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اتاق خوواب را عاوال کورد و از    کشید. ایستاتیس از خواب بیدار شد و جاذبه  بود و هوا کمی به روشنی می 02:02ساعت

حالت مالق گاهایش به زمین چسبد. سی ساعت بود که راه رعتن را تجربه نکرده بود. برنامه اجرایی امروز او را، سولول  

 کرد که بر مبنای اتوماسیون کالس دلتای سبز نوشته شده بود. اش مشخص می بنیادی آخرین نرون مغزی

باشود کوه دوردازش را بوه  وورر لمواریتی حسوابی از مجموو           می 0202انسانهای دلتای سبز قانون ماندگاری به سبک 

 کند. میلیون ساله انسانهای دیشین بررسی کرده و به  ورر تصویری به نقطه خاکستری ارسال می 11رعتارهای 

کورد. در  ثانیوه انجوام داد و بورای سوی سواعت آینوده برناموه ریوزی          02/2220ایستاتیس با خستمی تمام دوردازش را در  

ساعت شب بود و حرکت در ساعار شب تنها با الکترون هوای نووری میهموان     02ساعت روز و  02سرزمین دلتای سبز 

تواند تحرکی داشته باشد و ایستاتیس چوون   میسر می باشد. در  ورتی که هرکس در ذخیره سازی خود موعق باشد می

 نست حرکت در زیر نور ماه را به تصویر بکشد.توا عرمان ذخیره سازی را اجرا نکرده بود، قاعدتاَ نمی

گور او   میروس که سیمنال درخواست ایستاتیس را دریاعت کرد از ذخیره اللکترونهای نووری خوود بوه بخوش دوردازش     

 ارسال نمود و نرونهای جدیدی برای اوایجاد کرد.
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کردنود.   کردند و از تشاشاار آن تمامی سلولهای سلیکاتی خود را شوار  موی   مدار ماه را ر د می02آن شب تا ساعت 

کردند. نیمه دوم سوی سواعت بورای تموامی اهوالی سورزمین        کی کی هر دو برای یک دوره حیار سی ساعته را آغاز می

 دلتای سبز دوره ذخیره سازی و تجدید انر ی بود.

ایستاتیس و میروس زاویه بازتابش خود را برای این دو دوباره تنظیی کرد. میروس که عردا میهمان داشت خانه هوشمند 

از دوستش درخواست کرد تا وی را جهت برنامه های عردایش کمک کند. آخر در سرزمین دلتای سبز مایحتاج غذایی 

 کردند.ر ارگانیک مصرف میدادند و به  ور را با استفاده از جهش  نی در شرایط مجازی درورش می

کرد، دالس ارتباطواتی بوا    اداره ثبت احوال رباتیک که بک آپ دوم انسانهای جاماه دلتای سبز را در خود نمهداری می

 های غذایی مربوط به مراسی عردا را درون داالیشماه مواد قرار داد.آپ سیروس و ایستاتیس ارسال کرد و دانه بک

ها گی شده  دا عر ت بود، میهمانان خانه میروس جمای از رباتهای بودند که اذهان اولیه آنساعت تا مراسی عر00حدود 

بودند و سالها در انتظار ور ن اولیه خود بودند و از این جهت عقط به بخشی از قابلیت های گذشته خود آگاهی داشتند. 

ساله شان از سیروس استفاده 02دردازش عمر حتی برخی از این رباتها که از هوش مصنوعی نسبی برخوردار بودند برای 

 کردند می
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نهواد. سنسوورهای  وب نموای      کرد و به دوره سی ساعته شب دوا موی   های روز را سپری می ایستاتیس آخرین  دم ثانیه

 کردند. های الزم را برای ایجاد شرایط شب اعالم می محیط به آهستمی آالرم

عالئی حیاتی داشت و شوبها هووش مصونوعی ربواتیکش در مراکوز دیتاسونتر       در دنیای ایستاتیس روزها او به شکل اولیه 

 مرکزی جای داشت.

که میزان دردازش در دنیای ارتباطی بین هر کدام در جاماه انسانی شوهر دلتوای سوبز بوا مشوابه رباتیوک او        قابل ذکر آن 

 نماید. قاعده استفاده می ارتباط مستقیی دارد و دهنای باند و بزرگی دیتابیس در مرکز دلتا سنتر از این

ثانیه ماطل شده بود و در این مدر زمان آالرمی 20/2ایستاتیس امروز در هنمام عبور از خیابان نیرولند دشت چراغ قرمز

ای کوه در   را ذخیره کرده بود که از تقابل  ربدری مدل رباتیکش با یک تصویر دنج باودی از از سولول بنیوادی غن وه    

 ستماه بین المللی رو به باز شدن بود جلوگیری کند.آزمایشماه عضایی در ای

ثانیه نیمه شب بود و خواب از چشمان ایستاتیس ربوده شد بوود. غن وه در حوال رشود در نمایشومر روبوروی       02ساعت 

تخت خواب ایستاتیس با مصنوعی رقصی سینوسی داشت و بوی آن از طریق سستماتیک به سامانه ایستاتیس ارسال می 

ود که ایستاتیس از اتصال به شبکه ارگانیک گلها محروم بود و دلش گرعته بود. بوی مست کننده گل سرخ شد. مدتها ب
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اتصال به دیتا سنتر را باال میبرد و ایستاتیس عارغ از اینکه میزان اتصال او در سی ساعت بادی روز دچوار اخوتالل    ههزین

اتیس را حلقه کرد و با ارسال یک عایل  ووتی او را بوه   چشمان ایست شود، شبکه مجازی  دای آعتاب با یک آالرم می

 را به گوش مجازی ایستاتیس رساند وجد آورد و سیی دالبی اطاق شار ماروف حاعظ

 گل در اندیشه که چون عتنه کند در کارش                    عکر بلبل همه آنست که گل شد یارش

و مشابه رباتیک او تاریف نداشت خنده بود و گریه، چون در چنوین حوالتی   تنها بخشی که در دنیای ارتباطی ایستاتیس 

دیتا سنتر به  ورر مشخص هنگ میکرد و این لحظه همان لحظه بود. قطرار اشک در چشمان ایستاتیس تصویر گول  

بدین جهت گر رادچار اختالل کرده بود و  داد. دیتا بیس ارسالی از طرف ایستاتیس حاعظه موقت دردازش را شستشو می

ای می رسوید کوه    های کد شدههای قدیمی برای جایمزین کردن دیتای مشاب مراجاه کرد ولی هم نان به عایلبه عایل

 شد. هی کدام باز نمی

به ناچار ایستاتیس خود عایل یک موسیقی که متشکل از باران عشق به نوازنودگی جوواد ماروعوی بوود را ارال نموود توا       

 شبکه منهدم نمردد.
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هوای  گری ره همه چیز به حال خود برگشت ولی این بار خود ایستاتیس بود که هنگ کرده بود چون عالوه بر جلوهدوبا

 .دغدغه بود، کشانده بود سال قبل، آن زمان که این حاالر بی 02گل نوای دیانو او را به 

هوای   موجی که تصویر ماهیچکید و  بوی کاهمل مرطوب و شرشر قطراتی که از گلدان بر حوض ننه علی به دورن می

سرود، اما چه سوود.  کرد و  دای خش خش برگهای خشکی که زیر دای ننه علی قصه رعتن را می حوض را راه راه می

شوود وبقیوه    های آن زمان که تنها باضی از آنها باز می هایی است با عرمتهای قبل عقط عایلاست و از سال 0202امروز 

شود اما نه به دستور ایستاتیس، بلکه به  ورر آتوران در هنموامی کوه مونیتوور بوه     ن میهای اگز آتورابه  ورر عایل

 آزارد. کرد و این همیشه ایستاتیس را می ورر استندبای به بخش اسکرین سرور اقدام می

ای قودیمی را از  هو داد تا بهانه دیدن عایلبا این همه تغییر، ایستاتیس گاهی از اوقار خود را در حالت استندبای قرار می

 دست ندهد.

کامنت میروس، ایستاتیس را متوجه گذشت چندین ساعت استراحتش نموود و بوا عاوال نموودن سیسوتی  ود جاذبوه در        

حالت مالق قرار گرعت و سنسور برنامه را به حالت شبانه تغییر داد و از این لحظه ور ن رباتیک ایستاتیس به حالت عاال 

 ا مورد کنترل قرا داد.عالئی حیاتی و ارتباطی او ر
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سونتر دوردازش    های عکوری ایسوتاتیس مسوتقیما بوه دیتوا      کردند و نرون دیوارهای  وتی از انتقال سیمنالها جلوگیری می

ای بود که برای ایستاتیس دیش آمده بود، به هموین   وزنی و خلسه شد و در حین اتصال مشکل ا لی حالت بی متصل می

شد، گوذارن   های متمادی که به  ورر دکر ایجاد می دردازش به حد کاعی نبود و عایلدلیل میزان دیتاهای الزم جهت 

 نمود.سی ساعت حالت شبانه را برای ایستاتیس دشوار می

شود و حجوی ایون دیتوا سونمینی       کوی  وبط موی    عریی در ثانیه با عرمت یونی 22تصاویر ذهنی ایستاتیس در قالب مدیای 

های های نوری و اسانسهای عطری، حجی دادهای از بستهوه این دیتا در کنار مجموعهکرد باال دردازش را دو چندان می

غیرقابل دردازش را اعزون می کورد ایسوتاتیس از دنیوای محاسوبه رباتیوک مودرن خوود خوارج شوده بوود و ایون حالوت             

اطالعوار و وایت    خطرناکی بود، دهنای باند موجود قدرر انتقوال نداشوت و کلیوه مسویرها بسوته شوده بوود و انفجوار        

وزنوی و در   ایستاتیس را در مارض خطر قرار داده بود و ادامه این روند  مشکل آن بود که ایستاتیس در این حالوت بوی  

%را 122تمامی دیوارهای  فحه نمایش روشن بود و کنتورل سونج عودد   حال و هوای غن ه و بلبل و... خال ه این جور 

 داد. لت سوخت نشان مینشان می داد و حرارر دردازشمر را در حا

در این لحظه بود که کامنت میروس برای دومین بار به  ورر ملودی سیمنالهای ایستاتیس را بیدار کرد و خوشوبختانه  

کرد و چوه اتفواقی    و ایت دیتا سنتر رابه حالت تاادل برگرداند. ایستاتیس هنوز نفهمیده بود چه خطری او را تهدید می



 

 
11 

های او و ایستاتیس دچار کانفینگ  اتفاق نادر دالسی را دریاعت کرده بود که از تقابل نروناعتاده است. میروس در یک 

 شده بود و این موجب نمرانی او گشته بود که به طرز شمفت انمیزی از این عاجاه جلوگیری کرده بود.

