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0202
رمان داستانی  ،تخیلی بر اساس اسناد سال 0202
بدست آمده از مدار زمان های دور دست
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فصل اول
تولد گل سرخ
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ساعت 02:02بود و هوا کمی به روشنی میکشید .ایستاتیس از خواب بیدار شد و جاذبه اتاق خوواب را عاوال کورد و از
حالت مالق گام هایش به زمین چسبد .سی ساعت بود که راه رعتن را تجربه نکرده بود.
برنامه اجرایی امروز او را ،سلول بنیادی آخرین نرون مغزیاش مشخص میکرد ،که بر مبنای اتوماسیون کوسس دلتوای
سبز نوشته شده بود.
دلتای سبز قانون ماندگاری به سبک انسانهای  0202میباشد  ،کوه روردازش را بوه توورا لتواریتب حسوابی از مجموو
رعتارهای  11میلیون ساله انسانهای ریشین بررسی کرده و به تورا تصویری به نقطه خاکستری ارسال میکند.
ایستاتیس با خستتی تمام رردازش را در چهارهزارم ثانیه انجام داد و برای سی ساعت آینده برنامه ریزی کرد.
در سرزمین دلتای سبز  02ساعت روز و  02ساعت شب بود و حرکت در ساعاا شوب  ،تنهوا بوا الکتورون هوای نووری
میهمان میسر بود و عقط در تورا ذخیره سازی کامل عوتون های موجود در اطراف حلقه استاتیک میتواند تحرکوی
داشته باشید .و ایستاتیس چون عرمان ذخیره سازی را اجرا نکرده بود ،قاعدتاَ نمیتوانست حرکت در زیر نوور مواه را بوه
تصویر بکشد.
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میروس که سیتنال درخواست ایستاتیس را دریاعت کرد از ذخیره اللکترونهای نووری خوود بوه بخوش روردازشگور او
ارسال نمود و نرونهای جدیدی برای اوایجاد کرد.
آن شب تا ساعت  02مدار ماه را رتد میکردند و از تشاشااا آن تمامی سلولهای سلیکاتی خود را شارژ مویکردنود.
کب کب هر دو برای یک دوره  ،حیاا سی ساعته را آغاز مینمودند .نیمه دوم سوی سواعت شوب ،بورای تموامی اهوالی
سرزمین دلتای سبز دوره ذخیره سازی و تجدید انرژی بود.
خانه هوشمند ایستاتیس و میروس زاویه بازتابش خود را برای شارژ دوباره تنظیب کرد .میروس که عردا میهمان داشت از
دوستش درخواست کرد تا وی را جهت برنامه های عردایش کمک کند .آخر در سرزمین دلتای سبز مایحتاج غذایی را
با استفاده از جهش ژنی در شرایط مجازی ررورش میدادند و به تورا ارگانیک مصرف میکردند.
اداره ثبت احوال رباتیک که بک آپ دوم انسانهای جاماه دلتای سبز را در خود نتهداری میکرد ،رالس ارتباطواتی بوا
بکآپ سیروس و ایستاتیس ارسال کرد و دانههای غذایی مربوط به مراسب عردا را درون راالیشتاه مواد قرار داد.
حدود  00ساعت تا مراسب عردا عرتت بود ،میهمانان خانه میروس جمای از رباتهای بودند که اذهان اولیه آنها گب شده
بودند و سالها در انتظار ورژن اولیه خود بوده و از این جهت عقط به بخشی از قابلیت های گذشته خود آگاهی داشوتند.
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حتی برخی از این رباتها که از هوش مصنوعی نسبی برخوردار بودند برای رردازش عمر 02ساله شان از حاعظوه مجوازی
سِیروس استفاده میکردند.
ایستاتیس آخرین تدم ثانیههای روز را سپری میکرد و به دوره سی ساعته شوب روا موینهواد .سنسوورهای شوب نموای
محیط به آهستتی آالرمهای الزم را برای ایجاد شرایط شب اعسم میکردند.
در دنیای ایستاتیس ،روزهای او به شکل اولیه عسئب حیاتی قابل رتد بود و شبها هوش مصونوعی ربواتیکش در مراکوز
دیتاسنتر مرکزی کنترل می شد.
قابل ذکر آن که میزان رردازش در دنیای ارتباطی بین هر کدام ،در جاماه انسانی شهر دلتای سوبز ،بوا مشوابه رباتیوک او
ارتباط مستقیب داشت و رهنای باند و بزرگی دیتابیس در مرکز دلتا سنتر همواره با میزان رردازش ریکومتری اعراد تنظویب
می شد.
ایستاتیس امروز در هنتام عبور از خیابان نیرولند رشت چراغ قرمز2/20ثانیه ماطل شده بود و در این مدا زمان آالرمی
را ذخیره کرده بود که از تقابل ضربدری مدل رباتیکش با یک تصوویر رونب باودی از سولول بنیوادی غنچوهای کوه در
آزمایشتاه عضایی ،در ایستتاه بین المللی رو به باز شدن بود  ،حکایت می کرد.
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ساعت  02ثانیه نیمه شب بود و خواب از چشمان ایستاتیس ربوده شده بود .غنچوۀ در حوال رشود در نمایشوتر روبوروی
تخت خواب ایستاتیس  ،رقصی سینوسی داشت و بوی آن از طریق سنسور ها به سامانه ایستاتیس ارسال می شد.
مدتها بود که ایستاتیس از اتصال به شبکه ارگانیک گلها محروم بود و دلش گرعته بود .بووی مسوت کننوده گول سور
هزینه اتصال به دیتا سنتر را باال می برد و ایستاتیس عارغ از اینکه میزان اتصال او در سی ساعت بادی روز دچار اختسل
میشود.
شبکه مجازی تنین آعتاب با یک آالرم چشمان ایستاتیس را حلقه کرد و با ارسال یک عایل توتی او را به وجود آورد
و سیستب دالبی اطاق شار ماروف حاعظ را به گوش مجازی ایستاتیس رساند.
عکر بلبل همه آنست که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عتنه کند در کارش

تنها بخشی که در دنیای ارتباطی ایستاتیس و مشابه رباتیک او تاریف نداشت خنده بود و گریه ،چون در چنوین حوالتی
دیتا سنتر به تورا مشخص هنگ می کرد و این لحظه  ،همان لحظه بود.
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قطراا اشک در چشمان ایستاتیس تصویر گل را شستشو می داد .دیتا بیس ارسوالی از طورف ایسوتاتیس حاعظوه موقوت
رردازش گر رادچار اختسل کرده بود و بدین جهت به عایلهای قدیمی برای جایتزین کردن دیتای مشابه مراجاوه کورد
ولی همچنان به عایلهای کد شدهای می رسید که هیچکدام باز نمیشد.
به ناچار ایستاتیس خود عایل یک موسیقی که متشکل ازریانوی باران عشق بوه نوازنودگی جوواد ماروعوی بوود را ارسوال
نمود تا شبکه منهدم نتردد.
دوباره همه چیز به حال خود برگشت  ،ولی این بار خود ایستاتیس بود که هنگ کرده بود ،چون عسوه بور جلووهگوری
های گل  ،نوای ریانو او را به  02سال قبل ،آن زمان که از این حاالا بیدغدغه بود ،کشیده شده بود.
بوی کاهتل مرطوب و شرشر قطراتی که از گلدان بر حوض ننه علی به دورن میچکید و موجی که تصویر ماهیهوای
حوض را راه راه میکرد و تدای خش خش برگهای خشکی که زیر رای ننه علی قصه رعتن را میسرود ،اما چه سوود.
امروز  0202است و از سالهای قبل عقط عایلهایی است با عرمتهای آن زمان که تنها باضی از آنها باز میشوود وبقیوه
به تورا عایلهای اِگزه آتوران میشود  ،اما نه به دستور ایستاتیس ،بلکه به تورا آتوران در هنتامی که مونیتور بوه
تورا استندبای به بخش اسکرین سرور اقدام میکرد و این همیشه ایستاتیس را میآزرد.
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با این همه تغییر ،ایستاتیس گاهی از اوقاا خود را در حالت استندبای قرار میداد تا بهانه دیدن عایلهوای قودیمی را از
دست ندهد.
کامنت میروس ،ایستاتیس را متوجه گذشت چندین ساعت استراحتش نموود و بوا عاوال نموودن سیسوتب ضود جاذبوه در
حالت مالق قرار گرعت و سنسور برنامه ها به حالت شبانه تغییر یاعت و از این لحظه ورژن رباتیک ایسوتاتیس بوه حالوت
عاال عسئب حیاتی و ارتباطی او را مورد کنترل و رردازش قرار می داد.
دیوارهای توتی از انتقال سیتنالها جلوگیری میکردند و نرونهای عکوری ایسوتاتیس مسوتقیما بوه دیتواسونتر روردازش
متصل می شد و در حین اتصال مشکل اتلی حالت بیوزنی و خلسه ای بود که برای ایستاتیس ریش آمده بود ،به هموین
دلیل میزان دیتاهای الزم جهت رردازش به حد کاعی نبود و عایلهای متموادی کوه بوه توورا عشورده ایجواد مویشود،
گذارن سی ساعت حالت شبانه را برای ایستاتیس دشوار مینمود.
تصاویر ذهنی ایستاتیس در قالب مدیای  222عریب در ثانیه با عرمت یونیکب ضوبط مویشود و حجوب ایون دیتوا سونتینی
رردازش را دو چندان میکرد باسوه این دیتا در کنار مجموعهای از بستههای نوری و اسانسهای عطری  ،حجب دادههای
غیرقابل رردازش را اعزون می کرد.
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ایستاتیس از دنیای محاسبه رباتیک مدرن خود خارج شده بود و این حالت خطرناکی بود ،رهنای بانود موجوود قودرا
انتقال نداشت و کلیه مسیرها بسته شده بود و از احتمال انفجار اطسعاا وضایت خطر ایستاتیس خبر می داد و ادامه این
روند حیاا دیتا سنتر را تهدید می کرد .مشکل آن بود که ایستاتیس در این حالت بیوزنی و در حال و هوای غنچوه و
بلبل و ...خسته همه این جور حرعها قابلیت انتقال به نسخه رباتیک خود را نداشت .تموامی دیوارهوای توفحه نموایش
روشن بود و کنترل سنب عدد%122را نشان می داد و حرارا رردازشتر را در حالت سوخت نشان میداد.
در این لحظه بود که کامنت میروس برای دومین بار به تورا ملودی سیتنالهای رر خطور ،ایسوتاتیس را بیودار کورد و
خوشبختانه وضایت دیتا سنتر رابه حالت تاادل برگرداند .ایستاتیس هنوز نفهمیده بود چه خطری او را تهدید میکرد و
چه اتفاقی اعتاده است .میروس در یک اتفاق نادر رالسی را دریاعت کرده بود که از تقابل نرونهای او و ایستاتیس دچار
تداخل شده بود و این موجب نترانی او گشته بود که به طرز شتفت انتیزی از این عاجاه جلوگیری کرده بود.
ایستاتیس دوباره در حالت ضد جاذبوه بوه خوواب رعوت ولوی ایون بوار طبوق عرموان خودکوار سیسوتب و بوا کنتورل تموام
سیتنالهای رعت و برگشت ،که او را از حالت تاادل خارج نکند.
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سیستب به قدری هوشمند بود که عرد ر ا به حالت تاادل برساند ولی هرگز نمیتوانست کنترل اختیوار عورد بورای خوارج
شدن از حالت تاادل را به دست گیرد و بدین سبب رباا ورژن ایستاتیس همیشه با عاکتورهای قبلی و مشابه ایسوتاتیس
عرمان های جدید را تادر و به اجرا در می آورد ،متر درحالتی که بین این عاکتورها تناقضی بود ،در این حالت بود کوه
دقت عمل ورژن رباتیک وی دچار مشکل میشد و ناخود آگاه از حالت تاادل خارج میگشت و ایسوتاتیس بوا لبخنود
ورژن رباتیک خود را به حالت تاادل بر میگرداند.
در سرزمسن دلتای سبز قدرا عمل هریک از اعراد ارتباط مستقیب داشت با میزان انتقال احساساا به رباا ورژن خود،
و از این نظر ایساتیس مدل نسل نود هزارم نو خود بود که از قابلیت نسبی خوبی برخوردار بود ،اما هنوز قدرا تبدیل
همه احساساا را نداشت.
آن شب بر اثر تقابل سیتنال های ایستاتیس و میروس جهشی در دیتا سونتر توورا گرعوت کوه جوز بورای ایسوتاتیس و
میروس برای احدی شناخته شده نبود و آن الکتروداده هایی بود که از جهش ژنی آن دو ،در قالب یک عایل ریکومتری
ایجاد شده بود .این ع ایل ریکومتری ،میروتیس بود .میروتیس اولین داده ذهنی خود را بوا آزمایشوتاهی در ایسوتتاه بوین
المللی به اشتراک گذاشته بود و با سلول بنیادی غنچه ای خود را درگیر کرده بود که بوه زبوان زمینوی ان ،بسوتر رشود و
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ریدایش ریدا کرده بود.داده ای که در هنتام رردازش مختصاا آن ثبت نشده بودو یا الاقل به تورا کد ریچیوده ای ،
غیر قابل درک بود.
میروتیس در سحر آن شب ،اولین ثانیه های عمر خود را در حالتی تجربه میکرد که ورژن رباتیک دو شخصیت تشوکیل
دهندهاش در حالت تاادل بسر می بردند و از حالت ضدد جاذبه برای استراحت استفاده کرده بودند .ولوی میوروتیس نوه
جاذبه را میعهمید نه ضد جاذبه را ،نه شب را و نه روز را.
خسته در کتاب واژه های میروتیس نوشته شده بود میروتیس یانی گلدان ،البته خوود میوروتیس هوب نمویدانسوت گول
چیست چه رسد به گلدان .میروتیس زائیده اعکار ایستاتیس بود کوه در تقابول ضوربدری آن هوب بوه توورا اتفواقی بوا
میروس قرار گرعته بود .آن شب دیتاسنتر دلتای سبز یک میلیارد نو از میروتیس تولیود کورده بوود و هموه منتظور عوردا
بودند.
عردایی از جنس ایستاتیس و میروس.
رایان قسمت اول
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فصل دوم
آفرینش میروتیس
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ساعت  02/02بود و کب کب میهمانان میروس اکانت خود را عاال میکردند .سیستب کنترل و دسترسی آنوان بوا عبوور از
حلقههای اتصال هر لحظه ،به کلونی میروس نزدیک میشدند 10/2 .نفر میهمان میروس همتی ورژنهای رباتیکی بودند
که ذهن اولیه آنان گب شده بود و تنها از مشارکت رذیری عایلهای دیتران رکهای ارتباطی را میساختند و از طریوق
رردازش مشترک آنها زمان را به تصویر میکشاندند .شاید خندهدار باشد ،ولی  10نفر این سیستب کامول بودنود و تموام
داده های گذشته را در اختیار داشت ،اما یک نیب نفر سیستب بود که تنها نیمی از ماندگاری خود را حفظ کرده بود و نیب
دیتر آن به تورا عایل نهفته با تصور ذهنیش رعته بود و در حال حاضر از نیب دیتر وی اطسعاتی در دسترس نبود.
