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 پیشگفتار

کند انسان از ابتدای خلقت تا کنون همیشه با مشکالتی دست و پنجه نرم می
دستانی  ،سورا به سمت پیری، موهای سپید، صورتی خط افتاده، چشمانی کم اوکه 

از اتفاقات عجیب و غریب و  آکندهزندگی  کشاند.می ،لرزان و نگاهی آشفته به مرگ
بیش کند غیر قابل تصور است و آدمی هر چه بیشتر این دنیا را رو به جلو سپری می

مشکالت عظیم و توضیح یابد که واقعیت و حقیقت زندگی سرشار از میاز پیش در
دهد. اما اگر انسان با جلوه می برنامهریخته و بی ناپذیری است که زمین را در هم

احساسات درونش را جستجو کند، پی خواهد برد که نظمی  ،تالش و دقت
ای که به گونهها وجود دارد. گیبرنامهانگیز در تمام این بیو شگفت العادهخارق

 اتو موجبقادر نخواهند بود که او را از پای در بیاورند  نه تنهامشکالت  پذیردمی
شوند. و تر شدن او نیز میسبب نیرومندتر و قوی بلکهشکست او را فراهم آورند 

  .گرددهای زندگی و سرنوشت خود مسلط تواند با غلبه بر آنان بر سختیهمچنین می

ی که مدام جای خود را به هایمردم دنیا در طول روزها و شبما از طرفی 
شویم. امراضی که برخی از امراض می ی ازگوناگوندهند، درگیر اقسام یکدیگر می

با دوام کم  ،هاییهمانند بیماری ؛آیندبه سراغمان می خبربیبوده و  آنان غیرارادی
  هایی کشنده و غیر قابل درمان.و یا بیماری .یا زیاد

از امراض به دست خود ما نیست. و حتی احتمال به وقوع  قبیلانتخاب این 
ضعیف است و ممکن است برای بعضی از مردم هرگز رخ ندهد. و  پیوستن آن بسیار

کند و نسل به نسل قضیه را برعکس می ،برای بعضی دیگر امکان موروثی بودن آن
 یابد.ادامه می

های متفاوت برای اندیشیاز امراض، چاره قبیلنکته امیدوار کننده در مورد این 
ا علوم کاربردی و بالینی که عمر و رفع آنهاست. و همچنین وجود افرادی شفابخش ب

 کنند.ها میجوانی خود را صرف مقابله با بیماری
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 بیمارنمونه دیگری از امراض که ما مردم دنیا با آن روبرو هستیم، مغزهای 
دفاع را کودکان، زنان و مردان بی .آورندها را پدید می. مغزهایی که جنگهستند

دهند و برای رفاه و آسایش گروهی اندک، دنیا را ظلم و ستم را ترویج می کشند.می
دهند با صفا و صمیمیت و در کنار به مردم دنیا اجازه نمیاندازند. به مخاطره می

کنند. یکدیگر زندگی کنند. نژادهای دیگر را به درستی به مردم خود معرفی نمی
ها را به ای عظیم از نفرتد تا تودهکننها را از شکل اصلی خود خارج میواقعیت

دانند و معبود خود را به های دیگر را مخلوقات خدای خود نمیوجود بیاورند. انسان
کشتن مردمی دیگر برایشان خدمت به خلق و  دهند.های دروغین نسبت میسفارش

 شود.محسوب می

تضاد با در  (بیمارمغزهای )بهتر است بدانیم که انتخاب این دست از امراض 
هاست. ما آنها را بدون تفکر و شناخت کافی از ها، به دست خود ما انسانبیماری

دهیم. و در پذیریم و در جایگاه اصلی تصمیم قرار میعقاید و رویکردهایشان می
فرسا را برای خود و سایر مردم دنیا به وجود نهایت موجبات شرایط سخت و طاقت

هایی به بار خواهد تخاب امروز ما برای آیندگان فاجعهدانیم آثار انآوریم. و نمیمی
  آورد.

را از شوند تا دیگران هایی توسط خدای یکتا انتخاب میگاهی اوقات انساناما 
اند، نجات دهند. در هایی که به ناحق در آن گیر افتادهها و گرفتاریچنگال سختی

د، تا هدف غایی خود را به این صورت هیچ مانعی بر سر راه آنان تاب نخواهد آور
نهند که شاید تاکنون های منتخب ناخواسته در مسیری گام میفرجام برسانند. انسان

ای و حتی برایشان واژه به آن فکر نکرده و حتی شاید خود را در محدوده آن ندیده
 ملموس و قابل درک نباشد.
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م شهر تبدیل شده هوایی بسیار پاک و زیبا که این روزها به حسرتی برای مرد
نیمکتی رو به خیابان در زیر  و دوستانش را به بیرون از منزل کشانده بود. آرتام ،بود

، کهنه و فرسوده را به رخ خراشیدهگسترده از درخت بید که تصویری  ایسایه
فقر و نداری و که حاصل  متانتیکشید، پذیرای نشست سه نفره آنان بود. آرتام با می

است و شروع به گام برداشتن در بود از جای خود برخ اشحقیرانهسخت و زندگی 
انگیز تمام احساسات زیبای درونش را به بار و غموضعی رقتجلوی دوستانش کرد. 

خشم و نفرت از روزگاری که هیچ روزش به میل او نبود مبدل کرده بود و حتی 
شد. ذهنش نمیای سبب خروج آن از گیر هوای خوش پاییزی هم لحظهزمزمه همه

اه داشته بود، تنها چیزی که نور امید به زندگی را در چاه عمیق قلبش روشن نگ
یایی که در قلب و ذهن و جان او بسیار شیرین، اما دست نیافتنی بود. رؤ ایییؤر

قصد  و اش را تشکیل داده بود.شیره زندگیخاص و ویژه زاده شده بود و جوهره و 
و تا آنجا که  بپوشاندیا جامه تحقق این رؤ ثمرهه هر طریقی که شده بداشت به 

هر و  .زند آن را دنبال کندبرایش ممکن است، مادامی که زنده است و نبضش می
کرد نه داشت، مشاهده میمیکرد زندگی را آنگونه که دوست که به آن فکر می گاه

 آنگونه که بود. 

فتاب سوخته و کمی آنورتر نزدیک خیابان، دخترکی معصوم با صورتی آ
بساطی را برای  هایی سراسر کهنه و مشکی و غبار آلود، به همراه مادرش،لباس

خورشید پاییزی پهن کرده بود، که همگی آنها اشعه فروش، در زیر نیش سوزان 
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اما دخترک هر بار با فروش  .کردروی هم رفته مبلغی ناچیز را برایش فراهم می
مت، مشعوف شده و به مادرش با حالتی جنسی از اموالش، هر چند ارزان قی

شد و از سوی او منتظر تاییدی خوشایند بود. هوای پاییزی افتخارآمیز خیره می
های درخت بید خوشایند و همانقدر که برای آرتام و دوستانش در زیر سایه

بخش بود، به همان اندازه برای دخترک و مادرش زیر آفتاب داغ و سوزان، لذت
گذشت برای دخترک شیرین می روزگاررسید. نزجر کننده به نظر میفرسا و مطاقت

اما برای مادرش همانند یک کابوس بود که هر ساعتش با یک ضربه روحی و 
شد و در هیچ سپری می سختبرای آنها  ،در آن شهر زندگی. همراه بودحقارت 

 ای از آن خبری از جوانمردی نبود.گوشه

بار انگیز و رقت، سرنوشت غمامدوستان دیرینه و همیشگی آرت آیدنو  باتیس
کردند و از اینکه هیچ توانایی برای یاری آنها ای نزدیک نظاره میآنها را از فاصله

سینه  درد کمی از کردندسعی می نداشتند، شرمسار و سرافکنده سر به زیر گرفته و
رتام که با شرایط دردمندانه آنان بکاهند. آرا با نفسی عمیق  شانآکنده از آه و بغض

اش بر روی خطوط چهره ایت و احساسات انسان دوستانهبیگانه نبود انواع حاال
 ای تلخ را با حالتی خصمانه درآمیخت.نقش بسته و خنده

رفاه و آسایش و  فرطجوانی آراسته با قدی کشیده، صورتی گل انداخته از 
و نگاه هر سه نفر آنان را تا زمان ورود به  هایی فاخر از جلوی آنها عبور کردلباس

شد، به دنبال پزشکی انتهای خیابان، تا جایی که دیگر از دیدرس محو می دانشکده
گشت، به خوبی خود کشاند. میزان انرژی منفی که از سوی تصویر آرتام ساطع می

ما فقط زندگی وزانه وادار به سخن گفتن کرد: ))شد و او را با حالتی دلساحساس می
انگیز و تأسف آور است که به ما اجازه انجام دادن هیچ کار مفیدی را ای غمبهانه
کنند که دهد. کسانی که هرگز انتظارش را ندارند به موقعیتی دست پیدا مینمی

کشند در کنند و زحمت میحقشان نیست ولی کسانی که برای هدف خود تالش می
وشتی گذارم سرنرسند. اما من نمیدارند نمی باوری به چیزی که آرزویش رااوج نا

  شوم مرا از هدفم دور سازد.((
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یای دور از دسترس آرتام که برای رسیدن به آن بسیار از رؤ باتیسو  آیدن
ضعف اقتصادی و  مادامی که ،آگاهی نسبی داشتند. آرزوی پزشک شدن ،مصمم بود

به رها کردن و او را  کندتحصیل  راهنماییدوره  بود بیشتر از نگذاشته فقر خانوادگی
 بود. وا داشتهمدرسه 

آرتام )): لب به سخن گشودلحنی دلواپسانه برای دلگرمی دوستش با  باتیس
جان خودت را ناراحت نکن. هر کدام از ما آرزوهایی در سر داریم که شاید هیچ وقت 

. من هم شود که خودمان را به خاطرش عذاب دهیمبه آن نرسیم اما این دلیل نمی
کنم تا شاید به من خواهد روزی برسد که بتوانم پدر و مادرم را سربلند دلم می

  افتخار کنند.((

که همیشه و در هر شرایطی خنده بر لبانش جاری بود برای اینکه بتواند  آیدن
دانم دوستانش را از حس ناراحتی بیرون بکشد با نوایی طنزآلود گفت: ))من که نمی

ن شده. لطفا روزمان را خراب نکنید. اکنون که من در زندگییم انسان امروز چه مرگتا
  وفقی هستم چه فرقی با شما دارم.((خیلی م

های خنده کردند ودر این حین که لحظات خوب همدردی را با هم سپری می
که  ذهن آرتام خطور کرد بهتلخ و شیرین بر روی لبانشان در رفت و آمد بود، فکری 

کرد تا آنها را به عنوان همین تفکرات درونی و موفقیت محورش به او کمک می
پایدارش در نظر بگیرد و به او  م و استوار برای بنیان نهادن هدفهای محکپایه

اش روی دهد اجازه دهد تا به درک و پذیرش تمام وقایعی که قرار بود در زندگی
اما می د دانشکده پزشکی شوم و درس بخوانم. شاید من نتوانم قانونی وار: ))نائل آید

داند من . کسی چه میرا افزایش دهم ها شرکت کنم و معلومات خودستوانم در کال
 ((.عضو دانشکده هستم یا خیر

کرد، از جای خود آرتام در حالی که جمالتی امیدبخش را زیر لب زمزمه می
ن حرکت کرد و روبروی برخاست و چند قدمی را به سمت دانشکده انتهای خیابا

با اعتراضی عاری از  آیدنو  باتیسدرب ورودی آن ایستاد و به آن خیره شد. 
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افتادند و در چپ و راست او قرار  ههرگونه لجاجت و از سر دلسوزی، به طرف او به را
روشن بود که ایمان  گر شدند. اما کامالًگرفته و از زاویه دید او دانشکده را نظاره

شود، متزلزل ها و تردیدهایی که از سوی دیگران به او بازگو میاز ترسآرتام هرگز 
گردد. ندایی از درون او را برای رفتن به سمت این ریسک بزرگ تحریک نمی
کرد که در نهایت پذیرفت که به این آوای درونی و ندای روح و جان خود اعتماد می
دهد، وحش روی میو بدون شک یقین داشت آنچه در ژرفنای وجود و ر .کند

ماهیتی بی خطر و امن دارد. پس سعی کرد که شهامت و تسکین خاطر الزم را به 
 دست آورد و دوستانش را از فکری که تمام ذهنیتش را تسخیر کرده بود آگاه سازد.

 ه همان نیمکت پیشین دعوت کرد و ازآرتام دوستانش را برای نشستی دوباره ب
و هر یک  کنندخود را به ورودی دانشکده جلب آنها خواست تا به خوبی توجه 

نگاهش را از فراز شانه  باتیس. نمایندبرداشت خود را از موضوعی خاص بیان 
 آیدنراستش به جماعت در حال عبور و مرور در آن مکان آموزشی متمرکز کرد و 

هایش مبدل کرده بود و کف دو گاهی برای آرنجنیز در حالی که زانووانش را به تکیه
اش را به طرف نقطه مورد نظر به حالت ساکن نگه مالید دیدهدستش را به هم می

داشته بود و هر لحظه منتظر رویدادی شاید متحیر کننده بود. اما هر چقدر که بیشتر 
 بیانای خاص و درخور ریستند، کمتر متوجه مسألهنگبا حالتی مبهوت و سرگشته می

ل، آرتام خود لب به سخن گشود: دلیتا اینکه بالخره در آن سکوت بی شدند.می
دانستم شما قدرت درک و بینش کافی برای دریافتن این موضوع را نخواید می))

دهم: خوب به آن جوانی که از سمت راست ورودی به داشت. خودم توضیح می
شود یا از او شود نگاه کنید. آیا کسی از او پرسید که چرا وارد میده وارد میدانشک

دن خود ارائه دهد سپس داخل خواست تا قبل از ورود مدرکی دال بر دانشجو بو
 ((؟شود

دانست که اغلب به که تاکنون آرتام را تا این حد جدی ندیده بود و می باتیس
التی خشک و منتظرانه از او خواهش کرد که زند، با حهزاران فکر کودکانه چنگ می

از باتالق بیان کند و آنان را های پر از ابهام خود را به صراحت منظور صحبت
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تام که خود تاب نگه داشتن این موضوع مهم را از دست سردرگمی بیرون کشد. آر
 همه اینها به ایناطمینان از منطق کالمش، گفت: )) داده بود، با اعتماد به نفس و

خواهم توانم وارد آن دانشکده شوم و هر کالسی را که میمعناست که من نیز می
داند که من کیستم. و نه کسی از میان شوم. نه کسی می داخلانتخاب کنم و بر آن 

آن همه دانشجو، بیگانه بودن من را تشخیص خواهد داد. پس من چه شما مرا 
و آروزی چند ساله خود را هر چند روم همراهی کنید چه نکنید به آن دانشکده می

 کنم.((ه سخت باشد، دنبال میهم ک

های پر از حس تعجیل آرتام، نشان از این بود که دوست ندارد در دریای صحبت
ور شود و به حال و روز خود تأسف بخورد. قصد داشت تا فاصله درد و رنج غوطه

حصارهای جدایی بود، از  اش را که ناشی از برافراشته شدنمیان خود و هدف متعالی
اش به دنبال نوری درخشان و بین ببرد و در انتهای تونل تنگ و تاریک زندگی

زن حرکت کند. تمایل داشت که بیش از پیش دیده شود و چشمی برای چشمک
 هایش وجود داشته باشد. دل شنیدن درداش و گوشی برای دیدن توانایی

وستانش را تسخیر کرده بود و هر یک ای از سواالت گوناگون اذهان دمجموعه
سرگردان در میان خیاالت ذهن به دنبال پاسخی قانع کننده بودند. و از هم اکنون 

 دانستند. تالشش را محکوم به شکست می

د با دنیایی از کلمات و که غباری از سردرگمی راه گلویش را بسته بو باتیس
تو بیش از حد در ر پیش گرفت: ))ف کردن آرتام را دراه منصرامید کننده جمالت نا

ای یک بین هستی. مکانی را که روبرویش ایستادهات خوشانداز آیندهمورد چشم
جای عادی نیست بلکه دانشکده پزشکی است. و تو حتی قدرت تلفظ کلمات مربوط 

 در آنجا موفقیتت را دنبال کنی.(( خواهیبه این رشته را نداری. چگونه می

که هنوز از جدیت آرتام مطمئن نبود تالش کرد تا تفاوت عظیم و  هم آیدن
نشان طنزآلود به او خاطرروند را با لحنی فاحش او و کسانی که به این دانشکده می

قبول داریم که تو از علم کافی برای به سرانجام رساندن هدفت برخوردار کند: ))
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تا پزشک شوند، بعد از کنند هستی. اما کسانی که در این دانشکده تالش می
 ((.ن توان رقابت با تو را ندارندشوند چوحضورت مجبور به ترک تحصیل می

آرتام با نگاهی خشمگین و سراپا عصیان به آنها چشم دوخت و با همان حالت 
خواهد شانسش را امتحان کند. پس غضبناک به آنها فهماند که هر طور که شده می

نسبت به ناامیدی از یاری آنان از جای خود برخاست  ،با انفجاری از صوت معترضانه
اش گام و به سمت صعودی بی وقفه برای رسیدن به باالی سراشیبی زندگی

همراهی او نداشتند، دنبال او به راه  جزای که دیگر چاره آیدن و باتیسبرداشت. 
 جا نمانند. ، که اکنون زمان حرکتش بود،رفاقت و معرفتافتادند تا از کشتی 

هایی هماهنگ را به سمت درب ورودی آرتام و یاران همیشه همراهش قدم
ها و هبان جلوی درب از وضع نابسامان لباسشکده برداشتند اما در بدو ورود، نگدان

متوجه حضور مشکوک آنها شد و با نگاهی خشک و قانونی و اندازشان چهره غلط
با حالت  آیدنشکده بازداشت. لحنی جدی و تندخویانه آنان را از داخل شدن به دان

فریبانه، برای جلب رضایت نگهبان و متقاعد کردن او جهت  یپرانی و رفتارمزه
هایی را جفت و جور کرد که در نهایت با عصبانیت شدید گرفتن جواز عبور، بهانه

و به این ترتیب اولین شکست و  نگهبان و درخواست او برای کمک روبرو گشت.
دار شدن احساسات درونی و ام پدید آمد، که موجب جریحهمانع جلوی هدف آرت

  اش شد.اندازهغرور بی

نسبت به آرتام که ناشی از گنجینه رفاقت چند ساله  باتیسحس وفاداری و تعهد 
ر آکنده از آنان بود، تاب این شکست را از او گرفته بود و ژرفنای وجودش را سراس

در این هنگام نومیدی و شک و تردید بود. ای از که آمیزه احساسی ناخوشایند کرد
جوانی ساده پوش با ظاهری آراسته و اداری بدون اینکه نگهبان کوچکترین توجهی 

 باتیسدر ذهن را ای جرقه توجهیبه او داشته باشد، وارد دانشکده شد که همین بی
ای برای رفع مشکل باشد. پس با عجله و شتاب توانست چارهکه می نمود،ایجاد 

شناسد خواست تا دنبال او به راه بیفتند چرا که شخصی را می آیدنزیاد از آرتام و 
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های پایین شهر که توان یاری آنان را دارد. در طول مسیری که به یکی از محله
سر داشت با دوستانش  حتی یک کلمه در مورد فکری که در باتیسشد، ختم می

کاسه صبر آرتام به سر  ،اطالعی منزجر کنندهبالخره از این بی که گفت.سخن نمی
از ماجرا خبر دار طنین افکند و خواست که آمد و صدای فریادش در آن سکوت کش

 .دار شود

دید، با که با درکی باال، خشم افسار گسیخته آرتام را امری طبیعی می باتیس
معروف است. او در به حسن گریم دوستی دارم که ننده پاسخ داد: ))انع کلحنی ق

با دستان ظریفش جادویی بزرگ را خلق  واست  متبحرکارش بسیار توانمند و 
ای تغییر دهد که مشکلی برای ورود به آن کند. او قادر است ظاهر ما را به گونهمی

به دانشجویان نیست و دانشکده نداشته باشیم. در واقع این ظاهر ماست که شبیه 
ود را شود تمایز ما با دیگران برای همه آشکار شود. پس اگر ما نیز خسبب می

ی ورود در پیش رو نخواهیم همرنگ با آن جماعت درآوریم، به هیچ وجه مانعی برا
 ((.داشت

ای با خانهسرانجام به مقصد خود که  ،طوالنی پس از پیمودن مسیری نسبتاً
و رو رفته بود، رسیدند. ت، دیوارهایی کوتاه و گلی و رنگ بیش از صد سال قدم

پوره که پس پای راست خود را به هایی پارهت یا هشت ساله با لباسپسرکی هف
را که در حال نزدیک دیوار خانه تکیه داده بود، از گوشه چشم چپ با جدیت آنان 

شناخت، از بود و نمی که تاکنون او را ندیده باتیسکرد. نظاره میشدن به او بودند، 
ای خانه ایستاد و هنوز لحظه هاو عبور کرد و روبروی درب نیمه زنگ زده و فرسود

با ادبانه به آنها گفت: ))بیشتر مکث نکرده بود که پسرک با لحنی جسورانه و بی
د و روزی دیگر به دیدنش اکنون او منزل نیست. بروی برادرم حسن کار دارید؟

 ((.بیایید

های نیمه خالف پایین شهر بیگانه نبود، نامش را با که با زیرکی بچه باتیس
صدایی بلند و رسا به پسرک گفت و از او خواست تا حتما برادرش را از آمدن او آگاه 
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که کار بسیار مهمی با او دارد. در همین لحظه حسن گریم که صدای  مادامیسازد، 
بیرون خانه که به جای شیشیه با  را شنیده بود، سرش را از پنجره رو به باتیس
را صدا زد و  باتیسپوشیده شده بود، درآورد و با لحنی تسلیم شده و مضحک،  کارتن

 نوازانه او و دوستانش را به درون منزل فراخواند.با حالتی مهمان

و در اکثر اوقات، ظاهری شاد و سرزنده داشت و همیشه  حسن گریم معموالً
انداخت. اما این رفتار و مهربانی، سرخی لبانش را برق میلبخندی آمیزه از لطافت 

اش و مادر پیری که در بستر بیماری در پسندیده با ظاهر زندگی فقیرانه و حقیرانه
هایی سوزان سرازیر های چشمانش اشکبرد و از حفرهمیان رختی کهنه به سر می

پر عذابی را برایش یک از اینها باید روزهای هر شد، مطابقت نداشت. چرا که می
زد. با این همه او توانسته بود، وقار، آبرومندی و مناعت طبع خود را به خوبی رقم می

های حاصل غلبه کردن بر مشکالت و سختیحفظ کند و این شادمانی را که 
 اش بوده، به دست آورد.اندازهبی

طور  به باتیسحسن پس از پذیرایی ساده، دلیل حضور آنان را جویا شد. که 
کامل او را در جریان کار قرار داد. حسن که در عالم رفاقتش جایی برای نه گفتن 
وجود نداشت، پذیرفت که چهره آنان را به حالتی ساده و جامعه پسند مبدل سازد و 

ای بسیار تنگ و نیمه برای اینکه کارش را آغاز کند الزم بود آنان را به محدوده
 اق نبود، راهنمایی کند.تاریک، که هرگز شبیه به یک ات

با گذشت یک ساعت از دست به کار شدن حسن که بسیار هوشیار، پر جنب و 
کرد، بالخره ظاهر آنان دستخوش تغییراتی رو به جوش و هنرمندانه عمل می

 هایی متناسب با ظاهرشان نیز بود.سادگی شد. که این تغییرات شامل لباس

حسن گریم به اتمام رسید، آرتام به شکلی  و دوستانش با باتیسبعد از اینکه کار 
ویژه از او تشکر کرد و به او قول داد که روزی این لطف بزرگ او را جبران خواهد 
کرد. حسن که در این لحظه فکر مادر بیمارش ذهنش را پریشان کرده بود با حالتی 

های من با بی لیاقتیفیف گلویش را پنهان سازد گفت: ))که سعی داشت بغض خ
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ودم هرگز نتوانستم مادرم را به یک بیمارستان خوب با پزشکانی توانمد ببرم. خ
به من قول بده اگر روزی پزشک شدی به سراغ مادرم بیا. شاید  !عزیزدوست 

 ((.م بر جسمش را کم کنیای از دردهای حاکتوانستی ذره

قدرتی که هیچ ثر از وضع نابسامان رفیق ارزشمندشان و اینآرتام و دوستانش متأ
بیشتر از او فاصله هنوز چند قدمی  را ترک کردند. رفته او، رفتهشتندابرای یاری او ند

توانست که صدای جیغی سوزناک از خانه آنها بلند شد که فقط می نگرفته بودند
بار و چشمانی هایی غماش باشد. حسن با نالهنشانگر مرگ مادر زجر دیده

پسرک که دیگر نشانی  بنشیند. از جنس الماسی رفت تا به سوگ مادر ،ریزاناشک
شد، تکیه به دیوار نشسته و زانوهایش اش دیده نمیاز آن جسارت و رفتار بی ادبانه

را تا روی سینه جمع کرده و در حالی که دستانش را به دور آنها حلقه زده بود، 
و  هق کودکانهدست و زانو پنهان نموده و صدای هق صورتش را میان آن ترکیب

شدند، صدای آنها نیز هر چه دورتر می .دردناکی را در فضای کوچه طنین افکند
شد تا اینکه میهای تنگ و باریک محو در میان کوچه به تدریج های اهل خانهناله

  دیگر به گوش نرسید.
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اش را به همه کسانی که عقل خود را بیشتر از مدتی بعد آرتام بازگشت تا اراده
دانستند، تحمیل کند و اینبار با اینکه همان شخصیت چند دیگران می درک و فهم

رسید. نگاهش همان ساعت پیش بود، انسانی بزرگوار و درخور احترام به نظر می
اش همان ایده، تفکراتش چه مخرب چه سازنده همان تفکرات و باطنش نگاه، ایده

داد و همه اال جلوه میهمان باطن. اما ظاهرش، ظاهری دیگر، که او را شخصیتی و
  داشت.را به تحسین و پذیرش وا می

ای جز تکریم بین که مدلی از چهره آنان را در خاطر نداشت، چارهنگهبان ظاهر 
 .دیدنمیآنان 

ها که پیرامون ای بیش نگذشت که آرتام خود را میان انبوهی از نابغهلحظهو 
حضورش در آن مکان از ی که انگار ادید. به گونهمحیطش را احاطه کرده بودند، می

خود را به پیش مقدر گشته بود. در بین جمعیت، گروهی شق و رق و با تکبری باال 
کردند و گروهی دیگر که خاضعانه و با حالتی فروتنانه، که دیده سایرین تحمیل می

شان برافروخته ای زیبا از احساسات پاک را در فطرتای درخشان، شعلهگویی جرقه
مسیری  نهر یک از آنان مشغول دنبال کردماندند. ها پنهان نمیود از نگاه، خبود

 رفت فرجامی نیکو داشته باشد.بودند که انتظار می

آرتام با مشاهده وضعیت پیش رویش، هاج و واج و سردرگم مانده بود و ضعفی 
کرد. اما خرد و فرزانگی ذاتی او بر ضعف و عمیق را در وجودش احساس می
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اش چیره گشت و میزان عزم و اراده باالی او بر همه آنها مسلط شده و سبب وانینات
و کسی را از میان  کرد اوضاع را تحت کنترل درآورد سعی. شدمی اشنیرومندی

 جماعت برای راهنمایی انتخاب کند.