بوا کنتورل تموام     ایستاتیس دوباره در حالت  د جاذبوه بوه خوواب رعوت ولوی ایون بوار طبوق عرموان خودکوار سیسوتی و           

 های رعت و برگشت که او را از حالت تاادل خارج نکند. سیمنال

توانست کنترل اختیوار عورد بورای خوارج      سیستی به قدری هوشمند بود که عرد ر ا به حالت تاادل برساند ولی هرگز نمی

ی قبلی و مشابه ایسوتاتیس  شدن از حالت تاادل را به دست گیرد و بدین سبب ربار ور ن ایستاتیس همیشه با عاکتورها

آورد، ممر درحالتی که بین این عاکتورها تناقضی بود، در این حالت بود کوه   های جدید را  ادر و به اجرا در می عرمان

گشت و ایسوتاتیس بوا لبخنود     شد و ناخود آگاه از حالت تاادل خارج می دقت عمل ور ن رباتیک وی دچار مشکل می

 گرداند. تاادل بر می ور ن رباتیک خود را به حالت

های ایستاتیس و میروس جهشی در دیتا سونتر  وورر گرعوت کوه جوز بورای ایسوتاتیس و         آن شب بر اثر تقابل سیمنال

میروس برای احدی شناخته شده نبود و آن الکتروداده هایی بود که از جهش  نی آن دو، در قالب یک عایل دیکومتری 

یروتیس بود. میروتیس اولین داده ذهنی خود را بوا آزمایشوماهی در ایسوتماه بوین     ایجاد شده بود. این عایل دیکومتری، م
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ای خود را درگیر کورده بوود کوه بوه زبوان زمینیوان بسوتر رشود و          المللی به اشتراک گذاشته بود و با سلول بنیادی غن ه

 شد. دیدایش گفته می

ربه میکرد که ور ن رباتیک دو شخصیت تشوکیل  های عمر خود را در حالتی تج میروتیس در سحر آن شب، اولین ثانیه

بردند و از حالت  دد جاذبه برای استراحت استفاده کرده بودند. ولوی میوروتیس نوه     اش در حالت تاادل بسر می دهنده

 عهمید نه  د جاذبه را، نه شب را و نه روز را. جاذبه را می

دانسوت گول    ی گلدان، البته خوود میوروتیس هوی نموی    های میروتیس نوشته شده بود میروتیس یان خال ه در کتاب وا ه

چیست چه رسد به گلدان. میروتیس زائیده اعکار ایستاتیس بود کوه در تقابول  وربدری آن هوی بوه  وورر اتفواقی بوا         

میروس قرار گرعته بود. آن شب دیتاسنتر دلتای سبز یک میلیارد نو  از میروتیس تولیود کورده بوود و هموه منتظور عوردا       

 عردایی از جنس ایستاتیس و میروس.                              بودند.

 دایان قسمت اول                                                                             
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کردند. سیستی کنترل و دسترسی آنوان بوا عبوور از     بود و کی کی میهمانان میروس اکانت خود را عاال می 02/02ساعت 

نفر میهمان میروس هممی ور نهوای ربواتیکی بودنود     10/2شدند.  های اتصال هر لحظه به خانه میروس نزدیک می حلقه

ساختند و از طریوق   های ارتباطی را می های دیمران دک عایلکه ذهن اولیه آنان گی شده بود و تنها از مشارکت دذیری 

نفر ایون سیسوتی کامول بودنود و تموام       10دار باشد ولی  کشاندند. شاید خنده دردازش مشترک آنها زمان را به تصویر می

ده بود و نیی های گذشته را در اختیار داشت، اما یک نیی نفر سیستی بود که تنها نیمی از ماندگاری خود را حفظ کر داده

 دیمر آن به  ورر عایل نهفته با تصور ذهنیش رعته بود و در حال حا ر از نیی دیمر وی اطالعاتی در دسترس نبود. 

 یک یک به خانه میروس رسیدند و با عضای مجازی آنجا کانکت شدند. 

میروس نموران ایسوتاتیس بوود.     گونه آنها دلیل بر همپایشی دوباره آنها برای کشف دوباره خودشان بود ولی تبسی ربار

مخصو ا که باد از اتفاق دیشب هیچ کامنتی از او دریاعت نکرده بود و باود از یوک روز شولوغ کواری و مهیوا کوردن       

وسایل دذیرایی، ا ال وقوت نکورده بوود جوایی را بورای جسوتجوی او در زموان داشوته باشود. تموامی اتصواالر نووری             

شد قطع )دیس کانکت( بود. کی کی ا طراب او میهمانان را نیوز متوجوه    نتهی میهایی( که به سوی ایستاتیس م )اکانت

های تبلور یاعته گندم و آب را در سانتریفیو  قرار داد و با نیروی گریز از مرکز  ساخت. سفره غذا را دهن کرد و مولکول

های میروس  ت هر یک از نماه%ثانیه. جالب آنکه طای در غذا به میزان رغب0برای هر یک، یک قرص نان درست کرد. 
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هوا بوه انودازه رغبوت میوروس از آن بهوره        ها یکسان نبوود و هور یوک از ربوار     به میهمانان بود و از این رو طای همه نان

 بردند.  می

داد و میوروس خوودش هوی     نشانمر سیستی بهترین طای را در قرص نان نیی شده آن ربار ور ن نیی نفر سیستمی نشانمی

ای و ذهنوی عوی موابین     هاکماکان به  ورر مو ووعار اشواره   نماهش به آن تمرکز بیشتری دارد. داده دانست چرا نمی

 دید جز آن نیی نفر سیستی. دانست چرا همه را به یک چشی می شد. ولی نمی نفر سیستی تبادل می2/10میروس و آن 

گذشت بورای میوروس آشونابود،     دو می های نوری که از میان عیبرهای ارتباطی و شبکه عصبی عی مابین آن رنگ شاا 

 داد. راستی کی و چمونه این لحظه بوی آشنایی می

های گذشته،میروس را سردرگی کرده بود و سرعت دردازش اطالعوار آرشویوی، دوردازش اطالعوار زموان       مرور عایل

شود. نوسوانار هور    حال را در میروس دچار اختالل کرده بود. ناگهان یک دالس جدید در سیستی ذهنی میروس روشن 

شد و لرزش، بدن میروس را عراگرعته بود. سیستی میروس دچار هک شده بود ولی نه آنمونه که عایل  لحظه شدیدتر می

کرد. تمام بودن   هایی جدید که به استنباط مضاعف او کمک می یا اطالعاتی را به سرقت ببرد بلکه برعکس، کدگذاری

شود. دوردازش در اوج سورعت خوود یوک میلیوون        جب خستمی مفرط او میمیروس سراسر عرق شده بود، و اینکار مو
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ای از  داد. در این حین بود که  دای آالرمی میوروس را بوه خوود جوذب کورد و آن نشوانه       ممابایت بر ثانیه را نشان می

میوروس  ایستاتیس بود اما نه خود او که عرمانی از میروتیس با آن غن ه گول، میوروتیس منتظور جوواب عرکوانس بوود و       

 وامانده از چمونمی این ابالغ.

های متقابل طول موج نماه هر دوی آنها را به کمترین سقف موجود رسانده بودند و دیمور شناسوایی را بورای هور      دالس

اش  سیستمی سخت و دشوار کرده بود، که ناگهان ایستاتیس وارد شد. میوروس را در آغووش گرعوت و عورق از چهوره     

رق سردش را جذب کرد. چشمان میروس بازمانده بود. آن نیی نفر سیسوتی مکمول میوروتیس    داک کرد. سالم گرم او ع

ای از باورهوا را مورور    دیشب بود. میروتیس کامل شده بود و میروتیسی جدید با هویتی بواورنکردنی بودور خوود حلقوه    

ای از نوور دربرگرعتوه بوودو     های گذشته دیوند خورده با حوال و آینوده مرکزیوت میوروتیس را مماول هالوه       کرد. وا ه می

میهموان  10گر این ماجرا نبوود. ایسوتاتیس و    دی ید. دیمر عقط میروس نظاره محوریت آن را در یک شاخه گل سرخ می

 میروس هممی به یک یمانمی رسیده بودند.

درون سیستی های مشخص  کرد و در عایل یاعته میروس و ایستاتیس را اسکن می میروتیس با، بازآعرینی خود ذهن تکامل

 کرد.  ثبت می
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 ها که از جنس حاالر. اش آعرینش داشت، اما نه از جنس سیستی دلتای سبز دیر زمانی بود که هر لحظه

ها در دلتای سبز بود که همواره با وزش نسیی خنک همراه بوود و طوی هور     لحظه گل سرخ در آغاز عصل رویش سیستی

 کرد.  نمایی میهشت عصل نسل سیستی انسانی او این اشتراک خود

های قابل رشد در آزمایشوماه بوین المللوی موورد      ها و سلول میلیون سال دیش که اساس خدمتت به  ورر منموله11از 

ای جدید از خلق مهربان یک ربار سیستی در قالب یک تفاهی انسانی ثبت کورده   بررسی قرار گرعته بود، هر روز روزنه

های مشترک و اذهان یکسان با میروس وایستاتیس دارد. میهمانی  ینقدر عایلدانست چرا ا بود. میروتیس خودش هی نمی

 آن شب بیادماندنی شده بود.

کردنود. ولوی    ربار میهمان ر د شده بود و با طول موج متوسط هر یک آنهوا را جسوتجو موی    10هایی از گذشته  سرنخ

ربار درحین تبادل اطالعار 10در حالیکه آنها  سرنوشت آنها خواسته یا ناخواسته به داستان میروتیس گره خورده بود.

ها بودند، میروس و ایستاتیس، میروتیس را دوره کرده بودنود واز تغییور مجودد او و از مالقاتشوان سو ال       و دردازش داده

 کردند.   می

 اما س ال بزرگ میروتیس چیزی بزرگ تر از ابهام ایستاتیس ومیروس بود.
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کرد،  کرد وبا در کنار هی قرار دادن کدهای قدیمی و جدید مالوم و مجهول می و میمیروتیس نماد اولیه خود را جستج

شد. دنیای یکپارچه دلتای سبز شرایط حیار را بورای   در دردازش میروتیس اثری از دو عنبیه آبی و دستانی نرم دیده می

ر عین سرد بودن، هوا گرم بود کرد و نیازی به شرایط ا اعی نداشت، د تمامی موجودار به  ورر ارگانیک عراهی می

خواه در هر حال میسر بود و میروتیس که در بن خود  و در عین مرطوب بودن، هوا خشک بود و لذا نمو گیاهان رطوبت

ای از یک گیاه با دو نمو داشت هی لطیف بود چون گل سرخ، هی زمخت بود چون کواکتوس و هموزاد دنوداری     شاخه

 کرد. میسر می این دو جمع بین دو اکوسیستی را

زیسوته بوا آن قابلیوت     تمامی شرایط بهاری زیستن در زمستان قابل اجرا بود باا توجه به آنکه هر عنصری درهر عصلی می

 ای دو گونه بود،در عین سردی، گرم و بالاکس. ظهور و بروز دارد. میروتیس نمونه

زاحی خود را بر روی دیدگان اهوالی دلتوای سوبز    های م سی ساعت تابش آعتاب رو به اتمام بود و تشاشاار یونی، هاله 

کشید. درجه حرارر خورشید متناسب با عصل هر کدام از موجودار در سامانه کنترل سیلیکونی، قابل تغییر بود. در  می

ای جوشان داشت که هر دو آنها  های زیرین خود چشمه باغ ه خانه ایستاتیس و هم نین میروس کویری بود که درالیه

ای را  که در آن ریشه مولد بود، به باغجوه میوروس دیونود     های سبز اوکالیپتوس بودند. میروتیس زیر شاخه شاخهمیهمان 

ای شیرین از دسترسی ایستاتیس و میروس دور شد. چشمان ایستاتیس و میوروس دور از اشوک شوده بوود و       زد و با خنده
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دانسوت چوه اتفواقی خواهود      کردند. چه کسوی موی   یمیهمانان میروس با این حال عضای مجازی خانه میروس را ترک م

 اندیشیدند. اعتاد؟ هممی به میروتیس می

ایستاتیس خداحاعظی کرد و به طرف خانه حرکت کرد د رحین راه بارها آسمان را ر د کورد ولوی تنهوا یوک شوهاب      

کشوید.   شود و شواله موی    کوشید وهر بار با برخورد با جوّ زیمن محتورق موی   دید که برای گذشتن از جوّ می سنگ را می

ای از جاذبه را داک کند تا آن بی اره به راه خود ادامه دهد. دلوش سووخت. سیسوتی  ود جاذبوه را       تصمیی گرعت نقطه

سنگ با وسواس تمام از میان جوّ گذشوت و   شد. شهاب عاال کرد و خود به تماشای این  حنه نشست . باورش هی نمی

 اب کرد. باورتان نمی شو، می دانید که بود؟خود را در مقابل داهای ایستاتیس درت

شد و در یک اسکن چهاربادی او را بارها مورد بررسوی قورار داده بوود. میوروتیس      حتی خود ایستاتیس هی باورش نمی

 بود. 