یک یک به کلونی میروس رسیدند و با عضای مجازی آنجا کانکت شدند.
تبسب رباا گونه آنها دلیل بر همپایشی دوباره آنها برای کشف دوباره خودشان بود ولی میروس نتوران ایسوتاتیس بوود.
مخصوتا که باد از اتفاق دیشب هیچ کامنتی از او دریاعت نکرده بود و باود از یوک روز شولوغ کواری و مهیوا کوردن
وسایل رذیرایی ،اتس وقوت نکورده بوود جوایی را بورای جسوتجوی او در زموان داشوته باشود .تموامی اتصواالا نووری
(اکانت هایی) که به سوی ایستاتیس منتهی میشد  ،قطع (دیس کانکت) بود .کب کب اضطراب او میهمانان را نیز متوجه
ساخت .سفره غذا را رهن کرد و مولکولهای تبلور یاعته گندم و آب را در سانتریفیوژ قرار داد و با نیروی گریز از مرکز
برای هر یک ،یک قرص نان درست کرد%0 .ثانیه .جالب آنکه طاب در غذا به میزان رغبت هر یک از نتاههای میروس

15

به میهمانان بود و از این رو طاب همه نانها یکسان نبوود و هور یوک از ربوااهوا بوه انودازه رغبوت میوروس از آن بهوره
میبردند.
نشانتر سیستب بهترین طاب را در قرص نان نیب شده آن رباا ورژن نیب نفر سیستمی نشان میداد و میروس خودش هوب
نمی دانست چرا نتاهش به آن تمرکز بیشتری دارد .دادههاکماکان به تورا موضووعاا اشوارهای و ذهنوی عوی موابین
میروس و آن 10/2نفر سیستب تبادل میشد .ولی نمیدانست چرا همه را به یک چشب میدید جز آن نیب نفر سیستب.
رنگ شاا های نوری که از میان عیبرهای ارتباطی و شبکه عصبی عی مابین آن دو میگذشت بورای میوروس آشونابود،
راستی کی و چتونه؟ این لحظه بوی آشنایی میداد.
مرور عایل های گذشته،میروس را سردرگب کرده بود و سرعت رردازش اطسعواا آرشویوی ،روردازش اطسعواا زموان
حال را در میروس دچار اختسل کرده بود .ناگهان یک رالس جدید در سیستب ذهنی میروس روشن شود .نوسواناا هور
لحظه شدیدتر می شد و لرزش ،بدن میروس را عراگرعته بود .سیستب میروس دچار هک شده بود ولی نه آنتونه که عایل
یا اطسعاتی را به سرقت ببرد بلکه برعکس ،کدگذاریهایی جدید که به استنباط مضاعف او کمک میکرد .تمام بودن
میروس سراسر عرق شده بود ،و اینکار موجب خستتی مفرط او میشود .روردازش در اوج سورعت خوود یوک میلیوون
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متابایت بر ثانیه را نشان می داد .در این حین بود که تدای آالرمی میوروس را بوه خوود جوذب کورد و آن نشوانهای از
ایستاتیس بود ،اما نه خود او که عرمانی از میروتیس با آن غنچه گل بود ،میروتیس منتظر جواب عرکانس بود و میوروس
وامانده از چتونتی این ابسغ.
رالس های متقابل طول موج نتاه هر دوی آنها را به کمترین سقف موجود رسانده بودند و دیتور شناسوایی را بورای هور
سیستمی سخت و دشوار کرده بود ،که ناگهان ایستاتیس وارد شد .میوروس را در آغووش گرعوت و عورق از چهورهاش
راک کرد.به عبارتی سیستب تقلیل رطوبت را عاال نمود .سسم گورم او عورق سوردش را جوذب کورد .چشومان میوروس
بازمانده بود .آن نیب نفر سیستمف مکمل میروتیس دیشب بود .میروتیس کامل شده بود و میروتیسوی جدیود بوا هوویتی
باورنکردنی بدور خود حلقهای از باورها را مرور میکرد .واژههای گذشته ریونود خوورده بوا حوال و آینوده  ،مرکزیوت
میروتیس را مثل هالهای از نور دربرگرعته بودو برمحوریت به دور یک شاخه گل سور تثبیوت موی کورد .دیتور عقوط
میروس نظارهگر این ماجرا نبود .ایستاتیس و 10میهمان میروس همتی به یک یتانتی رسیده بودند.
میروتیس با ،بازآعرینی خود ذهن تکاملیاعته میروس و ایستاتیس را اسکن میکرد و در عایلهای مشخص درون سیستب
ثبت میکرد .عایل های کوانتومی به یکباره عاال شده بودند و به رردازش سکتورهای نهفته ادامه می دادند.
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دلتای سبز دیر زمانی بود که هر لحظهاش آعرینش داشت ،اما نه از جنس سیستبها ،که از جنس حاالا.
لحظه باز شدن،گل سر در آغاز عصل رویش سیستب ها در دلتای سبز بود که همواره با وزش نسیب خنک همراه بوود و
طی هر هشت عصل  ،نسل سیستب انسانی او این اشتراک را بازنمایی می کرد.
از 11میلیون سال ریش که اساس خدمت به تورا منتوله ها و سلول های قابل رشد در آزمایشوتاه بوین المللوی موورد
بررسی قرار گرعته بود ،هر روز روزنه ای جدید از خلق مهربان یک رباا سیستب در قالب یک تفاهب انسانی ثبت کورده
بود .میروتیس خودش هب نمیدانست چرا اینقدر عایل های مشترک و اذهان یکسان با میروس وایستاتیس دارد .میهمانی
آن شب بیادماندنی شده بود .سکتور به سکتور مرور می شدند و عایل های اشتراکی را در مرورگری مرکزی جانمایی و
ثبت می کردند.
سرنخهایی از گذشته  10رباا میهمان رتد شده بود و با طول موج متوسط هر یک آنهوا را جسوتجو مویکردنود .ولوی
سرنوشت آنها خواسته یا ناخواسته به داستان میروتیس گره خورده بود .در حالیکه آنها 10رباا درحین تبادل اطسعاا
و رردازش داده ها بودند ،میروس و ایستاتیس ،میروتیس را دوره کرده بودنود واز تغییور مجودد او و از مسقاتشوان سو ال
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میکردند .احسا سی رسسمایی به تورا مالق اطراف هسته اعکار هر سه عرا گرعته بود و بدین گونه مداری مجوازی را
از عرکانس های ارسال از سالهای ریش از این را ایجاد نموده بود.
اما س ال بزرگ میروتیس چیزی بزرگ تر از ابهام ایستاتیس ومیروس بود.
میروتیس نماد اولیه خود را جستجو میکرد وبوا در کنوار هوب قورار دادن کودهای قودیمی و جدیود  ،مالووم و مجهوول
می کرد ،در رردازش میروتیس اثری از دو عنبیه آبی و دستانی نرم دیده میشد .دنیای یکپارچه دلتای سبز شرایط حیاا
را برای تمامی موجوداا به تورا ارگانیک عراهب می کرد و نیازی به شرایط اضاعی نداشت ،در عین سرد بودن ،هووا
گرم بود و در عین مرطوب بودن ،هوا خشک بود و لذا نمو گیاهان رطوبتخواه در هر حال میسر بوود و میوروتیس کوه
در بن خود شاخهای از یک گیاه با دو نمو داشت ،هب لطیف بود چون گل سور  ،هوب زمخوت بوود چوون کواکتوس و
همزاد رنداری این دو جمع بین دو اکوسیستب را  ،میسر میکرد.
تمامی شرایط بهاری زیستن در زمستان قابل اجرا بود  ،با توجه به آنکه هر عنصری درهر عصلی میزیسته بوا آن قابلیوت
ظهور و بروز دارد .میروتیس نمونهای دو گونه بود،در عین سردی ،گرم و بالاکس .البته این دووجهی گری تنها به ایون
خواص خسته نمی شد و به تورا واقایت مجازی رردازش هایی چند گونه را به تورا همزمان ایجاد می کرد.
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جالب آنکه داده های میروتیس برای میروس آنتونه نبودند که برای ایستاتیس بود و بی آنکه خوود بداننود ،درک هور
یک ،از قابلیت های ارسالی میروتیس متفاوا بود  .شاید بتوان گفت یکی عرازمینی و دیتری عرامداری رردازش و ثبت
می کردند.
سی ساعت تابش آعتاب رو به اتمام بود و تشاشااا یونی ،هالههای مزاحب خود را بر روی دیدگان اهوالی دلتوای سوبز
می کشید .درجه حرارا خورشید متناسب با عصل هر کدام از موجوداا در سامانه کنترل سیلیکونی ،قابل تغییر بود .در
باغچه خانه ایستاتیس و همچنین میروس کویری بود که درالیههای زیرین خود چشمهای جوشان داشت که هر دو آنها
میهمان شاخه های سبز اوکالیپتوس بودند .میروتیس زیر شاخهای را که در آن ریشه مولد بود ،به باغچوه میوروس ریونود
زد و با خنده ای شیرین از دسترسی ایستاتیس و میروس دور شد .چشمان ایستاتیس و میوروس رور از اشوک شوده بوود و
میهمانان میروس با این حال عضای مجازی کلونی میروس را ترک میکردند .چه کسی میدانسوت چوه اتفواقی خواهود
اعتاد؟ همتی به میروتیس میاندیشیدند.
ایستاتیس خداحاعظی کرد و به طرف خانه حرکت کرد  .درحین راه بارها آسمان را رتد کرد ولوی تنهوا یوک شوهاب
سنگ را میدید که برای گذشتن از جوّ میکوشید وهر بار با برخورد با جوّ زموین محتورق مویشود و شواله مویکشوید.
تصمیب گرعت نقطه ای از جاذبه را راک کند تا آن بیچاره به راه خود ادامه دهد .دلوش سووخت .سیسوتب ضود جاذبوه را
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عاال کرد و خود به تماشای این تحنه نشست  .باورش هب نمیشد .شهابسنگ با وسواس تمام از میان جوّ گذشوت و
خود را در مقابل راهای ایستاتیس ررتاب کرد .باورتان نمی شود ،می دانید که بود؟
حتی خود ایستاتیس هب باورش نمی شد و در یک اسکن چهاربادی او را بارها مورد بررسوی قورار داده بوود .میوروتیس
بود .میروتیس مدار حقیقی خود را باز یاعته بود و خبر از دوباره شکوعایی قارچ عرکانسی خود می داد.
میروتیس مهربان ،ولی این بار با یک بغل غنچه .ایستاتیس ،اشک ریزان میروتیس را آبیاری کرد ،میوروتیس اولوین بهوار
خود را تجربه میکرد .نه اینکه او یکساله باشد ،نه! تمامی سالهای عمر او هرگز بهار نداشت.
لبخند غنچه های میروتیس ،رردازش حاالا ایستاتیس را برای ارسال آماده میکرد.طوعان عرکانسی مداراا دلتای سوبز
را تهدید می کرد و الزم بود هرچه سریاتر تراکنش میان میروتیس و ایساتیس خاتمه یابد.
با درخواست ایستاتیس ،میروتیس قبول کرد که آن شب در کلونی او سر کند ،دوره بالینی هر موجودی چون میروتیس
برای ریوند با ورژن انسانی اش تنها یک هزارم ثانیه بود ،اما ارسال سیتنالهای شناسوایی او تود سوال طوول مویکشوید.
میروتیس ورژون رباتیک،هلن ،دختر کوچولوی ایستاتیس بود .هلن سالها ریش در برخورد با یک شوهابسونگ مالوق
مدارش را از دست داده بود و به تورا سیال عمر به سر میبرد و با این اتفاق می توانسوت دوبواره بوه مودار اتولیاش
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بازگردد .ایستاتیس شادمانه آن شب را به انتظار گذراند ،میهمانی هلن عمور دوبواره او بوود.از آن روز ،شوبها هوب بورای
ایستاتیس مثل روز شده بود .همه ارسال و دریاعتیهای ایستاتیس با رسوند هلن تورا می رذیرعت.
هلن با گذشت زمان خود را ترمیب کرد و دیتر به موجودی مقتدر و زیبا تبدیل شده بود .البته گاهی از اوقاا که مودار
میروتیس ،ورژن رباتیک هلن به زمین نزدیک میشد ،شبکه یکپارچه ایستاتیس ومیروس ریامهوای مشوابهی را دریاعوت
میکردن د که در اثر مرور آنها و مباحثه عی ما بین آنها ،خودشان هب از این اتفاق مبهب تاجوب مویکردنود .راسوتی چوه
ارتباطی بین هلن از یک طرف و ایستاتیس و میروس از طرف دیتر بود .هلن دختر دوست داشتنی ایستاتیس بود ولوی
در ارتباط با میروس هنوز ناشناخته بود.
در یک روز بارانی و سرد بود که آن اتفاق خوب برای میروس تورا رذیرعت .سالهوا رویش وقتوی زموینلورزهای بوه
بزرگی 12/0ریشتر مدار منظومه را 2/20اینچ عوض کرد .بسیاری از ارتباطاا عرا انسانی و ماشینی دچار اخوتسل گشوته
بود و از آن جمله قطع لینک ارتباطی خانواده ایسوتاتیس بوود و از آن زموان تواکنون کوه حودود رنجواه سوال عرکانسوی
میگذشت .ایستاتیس تنها زندگی می کرد و روس از حلوول دوبواره هلون ،دختور زیبوایش ،نتواه ایسوتاتیس بوه میوروس
محبتآمیز تر شده بود .آن روز درمیان سیتنالهایی که ایستاتیس دریاعت میکرد ،عایلهایی دیده میشد که در حالت
زیپ شده بود و بازکردن آن منوط به عایلهای مکمل بود ،که یکی رس از دیتری دریاعت میشد.
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سیستب عامل لینوکس  222با آخرین ورژن ،ایستاتیس را نتران کرده بود ،زیرا برای اجرای برناموههوای جدیود عمودتا
اجازه نمی داد .به خصوص آنکه یک رالس ناآشنا همواره از اطراف میروس بین او وهلن به اشتراک گذاشته شده بود.
هلن هب برای دریاعت این عایل به تورا کامل دچار مشکل بود .رس لرزههای زلزله 12/0ریشتری سالها ریش اینوک
خود را نشان میداد.
در یک ریامد نادر ایستاتیس و میروس و هلن به یک عایل اشتراکی رسیدند .در هور  12میلیوارد حرکوت توفر و یوک ،
عقط یک مورد امکان دارد که به سه مشترک به یک عایل مشخص در یک زمان ،رسویده و قصود دانلوود آن را داشوته
باشند و حال آنکه عقط قابلیت یک دانلود در ساختار آن نتاشته شده است و مابقی اعراد با دسترسی بوه ذهون سویال آن
نفر می توانستند عایل را کپی برداری نمایند.