گذشت که نگاه محجوب و جوانی ساده پوش با ظاهری آراسته از کنارشان می
آرتام را به خود جلب نمود. به دنبال او به راه افتاد و در نزدیکی اش توجه خجالتی

، در حالی که ترس از فاش بود پر از کالس کهورودی سالن سمت راست دانشکده 
خود را  توانست با او ارتباط برقرار کند.اش بر او چیره گشته بود، شدن هویت واقعی

واست تا در مورد شرایط کالسی لد معرفی کرد و از او خدانشجویی تازه وارد و ناب
برای تازه واردها مطالبی را برایش روشن سازد. جوان که خود پر از حس تعجیل 

یک  شما حتماًود، صریح و بی پرده پاسخ داد: ))برای دیر نرسیدن به کالسش ب
برنامه کالسی دارید. از روی آن مشخص است که باید در کدام کالس حاضر 

 شوید.(( 

می از بدن او از ورودی دری که ورای آن نامشخص بود گذشته و در حالی که نی
دکتر داشت، سرش را برگرداند و گفت: ))نیم دیگرش هنوز در محیط بیرون قرار 

دهد. شاید با ایشان کالس داشته باشید. تازه واردها را درس می او معموالً .کاظمی
 ((.برنامه کالسی او روی برد اطالعات زده شده. به آنجا مراجه کنید

لی قرار که در همان ابتدای ورودی سالن اص منصوب به دیوار بر پهنای بردی
به پیشنهاد مربوطه زده شده بود. آرتام تک اساتید با شماره کالس داشت، اسامی تک

ای نامفهوم و غیر قابل درک در جوان از میان همه آنها دکتر کاظمی را که واژه
جلوی نامش درج شده بود، را انتخاب کرد. سپس مقتصد و پر جنب و جوش به راه 

 افتاد تا مکان مورد نظر را بیابد. 

را ای به حضور در فضای پر فشار درس را نداشتند، او که عالقه آیدنو  باتیس
همراهی نکردند و در همان سالن به انتظار ایستادند. از ظواهر و شواهد مشخص بود 

ای از زمان کالس گذشته است. اما آرتام با جسارت و آرامشی مثال زدنی، چند دقیقه
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ای خارج از دید، خود را اسکان داد. مطالبی بدون اینکه در بزند وارد شد و در گوشه
کرد برایش گنگ و گیج کننده بود. شان بحث میرا که دکتر کاظمی در مورد

شد که تا کنون از پرده گوشش عبور کلماتی پر از ابهام و پیچیده به کار برده می
گری را داشت که اش گنجانده شود. احساس غریب نظارهنکرده بود تا در مخیله

  بیهوده در آن جمع نشسته و در منجالب جهل و نادانی فرو رفته است.

رسید ش معطوف به استاد شده بود. او مردی حدوداً شصت ساله به نظر میاتوجه
های سفیدش ظاهری مهربان را برایش ساخته بود. با که موهای جو گندمی و ریش

کرد. هر بار که سوالی از سوی شاگردانش به صدایی پرطنین و یکنواخت صحبت می
و هر بار که شخصی در  داد.شد، لبخند بر لب آرمیده پاسخش را میاو هدیه می

گرفت، با تحکم و جدیت او را به فهمیدن وا ای را میمقابلش موضع حقیرانه
 داشت. می

استکانی نشسته بود در جلوی همه پسری با موهای ژولیده پولیده و عینکی ته
که با ذوق و شوقی بی حد و اندازه به استاد گوش فرا داده بود و مطالب را یک به 

کرد. هر کس سرش به کار خودش بود و تالش و کوشش آنها می یک نت برداری
 دانست،مادامی که آرتام حتی نام این درس را نمی به وضوح قابل رویت بود. و

ذهنش همه آن چیزهای در  ابت را به معرض نمایش گذاشته بودند.فضایی پر از رق
از اظطراب  شرایط منزجر کننده باعث شد حسیهمین  کرد وحال وقوع را درک نمی

 اش را به سوی ترس و ناامیدی و ضعف بکشاند.او را متاثر کند و نیروی اراده قوی

گذارد بلکه فقط راه و گاه چیزی را مستقیماً در اختیار انسان نمیخداوند هیچ
دهد. و خواسته انسان هرآنچه که باشد همان روش رسیدن به آن را به او نشان می

آرزویی در دل داشت و راه رسیدن به  آرتام پس حال که خواسته خداوند برای اوست.
کرد یا باید آن به این روشنی برایش نمایان شده بود، یا باید به سمت آن حرکت می

که در غیر اینصورت مغزش را مصموم و راه  سپردمی یفراموش به صندوق آن را
 شد.تعقلش بسته می
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فرود نیاورده بود کوشید با  آرتام که تاکنون در مقابل هیچ مانعی سر تعظیم
تصمیم گرفت با پسر و هایش را از بین ببرد. هایش، محدودیتناییااعتماد به تو

ریزی کند تا شاید از طریق او به ابهامت سر راهش ساده کالس طرح رفاقت را پایه
 غلبه کند. 

برد، توجه دکتر کاظمی که در حال و هوای سردرگمی به سر می در همین حین
با خشمی کم رنگ از او خواست  و با حالتی جدی و فتار غیرمعمول او جلب شد.به ر

تا خودش را معرفی کند. آرتام که اصالً انتظار چنین سوالی را نداشت، وجودش 
 با من هستید؟((د و با صدایی خشک و ضعیف گفت: ))سرآسر آکنده از اظطراب ش

لطفاً خودتان را معرفی کنید بله شما. مگر شما دانشجوی این کالس نیستید؟ ))
 ای به این دانشکده وارد شدید؟((و بگویید با چه رتبه

چهره درهم آرتام بیش از پیش نمایان گشت. احساس بیش از حد  نخطوط نگرا
هایش را پر کرد و تنفسش را به حداقل رساند. ولی در اعماق مغز ترس ریه

ای اش را از دست بدهد و ذرهحیهکرد که نباید روپریشانش، صدایی او را سرزنش می
من آرتام هستم. با رتبه هفت باید با تحکم پاسخش را بدهد: )) تردید به خرج دهد.

 شکده رسیدم.((نبه این دا

به ناگه همه متعجب و حیران برگشتند و به او خیره شدند. حالت خشن استاد، 
جمله همه آنان را گفتن این دانست که با رنگی از حیرت به خود گرفت. آرتام نمی

میان مرز بین باور و ناباوری قرار داده است. سکوتی که فضا را فرا گرفته بود برای 
لیست جلوی دست خود  غیر قابل درک بود. دکتر کنجکاوانه نگاهی به او مبهم و

 ری از نام او پیدا نکرد.انداخت اما اث

د. یا شاید هنوز نام شما در لیست بنده نیست. ممکن است اشتباه آمده باشی))
نامتان در لیست درج نشده است. لطفاً کالس را ترک کنید و مدرکی دال بر دانشجو 

  بیاورید. یا حداقل برنامه کالسی خودتان را نشان دهید.(( بندهبودن برای 
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(( چه دردسری را برای خود به دانست با گفتن ))رتبه هفتام که هنوز نمیآرت
ناک و ناراحت آنجا را ترک نمود. و بار دیگر ضبوجود آورده است، با حالتی غ

 شکست خورده و رنجور به نزد دوستانش که به انتظار نشسته بودند، بازگشت.

را به شکلی  دار شده اواش، غرور جریحهه چهرهکه از رنگ پرید آیدنو  باتیس
دیگر نیازی به توضیح برای فهمیدن اتفاقی که افتاده بود کردند، ملموس حس می

ای را برای عبور از نداشتند. اما آرتام آنها را در جریان کامل ماجرا قرار داد و راه چاره
 سردگمی از آنان طلب کرد. 

فکر کنم منظور سائل این چنینی آگاه بود گفت: ))که بیشتر از آن دو به م باتیس
رتبه آزمون ورودی دانشکده است. و تو زحمت کشیدی و رتبه  استاد از رتبه، همان

دانم. باید از یک نابغه را انتخاب کردی. اما در مورد برنامه کالسی چیز زیادی نمی
  ((.کسی بپرسیم

اش دستخوش تزلزل گردد، از قبل داد روحیه جنگندهآرتام که هرگز اجازه نمی
دانم از چه کسی کمک میپروراند: ))ده کالس را در سر میایده پرسش از پسر سا

 ((.بگیرم

با او مالقات کنند.  وهر سه به اتفاق منتظر ماندند تا کالس درس به اتمام برسد 
یکی بیرون عاقبت با گذشت بیش از یک ساعت کالس به پایان رسید و همه یکی

ربان به آمدند. فرد مورد نظر آرتام آخر از همه از کالس خارج شد. آرتام با حالتی مه
پیشواز او شتافت و سالمی پر از صمیمیت را به او ابراز کرد. جوان، که با چهره او 
آشنا بود با آغوشی باز و با رأفت و عطوفت پذیرای وی شد. آرتام خود را به او 

بنده صداقت هستم. از خواست تا خودش را معرفی کند: )) از او معرفی نمود و
 (آشنایی با شما خوشبختم.(

دانید منظور دکتر از شما میاش را پرسید: ))بدون حاشیه سوالم بی درنگ و آرتا
برنامه کالسی چی بود؟ من آنقدر درگیر درس خواندن هستم که به این مسائل 

 کنم.((توجه نمی
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ای بزند با لبخندی گشاده، پاسخ صداقت، بدون اینکه کوچکترین حرف اضافه
 داد:

اند. منظور وط به برنامه کالسی را به شما دادهدر زمان ثبت نام یک برگه مرب)) 
توانید با همان است. اگر هم اشتباهاً به شما برنامه را نداده باشند؛ همین حاال می

 شماره خود، آن را از مسئول مربوط طلب کنید.(( 

د که دانشجویان برای های دانشکده اشاره کراین را گفت و به یکی از اتاق
اما آرتام هیچ سابقه یا اطالعاتی در کردند. ه آنجا مراجعه مینیازهای این چنینی ب

بست سیستم آن دانشکده نداشت. رفتن به آنجا کاری بیهوده بود و او را به بن
کشاند. و همین هم کافی بود تا خشمی شدید به آهستگی و به طور کامل چهره می

 او را بپوشاند.

تفکر اینکه اشتیاق او بیش از حد سطحی، گذرا و بی معنی است و تمایالت 
اش در مقایسه با واقعیت، که ادعای رسیدن به آن را داشت تا چه حد تو خالی درونی

داد. و تاب ایستادن در مکان آرزوهایش که اکنون به سدی در است، عذابش می
گشته بود، را از دست داد. مقابل مسیر رسیدن به قله قابل توجه کمالش مبدل 

ای از خاک راه کرد از هم پاشید و بغضی همانند تودهسریعتر از آنچه که فکر می
هایش پنهان هایی که در پشت پلکچشمانش از فرط اشکاش را مسدود کرد. تکلم

ینکه در مقابل داد، تار و کم سو گشت. ترس از اشده بود و به آنها اجازه خروج نمی
او را دار شود، اش هم جریحهند اشک، شکست بخورد و عزت و مردانگیسپاه قدرتم

و از دانشکده خارج شد. رفت تا راهی را برای بیرون  راندشتابان به طرف بیرون 
 اش بیابد.اندوه به هم گره خورده و خشم و غم کردن

ای درآورده ها گذشت خبری از آرتام نشد. ماه تابان، شب را به رنگ نقرهساعت
در فضایی باز و در مهتاب در انتظار نشسته و به آسمان پر ستاره و بی  باتیس. ودب

 انتهای باالی سر خود خیره گشته بود. در حس نگرانی برای دوستش لحظات را
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ای خلوت از گوشهای هدایتگر در دلش او را به سمت کرد که ناگه جرقهسپری می
 رهنمون شد.  ،رفتکه آرتام در این مواقع به آنجا می شهر
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ها را یکی پس از دیگری پشت سر نهاد و پیچ و تاب کوچه بیرون رفتبا عجله 
زده و حیران دید که ایستاده و با اشاره به حشترا در میان جماعتی و آرتامتا اینکه 

نه به پیش سالدادند. باتیس سالنهنشان می ای هولناک را به همای، صحنهنقطه
کج و معوج مردم تصویری دلسوز گاهاً خود را نمایان الی قامت رفت. از البه

زد. تابد، سوسو میساخت و همچون چراغی سوخته که نوری از دور به آن میمی
تصویری از یک جوان بخت برگشته که به دیواری آجری تکیه داده بود و با 

های بریده ه بود. خون جاری از رگهای باز به جمعیت متأسف و متأثر زل زدچشم
شده دستانش از بغل پاهای کشیده به جلویش به راه افتاده بود. دور تا دور جسد 

هایی که مربوط به هایی مهر و موم و شکیل چیده شده بود. برگهجوان را برگه
های جور و واجور او ها و تواناییمدارکی در سطوح پایین و باالی تحصیلی و حرفه

از ترتیب، نظم و چیدمان مدارک مشخص بود که او خود آنها را به آن شیوه و بود. 
های خون پیرامون جسد به قصد بیان مطلبی خاص به دور خودش چیده است. لخته

 شد. ای پر کرده بود که کسی حاضر به نزدیک شدن به او نمیرا به گونه

ه توجه مردم را به در میان آن همه صحنه دردناک؛ تنها چیزی که بیشتر از هم
ای سه حرفی روی دیوار باالی سر جسد بود که با جوهر خود جلب کرده بود، کلمه

ی پر از خط و خطوط را با خون و قلم پنجه دست به تحریر درآمده بود. و دیوار آجر
داد که جوان پر کشیده از منقش کرده بود. ظواهر موجود نشان می« ظلم»عبارت 
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نوشتن همین یک کلمه با خون خود و مظلومانه جلوه دادن  ها، بارحمیدنیای بی
 خواهد عالم را از موضوعی با خبر سازد.مرگش، می

زد و همهمه و تراکم جمعیت باال بود. هر کس با کنار دستی خودش حرف می
ش کرد. زنی که از شدت ترس رنگ از رخساربرداشت خود را از موضوع بیان می

 «بیچاره مادرش»فت: پریده بود، در میان جمع گ

معلوم نیست چه گندی »تاخی و بی اطالعی از موضوع گفت: پیرمردی با گس
 .«این بال را سر خودش بیاوردباال آورده است که مجبور شده 

گند را او باال نیاورده. » پسری جوان در پاسخ پیرمرد و با لحنی تند و زننده گفت:
 «کنند.ها رحم نمیزنند که به جوانکسانی گند می

رسیدند. پلیس سعی اوضاع به هم ریخته بود. مردم عصبانی و ناراحت به نظر می
کرد جمعیت را کنار بزند و آنها را متفرق کند. اما تالشش بیهوده بود. خیابان تا می

حدی بسته شده بود که راه برای آمبوالنس نبود تا نزدیک بیاید و جسد را منتقل 
 باتیسش میان پلیس و مردم به درگیری بیانجامد که کند. چیزی نمانده بود تا تن

 را گرفت و او را از میان جمعیت بیرون کشید و به مکانی خلوت برد.  آرتاممچ دست 

دلش برای آن مرد جوان به درد آمده بود و مدام به این طرف و آنطرف  آرتام
ید تا کشگرفت و آهی میکرد و گاهی هم سوی چشمانش را به آسمان مینگاه می

 اش را کم کند. سنگینی غم روی سینه

کشد؛ کوشید تا او را آرام کند. دانست در این مواقع چقدر عذاب میکه می باتیس
سپس او را تا نزدیکی منزل مشایعت نمود و خود به دنبال کاری مرتبط با موضوع 

  گردد.رفت و گفت که تا چند ساعت دیگر برمی آرتام
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توانست آرزوهایش آرتام بغض در گلو، اشک در چشم در حسرت روزهایی که می
خورد. و میرا دنبال کند اما روزگار او را به بیراهه کشانده بود، نشسته و غصه 

ستاره دید نگاهی به آسمان پر همه جا را تار می همچنان که چشمان نمناکش
گویم از میان کنم، با خود میمی نگاه وقتی به آسمان پر از ستاره)انداخت و گفت: )

کنم بلند می این همه ستاره درخشنده و زیبا، یکی سهم من است. سپس دستانم را
کنم و کنم. گرمایش راحس میلمسش می .تا آن را از آسمان پایین بکشم

آیم دستانم را کند. اما وقتی به خود میاش سوی چشمانم را کم میدرخشندگی
اش خیال بوده و من هرگز دستم به آن ستاره هیابم که همدرمیبینم و خالی می

 ((رسد.نمی

آیدن که تحت تأثیر شرایط دوستش قرارگرفته بود، برای هم دردی با او و  
به  همیشه)گفت: ) همچنین خالی کردن بغضی که آرامشش را بر هم زده بود
روند، حسادت دنیا میکودکانی که هنوز به دنیا نیامده و در همان شکم مادرشان از 

وارد دنیایی پر از بدی و  دهدخدا آنها را خیلی دوست دارد که اجازه نمی ورزم.می
آنها بودم. شیرینی زندگی را یکی از من به جای کاش  خفت و خواری شوند.

  ((کردم.های روزگار را هم تجربه نمیچشیدم ولی در عوض تلخینمی

در حال و  آیدنآرتام و  گذشته بود، اتیسباز نبودن  طوالنی کهمدت در این 
خوار آنان نبود. بردند و کسی جزء خودشان غمکسی به سر میهوای غربت و بی
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کردند که روزگار روی سفید و درخشان پشت به پشت هم نشسته و در دلها آرزو می
با شخصی غریبه پیدایش شد و با صدایی بلند  باتیسخود را به آنان نشان دهد. ناگه 

 ندا داد. و حالتی پر از شور و شعف، نوید رسیدن یک منجی را 

 ،بود که از همان ابتدا باتیسیکی از دوستان دوران بچگی و مدرسه  سبحان
مهندسی  علوممسیر پر پیچ و خم علم آموزی را دنبال گرفته و در سطح باالیی از 

قرار داشت. او آمده بود تا راه یافتن یک شماره، برای ورود راحت و بی دردسر آرتام 
  به دانشکده را به آنان نشان دهد.

بدون  سبحاناش پریده بود اما چشمانی مصمم داشت. با اینکه رنگ چهره
 حاشیه و کامالً صریح به آنان فهماند که باید مطرود قانون شوند. و او فردی را

شناسد که در این زمینه دستانی چیره و ماهر دارد. شخصی با لقب ویروس که می
م تتواند به سیسای دارد. او میالعادههای شبکه را به طرز خارقتوان نفوذ به سیستم

دانشکده وارد شود و نام آرتام را به آن اضافه نماید. و همچنین اشخاصی را 
 سازند.ایش مهیا میشناسد که سایر مدارک مستند را برمی

این اطمینان را به آرتام داد که راه رفتن به دانشکده را برایش هموار  سبحان
سازد. سپس آنان را ترک نمود تا هر چه سریعتر قرار مالقاتی را با ویروس می

ی آمیز و شیوهتدارک ببیند و به آنها خبر دهد. آرتام که تقارنی بین لحن محبت
توانست باور کند که او چنین سخت میدید، فته بود، نمیشومی را که در پیش گر

ای جز اعتماد کردن به وی نداشت، شب را در انتظاری شخصی باشد. اما چون چاره
 توأم با شور و هیجان گذراند. 

تماس گرفت و او را برای مالقات با ویروس دعوت  باتیسبا  سبحانروز بعد 
 باتیسخواند، از ه باور رسیدن به هدفش فرا مینمود. آرتام که ندایی از درون او را ب

برای یافتن کتب و مطالب  آیدنبرود. تا او و  سبحانخواست که تنهایی به دیدن 
های شهر رجوع کنند؛ که بتواند معلوماتش را افزایش مربوط به پزشکی به کتابخانه
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او را فرا گردد، غباری از جهل و نادانی دهد، تا دیگر بار که به کالس درس برمی
 نگرفته باشد.

های شهر رفت و در بدو ورود یک بعد آرتام به یکی از بزرگترین کتابخانه ساعتی
آگهی را مبنی بر، نیاز کتابخانه به یک مستخدم، که بر روی درب ورودی منصوب 

لین کتابخانه معرفی کرد و بدون معطلی خود را به مسؤ گشته بود، مشاهده نمود.
ذوق گرفته به آنان نشان داد.  ر شبانه در کتابخانه را با حالتیعالقه خود برای کا

کردند، راهی جز لین کتابخانه که اشتیاق بی حد و وصف او را مشاهده میمسؤ
بایست در این ده روز دیدند. و او میموافقت ده روزه با همکاری او پیش رو نمی

 . کردمیرضایت آنان، جهت به کارگیری دائمی در کتابخانه، جلب 

شد را هایی از کتابخانه را که حوضه کار او محسوب میلین بخشیکی از مسؤ
های کتاب که بیشتر به یک هزارتو شباهت داشت، به او نشان داد. سالنی پر از قفسه

رفتند و از ابتدا تا هایی که تا سقف باال میآمد. قفسهمحدوده آرتام به حساب می
های دو طرفه را از قفسه ،با پهنای دو نفر که هروهاییانتهای سالن امتداد داشتند. را

در ابتدای هر راهرو تابلویی راهنما قرار داشت که دسته و موضوع کرد. هم مجزا می
هایی طالیی یا کرد. یک عالم کتاب، که با خط نوشتهها را مشخص میکتاب
رای کسی کشیدند و هیچ خیر و منفعتی بای رنگ، مضمون خود را به رخ مینقره

 گرفتند. نداشتند مگر آنکه مورد مطالعه قرار می

ها کتاب که حاصل میان هزاران یا شاید میلیون تنها ای خود راآرتام لحظه
ها تحقیق سال دسترنجو موضوعاتی مختلف، که علم، تخیل، ادب  ات ذهنی ازتراوش

هایی خیره او و نگاههایی آهسته یافت. گامو پژوهش نویسندگانی درخور احترام بود، 
ای روی یکی از اش به کلمهرا در بین کلمات به تحرک وادشت، تا اینکه دیده

ای سفید که از شکست نور خورشید به او های راهنما، با رنگی سبز و زمینهتابلو
ای که او را از خود بی خود کرد و ناخودآگاه او را کلمه. گشتزد، روشن چشمک می

شد، هیبت نقش بسته روی آن هر چه به آن تابلو نزدیکتر می به سمت خود کشاند.
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شبیه به رودی بود که در  ی ورای تابلوشد. راهرونزدیک می «طب »بیشتر به کلمه
 رسید.های علم پزشکی میپایان، به دریایی پر از تالطم موج

. و رفتپزشکی راه میشانه آن همه کتاب بههایی کوتاه و آرام شانهآرتام با قدم
شناسی جان کوئیر، بیوشیمی بافت))کرد. از جلوی دیدگانش عبور میآشنا هایی نانام

، باکتری و ژنوم، کلیات خدمات بهداشتیو هارپر، بیولوژی مولوکولی، آنالیز ژن 
و هزاران کتاب  ((شناسی، ایمولوژی و رومائولوژی، میکروب شناسی واکرویروس

 دادند. مت خود سوق میدیگر که با سکوتی ناطق او را به س

ای را باز نمود و یکی از آن همه کتاب را بی اختیار در دست گرفت، صفحه
شروع به خواندن کرد. کلماتی که درک و تلفظشان بسیار دشوار بود در هر خط، 

کردند. ساعتی را با آن سروکله زد و هر بار که با یکی از بار خود را نمایان می ینچند
کرد تا شکل شد، با شوق و اشتیاق بیشتر آن را تکرار میوبرو میآن کلمات غریب ر

 صحیح آن را دریابد. 

فشار زیاد نظافت آن فضای وسیع، با سختی مطالعه درآمیخته شده و لحظاتش 
شد، تر میی ادراکش قویکرد. اما هر لحظه که بینش و قوهرا با ریاضت همراه می

گرفت. او در تر به خود میتر و آرامالتی پختهیافت و حایمانش به موفقیت فزونی می
کرد. به عمق وجودش حسی حاکی از هدایت خداوند را به طرزی ملموس درک می

خواهی رقم خواهم زد و همین امید و اینگونه که سرنوشت را برایت همانگونه که می
 کرد. اش را دوچندان میعزم و اراده

به دنبال هدفی غیرقانونی برای ثبت  و رفقای جدیدشان باتیساز سویی دیگر 
های نفوذ به تمام راه نویسی بود واطالعات آرتام بودند. ویروس که یک نابغه برنامه

های اطالعاتی را همانند خطوط کج و معوج کف دستانش ها و بانکسیستم
شناخت، حالتی نگران و عاری از اعتماد به نفس داشت و رغبتی به انجام دادن می

داد. در واقع ترس از گیر افتادن در چنگال لیات بسیار خطرناک نشان نمیاین عم
داشت. اما او فقط نیازمند دانستن و درک کردن قانون او را از این عملیات باز می
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آلود آرتام، به شکلی ملموس و واقعی بود تا نظرش دستخوش تغییراتی وضعیت غم
 گردد. 