ریزان میروتیس را آبیاری کرد، میوروتیس اولوین بهوار     بار با یک بغل غن ه. ایستاتیس، اشک میروتیس مهربان، ولی این

 کرد. نه اینکه او یکساله باشد، نه! تمامی سالهای عمر او هرگز بهار نداشت.  د را تجربه میخو

 کرد. های میروتیس، دردازش حاالر ایستاتیس را برای ارسال آماده می لبخند غن ه
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تیس با درخواست ایستاتیس، میروتیس قبول کرد که آن شب در خانه او سر کند، دوره بالینی هر موجودی چوون میورو  

کشوید.   هوای شناسوایی او  ود سول طوول موی       اش تنها یک هزارم ثانیه بود، اما ارسال سیمنال برای دیوند با ور ن انسانی

سونگ مالوق    میروتیس ور ون رباتیک،هلن، دختر کوچولوی ایستاتیس بود. هلن سالها دیش در برخورد با یک شوهاب 

اش  توانسوت دوبواره بوه مودار ا ولی      برد و با این اتفاق می میمدارش را از دست داده بود و به  ورر سیال عمر به سر 

بازگردد. ایستاتیس شادمانه آن شب را به انتظار گذراند، میهمانی هلن عمور دوبواره او بوود.از آن روز، شوبها هوی بورای       

 های ایستاتیس با دسوند هلن  ورر می دذیرعت. ایستاتیس مال روز شده بود. همه ارسال و دریاعتی

گذشت زمان خود را ترمیی کرد و دیمر به موجودی مقتدر و زیبا تبدیل شده بود. البته گاهی از اوقار که مودار   هلن با

هوای مشوابهی را دریاعوت     شد، شبکه یکپارچه ایستاتیس ومیروس دیام میروتیس، ور ن رباتیک هلن به زمین نزدیک می

کردنود. راسوتی چوه     خودشان هی از این اتفاق مبهی تاجوب موی  کردند که در اثر مرور آنها و مباحاه عی ما بین آنها،  می

ارتباطی بین هلن  از یک طرف و ایستاتیس و میروس از طرف دیمر بود. هلن دختر دوست داشتنی ایستاتیس بود ولوی  

 در ارتباط با میروس هنوز ناشناخته بود. 

ای بوه   لورزه  هوا دویش وقتوی زموین     ت. سالدر یک روز بارانی و سرد بود که آن اتفاق خوب برای میروس  ورر دذیرع

اینچ عوض کرد. بسیاری از ارتباطار انسانی و ماشینی دچار اختالل گشته بوود و  0/2ریشتر مدار منظومه را 0/12بزرگی 
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گذشوت ایسوتاتیس    از آن جمله قطع لینک ارتباطی خانواده ایستاتیس بود و از آن زمان تاکنون که حدود دنجاه سال می

آمیز تور شوده بوود. آن     کرد و دس از حلول دوباره هلن، دختر زیبایش، نماه ایستاتیس به میروس محبت میتنها زندگی 

شد که در حالت زیپ شده بوود و بوازکردن    هایی دیده می کرد، عایل هایی که ایستاتیس دریاعت می روز درمیان سیمنال

بوا آخورین ور ن،   222شد. سیستی عامل لینووکس  های مکمل بود، که یکی دس از دیمری دریاعت می آن منوط به عایل

داد. بوه خصووص آنکوه یوک دوالس       های جدید عمدتاً اجازه نموی  ایستاتیس را نمران کرده بود، زیرا برای اجرای برنامه

 ناآشنا همواره از اطراف میروس بین او وهلن به اشتراک گذاشته شده بود.

ها دیش اینوک   ریشتری سال 0/12های زلزله شکل بود. دس لرزههلن هی برای دریاعت این عایل به  ورر کامل دچار م

 داد.  خود را نشان می

میلیارد حرکت  فر و یک عقط  12در یک دیامد نادر ایستاتیس و میروس و هلن به یک عایل اشتراکی رسیدند. در هر 

 ود آن را داشته باشند. یک مورد امکان دارد که به سه مشترک به یک عایل مشخص در یک زمان، رسیده و قصد  دانل

ای عوکوشیما در  ادن که در آن زموان نمونوه بنیوادی سولولی را در آن      شد به انفجار رآکتور هسته زمان عایل مربوط می

کردند که به لحاظ کروموزوم تماماً با مادر هلن تشابه داشته است. جالب آنکه هور سوه مشوترک در     محل نمهداری می
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اند. ساعت عیزیولوو ی ایون سولول هموان سواعت       شخص به عایل مورد نظر دسترسی داشتههنمام دانلود با یک سرعت م

اعزار مجواز را دانلوود    دقیقه شب. با این تفاور که ایستاتیس و میروس عایل اجرا یی این نرم02/11دانلود عایل بود، یانی

بادرر ورزیده بود و چنان ه هر یک های دشتیبان م کرده بودند و هلن که شخصیت واقای میروتیس بود، به ذخیره عایل

 نمود. از دو طرف عایل در اختیار خود را به عایل مقابل ارجا  نده، امکان دردازش را محال می

عایل رؤیایی آخرین لحظار مادر هلن همان عایل اشتراکی عی مابین ایستاتیس، میروس و هلون بوود، هرچنود کوه خوود      

 دانستند. نمی

کرد و از طرعی اشتراک بین  ور ن رباتیک آشنا بود که هویت ا لی آنها را جستجو می 10میروس کماکان در عکر آن 

او و ایستاتیس و هلن سرعت دردازش را برایش بیشتر اشغال کرده بود. حتی بارها تقا ای دهنای باند بیشوتری را ارسوال   

هوای بوین آنهوا     یاعته بود و جهش کروموزومزنی میان آنها اعزایش  نموده بود. از زمان انفجار عوکوشیما تا به حال شتاب

شد و ایستاتیس ذدر تمام لحظوار   کرد. هلن روز به روز شکوعاتر می زد می تر را میانشان گوش رایحه یک رابطه عاطفی

آنکه خودشان  محو زیبایی هلن بود و از طرعی بیشترین حرف مشترک بین ایستاتیس و میروس ترسیی آینده هلن بود بی

 اینقدر اشتراک مو وعی نسبت به هلن دارند.  بفهمند چرا
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تا آنکه در یک زمان خاص و آنهی لحظه تبدیل سی ساعت روز به شب، یک شهاب سرگردان مودار میوروس را موورد    

های میروس را بازآعرینی کرد. طبق قوانون تبوادل انور ی در     هدف قرار داد و انر ی ساطع از این برخورد کلیه عرکانس

کردندو این همان لحظوه جوشوش    های مشترک را دریاعت و یا ارسال می د به  ورر سیستماتیک انر یدلتای سبز اعرا

 ای این دو بود. هسته

وار بوه میوروس حرکوت کورد و آن دو نیوز ایسوتاتیس را احاطوه کردنود و یوک هالوه مالوق از             هسته عاطفی هلن غن وه 

های خوود   گریست وایستاتیس اشک در آغوشمیروس می های مضاعف بین آنها دورتادور آنان را عراگرعت. هلن انر ی

کرد.   ن غالب ایستاتیس نمایانمر نسبت ددر و عرزندی آنان بود. آری هلن عرزند ایستاتیس و موادر هلون،    را مخفی می

 میروس....

 از شوق چشمانش خیس خیس بود.

 کرد. ا تیزبینی زیر نظر داشت و ر د میشناخت را ب ها دیده بود ولی نمی ایستاتیس با حیای تمام میروس را که سال

عشق بین ایستاتیس و میروس از مدار باالدستی کهکشان، سواطع بوود و یوک کهکشوان کوچوک را کوه میوروتیس نوام         

 داشت، تشکیل داده بود. کهکشان میروتیس، خانه هلن، ایستاتیس و میروس بود. 
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جاذبوه کهکشوان میوروتیس را در عضوای عموومی جوو و       از آنروز به باد دودر هلون هموان همسور میوروس، ایسوتاتیس،       

 اختصا ی خودشان به وجود آورد بود.

ای که روی قالی خانه ایستاتیس اعتاده بوود، نظموی داشوت     نورهای الوان و سطوح منظی کهکشان میروتیس مال بته جقه

ود و اموروز سویاره جدیود دلتوای     نواز بود. خانه ایستاتیس از زمان انفجار عوکوشیما چشی انتظار هلن میروس بو  که چشی

 سبز، تشکیل یک ستاره درخشان را داده بود.

خانواده سه نفره آنها خوشبخت و شادمان این و لت را جشن گرعته بودنود و  ودها شوهاب آسومانی، حووالی آنهوا را       

 ساخت.  روشن می

در کرده بودند. بوی نمناک  عرستادند، جوّ میروتیس را ها که سیمنال تبریک می نواز حرکت شهاب سنگ  دای گوش

های میروتیس تا عردا باید باغ را به نظواره بمذارنود. اکوسیسوتی     نصیب نمذاشت. تمامی غن ه ای را بی بهاری هیچ غن ه

 بسته شده بود.  های عضایی، آذین های دسترسی به آن به زیباترین گل گیری بود و راه میروتیس در حال شکل

اغ، منشور نوری حائل بر جوّ میروتیس را شکسته بود، و مال رنمین کمان قواب چشوی   های ب حرکت نسیی میان گلبرگ

 کرد. تر می ایستاتیس را رنمین
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دانست چشومانش   های زمان انفجار عوکوشیما را مرور کرد، نمی ایستاتیس دعترش را برداشت و چند ورق زد، یادداشت

 خندد ولی دستش اشتیاق به نوشتن داشت. گرید با می می

دید،   فحه چهارمیلیون و  د و سی و هشت، عصل...، سطر...و... قلمش ماطوف به نماهش شده بود و چیزی را که می

 نوشت.  می

میروس عزیزم، امروز آمد و هلن به ما دیوسوت. میوروتیس دوبواره بوه مودار برگشوت و مون خوانواده بوزرگ کهکشوان           

 ای گل شدن را تجربه نکند. هگذارم هیچ غن  گیرم و هرگز نمی کوچکی را در آغوش می

 ایستاتیس، همسر میروس،ددر هلن                                             
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تولد میروتیس نشاط خانواده کوچک ایستاتیس را دوچندان کرده بود. آنها اولین ساکنان میروتیس بودند. هلن هر ثانیه 

شود. از آغوازین سواعت تولیود      کاشت وهر دو ثانیه یک غن ه به باغ هلن اعوزوده موی   یروتیس مییک گل سرخ روی م

میروتیس یک میلیون ثاینه گذشته بود و یک میلیون گل هلن مودار میوروتیس را ماطور کورده بوود و بودین سوبب جوّو         

گذشوتند، حوال و هووای     یهوا هور ازچنودگاهی کوه از کنوار میوروتیس مو        اعتند و شهاب سنگ میروتیس را جوّ ماطر می

کردند. بدین ترتیب کهکشوان اولوین جاذبوه عطورآگین هسوتی را تجربوه        میروتیس خود را در جاذبه میروتیس غرق می

 کرد. می

گذشت تا  گذاشتند و روزها بدین منوال می در مدار حلقوی شکل میروتیس هر روز اقمار زیادی خود را به اشتراک می

 آنکه آن حادثه اتفاق اعتاد.