زمان عایل مربوط میشد به انفجار رآکتور هسته ای عوکوشیما در ژارن که در آن زموان نمونوه بنیوادی سولولی را در آن
محل نتهداری می کردند که به لحاظ کروموزوم تماما با مادر هلن تشابه داشته است .جالب آنکه هور سوه مشوترک در
هنتام دانلود با یک سرعت مشخص به عایل مورد نظر دسترسی داشتهاند .ساعت عیزیولووژی ایون سولول هموان سواعت
دانلود عایل بود ،یانی 11/02دقیقه شب .با این تفاوا که ایستاتیس و میروس عایل اجرا یی این نرماعزار مجواز را دانلوود
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کرده بودند و هلن که شخصیت واقای میروتیس بود ،به ذخیره عایلهای رشتیبان مبادرا ورزیده بود و چنانچه هر یک
از دو طرف عایل در اختیار خود را به عایل مقابل ارجا نده ،امکان رردازش را محال مینمود.بوه عبوارتی عایول اجرایوی
عقط در اختیار رباط ورژن هلن(میروتیس) بود.
عایل رؤیایی آخرین لحظاا ارسال سیتنال های مادر هلن ،همان عایل اشتراکی عی مابین ایستاتیس ،میروس و هلن بود،
هرچند که خود نمیدانستند.
میروس کماکان در عکر آن  10ورژن رباتیک آشنا بود که هویت اتلی آنها را جستجو میکرد و از طرعی اشتراک بین
او و ایستاتیس و هلن سرعت رردازش را برایش بیشتر اشغال کرده بود .حتی بارها تقاضای رهنای باند بیشوتری را ارسوال
نموده بود .از زمان انفجار عوکوشیما تا به حال شتاب زنی میان آنها اعزایش یاعته بود و جهش کروموزومهوای بوین آنهوا
رایحه یک رابطه عاطفیتر را میانشان گوشزد میکرد .هلن روز به روز شکوعاتر میشد و ایسوتاتیس در تموام لحظواا
محو زیبایی هلن بود و از طرعی بیشترین حرف مشوترک بوین ایسوتاتیس و میوروس ترسویب آینوده هلون بوود ،بویآنکوه
خودشان بفهمند چرا اینقدر اشتراک موضوعی نسبت به هلن دارند.
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تا آنکه در یک زمان خاص و آنهب لحظه تبدیل سی ساعت روز به شب ،یک شهاب سرگردان مودار میوروس را موورد
هدف قرار داد و انرژی برخواسته از این برخورد کلیه عرکانسهای میروس را بازآعرینی کرد .طبق قوانون تبوادل انورژی
در دلتای سبز اعراد به تورا سیستماتیک انرژیهای مشوترک را دریاعوت و یوا ارسوال مویکردنودو ایون هموان لحظوه
جوشش هسته ای این دو بود گه از گداخت آنها حلقه انرژی ایجاد شده مسیر رردازش را برای مداراا مجاور را تحوت
تاثیر قرار می داد.
هسته عاطفی هلن غنچهوار به سوی میروس حرکت کرد و آن دو نیز ایستاتیس را احاطوه کردنود و یوک هالوه مالوق از
انرژی های مضاعف بینا بینی دورتادور آنان را عراگرعت .هلن در آغوش میروس مویگریسوت وایسوتاتیس اشوکهوای
خود را مخفی میکرد .ژن غالب ایستاتیس نمایانتر نسبت ردر و عرزندی آنان بود .آری هلن عرزند ایسوتاتیس و موادر
هلن ،میروس دیتر سر از رای نمی شناختند .حلقه گداخت رس از سالها تسطب مدار دلتای سبز را آرام کرده بود .سنس
های عرکانسی نمی توانستند حاالا و تابیراا بین آن سه را تراکنش نمایند و تنها به ثبت عایل های عشورده و ناشوناخته
همت می گماردند.
آری از شوق چشمانش خیس خیس بودو لبانشان می خندید.
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ایستاتیس با حیای تمام میروس را که سالها دوردیده بود ولی نمیشناخت را با تیزبینی زیر نظر داشت و رتد میکرد.
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.
از آنروز به باد ردر هلن همان همسر میروس( ایستاتیس) ،جاذبه کهکشان میروتیس را در عضای عمومی جو اختصاتی
خودشان انتخاب کرده و کلونی خود را به یک مدار باالتر انتقوال دادنود .موداری کوه موی تووان آن را بوه انشوقاق در
تحرکاا عراعرکانسی نسل هشتب سیاره دلتای سبز تابیر نمود .امروز اولین روز سال عرازمینی مدار دلتای سبز برای ورود
به سال جدید بود.
نورهای الوان و سطوح منظب کهکشان میروتیس مثل بته جقهای که روی قالی کلونی ایستاتیس اعتاده بود ،نظمی داشت
که چشب نواز بود .خانه ایستاتیس از زمان انفجار عوکوشیما چشب انتظار هلن ومیروس بود و اموروز سویاره جدیود دلتوای
سبز ،به جشن زایش یک ستاره درخشان نوراعشان بود.
خانواده سه نفره آنها خوشبخت و شادمان این وتلت را جشن گرعته بودنود و تودها شوهاب آسومانی ،حووالی آنهوا را
روشن میساخت.
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تدای گوشنواز حرکت شهاب سنگها که سیتنال تبریک میعرستادند ،جوّ میروتیس را رر کرده بودند .بوی نمناک
بهاری هیچ غنچهای را بینصیب نتذاشت .تمامی غنچههای میروتیس تا عردا باید باغ را به نظواره بتذارنود .اکوسیسوتب
میروتیس در حال شکلگیری بود و راههای دسترسی به آن به زیباترین گلهای عضایی ،آذینبسته شده بود.
حرکت نسیب میان گلبرگ های باغ ،منشور نوری حائل بر جوّ میروتیس را شکسته بود ،و مثل رنتین کمان قواب چشوب
ایستاتیس را رنتینتر میکرد.
ایستاتیس دعترش را برداشت و چند ورق زد ،یادداشتهای زمان انفجار عوکوشیما را مرور کرد ،نمیدانست چشومانش
میگرید با میخندد ولی دستش اشتیاق به نوشتن داشت.
تفحه چهارمیلیون و تد و سی و هشت ،عصل ،...سطر...و ...قلمش ماطوف به نتاهش شده بود و چیزی را که میدید،
مینوشت.
میروس عزیزم ،امروز آمد و هلن به ما ریوسوت .میوروتیس دوبواره بوه مودار برگشوت و مون خوانواده بوزرگ کهکشوان
کوچکب را در آغوش میگیرم و هرگز نمیگذارم هیچ غنچهای گل شدن را تجربه نکند.
ایستاتیس ،همسر میروس،ردر هلن
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فصل سوم
قمر الله گون جِی سی
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تولد میروتیس نشاط خانواده کوچک ایستاتیس را دوچندان کرده بود .آنها اولین ساکنان میروتیس بودند .هلن هر ثانیه
یک گل سر روی میروتیس میکاشت وهر دو ثانیه یک غنچه به باغ هلن اعوزوده مویشود .از آغوازین سواعت تولیود
میروتیس یک میلیون ثاینه گذشته بود و یک میلیون گل هلن مودار میوروتیس را ماطور کورده بوود و بودین سوبب جو ّو
میروتیس را جوّ ماطر می گفتند و شهاب سنگها هر ازچندگاهی کوه از کنوار میوروتیس مویگذشوتند ،حوال و هووای
میروتیس خود را در جاذبه لحظه ای خود التو برداری میکردند .بدین ترتیب کهکشان  ،اولین جاذبه عطرآگین هستی
را تجربه میکرد.
در مدار حلقوی شکل میروتیس هر روز اقمار زیادی خود را به اشتراک میگذاشتند و روزها بدین منوال میگذشت تا
آنکه آن حادثه اتفاق اعتاد.
سرعت گردش میروتیس بدور مدارش زیادتر شده بود و عطر حاتل از گلهوای هلون جاذبوهاش را تحمیول مویکورد و
اجرام سرگشته را شکار می نمود .هلن هر روز که به باغ بزرگ میروتیس سر مویزد ،شویفتتان زیوادی را موی دیود ،اموا
آن روز چیز عجیبی را دید که تا به حال ندیده بود .یک ورق علزی کوچک که بر روی آن کودهایی از جونس زمینیوان
نوشته شده بود و زنجیر آن را محاتره می کرد و با چرخش شواا نوور ،تبلووری چشوبانوداز ایجواد کورده بوود .بورای
چندمین بار آن را اسکن کرد ولی باز سردرنیاورد .بسیار داغ بود ،دو سر ریچک گل در همین مدا کوتواه خوود را بوه
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دور آن ریچیده بودند و آنرا در قابی از گل دیدنیتر کرده بودند .نیمه روشنایی حیاا بسرآمده بود و سی ساعت شوب
آغاز میشد .هلن با عکری انباشته از دیده هایش به خواب رعت .ایستاتیس و میروس علت آنهموه در همرعتتوی را از او
س ال کردند .اما او جوابی نداشت ،عقط تصاویر اسوکن شوده را بوه حاعظوه آنوان ارسوال و سوپس خوابیود .ایسوتاتیس و
میروس عایل ارسال شدهه ا را دیدنود و خوواب از چشمانشوان گریخوت .ایسوتاتیس غورق در عورق شوده بوود ،روردازش
ناگهانی اطسعاا گذشتهاش نوید یک تولد دوباره را میداد.
ایستاتیس در آغاز خلقتش در میان خانه ای گلی از دامان مادری به دنیا آمده بود که اسمش آعتاب بود ،ولی ایسوتاتیس
عقط خودش نبود و قل دومش هب جای خود را در آن خانه گِلی ریدا کرده بود .سوالهوای خووش زنودگی بوا موادرش
آعتاب و برادرش را عراموش کرده بود ،و این تصویر همه حال و هوای آن محیط را برایش زنده میکرد.
آعتاب خانب ،هردوی آنها را شیر میداد و در دامان گرمش بزرگ میکرد تا آنکوه در 02عوروردین یکوی از سوالهوای
شمسی آن زمان کلیه اطسعاتش از ذخیره اطسعاتی ایستاتیس راک شده بود .هلن بیمحابا از خواب ررید .بابا ،بابا شوما
محمد را میشناسید؟
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رهنای تورتش را اشک رر کرده بود و گفت :کی؟ محمود  ،توازه عهمیودم روی آن توفحه علوزی کوه اموروز برایشوان
تصویرش را ارسال کرده بودم حرف mohمشخص بود و بقیه حروعش چون سورا شده بود قابل خواندن نبود تا اینکه
اآلن رس از مدلسازی کلیه کلید واژه ها به این نتیجه رسیدم که این حروف موی توانود مربووط بوه اسوب مرتضوی باشود.
ایستاتیس ماا و مبهوا به چشمان هلن نتاه میکرد و عقط با قطراا اشک جوابش را مبهبتور مویکورد .دسوتان هلون
گرمای آن تفحه علزی را اینبار با راک کردن چشمان ایستاتیس تجربه کرده ،چقدر داغ بود .میروس از انرژی متصاعد
از آن دو بیدار شد .مانده بود چه بتوید .عریاد زد ،مالب است .ردر و دختر چه بسرشان آمده است؟ تدایی نشنید .هلون
با قطره اشکی چشمانش را به لب وی دوخت و با زبان بی زبانی مادرش را آرام ساخت .تدای جیلینگ جلینگ عضای
بین آن سه را رر کرده بود .شاید خودشان هب نمی دانستند به چند سوال قبول رعتوهانود .حتوی بوه کجوا ،از آن باالدسوت
حفره ای بود که به سرزمینی خاکی منتهی میشد .ایستاتیس مرورگر خود را برای چندمینبار از ذهن گذرانود و تموامی
کلیدواژه های خود را بررسی کرد .تصاویری که جلوی دیدگان آن سه مرور می کرد اینچنین بود.
ررچب ،نخل ،ماشین زرهی ،بلندگوی سورا سورا شده ،لباس خاکی ،تانک ،گونی سنتر و هسته های خرموا ،قمقموه
آب ،روتین ،کسهخود و. ...
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دیتر از این چیزها در کهکشان آنها خبری نبود .بوی غربت به عطر هوای میروتیس اضاعه شده بود .این بوی تازه حوال
و هوای دیتری هب داشت .غنچههای بازنشوده مودار میوروتیس خوود را بوه سومت ایون بوو متمایول کورده بودنود .هلون
نمی دانست چه بپرسد ،همچنین میروس .ولی ایستاتیس بدتر بود چرا که نمیدانست چه جواب دهد.
ساعت می گذشت و عضای تاریک مدار میروتیس با چشمکهای متمادی این شهابسنگ دیدنی تر شده بود .هلون و
ایستاتیس خود را به باالی شهاب سنگ رساندند .قطاه ورق علزی که سورا در آن روزنهای رو به آعتاب داشت ،و بور
روی آن کد  jc-135-215را حک کورده ب ودنود .هلون بوا آن دنیوای کوودکی اسوب شوهابسونگ را جوی سوی
گذاشت ،تازه داشت شهابسنگ گرمای خود را از دست میداد .روزنه روی آن قطاه علزی دیدنی بود ،ایستاتیس آنرا
برداشت و جهت شناسایی به همراه هلن به مدار میروتیس برگرداند ،هنوز به خانه نرسیده بودند که سیتنالی آشونا تموام
وجود ایستاتیس وهلن را در برگرعت ،سیتنالی از جنس میروس و یک چیز جدید دیتر که قابل شناسایی نبود .تدایی
شفاف و آهنین این سیتنال را همراهی میکرد .شرایط به گونه ای بود که هر دو متوقف شده بودنود ولوی ایسوتاتیس را
بیشتر متأثر کرده بود .اتس بتویب از یک سو جنس این داده همسو با هلن بود و از سویی دیتر همجنس با میروس .هر
دو بهت زده و متاجب ،میروس را در برابر خود دیدند .میروس با نتاهی عمیق به شهابسونگ حماسوی کوه در دسوتان
هلن بازتاب نورهای اطراف را مناکس میکرد ،می گریست .هلن هب منتظر بود .میروس بوه چشومان ایسوتاتیس نتواهی
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ک رد و اشک در چشمانش جمع شد .ایستاتیس این را میشناسی؟ نه! راستش را بتو از کجا آوردهای؟ چشمان ایستاتیس
و میروس در دستان هلن قفل شده بود .هلن به طرف میروس رعت و جی سی وخودش را به دامان موادر رانوداخت ،هور
دو گریه میکردند .انتار یک خبری شده بود که ایستاتیس و میروس از گفتن آن واهمه داشتند .روردازشگور هوردوی
آنها سابقه ماندگار آن روز را مرور کردند .سوم خرداد ،کوچه شقایق ،مدرسه ،کسس آعتاب و. ...
میروس به زبان آمد .ایستاتیس  ،انتار این همان است و ایستاتیس بیشتر بهت زده بود .کدام؟کدام؟ و میروس ادامه داد،
رسرمان ،رسرمان. ...
