و آنجا را ببينى عمال
كور هستى .و او آمده بود تا دوباره متولد شود و كور نباشد .پس آنچه در جستجويش بود مقدور نبود مگر در سايه ى عبور
از ارگان هاى حسى كه اصلى ترين آنها همانا دو چشمش بود.آيا اين سايه هاى درهم كه توازن چشم او را بر هم مى زدند
نوعى نشان از حذف شدن چشم در اين تكامل شگفت كيهانى بود؟
او همه چيز را دوره كرد .نور وارد چشم و از آنجا وارد مغز او مى شد .تا وقتى كه روى زمين بود مغز او عادت به
تنوعى عجيب داشت .همه چيز را مى ديد .از درختان و گياهان رنگارنگ گرفته تا ماشينها و نور معذب المپ ها  .از انواع
و اقسام قيافه ها ،از آدمهای زشت و زيبا وخالصه از هر چيزى كه مى شد در سياره ى كوچكى چون زمين خلق كرد .اما
حاال فقط خالء است و سياهى و سكوتى دهشتناك و گاه بعد از هر چند سالى يك سياره با اقمارش ،و حاال هم كه از منظومه
شمسى خارج شده است مطمئن بود كه تا ساليانى دراز و شايد تا آخر زندگى اش ديگر شاهد هيچ سياره يا ستاره اى نباشد.
پس مغزش نيز ديدن و حس كردن را فراموش كرده است و بنظر مى رسيد بجاى آن نوعى ادراك شگفت درونى جايگزين
شده است .ادراكى كه ديگر احتياجى به حس كردن نداشت و مى توانست بدون واسطه با اين خالء با اين كيهان شگفت انگيز
ارتباط برقرار كند.آيا بواسطه ى اين تغييرات ،نورونهاى او نيز تغيير كرده بودند؟ بسيار خوشبخت مى شد اگر مى توانست
نورونهايش را زير ميكروسكوپ ببيند ولى اين را هم مى دانست كه كم اكان به شكلى عميق به مفهوم حيات وابسته است .او
بايد زنده بماند تا تا بتواند تجربه كند و هنوز تجربه كردن براى او بميزان زيادى به زنده ماندنش وابسته بود .او هنوز
تصورى نداشت كه چگونه اين امكان وجود دارد كه از مرگ بگذرد .چرا که مرگ هنوز براى او مهم ترين اتفاق و مفهومى
بود كه او را با حقيقت انسانى اش متصل مى كرد.خاطرش آمد كه چه بسيار مرگ انسانها را ديده بود .و مرگ چه آسان همه

چيز را نابود مى كرد .آن قدر سهل و ممتنع بود كه بنظر مى رسيد از هيچ قانونى پيروى نمى نمايد .شايد براى همين بود كه
بعد از گذشت اين همه هزار ه از رشد و تكامل انسان ،اين گونه ى مترقى هيچ شناختى از مرگ نداشت .و حاال اين سئوال
براى او پيش آمده بود كه پس از مرگش كه بنظر نزديك هم مى آمد چه بر سر كالبد بى جانش خواهد آمد.به تك تك اندام
هايش نگاه كرد .به دستانش .به پا هايش .در آينه به چشمهايش خيره شد .داخل دهانش را نگاه كرد .چه بر سر همه ى اينها
خواهد آمد؟ سئوال سختى بود چون هيچ ايده اى براى پاسخ دادن به آن نداشت.
سفينه آرام در حال طى مسير بود اكنون ده سالى مى شد كه منظومه ى شمسى را پشت سر گذاشته بود .ديگر مرگ را نزديك
ت بى حركتى خشك شده بودند .بشدت الغر شده بود .اما ذهنش در درجه
مى ديد .پايان نزديك بود .اندام هايش از حدت و مد ِ
ى اعالى حدت بود و بى وفقه در آنچه پشت سر گذاشته بود و آنچه به دست آورده بود پرسه مى زد .آيا واقعا او به جواب
تازه اى براى خود و براى گونه ى انسان رسيده بود؟ آيا صرفا مردى نشده بود با انبوه سئوال ها؟ با همه ی اين سوالها او
ايمان داشت كه سر آخر تكامل كيهانى رخ خواهد داد .