از ویروس با لحنی سوزناک و ملتمسانه  چندی بعد آرتام به جمع آنان پیوست. و
برای تحقق رؤیایش، تمنایی عاجزانه کرد. دیگر دوستان او هر یک جداگانه از او 

کردند تا درخواست آنان را بپذیرد. ویروس که حجم عظیم رفتار، منش، خواهش می
ای جز کرد، چارهعطوفت و مهربانی ناشی از رفاقت آنان بر وجودش سنگینی می

تن خواسته آنان نداشت. پس با لبخندی گشاده و گرم و دلپذیر تأیید خودش را پذیرف
به آنان اظهار نمود. سپس به شرح مراحل و موانع پیش رو و چگونگی عبور از آنان 

مشکل تمام  دانید که چه نقشه خطرناکی در سر داریم.شما قطعاً می)پرداخت: )
کنند، حتی اگر کسی تم نفوذ میهکرها این است که از هر طریقی که به یک سیس
گذارند. و به طور کامل مشخص متوجه نشود، در نهایت ردپایی از خود به جا می

است که از چه سیستمی، در چه تاریخی و حتی در چه ساعتی برای نفوذ استفاده 
شده است. از طرفی بعد از ورود به هر سیستم دولتی یا غیر دولتی، سیستم امنیتی 

دهد. مشکل دیگر شود و به کاربران محافظ سیستم هشدار میآنها فعال می
ایم. البته من برای یکایک این آنجاست که تا خودمان را جمع کنیم گیر افتاده

ام. و برای اولین بار قصد دارم از آنها استفاده های جدیدی را پدید آوردهمراحل روش
که امنیت سیستم مقابل را از  امکنم. در واقع چند الگوریتم قدرتمند طراحی و نوشته

گیرد. و ما فقط باید اطالعات خود را و کنترل کامل آن را به دست میاندازد. کار می
اضافه کنیم. بعد از به پایان رسیدن کار اصلی، الگوریتم دیگری را در راه برگشت 

وذ برد و دیگر کسی متوجه نفکه کلیه آثار به جا مانده را از بین می کنیمفعال می
صد احتمال دهیم که کسی از ورود غیرقانونی ما مطلع رشود. و اگر حتی یک دنمی

الگوریتم سوم که در واقع یک ویروس مخرب است را برای از بین گشته است، 
کنیم. در این صورت دیگر اطالعاتی بردن تمام اطالعات سرور به سیستم ارسال می

مه این کارها را باید در ده دقیقه انجام ماند. البته هبرای دنبال کردن ما باقی نمی
ترین نکته مثبتی که مهم .شوددهیم چون بعد از آن سیستم امنیتی دوباره فعال می



 سلول

11 

برای ما وجود دارد ناکارآمدی و ناواردی کارمندان بخش اداریست که با دانش اندکی 
شبکه را  ها و خصوصاً چاپگرهایگذاری فایلکه دارند، توان غیرفعال کردن اشتراک

کند. در واقع وجود چنین افرادی در ادارات ندارند و این راه نفوذ را برای ما آسان می
 ((دولت که به ما نفوذگرها تقبل کرده است.ایست از طرف هدیه

یک هکر نبود بلکه یک کراکر خطرناک بود و کراکر یعنی در واقع ویروس 
کند. کراکر به ایست نقص میهای دیگران را به منظور اهداف ناشکسی که سیستم

برد و خدمات کند، اطالعات مهم را از بین میسیستم دسترسی غیرمجاز پیدا می
سازد. از آنجا که کراکرها به سادگی ردیابی ارائه شده توسط سرور را متوقف می

 های جدید ویروس داشت. شوند، همه چیز بستگی به درست کار کردن الگوریتممی

است قوت قلب را از آنان دریغ کند، مسئله را برایشان ساده خوویروس که نمی
رفت و نفوذ به بیان کرد؛ قطعاً عملی به این دشواری به این سهولت پیش نمی

شوند، کاری تقریباً های پیشرفته که با چندین الیه امنیتی محافظت میسیستم
سینه جوانی بزند آمد دست رد به دانست اما دلش نمیغیرممکن بود. و او این را می

که با هزاران امید و آرزو به پیشگاه او پناه برده است. ویروس که تصمیم خود را 
گرفته بود و قصد داشت اطالعات آرتام را تحت هر گونه شرایطی در سیستم 
دانشکده پزشکی ثبت کند، نیمه شب را که بیشتر کاربران محافظ سیستم سرگرم 

به مراتب کمتر از روز است، به عنوان بهترین  کارهای دیگر هستند و تعداد آنها
  زمان برای شروع عملیات در نظر گرفت.
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که گویی شالقی  ناک رعد و برق،ساعتی از نیمه شب گذشته بود و غرش وهم
معنا فضای اتاقک پرترس همه را به سرحد خود رساند. سکوتی  در دستان خدا بود،

های روشن مزین گشته بود، را فرا گرفت. نگاهکار ویروس، که با نورهایی تاریک و 
خاموش آرتام نشان از اضطراب و نگرانی بی حد و وصف او داشت. ویروس که 
حرکت جریان سردی از فرق سر تا کف پاهایش را در بر گرفته بود، با چاه صبر 

اش را در ژرفی که داشت بر کلیه احساسات ضعیف خود غلبه کرد و صدای گم شده
 گمان کنم وقتش رسیده باشد.(()بی روح پیدا نمود: )آن فضای 

 .دست به کار شداین را گفت و 

ها را برای نفوذ، شناسایی و ای از اطالعات و دادهدر وهله نخست هجمه
های ورودی سیستم مقابل را ارزیابی نمود و در میان آنها پورتبندی کرد. دسته
تین الگوریتم را از آن ورودی به درون پذیرترین را مورد حمله قرار داد و نخسآسیب

سیستم فرستاد و به انتظار از کار افتادن امنیت سیستم نشست. ضربان اوج گرفته 
کارآمد ای بیشتر نگذشته بود که چند ثانیهقلبش را با چند نفس عمیق کنترل کرد. 

یید گشت و ضمن اینکه سیستم امنیتی از کار افتاده بود، هیچ بودن الگوریتم تأ
 هشداری به صدا در نیامد. 

خیال ویروس از مرحله ابتدایی عملیات راحت شد ولی فقط ده دقیقه وقت داشت 
بایست پورتی که عالوه بر این میتا نفوذ اصلی و ثبت اطالعات را به انجام برساند. 
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. و احتماالً اگر هکر نمایدی بیشتر حفظ ربردادر دست گرفته است را برای بهره
 بور از آن را داشت، مسیر را مسدود گرداند. دیگری قصد ع

الگوریتم به خوبی شواهد نفوذ را پنهان، بانک اطالعاتی را رمزنگاری و دسترسی 
دقت اطالعات آرتام را در  . و ویروس با سرعت وبودبه اطالعات را سهولت بخشیده 

بعد از  جایگذاری نمود. ومنبع اطالعاتی افراد پذیرش شده، به عنوان رتبه هفتم، 
آمیز عملیات کوشید تا از فضای مجازی اطمینان کامل از به انجام رسیدن موفقیت

، وارد ای پاکسازی مسیردانشکده خارج گردد. در مرحله دوم، الگوریتم بعدی را بر
اش را به که این الگوریتم نیز به خوبی وظیفه عمل کرد تا ردی از او به جا نماند.

ز نفوذ را بر جای نگذاشت. سیستم امنیتی بعد از ده دقیقیه پایان رساند و هیچ اثری ا
دوباره به حالت فعال درآمد اما هیچ نشانی از ورود غیرمجاز را احساس نکرد. و دیگر 

 نیازی به الگوریتم سوم نبود.

رفت که به عنوان یک نابغه اینک آرتام در شرایطی در مسیر زمان پیش می
آرتام با شد. های پزشکی، شناخته میکشوری و در یکی از سطح باالترین دانشکده

د برای مدت طوالنی به مدرسه برود، اما خواندن، اندیشیدن، که نتوانسته بو اینکه
به فردی نسبتاً آگاه و مطلع مبدل مطالعه کردن و بررسی هر چیز، موجب گشته بود 

 گردد. 

اش شکوفه کرده و سردی حقارت های خشک و مرده زندگیاکنون شاخه
لی که ادر ح. بودوجودش رفته و گرمایی از افتخار و سربلندی جایش را گرفته 

ی سرخش را برق ها چشمانش را مات کرده و مثل قطرات باران گونهاشک
هایش در قبال لطف دوستان را در قالب افکار و اندیشهتمام احساسات،  ،انداختمی

تان را دوست دارم. متشکرم. همه)ای نهایی قرار داد و با حالتی سوزان گفت: )جمله
 متشکرم. متشکرم.((

ریختند، به نشانه تبریک او را دوستان همیشه یار و یاورش که اشک شوق می
گذاشتند. ه معرض نمایش میکردند و شکل یک خانواده جدانشدنی را ببغل می
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ای که سرچشمه آن عشقی پاک و ناب بود که در برابر هر فشاری، پایدار و خانواده
کرد. و همواره و در هر شرایط، آن احساس عشق و محبت بر جای مقاوم عمل می

ماند. حلقه زیبای سه نفره آنان بیانگر وابستگی و همبستگی عاطفی آنان بود و می
 آیدنو  باتیسدر این بین آرتام خود را از ه همبستگی خونی نداشت. هیچ ارتباطی ب

جدا نمود و به سمت ویروس گام برداشت. او را در آغوش گرم خود فشرد و با زبانی 
که هرگز توان جبران لطف او را نداشت از او تشکر کرد. و به او قول داد که هرگز او 

لیم در برابر ضعف و خستگی، بیهوده ش با تسگذارد زحماتکند و نمیرا فراموش نمی
 و بی فایده گردند.

روز بعد آرتام با مدارک مستندی از مقاطع تحصیلی پیش از دانشکده، که 
برایش فراهم نموده بود، و با اطمینانی نه چندان محکم برای ثبت نام، در  سبحان

سپرد. دانشکده حاضر شد. در مقابل مسئول مربوطه ایستاد. مدارک را به دست او 
هایی عاری از اعتماد و با نگاه زدهنوز هم شکی بی امان او را از درون نیش می

. مسئول ثبت نام کد او را وارد سیستم کرد و نگاه کردحرکات دست او را دنبال می
اش را به طرف مانیتور روبرویش گرفت. برقی از حیرت چشمانش را درخشان خیره

رود. چرا اینقدر اندازه شما بیش از اینها انتظار میاز جوانی در سطح و )کرد و گفت: )
ها گذشته و شما سخت بتوانید اید؟ چند هفته از کالسدیر برای ثبت نام اقدام نموده

 خودتان را به بقیه برسانید.((

تر، توضیحاتی غیر آرتام همزمان با پایین آمدن ضربان قلبش و با خیالی راحت
خواهم. مشکالتی ناگفتنی سبب معذرت می)نمود: ) واقعی را برای توجیح خود بیان

توانم خود را به بقیه شد که نتوانم سر وقت خدمت برسم. شما نگران نباشید، من می
 برسانم.((

پس از اتمام مراحل کار مسئول ثبت نام برگه کالسی او را به دستش داد و با 
تا چند روز دیگر  فعالً به درستان برسید؛)ترین لحن ممکن به او گفت: )اداری
 نامتان را تکمیل خواهم کرد.((ثبت
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بندی آرتام نگاهی زیبا به برگه در دست خود انداخت. خطوط مرتب و جدول
داد که دو روز آینده در هفته را هیچ شده و تاریخ خورده پیش رویش به او نشان می

ضاعف در تواند با مطالعه بیشتر و با آمادگی مکالسی برایش ثبت نشده و او می
 کالس بعدی حضور یابد. 

بدون هیچ تعللی به محیط کار خود در کتابخانه رفت. به محض قدم نهادن در 
ها، وجودش سراسر میان قفسههای راهروی علم، برای آموختن هر یک از کتاب

شد. از طرفی او مستعد انجام کارهای نظافت آکنده از شوق و اشتیاقی عمیق می
باید زمانش را عادالنه میان آن دو تقسیم نماید. ساعاتی را کتاب کتابخانه نیز بود و 

کرد. او تمام خواند و ساعاتی را کتاب به دست و با نگاهی گذرا به آن، کار میمی
 گذاشت.ها و برخی از روزهایش را به همین شیوه پشت سر میشب
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رفت تا در کالس روز کالس درس آرتام فرا رسید و او برای بار دوم به دانشکده 
حاضر شود. مدرکی دال بر نابغه بودن را در دستانش و در میان نسیم خنک پاییزی 

از  کالس درس مملؤداد. دانشکده به سان هر روز شلوغ و پر تردد بود. تاب می
رسند. جوانانی تر از دفعه قبل به نظر میکوشان و رقیبانی است که پختهسخت

وار پیش زنگ استاد، نخبهپزشکی، گوش به  مشتاق فراگیری راز و رمزهای
، متواضع دانستاش نمیآرتام نیز که دیگر تولدش را بدترین حادثه زندگیرفتند. می

صداقت هم جلوی کالس ایستاده بود و در  در جای پیشین خود نشست. و فروتن
ا اش رهایش باال گرفته بود، عینک ته استکانیکالسیحالی که بحثش با یکی از هم

کرد تا مشکلی برای درک بهتر موضاعات نداشته باشد. دکتر کاظمی با تمیز می
در جایگاه استاد نشسته و در انتظار آماده شدن همان ظاهر و پوشش سری قبل 

 برد.شاگردانش به سر می

اش را به دست ایشان داد آرتام سالنه سالنه به طرف او رفت و برنامه هفتگی
 در کالس وجود نداشته باشد.  اشر همیشگیتا دیگر مانعی برای حضو

دکتر کاظمی با در هم تنیدن مضامینی جالب و جذاب تدریس را آغاز بعد از آن 
یح و مناسب از استفاده صح MRIتصویر برداری  در گفتیم جلسات قبل: ))نمود

. مثال برای تصویر برداری مقطع آگزیال نیاز به تصاویر مقاطع آناتومی مهم است
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داریم. اما باید در نظر داشته باشیم که منظور از تصاویر کرونال،  2و کرونال 1ساژیتال
. و برای داز مقطع کرونال ناحیه آناتومیک تهیه شده باشن تصاویری است که کامالً

 ال واقعی داشته باشیم، باید...((اینکه یک تصویر کرون

باید نسبت به ): )ان گفتبا صدایی لرزو  کردصحبت استاد را قطع  یکدفعه آرتام
 هایداشته باشیم و از روی آن تصویر برش 3یک تصویر آگزیال برداری،ناحیه تصویر

 ((.کرونال را تنظیم و تهیه کنیم

کرد جمالتی که از احساس میبدون مالحضه و بی مهابا  بعد از این توضیحِ
کنند اصابت می گردند، به همآیند به جای جلو رفتن به عقب برمیدهانش بیرون می

و  ؛شونددهند و سرانجام در فضای گنگ کالس متوقف میو صدای ناهنجاری می
در حالی که چشمان بهت دکتر کاظمی  ،کهادامه داشت ای تا لحظهاین حالت 

چیز دیگری در این مورد ): )پرسیداز او  در برابر او قرار داشت، اش مستقیماًزده
 ؟((دانیمی

: دادلی پاسخ معطبی لتی متکبرانه و خرسند به خود گرفتاش حاآرتام که چهره
، تصاویری شوندتهیه بله استاد. اگر تصاویر اولیه یا اسکنوگرام ما به صورت صحیح ))

. حتی خواهند آمداز نظر آناتومیکی هم درست به دست  آیندمیبه دست  آنهاکه از 
قعی به غیر از تصاویر برای تهیه تصاویر کرونال یا ساژیتال وا باشدشاید الزم 

آگژیال از و میدکرونال و میداسکنوگرام اولیه که خود دستگاه به صورت میدساژیتال 
، چند بار تصویر اسکنوگرام را تکرار کنیم. کندمیروی وضعیت بیمار برای ما تهیه 

به کار ببریم  راهمچنین باید سعی کنیم برای تنظیم بیمار در زیر گانتری دقت الزم 

                                                      
 .کندهای چپ و راست تقسیم میصفحه ایست عمودی که بدن یا دید بدن را به قسمت .1

سی تی اسکن از سینوس ها در دو نمای کرونال و آگزیال انجام می شود. معموال نمای کرونال بهترین نما برای  .2

های سی تی اسکن سینوس به تنهایی داده شده می باشد. اگر درخواست ((OMC (Osteo Meatal Complex)دیدن 

 شود . باشد، تصویربرداری از سینوس ها حتما باید در نمای کرونال انجام

 MRIتحتانی در _تصاویر فوقانی .3
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بخوابانیم که نیم بیمار را طوری اتوبیمار در وضعیت مناسب بررسی شود. مثال میتا 
 ((.نطبق با خط لیزری دستگاه باشدساژیتال بدن مخط مید

دهد که جلسات اولیه را حضور از اینکه شخصی پاسخ او را می دکتر کاظمی
: گفت هایش با لبخندی از سر تعجب اندکی به طرفین متمایل گشت و نداشته؛ لب

 شود.((نمی این دیگر از ترکامل آفرین! آفرین پسرم!))

های در چند روز اخیر به طور اتفاقی کتابی مبنی بر تکنیک آرتامخوشبختانه 
MRI که  متوجه شدو زمانی که دکتر توضیحات را شروع کرد،  را مطالعه کرده بود؛

 هستند. درکمطالب برایش آشنا و قابل 

و توانمند  پیشروبه عنوان یک دانشجوی  های خودالسیمیان هم کدر  او اینک
مه کار چند و امیدش برای ادا راتب باال رفتاعتماد به نفسش به م. شدمیشناخته 

، و با اندکی استراحت کردمی یرپها را در کتابخانه با کار و مطالعه س. شبشدبرابر 
و  .کردها و اساتید متعددی را تجربه میو کالس گذراندها را در در دانشکده میروز

های ساعت منظم و با برنامه طی در حالی که مسیر پیشرفت خود را همانند عقربه
کوه سنگی  آوازه قدرت، ذکاوت و استقامتش همه جا را پر کرده بود. نمود،می

فید امیدی را با رنگ س رنگ سیاه نا کرده وتکه ها را با تیشه تالش تکهسختی
قامت . پرچم استنمود. نگین اعتماد همگان را بر پیشانی خود حک بردآرزوها از بین 

بارش ، در برابر سخنان معنا. صدای بلند سکوترا بر فراز مشکالت برافراشت
در این  .دادمید. و روزگار روزهای طالیی خودش را به او نشان شمیفرما حکم

تا  بودمواظب  بیش از پیشداد، جلوه می روزهایی که همچون کوهی بلند و استوار
در میان های اتحادش بال نگردد واش حفر تهای موفقیچاه غرور در مقابل گام
و سنگ خارای دلش را بر شیشه معرفت  ؛نگرددبینی حصر قفس پوالدین خودبرتر
تا شاید روزگاری را تجربه کند که همه سودای رسیدن به آن عقلش چیره نگرداند. 

 . پرورانندسر می دررا 
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دکتر کاظمی تحمیل  اش را به همه بخصوصتوانایی چند ماه گذشت و آرتام که
. خواست تا او را به بیمارستان ببردو به طور مکرر از دکتر می، بی صبرانه بودکرده 

 با اینکه هنوز زمان قانونی حضور دانشجویان در بیمارستان نرسیده بود، دکتر کاظمی
و برای کسب  گرفت درخواستش را بپذیردتصمیم  ،اصرارهای فراوان او پس از
  آگاه سازد. دهد، و او را از نحوه درمان آنانچند بیمار را به او نشان  ،بالینی ایتجربه
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 حدوداً . مردیکردندبود و افراد متعددی در آنجا تردد میبیمارستان بسیار شلوغ 
عبور  آرتامبا تخت روان از جلوی  ،که خون تمام صورتش را پوشانده بود را لهسی سا

. مصدوم پس از سقوط از ارتفاع از ناحیه پیشانی و سمت راست سر دچار آسیب دادند
ای بوی الکلی را حس کرد که از شدید شده بود. آرتام به او نزدیک شد و لحظه

چند ساعت اخیر مشروبات الکلی  در . گویا مصدومگشتجانب مصدوم ساطع می
دکتر کوشید تا ه بود، متوجه این مسأله مهم شدکه و آرتام  مصرف کرده است

آقای دکتر! ظاهراً )سراسیمه جلو رفت و گفت: ) کاظمی را از موضوع با خبر سازد.
های داینامیک داخل رود مکانیسممصدوم الکل مصرف کرده است. احتمال می

شوند مختل شده های داخل جمجمه میموجب حجم عیبه طور طبی جمجمه که
رسان منجر به افزایش نامتناسب فشار داخل های آسیبباشند و در پاسخ به محرک

جمجمه شوند. شما باید قبل از هر کاری به تحلیل اطالعات بیمار بپردازید تا 
نید و عوارض نورولوژیک را به حداقل برسانید. باید احتمال وقوع تشنج را کنترل ک

  های ناشی از تروما را بررسی کنید.((شدت آسیب

با چشمانی برافروخته  و شد، عصبانی آرتامهای دکتر پس از شنیدن صحبت
 ( (به کارم برسم یدو بگذار بیرون یدبرو سرم شلوغ است. دبینینمی مگر): )فریاد زد

، متوجه داشتکه دکتر علوی نام  ماجرا، زشکان شاهدِدر این حین یکی از پ
رسید. تصمیم گرفت به بالین مصدوم که منطقی به نظر می شد آرتامهای صحبت
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و بعد از آنکه از درستی تشخیص آرتام مطمئن شد،  برود و خود اوضاع را کنترل کند.
های ویژه نورولوژیک و با تشخیص آسیب مغزی مصدوم را در بخش مراقبت

به  را زم برای بهبود مصدومتروماتیک بستری نمود. و دستورات احتیاطی ال
 پرستاران داد. 

به دکتر کاظمی  با حالتی مفتخرانه دکتر علوی پس از اطمینان از رفع خطر
 ((.شاگرد باهوشی دارید .م آقای دکترویگتبریک می): )گفت

 در پاسخ که با این حرف، آرامش مطبوعی ذهنش را تسخیر کرد، دکتر کاظمی
اگر با کنجکاوی بیش از حد کار . و بسیار با هوش استا بله.): )با لحنی متبسم گفت

 ((.دست خودش ندهد حتماً آینده درخشانی خواهد داشت

کرد. اما چون ای دیگر از بیمارستان از بیماران متعدد بازدید در گوشه آرتام
فقط از راه دور کوشید  ،شودله ناراحت میمسأ دکتر کاظمی از این دانستمی

های شدید رنج ها باشد. بیشتر بیماران از اختالالت مغزی و سردردگر آننظاره
او  ،و خطر آسیب در ارتباط با تشنج بودکه مبتال به بیماری صرع برند. جوانی را می

به حال ناخوش او با نگاهی عمیق . اش را به خود جلب کردکرد توجهرا تهدید می
بیشتر وقتش را به مطالعه  گرفتبه بعد تصمیم  لحظه همانز . اثر شدبسیار متأ

و  قابلتا شاید روزی بتواند یک جراح مغز و اعصاب  ئل مربوط به مغز بگذراندمسا
 شود. توانمند

 دو تن دور از انتظار و ، متوجه رفتار ناشایستبوددر حالی که غرق در تفکر  آرتام
ن بسیار باالیی از حس خودخواهی در عذاب پر افاده و مغرور که از میزا انپرستار از

 پیوسته آنان خبر از یک تبانی مملؤهای به هم نگاه .شد حالبی با یک بیمار بودند،
دلش را به حدی آشوب نمود  آنانرفتار به ندرت دیده شده  داد.رذایل اخالقی میاز 

، اخمو و بسیار عصبانی ای کوچک درونش را به رعشه انداخته باشد.که گویی زلزله
را مورد سرزنش قرار آنها و  رفت شانبه سمت و با نهایت جسارت و شجاعت عبوس

ینطور رفتار کنید. وظیفه شما این است که با یک مریض ا دشما حق نداری): )داد
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طر رفتار به خا !متاسفم یتانکنید. برا تربد حالش را خوب کنید نه اینکه حالش را
 ((.یک پرستار نیستن که در شأن زشتتا

را به بیرون  آرتام، شد آگاهدکتر کاظمی از مشاجره او با پرسنل بیمارستان 
با ناراحتی آرتام که آنجا را ترک کند.  خواستو از او  کردبیمارستان هدایت 

های به طرف قفسه کتاب . مستقیماًنمودبیمارستان را به قصد کتابخانه ترک 
و مدت زیادی را  برداشتغز و اعصاب کتابی را . در بخش مربوط به مرفتپزشکی 

نگاهش به صفحات  کرد.مینکات کلیدی آن را یادداشت . گذراندمطالعه آن کتاب  با
میان کلمات و جمالت به  شکافد و ازانگار همه آنها را میای بود که کتاب به گونه

کرد؛ تا او را به ای صفحات را سیر میبه دنبال آموزه کند.آن سوی کتاب رخنه می
آنقدر غرق در  نهاده است.ندر این دوره از زندگی گام  دلیل بی باوری برساند که

ای هم نتوانست او را از حالت خلسه روشن شدن هواتاریک و که  بُردبسر میمطالعه 
زیر هر یک از  در ییغذاخوابی و کماز فرط بی .که در آن گرفتار بود نجات دهد

که حتی یک روز از  خواستنمیاو  .دکرخود نمایی میهایش یک تو رفتگی گونه
یدی را در طول روز کسب دجاش را تکراری ببیند. و وقتی که مطلب روزهای زندگی

  .کردرا در روز بعد دوچندان می تالشش و شدکرد، از خودش دلگیر مینمی

ترین اش غلبه کند و آزار دهندهدار شدهجریحهروزها طول کشید تا بر احساسات 
وقتی به خود آمد دید که به ظاهر مردگانی  منظره ممکن را به چاه فراموشی بسپارد.

ای از گرما و خورشید همه چیز را در دریاچه اند، مبدّل گشتهکه در قبر فرو رفته
با دستان امید  تا ؛درونی او را به حرکت واداشتتلنگری  به ناگه شناور کرده است.