اشک امان هر دوی آنها را بریده بود و هلن که نمی عهمید آنان را همراهوی موی کورد .هرسوه هوب موی گریسوتند و هوب
یکدیتر را در آغوش کشیده بودند.
جی سی هب ،همچنان به ارسال نواهایی قشنگ کوچههای خرمشهر ادامه میداد.
ممد نبودی ببینی

شهر آزاد گشته ...

جی سی ورژن رباتیک محمد بود و محمد عرزند میروس و ایستاتیس و برادر هلن که در آن روزها سنتربان شهر بود و
رس از مقاومت عراوان در سوم خرداد شهید شده بود.
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جی سی شهابی که از آن روز زندگی سیاره میروس را نورانی کرده بود و سیاره را بوه سوتارهای بوا مودار جدیود مبودل
نموده بود .ساکنان میروس میهمان داشتند و از همه شادتر مادر خانواده بود .میروس به بازسازی عناتور بجوای مانوده از
جی سی ررداخت و جالب آنکه برای اولین بار مدار میروس را شقایقهوای وحشوی در برگرعوت .دورنموای میوروس بوا
شقایقهای وحشی دیدنیتر شده بود .سرعت اجرام آسمانی در اطراف مدار میروس آسته تور شوده بوود و ایون موجوب
تراکب تدریجی اجرام را گشته بود.و از طرعی با تراکب عزاینده اجرام امکان تداخل عراکانسی و برخورد آنان با یکدیتر،
ارتباطاا عاال در ناحیه تحت شاا سیاره میروس را دچار اختسل می کورد .سنسوور هوای نوورانی و بویوایی ضورورا
دیتری بود که اجرام میهمان را به تبادل با ساکنان میروس وادار می کرد .تولد قمر جوی سوی خبور از تولود کهکشوانی
جدید را به تبلور می کشید.
میهمانی خانواده ایستاتیس با ورود جی سی رونق ریدا کرده بود .محمد آن یادگار گمشده خانواده ایستاتیس مدار جوی
سی را به مدارهای میروتیس و در نهایت سیاره میروس اعزود.
قمر جی سی رر بود از رسکهای سورا شده ،شقایق های وحشی و تکه نوارهای سوبز و قرموز کوه بووی عجیبوی را در
عضای جی سی تداعی میکرد .با وزیدن نسیب نوارهای رنتبن هاله های رنتی اطراف جی سی را دیوانه وار هیجانی
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می کرد .حتی شهاب هایی بودند که با سرعت تمام شتاب می گرعتند و به نرمی خود را در میان چاک چواک خشوک
خاک جا می دادند تا در درخشش نوارهای رارچه ای نور گرعته و خاموش نشوند.
آن شب هلن ،محمد و میروس و ایسوتاتیس شواهد ریودایش قمور جوی سوی بودنود و تولود یوک روزگوی وی را جشون
میگرعتند.
قمر جی سی ،یک قمر نورانی بود که میروتیس را دور میزد و آن را انتشتنمای همه ستارههای دیتر کرده بود .ریوام
دوستی از سایر اقمار به سوی میروتیس ارسال می شد ،و هلن جواب هر یک را با ارسال یک شقایق هموراه موی نموود.
جاذبه مغناطیسی جی سی کب کب تمامی رسک های مالق در جو را به طرف خود می کشاند واناکاس هر یک از آنها به
زیبایی جی سی می اعزود .رسکهای قمر جی سی روزها گلآرایی میکردند و شبها نور اعشانی و عطراعشانی .منطقه
دیدنی باغ جی سی محل عبور و مرور ساکنان دلتای سبز شده بود .گونه های مختلف الله سطح جی سی را به گلودانی
مالق مبدل ساخته بود و جهت او در مدار میروتیس ،زاویه بازتابش خورشید را دوچندان میکرد.
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میروس مادری که رس از چ ند سال نوری هب هلن و هب محمد را یاعته بود ،غرق در شادی بوود و آن دو را در آغووش
میعشرد .چشمان میروس نظاره گر تولد دوباره یک قمر نورانی بود .آنهب از جنس خانواده میروتیس ،با اعتخار تموام آن
شب تا تبح همتی گفتند و گریستند و خندیدند و قمر الله گون جی سی بزرگ و بزرگتر می شد.
 Jc-135-215همان یادماندگار سال های حماسه خرمشهر بود که امروز کهکشان شده بوود .و بتودیب هموه بچوه هوای
شهر را بدور خود جمع می کرد.
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فصل چهارم
جاذبه ناشناخته
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جاذبه جی سی با تکمیل ظرعیت اولیه خود ،همه چیز را بسوی بیرون ررتاب میکورد و در سوطحی سویال آنهوا را دسوته
بندی می نمود .بدین جهت بود که یک روزگی این قمر نورانی رر سر و تدا بود .ستارهها و سیارههای اطوراف بورای
دور ماندن از برخورد اشیا دعع شده از جی سی ،تا حد تا امکان حلقه جو خود را تقویت کرده بودند .البته دسوتهای هوب
خود را در مارض جاذبه جی سی قرار میدادند.
جی سی تصمیب گرعت ه بود به مدار باز کهکشان دیتری نقل مکان کند و به دنبال آن نیز دائما رتد میکرد توا هور چوه
زودتر گمشده خود را ریدا کند.
یک روز در یک طوعان خورشیدی هولناک شکاعی ایجاد شد که در آن تفحه ای زیبا نمایان شد .تراکب گازها اقمار
ستارگان همتی مناکس کننده آن لحظه دلربا بود .گویا رسک نورانی روی جی سی ،همنو خود را ریدا کرده بود .از
ژرعای مدار نورانی جی سی زمینی دیده شد که نه سبز بود و نه رر آب  ،بوی خوب دوستی مویداد .بووی عشوق ،بووی
خاک می داد .جی سی تصمیب خود را گرعته بود .اما تا رسیدن به مدار جدید باید محاسباا خود را دقیقا انجام مویداد.
این نقطه بخشی از زمین بود و جی سی میبایستی ابتدا راه نفوذ به جوّ کرده زمین ره ریدا میکرد و تازه در آن توورا
میتوانست شرایط تاویض مدار خود را ریدا کند.

38

طول و عرض جغراعیایی مورد نظر جی سی در محاسبه اولیه درست منطبق بر شکاف ایجاد شوده بوود .تصوویر حرکوت
جی سی در مدار  022درجه خود به تورا یک حرکت وضای لحظه به لحظه خود را بوا شورایط جدیود بیشوتر تطبیوق
می داد .دنیای سه بادی جی سی به تورا رسسمایی و هوشمند شکاف جوّ را شکست و در یک کانال خشک و رر از
سیب خاردارسقوط کرد و نه البته سقوط که عمس به ورای باالتر تاود کرده بوود .بدنوه جوی سوی مجموعوهای از طوول
موج های عراگیر بود که با استفاده از شاا مغناطیسی خود هر چیوزی را بودور خوود نتوه مویداشوت .بوابرخورد گلولوه
مغناطیسی  ،جی سی ماجزه کورده بوود .نمونوههوای دیتوری از روسک علوزی درخواک را کنوار مویزد و بوه جوی سوی
میچسبید .حاال دی تر دهها رسک همه اطراف جی سی را رر کرده بودند و دیتر گوی علزی چند لحظه قبل بوته ای از
رسکهای همشکل شده بود .ترک های کانال که در آن سیب خاردار روئیده بود مسیر هر یک از رسکهوای محاتوره
کرده را نشان میداد .محمد و هلن -میروس و ایستاتیس عضای الزم بر جی سی را رتد میکردند و از ایون سوبب بوود
که تصمیب گرعتند چون او مدار خود را راره کنند و به دیتر قمرهای جی سی متصل شوند.
هر رسک ،قمری شد که حول محور خود میچرخیدند.جاذبه جی سی لحظه به لحظه قویتر میشد و اقمار اطراف آن
با درخششی خاص دلربایی میکردند.
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محمد و هلن زمانی به خود آمدند که جی سی با سرعت نور بزرگ و بزرگتر میشود و از ایون سوبب چشومان آن دو
قدرا تشخیص اجزاء تشکیل دهنده جی سی را نداشت و عقط به تورا یکپارچوه حالوت تاوادلی میوان جوی سوی و
اجزای تفکیک نارذیرش ایجاد میکردند .بزودی همه چیز به تورا سیال حرکت میکرد و در این میان قطاه کاغذی
کوچک خودنمایی میکرد و برروی آن نوشته شده بود . ...نوشته ای که هب خوانا نبود و هب با توجه به دارا بودن تاود
عرکانسی در مداراا باالتر امکان بازرردازش داشت.عقط چند کلمه از این یادگاری خواناتر بود ،مثل کانال ،تشنه و ...
با تجمیع رردازش هلن و محمد قدرا انطباق سرور مرکزی با واقایت مجاز ی ایون دو بور هوب اثور گذاشوت و تصوویر
نهایی بازآعرینی شد.تصویری که دنیای محمد و هلن را دگرگون کرد و رسک های جذب شده را به همچوون زنجیوره
ای بهب آمیخته به مداری نورانی در اطراف قمر جی سی تبدیل کرد .
مدارنورانی حنظله بوی سالهای دور دست را می داد و از نظر کشش تمامی جاذبه جی سوی را بوه خوود مناطوف کورده
بود.با اسکن دوباره تصویر واضح تر شد و تدای آرامی عضای سه بادی مدار حنظلوه را عطورآگین کرد.تودایی مثول
آخرین مقاومت های یک رروانه  ،مثل آخرین قطره هوای یوک قمقموه ،مثول آخورین نفوس هوای یوک مورد وخستوه
چیزهایی که در حاعظه مرکزی هنوز نمونه ای برای آن ثبت نشده بود.
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محمد و هلن -میروس و ایستاتیس با تمرکز به آخرین بازمانده از یادداشت های باقی مانده از بچه های گردان حنظله در
کانال نتاه می کردند.
امروز روز رنجب است که در محاتره هستیب ،آب را جیره بندی کرده ایب ،نان را جیره بندی کرده ایب .عطش همه را
هسک کرده همه را جز شهدا  ،که حاال کنارهب در انتهای کانال خوابیده اند ،دیتر شهدا تشنه نیستند ،عدای لب تشنه اا
ای رسرعاطمه(س)...
از زمانی که این متن به تورا عایلی عر اگیر در تمامی مرورگرهای قمر جی سی به اشتراک گذاشته شد ،بخشی از
عضای ناشناخته اطراف قمر جی سی به عضای رایدار تبدیل و در جهت عکس مدار جی سی به حرکت در آمد و این
تبادل حرکتی عسوه بر ایجاد جو مصنوعی  ،به تولید نیرویی القایی مبادرا می کرد و حاتل این همه ماندگاری بیشتر از
حد الزم اجرام در حال عبور از قمر جی سی را مقدور ساخته بود .عرکانس ناشی از این یادداشت رازآلود طپش
سیستماتیک سکتورهای ثبت شده راکند کرده بود و با تمام قدرا عقط به رردازش آن می ررداختند ،حتی باضی از
رردازش گرهای ریشرعته تر که عسوه بر اسکن سه بادی قابلیت آعرینش ابااد چهارم و رنجب(حجب و احساس) را دارا
بودند ،تصمیب به تولید رباط ورژن این واقاه را به اجرا گذاشته بودند.
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جالب آنکه نسل ششب حستر های مستقر در قمر جی سی که از طسقی حرکت متقابل مدار با عضای مجازی اطراف
خود ایجاد گشته بود،و به بازآعرینی رویشی جدید از ترسیب عقاید عایل ها مبادرا می کرد ،که هر چند آنچنان شناخته
شده نمی نمود ولیکن به تفهیب بیشتر موضوعاا کمک می کرد.
قمر جی سی جهشی عر اتر از آنچه که در گذشته تایین شده بود را  ،به کهکشان دلتای سبز تحمیل می کرد و بدین سبب
عضای رردازش اجرام را در کهکشان دلتای سبز آنقدر سنتین کرده بود که اجرام حتی متوسط قابلیت ماندن را از دست
داده و با هب تلفیق شده و تولید اجرام بزرگتر را در دستور داشتند.
قمر جی سی نیز  ،از همین رویداد ریروی می کرد.
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فصل پنجم
قمر مجنون
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تصویر طول و عرض جغراعیایی با مختصاا قمر جی سی منطبق شده بوود و هوردو در یوک راسوتا و بوا جاذبوه یکسوان
بروی نقشه نمایش داده شده بودند .از انطباق زمان این دو نقطه بر هب موجوداا هریب اعب از عرازمینی و زمینی در یک
حلقه اشتراکی خود را مشاهده می کردند .زمان اول عروردین  1020شمسی را نشان میداد .جوانانی که برای گذر زمان
خود را به اینجا رساندهاند ،تصاویر چهاربادی اتفاقاا را مرور میکرد.و البته مادودی که از قدرا روردازش عراحسوی
برخودار بودند عسوه بر این همه تصویر اعتقادی وقایع را دریاعت می کردند.
هلن و محمد در یک حالت تثبیت شده انرژی خود را درون خاک برده بودنود و بوا تودای روسک علوزی کوه در زیور
خاک به استخوانی گره خورده بود تمرکز کرده بودند.
بوی باروا و تدای انفجار و درخشش چهره هاو دمای عروردین 1020شمسی ،وجود همه آنان را عراگرعته بود .گونی
خاکی سنتر را که هلن و محمد به آنها تکیه داده بودند ،بوی مست کننده ای داشت و این همه در اشتراک همه آنوانی
قرار داشت که در زاویه دید هلن ومحمد قرار داشتند .دیتای این واقاه به تورا لینکهای رر بازدید آنروز قمر جوی
سی را ررکرده بود و اهالی جی سی بارها تحنه محاتره و حواشی آنرا مرور کرده بودند و در ارتباط با آن رالسهوای
مثبت و منفی ارسال میکردند.
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شمارگان این ریام ها از مرز یک تریلیون نفر گذشته بود وهمچنان به تورا تصاعدی باال میرعت.
قواعد زندگی در جی سی همه را به یک رعتار مشخص در عین حال مطمئن وادار مویکورد و بوا ایجواد تفکور مجوازی
دنیای اعراد را به تورا عایلهای اشتراکی به هب متصل می نمود.البته نه آنکه همه گیرنودگان واکنشوی یکسوان داشوته
باشند.عده ای عسوه بر واکنش های همراه با موضو ،به ترسیب ابااد جدید برای سایر اعرادی که انرژی متصاعد را رس
می زدند ،مبادرا می کردند.
در عضای الیتناهی کهکشان دلتای سبز همواره ا عکار مخالف و مواعوق بوه توورا عرکوانس هوای سویال بوه توراکنش
اطسعاا می ررداختند و از روزی که آن یادداشت گردان حنظله به تورا نمایه ای تصواعدی در دیتوا سونتر مرکوزی
ثبت ده بود  ،این تراکنش رو به تزای د بود و واکنش های متفاوتی را به تورا جهشوی بوه اقموارو موداراا کهکشوان
ارسال می نمود.