اين روزها كه ديگر اندامهايش به سختى تكان مى خورد و مرگ را مى ديد كه ذره ذره دارد وجود او را مى خورد همه چيز
به ذهن او حمله ور مى شد .بعد از سالها خاطرات كودكى به سراغش آمد .اينكه در محله اى شلوغ بدنيا آمده بود .اينكه
خانواده اى بزرگ داشت و اينكه سالها بود با برادرها و خواهرهايش قطع ارتباط كرده بود و هيچ اطالعى از آنها نداشت.
و اما «او» .او يا همان خاطره اى كه هم لذت بخش بود و هم آزار دهنده ،خاطره اى كه حاال بعد از گذ شت  ٥٠سال تمام
وجودش را به لرزه مى انداخت و حتى هنوز هم از به ياد آوردن او دلش به درد مى آمد كه چگونه به آن سادگى از دستش
داد .او ،او ،او ،او كه مى توانست تمام وجود او باشد .همانطور كه او تمام وجودش بود .چقدر مغرور بود كه آن گونه او را
از خود رنجاند.
يادش آمد اولين بار كه او را ديده بود صبحى بهارى بود .در صف اتوبوس دست او به دستش خورده بود و او يك لحظه باز
گشته بود و او را نگاه كرده بود .چه چشم هاى زيبايى داشت و او عاشق چشمهايش شده بود .ابتدا او به او بى توجه بود .اما
پس از مدتى اين پسر چموش كه ول كن قضايا نبود نظر او را به خود جلب كرد .مدتى نگذشت كه آنان دو دوست صميمى
شدند دو دوست جدا نشدنى و هر چه مى گذشت ارتباط آنها عميق تر و عميق تر مى شد .دختر به او وابسته شده بود و ديگر
زندگى بدون او برايش معنايى نداشت.
قدم مى زدند .در كناره ى دريا قدم مى زدند .در كنا ره ى رودها قدم مى زدند .در كناره ى زندگى قدم مى زدند و با هر قدمى
قلبشان در هم تنيده تر مى شد .
يك روز كه با او روى تخته سنگى نشسته بود احساس كرد اگر قلب او نتپد قلب او نيز نخواهد تپيد .اين چگونه حسى بود كه
از همه چيز عبور مى كرد و او را در هم مى فشرد؟ چگو نه حسى بود كه از مرگ نيز عبور مى كرد؟ در اين حس شايد
مرگ نيز معنايى نداشت .و او حتى راضى بود كه براى او بميرد .قرار بود دستهای آنها در هم تنيده شود .قلبهايشان نيز .اما
ناگهان داستان ويجر پيش آمد و اينكه يكى بايد برود .البته يكى بايد برود تا هم ببيند .هم گزارش دهد و هم در آخر ماجرا
بميرد .يكى بايد برود .و او در ابتداى تنيده شدن با او تصميم گرفت كه برود .يك حس عميق از كودكى درونش بود كه او
را به رفتن ترغيب نمود .هميشه دوست داشت يك رهگذر باشد .كسى كه عبور كند .كسى كه نباشد .كسى كه برود ،برود تا
ببيند آخر اين دنيا كجاست آيا مى توان حباب اين جهان را شكست و دست برد به آنسوى جهان و از فراسوى هرچه بود
چيزى ديگر را بيايد و با آن اخت شود؟ او را دريابد؟
دختر بر روى همان تخته سنگ نشست و گريه كرد .ساعتها التماسش كرد كه نرو .ترا به خدا نرو .به چشم هاى من قسم
نرو .به آن روزى كه دستت به دستم خورد .به ساعت هايى كه دست هم را گرفتيم .به همه ى اينها قسم نرو.
ولى او از روى تخته سنگ بلند شد و رفت .با هزار توجيه كه دختر او را فراموش خواهد كرد .اتفاقى كه هيچ گاه نيفتاد و
حاال مى فهميد چه انتظار و توقع وحشتناكى بود.

براى اولين با ر آرزو كرد بميرد .اى كاش نبود و اين افكار به ذهنش هجوم نمى آوردند .ولى زنده بود .زنده فقط به اين اميد
كه به معنايى شگفت دست يابد .معنايى كه او را حتى از خاطره ى آن دختر رها سازد .سفينه در خالء معلق بود و او چسپيده
به صندلى در انتظار واقعه اى نامفهوم .