 د. از هم پاشیده شده قلبش را جمع کند و به هم پیوست دههای تکهاش مآبانه

نوری ناگهانی و ناشی از باز شدن درب اصلی سالن، چشمانش را کور کرد و 
پسرم چند روز است که )صدایی خشک و بی احساس در فضا طنین انداز شد: )

ات را به خطر خواهی بروی و استراحت کنی؟ با این شرایط سالمتینمیاینجایی! 
 ((.اندازیمی
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صدای مردی از رؤسای کتابخانه بود که آرتام تا کنون جز شرافت و مردانگی 
ناپذیر به چهره داد و گفت: چیزی از او ندیده بود. با دیدن او حالتی جدی و خستگی

روم تا رساندم. اکنون میباید به سرانجام می بله! چندین کار عقب مانده داشتم که))
 استراحت کنم.((

رفت، و کوشید تا برای رسیدن به رؤیای نزدیک به محالش از محدوده تفکرات 
 بماند.احساسی دور 

ول نزدیک به انتهای ترم ا ی سال،هاها و ماهدن روزها، هفتهآرتام با سپری کر
درسی همچون  کرد. کتبرم آماده میآخر ت باید خودش را برای امتحانات و شد

عبور از سد  مشکل چندانی برای سه برایش سهل و آسان بود وردروس دوران مد
با درک و بینشی عمیق که از یک معنای عقالیی و منطقی نیز  .ها نداشتآن

ات را به بهترین نحو ممکن به پایان امتحان برخوردار بود به آزمایش خود پرداخت و
اینک با اخالص، مقاومت، مداومت و تالش مضاعف، به باالی سراشیبی  رساند.

منحصر به فرد خود و با موّفقیت  خوصوصیاتترم دوم را هم با  زندگی رسیده و
قابلیت  ورش در دانشکده پزشکی،یک سال از حض پشت سر گذاشت و با گذشت

 . یک پزشک کهنه کار را به دست آورد
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کرد، دار روزهای زندگی را به هم متصل میدنباله هزنجیرها، که در یکی از روز
 نگاه بهبا  بود. تکیه زده یبه دیوارام در کنار درب ورودی سالن اصلی دانشکده آرت

اش نسبت به آنان سرتاپایش را فرا ، اطمینانی لجوجانه از برتریدانشجویان دیگر
 نمود.اش منقش میناپذیر را روی چهرهکه تکبری چاره گرفتمی

طوالنی  دار،با لحنی کش و ایستادجوانی خوش سیما و خوش برخورد، مقابل او 
به چه کسی مراجعه ثبت نام باید  ینید براداببخشید آقا شما می)د: )یپرسو با کندی 

 ((کنم؟

است االن که وقت ثبت نام نیست. بهتره )گونه پاسخ داد: )مزاح یبا حالتآرتام 
  ((.برگردیر چند ماه دیگو ی وبر

ورودی این دانشکده  آزمون آری درست است. ولی من یک سال پیش در))
. نام اقدام کنمبرای ثبت نستمانتو کنونکه تا  یم پیش آمدمشکلی برا م.نمودشرکت 

ا دوباره باید در ی ؟به درسم ادامه دهمشود با دو ترم مرخصی هم بدانم میخوامی
 ((آزمون شرکت کنم؟

مشکلی نخواهی داشت. اما اگر دوباره شرکت کنی شانس این را انشاهلل که ))
 داری که رتبه باالتری کسب نمایی.((

 ای باالتر از رتبه هفت کسب نمایم.((فکر نکنم دیگر بتوانم رتبه))
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ذره وجودش با غم و اندوه ، ذرهنماحقیقتآور و رعب یادعایبا شنیدن  آرتام
که یک سال است به  کسی. گشتل دّسیاهی چشمانش به سپیدی مب وآمیخته 

و با چشمانی معصوم و  امروز در مقابل دیدگانش ایستاده است. ؛جای او نشسته
سکوتی آمیخته با نگرد. به او می ،دنزآالیش، که محبتی کودکانه در آن موج میبی

امید، احساس درماندگی زده و نادش را در بر گرفت. وحشتهوایی سرد تمام وجو
نمود، تمام آرزوهایش را به باد فنا اینک او را تهدید میری که همکرد. خطمی
اش رغم اینکه گستاخی آتش خشم درونش را تسخیر و قدرت تعقلسپرد. و علیمی

اما این  ای بگیرد.را تضعیف کرده بود، کوشید در همین حال پریشان تصمیم بخردانه
 ممکن بود؟

کرد که چند روز . و او را متقاعد نمودبا مکر و حیله جوان را از قصدش منصرف 
ل ثبت نام را ببیند. به قدری ترسیده بود که قادر نبود مخاطره تواند مسؤدیگر می

و احساس مبهم بدبختی که به زودی گریبانش  اش را درک کند.تصمیم ناجوانمردانه
  ساخت.گرفت رهایش نمیرا می

پس  اش را پیدا کند.مکان زندگیاو را تعقیب کرد تا پس از روانه کردن جوان، 
دوستانش  های دور از شهر اسکان داشت،محله او در یکی از از فهمیدن اینکه

ای چاره تا خواستها . و از آنآگاه نمودرا از موضوع پیش آمده  آیدنو  باتیس
 آوار شود.  شاناجازه ندهند دیوار سست تسلیم بر زحمات یک ساله بیندیشند و

برای شناسایی جوان دست به کار  ا را از موضوع مطلع گرداند،هزمانی که آن
او همانند  صمدی؛ کمیلآوردند. به دست  اشنشانی او را با کمک . نامشدند

اش که وضع نابسامان اقتصادی، بر او و خانواده بودخودشان از اقشار پایین جامعه 
ونشان را فرا کوت بیمناکی فضای پیرامسپس از شناخت کامل او، . حکمیت داشت

هویت  آرتام. شد در آن صدای ذهن همدیگر را بشنوندگرفت، چنان سکوتی که می
و در اعماق مغز پریشانش . شدکه از جلوی او رد  دیدای نابود شده خود را لحظه

 ی.(( اهبه یک عامل سرشکستگی بزرگ تبدیل شد)کرد: )صدایی سرزنشش می
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 حاال معلوم نیست این پسر): )ها را بشکندانگیز آنسکوت هول سعی کرد آیدن
د یا نه. از کجا معلوم که رتبه هفت او باشد؟ خب تو هم بگو رتبه کننمیثبت نام  را

 ((هفت منم.

ای آن، سوسوی چراغ عدالت د که در وراندیشبه چیز دیگری می آرتام اما
دانست، اوست که در گستره یاو به خوبی م آور بود.و عدالت رعب د.یدرخشمی

که طرف ی حال اوست که حق دیگری را پایمال نموده درسیارات علم جایی ندارد. 
اش موجی از تسلیم که از چهرهبل است. قا و البته ،مقابل شخصی بسیار نیازمند

که سیلی محکم  فهماندملی گیرا به دوستانش . با تأگذشت او را به عقب کشاندمی
های عجیبی در ذهنش نقش بر او تحمیل کرده است. پرسش زندگی، شکست را

ها: . و سرآمد همه آننبودها که جادوی کلمات هم قادر به پاسخگویی آن بستمی
 ((؟چرا من باید خارج از گود رقابت باشم))

ثمر اند، بیهایی که کشیدهتمام سختی قادر به پذیرش اینکه آیدنو  باتیس
او تا منتظر بماند و در اولین فرصت با  آرتام خواهش کردند، نبودند. از ماندمی

شاید از کارش منصرف شود. حال  صحبت کند و او را در جریان کل ماجرا قرار دهد،
 آنکه او توانایی آن را دارد که دوباره در آزمون ورودی پذیرفته شود.

برای  تا روز را ،شدتر میهر لحظه به غرب نزدیک. خورشید چند ساعتی گذشت
روی مقابل که از پیاده کمیل .د. بالخره انتظارشان به سر رسیدتر کنانگیزآرتام غم

او  گیرا نداییبا  باتیس. اش پیدا شدداشت، سر و کلهبعد از یک خیابان پر تردد قرار 
او را  ، فوراًآرتامکه با دیدن  کمیل  ید.ها بیابه سمت آن خواست کهز او و ا زدرا صدا 

و از شوق اینکه . ادادها تغیر مسیر ورد، با عجله و رویی خوش به سمت آنآ خاطربه 
صدای  کرد. که ناگهمهابا از خیابان عبور ی آورده باشد، بیبرایش خبر خوشآرتام 

تر پایش را روی یک خودرو، که راننده آن از چند متر آنطرفهای الستیک قیژقیژ
خیابان طنین افکند؛ اما دیگر دیر شده پدال ترمز فشرده بود، در وسعت فضای شلوغ 

  .تر پرت کردچند متر آنطرفدلخراش او را اصابتی و  بود.
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 . رساندخود را به باالی سر او  جمع شد، ی که یکباره در گلویشبا بغض آرتام

خیره در چشمان  جان و کوفته، با چشمانی کامالً باز، دهانی پر خون و کف،بی
 ((.خودخواهی تو جان مرا گرفت)زد: )صدایی فریاد مییدر اوج ب زده آرتام،وحشت

. وقار باشکوه آن کردآرام سوزان دل آرتام را نا های خروشان غم، دریایموج
نجابت جوان، زیر  خوشعطر . ساختجسد، سایه مبهم جهل را برایش نمایان 

آخرت برایش در دل بذر زندگی جاودانه را  ،ایو در لحظه رفتهای مرگ از بین مقد
رستان ای وصف ناشدنی، خود را در گوبه جای خلق اسطوره و آرتام. کشت نمود

  .دیدگناه، حیران و سرگردان می

با خونسردی و ، داشتیط روحی بهتری نسبت به آن دو که شرا اتیسب
 . کردها را از آنجا دور آندوراندیشی 

ه بود، به قصد رتام که فشاری در قفسه سینه و خفگی در گلو امانش را بریدآ
 در آن نزدیکی ای، ناخودآگاه به سمت خرابهباتیسهایش از پنهان نمودن اشک

ای که گویی سالهاست کسی در آن قدم ننهاده است؛ رفت و تنها کشیده شد. خرابه
گونه آن جوان را نگریست، چهره آفتابمیبه هر سو  ای از آن نشست.در گوشه

فکر پیشی گرفتن از او برای  ناه به او هجوم آورد.ای از احساس گموج تازه .دیدمی
ر سقوط در قعر چاه حقارت را ه ساخت وبه میعادگاه مرگ، رهایش نمی رسیدن

حرارت و سوزش بغض، راه نفس کشیدن را . کردلحظه بیشتر و بهتر احساس می
مبدّل . تا اینکه به فریادی بلند آمده و هر لحظه باال و باالتر میبرایش مسدود کرد

هایش ل اشک بر گونهو سی شکست. آنقدر بلند که سد مقابل چشمانش را گردید
آلود آرام ها عبور کرد و در هوایی خاکانعکاس این فریاد از میان خرابه. سرازیر شد

 گرفت.

ها بیرون آمد. به نظر مردی سالخورده با شنیدن صدای فریادش از میان خرابه
ای بود که آن مکان سکونت دارد. نگاهش به گونه است که دررسید مدت زیادی می

و بلند، موهای  های سفیدریشاش شده است. بدون اجازه وارد خانه آرتامگویی 
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نشانگر ناتوانی او بود. پیرمرد که انگار با  آلود و قدی خمیده،کثیف، صورتی غبار
احساس به طرزی عجیب را آرتام نگریست، دردهای قلب مجروح چشم دل می

های پیچ که شاخهروزگاری  .آورداش را به یاد میتا حدی که روزگار جوانی .نمودیم
باس ذلت و خواری را و ل گشتهاش چیره در پیچ مشکالت، بر شکل استوار زندگی

پیرمرد نگاه گذرایی به اطراف انداخت و کسی دیگر را  .برایش به ارمغان آورده بود
و  نیاورداز سکوت را تاب  نکرد. فضای مملؤدر حوالی جوانکِ دل شکسته مشاهده 

بلند شو جوان. بلند شو و پاهایت را بر )اش شروع به صحبت کرد: )خستهبا صدای 
این حالی که . با تصمیم بگیرد تبه جای عقل تار دلگذکوب کن. نروی زمین میخ

انی به زندگی جمع و جور نکنی سخت بتو اینکبینم اگر خودت را هممن از تو می
 ((رگردی.ب

شد، گوهر جان و مهربانش که به سختی از او شنیده میصدای خسته و بی
را در دست گرفت و با آرتام های پیرمرد دستداد. شرافت وجودش را نشان می

لند کرد. و با نوای مهربان آرامش بخش خود، دردهایش بزمین را از  اونیرویی اندک 
داد و به او اجازه صحبت کردن نمیام آرتهق گلوی د. هقیرا کمی تسکین بخش

خواهد نزد آن رسید که در توصیف چیزی درمانده است. میهمانند کسی به نظر می
هایش آنقدر محکم به هم چفت اش اعتراف کند، اما لبمرد بزرگ به خودخواهی

. کردپیرمرد ضعفی را در وجود او احساس . که تاب جدا کردنشان را ندارد اندشده
د، و او را به سرنوشتی شبیه به کشانَفسار قدرتش را تا سرحد تباهی میضعفی که ا

 د.کروشت خودش دچار میسرن

، گفت چهل سال است به دنبال کسی او را آرام کندکوشید پیرمرد که می
منزجر شاید سنگینی  تا اش را برایش تعریف کندگردد تا درد دلِ سوختهمی

است، اکنون که سرافکنده به خاک افتاده به او او خو. از بکاهداش را اندکی کننده
که حس  آرتام .انگیز سرنوشتش را برایش تعریف کنداجازه دهد تا سیر غم

مخالفت  از یادش برده بود؛ حوادث اخیر را تقریباً ،اش در مورد پیرمردکنجکاوی
با آهی بلند پیرمرد . پذیرفتخواسته او را  به عالمت تأیید و با تکان دادن سر نکرد



 سلول

18 

: سخنانش را آغاز نمود را بیرون فرستاد و با لحنی سوزناک درونشحرارتی از آتش 
بردند. زمانی که به تقریباً هم سن و سال تو بودم که همه شهر از من حساب می))

رفتم، همه گذاشتم، تا وقتی که از آن طرف محله بیرون مییک محله قدم می
ی جرأت نگاه کردن در چشمانم را نداشت. تا اینکه شد. کسزبانشان از ترس قفل می

بردم که و در دنیای خیاالت واهی جوانی به سر می های ایستادیک روز در گوشه
هایی کوچک و مصمم شدم. سرم را برگرداندم و بی اراده نگاهم به متوجه طنین قدم
ک زن نگاه نظیر دوخته شد. تا آن لحظه سابقه نداشته بود که به ینگاه دختری بی

ای قلبم را اسیر خود کرد که کرده باشم. اما او با همان یک نگاه مجذوبش به گونه
  کشد.انگار دست و پایم را زنجیر کرده و مرا به دنبال خود می

تا آن روز کلمه عشق برایم هیچ معنایی نداشت. و در مورد این احساس ناب و 
شه آن را به کارهای جلف و کشیدم. همیآسمانی اعتقادی غلط را به دوش می

دادم. اما آن روز تنها با ارزش بود، نسبت میهای بیسبکسرانه که بر اساس هوس
شود. یک نگاه دریافتم که عشق عنایتی است که از سوی خداوند فرستاده می

کند. و من او را از آن خود ای دیگر هدیه میآراید و به بندهای را میخداوند بنده
 دانستم.می

به حدی شد. و من اش در نغمه همه ستایشگران تحسین میاندازههای بیزیبای
زدم. هر روز بیش از پیش او را دوست داشتم که همه شهر را به خاطرش به هم می

شدم. گاهی اوقات نیمی از روز به انتظار دلتنگ چشمان سیاه و درخشانش می
دن با او بود اما جرأتش را نداشتم. نشستم تا او را ببینم. بزرگترین آرزویم حرف زمی

گشت، قلبم با شدتی که هر لحظه ممکن بود ای از نور پدیدار میهر وقت که با حاله
 افتاد.از سینه بیرون بزند، به تپش می

های محل را سر او کتک زدم و کلی هم کتک خوردم. اما او وقتی کلی از بچه
ادایش را زیاد کرد و من همه دنیا را  و فهمید که حاضرم جانم را برایش فدا کنم، ناز
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و  خریدم. تمام دلخوشی آن روزهایم، لبخندهای زیبا و کشیدهدادم، نازش را میمی
 کرد.((اش بود که همه وجودم را آب میاعتناییعاری از بی

 باری سخنان تکراریکهنگی و کسالتبریده و نفس سوخته پیرمرد، لحن بریده
را به طرزی عجیب زیبا و آنها  پوشیده شد رای از مردم شنیده میرا که هر روز از خیل

 و باورپذیر کرده بود. 

های حلقه زده در پیرمرد که هیچ حسی از ترس برای آشکار شدن اشک
گفت:  صدایش را پیدا کرد و های سکوت دوبارشد، پس از لحظهچشمانش دیده نمی

توان بهایش را پرداخت و تنها راه به پسر جان عشق ثروتی است که هرگز نمی))
هدیه کردن آن به دیگران است. عشقت را به همه کسانی که دست آوردن آن، 

 نکنو هرگز فراموش بپذیر را  غیر قابل انکاردوستشان داری ابراز کن. این حقیقت 
لحظه از لحظهظارت باشد. که قرار نیست عمری جاودان و جوانی پایدار در انت

  ی خورد.های غافل مشو چرا که روزی حسرت یکایک آنها را خواحتی ذره ،عمرت

روزی در خلوت تنهایی تصمیم گرفتم دلم را به دریا بزنم و هر طور که  ،عاقبت
داند اما باز شده با او صحبت کنم. و با اینکه مطمئن بودم خودش همه چیز را می

 اندازه همه دنیا دوستش دارم.  هم به او بگویم که

 با خیاالت پرتمنا و قلب تپنده یک عاشق، تا اینکه روزی به ترسم غلبه کردم و
دست و پایم را هایم به هم قفل شد. . زبانم بند آمد و لبنمودمجلوی راهش را سد 

ام را حس کرده بود و هم گم کرده بودم. و او که انگار آشفتگی و پریشان حالی
ت توان لب به سخن گشودن را ندارم؛ با لبخندی زیبا و به یاد ماندنی کلید دانسمی

ام را در دستانم گذاشت. زبانم با حسی پر از عشق و عالقه باز شد و زبان قفل شده
بالخره به او گفتم: خیلی شما را دوست دارم و اگر روزی برسد که شما را نبینم 

ها دخترها از فرط را بدهد. آخر آن موقع خواهم مرد. هرگز انتظار نداشتم که جوابم
. اما به یکباره برای اولین بار طنین صدای قشنگ و زدندشرم و حیا اصالً حرف نمی

  ((.دلنشینش در همه دنیا پیچید: من هم به شما عالقه دارم
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اش پدید چشمان پیرمرد پاره شد و ردی پهن روی صورت دود گرفته حلقه اشکِ
های زیبای هنوز منظره پیدا بود که تمام عمر با احساس تنهایی سر کرده است. .آمد

باران جوانی سیر سمش اینجا ولی قلبش در ساحل جویعشق را از یاد نبرده بود. ج
ماند. در مناطق ار باز مینازید. زبانش در ستودن یبه رنگ زیبای معشوق می کرد.می

نوشید. حرارت خورشید نورانی عشق، دلش را یا، جام غم و اندوه را میمبهم رؤ
را  قلبشصورت نیکوی فقط ، عاجز از درک حال پریشانش، هاسوزاند و عقلمی

های گره کرده همانند کودکان جدا شده از مادر، چشمانش را د. با مشتنکرحس می
 هایش شود. مالید تا مانع از ریختن اشکمی

کاش )سرش را پایین گرفته بود گفت: )در حالی که آلود پیرمرد با صدای بغض
کشاند. دیگر بعد از مرا به حقارت نمیحد  این تا و گفت دوست دارمهیچ وقت نمی

. هیچ کس ی کردم تا بتوانم سر پا بایستمهر کارم معنایی نداشت. یزندگی برا او
 زنده یم پر کند. خدا کند هر جا که هست، اگرزندگی برا در انست جایش راتونمی

 .((شده باشدام دامنگیرش ، آه دل سوختهتسا

از درونش بیرون ریخت  ،ها بود به کسی نگفته بودهایی را که سالپیرمرد حرف
درد را  ای خالی ازتا شاید کمی آرام شود. شاید در این روزهای آخر عمرش سینه

 کرد. که هرگز رهایش نمی لش از تیرگی ظلم، آنقدر کاری بودد تجربه کند. اما زخم

دید که بسیار با عالقه خودش تفاوت داشت. شکل دیگری از عالقه را  آرتام
وار بود، که هیچ چیز، هیچ کس و هیچ دوستی نتوانسته دنیای پیرمرد دنیایی دیوانه

هزاران فریاد، پشت سکوت بود به او کمک کند. مهربانی او از سر احتیاج بود. 
شد ی حال خرابش، کامال میکرد. از پشت پردهبت را پاره میمعنابارش، گوش مح

اش را تیره و پنجره بسته عشق را لمس کرد. ابرهای پراکنده تنهایی، آسمان زندگی
 وهای غرورش را احاطه کرده های پیچک تحقیر، پیرامون کاختار کرده بود. گل

 بود. را پوشاندهزتش پیچ و تاب درخت ع های پرهای خشک بی توجهی، شاخهبرگ
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و همه درهای امید را به اش را فشرده های سنگی دل، گلوی خوشبختیچنگ
 رویش بسته بود. 

قصد  ه بود،اش دوچندان شددیدن حال آن مرد ستم دیده، ناراحتی که با آرتام
سف شد. اش ابراز همدردی کرده و متأرفته با او به خاطر جوانی از دست رفتن کرد.

از  لرزید،که صدایش از احساسات می به او اجازه رفتن دهد. پیرمرد از او خواست تا
مثل من نباش  هرگزن تو جوا)تش را هم بشنود: )خواهش کرد تا آخرین جمال آرتام

رو به سمت ای که تو ن، سختیبست بکشاند. همیشه بدابه بن گذار شکست تو راو ن
یت جلورا  یشاهخشمگین شاخ، حتی اگر مثل یک گاو پیشرفت ببرد، غنیمت است

 .((بتاباند

 آرتامای که بار اول از آن آمده بود، رفت. پیرمرد این را گفت و به سمت خرابه
مشکالت  درگیر حال که و چند روزی را در تنهایی به سر برد. بازگشتبه خانه 

ذهنش غرق در  عاطفی شده بود، بخشی از وجودش دستخوش خفقان گردیده و
بیش از آنکه داغ مرگ آن جوان فکرش را مشغول  ده گناه بود. امااحساس فلج کنن

داد و هر دقیقه نیاز شدید گریستن را ی پیرمرد عذابش میدل سوخته کند، خیال
بازگردد و ذهنش را از میان مدتی طول کشید تا به حال و روز اولش  نمود.حس می

یح آن مرد بزرگ و نصابه کوشید تا  تفکرات مخرب و نابودکننده بیرون بکشد.
ند و نگذارد رؤیای به اش را دنبال کو هدف همیشگی فرا دهددیده گوش ستم

 تباهی کشانده شود. قعر گودال اش بهتحقق پیوسته
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شده بود. همان نشروع  هنوزترم جدید  به سراغ دانشکده رفت.فردای آن روز 
دیده  دانشکده بودنداندک افرادی که در  حالت چهره شور و هیجان همیشگی در

را نداشت،  خانهدل و دماق رفتن به شد. هر کسی سرش به کار خودش بود. می
انه رفت تا با ، اما نتوانست. برگشت و به کتابخدسعی کرد به سستی نفسش غلبه کن

ها خود به کتاب را زنده کند. تقریباً همه کتاب دیرینه تأمل کردن، عالقهخواندن و 
هنوز هم مطالب بیشماری اما  بود و همه را با جزئیات از بر بود.را یک دور خوانده 

همه چیز را به صورت . او کردمیها دسترسی پیدا باید به آن آرتامکه  بود مانده
. طبق قوانین جامه عمل بپوشاند هایش رااندوختهو فقط باید  دانستتئوری می

های برای کسب تجربه اشت تااین اجازه را ددانشکده او از این برحه زمانی به بعد 
های دولتی نزدیک به خود را بیمارستانبیمارستان برود. دانشکده یکی از  عملی به

های خاصی را تحت نظر استاد . دانشجویان باید زمانبودانتخاب نموده  ربرای این ام
 . گذراندندمی، در آنجا بودمربوطه که معموال دکتر کاظمی 

کردند. ای با ارزش لحظه شماری میبرای تجربهبا شروع ترم جدید همه 
فرستاد. آرتام دسته کرده و هر روز گروهی را به بیمارستان میدانشکده آنها را دسته

 نسبتاً شد که بیمارستان در همان گروه اول به عنوان سرگروه و در روز اول راهی
ت و آمد مختلف به آنجا رفهای و بیماری درد. مردم زیادی با بود شلوغ هم
ز . پزشکان عمومی بیمارستان بسیار زیاد، اما متخصص و فوق متخصصان اکردندمی

ن نیاز دتوان برطرف کر. پزشکان عمومی تعداد انگشتان یک دست هم کمتر بودند
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. پرستاران با رفتارهای زشت و ناشایست خود و خلق و خوی زننده، مردم را نداشتند
در ذهن  با این کار چهره منفوری را برای خود وان و همراهانشان را رنجور؛ بیمار

 .کردنددیگران حک می

زد و با بیماری بد حال توجه آرتام را به خود جلب نمود که مرتب ناله می
نگریست و در انتظار فشرد. به اطرافیانش ملتمسانه میها ساق پایش را میدست

اخت ما چون توان پردا کرد؛امدادی شرافتمندانه هر بار فریادش را بلندتر می
که انسانیت را  افرادی و .دادکسی به او اهمیت نمی ،های بیمارستان را نداشتهزینه

بودند، با گذر  ترین چیزها معاوضه کردهارزشبی  موش کرده و شرافت خود را بافرا
به  ،. گروهی که همچون طاووسکردندنظاره می مغرورانه از کنارش فقط او را

 . بهمطلع نبودندشتی پاهای ضمخت خود، ا از زام ،بالیدندل خود میزیبایی پر و با
های ها ربوده است. هوشهای روزگار، عقل را از آنکه خوشی بودند کسانیمانند 
ای در ذهن خود پدیده آنان گوییند. دبراندیشی که در خواب غفلت به سر میژرف

ها بسیار زشت و ی آنپدیده دانستند، در حالی که نمیکردندلق میدیدنی را خ
 .منزجر کننده را نداشت یتاین وضع و آرتام تابنادیدنی است. 