آن روز دستانی که نامه محاتره را لمس کرده بودند بوی تربت گرعته بود و در لینکهای مشابه به خود کلمواتی چوون
خاک ،کربس ،عاشورا ،مقاومت و ...را بازآعرینی میکرد.
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قمر حماسی یکپارچه شور شده بود و در تمامی مسیرهای نوری خود به سرعت تمام از عروردین  1020میگذشت ولی
دوباره بر روی آن توقف میکرد و این بارها تورا می رذیرعت.
شکوعه های نورس بهاری ،گلدانهای یاس سفید را رر از عطر کورده بوود و در درگواه ورودی کلوونی هلون و محمود را
شکل باغ ساخته بود و بر سر در آن رسکی جیوهای نوشته بود .دلتای سبز شماره. JC-135-215از همیشه بیشتر آن دو
به سرنوشت خود عکر می کردند و شاید اتصال آنان به عروردین سوال  1020از روردازش هوای آینوده کوه هوب اکنوون
نمایانتر شده بود  ،حکایت می کرد .اموراا روزمره آنان در یک سیستب یکپارچه و منضبط طوی مویشود و ارتباطواا
آنان از طریق یک رادیو عرکانس هوشمند انجام می رذیرعت .آنروز ،تولد جی سی ،همه جا جشن بود و چشمک ممتود
شهاب سنگهای نورانی عضای اطراف قمر جی سی را چراغانی کرده بود .گلهای اهدایی عضوا را عطورآگین نمووده و
نسیب بهاری گلبرگهای رنتی را به رقص وامیداشت و حتی گاهی نب نمکی قطراا باران هوا جی سی را طربانتیوز
کرده بود.
ایوان سرسبز کلونی محمد و هلن بغیر از اینهمه عیش و طورب  ،وجوود خووبی را حوس مویکردنود ریشوتر دو عضوای
مجازی سال ،20لمس کرده بودند و هیچکس نمی دانست شاید یک روزی این چیلینگ چیلینگ رسک نقورهای هموان
ابراهیب باشد.
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دیتا سنتر دلتای سبز مرورگری داشت که تمامی انسان هایی که از اول تا آن روز تجربه زیستن را داشتند ،ثبت کرده بود
و برای دستیابی به حاالا و متغیرهای آنان عایلهای مجازی داشت و هر یک از ساکنین دلتای سبز بجز امکان دسترسی
به این عایلها می توانستند عسوه بر ارتباط با سیستب مشابه ساز هوشمند ،نسبت به ماادل سازی آنان اقدام نمایند.
سیستب چهرهیابی ،ابراهیب را شناسایی کرد و در مودار جوی سوی آالرموی طنوین قودمهای سونتین ابوراهیب را بوه گووش
می رساند .محمد و هلن در آن روزها که در مدار میروس ستاره ردریشان زندگی میکردنود ،داسوتان ابوراهیب را شونیده
بودند .میروتیس مادر ،از عرزندان سالها ریش ستاره میروس به خوبی یاد میکرد .به خصوص ابراهیب کوه عرزنود ارشود
خانواده میروس بود .چهره ابراهیب بارها در قمر میروس اعق را نشانتر شده بود و هر چند کوتاه مدا اعق اولیه هور روز
را مناکس می کرد .هربار که در تاریخچه عضای حاکب بر جوّ میروس یک برگی جدید رو مویشود ،قموری جدیود در
سیارههای اطراف ایجاد می شد و ابراهیب بیست و هفتمین قمر جدیدی بود که در آن روز در قمر جی سوی ایجواد شوده
بود.
ابراهیب با سربند قرمز خود از مساعتهای دور جلوه گری داشت .آن شب جشون خوانواده میوروس حوال وهووای دیتور
داشت .مردی به آن خانواده آمده بود که همتی برای دیدارش سالهای بسیاری انتظار کشیده بودند .ابوراهیب در سوحر
رانزدهمین طلو بهاری در قمرخود مستقر شد و آن شب بدر کامل بود که از میروس و جی سوی و همتوی سوتارههوا و
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سیارهها و اقمار نورانی قابل رؤیت بود .ابراهیب اولین قمری بود که تماما از جنس نور بود و از عرکانس تشکیل نمی شود
و گیرندگا ن آن عقط از طریق شناسایی عتون های سیال می تو انستند موجودیتش را ثبت کنند .رر واضح بود کوه جورم
قمرابراهیب همواره د رحال ازدیاد بود و تمامی گیرندگان عقط قدرا تثبیت ابراهیب را در لحظه داشته باشوند و چنانچوه
می بایستی به اتصال مجدد مبادرا ورزند ،الزم بود برای تث بت جدید اقدام نمایند .ابراهیب قمری رویایی برای کهکشوان
دلتای سبز بود .قلب نسل ششب تراکنش های عضایی که عبارا بود از تراکنش اعتقاد و احساس در قمر ابراهیب می طپید.

کتابخانه هلن دوتصویر را بر روی دیوار نوری خود داشت ،محمد وابراهیب .محمد با رسک علزی خودنمایی میکورد و
ابراهیب با سربند قرمز.بارها تصاویر چهاربادی محمد و ابوراهیب  ،هلون را بوه ذوق آورده بوود ،از آن جهوت کوه تودای
رسک علزی محمد که هباکنون همۀ راز ساکنان دلتای سبز بود و حرکت زیبای سربند ابراهیب که وقتی در اعوق مقابول
چشمان هلن و محمد قرار میگرعت ،جنگ شهابسنگها را به راه می انداخت.
هلن باضی وقتها در مدار کروی جی سی تدای مادرش را میشنید که از دور میآمود و زود قطوع مویشود .درسوت
زمانی که از تصاویر محمد و ابراهیب سیتنالهای رسسمایی ارسال می شد .ابوراهیب و محمود و هلون نظوارهگور توورتی
بودند که نوایش را از قبل شنیده بودند و آن روز روز دیدار بود .تدایی که تنها با شنیده شدن قابل لمس نبود و باید بوا
عرکانسهای نوری از ورای زمان دیده شود.
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تدای دلنشین جدیدی جوّجی سی را در هب تنید و دوباره همه چیز از نو آغاز شد.
با ورود قمر ابراهیب به عضای کهکشان دلتای سبز قدرا لمس به سایر ابااد شناختی هکشان اضواعه شوده بوود .تودا هوا
،احساساا،تصاویر و خسته همه ابزار شناخت قابل لمس شده بودند.و بدین گونه بود کوه تودای روای سوتون موردان
سالهای  1020و  1022را به همراه همه وجودشان لمس می کردند .ستونی که حوور را و نوی زارهوای را بوه سووی قمور
ابراهیب می ریمودند.این با هب مختصاا طول و عرض جغراعیایی با مختصاا عضای ریرامونی قمر ابراهیب بر هوب انطبواق
ریدا کرده بود و از این سو بخشی از رردازش گر های مرکز کنترل کهکشان دلتای سبز قمر ابوراهیب را قمور مجنوون نوام
گذاری کرده بودند .ابراهیب با ارده عراسیستمی خود  ،نام ابراهیب را راک کرد و به جای آن نوشت مجنوون.قمر مجنوون
کلونی ابراهیب بود .خط ممتد از قمر مجنون تا مکانی به این اسب در روی کره زمن به نام جزیره مجنون تنها یک لحظوه
عاتله زمانی داشت.
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ابراهیب با مدار سر رنگ خود به اقمار مجاور خود ،ارتااشاا جدیدی را ارسال میکرد .نیروی کوروی مودار جدیود،
همواره به سوی اطراف حرکتی سینوسی داشت و از اناکاس انووار مختلوف ،رنتوین کموانی جدیود را سواخته بوود.قمر
مجنون  ،تاثیرگذارترین حادثه نورانی کهکشان دلتای سبز بود .قمر مجنون نیز خود قمری از مدار همیروس بوود کوه در
حال ایجاد مداری جدید برای کهکشان دلتای سبز بود .همیروس با هسته مرکزی خاتی تغذیه می شد.
ابراهیب ،همان هسته مرکزی مدار همیروس بود .عاتله این مدار تا جوّ میروس تنها چنود ده سوال نووری عاتوله داشوت.
نیزارهای همیروس در میان باتسق های عراوان آن همواره شناور بودند و در میان نهرهوای جواری در آن اقامتتاههوایی
که از برخورد شهابسنگها ساخته شده بود .خودنمایی میکرد .این مدارعسوه بر قابلیت همزاد رنوداری تموامی نسول
های ریشین  ،موقایتی شبیه ساز را داشت که بتدریب سرزمین رباط ورژن های اعراد لقب گرعتوه بوود و قالوب شخصویتی
دوم اعراد می توانستند دز این مدار زندگی آزادانه ای داشته باشند.
خش خش نیزارها ،تدایی همتون را با ردرای مانده بر کنارههای باتسق ،ایجاد کورده بوود و شواید بیشوتر بوه تصوویر
تامت میماند که حرکاا آنرا نیها و تداهای آنرا گذشتههای دور بوه نموایش مویگذاشوت .همیوروس بوا حرکواا
سینوسی خود بیشتر با قمر مجنون شهرا یاعته بود.
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براساس اتفاقاا ریش آمده رس از ایجاد هر قمر جدید ،لینکهای ارتباطی به تورا سرگردان واتفاقی ارتباطواا عوی
ما بینی را ایجاد می کرد ،اما در مورد همیروس نکته جالب این بود که گویا همه اقموار دیتور ،منتظور نیوروی واکنشوی
همیروس بودند .از این رو تنها و تنها همیروی در ثانیه اول تولد خود به اندازه تمامی موداراا اطواف اشوتراک روذیری
داشت و این ازدحام اشتراک گذاری موجب تسقی اشتراکاا و از آن مهمتر تولید عراانسان هوایی از جونس ربواط بوود
که هریک ماادل شخصیت های اعسانه ای جزیره مجنون نامتوذاری شوده بود.البتوه تموامی ایون ربواط نفرهوا ،ریراموون
ابراهیب حلقه زده بودندو ایجاد حلقه ای سربند گونه را ترتیب داده بودند .تا آن روزها هسل های نوری در تمامی اقمار
از جنس عوتون های نوری بود و حال آنکه این هسل در همیروس به مرکزیت ابراهیب ،از جنس سربندهایی نظیرسوربند
های یاعت شده درجزیره مجنون بود.
بوی نیزارهای سوخته هیمروس را شاخص کرده بود و آبراههای میان نیزارها نقشه حرکوت روی همیوروس را تایوین
میکرد.عرکانس های موجود که همتی نشوان از حرکوت زموان بودنود .گیرنودههوای مودار همیوروس را مجنوون کورده
بودند .البته آنها که از سال های نوری دور به همیروس نتاه می کردند ،چهار حرف شاخص را به تورا نوور بور روی
آن مشاهده می کردند(ل)(ی)(ل)(ی) .ولی هیچکس از تراکنش اعکار گذشتتان و آینده گان به مانی این حورف سور
در نمی آورد و ریوسته ریام های عراوانی برای ترجمه عرکانسی این حرف به مرکز رردازش گر همیروس می رسید.
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البته همیروس تدا و حرکت را با نور و به تورا هوشمندانه تلفیق می کرد و کوه بورای هورکس بوه مقودار قابلیوت
رردازش آن مانی و مفهوم ریدا می کرد .ابراهیب سفیر جدیدی برای همیروس بود که جاذبه نتاهش قانون گریز از مرکز
را به عکس کرده بود و هر لحظه اقمار گوناگونی را به مرکزیت مدار همیروس نزدیک می کرد.
در هسته مرکزی همیروس ،دو جزیره نورانی ،چشب نواز بود .جزیره جنوبی و شمالی و جالب آنکه هسته مرکزی هر دو
این جزایر از نیروی خارق الااده ابراهیب تغذیه میشود.باد بوه هور شوش جهوت مویوزیود و طنوین تودا و عطور و بووی
نیزارهای سوخته و نیب سوز حلقهای به دور اقمار میکشید .قانون کشش به مرکز توازن اجورام میهموان را در هوب موی
ریخت و حرکت تاادلی را اجرام را بهب می زد .نوساناا اجرام ایجاد طوعان عضایی می کرد و بدین سبب تمامی اجرام
متالق به عرازمان های گذشته بتدریب تولد دیتر ریدا کرده بودند.
ورود به حلقه ها عقط با اتصال به شبکه حسی ابراهیب مقدور بود .لبهای خندان ابوراهیب نشوان از اقلویب بهواری همیوروس
میداد.نب نب باران سیال در مدار همیروس جاذبهای خاص به عصل جدید همیروس داده بود.
از ال به الی نیزارهای اعشان گاهی سربندهای سبز و قرمزی خود نمایی میکرد که نشان از یک عرکانس جدید را موی
داد .دوستان ابراهیب ،یکی یکی به همیروس میرسیدند ،حال و هوای همیروس مثل شوب هوای عملیواا  ،بووی حنوا و
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اسپند گرعته بود .البته رایش بوهای قدیمی را ابراهیب با نتاه گرمش در عضای اطاف می راشید وهمهمه بچههای آسمانی
دیتر همیروس را از خلوا گذشته اش متفاوا کرده بود .اینجا دیتر قمری مرده نبوود بلکوه رواتوق بچوههوای مجنوون
جنوبی و شمالی بود.
دعتر خاطراا زمان یکی یکی برگ می خورد و هر لحظه حاعظه همیروس یاد و خاطره مردی دیتور را ثبوت موینموود.
نقاط نورانی مدار همیروس هر لحظه بیشتر به چلچراغ نزدیکتر می شد .چلچراغ اقمار همیروس غوغایی بپا کرده بوود.
ابراهیب خالق همیروس بود .سیاره ای که با حال و هوای ابراهیب ساخته شده بود و از انرژی هوای نوورانی ابوراهیب تونفس
می کرد .مسیر هیروس تا همیروس را کهکشوان هموت نوام گوذاری کورده بودنود .کهکشوانی کوه مسویر روشونی بورای
سیارههایی که از ورود به سیاه چالهها می گریختند ،ایجاد نموده بود .در کناره های مسیر کهکشانی همت ایستتاههای
تامتی نور و انرژی میداد و سیاره ها و اقمار حامل نور در آنها آرمیده و خود را به روزرسانی می کردند.