مطمئ ن نبود چه مدت در اين حالت نشسته بود .يك روز دو روز يك سال دو سال و يا  ...آيا خالء و اين بى وزنى از رشد
سلول هايى كه در حالت عادى مى توانست جسم و روح او را زنده زنده بخورد جلوگيرى كرده بود و يا نه اين توانايى
عجيب مغز كه خود را به تنها ارگان متحرك او بدل ك رده بود موجب تضمين زنده بودن وى گشته بود؟ احساس مى كرد
مغزش بسيار بزرگ شده است  .انگار تمام سفينه را اشغال كرده است  .يادش افتاد زمانى دست و پا داشت .ولى حاال در
استحاله اى عجيب تمام اين اندام هاى به ظاهر اضافى در مغزش جذب شده بودند و او تبديل به حباب بزرگى شده بود تشكيل
شده از يك ماده ى لزج با نام مغز .تكان كه مى خورد اين ماده ى لزج خود را روى صندلى مى كشاند و نمناكى خود را به
همه چيز تحميل مى نمود .هر بار كه در آينه نگاه مى كرد بيشتر به اختاپوسى شباهت داشت كه اندامهايش را بريده باشند.
براستى آيا او تكامل يافته بود يا نه ،اين خالء ،اين سفينه ،اين بى حركتى ،او را بدل به موجودی انحطاط يافته كرده بود؟ مى
توانست در آينه وراى اين ماده ى لزج را ببيند .نورونهايش را مى ديد كه چگونه بزرگ شده اند .آكسون هايش را مى ديد كه
چون ريسمانهايی دراز از يك سو به سويى ديگر ادا مه يافته بودند .و دندريت ها كه همچون ريشه هاى درختان سرگردان در
ميان مايع بين سلولى شناور بودند .همه ى اينها به او تصوير دهشتناكى را مى بخشيد كه بيشتر به يك استحاله ى بيولوژيكى
شباهت داشت .نورونهايش را مى ديد كه با چه سرعت برق آسايى اطالعات را جابجا مى كردند .اطالعاتى كه او هيچ گونه
دسترسى اى به آنها نداشت و انگار ناخود آگاهش دور از چشم او در حال تلنبار كردن اطالعاتى بود كه او در طول تمام اين
سالها جمع كرده بود.گاه احساس مى كرد اين نورونها ،اين موجودات دهشتناك قدرت تفكر را از او گرفته اند .گاهى يادش
مى رفت كه نامش چيست ،از كجا آمده است ،براى چه آمده است و گاهى نيز در اندوه گذشته فرو مى رفت .در اندوه او كه
حاال شايد مرده بود و شايد در هنگام مرگ نيز به او فكر مى كرد .
به نظر مى رسيد اين موجو ِد جدي ِد لزج سكان هدايت همه چيز را در دست گرفته است  .انگار خود را امپراطور اين سفينه
ى كوچك مى داند .و او خنده اش مى گرفت كه مگر در اين سفينه ى كوچك ،در اين فضاى بين ستاره اى كه هيچ جهتى
ندارد چه چيزى مى توان يافت كه اين ماده ى لزج ،اين مغز سوداى حكمرانى بر آن را دارد؟
هر چه بيشتر مى گذشت احساس مى كرد ناخودآگاه عجيبش دارد خودآگاهش را نابود مى كند و او فقط گاهى مى توانست
بخودش بيايد و فضا و سفينه و آنچه اتفاق مى افتاد را نظاره كند .يك بار كه چشمهايش گشوده شد متوجه شد مونيتورها در
حال نشان دادن برفك هستند .اول بنظرش آمد رايانه ی سفينه خراب شده است ولى مدتى نگذشت كه نوعى الگو را در اين
برفك مشاهده كرد  .برايش خيلي عجيب بود  .از پنجره ى سفينه نمى شد چيزى را مشاهده كرد ولى بنظر مى رسيد اين
الگوى به ظاهر پارازيت ،سمت و سوى خاصى ندارد و از تمام كيهان به گوش مى رسد .توانايى اش رو به انتها بود ولى
متوجه شده بود كه اتفاق جديدى در راه است و او بايد براى ديدن اين اتفاق كه شايد آخرين حادثه در زندگى عجيبش باشد
زنده بماند.پس پلك روى پلك نهاد .او به استراحت نياز داشت .