د. و همچون تهیدستی که در شهر خود ینالبیمار همچنان از سنگینی درد، می
او  ها را متقاعد کند تا بهآن نبود. آرتام کوشید تابیگانه است، کسی یاری رسانش 

 د،توان سرزنش کرای را نمیه هر فریب خوردهک ستدانیاری رسانند. اما چون می
بخت برود. دالیل و عوامل دردش را از او بیمار نگون خود به سراغ آن گرفتتصمیم 

خون به د شکه باعث می بود شکل ا حاکی از بیماری آنمی داسیهد. نشانهیپرس
اثر آن بر و  رسد،دلیل انسداد مسیر خون مویرگی ن به ،هایی از استخوانقسمت
 . متحمل شوددرد زیادی را در ساق پا  شخص

دارویی برایش تجویز کند که  توانستآمد. نه میکار زیادی از دستش برنمی
با که از کسی بخواهد، به او کمک کند.  داشتدردش را تسکین دهد. نه اعتباری 

 رد تا کمی از درد او را کم کند. یا حداقل دردفشدستانش ساق پای مریض را می
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کرد، در فکر می تا کنون ناشی از فشار بی اعتنایی را برایش از بین ببرد. بیمار که
احساس ی روشن انسانیت را ای چهرهلحظه برد،های شهر گناه به سر مییابانخ

کند. اما در طرف رد میتفاوتی را با پتک عزت و شرافت، خُهای بی که سنگ نمود،
که طوق حرص و طمع را به گردن آویخته و  شدمتحمل میجماعتی را  رفتار دیگر

 .کرده بودندخود را نشانه 

اتی صورت برای معاینه و درمان او اقدامهای دکتر کاظمی، با وساطت در نهایت
های شریفی چون دکتر کاظمی در کرد که اگر انسانبا خودش فکر  آرتام. گرفت

ها باید اینقدر سنگ دل نها نباشند، چه اتفاقی خواهد افتاد. چرا انسابیمارستان
ترجیح دهند. چه نیرویی شراب  ی انسانیه کاری خود را به وظیفهباشند، که وظیف

توانست در جایگاهی که کاش می و ای ها گرفته است.گوارای نیکی را از آن
ی زندگی، هاست آرزوی رسیدن به آن را دارد، قرار گیرد تا شاید پا به پای قصهسال

های دلتنگی ن شده روزها و شبایی باشد که حال درونشان دگرگوهمرهم زخم آدم
کرد. رقیبانی که خردی عزمش را چند برابر از فقر بی فکر حذف رقیبانی مملؤ .است

ند. کسانی که از وجود بی نهایت دانش دبردر اوج بیداری در خواب غفلت به سر می
ها را مصموم کرده و با نبهره برده، اما خروش مخوف تیرگی ناگهانی بخل، عقل آ

اند که گرداب سهمگین رفتارهای ناشایست، کشتی آبروی کسانی را غرق کرده
آرتام در کنج آغوش گرم خیالش آرزوی تکرار  هاست.شان نجات جان انسانوظیفه

  انسانیت را برای همه داشت.

و . اگذشتمی در آمد و شدبا همان شکل همیشگی  آرتامبرای  ،هاروزها و شب
از پس دیوار بلند نگاه که  . وداشتز کار در کشتزار تالش بر نمیدست ا

که هنوز در کرد نظاره میپیش روی خود در  را ، راه طول و درازییستنگرمی
ای مبنی د. اندیشهزدر باتالق انتظار دست و پا می ابتدای آن ایستاده و در اوج قدرت

شجاعت  . اما با ویژگی لطیفتساخرهایش نمی شکست و خستگیاف به بر اعتر
به که  یافتکرد، درمی. با این حال، بیشتر که فکر میدزچهره تیره ضعف را پس می

برسد. قدرت خدایی  اشود نیاز دارد، تا به منزلگاه هدف غاییقدرتی فراتر از قدرت خ
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کند. خدایی که بدون گوش یکتا، که هوش و حواس بشری ذات او را درک نمی
بیند. همه جا حاضر است بدون اینکه چیزی او را لمس بدون چشم می شنود ومی

شود. تمامی صفات از بیان حقیقت ذاتش کند. آشکاری که با چشم دیده نمی
ها نگرند. عقلها میاند. خدایی که سزاوارتر و آشکارتر از آن است که دیدهدرمانده

ای ند برای او اندازهتواننمیام ها و اوهاندیشه .توانند برای او حدی تعیین کنندنمی
ی امنیت و مشخص کنند، تا در شکل و صورتی پنداشته شود. خشنودی او مایه

 بخشد.کند و با حلم و بردباری میرحمت است. از روی علم حکم می

آرتام دستانش را رو به آسمان کبود بلند کرد و با خشوع، تواضع و فروتنی و 
ای خدایی که چیزی را از ما ): )ی خود سخن گفتلحنی پر از حس التماس با خدا

سازی و شفا فرمایی. مبتال میمیگیری و به جای آن چیز دیگری را عطا می
نگری. خدایی که از قدرتت ها را مینگرد، امام دیدهای تو را نمیدهی. هیچ دیدهمی

خدایی دانم، عقلم از درکت عاجز است. ات را نمیآیم، حقیقت بزرگیبه شگفت می
 کس و پناهم تویی، مرا یاری ده.(( که تنها امیدم، تنها

 خواهد.از خدای خود مدد می آرتامو اینگونه 
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های ، و به توانایییافتدر ژرفنای تفکراتش آرتام را می دکتر کاظمی که همیشه
در عملی که چند روز دیگر در  العاده او اطمینان داشت، تصمیم گرفتخارق

ترین شاگرد خود را شرکت شریف ترین، تواناترین ودهد، باهوشانجام می بیمارستان
ای بهبرد، آگاه شود و تجری عمل بیماری که از تومور مغزی رنج میدهد. تا از نحوه

  .گرداندتجربگی نصیبش بزرگ را در اوج جوانی و بی

بیمارستان، ز مدیران های چند تن ارغم مخالفتهای الزم را علیهماهنگی
ها را برای پیوستن آرتام به تیم جراحی، جلب ایت همه آن. و بالخره رضترتیب داد

نیدن این خبر بسیار خوشحال شد و اذعان با ش نمود، و او را مطلع ساخت. آرتام
عایدش شود. چنان از ذوق و شوق  تواندی بهتر و بیشتر از این نمیخوشبخت داشت

با اینکه و شد. ای از فکر آن خارج نمیحتی لحظه تاب بود که روز عمل در تب و
را دارا بود، اما دوباره کوشید تا مطالب مربوط به  دانش کافی برای انجام یک عمل

 مرور کند تا چیزی را از یاد نبرده باشد. مغز، و بیماریهای حوضه آن را 

ر را های اخیها و رنجبرای رسیدن به سعادت و رستگاری که تمام سختیآرتام 
ها را زده و مضطرب، ثانیهکرد. بسیار هیجانلحظه شماری می برد،برایش از بین می

زدنی خود را به رخ صد داشت تا در روز عمل دانش مثالگذاشت. او قپشت سر می
اش اضافه های علمیهای فراوانی به اندوختههمگان بکشاند، و همچنین دستاورد

 کند. 
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و که فقط برای تماشا  کرددکتر کاظمی او را توجیح . رسیدبالخره روز عمل فرا 
ندارد. عمل  را و حق هیچگونه دخالت در این امر بردکسب تجربه او را با خود می

بسیار حساس است و تمام تیم باید تمرکز خود را حفظ کنند و کوچکترین حاشیه 
 ها را متوجه خود کند. نباید آن

، سری به اتاق عمل بزند و بل از شروعخواست قاز او پس از اتمام توجیحاتش 
تمام جزئیات آن را بررسی کند. و از امکانات و تجهیزات استفاده شده اطالعاتی را 

 . کسب نماید

لطافتی مطبوع در  د.شآرتام وارد یک اتاق عمل می که ی بوداولین بار این
ایزوله، که کنترل های پر نور و بسیار ین به چراغاتاقی مزّ شد.هوای اتاق حس می

جراحی اعم از  . هر یک از ابزار مورد نیازونت به خوبی در آن صورت گرفته بودعف
ریدن بافت و سوزاندن الکترکوتر، برای ب یدن خونابه.مکش، برای بیرون کش

ای استریل برای مجزا کردن قسمت جراحی از سایر شان، پارچه های خونی.رگ
بندند تا مانع از خونریزی شود و سایر وی عضو میای که بر رتورنیکه، تسمه .اعضا

داشتند، با سکوتی منطقی خود را به آرتام معرفی ابزاری که در جایگاه خود قرار 
 . شناختکردند، در حالی که او همه آنها را از قبل میمی

. رسیدبه نظر میآمیز پذیرای عملی موفقیت و اتاق عمل در آرامش کامل، آماده
 تا مغز یک انسان را از نزدیک ببیند. بود جراحیصبرانه منتظر شروع بی آرتام

تقر شدن هر یک در جایگاه خود چندی بعد با جمع شدن تیم جراحی و مس
که در نگاهش هیچ نشانی از  ت نجات جان یک انسان آغاز گردید. آرتامعملیا

ه بود، آسودگی خاطر نبود و تمام وجودش سراسر آکنده از پریشانی و هراس گشت
قسمتی از جمجمه را جدا کرده تا به تومور دسترسی پیدا کنند. اما هیچ  داشتانتظار 
یکی از پزشکان، دستگاهی به  شد؛ که ناگهای از ابزار برش در آنجا دیده نمینشانه

تا کنون در مورد این وسیله  یگیشن را به تجهیزات اضافه نمود. آرتامنام نوروناو
از  ای درنگ کرد ولحظه .حتی در مورد آن هم نشنیده بوده و چیزی مطالعه نکرد
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که این دستگاه یک تکنولوژی  ز اعضای تیم مسأله را جویا شد. او توضیح دادیکی ا
جدید برای جراحی مغز و حذف تومور، غده هیپوفیز و درمان ضایعات عروقی مغز، 

 بدون نیاز به باز کردن جمجمه است. 

. و ناراحت از اینکه آلود، ناامید گشتحزن وعپس از شنیدن این موض آرتام
و  گرفتبرسد، از تیم اندکی فاصله  جراحیبه هدف اصلی خود در این  نتوانسته

که به شکل  دکتر کاظمی آلود و بی احساس تماشا کرد.صحنه را با چشمانی غم
توضیحاتی در مورد روش انجام کار با این دستگاه را  سرد بود،انگیزی خوناعجاب

به هر یک فهماند که مستعد انجام چه کارهایی هستند و  و برای همه بیان نمود
به  او. بودهای دکتر کاظمی . ظرافت و دقت سرلوحه همه ویژگیکرد آغازرا  جراحی

که گویی دستانش در  آوردبه حرکت درمیای دستانش را برای شفای آن بیمار گونه
یتوری که سمت راست اندر م دادمیانجام . او هر کاری را که داشتدستان خدا قرار 

فرآیند  ،که این دشای دو متری قرار داشت، نمایش داده میبیمار و روی چهارپایه
اخی را رسید، سورشکان که مصمم به نظر مییکی از پزد. یبخشعمل را تسهیل می

سپس دکتر حفر نمود. و  بیمار تراشیده با یک دریل مخصوص در وسط جمجمه
می متصل به دستگاه را درون سوراخ ایجاد شده فرو کرد و با نگاهی به کاظمی سی

نمود. دکتر به وسیله همان سیم، کلیه غده مانیتور آن را به سمت زائده تومور هدایت 
ذره از مغز بیمار جدا کرد. پرستارانی که از اعضای مهم و کارآمد تیم جراحی به را ذره

شان ترس و دلهره را نشان رد آرام و چهرهآمدند و صدایشان اغلب مواحساب می
گرفتند. داد، تمام تالش خود را برای همکاری و نجات جان بیمار به کار میمی

و شواهد و عالئم حیاتی بیمار نشان از سالمت  رسیدها بعد عمل به اتمام ساعت
 . داشتکامل وی 

جراح اصلی که دکتر  خصوصاً یکدیگربه  ،خوشحال از موفقیت جراحیتیم 
بغضش را فرو  که اندکی در خود فرورفته بود، آرتام. گفتندمی، تبریک بودکاظمی 
بار بسیار سفاز نجات حال بیمار از آن وضعیت أ ،اشتوجه به ناراحتیبی خورد و

و  کرددیگر را در درون خود حس  و اثر شادمانه یک پیروزی بزرگ گشتخوشحال 
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ای عظیم دست پیدا کرده بود، خودِ جدیدش را که به تجربه با شور و شوق فراوان،
 کرد. ستایش می

به پیشگاه استاد توانمندش رفت و پس از آنکه آرتام از وادی خیال رهایی یافت، 
اش را داده بود، لبخندی اجازه همراهی با تیم جراحی خبرهاو  به که متشکر از اینکه

 مت درب خروج حرکت کرد.رضایت محور زد و شانه به شانه او به س

گشت، هیبت هر چقدر میدان دید ورای آن گشادتر می درب به طرفین باز شد و
. که در آستانه درب ایستاده بودند شدتر میچند مأمور پلیس اونیفورم پوش نمایان

حالی روی چهره آنها نقش بسته بود و مأمورینی که نوعی برافروختگی توأم با بی
اند. یکی از آنان که از درجه باالتری ت زیادی را به انتظار ایستادهداد که مدنشان می

نسبت به دیگران برخوردار بود با چشمانی ملتهب و آمیخته با خشم به آنها خیره شد 
 آرتام کدام یک از شما هستید؟(()و با لحنی تند و محکم پرسید: )

هایی سرد را در ستون لرزه آلود مأمور رودررویش،آرتام با شنیدن صدای وهم
های کمرش حس کرد و پاهایش روی زمین دیگر به فرمانش نبود. سست مهره

مِن کنان مِناختیار به عقب رانده شد و دستانش را روی صورتش گذاشت. گشت، بی
تواند حرف کرد دهانش پر از خاک شده و نمیدنبال کلمات گشت اما احساس می

های خیره شده به را در میان سکوت حاکم و دیدهبزند. ولی در نهایت صدایش 
 من آرتام هستم.(()صورتش پیدا کرد و با صدایی لرزان گفت: )

هایی که با نفرتی آمیخته به حیرت به او دوخته شده بود، تر چشمکمی آنطرف
کرد که به دنبال حل معمای مرگ فرزندشان به صمدی را معرفی می کمیلخانواده 

آرتام رسیده بودند. و حکم مکتوبی پوشیده از مهرهای رسمی را در دست گرفته و به 
 گذاشتند.معرض نمایش می

و در نگاه معصوم او،  اش پی برده بودرتام به درماندگیمأمور پلیس که از لحن آ
تر و با عطوفتی نشأت گرفته از حس کرد، کمی آراممظلومیت و شرافتش را حس می

 ما بیایید.(( هشما تحت بازداشت پلیس هستید. لطفاً همرا)همدردی گفت: )
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ال خفه کننده گرفتار شده بود و مات و میان هزاران سؤ دکتر کاظمی که در
شما با ایشان )ترین شاگردش به چه چیز متهم است پرسید: )مبهوت از آنکه شایسته

 خواهید او با شما بیاید؟((کار دارید؟ چرا میچ

های دولتی و احتماالً مجاز به سیستمایشان به اتهام جعل اسناد، دسترسی غیر))
 قتل تحت بازداشت هستند.((

آهنگ کلمه قتل در میان صداهایی گنگ و آهسته در گوش آرتام پیچید و 
رزه افتاد و دیدگانش نمناک هایش به لتلو خوران به عقب کشیده شد. لبدوباره تلو

رفته به بریده از دهانش خارج شد و رفتهگشت. کلماتی آرام و به سختی و بریده
ها را در زند؟ این حرفها را در مورد که میاین حرف)فریادی بلند مبدّل گردید: )

  ((زند؟مورد که می

داد. شرایط اش را امان نمیسینهو هراسی سهمگین  سرکش یهاینفس
فرسا را برایش طاقت مشخص و قطعاًنا ایردآوری به سراغش آمده بود که آیندهد

کرد. اهداف بزرگش های زیبای آرزوهایش را آفت نابودی تهدید میزد. باغرقم می
دید. زبانش مسحور همچون سینه کشتی غرق شده می ترها آنطرفاز فرسنگ را

دید. ستاره تر از هر چیز دیگر میشده، قدرت تکلم نداشت. سرنوشت را ترسناک
غیر قابل دسترس فرود آمده بود.  و فول کرده و در سرزمینی سوختهبختش ا

د. میراث آمآلود گم شده، دیگر به کار نمیدستاوردهای ارزشمندش در هوایی مه 
مهر  اشیشانیپگذارد. بدنامی به جای نیک نامی بر رانبهایی از خود به جای نمیگ

ناپذیر خورده و موانعی انکارزدنی آغوش خیالش، شکست های مثالخورد. موفقیتمی
امیدی، به همواره دنبال راه اش آکنده از ناروح یخ زدهبر سر راهش قرار گرفته بود. 

ای، دور افتاد در نقطه رهایی یابد. اشآتش گرفته گشت، تا از حصار جسمگریزی می
، خالی از راه چاره کرد. اتاق ذهنش برای اثبات حقیقتاز دلش احساس گناه می

مانده بود. با فریاد بلند ستم، گوش همگان را پاره کرده و با سیل خروشان خیانت 
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را باور  کسی افسانه بی اساسشریای غم و اندوه غرق کرده بود و ها را در دآن
 کرد. نمی

مظلومیت چشمانش  دست بسته اش،در لحظه عبور از کنار بهترین معلم زندگی
کند، زبانش را بسته بود. اما د. ترس از اینکه کسی حرفش را باور نمییرا به رخ کش
من گناهی ندارم. من فقط  به خدا)دکتر او را به حرف آورد: ) و دوستانه نگاه نگران

توانم کسی را هایم را باور کنید. من نمیوهایم برسم. شما حرفقصد داشتم به آرز
 ((کنم.های خود نمیربانی خواستهکشته باشم. من کسی را ق

، جان کسی را گرفته باشد. او آرتامد که کرای باور نی ذرهدکتر کاظمی حت
همیشه به فکر نجات جان دیگران بوده است. انسانیت و شرافت چیزی نیست که 

دیگران تحمیل کند. او سرشار از انسانیت و شرافت را با مکر و حیله به کسی آن 
شود، چگونه هایش سرازیر میاست. جوانی که از کوچکترین رنجش دیگران، اشک

هایش قربانی کند. باور اینکه او با این همه تواند انسانی را به خاطر خواستهمی
او این را  محال است و ای وارد کند، فکریضربهنجابت و فروتنی، به کسی 

 پذیرد.نمی
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خود را  کرد اما چند روز گذشته بود.باز ای بعد لحظهو  بستچشمانش را  آرتام
و جمعیتی که با وجود قاضی و  هکه در جایگاه متهم ایستاد دیددر دادگاه محاکمه 

در  کمیلرسیدند. خانواده منشی که کنارش نشسته بود، نهایتاً به هشت نفر می
جایگاه شکات نشسته بودند و هر چند دقیقه یکبار یکی از آنها ندای ناله را سر 

از  نگریست و ملتمسانهو با انزجاری عمیق به او می داد. مادرش گریه کنانمی
 تا به فریاد آنان برسد و قاتل فرزندش را مجازات نماید. کردخواهش میقاضی 

صدایی از رسید. ه نظر میحال و هوای فضای دادگاه بسیار سرد و خشک ب
خِش رسید، صدای خِششد و تنها صدایی که به گوش میبیرون به داخل وارد نمی

سپس  .شدرسید و قطع میقلم منشی بود که از ابتدای یک خط به انتهای آن می
 افکند. طنین می هاگشت و دوباره در گوشدوباره به ابتدای خط بعدی برمی

د. اما طوماری داری از پاکی و نجابت را نشان میبسیا ، شواهدوسعت نگاه آرتام
ایستادگی  اشعلیه بر . تمامی شواهد و مدارکقد علم کرده بوداز عدالت روبرویش 

گناهی، خود . او در اوج بینداشتوجود  اشگناهیهیچ مدرکی دال بر بی کرد ومی
 رغم فشار دادگاهاو علی .پذیرفترا  جزء قتل، و تمام اتهامات دانستمیکار را گناه

که به خانواده  داشت این بودتنها هدفی که  ورد.، به میان نیاوستان خودشنامی از د
که آن روز به  کردثابت کند که او پسرشان را به قتل نرسانده است. او اعتراف  کمیل

 کمیلو بعد به شرح نحوه کشته شدن  و از ماجرا خبر دارد.رفته  کمیلمالقات 
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حقیقت در  ،نداشتهایش ما چون هیچ دلیل و شاهدی برای اثبات حرف. اپرداخت
اظهارات او را نپذیرفت و اذعان داشت که  قاضی. زدمی فریادآهنگ دروغ را دهانش 

ها تا پیش از آنکه به کنیم و حقیقتما استنتاج منطقی را جایگزین بصیرت نمی
از لب و دیگر تا پایان نوشتن گزارشاتش لب  شوند.اثبات برسند دروغ محسوب می

نگاری که مشخص نبود به چه منظور صورت و بعد از به اتمام رسیدن نامه باز نکرد
تا پایان تحقیات پلیس شما را به زندان خواهم فرستاد و در صورت )پذیرد، گفت: )می

 لزوم شما را به دادگاه احضار خواهیم کرد.((

ه ابه بازداشتگاه موقت دادگ دگاه دستور داد تا او رابه مامور حاضر در داسپس 
 ببرد تا او را به زندان منتقل کنند.

و آرتام با نگاهی حاکی از تسلیم نهایی، سرش را به عالمت ناباوری تکان داد و 
  رفت.
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مدت زیادی از بازداشت آرتام گذشته و دیگر روز به دیرگاه کشیده شده بود اما 
مورینی برای بردنش به زندان نشد. گاهی اوقات که صدای پاهای هیچ خبری از ما

 ،رسید، با گوش دادن از پشت درسربازانی در بیرون از درب بازداشتگاه به گوش می
شد. اما هیچ حرفی در مورد انتقال زندانی به میان دزدکی وارد فضای بحث آنان می

 آمد.نمی

مامورین به روی آرتام باز شد. عاقبت حدود ساعت چهار صبح درب بازداشتگاه 
سوار  آوردند و تحت تدابیر شدید امنیتی او را انتقال او را از بازداشتگاه موقت بیرون

. خودرویی مشکی رنگ، که قسمت جلوی آن حالت کردندخودروی حمل زندانی 
تا دور آن را  سواری داشت و بخش انتهایی آن عالوه بر اتاقک فلزی که داشت، دور

ای برای عبور نور نداشت هیچ روزنهبودند. ای آهنی بسیار ضخیم پوشانده هبا فنس
عادی قدری بزرگتر به نظر  تهای آن از حالچرخ .روشن کند کمیدرون آن را  تا

و پاهای بسته شده به هم، برای باال رفتن از آن سختی  رسید و آرتام با دستمی
 زیادی را متحمل شد.

که از ناحیه کمر زنجیر کرده بودند به هم ای را به گونه آرتامها و پاهای دست
مورین در عقب خودرو، در سمت چپ و راست قدری خمیده شده بود. دو نفر از مأ

مور دیگری که در قسمت جلو و در کنار داشتند. مأته و چشم از او بر نمینشس آرتام
زد تا از کنار میها را راننده نشسته بود، هر از چندگاهی شیشه دودی مابین آن
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ها از شهر خارج شده که آن ها اطمینان پیدا کند. بیشتر از دو ساعت بودحضور آن
دانست. دلیل اینکه این زندان چرا باید اینقدر دور باشد را نمی آرتام بودند و

های کناری اتاقک خودرو که گویی عبور گلوله رد هایی که در سقف و دیوارهخاسور
هایی از نور خورشید تازه طلوع کرده را به درون ذاشته است، باریکهآنها را بر جای گ

 کردند.اتاقک لوله می

سر و صدای زیادی از بیرون به گوش  بالخره خودرو از حرکت باز ایستاد و
  ((برید... سریع تر برید. برید.)رسید: )می

باعث کوری موقت  گاهیصبحدرب عقب خودرو که باز شد شدت نور خورشید 
. چند لحظه بعد که چشمانش به حالت عادی برگشتند، تعداد زیادی از گردید رتامآ

ها را های پهنشان آنکه قد و قامت بسیار بلند و شانه سربازانی را مشاهده کرد
  داد.می جلوهمنحصر به فرد 

ها تحویل دادند و برگشتند. سربازان زندان را به آن آرتاممورین انتقال مأ
متعجب از این حرکت سربازان  آرتامای مشکی رنگ را روی سرش کشیدند. کیسه

سرش را تکان داد. که باعث شد سوراخ کوچک روی کیسه در مقابل چشم چپش 
ه داشتروبروی خود  میدان دید کوچکی را در اندک یبا وضوحقرار گیرد و او بتواند 

ای بلند رسیدند. تا به فراز تپه ،روی کردندیادهپ ای را به سمت جلو. چند دقیقهباشد
 یبا مساحت را زندانی بزرگ تپه و در میدان گودالی عظیم،در ورای آن  آرتام به ناگه

 حداقل گردان، با شعاع یهایدور تا دورش را برجک حدود پنج هزار متر مربع دید.
دادند و پشت به بود. هر برجک را شش سرباز پوشش می دویست متری احاطه کرده

ها موقعیت سربازان تغییر هم پیرامون محیط را زیر نظر داشتند. با چرخش برجک
ها پنهان ای از محل از دید آنکرد و این وضعیت سبب شده بود که حتی ذرهپیدا می

 داً بیست متریو ارتفاعی حدو متری دویستان پهنایی حداقل نباشد. دیوارهای زند
رسید هیچ ساختمانی داشت. حیاط زندان زیاد مشخص نبود اما اینطور که به نظر می

گاه آرتام گذر دو تنها یک محوطه خالی بود که در دی نداشت قراردر میان آن 
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کیسه را از روی سرش  چند دقیقه بعد که به وروردی زندان رسیدند،. کردمی
فضای صحرا باال گرفت. شیپور چندین بار همان صدای شیپوری بلند در  برداشتند.