سیاه چاله های اطراف هب با عاال سازی نیروی کشش به مرکز مدار همیروس در این مدار اسیر شده و یکی یکی روشن
می شدندو تولد هر یک از آنها شافی دیتر را به این شور می اعزودو لحظه به لحظه به داده هوای تووتی  ،تصوویری ،
احساسی و اعکاری عضای ایستتاههای نوری اعزوده می شدو همه اتفاقاا خاکریزهوای جزیورههوای مجنوون جنووبی و
شمالی را متصاعد می کرد .در دنیای کهکشان همت دیدار هر چیز ،نیروی انرژی مضاعفی را به اعراد انتقال میداد و از
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اینرو هر عرد در لحظه هب ار سال و هب دریاعت داشت .لحظه در کهکشان همت سوال بوود و لحظواا مجنوون را بورای
ابراهیب و دوستانش تداعی میکرد .هنوز هب همه آنان که در حلقه کشش به مرکز همیروس گرعتوار شوده بودنود از آن
چهار حرف (ل)(ی)(ل)(ی) که بر قلب آتشفشانی آن نوشته شده بود  ،سر در نمی آوردندو هر آن به حیرا آنان
می اعزود .مجنون دوباره زنده شده بود و ابراهیب و دوستانش برای همیشه در کهکشان همت ماندگار شده بودند .مودار
همیروس نقطه نهایی کهکشان همت بود .همه تابلوهای به طرف خط مقدم ،مسیر یک طرعه کهکشان همت را به سوی
هسته مرکزی همیروس هدایت میکرد.شاهراه همت همواره برای تمامی سیاره های سورگردانی کوه از اعتوادن در مسویر
سیاه چالهها هراس داشتند ،تکیه گاه میشد.
ابراهیب برای آنکه (ل)(ی)(ل)(ی) را برای اجرام متحیر در مدار قابل عهب کند  ،موی بایسوتی رموز عملیوان را درمجنوون
عاال می کرد و این کار برایش تراکنشی بسیار سنتین را به همراه داشت .با توجه بوه مقایوت خوود قبلوه را ریودا کورد و
مختصاا بویی را که تربت را تشخیص می داد  ،به رردازش گر مرکزی داد و رمز عاال شد...یا زهرا...
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رحسن تازه بر مدار همیروس نشسته بود و انرژی متصاعد از خود را به منبع اتلی مدار همیروس انتقال میداد  .رحوسن
انرژی سفید ابری بود که انرژی های سیال میان عضای بین سیاراا را دریاعوت و بوه توورا اشوتراکی در حاعظوه هوای
موازی  ،ذخیره میکرد .این انرژیها  ،تخیسا انسانهایی بود که از زمان هوای گذشوته و بوالر بور تودها سوال قبول بوه
تورا عسقه ،آرزو و عکر به تورا انرژی متصاعد شده ودر عضای میان سلولی مغز به تورا سیال ایجاد شده بوود.
بدین جهت همه انرژیهای موجود در این ذخیره انسانی از قدمت و ارزش ویژه ای برخوردار بودند .هربار کوه رحوسن
بر مدار سیارهای می نشست دهها سال نوری انرژی را به مراکز ذخیره سازی اطسعوااِ اهوالی آن سویاره انتقوال مویداد.
رحسن همیشه ریام آور سبک نترش انسان های گذشته بود و از این رو برای تمامی سیتنال های متصور در عضوا جنبوه
حیاتی داشت و جهت تصاعد عراملکولی اجرام ب ه سطوح باالتر و حتی گاهی جذب آنها به هسته های مرکزی سویاالا
از موقایت عوق الااده ای برخوردار بود .اعسانه ها و اسطوره ها جای جای انرژی های متصاعد از کانون انرژیک رحسن
را تسخیر کرده بودند و ار طسقی همه این ستون های انرژیک  ،مفاهیب خیر و شر به تورا سیکنال های جهشی تمامی
سطوح مداراا را در مارض اطسعاا نو قرار می داد.
بوی خاک یکی از این انرژیها بود که با رسیدن به رردازش گر هر یک از مشترکین غوغایی بپا مویکرد.عطور خواک
تازه ترین انرژی بود که در میان تمام ساکنین کهکشان به ظهور نوری رسیده بود .در دیتا سنتر رحسن ،اولین خاکی کوه
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به تورا انرژی ثبت گردیده بود ،بوی تربت بود .تربت از باالترین سیتنال عراگیر با قابلیت اتصال به تمامی تخیلهای
مدارنشینان سیارههای سیال در کهکشان برخوردار بود و از آن به باد بود که سوایر خواکهوا  ،عطرسوازی مویکردنود.
تمامی خاک های هستی همواره در تش کیل کلونی های ملکولی مشابه با تربیت به جهش ژنی ررداخته و د رایون کونش
ها و واکنش ها از عنصر زمان(عاشورا) و مکان(کربس)کپی برداری می کردند.
هر تکه از خاطراا و تخیساِ انرژیگونهای که از رحسن به سیارهای منتقل میشد ،طول موجی خاص داشت .یکی از
خاک هایی که مشابهت با انرژیهای متصاعد شده از تربت را اناکاس می داد ،خاک سه راهی شهادا بود.
سهراهی شهادا،سالها ریش محل عشقبازی اعرادی بود که با سربند قرمز رنگ  ،خاک را سر کرده بودنود .رحوسن
انرژی سر رنگ دیدار آنها را با طوول مووج چرخشوی ،رخوش مویکورد و از هور شوش جهوت ،مدارنشوینان را روایش
میداد .این رایش عسوه بر بازخورد دریاعت اطسعاا ،به تاثیر آن نسبت به آینده می ررداخت.
جالب آنکه در برخورد با هر یک از این ردیدههای انرژیگونه ،انرژی جدیدی متصاعد میشد که آنهب حال و هووایی
کب تر از انرژی اتلی نداشت و بدین ترتیب در هر ثانیوه از زموان بوازخوران انورژیهوای متصواعد از رحوسن بوه مرکوز
اطسعاا رحسن میرسید ،که خود دادهای برای دریاعتکنندگان دهها سال نوری جدید میشد.رحسن آعریننده اعکوار
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و احساساا همه انسان های قرون از گذشته تا آینده بود ،که در سه راهی شهادا خاک تربت گونه ای را رتد نموده
بود و برای تصاعد سیتنال های چرخشی آن عقط نیاز مند به یک نسیب انرژی زای تقویت شده بود.منبع این نسیب همان
قمقه سورا شده سید حسین بود.
ررداش گر رحسن ،خاک رای دودهه یا بیشتر از سواکنین زموین در سوال 1032شمسوی را ردیوابی مویکورد و توداها و
تصاویر آنها را نشان می داد .آنروز انرژی متصاعد از چکیدن قطره قطره آب از قمقمه تورکش خووردهای بور لبوان سوید
حسین غوغایی در مدار همیروس بپا کرده بود .سید حسین آنروز ها انرژی ای ایجاد کرده بود که تا دهها سال دیتر می
بایستی منشاء رتانسیل جوهری مداراا سرگردان در کهکشان دلتای سبز باشد.
سرعت چرخش همیروس ،انتقال انرژی متصاعد از این تحنه را در میان سیاراا یکساا تقسیب میکرد .هر قطوره آب
قمقمۀ سید حسین که به زمین میریخت تا به مرکز رردازش رحسن برسد دریا می شد.دریایی که برکه های عضایی را در
میان مداراا نشانه ای حیاا کرده بود .قمقمه سید حسین آخرین رالس انرژیگونه رحسن بود.
رحسن که به عضای بین سیاره ای بازگشت ،تازه مالوم شد ،آنروز بسته انرژیزای عوق الاادهای بجای گذاشوته اسوت.
قمقمه سورا سورا شده سید دست به دست می چرخید و قطره قطره آن به بارانی سیلآسا تبدیل شده بود .آب عطر
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خاک را با رنگ سربند سید حسین به تشاشااا نورانی تبدیل میکرد و از آنروز ،مدار همیروس را به رنگهای سوبز
و قرمز آراسته کرده بود .تدای رسک و رنگ سوربند سوید ،بوه هموراه چوک چوک قمقموه او کنسورا رحوسن را بوه
جدیدترین ترکیب از آلبوم حماسی تاریخ مبدل میساخت .هامونی های آرام و در عین حال تهییب کننوده ایون سوروده
همه عضای میا اجرام را در می نوردید و نمایش مللولی ارتااشاا نوری حاتل از این حرکت را به طوعانی خورشیدی
مبدل ساخته بود .تاداد بازدیدکنندگان ازاین جشنواره انرژی گونه تدها میلیارد سولول نووری آختوه از دورن آدمهوای
گذشته و آینده بود بود .سید حسین میخندید و با نظاره قمقمه خود هب آب میداد و هب آب میشد.آنروز سید حسین
بروی خاک نمناکی که با خونش دعتر زمان و مکان شده بود مشق می کرد و همان چهار حرف رازآلوده را با انتشوت
سبابه می نوشت(...ل)(ی)(ل)(ی).
سربند قرمزش آنروز رس از دهها سال نوری رُرازمدار شده بود که بوی تربت را همه گیر می کرد .مختصاا جغراعیایی
سید حسین و قمقمه منطبق با کانون اتلی انرژی تربت شده بود .سید حسین با جرم نوری جدید خود که دیتور عضوای
زیادی را اشغال کرده بود به قمری جدیدی مبدل شده بود.همیروس درحال زایش قمر جدیدی بود که هب آب داشوت
و هب خاک  ،و از این رو آن را قمر حیاا می گفتند .زمان و مکان در این قمر نفس می کشید و از جریوان زنودگی در
این قمر زارن ساهچاله حیاا مجدد ریدا کرده بودند.
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قمری سر با عطر تربت و تدای چک چک قمقمه ترکش خورده سید حسین که همتی نغمههایی داشوتند کوه هوب
آشنا بود ،هب آتشین.یک تدای همتونی عضای جدید ناهمتون قمور سور را یکپارچوه سووز مویکرد.انتوار رحوسن
عضای میان سیارهای را به محرم زمینیان ده ها سال نوری گذشته برده بود ،تقویب اجرایی زمان محرم را نشان میداد .قمر
سر

و آتشین و در عین حال  ،تشنه و بوی تربت میداد و گویی قمقمه سید حسین ریامبر زمان بود .مودار همیوروس ،

برای آن شب غوغایی جدید بپا کرده بود ،شب دهب بود و رحسن غرق در تماشا  ،از آن جهت کوه خورشوید در چنود
سال نوری قمر همیروس بود ،اما با طوعانی آتشین عاتله قمرسر ریمود تا از ایون جهوش نووری بوی بهوره نمانود .آری
...باورکردنی ترین تخیل سید حسین برآورده شده بود و آنهب زایش قمر سر بود.
قمری که عقط در طول زمان ،شب دهب تا روز دهب ،آنهب ظهر دهب ،که عقط 10ساعت بیشتر زمان نداشت را ایجاد می
کرد .در هر سال نوری عقط یک با ،آنهب عقط  10ساعت این واقاه تورا می رذیرعت.سید حسین خادم الحسوین ایون
حادثه بود و عضای غبار آلود و غمناک قمر سر را با خیمه های نوری تماشایی تر کرده بود.ررچب های باالی هر خیمه
نام یکی از عاشقان امام حسین( ) را بر خود نوشته بود  .در میان ررچب عقط  30ررچب ازهمه بلند تر بود که هموه رورچب
های دیتر دور آنها در طواف بودند و این  30ررچب هب خود درطوواف یوک منبوع نووری الیوزال طوواف موی کردنود.
رحسن عرزند این منبع نوری بود .
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التهاب لحظه به لحظه این تولد همه مداراا اطراف را بهت زده و آتشین کرده بود .تربت جای جای مدار جدیود را در
مین وردید و چشمه جوشان آن قمقمه ،حاال دیترموج انرژی شده بود .سید حسین با لبان خشوک و چشومان تور ،مودار
جدیدی را ترسیب میکرد .که همه چیز را متحول می سواخت .کوب کوب عضوای مودار سور کوه جوای خوود را بوه قمور
همیروس می داد بوی یک نسیب جدید مویگرعوت .حواال دیتور آن دوازده سواعت را کوه زموان نتاشوته بوود بوه رایوان
میرسید .هوا ظهرگونه بود و طپش  ،زمان خورشید را نشانه رعته بود .سید حین دسوتانش را روی سوینه قورار داده بوود و
مجنونوار مثل قمقمهاش اشک میریخت و نجوا میکرد.
دیتر نه خاک و نه آب و نه آنهمه انرژیهای متصاعد ،دست از را نمیشناختند .ازمیان غبار طوعوانهوای خورشویدی و
سهمتین مدار سر سایهای  ،آتش همه چیز را دوچندان کرده بودو حتی قمقمه خشک سید حسوین را بوه زموزم نتواه
همه تبدیل کرد .ررچمی اعشان و بیتاب در دستان سید حسین جو مدارسور را مویشوکاعت و دلهوای سواکنین مودار
سر را رارهراره میکرد .زمزمهها باال میگرعت .خمپاره ها همنوا شده بودند با دسته دسته بدنهای سوخته .قمقموههوای
خالی هب خود را ازاین ماجرا محروم نمیکردند.
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راهای چاک چاک هب خود را در روتین رنهان نمیکردند وبه ترکهای زمین بوسه میزدند .این عجب سوزی بود کوه
رحسن آنرا ترسیب میکرد .سید حسین ،حسین حسین میکرد و قمقموه عطشوان او زار مویزد و رورچب سویاه آشوفتهاش
میرقصید و مدار سیاره سر را طوعانی میکرد .الاقل این چند ساعت نوری که از زمان میگذشت دیتر قابل برگشت
نبود .رحسن مسیر رعته را عزم برگشت داشوت .آخور آنچوه را اموروز درمودار جدیود سویاره سور ایجواد شوده بوودرا،
نمیتوانست در جریان اتصال به عرا زمان ها و عرا مکان ها قرار ندهد .رحسن با حوال زار و نوزار بوه مودار سویاره جدیود
نزدیک میشد وسید حسین جای عرود آن را نشان میداد.
درست رای قمقمه و درست ظهر داغ آنروز بود که رحسن دوباره به خاک نشست و آخرین ثانیه های عمر خود را طی
می کرد.خداحاعظ ،تنها کلمه ای بود زمان عرا گرعته بود و بوی ودا می آمد.تا درخشش دوباره سیاره سور در سوال
آینده هزار سال نوری عاتله بود.
رحسن سیستب رردازشتر انرژی خود را رر از عطرش میکرد و در توب و تواب کووچ از آن هیبوت بوزرگ بوود  ،روس
قطاهای از سربند را به نوک مداری چرخش خود بست و طوعان برآمده از این سفره زمان را در دیتایی جدید به مداری
جدید هدایت نمود ،رحسن دم ظهر برخواست و تازه همه چیز آغاز شد.
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از این لحظه تا هزار سال نوری دیتر که دوباره مدار سر  10ساعتی میهمان کهکشان شود،سید حسین باید منتظر
می ماند و قمقمه باید قطره قطره رحسن را آبیاری می کرد.
تا آنروز و قرار دوباره....یاحسین( )
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فصل هشتم
دسته ایمان
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سحر بود و شهاب های سرگردان که از نیروی گریز از مرکز گریخته بودند ،خود رابه عضاهای عاقد جاذبه میرساندند و
آب می شدند،البته نه آن آب که ذوب شوند که چون به مواد مذاب میرسیدند هب جنس میشدند.