زمان گذشت و او دوباره پلك از پلك گشود.صداى خش خش واضح تر شده بود و حاال مى شد الگوى مشخصى را در وراى
اين برفك ها اين خش خش هاى آزار دهنده تشخيص داد صفحه ى مونيتور گستره ى وسيعى را نشان مى داد .پر از بر
آمدگى و فرو رفتگى .اما نكته جالب اينجا بود كه اين الگو در تمام جهات يك جور بود .انگار كل كيهان اين نمايش را برگذار
نموده بودند .اين چه بود كه در اين لحظه هاى آخر زندگى او را احاطه كرده بود؟
به مخروطى شباهت داشت كه همه چيز را در بر مى گرفت .انگار او ،خاطرات و جهان از درون اين مخروط سر به
بيرون باز كرده بودند و همانند يك آتشفشان آنچه در طول ميلياردها سال در كيهان تلنبار شده است را به بيرون پرتاب مى
نمودند .آيا او به نقطه ى آغاز جه ان رسيده بود؟
هشيارتر از هميشه بود .آنچه روى مونيتور مى ديد صفحه اى بيضى بود با رنگهايى كه پررنگ و كم رنگ مى شدند .گاه
رنگ مى باختند .از پنجره ى سفينه به بيرون نگاه كرد .كيهان در حال شكستن روى او بود .اين تابش زمينه ى كيهانى بود
كه از هر سو به او هجوم مى آ ورد .دانست نداى آغاز را شنيده است .روى صندلى تكانى خورد .به نظر مى رسيد از آن ماده
ى لزج خبرى نيست .از آن ناخودآگاه ويرانگر نيز خبرى نبود .همه چيز در هوشيارى محض به سر مى برد .او در تعادلى

عجيب با جهان خارج قرار گرفته بود .ديگر او نبود ،جهان بود .جهان نبود ،او بود .چشم معنايى نداشت .گوش معنايى
نداشت .او از درون مى ديد و جهان نيز او را مى ديد .آرام نشست .آنچه منتظرش بود در حال اتفاق بود  .صفحه ى بيضى
شروع به كوچك تر شدن كرد انگار مى خواست او را در بر بگيرد .سرش را بسوى مونيتور برد .صفحه ى مونيتور در
حال جان گرفتن بود .صفحه ى بيضى او را در بر گرفت  .احساس كرد جهان در حال كوچك شدن است و به اندازه ى او
كوچك شده است .به هر سو كه نگاه مى كرد هجوم تابش زمينه ى كيهانى بود كه بسوى او مى آمد و او در كره اى كه
نمايانگر آغاز بود به سختى نفس مى كشيد .كم كم ديد دارد قواى ذهنى اش را از دست مى دهد .همه چيز در اعوجاجى
هماهنگ او را در ضربان خود سهيم مى كردند .پلك هايش بشدت سنگينى مى نمودند و آرام آرام روى هم مى افتادند .فهميد
كه اين آخرين حضور اوست .پلك هايش فرو افتادند .كره مغلق بسرعت كوچك و كوچك مى شد  .در هجوم سر سام آور ماده
و انرژى فقط يك بار خاطره اى دور او را به خود آورد .او را به ياد آورد كه در صبحى بهارى براى او دست تكان مى داد.
ديگر هيچ .همه چيز در هم فرو افتاد .مغزش در چرخشى شديد محور تفكرش را از دست داد .چشمهايش نگريستن را از
دست دادند .سكوتى محض بر همه چيز حاكم شد و بعد از كسرى از ثانيه ناگهان همه چيز منفجر شد و او دوباره به خود آمد
و تاللويى شديد شامل اولين طليعه هاى زندگيش را ديد :وقتى بدنيا آمد ،وقتى كودك بود ،وقتى به دانشگاه رفت ،وقتى دستش
به دست او خورد ،وقتى عاشق او شد و وقتى فهميد على رغم گذشت زمان هنوز عا شق اوست.اين تكه هاى مهيج زندگى در
انفجار بزرگ از هم دور و دورتر مى شدند.
****
آرام سفينه را در ميان گرفتند .اين اولين نشانه از حضور يك تمدن فرا زمينى بود .با دقت تمام درب سفينه را گشودند .يك
صندلى در ميان سفينه بود .با تكه هايى از استخوان بر روى آن و جمجمه اى كه روى آنها قرار گرفته بود .از حالت جمجمه
هنوز مى شد مبهوت بودن صاحب آن را فهميد .انگار حادثه اى شگفت و ژرف را شاهد بوده است .در جستجوى درون
سفينه چيز زيادى نيافتند .حافظه ى رايانه بمرور زمان از بين رفته بود .تنها نشان از صاحبان اين تمدن يك لوح طالئى بود
كه مرد و زن جوانى را نشان مى داد كه با صورتى خندان براى مخاطبين احتمالی شان دست تكان مى دادند.