  های لرزانش چند بار منعکس شد و به خاموشی گرایید.نفیر را تکرار نمود. طنین

آرتام که تمام وجودش آکنده از هراس و وحشت گردیده بود، دژی بسیار بزرگ 
 .را که تاکنون نظیرش را حتی در خواب هم ندیده بود، در مقابل دیدگانش حس کرد

راست و  وشد، دژی مستحکم از جنس فوالد که با آویزهای چند تنی کنترل می
ها، آویزهای چند تنی چپ آن، دو برجک هوشمند قرار داشت. به محض رسیدن آن

از حالت  با آنان همزماندرب شدند و  با سرعتی مالیم به سمت پایین کشیده
 .مبدّل گردیدعمودی به حالت افقی 

که  نظاره نمودمتروک را  حیاطی کامالً وارد شدند، و ندنهادپشت سر  درب را
رنگ  هایی بهموزاییک دور تا دور آن از ابتدای درب ورودی تا حدود پانصد متر با

سبز مشخص شده بود و بعد از اینکه از محوطه سبز رنگ عبور کردند به همان 
 ر بخشدو تا که دور رنگ زرد مشخص شده بود، هایی بهموزاییک با ، محوطهاندازه

و بعد از رنگ زرد  های آهنی پرس شده به زمین فرا گرفته بودرا نیمکت زرد رنگ
 بود. گردیده متمایزمستطیلی با مساحتی بسیار زیاد با رنگ قرمز 

در وضعیت زرد بایستید. در )زد: )برجک فریاد مییکی از در باالی  مدام سربازی
 ((.بایستیدوضعیت زرد 

عجیبی شبیه به انفجار در قسمت قرمز رنگ محوطه به گوش صدای به یکباره 
رسید. ناگهان مستطیل قرمز رنگ وسط محوطه، به دو تکه مساوی تقسیم شد و به 

نج متر از سطح زمین فاصله هایی که زیر زمین قرار داشت، به اندازه پوسیله اهرم
دیوار  تکه سمت راست به طرف دیوار شرقی و تکه سمت چپ به طرف و گرفته،

قرار گرفتند و در طرفین محوطه غربی متمایل گردید و روی دو ستون بلند و کشیده 
که ) پس از آن سه ساختمان چهار طبقه سایه گسترانیدند. حیاط زندانبر قسمتی از 
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 آرام آرام سر درآورده و به ،از زیر زمین (A,B,C ها به ترتیب نوشته بودروی آن
 . مستقر شدنددر جایگاه خود در سطح زمین  و ،شدهباال هدایت  سمت

بار نه زمین، بلکه دیوارهای دور ای رخ داد و ایندر پشت سر نیز چنین پدیده
از هم گسسته و دو ساختمان سه  ورودی قرار داشتند بچپ و راست درزندان که 

تا کنون چنین سازه  آرتام که. گردیدها به سمت جلو هدایت آن درون طبقه از
متحیر از نوع معماری آن به اطراف خود خیره شده بود.  ،انگیزی را ندیده بودشگفت

های توضیح داد که ساختمان آرتامسربازی که در سمت راست او قرار داشت برای 
های روبرو نیز مربوط به باشند. ساختمانپشت سر مربوط به بخش اداری می

شت به سطح زمین آورده باشد، که هر روز صبح ساعت ههای زندانیان میسلول
. گردندبرمی زیر زمینبه  ،شوند، و ساعت شش غروب دوباره به حالت اولیه خودمی

  شوند.به درون دیوارها هدایت می صورتهمین  های اداری هم بهساختمان

ها دیده ای روی ساختمانآرتام نگاهی دوباره به اطراف خود انداخت. هیچ پنجره
یک قوطی خاکستری رنگ و بتونی بودند. سه درب ورودی  شد و بناها شبیه بهنمی

شماری با حالتی عادی، صف بسته و با نظمی مثال باز شد و زندانیان بی Aساختمان 
ها مطیع و آرام به نظر زدنی پشت سر هم بیرون آمدند. زندانیان که همانند بره

گزیدند. ساختمان ای از حیاط جایی را برای سکنی میرسیدند هر یک در گوشهمی
C انیان گشود و آنان نیز با همان های آهنی خود را به روی زنددرب ،به همان شیوه

ای که توجه آرتام را بیش از همه به خود جلب ترتیب به بیرون هدایت شدند. نکته
بود که یکی قرمز رنگ و دیگری مشکی بود. های دو گروه نمود؛ تمایز رنگ لباس

  آمد به همان صورت در بسته باقی ماند.نظر خالی می به هم که Bساختمان 

هدایت  Aترامی که از روی اجبار بود، آرتام را به طرف ساختمان سربازان با اح
که از سه طرف آن تا  پدیدار گشت، کردند. در ورای درب ورودی سالنی بسیار وسیع

ها به طرفین ای آنهای شیشههایی بزرگ و شکیل بود؛ که دربسقف، پر از سلول
  هایی که زنجیروار به هم پیوسته بودند.شد. سلولباز می
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هایی بلوری و با ظرفیتی باال در چپ و راست سالن چندین آسانسور با دیواره
ای در فضای پلهکردند. هیچ راهمی حملقرار داشت که زندانیان را در جهت طبقات 

. در طبقه همکف ها بودرسیدن به سلول هشد و آسانسورها تنها راسالن مشاهده نمی
هایی زیبا و ستودنی بود نداشت و فقط دیوارهایی منقش به طرح دهیچ سلولی وجو

ای به سقف سالن با نورگیرهای شیشه داشت.ای را به تحسین وا میکه هر بیننده
  پوشیده شده بود.هم پیوسته 

بردند. یکی از سربازان شماره دو را  هاسربازان او را به درون یکی از آسانسور
پس از سبز شدن رنگ سفید آن را به قرمز تغییر داد.  روی کیبورد فشار داد و رنگ

شماره دو که نشان از رسیدن به مقصد بود، هر سه آنها به راهروی طبقه دوم قدم 
رای استقرارش مشخص تقریباً در وسط قرار داشت، بکه ها را نهادند. یکی از سلول

هایش شب ستبایمیو او  نمودند. عدد هشتاد و پنج بر سردر سلول حک شده بود؛
 کرد.سپری می هشتاد و پنجم را برای اقامت در زندان در سلول

یک سرویس بهداشتی که با یک دیوار باریک چوبی  سلولدر گوشه سمت چپ 
حدود دو  ،یک فن تهویه هوا تعبیه شده بود و همچنین، گردیدمیپنهان  نظرهااز 

شد. د پایین آن فعال میمتر باالتر از آن روی دیوار نصب شده بود که با زدن کلی
از ظواهر  که گوشه سمت راست سلول نیز با یک تخت دو طبقه مستور شده بود.

 شخص دیگری با او هم سلولی باشد. مشخص بود

پهن شده بود، و کف مفروش ها های بسیار نرم و لطیفی که روی تختتشک
بود که هیچ  و راحت جادار ،داشت. سلول آنقدر بزرگ را به حیرت وا آرتامسلول، 

با هم  تقارنیدر کل درون زندان با بیرون آن هیچ  شباهتی به سلول زندان نداشت.
  نداشتند.

یک کارت، شبیه به کارت اعتباری را به دست او دادند و او را به حیاط  ،سربازان
ها بماند. توضیح دادند که در روز هیچ کس حق ندارد در ساختمان و برگرداندند.

و چند بار تکرار  .((هشتاد و پنج ...دو)ها با صدای بلند فریاد زد: )سپس یکی از آن



 سلول

69 

 آرتامها آمد. سرباز به آن طرفسی ساله به  اًتا بالخره یک پسر جوان حدود کرد.
آنچه که در مورد زندان برایتان مبهم است از . هر شما استاین هم سلولی )گفت: )

 ((او پرس و جو کنید.

و . هستم کیوانمن )ی خوش به او دست داد و گفت: )با روی آرتامهم سلولی 
منظورشان  کنند.مرا کیوو صدا می هستم به خاطر اینکه مهندس شیمی هابچه

 ((و شما؟ گویند.نمی گیحوصلهاز روی بی کیوو است که آی آن راهمان آی

هستم. اینجا چرا اینقدر عجیب و غریب است؟ تاکنون چنین بنای  آرتام من))
 دهید.((برایم توضیح  ام، لطفاًرا ندیده ایالعادهخارق

 ، مثل شما حیرت زده و متعجب بودیم. اما نگران نباش. حتماًما هم روز اول))
 . تمام زندانیان اشخاصی کامالًخواهید کردروزهای خوشی را در این زندان تجربه 

. بنای دکنیرا پیدا نمی اینجا شما خالفکاری .تحصیل کرده و با فرهنگ هستند
که روزی کسی شاهکار یکی از همین زندانیان است.  دبینیای را که میالعادهخارق

خاطر فروختن اطالعات مهم امنیتی که در اختیارش بود به زندان خودش افتاد. به 
 اطالعات را در اختیار جاسوهای خارجی گذاشته بود. 

ساختمان وسط از گذرانیم. ها را زیر زمین و روزها را روی زمین میما شب 
چند و . شده استشی و کلینیک تشکیل زغذاخوری، کتابخانه، سالن ور هایبخش

 صرفشود. اما به محض صبحانه درب ورودی آن باز می صرفقیقه دیگر برای د
ها هار برسد. برای رفتن به سایر بخشاتا زمان ن ،جا را ترک کنیمصبحانه باید آن

 ددو ساعت به کتابخانه بروی دخواهی. مثال اگر میدباید کارت زمان خود را شارژ کنی
کلینیک هم که تکلیفش مشخص  .دژ کنیباید دو ساعت آن را برای کتابخانه شار

باید بیمار شوی تا به آنجا بروی. البته این مال زمانی بود که کلینیک  است، و حتماً
یک پزشک داشت. خود پزشک به جرم قتل غیر عمد یکی از بیمارانش اینجا زندانی 
 بود. اما توانست رضایت شکات را جلب کند و آزاد شود. بعد از آزاد شدن او، هیچ
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بیاید. بگذریم، شما  و عجیب غریب هدورافتاد پزشکی حاضر نشد که به این زندان
  ((؟چرا به زندان افتادید

من هم به خاطر اشغال جای یک پزشک شریف در دانشکده پزشکی به اینجا ))
 ار من نبود هم به گردنم افتاد.((فرستاده شدم. البته از بخت بد من، قتلش که ک

 یخوشحالاش دستخوش تغییراتی رو به چهره آرتامکیوو با شنیدن این حرف 
 اینجا یک دکتر داریم. یک دکتر.(( هاااااا. مازندانیان را صدا زد: ))بچه شد. و همه

همه کسانی که صدای او را شنیدند، به طرف آنها روانه شدند. گویی که ندایی 
تر و یت بیشتری، فشردهعهر لحظه جمکشاند. و امید بخش آنها را به سمت خود می

 شدند. تر و پرشورتر به گرد آنها جمع مینزدیک

آمد آرتام از فرط تعجب نگاهی خیره به اطراف خود انداخت. همه به او خوش
کردند. مواجهه با چنین استقبال تر میرفته حلقه محاصره را تنگگفتند و رفتهمی

کرد که کشاند. و او درک نمیته به تحیر میگرمی آرتام را به حالتی معذب و آمیخ
 تواند باشد. دلیل این همه شور و اشتیاق چه می

هایی نو و کامالً برازنده چنین زندانی را به تن داشتند، دو مأمور که اونیفورم
شان کلمه یت را از هم شکافتند و به طرف آرتام آمدند. عالمت روی بازوی چپعجم

هر یک چماقی به بلندی یک دست را با خود حمل و داد. دیوار را نشان می
 کرد. های پیرامون را به زشتی مبدّل میکه تمام زیباییکردند می

رئیس زندان )یکی از مأمورین با همان احترام زورکی و از سر اجبار گفت: )
  خواهد شما را ببیند لطفاً با ما بیایید.((می

 رئیس با آنها همراه شد.  آرتام بدون تعلل و کنجکاو از مالقات با

ای و متحرک های شیشهساختمان اداری معماری خاص خودش را داشت. اتاقک
ده دوازدی متری، با ارتفاعی دو متری از سطح زمین برای استقرار کارکنان وجود 

از پشت سر شدند. پس های هوشمند باز میها با کلید کارتداشت. کلیه درب
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اتاق خاص و بسیار امنیتی رئیس زندان نزدیک شدند.  ، بهگذاشتن تعدادی از آنها
ای را پشت درب مکث کردند. سپس درب به طرفین باز شد و همزمان با چند ثانیه

 حرکت درب، مأمورین دو طرف آرتام را خالی کردند و آنجا را ترک نمودند. 

 قد با موهایی حنایی رنگ از پشت میز برخاست. قدریمردی بسیار کشیده و بلند
به جلو خمیده شد و دستان بلندش را به میز تکیه داد. و با لحنی بسیار آرام، صمیمی 

 آمد گفت. و او را برای صرف صبحانه تعارف کرد.و محترمانه به آرتام خوش

میزی پوشیده از ای از اتاق قرار داشت. با در گوشهاز مبلمانی زی دوار ترکیبی
ای بزرگ، شکیل و آینه. داده بودرا زینت آن مرکز  ،سرویس کامل صبحانه

اتاق را پوشش  ی ازای از اتاق قرار داشت که زوایای گوناگونبرانگیز در گوشهتعجب
زندان را به  انسان متحرکِداد. پنجره پشت سر رئیس، قابی از محوطه پر از می

 کشید. تصویر می

ند به او ن اینکه لب از لب باز کای مبهوت به او نگریست و بدوحظهلآرتام 
 ، نشست.که با اشاره دست برایش مشخص کرد دست داد و در جایگاهی

 با پیچ و تاب خاصی شروع به سرو صحانه برای آرتام کرد و با حالتیرئیس 
این باعث افتخار امیدوارم از زندان دیوار خوشتان آمده باشد. )) :گونه گفتستایش

ام شما را مطالعه کرده سابقهه بند مثل شما به زندان ما آمده است. است که شخصی
اید تمام زندانیان اینجا های شما آگاه هستم. همانطور که شنیدهاز توانایی و کامالً

 یا شاید هم سرنوشت اشخاصی تحصیل کرده هستند، که یک خطای نابخشودنی
، چند زندانی بته به دلیل نیازهای مختلف زندان. الاست کشاندهها را به اینجا آن

ها نیز اند. که آنهای دیگر به اینجا منتقل شدهدر کارهای فنی، از زندانمتخصص 
است. ما تمام سعی خود  گردیدهدر زندان  حصرشانکوچک و غیر عمد باعث  یجرم

کنیم که در این زندان کسی مشکلی نداشته باشد. اما عدم وجود یک پزشک را می
ن تبدیل شده است. راستش فکر توانمند در زندان به بزرگترین مشکل ما و زندانیا

تا به این زندانیان کمک کنید. البته  خدا شما را به اینجا فرستاده استکنم، می
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به  ، کامالًزندان ان پزشکپذیرفتن پیشنهاد من مبنی بر منتسب کردن شما به عنو
 اختیار شماست.((

که او یک پزشک  چیزی جز اینرئیس زندان در نظر آرتام آدم عجیبی بود. اما 
. همچنین سالمتی توانست او را خوشحال کندنمیها بپردازد، باشد و به درمان انسان

شناسد و این حق آنها است که بدون درد و بیماری زندگی ها جا و مکان نمیانسان
  کنند.

مکن است اما من م))پاسخ داد: آکنده از استرس ای درنگ کرد و با حالتی لحظه
 نجا نباشم.((مدت زیادی ای

انید به زندانیان رسیدگی توحتی یک روز هم اگر اینجا باشید باز هم می)) 
 کنید.((

ذهنش احساس شادی عمیق و شیرینی را در او زنده کرد،  ،که این پیشنهاد آرتام
خاص شد و ناگهان موجی از صلح و آرامش به وجودش نفوذ  تغییراتیدستخوش 

ها و ناامیدکننده فرو رفت که موجب شد قابلیتای در اعماق افکار لحظهیافت. 
کننده قرار گیرد. و پیوسته در بیم و هراسی، هایش در نوعی محدودیت نگرانتوانایی

های ترس و اندامش به لرزه افتد. سرانجام در میان آن فضای گنگ و پر از حس
 . که به عنوان پزشک زندان شروع به کار کند پذیرفت شادی آمیخته به هم،

که کوشید آن را از نگاه  روی گوشه سمت چپ لبش، با لبخندی معنادار رئیس،
و  ایستادآینه بزرگ درون اتاقش  روبرویآرتام پنهان سازد از جای خود برخاست. 
هایی که آینه . نگاهی برانداز، به زیبایییقه پیراهنش را با یقه کت متناسب کرد

را به دیدن کلینیک زندان  آرتام شت وبرگ بعد کشید، انداخت.برایش به تصویر می
 .نموددعوت 

بیرون به به سمت  و رئیس زندان با همراهی چند سربازآرتام با حالتی مطیعانه 
خورشید هیبت و قدرت خود را با رسیدن به باالی آسمان به دست آورده  .راه افتادند
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نگریستند و کشید. زندانیان خیره به آرتام میهای تیزی را به گردن آنها میبود و تیغ
گذاشتند. نور خاصی در دیدگان آرتام شروع موجی از شادی را به معرض نمایش می

کلینیک در  رساند. Bهای کوتاه و بلند، آنها را به ساختمان به درخشیدن کرد. قدم
 و راه رسیدن به کلینیک را رهنمون شدندعطلی باز میها بی مدرب طبقه چهارم بود.

  شدند.می

های پزشکی، که تا ترین بخشآرتام با یکی از پیشرفتهپس از ورود به کلینیک، 
های تشخیص و لوازم بود روبرو شد. کلینیک انواع و اقسام دستگاهکنون ندیده 

که  رئیس را بود.مربوط به معاینات و همچنین یک داروخانه بسیار کامل را دا
درست است که )توضیح داد که: ) سرتاپای وجودش لبریز از رأفت و عطوفت بود

شود که ما به زندانیان اهمیت ندهیم. این کلینیک اینجا زندان است، اما دلیل نمی
ارم کار شما را راه . امیدوقرار دادیمکه در اختیار زندانیان  استفقط یکی از امکاناتی 

 بیندازد.((

و  ام که دیگر برای خو گرفتن به شیوه زندگی جدیدش نیاز به زمان نداشت،آرت
از )کرد، سرش را به سمت رئیس برگرداند و گفت: )مانده رؤیاهایش را دنبال میپس
 ((توانم زندانیان بیمار را مالقات کنم؟میکی 

کلینیک و توانید استراحت کنید و از فردا کار خود را آغاز کنید. امروز را می)) 
 چند مأمور در اختیار شما است.((

خواست تحمل و انتظار زندانیان را به درازا بکشاند از رئیس آرتام که نمی
خواست تا هم اکنون بیماران را ببیند و به مشکالت آنان رسیدگی کند. و همچنین 

 یکی از زندانیان را به انتخاب خود برای کمک، برگزیند، که مخالفتی با او نشد.

رئیس رفت و آرتام او را تا پایین همراهی کرد و به خاطر لطف بزرگی که به او و 
در حال برگشت به کلینیک از کیوو خواست تا و زندانیان کرده بود از او تشکر نمود. 

 در مقام دستیار به او در انجام کارهای مربوط به مدیریت بیماران کمک کند.
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کرد. نمایی میای ایستاده و خوددر گوشه ید رنگهای سفکمدی پر از روپوش
آرتام یکی از آنها را برداشت و به تن کرد. نشست و خواستار دیدار اولین بیمار شد. 

یکی به افراد زیادی به صف ایستاده و منتظر مالقات با پزشک جدید بودند که یکی
نان از د. بسیاری از آکردنرفتند و درد و علل رنج خود را بیان مینزد او می

معمولی و سردردهای ناشی از هوای بسته آزرده خاطر بودند که با تجویز چند داروی 
 گشت. شان حل میهای با دُز پایین مشکلمسکن

راه کرد و پرس و جو میاز آنها  در مورد بیماریشان ای ماهرانهآرتام به گونه
ای از او نمونه کند.که گویی صدها سال است طبابت می دادرا نشان می درمان آن

کرد. رفتار او، مندی و هوشمندی و انسجام بود که از هیچ کوششی دریغ نمیحرفه
با چشمانی که نور  نگریستند.بخش همه تفکراتی بود که او را میخواستگاه و الهام

به چشم یک  نهاما  کردنگاه میزد به زندانیان مندی در آن برق میامید و عالقه
و او  انددید که برای درمان به او پناه آوردهآنها را بیمارانی می فقط بلکه ،زندانی

همه شاهد  .تا پشتیبانی محکم و مایه دلگرمی و آسایش آنان باشد دکوشیمی
صمیمیت، وضوح و دقتی که در ارتباط با بیماران داشت، بودند و کار او را تحسین 

در مدت کوتاهی کرد و او با رفتاری بسیار پسندیده همه را مجذوب خود  کردند.می
به  و دامنه شمول خود را گسترده ساخت، محبوبیتش را در میان زندانیان رواج داد

 شمردند.طرزی که همه او را محترم می
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در این بین دو نفر از زندانیان وارد کلینیک شدند که یکی از آنها دست دیگری 
. بیمار با اینکه کرد تا خود را به پزشک برساندکمک می او بود و بهرا گرفته 

 نگریست، حرفای خیره میدید. به گوشهچشمانی باز داشت اما انگار کسی را نمی
برد. دوستش با حالتی نگران و ملتمسانه برای زد و در حالتی از انزجار به سر مینمی

ر دارد. از زمان و مکان خود بی خبر همیشه در این حالت قرا)آرتام توضیح داد: )
شناسد؛ حتی من را که دو سال است با او در یک سلول است. هیچ کسی را نمی

شود عاجز است. هر بار برای هوشیار هستم. از انجام کارهایی که به او سپرده می
کردنش باید او را تحریک کنم و یا با فریادی بلند او را از حالت اغما بیرون آورم. 

مدت زیادی است که در این وضعیت ده است اما به مردگان متحرک شباهت دارد. زن
دهد. گیر افتاده است. و در تمام این مدت همه کارهایش را به کمک من انجام می

و باید چشمانش را حتی زمان خواب هم باید به او بفهمانم که وقت خواب است 
کری به حال کنم فکتر خواهش میخوابد. آقای دببندد ولی انگار با چشمان باز می

 دوستم بکنید. من دیگر طاقت این شرایط سخت را ندارم.((

آرتام برای بررسی حال بیمار سواالتی در مورد تاریخ روز، فصلی که در آن قرار 
ات هایی از قبیل هم اتاقی تو کیست، هم سلولسداشتند، ساعت، روز هفته و پرسش

آنها نبود.  ما او قادر به پاسخگویی هیچ یک ازرسید ارا به ما نشان بده، را از او پ
دیگر بار از او خواست تا چشمانش را باز و بسته کند و در صورت احساس درد به او 
اطالع دهد. بیمار چشمانش را بست اما دیگر قادر به باز کردن آنها نبود؛ درد 

 ها را از او سلب کرد.شدیدی اجازه گشودن پلک

آلود گفت: درپی بغضش را فرو خورد و با لحنی غمم معاینات پیآرتام پس از انجا
اورینت است. مشکل او تغییراتی در سطح هوشیاری است که او درگیر دیس))

سوء رود نتیجه چندین رویداد بیماریزا باشد و یا ضربه به سر، سکته، احتمال می
تواند سبب اینها می مصرف مواد مخدر یا الکل، نارسایی کلیه و یا شاید هپاتیت. همه

های ویژه باشد. او به یک راه او باید تحت مراقبتتغییرات در سطح هوشیاری شود. 
 هوایی تمیز و مناسب نیاز دارد و باید از راه بینی یا دهان انتوبه شود. 
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بانان رفت و خواستار آرتام توضیحاتش را به اتمام رساند و به طرف یکی از زندان
زندانی به بیمارستان شد که ساعتی بعد او را با آمبوالنس زندان به انتقال سریع 

  منتقل کردند. نبیمارستا

ظهر بود که هنوز چند نفر از بیماران منتظر بودند تا  از حدود ساعت شش بعد
ناگهان صدایی عجیب، بلند و شیپور مانند به گوش که ها را ببیند. دکتر جوان آن

شد کلینیک ت و حالت ترسی که در چشمانشان دیده میرسید. همه زندانیان با سرع
عجله و اضطراب های خود روانه شدند. کیوو با را ترک کردند، و به سمت سلول

اگر دیر برسیم شب  یم تا ساختمان به زیر نرفته.وزودتر بر دکتر بهتر است)گفت: )
ن خودما داریم تا به سلولسختی را در پیش خواهیم داشت. ما فقط نیم ساعت وقت 

 برویم.((

، سواالت خودش را برای بعد گذاشت و اطالع مانده بودو واج و بی هاجکه  آرتام
 را به همراه کیوو ترک کرد. به سرعت کلینیک

 از زندانی بود مملؤ، آسانسورها ندوارد ساختمان زندان شد دوانچندی بعد و دوان
ها جا کردند و به یکی از آن در به زور خودشان رابالخره . و جایی برای آنها نبود

همه زندانیان در جایگاه خودشان  به سلول خود رسیدند. تقریباً و سر وقت سالمت
که  طرزیآسانسورهای خالی به سمت پایین هدایت شدند، به  گرفته بودند کهقرار 

 ها دسترسی نداشت. دیگر کسی به آن

از کیوو خواست که جریان را برایش توضیح دهد. کیوو که تازه نفسش سر  آرتام
آیند و زمانی که پایین آسانسورها فقط یک بار باال می)جا آمده بود، پاسخ داد: )

ها استفاده کند. اگر پایین بمانی و خودت را به تواند از آنروند دیگر کسی نمیمی
ها بسته سلول بک ساعت دیگر که درسلول نرسانی، از سرما تلف میشوی. چون ی

درجه زیر صفر  صدافتد که دما را به شود، یک سیستم سرمایشی به کار میمی
و  های در بستهالبته سرما به درون سلول. و تا ساعت شش صبح ادامه دارد رساندمی

میری. چند ماه پیش یکی از کند. اما اگر بیرون سلول باشی حتما مینفوذ نمی ایزوله
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ندانیان که دیر خودش را به آسانسور رسانده بود، جانش را از دست داد و صبح ز
 .((. دکتر جان سعی کن هرگز دیر نرسیبه سنگ تبدیل شده بود تقریباً

بسیار متعجب بود که این زندانیان، چه خطری برای جامعه دارند که باید  آرتام
چرا باید در  آزارتا این حد بیاینگونه تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گیرند. اشخاصی 

شود، و رود و درب آن بسته میزندانی که به زیر زمین می .این زندان حصر شوند
 قطعاً هیچ راهی به بیرون نخواهد داشت. 