مداراا ایجاد شده در چند ده سال نوری قبل یکی یکی خود را به کهکشان همت میرساند .مداراا عاال در کهکشان
همت هر یک دسته ای از اعراد را جذب کرده بود .سیاره عطشان ،سیاره سر  ،سیاره اورازا و خسته دهها گونوه دیتور
از سیاره ها و اقمار شناخت شده و ناشناخته .
سیاره رنب  ،یکی از این سیاراا بود که قمرعطشان در بدور مدار آن در طواف بود .این سویاره در کنواره جنووبی مودار
کهکشان همت واقع شده بود .زمینهایی با رستی و بلندیهایی کوچک آذین بسته شده با نخلهای سربه علک کشویده.
خرمای نخلهای سیاره رنب رطبهای رسیده ای بودند که باران شهدشان زمین را شویرین کورده بوود .حتوی جوای روای
خرماهای متسشی شده هب طاب نتاه را شیرین میکرد .دسته ایمان که از آثار دهها سال نوری قبل سنترهایشوان بجوای
مانده بود و از اتابت خرماهای رسیده  ،بیشتر به برکه شیره های خرما مبدل شده بود .طول موج این سویاره هموواره در
حال نوساناا شدید بود و زمان در آن از غروی رنجشنبه آغاز و گشت .در ترتیب عصول این سیاره همین بس که آغاز
حرکت آن انتهای حرکت خورشید و ابتدای سال قمری زمینیان بود .رنگ مشکی غالب رنگ های این سیاره را تشکیل
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می داد .مکابی منقوش به خطوط طسیی که در زاویه ای از آن سنتی سویاه جلووه گوری موی کورد  .تموامی بدنوه ایون
مکاب روشیده شده بود از اجرام مشکی که در حاعظه هریک از آنها تودها سوال نووری طوواف ثبوت کورده بودنود .و
بدرور این مکاب زیبا  ،خیمه هایی بررا بود که مشق عشق را بر عضای باالی سرشان می نوشتند .و ابرها هر لحظه مشقی
را باباران راک می کرد و دوباره و دوباره ....بدین گونه تدها سال نوری مشق عشق و طواف را از این قمور بوه تموامی
ذراا موجود در کهکشان همت ارسال می کردند .نقطه مرکزی این سیاره را کششی بود که بوه آن قبلوه موی گفتنود و
جاذبه بی نهایت آن به تمامی اجرام سرگردان سر و سامان می داد.
البسی خیمه های این سیاره سنترهایی بود که گاهی اجرامی نورانی در آن سکنی گزیده بودند.تادادی از رسکهوای
باقی مانده از دوران های گذشته هنوز در بازتابش تشاشااا کیهانی خودنمایی میکردند.سنتر بچوههوای تفحوص در
کناری از زمان آخرین طوعان خورشیدی بجای مانده بود .در سایه بود و بدین جهت از بارش قطراا سویال رطوبوت زا
شده بود و گاه گاهی به زمزمه شقایقهای وحشی حال و هوای سرزمین عطش و یا همان سیاره رنب را عوض میکرد.
در راهبندهای کوتاه کوتاه که با موانع طبیای ساخته شده بود ،قمقمههایی روی زمین اعتاده بود و نشوان از حیواا را بوه
دیده یادآوری میکرد .ابولفضل اولین ساکن سیاره رنب بود .شاخص تشکیل هر یک از سیارههای کهکشان همت بدین
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تورا بود که یکی از یادگاران ماندگار  ،مداری را آبسوتن زموان مویکورد و خواطراا آن دوران را در قالوب انتقوال
کوانتومی و و با سرعت عوق نور به مدار انتقال میداد و بدین تورا نمونه کوانتومی آن واقاه در مدار قرار میگرعت
و بتدریب رس از تسقی تشاشااا کوانتومی  ،مجتمای از قمرهای اولیه تشکیل سیاره میداد.ساکنین این قطاوه از زموان
همتی در یک دهه از تاریخ آعریده شده بودند .همان دهه اول  ،اولین ماه قمری زمینیان ،که در انتهایش همان موضوو
عاشورا و کربس تورا می رذیرعت.به عبارتی تاریخ تولد ساکنین این سیاره همواره در یکی از این ده روز بودنود .در
کنار این میهمانی آسمانی ،نقطه ای نورانی جلوه گری خاتی داشت.
ابولفضل در روز نهب این ایام نام گذاری شده بود و در روز دهب متولد گشته بود و بچه هوای دسوته ایموان همتوی زاده
این دهه بودند.ابوالفضل کل بچههای دسته را جمع کرده بود .زمان در سیاره رنب از سحر آغاز میشد و بوه سوحر خوتب
میگردید .شبنبهای ایجاد شده در سحر سیاره رنب در اناکاس نور کهکشان ،تمامی تصاویر را جذب میکرد.
انرژی متصاعد از خاطراا بچههای دسته ایمان ،ایستتاه های متمرکز انرژی در روی بدنه داغ و شیرین سیاره رنب بودند.
طول موج حالت عطش را مدارهای کوچک مدوّر بر قمقمههای خاکی و سورا شده روی زمین دریاعوت مویکورد و
قطراا آب سیال در عضا را به درون خود هدایت مینمود .هر یک از قمقموههوا در یوک کشواکش زموان بوه برکوه ای
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تبدیل شده بود که اجرام سرگردان را با نوشیدن آب جذب میکرد .هزاران دسته نوری مثل ابوالفضل عضای سیاره رنب
را رنتین کمان کرده بود .اعراد با انوار وجودشان هموار ه در طواف آن کابوه نوورانی بودنود و نیوت هاشوان هور لحظوه
شهاب سنگ های نورانی در اعق کهکشان می شد.
آنروز در دعترچه خاطرااِ دیتا سنتر سیاره رنب  ،اسب اعراد دسته ایمان یکی یکی مرور میشد .باضیهوا کمتور و برخوی
بیشتر.ابوالفضل اسمی بود که در لحظه دهها ارتااش نوری روی مدار سیاره رنب را درمینوردید و در هر شبانه روز ایون
سیاره  ،هزاران بار به شکل سینوسی چرخش میکرد .ابوالفضل برکههایی راکه کمتور آب داشوت را ،لبریوز مویکورد.
دیتر قمقمهها ابوالفضل را رتد میکردند و بدین سان با ته نشین شدن آب قمقمههای خوابیده دور گونیهوای سونتر
بجای مانده از سرراهی شهادا ،ابوالفضل خود را بیشتر به سقا شدن مییاعت تا نامداری از کهکشان همت.
از روزی که کلید واژه سقا بر روی سیاره رنب آمد حال و هوای دسته نوری ایمان بیشتر به خاطراا گذشوتهاش متصول
میشد.سحرها زمزمههایی به گوش میرسید که از اناکاس آن تا یک سحر باد هووای دل آدمهوای سویاره رونب بوارانی
میماند .تازه حاعظه ابری سالهای ریش دسته ایمان ،وامدار یک چند هزار سال قبل از خود هب بوود کوه آنهوب کمتور از
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ظهور کوانتومی سه راهی شهادا نداشت .تمام زیرشاخههای ارتااشی سیال در عضای مداراا سیاره رونب بووی خواک
میداد  ،بوی تربت و بوی یک عضای آشنا با آب و عطش و سقا و این گونه کلید واژهها.
زمان آغاز سال قمری را نشان میداد .همیشه تقویب آدمهای سیاره رنب به اولین ماه دوران سال قمری که میرسید عصل
بارانی خود را آغاز میکرد.
محرم بود .قمقمهها روزه بودند ،برکهها همصدای زمین داغ ،خشک خشک .همهمه دشت های نوری مثل سوینهزنهوای
رای خاکریز آرام بود .آرام آرام ،اما ررسوز ررسوز ،ابوالفضل ولیمه سفره آنروز را آماده میکرد.
دستههای سینهزنی از اسکن زمان و مکان عردایی سر را تداعی میکرد .سیاره رنب به سالها ریش سفر کرده بود .انتوار
نه انتار که کهکشان همت عوران سال نوری دور خود ماست وتا رسیدن به عصل نوزولش راهوی نمانوده .قووس تواود
سیاره رنب از زمان بود به زمین .
باالی برکه های ترک خرده یک ررچب کوچک را به چوب کرده بودند .ابوالفضل هر از چنودگاهی از مودار اتولی بوه
مداراا دیتر میآمد و به برکهها آب میداد .زمزمه غوطهور شدن ررچبهای مشکی بر آب ،برکهها را نوازش مویداد
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و تدای عطششان علک را سخت میآزرد .جالب آنکه تاریخ تولد آن مکاب مشکی رووش در ذی الحجوه بوود ،ولوی
ظهور نورانی آن در محرم بهتر جلوه می کرد.
آب قمقمهها ،ررچب سیاه ابوالفضل ،مدار سیاره عطش همه و همه دنیای آیینه گوی آدمهوایی بوود کوه بوه هنتوام تایوین
هویتشان ،با مردان سال 21هجری قمری هب مدار بودند.با هزارن سال نوری حرکت بیوقفه نور و ارتااشواا کوانتوومی
هنوز هب بوی زمان ،سیاره رنب را تسخیر کرده بودو روزدهب را نشان می داد.
سحر روز دهب بود .بوی آب همه جا را عراگرعته بود .برکهها دوباره زنده شده بودند ،اما نه با موج آب ،که بوا خشوکی
مفرط.
بچههای دسته ایمان در هاله ای از نور مدار ظهر روز دهب را طوعانی کرده بودند .زمان طوعان کهکشوان هموت از رویش
تایوین شوده بوود .زبانووههوای آتوش سویاره عطووش را تهدیود مویکوورد .اسوب سونترهای بوه جوا مانوده از سوالها روویش را
رردازش گرهای کوانتومی ،حسینیه گذاشته بودند و در عایل انتقالی خود به اجزا تشکیل دهنده سیاره عطش بجوای واژه
سنتر ،کلمه حسینیه را تابیه کرده بودند .انتار کابه نورانی را که قلب تپنده سیاره رنب بوود  ،بوی نهایوت حسوینیه هوای
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کوچک و بزرک در میان گرعته بود و بی نهایت حاجی که هریک با لباسی که در مارکوه جهواد عروجشوان را درک
کرده بودند در طواف بودند.
ابوالفضل کنار گونی های قدیمی سنتر عرماندهی نشسته بوود و یوک شوقایق وحشوی آتوش گرعتوه را لموس مویکورد،
میسوخت اما حرعی نمیزد .قطراا اشک برکه چشمانش را دریا کورده بود.برگهوای خواطراا سووخته او را مویبورد.
زمین و زمان میلرزید ،طوعانهای شالهور هرازگاهی چند قطاه از سیاره عطش را از هب جدا میکرد .قطااا جدا شده
قمرهای جدید سیاره عطش میشدند .مدار سیاره شالهور و داغ و سر

می نمود .هسته مرکوزی سویاره عطوش ،هموان

کابه بود که طواف کنندگان آن را حسینیه می دیدند.
در یک شفق نوری رنب منبع نوری در یک راستا دور تادور سیاره را در آغووش کشویدند و عضوای سویاالا را در جوو
سیاره عطش متبلور سا ختند .از دور دست ترین نقطه کهکشان  ،تا جوو محواط بور سویاره عطوش هموه ریوام لبیوک موی
عرستادند و برای ارسال کنندگان ریام ها بسته های نوری ارسال می شد .بسته های نوری همه قطاه ای قمور نوورانی بوود
که به تورا عقیقی خوش رنگ رنب اسب را برویش حک کرده بودند(محمد،علی،عاطمه،حسن،حسین)
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از این رو رس از این واقاه سیاره عطش را سیاره رنب نامیدند.سیاره اولین رنب اولی موجودی عضایی بود که تمامی ابااد
رنب گانه را در تراکب هود درا بود و به تورا رنب وجهی حرکتی سینوسی را دنبال می کورد .ابوالفضول اولوین سواکن
سیاره رنب بود.تنهایی در سیاره رنب مانایی نداشت و تمامی اجرام همواره حضور مطلق را تجربه می کردند.
دسته ایمان اولین گزینه رتد کوانتومی سیاره رنب بود.سیاره رونب داشوت مویسووخت و ابوالفضول و دسوته ایموان گور
میگرعتند و شواله مویکشویدند ،و ایون هموه بوا سورعتی کوه موی آمدنود ،مویرعتنود توا سوالهای دیتوری را رشوت سور
بتذارند.دیتر ظهر بود 10.ساعت از سحر گذشته بود و تنها  10ساعت به سحر مانده بود .سویاره رونب عقوط  10سواعت
وقت داشت تا در تشنتی نمیرد و تنها ابوالفضل بود و دسته ایمان که بایود موی گریسوتند توا سویاره رونب سویراب شوود.
ابوالفضل انتشتر عقیقش که نام رنب تن آل عبا روی آن حک شده بود را بر چشمانش کشید تا آرام شود.
عقیق سر رنگ ابوالفضل در تب و تاب بود ،منتظر بود  .چشب های همه اعراد به اعق نیلوعری سواره رونب دوختوه شوده
بود .زمان ،تحویل سال جدید را حکایت می کرد.
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مدار خیمه
74

کهکشان همت دوران دگردیسی خوود را موی گذرانود .قمرهوای جدیود بورای اتصوال بوه شوبکه نووری آن خوود را بوه
نزدیکترین مدار عاال میرساندند .هر قمر که ردید میآمد ،می بایستی موقایت خود را با اقمار دیتر مشوخص نمایود.
آخرین باری که قمر خیمه دیده شده بود ،زمانی بود که دستههای سیاهپوش نوری در سیاره عطش عزاداری می کردند.
قمر خیمه هیبتی داشت .هرکدام از خیمههای مستقر در سطح قمر ،حال و هوایی داشتند .از میان خیموههوای قمور خیموه
رودخانهای میگذشت که ازدَوَران آب آن  ،بدر خیمه های زمزمه یاحسین( ) بتوش میرسید.این زمزمه با طول موجی
آرام و کوتاه تمامی اجرام قمر خیمه را به شور در می آورد .بوی آب و عطش ،از نی های نویب سووخته اطوراف ،بکوام
جان میرسید .بچه های گردان علی اتغر( ) در خیمه مستقر بودند و ستون بچههای لشوتر سیدالشوهداء( ) کوه در ال
به الی خاطراا خاکریزهای دهها سال نوری ریش ،به تورا سیتنال های عاالی خود را تکثیر می کرد .از قابلیتهای
قمر خیمه بازآعرینی خاطراا آنهب به تورا زنده بود .یانی آنکه هب اینکه یادی از میدان مین میکردی ،میدان موین
در رردازشتر اتلی قمر خیمه به تصویری سیال در مقابلت نمایان میشد و تصوویر ،تودا و لموس زموان در آن واحود
مسیر میگشت .آنشب تصویری از بچه های گردان مدار قمر خیمه را محو تماشا کرده بود.
سید مصطفی از بچههای امدادگر گردان علی اتغر( ) بود .خیلی هوای بچوه هوای گوردان را داشوت .عوسوه بور آنکوه
زخبهای مجروحان را میبست ،غنچه خشک لبانشان را نیز سیراب میکرد.