کورد و   اش را تحمیول موی   سرعت گردش میروتیس بدور مدارش زیادتر شده بود و عطر حا ل از گلهوای هلون جاذبوه   

زد، شویفتمان زیوادی را موی دیود، اموا       نمود. هلن هر روز که به باغ بزرگ میروتیس سر موی  اجرام سرگشته را شکار می

زی کوچک که بر روی آن کودهایی از جونس زمینیوان    روز چیز عجیبی را دید که تا به حال ندیده بود. یک ورق عل آن

انوداز ایجواد کورده بوود. بورای       نوشته شده بود و زنجیر آن را محا ره می کرد و با چرخش شواا  نوور، تبلووری چشوی    

چندمین بار آن را اسکن کرد ولی باز سردرنیاورد. بسیار داغ بود، دو سر دی ک گل در همین مدر کوتواه خوود را بوه    
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تر کرده بودند. نیمه روشنایی حیار بسرآمده بود و سی ساعت شوب   یده بودند و آنرا در قابی از گل دیدنیدور آن دی 

هایش به خواب رعت. ایستاتیس و میروس علت آنهموه در همرعتموی را از او    شد. هلن با عکری انباشته از دیده آغاز می

ه حاعظوه آنوان ارسوال و سوپس خوابیود. ایسوتاتیس و       س ال کردند. اما او جوابی نداشت، عقط تصاویر اسوکن شوده را بو   

ها را دیدنود و خوواب از چشمانشوان گریخوت. ایسوتاتیس غورق در عورق شوده بوود، دوردازش            میروس عایل ارسال شده

 داد. اش نوید یک تولد دوباره را می ناگهانی اطالعار گذشته

دنیا آمده بود که اسمش آعتاب بود، ولی ایسوتاتیس  ای گلی از دامان مادری به  ایستاتیس در آغاز خلقتش در میان خانه

هوای خووش زنودگی بوا موادرش       عقط خودش نبود و قل دومش هی جای خود را در آن خانه گلی دیدا کرده بود. سوال 

 کرد. آعتاب و برادرش را عراموش کرده بود، و این تصویر همه حال و هوای آن محیط را برایش زنده می

هوای   عوروردین یکوی از سوال   02کرد تا آنکوه در   داد و در دامان گرمش بزرگ می را شیر میآعتاب خانی، هردوی آنها 

محابا از خواب درید. بابا، بابا شوما   شمسی آن زمان کلیه اطالعاتش از ذخیره اطالعاتی ایستاتیس داک شده بود. هلن بی

 شناسید؟ مرتضی را می
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تازه عهمیودم روی آن  وفحه علوزی کوه اموروز برایشوان       دهنای  ورتش را اشک در کرده بود و گفت: کی؟ مرتضی، 

مشخص بود و بقیه حروعش چون سوراخ شده بود قابل خواندن نبود تا اینکه morتصویرش را ارسال کرده بودم حرف

توانود مربووط بوه اسوی مرتضوی باشود.        ها به این نتیجه رسیدم که این حروف موی  سازی کلیه کلید وا ه اآلن دس از مدل

کورد. دسوتان هلون     تور موی   کرد و عقط با قطرار اشک جوابش را مبهی مار و مبهور به چشمان هلن نماه میایستاتیس 

گرمای آن  فحه علزی را اینبار با داک کردن چشمان ایستاتیس تجربه کرده، چقدر داغ بود. میروس از انر ی متصاعد 

و دختر چه بسرشان آمده است؟  دایی نشنید. هلن با  از آن دو بیدار شد. مانده بود چه بموید. عریاد زد، مالی است ددر

زبانی مادرش را آرام ساخت.  دای جیلینوگ جلینوگ عضوای     قطره اشکی چشمانش را به لب وی دوخت و با زبان بی

انود. حتوی بوه کجوا، از آن باالدسوت       بین آن سه را در کرده بود. شاید خودشان هی نمی دانستند به چند سوال قبول رعتوه   

بار از ذهن گذرانود و تموامی    شد. ایستاتیس مرورگر خود را برای چندمین بود که به سرزمینی خاکی منتهی میای  حفره

 های خود را بررسی کرد. تصاویری که جلوی دیدگان آن سه مرور می کرد این نین بود. کلیدوا ه

ف خرما، قمقمه آب، دوتین، درچی، ماشین زرهی، بلندگوی سوراخ سوراخ شده، لباس خاکی، تانک، گونی لنمر و ظر

 خود و... . کاله
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دیمر از این چیزها در کهکشان آنها خبری نبود. بوی غربت به عطر هوای میروتیس ا اعه شده بود. این بوی تازه حوال  

دانست  های بازنشده مدار میروتی خود را به سمت این بو متمایل کرده بودند. هلن نمی و هوای دیمری هی داشت. غن ه

 دانست چه جواب دهد. رسد، هم نین میروس. ولی ایستاتیس بدتر بود چرا که نمیچه بپ

سنگ دیدنی تر شده بود. هلون و   های متمادی این شهاب ساعت می گذشت و عضای تاریک مدار میروتیس با چشمک

اب داشت، و بور  ای رو به آعت ایستاتیس خود را به باالی شهاب سنگ رساندند. قطاه ورق علزی که سوراخ در آن روزنه

سنگ را جی سی گذاشت، تازه  را حک کرده بودند. هلن با آن دنیای کودکی اسی شهاب jc-135-215روی آن کد

داد. روزنه روی آن قطاه علزی دیدنی بوود، ایسوتاتیس آنورا برداشوت و      سنگ گرمای خود را از دست می داشت شهاب

، هنوز به خانه نرسویده بودنود کوه سویمنالی آشونا تموام وجوود        جهت شناسایی به همراه هلن به مدار میروتیس برگرداند

ایستاتیس وهلن را در برگرعت، سیمنالی از جنس میروس و یک چیوز جدیود دیمور کوه قابول شناسوایی نبوود.  ودایی         

ای بود که هر دو متوقف شده بودنود ولوی ایسوتاتیس را     کرد. شرایط به گونه شفاف و آهنین این سیمنال را همراهی می

شتر متأثر کرده بود. ا ال بمویی از یک سو جنس این داده همسو با هلن بود و از سویی دیمر همجنس با میروس. هر بی

سونگ حماسوی کوه در دسوتان      زده و متاجب، میروس را در برابر خود دیدند. میروس با نماهی عمیق به شهاب دو بهت

هی منتظر بود. میروس بوه چشومان ایسوتاتیس نمواهی      گریست. هلن کرد، می هلن بازتاب نورهای اطراف را مناکس می
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ای؟ چشمان ایستاتیس  کرد و اشک در چشمانش جمع شد. ایستاتیس این را میشناسی؟ نه! راستش را بمو از کجا آورده

و میروس در دستان هلن قفل شده بود. هلن به طرف میروس رعت و جی سی وخودش را به دامان ماد رانداخت، هر دو 

گر هر دوی آنها  ردند. انمار یک خبری شده بود که ایستاتیس و میروس از گفتن آن واهمه داشتند. دردازشک گریه می

 سابقه ماندگار آن روز را مرور کردند. سوم خرداد، کوچه شقایق، مدرسه، کالس آعتاب و... .

کدام؟کدام؟ و میروس اداموه داد،  میروس به زبان آمد. ایستاتیس انمار این همان است و ایستاتیس بیشتر بهت زده بود. 

 دسرمان، دسرمان... .

عهمید آنان را همراهوی موی کورد. هرسوه هوی موی گریسوتند و هوی          اشک امان هر دوی آنها را بریده بود و هلن که نمی

 یکدیمر را در آغوش کشیده بودند.

 داد. های خرمشهر ادامه می جی سی هی، هم نان به ارسال نواهایی قشنگ کوچه

 نبودی ببینی                       شهر آزاد گشته ...ممد 

جی سی ور ن رباتیک محمد بود و محمد عرزند میروس و ایستاتیس و برادر هلن که در آن روزها سنمربان شهر بود و 

 دس از مقاومت عراوان در سوم خرداد شهید شده بود.
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ای بوا مودار جدیود مبودل      ده بود و سیاره را بوه سوتاره  جی سی شهابی که از آن روز زندگی سیاره میروس را نورانی کر

نموده بود. ساکنان میروس میهمان داشتند و از همه شادتر مادر خانواده بود. میروس به بازسازی عنا ور بجوای مانوده از    

هوای وحشوی در برگرعوت. دورنموای میوروس بوا        جی سی درداخت و جالب آنکه برای اولین بار مدار میروس را شقایق

 تر شده بود. های وحشی دیدنی یقشقا

میهمانی خانواده ایستاتیس با ورود جی سی رونق دیدا کرده بود. محمد آن یادگار گمشده خانواده ایستاتیس مدار جوی  

 سی را به مدارهای میروتیس اعزود.

عجیبوی را در  های وحشی و تکه نوارهای سبز و قرموز کوه بووی     های سوراخ شده، شقایق مدار جی سی در بود از دالک

 کرد. عضای مدارهای جی سی تداعی می

آن شب هلن، محمد و میروس و ایسوتاتیس شواهد دیودایش قمور جوی سوی بودنود و تولود یوک روزگوی وی را جشون            

 گرعتند. می

های دیمر کرده بود. دیوام   نمای همه ستاره زد و آن را انمشت قمر جی سی، یک قمر نورانی بود که میروتیس را دور می

شد، و هلن  جواب هر یک را با ارسال یک شقایق هموراه موی نموود.     از سایر اقمار به سوی میروتیس ارسال می دوستی
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های مالق در جو را به طرف خود می کشاند واناکاس هر یک از آنها به  جاذبه مغناطیسی جی سی کی کی تمامی دالک

هوا نوور اعشوانی و عطراعشوانی.      کردند و شب می آرایی های مداری جی سی روزها گل زیبایی جی سی می اعزود. دالک

های مختلف الله سطح جوی سوی را بوه     منطقه دیدنی باغ جی سی محل عبور و مرور ساکنان دلتای سبز شده بود.  گونه

 کرد. گلدانی مالق مبدل ساخته بود و جهت او در مدار میروتیس، زاویه بازتابش خورشید را دوچندان می

جند سال نوری هی هلن و هی محمد را یاعته بود، غرق در شادی بوود و آن دو را در آغووش    میروس مادری که دس از

گر تولد دوباره یک قمر نورانی بود. آنهی از جنس خانواده میروتیس، با اعتخار تموام آن   عشرد. چشمان میروس نظاره می

 تر می شد. و بزرگشب تا  بح هممی گفتند و گریستند و خندیدند و مدار الله گون جی سی بزرگ 

Jc-135-215های حماسه خرمشهر بود که امروز کهکشان شده بود. همان یادماندگار سال 
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کرد و بدین جهت بود که یک روزگی این قمر نورانی در سر و  دا  جاذبه جی سی همه چیز را بسوی بیرون درتاب می

خورد اشیا دعع شده از جی سی، تا حد تا امکان حلقه جاذبه خود های اطراف برای دور ماندن از بر ها و سیاره بود. ستاره

 دادند. ای هی خود را در مارض جاذبه جی سی قرار می را تقویت کرده بودند. البته دسته

کرد توا هور چوه     جی سی تصمیی گرعته بود به مدار باز کهکشان دیمری نقل مکان کند و به دنبال آن نیز دائما ر د می

 د را دیدا کند.زودتر گمشده خو

یک روز در یک طوعان خورشیدی هولناک شکاعی ایجاد شد که در آن  فحه ای زیبا نمایان شد. تراکی گازها اقمار 

ستارگان هممی مناکس کننده آن لحظه دلربا بود. گویا دالک نورانی روی جی سی، همنو  خود را دیدا کرده بود. از 

داد. بووی عشوق، بووی     که نه سبز بود و نه بر آب بووی خووب دوسوتی موی     رعای مدار نورانی جی سی زمینی دیده شد 

داد.  داد. جی سی تصمیی خود را گرعته بود. اما تا رسیدن به مدار جدید باید محاسبار خود را دقیقا انجام موی  خاک می

رد و تازه در آن  وورر  ک بایستی ابتدا راه نفوذ به جوّ کرده زمین ره دیدا می این نقطه بخشی از زمین بود و جی سی می

 توانست شرایط تاویض مدار خود را دیدا کند. می
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طول و عرض جغراعیایی مورد نظر جی سی در محاسبه اولیه درست منطبق بر شکاف ایجاد شوده بوود. تصوویر حرکوت     