کرد اطالعات اندک او در مورد زندان، تفسیر او را از موقیعیت تا آرتام حس می
 بین کرده است.به این مکان خوشحد زیادی تغییر داده است و او را بیش از حد 

شرایط زندانیان و نوع رفتار با آنها نگرشش را به طور کامل تغییر داد و به نگرشی 
 تعادل یافته مبدّل کرد.

از این را مجاب کرد که در مورد زندانیان اطالعاتی کسب کند.  آرتامهمین امر 
که اول از همه در  شد کنجکاوکند. و  سوالها رو تصمیم گرفت از کیوو در مورد آن

 کیوو تو چرا به زندان افتادی؟(())مورد خوش بداند: 

شیمی محض  ،در دانشکده)ای تلخ درآمیخت و پاسخ داد: )کیوو آهی را با خنده
همیشه نفر اول دانشکده بودم. همه به چشم یک نابغه به من نگاه  ندم.خوامی
 آنها را برایشان حل کنم. خواستند که مشکالت درسی کردند. همه از من میمی

 ممکن فارغ التحصیل شدم.  باالترین سطحبا 

شدم قبول می ها رارا برای کار زیر پا گذاشتم. همه آزمون کشورهمه  ،بعد از آن
خواست. احساس . کسی من را نمیشدمرد می به دالیلی نامربوط هااما در مصاحبه

نفتی خودی زحمت کشیدم. تا اینکه یک روز یک شرکت کردم تمام عمر بیمی
توانستم  روز مصاحبه. نمودرا به مصاحبه دعوت که به رشته من نیاز داشت م بزرگ

ها را متقاعد کنم که مرا بپذیرند. همه مراحل برای استخدام را پشت سر گذاشتم. آن
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ت مدیره با رو کرد به طرفم و گفت که هیأیکی از مدیران  ،ز آخراما درست رو
  استخدام من موافقت نکرده است.

و درونم را  م تیره و تار شدیتمام دنیا براپس از شنیدن این خبر دردناک، 
هیچ دلیلی برای رد کردن من کردم که چرا وقتی با خودم فکر می. برانگیخته کرد

بفهمم، که  خواهند. کنجکاو شدم دلیل اصلی آن رانمیها مرا رد آنوجود ندا
خودش  دوستانیکی از سواد پسر بینام ارزش و ظالم، مشخص شد همان مدیر بی

کرده است. نتوانستم این فشار را تحمل کنم. به خاطر همین  ردمن  نام را به جای
صورتش  . تمام سر ورد کردمخُها را روی سرش وارد اتاقش شدم و یکی از صندلی

 .((یراحت به همیننمرد. بعد از آن مرا به زندان انداخت.  سفانهمتأخونی شد. اما 

ای داد. حادثهای ناگوارتر میخبر از حادثه چشمان کیوودر  زده های حلقهاشک
و فکرش را برای  اش آشکار ساخترا در چهره بغضی شکننده خاطراتش، که

شد نمیچنان او را در اعماق فرو برد که دیگر و  ای به بیرون از زندان کشاند.لحظه
  او را دید.

چندی بعد که از دنیای خیاالت به فضای روشن سلول زندان بازگشت، در میان 
 دردناکبا لحنی  گرفتنشأت می اشسوخته هایی که از درون سینهقهقهصدای 
  سکته کرد و مرد.(( ،بیفتممادرم بعد از اینکه شنید قرار است به زندان )گفت: )

نتوانست طاقت بیاورد و بار کیوو قرار گرفت؛ سرگذشت غمکه تحت تاثیر  آرتام
 کرد.ای سر باز میکه به اشاره ،هاسرگذشتی سراسر آکنده از زخم گریه نکند.

قدری  شاید تا بر دستان او زد گرم ایبوسه او را در آغوش گرفت، کنارش نشست و
آن هم  تر از مرگ مادر برای کسی وجود ندارد؛اراحت کنندهچیزی ن اما آرام شود.

ای که هو درست لحظ فرزندش استمادری که تمام عمر چشم انتظار موفقیت 
م و ستم او را به کام مرگ های جوشان ظلچشمهخواهد به آرزویش برسد، می
و حاضر مادری که در روز اول مدرسه فرزندش، او را با هزاران امید و آرز ند.کشامی
کند، هایش را به قاعده راست و چپ جفت میپوشاند، کفشکند. لباسش را میمی
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که  نخستهای روز کند. اشکمدرسه او را همراهی میگیرد و تا دستش را می
بوسد و برایش اش را میگونه کند.ی او از مادرش است را پاک میدور اولینناشی از 

ها و مقاطع تحصیل را ها، سالتر شود. روزها، ماهدهد تا قدری آرامدست تکان می
گردد. ای سبز رنگ نمایان میشود و پشت لبش حالهگذارد. بزرگ میپشت سر می

هایی را که تا صبح بر بالینش های شبها و سختیکند تمام رنجنگاهش که می
های وقت شود. گریهآورد. درد روز زایمان را خاطر نشان میرا به یاد مینشسته بود، 

را  ،کردنگرانش میکه آزرده خاطر و دلاش های روز و شب بیماریقتش، تبو بی
احساس ای از ذره پاره وجودش، اندازی از سربلندیِبا چشم آورد. امابه یاد می

 دهد.پشیمانی را در دل راه نمی

دارد. درد خاری را ینگونه است و فرزندش را با تمام وجود دوست میآری! مادر ا
ای از غذا را در کند. لقمهکه در کف پایش فرو رفته را در عمق جگرش حس می

های ناخوش گذارد تا از سیر شدنش اطمینان حاصل نکند. شبدهان نمی
قبت به خیر کند تا عادر خفی برایش دعا می گذارد.اش، چشم روی هم نمیاحوالی

ای اش، در گوشههای ناراحتیشود و لحظهاش، شاد میهای شادیگردد. لحظه
 ریزد. پنهان اشک می

خداوندا! از هم اکنون بهشتت را برای مادران مهیا گردان. و جهنمت را برای »
 «آورند.کسانی که دل مادری را به درد می
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ه صدا درآمد. همه زندانیان به ب هازنگ هشدار بسته شدن درب ساعتی گذشت و
ها بسته شد و آرتام برای اولین بار در حصر اتاقی پر از درب های خود رفتند.سلول

هایی ظلمانی که زمان در آن همانند مردابی حس جدایی درآمد. در تسخیر شب
ای مردمی را های شیشهدر پشت درب کرد.کثیف و متعفن ساکن بود و حرکت نمی

درخشیدند. اما همگی مسحور یأس و ناامیدی ساطع از کرد که چون بلور مینگاه می
با چشمانی ها چسبانده و به درب پیشانی ،پیرامونشان، به دامن غم افتاده بستهدنیای 

مه تا اینکه زندان به ساعت خاموشی خود رسید و ه نگرند،به یکدیگر میحالت بی
 جا محو تاریکی و سیاهی گشت.

ای از نور خورشید، زندان را به دو نیم تقسیم نمود و صبح روز بعد باریکه
تر شد، تا اینکه همه زندان را دربر گرفت. ساختمان به سمت تر و پهنرفته پهنرفته

 باال به راه افتاد و در میان دیوارها استقرار یافت.

در )کردند: )جمله را تکرار می و مدام یک ها ایستادهدر پشت دربنی اسرباز
 وضعیت سبز بایستید و صفوف را مرتب کنید.((

یکی از زندانیان در آستانه بدخلق شدن، با لحنی عبوس و گرفته و زیر لب گفت: 
 تر کند.((خواهد اوقاتمان را تلخاش میهای مسخرهدوباره با حرف))

بود و به اندازه کافی جا برای در قسمت سبز رنگ محوطه که بسیار هم وسیع 
و  ها یک نفر از زندانیان نشستنهاییکداشت، در بین هر یک از موز همه نشستن
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زدنی را به وجود آورده بودند. آرتام که سیلی از آرایش و چینشی منظم و مثال
سواالت گوناگون او را در بر گرفته بود، سعی کرد با پرسشی کوتاه از کیوو، خود را از 

 اینجا چه خبر است؟((): )کشاندسردرگمی بیرون ب سیال

بهتر  خواهد با زندانیان صحبت کند.اتفاق خاصی نیوفتاده. رئیس می))  
 ((وگرنه تنبیه خواهیم شد. ،ای بنشینیماست در گوشه

اش آمد های تا نخورده همیشگیمدتی بعد رئیس با همان ظاهر آراسته و لباس
به انتظار نشسته در زیر افتاب قرار  جلوی جماعتِو در پشت تریبون سخنرانی که 

امیدوارم که حال همه شما خوب )گرفته بود، ایستاد و شروع به صحبت کردن نمود: )
خواهم موجبات سختی را برای شما فراهم آورم. باشد. هوا بسیار گرم است و نمی

 رسانم.پس هر چه سریعتر سخنانم را به انتها می

مایه هستیم. هدفی که برای رساندن هدفی واال و گران ما به دنبال به تحقق
تک شما عزیزان رسیدن به آن باید مسیر سعادت منتهی به آن را طی نماییم. و تک

های باید در این مسیر طول و دراز ما را یاری رسانید. و مغزهای طالیی و پر از ایده
 ارزشمند خود را در اختیار ما بگذارید.

توجیه برای یک اصل اساسی هستیم که هدف مشترک ما را ما به دنبال راهی 
مجاز است و زندانی باید به هر طریقی تابع امر  ما کند. شما باید بدانید که برنامهمی

باشد. در این راه ممکن است چند تن از شما جانش را از دست دهد که در این 
 رسد. صورت به همان سعادت مد نظر می

داشته باشد، باید انتخاب کند و ممکن است ناگزیر  هر کس که قدرت و مسؤلیت
انتخابی را برگزیند که ویرانگر باشد. اگر انتخابی خارج از میل و اشتیاق شما صورت 

 گرفت، بهتر است که با آن کنار بیایید. 
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ای به اهداف پیش رو داشته باشم، باید بگویم م در یک جمله اشارهاگر بخواه
تر از زندان دیوار را برپا تر و عظیمالعادهخارق از بناهای سرزمینی پر که، قرار است

 ((خواهید بود. های متفاوت آنمجری بخشسازیم که شما طراح و 

را به  ی نامفهوم و دور از درک خود، تیغه دست چپشرئیس پس از ایراد سخنران
 ود.و صحنه را ترک نم و به پیشانی چسباند و پایین آورد. نشانه بدرود باال برد

انگیز رئیس به نحوی ایراد گردید که گویی با جماعتی سخنان به ظاهر وسوسه
شباهت امیال دور از دسترس سخنانی که بیشتر به فاقد بلوغ ذهنی طرف است. 

های هایی که پر از کلککرد. صحبتداشت و فقط آسایش را از دیگران سلب می
و تنها دو دسته از شنوندگان آنها داد. زیرکانه بود و هرگز به مباحث منطقی تن نمی

شد و دوم کسانی که پذیرفتند؛ نخست کسانی که که نفعی برایشان فواران میرا می
 کردند. ابله و بی مغز و تفکر نشسته و به سعادت واهی فکر می

یافت که او قصد دارد با تهدید و وعده و وعید و با هر انسان عاقلی درمی
به  وبه این سو و آن سو و در پی سرزمین موعود بکشاند.  آنها را ،های موهومشاپاد

نخواهد داشت. و با پدید وجود  سعادتیچنین  ،برای چنین جماعتی محصور هیچ وجه
  های دیوار اتفاقی وحشتناک به وقوع خواهد پیوست.آمدن شهری با شباهت

زندانیان که تاب ایستادگی در برابر نور سوزان خورشید را نداشتند به اطراف 
پناه بردند. و در های زندان های گسترده دریچهزیر سایه بهپراکنده شدند و 

های رئیس زندان پرداختند و نظرات و هایی چند نفره به تحلیل صحبتگروه
  دادند.پیشنهادات یکدیگر را مورد بحث قرار می

تام و کیوو به کلینیک رفتند تا در دومین روز هم به مشکالت بیماران زندان آر
و به محض رسیدن به طبقه چهارم که کلینیک در آن واقع بود، رسیدگی کنند. 

جماعتی سی تا چهل نفره و صف بسته را مشاهده کردند که منتظر آمدن دکتر 
کردند بودند مدام جر و بحث میسلولی بودند. در میان آنها دو نفر از زندانیان که هم
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کردند. شخصی که از طرف دوستش به جنون متهم و همدیگر را دیوانه خطاب می
 خواندند. شده بود، اتهام را متوجه کسانی کرد که او را دیوانه می

با تاثیری عمیق و  و آرتام به محض ورود نگاهش را به سوی آنها روانه ساخت
ای که به گونهشان تحمیل کرد. را بر همهمه سنگین سکوتی پایدار بر اذهان جمع،
رسید. ها به گوش میپوش موزاییکهایش روی کفطنین قدمتنها صدای کند و بی

سپس دو طرف مجادله جنون را به درون اتاق معاینه فراخواند و موضوع بحث را 
 خواستار شد.

و با لحنی  لی خودسلوفردی که به دیوانگی متهم بود با حالتی معترضانه به هم
خواهم اطرافم کثیف باشد. من از آلودگی متنفر من فقط نمی)گفت: ) خسته و آرام

کنی. لطفاً گوید تو دیوانه هستی که اینگونه رفتار میآقای دکتر او به من می هستم.
  به او بفهمانید که من دیوانه نیستم.((

اگر دیوانه نیستی ): )نفر دیگر با لبخندی بلند و کشدار در پاسخ دوستش گفت
افتی و پس چرا از شب تا صبح با یک دستمال خیس به جان دیوارهای سلول می

 گذاری خواب به چشمانمان برسد. نمی

شوید، یا لباسهایش را که ش را میآقای دکتر همه شب را بیدار است. یا دستان
لکه زدایی کشد و یا دیوارهای فاقد کثیفی را اصالً هم کثیف نیستند را آب می

 گوید من دیوانه نیستم.((کند. آنوقت میمی

شخص  به اش را به مجادله آن دو نفر جلب کرده بود روآرتام که تمام توجه
را  انو تمام تالشت دکه دیوانه نیستی یدثابت کن انامشب به دوستت)بیمار گفت: )

ها پاکیزگی ید. سعی کندتا به هیچ آلودگی در اطراف خود واکنش نشان ندهی یدبکن
 ان. حداقل برای آنکه به دوستتدهای روی دیوار را کم محل گردانیرا مشاهده و لکه

هید که دیوانه نیستید. امشب را با حس پاکیزگی درونتان مبارزه کنید و آن را نشان د
 شکست بدهید.
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توانید بروید. شما به دارو و درمان نیازی ندارید. شما نه دیوانه هستید اکنون می
 نه بیمار.(( و

تر از جای خود برخاستند و با همان حالت کدو زندانی پس از شنیدن پیشنهاد د
تجویز دارو را از مجادله کلینیک را ترک نمودند. کیوو که انتظار معاینات بیشتر و 

اما  و واقعاً هیچ مشکلی نداشت؟ا): )آرتام داشت متحیر و کنجکاو پرسید
 د که نشان از غیر عادی بودن او بود.((اش شرایطی را بیان نموسلولیهم

مشکلش اضطراب  .شود درماناما نه بیماری که با دارو و بستری  .او بیمار بود))
ها هست. بیمار اضطرابی متوجه واکنش افراطی خود در مقابل برخی محرک است.

ها تعدیلی ایجاد کند. یک بیمار وسواسی که به خواهد در این واکنشبنابراین می
شوید، قطعاً به یک نیاز ال پیدا کردن احساس کثیفی، بارها و بارها دستانش را میدنب

این نیاز درونی غیرعادی و نابهنجار نیست و فقط موجب دهد. درونی خود پاسخ می
دهد که راه شود. و بیمار را در یک حلقه معیوب قرار میبه ستوه آمدن دیگران می

کند این مسأله را او همیشه سعی میگرداند. ل میارتباط او را با دیگران دچار اشکا
شود چون مشکل اصلی او آلودگی نیست بلکه مشکل او حل کند اما موفق نمی

 ترس از آلودگی است. 

افسردگی و اضطراب او ممکن است ناشی از تغییرات رفتاری و محیطی باشد. و 
یگری فکر کند. و اش به طرز داین تغییرات موجب گشته تا در مورد خود و زندگی

احتماالً احساس خستگی و قطع ارتباط با خانواده و دوستان سبب تغییر اجتماعی او 
 شده است.

ما باید از عزم بیمار برای درمان، از توانایی نسبی او در حل مسأله، از انگیزه گاه 
 نکنیم.استفاده کنیم و هرگز او را یک بیمار ناتوان تلقی دست نخورده او برای تغییر 

او استعداد و قابلیت دوری جستن از این ضعف را دارد که دست نخورده باقی مانده 
است. و توجه او به این قلمرو ظرفیتی و عملکردی محدود شده و یا انگیزه کافی 
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مبارزه با دوستش این انگیزه را  بهبرای به کار انداختن آن ندارد. و من با دعوت او 
  انایی خودش برای مبارزه با بیماری و درمان استفاده کنم.((در او زنده کردم تا از تو

و ، قرص وارد شدندهایی نه چندان وخیم زندانیان یکی پس از دیگری با بیماری
و کسانی که وضعشان  شد.برایشان تجویز به انداز مصرف یک شبانه روز یا شربتی 

تسکین دهنده و یا چرک  های ضد التهاب،با تزریق آمپولبه مراتب بدتر از بقیه بود، 
ای کرد و سایهفول تا اینکه نور خورشید رو به ا. شدخشک کن، مشکلشان رفع می

نمود و صدای شیپور مهیب و ندابخش روز را محو  خاکستری آرام آرام روشنایی
  افکند.، در همه جا طنین همیشگی

 نشده بود،از جمله آخرین بیماری که هنوز شفایی از جانب دکتر نصیبش  همگی
دار های دنبالهافتادند. آرتام نگاهشان به راه هایسراسیمه و با عجله به سمت سلول

اگر شب )وار آنها دوخت و با حالتی ناراضی از کیوو پرسید: )به حرکت تعجیلخود را 
 دانی؟((افتاد. تو می را بیرون بمانیم چه اتفاقی خواهد

دستش را به سمت جلو گرفت و کیوو همزمان با حرکت به سمت درب خروج 
های بیرون داند شبکسی نمی)): مسیر حرکت را برای آرتام مشخص نمود و گفت

ایم، حال و روز زندانی بود که یک گذرد. تنها چیزی که همه به چشم دیدهچه می
شب را به نشانه اعتراض بیرون ماند و از رفتن به سلول امتناع ورزید. صبح روز بعد 

ها و عدم گردش خون در بدن کبود شده بود و سر شدت انسداد رگصورتش از 
و  چشمانش چند سانتمتری از حدقه جلوتر آمده بود جایش خشکش زده بود.

. و دهانش هم به قدری که یک کاسه به صورتش از هراسی از ریخت افتاده بود
معرض راحتی در آن فرو برود باز مانده بود. و چهره ترسناکی را برای عموم به 

  نمایش گذاشته بود.

ها خون او خیلی از زندانیان که اهل شایعه پراکنی بودند اذعان داشتند که حشره
کسانی هم که در  گفتند از ترس چیزی سکته کرده است.ها میاند. بعضیرا مکیده

کردند در اذهان خود موجوداتی را برای این مسأله مجسم خیاالت واهی سیر می
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نمودند. اما چیزی که کامالً واضح است، وجود ران تفسیر میکرده و برای دیگ
  ها ترسید.((های بیرون است. و باید از ناشناختهای ناشناخته و ترسناک در شبعدله
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آرتام پس از طی نمودن مسیر کلینیک تا سلول، که برایش اولین تکرار زندان 
آیند نداشت، احساس تی خوشای از سلول نشست و با حالتی که ماهیبود، در گوشه

برد. و جدا از درمان بیماران روزهای آتی کرد که همراه با بطالتی مخرب به سر می
ندایی از درون مدام او ناپذیر از روزهای بیهوده خواهد بود. نای پایابرایش مجموعه
تواند خودش را با اوضاع و احوال متغییر زندان وفق دهد. کرد که نمیرا تحریک می

و در این فضا، که با تمام امکانات بیشترین شباهت را به جهنم دارد و به راحتی بوی 
شود، رشد او بیشتر شبیه به سوختن مردمی با ارزش در آتشی نامرئی حس می

ای که به گونه ؛شودپسرفت است. در این مکان سرگذشتش به فراموشی سپرده می
 شود.مای سرنوشت دیده نمیای هم در دورنهرگز اتفاق نیوفتاده و آینده

متوجه شد، یکی از زندانیان  به ناگه، کرددر عالم اندوه سیر میدر حالی که  آرتام
ها ای بیشتر به بستن درببا اینکه چند لحظه ،بودها که سلولش درست روبروی آن

ن در را اال .کنیمی کاردیوانه چ)ریاد زد : )قصد رفتن به سلول را ندارد. ف نمانده،
 ((.بندند. برو داخلمی

زدند تا نظرش عوض شود و به سلول ، او را صدا میکیووهمه زندانیان به ویژه 
حتما جانش را از  زند واز سرما یخ می دانست که اگر بیرون بماندمی آرتامبرگردد. 

دا برو تو . تو رو خآهای آهای!! برو داخل)دهد. چند بار او را صدا زد : )دست می
 ((.میریه میسلول وگرن



 سلول

88 

ای نداشت و او تصمیم خود را گرفته بود. او از وضعیتی که تالش زندانیان فایده
که شده از آن برایش به وجود آمده بود، خسته شده و قصد داشت به هر طریقی 

ای قابل تشخیص بود. ناتوانی او برای ادامه امیدی او از هر فاصلهرهایی پیدا کند. نا
 رار داده بود. زندگی، مرگ را هدفش ق

ای کمتر از نیم متر . فاصلهرسیدندبسته شدن مرز از طرفین به  با حرکت هابدر
از سلول به بیرون پرت کرد و  خود را آرتامباقی مانده بود، که  ببرای بسته شدن در

زده شدند. کیوو که کاری از دستش همه زندانیان از این کار او حیرتبسته شد.  بدر
چرا رفتی دیوانه؟ مگر تو )ار به سر و صورت خود ضربه زد و گفت: )آمد، چندببرنمی

 ((.را نجات دهی. خودت هم خواهی مردتوانی او می

شد و هیچ صدایی از بیرون سلول به داخل از زندانیان شنیده نمی یهیچ صدای
دید، که نشانگر نگرانی ها را میفقط حرکت لب و دهان آن آرتامکرد. آن نفوذ نمی

ها به کیوو اطمینان داد که ها بود. او با حرکت دست و تکان دادن لببیش از حد آن
 درجه زیر صفر انسان زنده بماند. صدشود در دمای افتد. اما مگر میاتفاقی نمی

سمت آن زندانی رفت،  کرد بهها را به هم متصل میاز راهرویی که سلول آرتام
و فقط به صورتی جذاب و پرنور . لب به سخن نگشود ایکنار او نشست و چند دقیقه

 ای از اندوه را در خود داشت، خیره شده بود. آمیزه کهکه چشمانی تیره 

های سرمایشی باقی نمانده بود. هر دوی مدت زیادی به فعال شدن سیستم
شود، که از طریق آن ها پیدا نمیاهی برای آندانستند که تا صبح هیچ رها میآن

انداخت، نگاهی به کیوو، که روبرویش در تب و تاب بود،  آرتامخود را نجات دهند. 
 ،ها رادانستند که فردا باید جنازه آنزد تا نگرانی او را کم کند. اما همه می لبخندی

نامش را پرسید  امیدیناای با این حال بدون حتی ذرهیخ زده به بیرون منتقل کنند. 
. زندانی که بیشتر دوست داشت ی به طرف او دراز کرد تا او را نوازش کنددست و

دست دراز شده او را نادیده  لحضات آخر عمرش را در سکوت مطلق به سر ببرد،
  چیزی جواب نداد. انگاشت و
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باشد تفاوتی او را به دل نگرفت و بدون آنکه درکی از حال او داشته بی آرتام
. حسرت یک ذره را باالی سر خود نداشتم یمدم سایه کساز وقتی به دنیا آ): )گفت 

. زندگی هایش برای من کوچک بودمحبت مادرانه به دلم ماند. دنیا با همه بزرگی
اش یک روز، هر روزش، یک ماه، و هر که هر لحظهگذشت آنقدر برایم سخت می

کردم زودتر به پایان زندگی رزو مید. هر روز آیکشاش یک سال طول میهفته
های خوب و با ارزش نسانو ا کردمنظاره میشوم. اما وقتی اطراف خودم را نزدیک 
راه رفتن ، های مردانصدای خنده، های کوچک در حال بازیبچهم، دیدرا می

قتی دنیا وکرد و لحظه زیبا از جلوی دیدگانم عبور می ان، وقتی هزارپیرمردان با عصا
ها به مراتب بیشتر از یافتم خوبیسنجیدم و درمیبا همه خوب و بدش می را

 ها کمکبه تداوم آن توانستم بمانم تا شاید روزی گفتمم میهاست، به خودبدی
 ((بد نیست کنیمآنقدر که ما فکر میم. زندگی کن

انداخت و با کوهی از غم که  آرتامنگاهی به  ،مرد شکست خورده از دنیای خود
گذرد و چه خواهد دانی چه گذشته، چه میتو چه می)گفت: ) ،دوشش سوار بود بر

 ((گذشت.

خواست . و میزدمیهایی در سینه داشت که او را از درون آتش انگار حرف
ها وجودش همانند همه انسان آتشش را در سرما خاموش کند تا قدری آرام گیرد.

رسید. دلش پذیرای دردها بود. دردهایی که از حد طاقتش بیشتر به نظر می
خواست حرف بزند و خاطراتی را که چون خون لخته راه گلویش را بسته بود، به می

 بیرون تف کند. 

نگاه مرد جوان به پایین بود. و در حالی که سیمایش را غم و غصه پوشانده بود 
ای را در دنیایی دیگر به سر برد و بازگشت. نگاهی لحظه طنین سر داد.ای بییهگر

ه به آرتام انداخت و با حالتی که گویی ناخودآگاه بود، شروع به سخن گفتن دوبار

آورد. دانستم که چرا پدرم هرگز حرفی از مادرم به میان نمیتا آن روز نمی))کرد: 

که شماری دانستم که چرا با پدرم اختالف سنی چندانی ندارم. سواالت بینمی
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گاه به خود اجازه ندادم آنها را از تنهاترین و داد اما هیچپاسخ مانده بود عذابم میبی
 دانستم جوابی به آنها نخواهد داد. یام بپرسم چون معزیزترین کس زندگی

گذراندیم. با خنده و شور و شعف، در میان ثروتی عظیم از روزگار را خوب می
 نهایت پدرم.های بیسرمایه

دانستم دانستم که این همه ثروت از چه جایی آمده است. نمیتا آن روز نمی
در حال انجام چه آید، روزهایش را در کجا و ها به خانه نمیوقتی پدرم هفته

دانستم دختری که قرار است با پدرم ازدواج کند، چه کارهایی است. و همچنین نمی
 ((سرنوشت شومی را برایم رقم خواهد زد.