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گردان در کشاکش شب عملیاا بود و بچهها دسته دسته رشت میدان مین زمین گیر شده بودند ،تک تیراندازان دشومن
هدعشان جای سجدهها بود که چون نتینی بر ریشانی شان میدرخشید.
سید مصطفی بود و یک گردان ستاره زخمی .ستاره هایی که زمین را عرش کرده بودند از نوور و خوون و لبهوای تشونه.
سید یکی یکی زخب هاشان را میبست .خمپارهها امان نمیدادندوشکب زمین را راره راره کرده بودند و ستارههای رر رور
را به آسمان میدوختند .قصه آن شب  ،حال و هوای قمر خیمه را عراگرعته بودند .جلوی هر کدام از خیمههای مستقر
مجموعهای از خاطراا و اتفاقاا به تورا سلولهای نوری سیال در نمایش بود و با اراده اعوراد بوه توورا مملووس
قابل رؤیت میشد.
سید مصطفی با تسبیح خود یک دور  ،از شهدا را یاد کرده بود و در کنار خیمه خودش نشسته بود و به اعق نتاه میکرد.
شهاب سنگها به سفر نوری خود ادامه میدادند و بی آنکه در این نظب سیستماتیک اثری بتذارندو مسیر از ریش تایین
شده خود را طی میکردند .غروب که میشد شهاب سنگها جشن نوری بر را میکردند .بواالی هور یوک از خیموههوا
شهاب سنگهایی تأللو میکردند که در تاحب آن خیمه به مقام شهادا نائل آمده بود .هر شوهید  ،روزی بایود یوک
قمر می شد .اما برای رسیدن آن زمان باید تبر داشت .قمر خیمه مجموعهای از شهاب سنگهای منتظر را در خود نتوه
میداشت و حول محور قمر خیمه با شااعی زیاد شهاب سنگ های بودند که هر کدام به رنتی و توتی خود را مارعی
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میکردند .بخشی از شهاب سنگها بر اساس وقایع عاشورا مارعی میشدند ،بخشی براسواس سوایر وقوایع  ،سوید اتوغر
شبیه قنداق ه بود و سفید ،سید عباس شبیه به مشک خونی و خسته تمامی تشابهاا قصه سال  21را بیان میکردند.
چهرههای نورانی بچه های قمر خیمه هر کدام هسلی بودند که چون به شب شهادتشان میرسیدند بدر تمام میشود .آن
شب ،شب محاتره بزرگ بود و همزمان در اعق قمر خیمه دهها بدر تمام ریامبری میکردند .شوب محاتوره بوزرگ در
تحرایی بنام عکه اتفاق اعتاده بود .درمیان آنان رر از سیب خاردار و برق سه عاز و دهها موانع دیتر ،کل گردان آن شب
آسوومانی شوودند .شوواید آنروز هوویچ عکوور نموویکردنوود روزی قموور خیمووه تمووامی اتفاقوواا آن دشووت داغ و ررموواجرا را
تورتتری کند.
کانال شهادا قمر خیمه را از وسط دو نیب میکرد و حاعظه زمان را در لحظه لحظوه قمور ثبوت کورده بوود .تکنولووژی
ارتباطی زمان همچون حاعظه ابری هر تکه از دشت عکه راعسمت گ ذاری کرده بود و برای نقطه به نقطه دشت عکوه بوه
شکل متمرکز داده هایی با قابلیت انتقال احساس زمان محاتره را عراهب آورده بود .بیشوترین مراجاوه بوه دیتاسونتر قمور
خیمه مربوط به لحظه قتل عام ستون بچهها در کانال بود .بوی خون و باروا و تماشای لبهای خشک آنان هر جنبنده-
ای را میخکوب می کرد .حتی امکان یک تکلب ساده را گرعته بود و بدین جهوت تودایی از آن لحظوه در حاعظوه قمور
ثبت نشده بود و این بیشتر اعراد را میسوزاند ،هنوز رس از دهها سال نوری چشمان خیس بچهها در کانال و لبان خشک
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آنان  ،حاکی از تدای یاری شان بود .چشمه مقابل خیمه سید علی اتغر با رردازش خاطراا آن روزها رو بوه خشوکی
گذاشته بود.
بچههای گردان آن شب10بدر کامل داشتند و اینان همان بچه های تخریب گردان بودند که برای باز کردن مسیر میدان
مین دسته جمای به میدان زده بودند و همتی راه را برای بچهها بواز کورده بودنود10 .بودر آن شوب از تموامی قمرهوای
مجاور نور باران شدند .شب بیادماندنی کهکشان همت ،زبانزد شده بوود .قمور خیموه آن شوب مودار حرکوت سینوسوی
سیاره عطش را به خود اختصاص داده بود و جهت حرکت آن را به سوی نقطهای از زمین قرار داده بود که دهها سوال
نوری قبل نقطه ای از کهکشان را هدف قرار داده بودند تا امروز ،خلق شود.
با گذر زمان و اتصال ستون های نوری بچه های رزمنده به قمر خیمه کلیه بچه های لشکر ایجاد یک کلونی واحد کرده
بودند و با خبر شهدا هر یک ار بچه های لشکر یک بدر تمام به جو قمر خیمه اضاعه می شد .بدین سان قمر خیموه بوا
هزاران هزار بدرکامل نورانی ترین قمر کهکشان همت شده بود.
تمامی اجرام نورانی ماه گونه قمر خیمه  ،همیشه عمر رادر شب چهاردهب به سر می بردنود و سوایر روزهوا و شوب هوای
عمر آنان را اقمار سرگردان از اقصی نقاط کهکشان بجای آنها به سر می بردند و این هب سفره گی عسوه بر تمدیود و
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تکثیر زمان در سایر اقمار جلوه هایی از قمر خیمه را مناکس می ساخت .قمر خیمه مدار خاطراا گوردان علوی اتوغر
ماند و تا همیشه دعترچه یادمان دشت عکه را باز نته داشت.
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بدر تمام
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تمامی اجرام نورانی بدرگونه در شب چهاردهب قمر خیمه ،در یک جهش سریع از مدار سیاره عطوش ،گریختنود و از
حوزه جاذبه آن جدا شدند .علت این امر نیروی جاذبه بسیار قویی بود که در یک مدار باالتر ایجاد گشته بود و عناتور
رر انرژی را در حلقه انرژیک خود اسیر می کرد.این جاذبه در قویترین مودار حرکوت سویاراا کهکشوان هموت قورار
داشت .ذراتی که خود را به مداراا رایین تر یا باالتر میرساند و در تهدید برخورد با سایر اجمار دیتر قرار میگرعتند
و این موجب نابودی آن ذره میشد.
بدر تمام در با تمام نیرو به هسته مرکزی مدار باالتر شتاب گرعت و در کوتاه زمانی با تمامی اجرام نورانی خوود جوذب
مدار انتظار شد.
بدر چهارده با همه کوچکی جرمش اما چون از انرژی عوق الااده ای برخوردار بود هر لحظه به سورعت چورخش خوود
می اعزود و از این جهت با تهدید و برخورد عاتله کمی داشت و براین اساس هر لحظه بوه هسوته مرکوزی مودار انتظوار
نزدیکتر میشد وبدین سبب نیروی کششی بیشتری این ذره را به طرف هسته میکشاند.
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تمامی ساکنین سیاره عطش بخصوص ساکنان قمر با ودا نابهنتام بدر10شووکه شوده بودنود .راسوتش را بخواهیود هور
یکصد سال نوری یکبار این اتفاق تورا میرذیرعت .در حال بدر10هر لحظه بوه جورمش اعوزوده مویشود و در میوان
جاذبه مدار انتظار محو می گشت.
تا آنکه براساس وزن حجمی باالیی که ریداکرده بود ،دوباره به مدار باالیی ررتاب شد .اما این بار بدر10دیتر آن جورم
کوچک و آشفته نبود .سیارهای سبز رنگ که با هالهای از نور طسیی خود بر تمامی اقمار اطراف خودنمایی میکرد.
بدر10به تدریب اقمار سرگردان اطراف را جذب مداراا خود نمود و مجموعهای از اقمار با ساختارهای مختلوف را بوه
مسیر نوری خود راه داد .بدر10با مداراا خود تشکیل یک سیاره نورانی را داد .سیاره نورانی انتظار رس از  1132سوال
زاده شده بود .در تمام این مدا سیاهچاله ها و اقمار و مداراا سرگردان را درنوردیده و از این میان عده ای مادود از
اقمار مستاد را که از انرژی متراکمی برخوردار بودند  ،انتخاب کرده و در یک لحظه هیجوانی ،طوعوان انورژی کششوی
خود را عاال کرده بود.
بدنه سیاره نورانی انتظار آتشفشانی گداخته داشت که همه اجورام اطوراعش را ذوب موی کرد.سویاره انتظارهموان هسوته
گداخته کهکشان همت بود.
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همه اتواا و انوار و احجام به تدریب عرکانس های خود را با طول موجی سیاره نورانی انتظار تطبیق دادند و داده ها و
رردازش های خود را در هس ته اطسعاا مرکزی این سیاره بوه اشوتراک گذاشوتند ،توا از حلقوه درسوتی آزموایی آن بوه
سسمت بتذرند .اعردای که در سالهای دور دست جهاد را با شهادا و شهادا را بوا اعتختوار بوه ررونوده هسوتی خوود
انتقال داده بودند و رادررکاب اهل جهاد و شهادا عمر سپری کرده بودند ،همتی از این جمله بودند.
تقویب همد سیاره نورانی انتظار ار سال  21هجری آغاز می شد و البته نه آنکوه آغوازش سوال  21باشود ،بلکوه از زموانی
حیاا به امر خداوند ایجاد گشته بود  ،این سیاره همواره در عوق کهکشان های موجوود در عضوا در طوواف بوود .خانوه
های خیمه گونه و سنتر گونه این سیاره همیشه مملو از نذری بود و بوی تربوت هموه سوطوح آن را عطور آگوین کورده
بود.سربند های رنتی -جیلینگ جیلینگ رسک هایی که یک قطاه از آنها جدا شده بود ،قمقموه هوای تورکش خوورده
و ....در بیرون سنترها تشاشااا نوری جدیدی را تشکیل می دادکه بسیار خیره کننده بود.
این سیاره با  010بدرکامل حال و هوای قشنتی به کهکشان همت داده بود .تمامی روزهای سیاره جماه بوود و تموامی
سحرهایش بوی یاس میداد و نغمه دعای عهد هنتام وزیدن نسیب بتووش مویرسوید .اشوک طبوق قوانون بقوای انورژی
همواره دست به دست ارادا می شد و به انرژی نهفته در عضای عمومی سیاره می اعزود.
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قبله در این سیاره به طرف مدار خیمه بود .اجرام آسمانی که در زمان حیاا زمینی به آنها سید می گفتند ،هسلی از نور
سبز به دور سرشان بود .اینها در هنتام بیشتر از ناحیه تورا و رهلوو نیلووعری شوده بودنود  .سوالهای دوردسوت در آن
روزهایی که آن را دعا مقدس مینامیدند ،به آنها خط شکن می گفتند .
همه تبحهای سیاره تبح جماه بود و همه غروبهایش ،غروب جماوه بود.انتظوار جریوانی یکپارچوه بوود کوه تموامی
سیاالا را تا بی نهایت ،لحظه به لحظه رردازش می کرد و مسیر دستیابی آنان را به اعق سیاره نورانی انتظار هموار
می نمود.
هسته جوشان سیاره نورانی انتظار گرمترین نقطه کهکشان همت بود .این هسته ازعنصری بنام عشق تشکیل شده بود کوه
در یک چرخه انرژی زا ،تمامی عناتر را به خود جذب کرده و شکل می داد .همچنین قدرا بازتولیود انورژی را دارا
بود و بدین سبب هرگز در چرخه حیاا نیاز به هیچ عنصری جر خود نداشت.
سیستب کوانتوم عرا زمان این سیاره عسوه بر آنکه تمامی اقمار دیتر سیاراا را تحت تأثیر قرار داده بود ،بتدریب محویط
کهکشان طوعانی همت را به سوی خود میکشید .شاید باور نکردنی بود ،اما تدای رایی آرام سیاره نورانی انتظار را به
خود نزدیک می کردو تسطب حاتل از آن زبانه های آتش در جو سیاره انتظار را بی مهابا تر کرده بود.
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گویا بتدریب کهکشان همت را به درون می کشید و خبر از تولد عوق کهکشانی دیتر از عالب کائناا را می داد.
کهکشان همت زائیده یک نسل از انسانهایی بود که سالها ریش در یک حریب جغراعیوایی کوچوک در قالوب سوپاهیان
محمد و راهیان کربس سفر زمینی خود را شرو کرده بودند و در این راه سفر آسمانی خود را برای هزار سال باد اداموه
می دادند.کهکشان همت خاکریز همیشه جاویدان اعماق آسمانها بود .برای مردانی که تدها سال نوری دیتر با دست
نشان میدادند .قمر خیمه به مرکزیت کابه رایتخت حیاا شده بود جهت قبله را نشان میداد و انتهوای آن دروازه ورود
به دنیای نا منتهایی آنهایی که عشق را آسمانی کردند.
سرزمین دلتای سبز آنسوی آسمانها هب مدار با سرزمین خورشید جانبی دوگانه داشت .هوب مانویوت مودار بوود و هوب
مادی مدار.
محمد و هلن در مدار خود نشسته بودند و همه این ماجرا ها برای ارسال تا قلوب کائنواا آمواده موی کردنود .دیتور نوه
ازز مین خبری بود و نه از آسمان ،آنچه مانده بود همه اینهایی بود تا  1132سال باد از آخرین حضوور ثبوت شوده بوود.
همه اجرام واقمارو مداراا و کهکشانها و خسته همه کائناا منتظر یک لحظه حضور بود.
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ذراا اشک به تورا مالق نغمه حسین حسین داشتند و هنوز عراا منتظر یک قطره آب بود .هزاران هوزار کهکشوان،
سال های نوری آمده بوند تا به سرچشمه عشق برسند .سرچشمه ای که در عرط انتظار گداخته بود.
و هزاران سال دیتر مانده بود تا دسته دسته موجوداا زمینی و عرا زمینی در گداخت این هسته جوشوان انورژی شووند،
عریاد شوند و باز دوباره .....که تا زمان الحاق آسمان و زمین وتشکیل بهشت موعود این شیدایی ادامه مییاعت.
آخرین برگ دعترچه خاطراا محمد و هلون  ،روز هوای آخور سوال نووری  1132را نشوان موی داد .خورشوید داشوت
خاموش می شد و دلهره همه هستی را عرا گرعته بود.
در کنار خانه چهارگوش کابه در قمر خیمه انتار اتفاقاتی در جریان بود.
و انرژی متصاعد در یک لحظه عراموش نشدنی و در یک انفجار مهیب همه چیز را ذوب کرد و تنها یک مدار مانود و
یک خانه ویک خبر که همه هستی را دوباره آعرید .مهدی آمد.....

86