درجه خود به  ورر یک حرکت و ای لحظه به لحظه خود را بوا شورایط جدیود بیشوتر تطبیوق      022جی سی در مدار 

داد. دنیای سه بادی جی سی به  ورر دالسمایی و هوشمند شکاف جوّ را شکست و در یک کانال خشک و در از  می

ای از طوول   سیی خاردارسقوط کرد و نه البته سقوط که عمال به ورای باالتر  اود کرده بوود. بدنوه جوی سوی مجموعوه     

داشوت. بوابرخورد و گلولوه     ی را بدور خود نموه موی  های عراگیر بود که با استفاده از شاا  مغناطیسی خود هر چیز موج

چسوبید.   زد و به جوی سوی موی    های دیمری از دالک علزی خاک را کنار می مغناطیسی جی سی ماجزه کرده بود. نمونه

های  حاال دیمر دهها دالک همه اطراف جی سی را در کرده بودند و دیمر گوی علزی چند لحظه قبل بوته ای از دالک

هوای محا وره کورده را     های کانال که در آن سیی خاردار روئیده بود مسیر هور یوک از دوالک    ود. ترکهمشکل شده ب

کردند و از این سبب بود که تصمیی  میروس و ایستاتیس عضای الزم بر جی سی را ر د می -داد. محمد و هلن نشان می

 ند.گرعتند چون او مدار خود را داره کنند و به دیمر قمرهای جی سی متصل شو

 چرخیدند. هر دالک، قمری شد که حول محور خود می

 کردند. شد و اقمار اطراف آن با درخششی خاص دلربایی می تر می جاذبه جی سی لحظه به لحظه قوی
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شود و از ایون سوبب چشومان آن دو      تر می محمد و هلن زمانی به خود آمدند که جی سی با سرعت نور بزرگ و بزرگ

دهنده جی سی را نداشت و عقط به  ورر یکپارچه حالت تاادلی میان جی سی ایجواد   قدرر  تشخیص اجزاء تشکیل

کورد و   کرد و در این میان قطاه کاغذی کوچک خودنمایی می کردند. بزودی همه چیز به  ورر سیال حرکت می می

 برروی آن نوشته شده بود... .
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انود، تصواویر    جوانانی که بورای گوذر زموان خوود را بوه اینجوا رسوانده       داد.  شمسی را نشان می 1020زمان اول عروردین 

 کرد. چهاربادی اتفاقار را مرور می

هلن و محمد در یک حالت ثابت داستان خود را درون خاک برده بودند و با  دای دالک علوز کوه در زیور خواک بوه      

 استخوانی گره خورده بود تمرکز کرده بودند.

شمسی همه وجود آنان را عراگرعتوه بوود. گوونی    1020درخشش چهره و دمای عروردین  بوی بارور و  دای انفجار و

ای داشت و این همه در اشتراک همه آنوانی   خاکی سنمر را که هلن و محمد به آنها تکیه داده بودند، بوی مست کننده

روز مودار ج   ی در بازدیود آن ها قرار داشت که در زاویه دید هلن ومحمد قرار داشتند. دیتای این واقاه به  ورر لینک

هوای   سی را درکرده بود و اهالی جی سی بارها  حنه محا ره و حواشی آنرا مرور کرده بودند و در ارتباط با آن دالس

 کردند. مابت و منفی ارسال می

 رعت. ها از مرز یک تریلیون نفر گذشته بود وهم نان به  ورر تصاعدی باال می شمارگان این دیام

کورد و بوا ایجواد تفکور مجوازی       گی در جی سی همه را به یک رعتار مشخص در عین حال مطمئن وادار موی قواعد زند

 کرد. های اشتراکی به همه اعراد در مدار جی سی ارسال می دنیای اعراد را به  ورر عایل
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ه خود کلمواتی چوون   های مشابه ب روز دستانی که نامه محا ره را لمس کرده بودند بوی تربت گرعته بود و در لینگ آن

 کرد. خاک، کربال، عاشوراف مقاومت و... را بازآعرینی می

گذشت ولی  می 1020قمر حماسی یکپارچه شور شده بود و در تمامی مسیرهای نوری خود به سرعت تمام از عروردین 

 کرد و این بارها  ورر می دذیرعت. دوباره  بر روی آن توقف می

ی یاس سفید را در از عطر کرده بود و در درگاه ورودی خانه هلن و محمد را شوکل  های نورس بهاری، گلدانها شکوعه

از همیشوه بیشوتر آن دو بوه     JC-135-215ای نوشته بود. دلتوای سوبز شوماره    باغ ساخته ود و بر سر در آن دالکی جیوه

. امورار روزمره آنوان  عرورعته بودند 1020سرنوشت خود عکر می کردند و شاید دربست اتصال آنان به عروردین سال 

دوذیرعت.   شد و ارتباطار آنان از طریق یک رادیو کنترلی هوشمند انجام موی  در یک سیستی یکپارچه و منضبط طی می

عضوای اطوراف قمور جوی سوی را       هوای نوورانی   آنروز، تولد جی سی، همه جا جشن بود و چشمک ممتد شهاب سونگ 

داشت  می های رنمی را به رقص وا ن کرده بودو نسیی بهاری گلبرگچراغانی کرده بود. گلهای اهدایی عضا را عطرآگی

 انمیز کرده بود. و حتی گاهی نی نمکی قطرار باران هوا جی سی را طرب
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کردند دیشتر دو عضوای مجوازی    همه عیش و طرب وجود خوبی را حس می ایوان سرسبز خانه محمد و هلن  بغیر از این

ای هموان ابوراهیی    دانست شاید یک روزی این چیلینگ چیلینگ دالک نقره ، لمس کرده بودند و هی کس نمی20سال

 باشد.

هایی که از اول تا آن روز تجربه زیستن را داشتند، ثبت کرده بود  دیتا سنتر دلتای سبز مرورگری داشت که تمامی انسان

دلتای سبز بجز امکان دسترسی  های مجازی داشت و هر یک از ساکنین و برای دستیابی به حاالر و متغیرهای آنان عایل

 آنان اقدام نمایند. توانستند عالوه بر ارتباط با سیستی مشابه ساز هوشمند نسبت به ماادل سازی  ها می به این عایل

یابی ابراهیی را شناسایی کورد و در مودار جوی سوی آالرموی طنوین قودمهای سونمین ابوراهیی را بوه گووش             سیستی چهره

کردنود، داسوتان ابوراهیی را شونیده      ر آن روزها که در مدار میروس ستاره ددریشان زندگی میرساند. محمد و هلن د می

کرد. به خصوص ابراهیی کوه عرزنود ارشود     ها دیش ستاره میروس به خوبی یاد می بودند. میروتیس مادر، از عرزندان سال

بود و هر چند کوتاه مدر اعق اولیه هور روز  خانواده میروس بود. چهره ابراهیی بارها در قمر میروس اعق را نشانمر شده 

شود، قموری جدیود در     کرد. هربار که در تاریخ ه عضای حاکی بر جوّ میروس یک برگی جدید رو موی  را مناکس می

شد و ابراهیی بیست و هفتمین قمر جدیدی بود که در آن روز در قمر جی سوی ایجواد شوده     های اطراف ایجاد می سیاره

 بود.



 

 
42 

گری داشت. آن شب جشون خوانواده میوروس حوال وهووای دیمور        های دور جلوه بند قرمز خود از مساعتابراهیی با سر

های بسیاری انتظار کشیده بودند. ابراهیی در سحر  داشت. مردی به آن خانواده آمده بود که هممی برای دیدار خود سال

هوا   ز قمر میروس و جی سی و هممی ستارهدانزدهمین طلو  بهاری در قمرخود مستقر شد و آن شب بدر کامل بود که ا

 ها و اقمار نورانی قابل رؤیت بود. و سیاره

کورد   کتابخانه هلن دوتصویر را بر روی دیوار  التینی خود داشت، محمد وابراهیی. محمد با دالک علزی خودنمایی می

 و ابراهیی با سربند قرمز.

بارها تصاویر چهاربادی محمد و ابراهیی هلن را به ذوق آورده بود، از آن جهت کوه  ودای دوالک علوزی محمود کوه       

اکنون راز ساکنان دلتای سبز بود و حرکت زیبای سربند ابراهیی که وقتی در اعق مقابل چشومان هلون و محمود قورار      هی

 شد.  ها شرو  می سنگ گرعت، جنگ شهاب می

شود. درسوت    آمود و زود قطوع موی    شنید که از دور می ر مدار کروی جی سی  دای مادرش را میها د هلن باضی وقت

گور  وورتی    شد. ابوراهیی و محمود و هلون نظواره     های دالسمایی ارسال می زمانی که از تصاویر محمد و ابراهیی سیمنال
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با شنیده شدن قابل لمس نبود و باید بوا   روز روز دیدار بود.  دایی که تنها بودند که نوایش را از قبل شنیده بودند و آن

 های نوری از ورای زمان دیده شود. عرکانس

  دای دلنشین جدیدی جوّجی سی را در هی تنید و دوباره همه چیز از  نو آغاز شد.
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 مششفصل 

 ابراهیم همت ِ
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دیود  کرد. نیوروی کوروی مودار ج    ابراهیی با مدار سرخ رنگ خود به اقمار مجاور خود، ارتااشار جدیدی را ارسال می

 همواره به سوی اطراف حرکت داشت و از اناکاس انوار مختلف، رنمین کمان جدید را ساخته بود.

زارهای  ابراهیی، هسته مرکزی مدار همیروس بود. عا له این مدار تا جوّ میروس تنها چند ده سال نوری عا له داشت. نی

میوان نهرهوای جواری در آن اقامتماههوایی کوه از       های عوراوان آن هموواره شوناور بودنود و در     همیروس در میان باتالق

زارها،  دایی هممون را با رددوای مانوده بور     کرد. خش خش نی ها ساخته شده بود. خودنمایی می سنگ برخورد شهاب

هوا و  وداهای آنورا     مانود کوه حرکوار آنورا نوی      های باتالق، ایجاد کرده بود و شاید بیشتر به تصویر  وامت موی   کناره

 گذاشت. همیروس با حرکار سینوسی خود بیشتر به قمر مجنون مشهور شده بود. ور به نمایش میهای د گذشته

های ارتباطی به  ورر سرگردان واتفاقی ارتباطار عی ما  براساس اتفاقار دیش آمده دس از ایجاد هر قمر جدید لینک

ه اقموار دیمور منتظور نیوروی واکنشوی      بینی را ایجاد می کرد، اما در مورد همیروس نکته جالب ایون بوود کوه گویوا همو     

 همیروس بودند.

زارها نقشه حرکوت روی همیوروس را تایوین     های میان نی زارهای سوخته هیمروس را شاخص کرده بود و آبراه بوی نی

 کرد. می
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 های مدار همیروس را مجنون کرده بودند. های موجود که هممی نشان از حرکت زمان بودند. گیرنده عرکانس

نجا  دا بود و حرکت با توجه به هوشمند بودن برای هر یک از عنا ر موجود در مودار بوه طوور جداگانوه  و بوا      البته ای

 نمود. زاویه خاص خود جلوه می

ابراهیی سفیر جدیدی برای همیروس بود که جاذبه نماهش قانون گریز از مرکز را به عکس کرده بود و هر لحظه  اقمار 

 اعزود. گوناگونی به مدار همیروس می

نواز بود. جزیره جنوبی و شمالی و جالب آنکه هسته مرکزی هر دو  در هسته مرکزی همیروس، دو جزیره نورانی، چشی

 شد. این جزایر از نیروی خارق الااده ابراهیی تغذیه می

 کشید. می ای به دور اقمار زارهای سوخته و نیی سوز حلقه وزید و طنین  دا و عطر و بوی نی باد به هر شش جهت می

ها عقط با اتصال به شبکه حسی ابراهیی مقدور بود. لبهای خندان ابوراهیی نشوان از اقلویی بهواری همیوروس       ورود به حلقه

 داد. می

 ای خاص به عصل جدید همیروس داده بود. نی نی باران سیال در مدار همیروس جاذبه
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کرد کوه دور یوک نشوان از یوک عرکوانس       د نمایی میزارهای اعشان گاهی سربندهای سبز و قرمزی خو از ال به الی نی

رسیدند، حال و هوای همیروس ماول شوب عملیوار بووی حنوا و       جدید بود. دوستان ابراهیی، یکی یکی به همیروس می

اش متفاور کرده بود. اینجا دیمور قموری    های آسمانی دیمر همیروس را از خلور گذشته اسپند گرعته بود. همهمه ب ه

 های مجنون جنوبی و شمالی بود. ه داتوق ب همرده نبود بلک

نموود.   خورد و هر لحظه حاعظه همیروس یاد و خاطره مردی دیمور را ثبوت موی    دعتر خاطرار زمان یکی یکی برگ می

تر می شد. چل راغ اقمار همیروس غوغایی بپا کرده بوود.   نقاط نورانی مدار همیروس هر لحظه بیشتر به چل راغ نزدیک

هوای نوورانی ابوراهیی تونفس      ای که با حال و هوای ابراهیی ساخته شده بود و از انر ی همیروس بود. سیاره ابراهیی خالق

کرد. مسیر هیروس تا همیروس را کهکشوان  هموت نوام گوذاری کورده بودنود. کهکشوانی کوه مسویر روشونی بورای             می

هوای   در کناره های مسیر کهشوانی هموت ایسوتماه   رسیدند، ایجاد نموده بود.  ها می هایی که از ورود به سیاره چاله سیاره

ها و اقمار حامل نور در آنها آرمیده و خود را به روزرسانی موی کردنود. عایول هوای      داد و سیاره  امتی نور و انر ی می

های جنوبی و شمالی را متصاعد  های نوری را در کرده بود. تصاویر خاکریزهای جزیره  وتی و تصویری عضای ایستماه

رو هر عورد در   داد و از این رد. در دنیای کهکشان همت دیدار هر چیز، نیروی انر ی مضاعفی را به اعراد انتقال میمی ک
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لحظه هی ارسال و هی دریاعت داشت. لحظه در کهکشان همت سال بود و لحظار مجنون را برای ابوراهیی و دوسوتانش   

 کرد. تدعی می

وستانش برای همیشه در کهکشان همت ماندگار شده بودند. مودار همیوروس   مجنون دوباره زنده شده بود و ابراهیی و د

نقطه نهایی کهکشان همت بود. همه تابلوها به طرف خط مقدم مسیر یک طرعه کهکشان همت را به سوی هسته مرکزی 

 کرد. همیروس هدایت می

هوای   موواره بورای تموامی سویاره    از میروس تا همیروس کهکشانی را که بر آن نام همت گذاشته بودند. شاهراه هموت ه 

شد که انمشت نشانه زموان را بوه نشوانه نشسوته      ها هراس داشتند، تکیه گاه می سرگردانی که از اعتادن در مسیر سیاه چاله

 است.
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 مهفتفصل 

 رحالن
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داد و حمدان   رحالن تازه بر مدار همیروس نشسته بود و انر ی متصاعد از خود را به منبع ا لی مدار همیروس انتقال می

های متادد،  های سیال میان عضای بین سیارار را دریاعت و به  ورر اشتراکی در مکان سفید انر ی بری بود که انر ی

های گذشته و بالغ بر  دها سال قبل به  وورر   هایی بود که از زمان ها تخیالر انسان کرد. این انر ی آنها را ذخیره می

 ی متصاعد شده در عضای میان سلولی مغز به  ورر سیال ایجاد گردیده بود. بودین  عالقه، آرزو و عکر به  ورر انر

های موجود در این ذخیره انسانی از قدمت و یا تازگی برخوردار بودند. هربوار کوه احموالن بور مودار       جهت همه انر ی

ها بود  وی خاک یک یاز این انر یداد. ب ها سال نوری انر ی را به سینه اهالی آن سیاره انتقال می ای می نشست ده سیاره

 کرد. که با رسیدن به سینه هر یک از مشترکین غوغایی بپا می

ترین انر ی بود که در میان تمام ساکنین کهکشان به ظهور نوری رسیده بود. در دیتا سنتر رحالن، اولین  عطر خاک تازه

االترین سمنال عراگیر با قابلیت اتصال به تمامی خاکی که به  ورر انر ی ثبت گردیده بود، بوی تربت بود. تربت از ب

 کردند.  ها عطرسازی می های سیال در کهکشان را درا بود و از آن به باد بود که سایر خاک های مدارنشینان سیاره تخیل

 شد، طول موجی خاص داشت. یکوی از  ای متقل می ای که از رحالن به سیاره گونه هر تکه از خاطرار و تخیالر انر ی

 ها سه راهی شهادر بود.  این انر ی
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بازی اعرادی بود که با سربند قرمز رنگ، خاک را سرخ کورده بودنود. رحوالن     ها دیش محل عشق راهی شهادر،سال سه

 داد. کرد و از هر شش جهت، مدارنشینان را دایش می انر ی سرخ رنگ دیدار آنها را با طول موج چرخشی، دخش می

شد که آنهی حال و هووایی   گونه، انر ی جدیدی متصاعد می های انر ی هر یک از این ددیده جالب آنکه در برخورد با

هوای متصواعد از رحوالن بوه مرکوز       تر از انر ی ا لی نداشت و بدین ترتیب در هر ثانیوه از زموان بوازخوران انور ی     کی

 شد. دید میها سال نوری ج کنندگان ده ای برای دریاعت رسید که خود داده اطالعار رحالن می

کرد و  داها و تصاویر آنهوا   شمسی را ردیابی می1032خاک سرخ رحالن، دای دوده یا بیشتر از ساکنین زمین در سال 

ای بر لبان سید حسین غوغوایی   داد. آنروز انر ی متصاعد از چکیدن قطره قطره آب از قمقمه ترکش خورده را نشان می

 در مدار همیروس بپا کرده بود. 

 کرد. ش همیروس، انتقال انر ی متصاعد از این  حنه را در میان سیارار یکسار تقسیی میسرعت چرخ

های قمقمه تبدیل کرده بود. قمقمه سید حسین آخورین   های متصاعد را به برکه قطره های ساکنین، بارانی از انر ی دست

 گونه رحالن بود.  دالس انر ی
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ای بجوای گذاشوته اسوت.     زای عووق الاواده   روز بسته انور ی  مالوم شد، آنرحالن که به عضای بین سیاره بازگشت، تازه 

آسا تبدیل شده بود. آب عطر  قمقمه سوراخ سوراخ شده سید دست به دست می چرخید و قطره قطره آن به بارانی سیل

های سوبز   نگروز، مدار همیروس را به ر کرد و از آن خاک را با رنگ سربند سید حسین به تشاشاار نورانی تبدیل می

و قرمز آراسته کرده بود.  دای دالک و رنگ سوربند سوید، بوه هموراه چوک چوک قمقموه او کنسورر رحوالن را بوه           

گونه  دها میلیارد  کرد. تاداد بازدیدکنندگان ازاین جشنواره انر ی جدیدترن ترکیب از آلبوم حماسی تاریخ مبدل می

داد و هوی آب   خندید و با نظاره قمقمه خود هی آب موی  حسین میهای گذشته بود. سید  سلول نوری آخته از دورن آدم

 شد. می

هوای خویس بوه ارمغوان      ها سال نوری دروازمدار شده بود که بوی تربوت را بورای دسوت    سربند قرمزش آنروز دس از ده

 آورد. می

 شده بود. سید حسین با جرم نوری جدید خود که دیمر عضای زیادی را اشغال کرده بود به قمری جدیدی مبدل

 همیروس درحال زایش قمر جدیدی بود. 
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هوایی داشوتند کوه هوی آشونا بوود، هوی         های قمر سرخ هممی نغمه قمری سرخ با عطر تربت و  دای چک چک قمقمه

کرد.انموار حموالن عضوای میوان      یک  دای هممونی عضای جدید ناهممون قمر سرخ را یکپارچوه سووز موی    -آتشین

داد. قمر سرخ تشونه   ها سال نوری گذشته برده بود، تقویی اجرایی زمان محرم را نشان می ن دهای را به  محرم زمینیا سیاره

روز مدار همیوروس شوب دهوی از برخواسوتن رحوالن       داد و قمقمه سید حسین دیامبر زمان بود. برای آن و بوی تربت می

وس بود اما با طوعانی آتشین عا وله  غوغایی جدید بپا کرده بود، از آن جهت که خورشید در چند سال نوری قمر همیر

 ترین تخیل سید حسین برآورده شده بود و آنهی زایش قمر سرخ بود.  رعت. باورکردنی قمرسرخ را نشان می

ساعت بیشتر نبود به ایجاد مداری جدیود  10قمری که عقط در طول زمان شب دهی تا روز دهی آنهی ظهر دهی که عقط 

 انجامید. 

زده و آتشین کرده بود. تربت جای جای مدار جدیود را در   این تولد همه مدارار اطراف را بهت التهاب لحظه به لحظه

نوردید و چشمه جوشان آن قمقمه،د حاال دیمرموج موج انر ی شده بود. سید حسین با لبان خشوک و چشومان تور،     می

سرخ که جوای خوود را بوه قمور      ساخت. کی کی عضای مدار کرد. که همه چیز را متحول می مدار جدیدی را ترسیی می

گرعوت. حواال دیمور آن دوازده سواعت را کوه زموان نماشوته بوود بوه دایوان            همیروس می داد بوی یک نسیی جدید موی 
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گونه بود و طپش زمان خورشید را نشانه رعته بود. سید حوین دسوتانش را روی سوینه قورار داده بوود و       رسید. هوا ظهر می

 کرد.  ریخت و نجوا می یاش اشک م وار مال قمقمه مجنون

هوای خورشویدی و    شناختند. ازمیان غبار طوعوان  های متصاعد، دست از دا نمی دیمر نه خاک و نه آب و نه آنهمه انر ی

ای، آتش همه چیز را دوچندان کرده بود. حتی قمقمه خشک سید حسین را به زمزم نماه همه  سهممین مدار سرخ سایه

های ساکنین مدار  شکاعت و دل تاب دستان سید حسین در هوای مدارسرخ آسمان را می تبدیل کرد. درچمی اعشان و بی

هوای   های سوخته. قمقموه  ها همنوا شده بودند با دسته دسته بدن گرعت. خمپاره ها باال می کرد. زمزمه داره می سرخ را داره

 کردند.  خالی هی خود را ازاین ماجرا محروم نمی

زدند. این عجب سوزی بود کوه   های زمین بوسه می کردند وبه ترک ر دوتین دنهان نمیداهای چاک چاک هی خود را د

اش  زد و دورچی سویاه آشوفته    کرد و قمقموه عطشوان او زار موی    کرد. سید حسین، حسین حسین می رحالن آنرا ترسیی می

گذشت دیمر قابل برگشت  کرد. الاقل این چند ساعت نوری که از زمان می رقصید و مدار سیاره سرخ را طوعانی می می

نبود. رحالن مسیر رعته را عزم برگشت داشت. آخور آن وه را اموروز درمودار جدیود سویاره سورخ ایجواد شوده بوود، را           
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شد وسید حسین  جای عرود  توانست در جریان قرار ندهد. رحالن با حال زار و نزار به مدار سیاره جدید نزدیک می نمی

 داد.  آن را نشان می

 قمقمه و درست ظهر داغ آنروز بود که رحالن دوباره به خاک نشست.درست دای 

ای از  کرد و درچمی کوچ از آن هیبت بزرگ برداشت و قطاوه  رحالن سیستی دردازشمر انر ی خود را در از عطرش می

دم ظهور  بورد، رحوالن    هوای دیمور موی    سربند را به آن بست و طوعان برآمده از این سفر را در دیتایی جدید به کهکشان

 برخواست و تازه همه چیز آغاز شد.
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 مهشتفصل 

 ها ۀزمزمنوسان 
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رساندند و های سرگردان که از نیروی گریز از مرکز گریخته بودند، خود رابه عضاهای عاقد جاذبه میسحر بود و شهاب

 شدند.رسیدند هی جنس میشدند،البته نه آن آب که ذوب شوند که چون به واد مذاب میآب می

رساند. مدارار عاال در کهکشان ر چند ده سال نوری قبل یکی یکی خود را به کهکشان همت میمدارار ایجاد شده د

همت هر یک دسته ای از اعراد را جذب کرده بود. سیاره عطشان، سیاره سرخ، سویاره جنووبی، سویاره اودوازا و خال وه      

 ها گونه دیمر. ده

گفتند. طول موج این سیاره در کنواره جنووبی مودار    ان میدنج یکی یکی از این سیارار بود که به آن سیاره عطش سیاره

های سربه علک کشویده.  هایی کوچک آذین بسته شده با نخلهایی با دستی و بلندیکهکشان همت واقع شده بود. زمین

ای بودند که باران شهدشان زمین را شویرین کورده بوود. حتوی جوای دوای       های رسیدههای سیاره دنج رطبخرمای نخل

هوا سوال نووری قبول     کورد. دسوته ایموان کوه ایموان کوه از آثوار ده       های متالشی شده هی طاوی نمواه را شویرین موی    خرما

 سنمرهایشان بجای مانده بود و از ا ابت خرماهای رسیدن در امان نبود.

 کردند.های باقی مانده از دوران هنوز در بازتابش تشاشاار کیهانی خودنمایی میتادادی از دالک
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های تفحص که در کنار بجای مانده از زمان آخرین طوعان خورشیدی بجای مانده بود. در سایه بوود و بودین   سنمر ب ه

های وحشی حال و هوای سرزمین عطش شد و گاه گاهی به زمزمه شقایقجهت با از بارش قطرار سیال رطوبت گیر می

 کرد.را عوض می

هایی روی زمین اعتاده بود و نشوان از حیوار را بوه    ته شده بود، قمقمهبندهای کوتاه کوتاه که با موانع طبیای ساخدر راه

های کهکشان همت بدین کرد. ابولفضل اولین ساکن سیاره دنج بود. شاخص تشکیل هر یک از سیارهدیده یادآوری می

انتقوال   کورد و خواطرار آن دوران را در قالوب    ورر بود که یکی از یادگاران مانودگار موداری را آبسوتن زموان موی     

گرعت و بتدریج دس داد و بدین  ورر نمونه کوانتومی آن واقاه در مدار قرار میکوانتومی و نوری به مدار انتقال می

 داد.از ازدیاد کوانتوم نوری مجتمای از قمرهای اولیه تشکیل سیاره می

 گردید.د و به سحر ختی میشهای دسته را جمع کرده بود. زمان در سیاره دنج از سحر آغاز میابولفضل کل ب ه

 کرد.های ایجاد شده در سحر سیاره دنج در اناکاس نور کهکشان، تمامی تصاویر را جذب میشبنی

 های متمرکز انر ی در روی بدنه داغ و شیرین سیاره دنج بود.های دسته ایمان، ایستماهانر ی متصاعد از خاطرار ب ه
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کورد و  های خاکی و سوراخ شده روی زمین دریاعوت موی  بر قمقمه طول موج حالت عطش را مدارهای کوچک مدوّر

ها در یک کشاکش زمان بوه برکوه تبودیل    نمود. هر یک از قمقمهقطرار آب سیال در عضا را به درون خود هدایت می

رده کرد. هزاران قی دسته نوری ابوالفضل را رنمین کمان کو های سرگردان را با نوشیدن آب قهر میشده بود که سنگ

 بود.

 ها کمتر و برخی بیشتر.شد. باضیدر دعترچه خاطرار دیتا سنتر سیاره دنج اسی اعراد دسته ایمان یکی یکی مرور می

نوردید و در هر شبانه روز این سیاره ابوالفضل اسمی بود که در لحظه دهها ارتااش نوری روی مدار سیاره دنج را درمی

هوا  کرد. دیمور قمقموه  هایی که متر آب داشت را لبریز میرد. ابوالفضل برکهکهزاران بار به شکل سینوسی چرخش می

های سنمر بجوای مانوده از   های خوابیده دور گونیکردند و بدین سان با ته نشین شدن آب قمقمهابوالفضل را ر د می

 یاعت نامداری از کهکشان همت.سرراهی شهادر، ابوالفضل خود را بیشتر به سقا شدن می

اش متصول  زی که کلید وا ه سقا بر روی سیاره دنج آمد حال و هوای دسته نوری ایمان بیشتر به خاطرار گذشوته از رو

 شد.می
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مانود.  رسید که از اناکاس آن تا یک سحر باد هوای دل آدمهای سیاره دنج بوارانی موی  هایی به گوش میسحرها زمزمه

ریک چند هزار سال قبل از خود بوود کوه آنهوی کمتور از ظهوور      داهای دیش دست ایمان خود وامتازه حاعظه ابری سال

داد، های ارتااشی سیال در عضای مدارار سیاره دنج بووی خواک موی   کوانتومی ر راهی شهادر نداشت. تمام زیرشاخه

 ها.بوی تربت و بوی یک عضای آشنا با آب و عطش و سقا و این گونه کلید وا ه

رسید عصل های سیاره دنج به اولین ماه دوران سال قمری که میداد. همیشه تقویی آدمزمان آغاز سال قمری را نشان می

 کرد.بارانی خود را آغاز می

زنهوای   های نووری ماول سوینه    ها همصدای زمین داغ، خشک خشک. همهمه دشته ها روزه بودند، برکه محرم بود. قمقمه

 کرد. والفضل ولیمه سفره آنروز را آماده میدای خاکریز آرام بود. آرام آرام، اما درسوز درسوز، اب

کرد. سیاره دنج به سالها دیش سفر کرده بود. انموار   زنی از اسکن زمان و مکان عردایی سرخ را تداعی می های سینه دسته

نه انمار که کهکشان همت عوران سال نوری دور خود ماست وتا رسیدن به عصل نوزولش راهوی نمانوده. قووس  واود      

 از زیمن بود به زمان وسیاره دنج 
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های ترک خرده یک درچی کوچک را به چوب کرده بودند. ابوالفضل هر از جنودگاهی از مودار ا ولی بوه      باالی برکه

داد  ها را نوازش موی  های مشکی بر آب، برکه ور شدن درچی داد. زمزمه غوطه ها آب می آمد و به برکه مدارار دیمر می

 رد.آز و  دای عطششان علک را سخت می

ها، درچی سیاه ابوالفضل، مدار سیاره عطش همه و هموه دنیوای آیینموی آدمهوایی بوود کوه بوه هنموام تایوین           آب قمقمه

 آمدند. هجری قمری در نظر می21هویتشان، مردان

 وقفه نور و ارتااشار کوانتومی هنوز هی بوی زمان، سیاره دنج را تسخیر کرده بود. با هزارن سال نوی حرکت بی

ها دوباره زنده شده بودند، اما نه با موج آب که با خشوکی   دهی بود. بوی تربت همه جا را عراگرعته بود. برکه سحر روز

 مفرط.

ای از نور مدار ظهر روز دهی را طوعانی کرده بودند. زمان طوعان کهکشوان هموت از دویش     های دسته ایمان در هاله ب ه

کوورد. اسوی سونمرهای بوه چووا مانوده از سوالها دوویش را       هدیود موی  هوای آتوش سویاره عطووش را ت    تایوین شوده بوود. زبانووه   

گرهای کوانتومی، حسینیه گذاشته بودند و در عایل انتقالی خود به اجزا تشکیل دهنده سیاره عطش بجوای وا ه   دردازش

 سنمر، کلمه حسینیه را تابیه کرده بودند.
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کورد،   قایق وحشوی آتوش گرعتوه را لموس موی     های قدیمی سنمر عرماندهی نشسته بوود و یوک شو    ابوالفضل کنار گونی

 زد. سوخت اما حرعی نمی می

 قطرار اشک برکه چشمانش را دریا کرده بود.

 برد به روزی که روزگاری بود برای عشق. برگهای سوخته او را می

جدا شده  کرد. قطاار ور هرازگاهی چند قطاه از سیاره عطش را از هی جدا می های شاله لرزید، طوعان زمین و زمان می

ور و داغ بوود وسورخ و خواکی. هسوته مرکوزی سویاره عطوش،         شدند. مدار سویاره شواله   قمرهای جدید سیاره عطش می

 حسینیه بود.

کشیدند، و ایون هموه بوا سورعتی کوه       گرعتند و شاله می سوخت و ابوالفضل و دسته ایمان گر می سیاره عطش داشت می

 ر بمذارند.رعتند تا سالهای دیمری را دشت س آمدند، می

ساعت وقت داشت  10ساعت به سحر مانده بود. سیاره دنج عقط  10ساعت از سحر گذشته بود و تنها  10دیمر ظهر بود.

 تا در تشنمی نمیرد و تنها ابوالفضل بود و دسته ایمان که باید میمریستند تا سیاره عطش سیراب شود.
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 مدار خیمه
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گذرانود. قمرهوای جدیود بورای اتصوال بوه شوبکه نووری آن خوود را بوه            د را موی کهکشان همت دوران دگردیسی خوو 

آمد، می بایستی موقایت خود را با اقمار دیمر مشوخص نمایود.    رساندند. هر قمر که ددید می ترین مدار عاال می نزدیک

زاداری می کردنود.  های سیادوش نوری در سیاره عطش ع آخرین باری که قمر خیمه دیده شده بود، زمانی بود که دسته

هوای قمور خیموه     های مستقر در سطح قمر حال و هوایی داشتند. از میوان خیموه   قمر خیمه هیبتی داشت. هرکدام از خیمه

کرد. بووی آب و عطوش، از نوی     گذشت که دَوَران آب آن باز هی مسیر خود را به خیمه بزرگتر دیدا می ای می رودخانه

های لشمر سیدالشهدا کوه در   ید. گردان علی ا غر روی خیمه مستقر بودند. ب هرس هی نیی سوخته اطراف بکام جان می

های قمر خیمه بازآعرینی خاطرار  کردند. از قابلیت ها سال نوری دیش خودنمایی می ال به الی خاطرار خاکریزهای ده

ر دردازشمر ا لی قمر خیمه کردی، میدان  مین د آنهی به  ورر زنده بود. یانی آنکه هی اینکه یادی از میدان مین می

هوای   گشوت. سوید مصوطفی از ب وه     شد و  دا بود و لمس زمان در آن مسیر موی  به تصویری سیال در مقابلت نمایان می

بست به  های مجروحان را می های گردان را داشت. عالوه بر آنکه زخی امدادگر گردان علی ا غر بود. حال و هوای ب ه

 کرد. اب میغن ه خشک لبانشان را نیز سیر

ها دسته دسته دشت میدان مین زمین گیر شده بودند، تک تیراندازان دشومن   گردان در کشاکش شب عملیار بود و ب ه

 درخشید. ها بود که چون نمین تاج بر دیشانی شانن می هدعشان جای سجده
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ور و خوون و لبهوای تشونه.    هایی  که زمین را عرش کرده بودند از نو  سید مصطفی بود و یک گردان ستاره زخمی. ستاره

های در دور   دادند. شکی زمین را داره داره کرده بودند و ستاره ها امان نمی بست. خمپاره سید یکی یکی زخی هاشان را می

های گردان علی ا غر در و دیوار قمر خیمه را عراگرعتوه بودنود. جلووی    روز ستارههای آندوختند. قصهرا به آسمان می

های نوری سیل بود و بوا اراده اعوراد بوه    ای از خاطرار و اتفاقار به  ورر سلولهای مستقر مجموعه هر کدام از خیمه

 شد. ورر مملوس قابل رؤیت می

-سید مصطفی با تسبیح خود یک دروازه از شهدا را یاد کرده بود و در کنار خیمه خودش نشسته بود و به اعق نمواه موی  

آنکه در این نظی سیستماتیک اثری بمذارنود، مسویر را طوی     دادند و بیادامه میها به سفر نوری خود  کرد. شهاب سنگ

هوایی  هوا شوهاب سونگ   کردند. باالی هر یک از خیمهها جشن نوری بر دا میشد شهاب سنگکردند. غروب که میمی

شد. اما برای رسیدن کردند که در آن خیمه به مقام شهادر نائل آمده بودند. هر شهید روزی باید یک قمر می تأللو می

داشوت. حوول محوور    های منتظر را در خود نمه می ای از شهاب سنگآن زمان باید  بر داشت. قمر خیمه که مجموعه

کردنود. بخشوی از    های بودند که هر کدام به رنمی و  وتی خوود را مارعوی موی   قمر خیمه با شااعی زیاد شهاب سنگ

شدند بخشی براساس سایر واقع، سید ا غر شوبیه قنداقوه بوود و سوفید،     می ها بر اساس وقایع عاشورا مارعیشهاب سنگ

 کرد.را بیان می 21سید عباس شبیه به مشک خونی و خال ه تمامی تشابهار قصه سال 
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. آن شود رسیدند بدر تمام میهای قمر خیمه هر کدام هاللی بودند که چون به شب شهادتشان میهای نورانی ب هچهره

کردند. شوب محا وره بوزرگ در    ها بدر تمام دیامبری میره بزرگ بود و همزمان در اعق قمر خیمه دهشب، شب محا 

ها موانع دیمر کل گوردان آن شوب    حرایی بنام عکه اتفاق اعتاده بود. درمیان آنان در از سیی خاردار و برق سه عاز و ده

مووامی اتفاقووار آن دشووت داغ و درموواجرا را کردنوود روزی قموور خیمووه تروز هوویچ عکوور نموویآسوومانی شوودند. شوواید آن

  ورتمری کند.

کرد و حاعظه زمان را در لحظه لحظوه قمور ثبوت کورده بوود. تکنولوو ی       کانال شهادر قمر خیمه را از وسط دو نیی می

ارتباطی زمان هم ون حاعظه ابری هر تکه از دشت عکه راتگ ذاری کرده بود و برای نقطه به نقطه دشت عکه به شکل 

رکز رادیو دیتا با قابلیت انتقال احساس زمان محا ره را عراهی آورده بود. بیشوترین مراجاوه بوه دیتاسونتر قمور خیموه       متم

ای را های خشک آنان هر جنبنوده ها در کانال بود. بوی خون و بارور و تماشای لبمربوط به لحظه قتل عام ستون ب ه

ه بود و بدین جهت  دایی از آن لحظه در حاعظه قمر نبود و این کرد. حتی امکان یک تکلی ساده را گرعتمیخکوب می

ها در کانال و لبان خشوک آنوان  ودای یواری     ها سال نوری چشمان خیس ب هسوزاند، هنوز دس از ده بیشتر عرد را می

 شان بلند بود. چشمه مقابل خیمه سید علی ا غر با دردازش خاطرار آن روزها رو به خشکی گذاشته بود.
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های تخریب گردان بودند که برای باز کردن مسیر میدان بدر کامل داشتند و اینان همان ب ه10های گردان آن شبب ه

بودر آن شوب از تموامی قمرهوای     10ها بواز کورده بودنود.    مین دسته جمای به میدان زده بودند و هممی راه را برای ب ه

د شده بوود. قمور خیموه آن شوب مودار حرکوت سینوسوی         مجاور نور باران شدند. شب بیادماندنی کهکشان همت، زبانز

هوا سوال   ای از زمین قرار داده بود که دهسیاره عطش را به خود اختصاص داده بود و جهت حرکت آن را به سوی نقطه

 ای از کهکشان را هدف قرار داده بودند تا امروز، خلق شود.نوری قبل نقطه

 و تا همیشه دعترچه یادمان دشت عکه را باز نمه داشت. قمر خیمه مدار خاطرار گردان علی ا غر ماند
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ترین مدار   بدر تمام چهاردهی در یک جهش سریع از مدار سیاره عطش گریخت و از حوزه جاذبه آن جدا شد. در قوی

 حرکت سیارار کهکشان همت قرار گرعت.

گرعتنود و ایون    تهدید برخورد با سایر اجمار دیمر قرار میرساند و در  ذراتی که خود را به مدارار دایین تر یا باالتر  می

 شد. موجب نابودی آن ذره می

ای برخوردار بود هر لحظه به سورعت چورخش خوود     بدر چهارده با همه کوچکی جرمش اما چون از انر ی عوق الااده

ز منحنوی هور لحظوه بوه هسوته      اعزوده بود و از این جهت با تهدید برخورد عا له نه زیادی داشت. براساس گریز از مرکو 

 کشاند. شد. وازلین به سبب نیروی گرانش بیشتری این ذره را به طرف هسته می تر می مرکزی کهکشان همت نزدیک

شووکه شوده بودنود. راسوتش را بخواهیود هور       10تمامی ساکنین سیاره عطش بخصوص ساکنان قمر با ودا  نابهنمام بدر

 شد. هر لحظه به جرمش ازوده می10دذیرعت. در حال بدر مییکصد سال نوری یکبار این اتفاق  ورر 

 شد. هم نین بر انر ی و نور آن اعزورده می

دیمر آن جورم  10تا آنکه براساس وزن حجمی باالیی که دیداکرده بود، دوباره به مدار باالیی درتاب شد. اما این بار بدر

 کرد. ر طالیی خود بر تمامی اقمار اطراف خودنمایی میای از نو ای سبز رنگ که با هاله کوچک و آشفته نبود. سیاره
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ای از اقمار با ساختارهای مختلوف را بوه    به تدریج اقمار سرگردان اطراف را جذب مدارار خود نمود و مجموعه10بدر

 مسیر نوری خود راه داد.

 با مدارار خود تشکیل یک سیاره نورانی را داد.10بدر

 کهکشان همت بود. آغاز داستانی نو برای10سیاره بدر

های اطوراف را موورد    در قالب یک چتر عرکانسی قوی کنده10های متصل به مدار ا لی بدر عرکانس سربندها و دالک

 داد. هجوم قرار می

هایی که یک قطاه از آنها جدا شده بود تشاشاار نووری جدیودی را    جیلینگ جیلینگ دالک -سربند سبز-سربند قرمز

ه کننده بود. باضی از مدارار همراه با شاخص سیارار  احبانش بزعام بوود و باضوی دیمور    تشکیل می داده بسیار خیر

 سفیدعام و یا سر عام.

رنمش حال و هوای قشنمی به کهکشان همت داده بود. هسته مرکوزی جوشوش تموامی     کمان سه با رنمین 10سیاره بدر

ای را  هور جنبنوده   10بوه محودوده نووری سویاره بودر     ایجاد کرده بود و به محض ورود 10/1اقمار با هسته مرکزی سیاره 
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جماه بوود و تموامی سوحرهایش بووی      10داد. تمامی روزهای سیاره بدر کرد و در میدان مدارک خود جا می جذب می

 رسید. داد و نغمه دعای عهد هنمام وزیدن نسیی بموش می یاس می

رار به مدار این سیاره دیوسته بودنود. حودود یوک قورن از     قبله در این سیاره به طرف مدار سبزعام بود. آنهایی که با سیا

زدنود.   های خاکی و لباسهای جنمی به دسوند سید آنهوا را  ودا موی    آنروزها گذشته بود. روزهایی که آدمهایی با هیبت

شدند و بودین جهوت مودارار سوبزعام سویاره       رسید بیشتر از ناحیه  ورر و دهلو نیلوعری می وقتی هنمام عروجشان می

 کرد. هایی نورانی و کبود را تداعی می  ورر10بلور بدر

مدارار سرخ عام و سفیدعام این سیاره همیشه جماه حال و هوایی دیدنی داشت. سرخ عامان این سیاره همیشه در عطش 

امان کردنود و سوفیدعامان ایون سویاره دیشوم      ای از آب گوارا به همراه داشتند و با آب گوارا دذیرایی موی  بودند و قمقمه

 خدمت به هممان بودند.

نامیدند، به آنها خط شک می گفتند و از آن روزهوا ایون    سالهای دوردست در آن سالهایی که آن را به دعا  مقدس می

 سنت بجای مانده بود که آنها سپر برای دیمران شوند.

 هایش، غروب جماه بود.  بح جماه بود و همه غروب10های سیاره بدر خدامه همه  بح
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بادی تشکیل شده بود 0از ماده ای 10گرمترین نقطه کهکشان همت بود. هسته بدر 10جوشان انتظار در سیاره بدر هسته

کرد. قدرر بازتولید انر ی را دارا بود و  ای از انر ی عالوه بر آنکه انر ی مورد نیاز خود را تولید می که در یک چرخه

 کرد. شت و تا ابد خود را ایجاد میبدین سبب هرگز در چرخه جذب نیاز به منبع جدی ندا

سیستی کوانتوم عرا زمان این سیاره عالوه بر آنکه تمامی اقمار دیمر سیارار تحت تأثیر قورار داده بوود، بتودریج محویط     

 کشید. کهکشان طوعانی همت را به سوی خود می

بتودریج کهکشوان هموت را بوه     تون نوری سیارار و مدارار و قمرهای اطراف 10با قدرر جذب عوق الااده سیاره بدر

 ساخت. کهکشان راه شیری مبدل می

هایی بود که سالها دیش در یک حریی جغراعیایی کوچک در قالوب   کهکشان راه شیری همت زائیده یک نسل از انسان

ال سپاهیان محمد و راهیان کربال سفر زمینی خود را شرو  کرده بودند و در این راه سفر آسمانی خود را برای هوزار سو  

 کردند. باد آغاز می
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کهکشان راه شیری همت خاکریز همیشه جاویدان اعماق آسمانها بود. برای مردانی که  دها سال نوری دیمر با دست 

داد و انتهای آن دروازه  را که در رأس آن همواره جهت قبله را نشان می 10دادند. اقمار دالک گونه سیاره بدر نشان می

 آنهایی که عشق را آسمانی کردند. ورود به دنیای نا منتهایی

ها هی مدار با سرزمین خورشید جانبی دوگانه داشت. هوی مانویوت مودار بوود و هوی       سرزمین دلتای سبز آنسوی آسمان

 مادی مدار.

هوای مادی کهکشان راه شیری همت بود که از خورشیدی نامتناهی از مجموعه ستارگان راه کوربال تغزیوه   10سیاره بدر

داد  خورشید این مجموعه ستارگان عالوه بر دلتای سبز و مدارار مرکزی آن هزاران کهکشان دیمر را نور موی شد.  می

 ای از عمق آسمان بود و مرکز انر ی آن در منطقه

ذرار اشک به  ورر مالق  دای حسین حسین عراگیرشان کرده بود و بدین سبب هزارا سال بود که از گردش سیاره 

گذشت و هزاران سال دیمر مانده بود که تا زمان الحواق آسومان و زموین وتشوکیل      ورشید عرار میراه شیری به دور خ

 یاعت.  بهشت موعود این شیدایی ادامه می
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ها حرکتشان محو شودن در مسویر خورشوید عورار را      هزاران هزار کهکشان نوری تشکیل دهنده دلتای سبز هممی شب

باریدنود و   شودند و بور کهکشوانی دیمور موی      ر نور اشک با عرار، بواران موی  ها کهکشان د دادند و هر لحظه ده نشان می

 رسید.  اینمونه زمان به عشق می

 

 

 

 