 .مدتی کوتاه مکث کرد، بغضی سنگین را فرو خورد و سپس ادامه داد

سات عروسی پدرم و دختر زیبایی بودیم که چشمان  در حال و هوای سور و))
گرفت و معنا نبود. دامنش را قدری باال میگاه نگاهش بیزد. هیچهش برق میاسی
ای دور از باغچه پر پیچید. در گوشهصدایش آرام بود اما در گوش عالم میدوید. می

 کرد. اش تمام عمارت را پر میخندید اما آهنگ خندهاز درختان کهنسال حیاط می

 بی تفاوت بمانی.شد کنارش باشی و نسبت به او سخت می

یک روز قبل از عروسیشان پدرم رفت تا به کارهایی خارج از منزل رسیدگی کند 
 یم؛ تا روزه سراغش گشتم اما پیدایش نکردولی دیگر برنگشت. نیمی از عالم را ب

 که از پزشکی قانونی تماس گرفتند و خبر یافتن جسدی سوخته را اطالع دادند.

ای س ترس بر بالین جسدی مستور به کیسهسراسیمه، پر از دلهره و احسا
کردم که او نباشد. چیزی از چهره سوخته و بدن مشکی رنگ ایستادم و آرزو می

متحفنش مشخص نبود. و فقط جسدی غیر قابل تشخیص بود تا زمانی که حلقه، 
ساعت و خارک کمربندش را که خودم برایش گرفته بودم را در نایلنی به دستانم 

شینش را که بیرون صحیح و سالم پارک شده بود، نشانم دادند. سپردند. و ما
 .کردمعرفی میپدرم  را مدارکش درست بود و همه آن جسد سوخته
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ای خط خودش روی صندلی جلوی ماشین جا گذاشته بود. نامهای با دستنامه
آن را نبینم.  هیچ وقتسوخت تا ماند و آن هم میکه ای کاش در جیبش جا می

داد که در آن فقط دو جمله معنادار و دردناک حک شده بود که نشان می اینامه
 ام.دلیل خودسوزی پدرم من بوده

 ((سپارم.می مهربانتپسرم نگاهت را دیدم. او را به دستان )) 

کردم و خواندم به امید آنکه اینبار چیز شد. هزاران بار آن کاغذ را باز باورم نمی
هت را دیدم. او را به . ولی همان دو جمله بود: نگایگری را در آن مشاهده کنمد

 سپارم.می مهربانت دستان

نمای پدرم عمل کنم، دادم به نوشته وصیتهایی که به خود اجازه نمیمدت
گذشت. و دختر زیبا را که پردیسا نام داشت را از ماجرای مرگش مطلع ساختم. او 

 چیز واقعیت داشت.هم ناراحت شد. او هم نتوانست باور کند. اما همه 

کم یاد پدرم داشت از با پردیسا ازدواج کردم و زندگی را عاشقانه آغاز نمودم. کم
شد. یک سالی بود که دیگر در میان ما حضور نداشت. یادگاری که ذهنم پاک می

ام بود. آنقدر دوستش داشتم که فراق پدر برایم به جا گذاشته بود همه زندگی
زدن با پردیسا بودم که  تا اینکه روزی در حال قدمشتم. فداکارم را در خاطر ندا

ای بلند، حاصل از غروب آفتاب جلوی پاهایمان را تیره کرد. سایه را از سر سایه
و در  نمودمدنبال کردم تا به پاهایی آشنا رسیدم و پاها را تا صورتی غضبناک دنبال 

 . آخر به چهره پدرم که درست روبرویمان ایستاده بود رسیدم

تمام وجودم در آنی از لحظه آب شد و در زمین فرو رفت. باز هم باور کردنی 
هاست در زیر خاک آرمیده. ولی اکنون با قامت بلندش نبود چون او مرده بود و مدت

با خود گفتم شاید روحش باشد و تنها من او را . استو سینه ستبرش جلویم ایستاده 
اشتیاقی برای دیدار با دزد  دش بود. خودش بود وها سایه ندارند. خوبینم اما روحمی

 همسرش نداشت.
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داد را آن روز همان روزی بود که تمام سواالتی که در این چند سال عذابم می
مرا دزدیده بودند. همان کسانی که ))ترین شکل ممکن به من پاسخ داد: به وقیح

گفته بودم که دیگر  دادم.ها کارهای خالف و پردرآمد انجام میها همراه آنسال
و این برایشان غیر قابل  خواهم شرافتمندانه زندگی کنم.قصد ندارم ادامه دهم و می

 به همین خاطر دامی با نفرت و تلخکامی برایم گسترانیدند. تحمل بود.

ام نامه را آنها نوشتند. و صحنه را خودشان ساختند تا از طریق تنها یاور زندگی
ای جلوه دادند تا شما باور کنید که من چیز را به گونه و همهمرا نابود کنند. 

 ام.((مرده

دار به من انداخت و با تمام جدیت و با هایش که تمام شد نگاهی کشحرف
 خواهم.((همسرم را می)صراحت محض گفت: )

داد. پیشنهادی اش نماد عطش بازگشت به گذشته را نشان میفوران جمله نهایی
خواست که جانم به . کسی را میشدتمام میپایان من ی بیکه به قیمت سرخوردگ

ولی پردیسا از ابتدا برای او بود و من ناعادالنه او را به چنگ آورده جانش بسته بود. 
 گرداندم. بودم. و باید امانتش را که هرگز به دستان من نسپرده بود را به او بازمی

کردم تا اش میتمسانه نظارهمدتی را صدایم شکست و نتوانستم سخن بگویم. مل
های بی انتهایم را ببیند و دریابد که نخواهم توانست بدون او به شاید خواهش

  شد.اما انگار هیچ یک به کانون نگاهش وارد یا خارج نمی زندگانی ادامه دهم.

سیلی  مای اندک ایستاد و به صورتام برداشت و در فاصلههایی را تا نزدیکیقدم
گاه از خود بهتر است بدانی که من هرگز پدر تو نبودم. تو هیچ)گفت: ) محکمی زد و

 خورد. نپرسیدی که چرا سنت به پسر من بودن نمی

خرد زمانی را که نوجوانی بیمن فقط تو را بزرگ کردم چون به تو مدیون بودم. 
ا پدر و مادرت را ب ،نبودم، در شبی بارانی و در خیابانی خلوت از روی تصادف بیش

ماشین زیر گرفتم و فرار کردم. اما در لحظه عبور از کنارشان چشمم به تو افتاد که 
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قطرات  در میانسوزناک  هاییجهضها و گریهای از چند ماه بیشتر نداشتی و با آمیزه
آوردی. طاقت اینکه اجازه دهم بمیری را ریز باران، دل هر انسانی را به درد می

 بزرگت کردم تا دینم را به تو ادا کرده باشم.  نداشتم. تو را با خود آوردم و

 اکنون دیگر دینی به گردن من نداری. برو و همسرم را به من پس بده.((

به سمت یک رسید افکارم تنها ر میبعد از شنیدن واقعیت که معقوالنه به نظ
 مرگ. شد؛کلمه سوق داده می

چندی بعد از همسرم جدا شدم تا برود و به صاحب اصلی خودش بپیوندد. اما 
رحمی و سنگدلی قصد دارد درست روز بعد دریافتم که او حامله است و پدرم با بی

 پردیسا را به سقط جنین وادار سازد. 

ای گناه را در افکارشان خفه کنم و زمین و زمان را به هبی مهابا رفتم تا نطفه
پدرم ایستادم و ام را نجات دهم. برای اولین بار رو در روی بچه جان هم بریزم تا

تنها اما  ماند، دوختم.ای یخ زده میروحی رودخانهنگاهم را به نگاهش که به بی
تمام دنیا دوستش  دیدم، پدری بود که به اندازهدر مقابل خود میکه چیزی را 

ام را به دستانش را بوسیدم و به پاهایش افتادم و التماسش کردم که بچه داشتم.می
 من بدهد.

ام چون در د پسرم به دنیا آمد. هنوز برایش نامی را انتخاب نکردههفت ماه بع
همان روز تولدش به اینجا آمدم. تنها چند ساعت او را در آغوش خود داشتم. 

از خاک سیاه برد. مادرش که دلی ون کجاست و در چه حالی به سر میدانم اکننمی
 خواهد زندگی کند.و رفت تا با کسی که می سپردداشت او را به من 

کرد. گرسنه بود و هیچ شیری برایش پسرم فقط گریه می ،در آن چند ساعت
فراهم نبود. هاج و واج و با فکری بسته به نوزادی که در دستانم بود خیره شده و 

شد من کردم. او که ساکت میکرد من هم گریه میاو که گریه میریختم. اشک می
 شدم. هم ساکت می
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پناه بردم. چند زن که متصدی آنجا ای درست آنور خیابان بود که به آن داروخانه
با حالتی پر تمنا  جان در دستانم خیره شدند.به من و کودک نیمه بودند متحیر

دانم باید چه کند. گرسنه است و من نمیاین بچه همش گریه می بهشان گفتم:
 کنم.

به طرفم شتافتند و بچه را از دستانم گرفتند. یکی از آنها از سینه خود به او شیر 
اد. و این اولین شیری بود که پسرم آن را نوشید. شیری که دکتر داروخانه به او د

 هدیه کرد تا جانش را نجات دهد.

آورد و دیگری برایش پتو می کردند تا آرام شود. یکیبه نوبت او را بغل می
دانم چه شد اما پسرم اکنون به جای یک مادر سه مادر را در کنار خود پوشک. نمی
ها فرو ای که آرام شد و به خوابی زیباتر از همه زیباییکرد. به گونهاحساس می

. ماجرا را برایش رفت. بوسیدمش و او را به همان زنی که شیرش داده بود سپردم
کنم از شرح دادم و از او خواستم تا ساعتی را که برای دیدن مادرش آنها را ترک می

 د کنم که برگردد.پسرم مراقبت کند. شاید بتوانم او را متقاع

احساسش کردم و به سراغ مادر بیاما ای کاش هیچ وقت فرزندم را ترک نمی
 رفتم. نمی

های ام با سنگ تمام شیشهبه خانه پدرم که رسیدم از شدت خشم باال گرفته
ای به امان خدا. ات را ول کردهآهاااای. تویی که بچه)منزلش را شکستم. فریاد زدم: )

توانی تا این شود غذای پسر من است. چگونه میات سرریز میسینه آن شیری که از
او پسر تو نیست؟ بچه تو  آوری.اش را تاب میدوری سنگ باشی. چگونهحد دل

 نیست؟((

پدرم را  و میدان دیدم را محدود کرده بود.گر پیرامونم را فرا گرفته جمعیتی نظاره
آید. نزدیک که شد قصد کرد که مرا ای دیدم که چاقو به دست به طرفم میلحظه

را بستم و با او گالویز شدم که یکدفعه دستان توانمندش را  مبا چاقو بزند. چشمان
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اش . چشمانم را که باز کردم چاقو را در قفسه سینهنمودمحس جان بیجان بی
 کاشته دیدم. 

از این زندان کثیف که ساخته شکارچیان استعداد و حبس طولی نکشید که سر 
 آنان در قفس است، درآوردم.

. سیر است یا گرسنه. کسی را م پسرم کجاست. زنده است یا مردهداناینک نمی
  ام، به فریادش برس((دارد که پناهش باشد یا خیر. خدایا پسرم را به تو سپرده

این . نمودکار او نسبت به زندگی درک ای از عشق و نفرت را در افآمیزه آرتام
ادراک به این معنا بود که زندگی را باخته است و به تنهایی تاب برگشت را ندارد. 

برای زنده ماندن به که  و متقاعدش کندد دهبه او امید تا کوشید  آرتام
 اذعان داشتو  ندانی تالش او را بی نتیجه خواندهایش گوش فرا دهد. زصحبت

با کمک نیروی  به او اطمینان داد که اگر آرتام ولیبه چشم نخواهند دید.  فردایی را
تا صبح در تحرک باشند، و با تکیه کردن به همدیگر از گرمای وجود هم  قوی اراده

تا صبح دوام  استفاده کنند، و از طرفی خواب را به چشمانشان راه ندهند، قطعاً
اه فعال شدن سیستم، با ر از بعد صلهاز او خواست بالفا آرتامخواهند آورد. سپس 

تحرک خود را بیشتر د. هر چقدر سرما بیشتر شد رفتن گرمای بدن خود را حفظ کن
 که انرژی خود را از دست ندهند.  حدید، اما به کن

بر پوست ای بعد سیستم فعال شد. سوز سرما نیش برآورد و باد سوزناک لحظه
 .راه رفتن را در پیش گرفتند هر دو یافت.آنان نشست، شکافت و به درون بدن نفوذ 

درجه زیر صفر،  صدسی و هفت درجه باالی صفر و دمای  میان دمای نابرابر جنگی
در گرفت. تپش قلب از فرط تحرکات جسمانی گردش خون را تسریع بخشید و 

هایی امیدبخش از مرکز فرماندهی مغز به تمامی . پیامافزایش داددمای بدن را 
به طرفین، باال و  هادستجنبش . داد افزایشصادر گردید و تاب آنان را اجزای بدن 

 . کردها متوجه رفتار عجیب آن را زندانیان ،پایین
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به تشویق و  این رفتار آنان فقط یک دلیل داشت که زندانیان آن را دریافتند و
دن خود ها پرداختند. چند ساعتی را دوام آوردند و با راه رفتن و نرمش کرتحریک آن

را سرپا نگه داشتند. تا اینکه زندان به ساعت خاموشی خود رسید، و روشنایی به طور 
که کمی  آرتامها توان خود را از دست داده بودند. کامل از بین رفت. هر دوی آن

کرد. شود، او را بیدار میدید زندانی چشمانش بسته میهوشیارتر بود، وقتی می
مانده بود که از راهرو به پایین پرت شوند، که در لحظه حالی چیزی نچندباری از بی

 کرد. را جمع می و او خودش آرتامآخر 

ها امید و توان خود را از دست مانده بود. اما آنتوقف سرما هنوز پنج ساعت به 
ها تکیه داده بودند، چشمانشان نیمه بسته داده بودند. با اینکه به دیوار بین سلول

 شده بود. و با حالتی خمیده به چپ و راست متمایل شده بودند. 

. معلق مانده بود رحم، میان آسمان دو عالمهوایی سرد و بی اسارتآرتام در 
توانست حرکت مانده و نمیکرد. خون در بدنش بیو پایش را حس نمی دست

درست فکر کند. در یک لحظه ابدی سرما به مغزش هجوم آورد و او هدف خود را 
ها گم گم کرد. مرگ را جلوی چشمان خود دید و خود را باخت. بعد روح او در سایه

 ه کرده بود بیرون زد.شد. صداهایی نامفهوم از میان مه سردی که مغزش را احاط
اش کوتاه او را به طرز مبهمی به یاد سرگذشت که طنینصداهایی گنگ و بی

کرد. با گذری تند از جلوی چشمان تارش عبور می ،انداخت و لحضاتی از زندگی
صمدی با صورت خون گرفته،  کمیلهای زیبایشان، چهره باتیس و آیدن با خنده

و قدیمی، جدیت دکتر کاظمی و همه خاطرات تلخ  پیرمرد داغ دیده حصارهای کهنه
  داد.الوقوعی را خبر میو شیرین دنیای ناآرامش که نابودی قریب

آخر بیداری خود را سپری  لحظاتو به تاریکی عادت کرده بود.  چشمانش
که هیچ  سایر زندانیان و شد کیووهای کش و قوس و پیچ و تابکه متوجه  ،کردمی

و همه با هم به باال و  رار نداشتند و همنوای بی صدایی کیوو شدهآرام و قکدامشان 
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ها برای پریدند. حرکات دست و پایشان نشان از همراهی و همدلی آنپایین می
 بود.  تشویق به زنده ماندن

اعماق ذهن خسته و در  را ایتازه امید دید وها را وقتی همدردی آن آرتام
را که گرمایی نامحسوس در آنان جریان داشت و  انگشتان پاهایش اش یافت،زدهیخ

، به حرکت درآورد و گرمایش را به های یخی بودآخرین مقصد سرما و پوشش
بدن  و به زورها منتقل نمود. روی پاهای خشکش ایستاد، لبانش را تکان داد ساق

 زندانی را از جای خود بلند کرد و زیر کتف او را گرفت تا با هم به راه مثل چوب
 رفتن ادامه دهند.

های متورم و گذشت سپری شد و رگکه اصالً هم سریع نمی چند ساعت دیگر
دیگر چیزی به اتمام سرما  جنباند.میای از حیات را در خود ها ذرههای کبود آنناخن

مضطرب ها از هوش رفته و به زمین افتادند. همه زندانیان نمانده بود که هر دوی آن
اما هنوز  .از کار افتاد یر و آن زندانی بودند. بالخره سیستم سرمایشحال دکت و نگرانِ

کرد تا این مانده بود. کیوو فقط دعا میباقی های سلول بدو ساعت به باز شدن در
 دو ساعت را دوام بیاورند. 

های باالی سرشان باز شد و نور بالخره ساعت به هشت صبح رسید، درب
ها را در بر گرفت. آن ن نورگیرها به درون سُر خورد واز میا تازه طلوع کرده دخورشی

های ساختمان زندان به جایگاه خود در سطح زمین رفت و استقرار یافت. درب
ها دویدند. و هر کس یک ها باز شد و همه زندانیان پتو به دست به سمت آنسلول

دان و در محوطه و زندانی را به بیرون زن آرتامانداخت. چند نفر پتو به روی آنها می
. کیوو دستان یخ زده گردددمای بدنشان متعادل  ،، تا زیر نور آفتابمنتقل کردند

را در دست گرفت و نبض ضعیفی را احساس کرد، که باعث امیدواری او شد.  آرتام
ها به هوشیاری اندکی رسیدند، و همه از زنده آن خوشبختانه ساعتی بعد هر دوی
 ماندنشان اطمینان حاصل کردند. 
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زندگی دوباره بازگشته  و انداخت. نگاهیدکتر چشمان تازه باز شده  به زندانی
بازتاب تصویر  .دانستمیخود از زمستان ناعادالنه مرگ را مدیون گرمای وجود او 

و او را به  کردهی تمام دنیا در دلش زنده امیدی به بزرگ متحرکش در چشمان دکتر،
زبانش به سخن . ساختهای روزگار مبدل ستونی محکم و استوار زیر بار سختی

گفتن توانا نبود و راه گلویش را سدی یخی مسدود کرده بود. با هزار زحمت بالخره 
ای را با شدت از سینه عبور دهد و سد یخی سر راهش را بشکند: توانست جمله

 ((.را نجات دادی مننون که مم))

سرمای درونش را از بین برده  نجات جان یک انسان، که شدت خوشحالی آرتام
 ((.بخندی زد و گفت: ))نامت را نگفتیبود، ل

اعتنایی شب گذشته پایین انداخت و انی سرش را به نشانه خجالت از بیزند
 ((.))براهام: گفت
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براهام یک نابغه تمام عیار در تشخیص افکار و اذهان دیگران بود. او با تفکیک 
خواند. توان ، افکار آنها را میافرادهای جمالت و استخراج کلمات از صحبت

کالم شود تا هم کسیتشخیص حرکت بعدی هر کسی را داشت و فقط کافی بود با 
م دیگران رازهای نهفته درونشان پروراند. از حرکت چشبداند چه فکری را در سر می

از راه رفتن و تحرک شخص مقابل نقاط ضعف و قوت او را کشید. بیرون میرا 
با این که جانش را نجات  آرتامکرد. او در همان لحظه احساس کرد که شناسایی می

داده، هنوز به طور کامل راضی نشده و فکری برای خوشحال کردن او و دیگران در 
نوعانش را داشته باشد و کمک به هم توانتر از آنی بود که مقام او پایین اما سر دارد.

 آدابی به این زیبایی را زنده نگه دارد. 

از او خواست که بیشتر از این خودش  هایی را متوجه او ساخت وبراهام سرزنش
بزرگترین خدمت را به  کلینیککه با طبابت در  چرا را برای زندانیان به خطر نیندازد،

پس از ناامیدی  دلهره درونش را احساس کرد و ،اما از حالت چشمانش کند.ها میآن
با لحنی  آرتاماز او خواست تا حداقل او را در جریان کار قرار دهد.  از بازداشتن آرتام،

که در ازای خواهد با رئیس زندان صحبت کند آرام و بریده بریده پاسخ داد که می
های خود تماس گیرند و اجازه دهد تا با خانواده نبت در کلینیک، به دیگر زندانیاطبا

به او  با بدبینی سرش را تکان داد و براهام ها اجازه مالقات دهد.در نهایت به آن
گفت که هرگز چنین چیزی امکان ندارد. این زندان بسیار امنیتی و پنهانی است، که 

شوند. و جزء بسته تا نزدیکی زندان آورده می سربازان با چشمانبرخی از حتی 
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وبایل ای اندک، کسی از مکان این زندان اطالع ندارد. تماس تلفنی فقط با معده
 رسد. ای امکان پذیر است، و او هیچ وقت به هدفش نمیماهواره

 در همین حال و هوای صحبت بودند، که دو سرباز با حالت عصبانی به سمتشان
خواهد شما را رئیس می)آلودی فریاد زد: )ها با صدای بلند و خشمآن . یکی ازآمدند

ها را به زور به سمت ساختمان ببیند((. و با اینکه هنوز حال نامساعدی داشتند آن
 اداری کشاندند و به اتاق رئیس بردند. 

دروغین از جالل و  ماجراییاش ایستاده بود و رئیس این بار هم در جلوی آینه
رؤیت ولی به محض  نمود.کرد را ستایش میرا که آینه برایش تعریف میجبروتی 

ای از میدان دید آینه با خشمی به سان رعدهای شکننده تصویر دو زندانی در گوشه
  اش را در دیدگان آنها نشاند.برگشت و چهره برافروختهبا اوقاتی تلخ  و درختان

شخصی در بین  یحتملکه  ها مطلع شده بود؛یشب آناز کار د که رئیس
تیرهایی زهرآلود را به سوی  با لحنی بسیار تند و زننده داده است، خبرزندانیان به او 

گفت که از او انتظار چنین رفتاری را نداشته است،  دکتربه  کردار آنها روانه ساخت و
اند. پس بدون شک که بسیار اهمیت دارند را زیر پا گذاشته ،ها قوانین زندانو آن

توانست این برخورد تند که میاما  در راه است.ازاتی سنگین به ویژه برای براهام مج
ترساند و گاهی باشد، آرتام را نمیبیشتر شبیه به مه رقیق گذرایی در نور ضعیف صبح

، که او هیچ حقی ندارد که کسی بدهدپاسخش را  موجب گشت تا با لبخندی مؤدبانه
کند. و با امکاناتی که در دانیان به راحتی ظلم میرا مجازات کند در حالی که به زن

سازد. او تهدید کرد که اگر دهد، ظلم و ستم خود را پنهان میاختیارشان قرار می
 کند.هایش را عملی نکند هرگز در کلینیک او به بیماران زندان رسیدگی نمیخواسته

  اک خویش سیرابش گرداند.بیاموزد و از ادربه او در واقع او آمده بود تا چیزهایی را 

های محکمش ایجاد شد. و رئیس زندان با شنیدن این حرف، لغزشی در صحبت
های او با حالتی که کسی از ترس درونش با خبر نشود، خواستار شنیدن درخواست

های خود بدون معطلی از او خواست تا به زندانیان اجازه دهد تا با خانواده آرتامشد. 
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اجازه مالقات  هاآنها بدهند. و حتی به سالمتیشان را به آن صحبت کنند و خبر
ناشی از  که پی رئیسدرو پی بم هایندهخ مکثی کوتاه و معنادار و دهد. اما با

 . ، مواجه گشتپیچیدها به خود میاز شدت آن بود ونعشگی بیش از حد 

ی که ااش نه تنها ظاهری بلکه در فطرتش موجود بود، به گونهگریوحشی
او گفت که این بار از سر  استهزاء به به .برایش اهمیتی نداشت آرتامخواسته 

های خود را کمی گذرد اما دیگر تکرار نشود. و همچنین خواستهتقصیراتشان می
تر کند، چرا که صد سال است کسی از وجود این زندان با خبر نشده است و منطقی

 هرگز نخواهد شد. 

با دنبال کردن  را برداشته بود، براهام اتاقاش تمام قههدر حالی که صدای قه
در حرکات و  خاص متوجه موضوعی ردی از نگاهش که گویاتر از کلماتش بود،

 شد.کرد و گویی درونش داشت ذوب میاش گرمایی را منتشر میچهره رفتارش شد.
، که با انداختصندوق کنار میز خودش نگاهی میاو هر چند ثانیه یک بار به گاو

نشان  به براهام وحشت را اشدرخشندگی شد وفراختر می دیدن آن چشمانش
 او راچهره صندوق برای رئیس وجود داشت که نقطه ضعفی در آن گاو داد. قطعاًمی

 . ساختمی هایدگرگون دستخوش

خواست که دیگر ادامه ندهد و آنجا را ترک کنند. پس از بیرون  آرتامبراهام از 
که متوجه چه موضوع مهمی شده  از ماجرا آگاه ساخت و گفتاهام او را بر ،آمدن
اگر در خاطرت باشد؛ رئیس بعد از )و به منظور توجیه کردن آرتام گفت: ) است.

ای مکث کرد و بعد خندید و پاسخ داد. و این یعنی او شنیدن درخواست تو، لحظه
دکی در ذهن خود به بررسی گیری در این مورد اختیار تام نداشته و انبرای تصمیم

پیشنهاد تو از نظر کسانی که اختیاردار اینگونه از موارد هستند و او را در این جایگاه 
اگر او خود در جایگاه تصمیم  اند، پرداخت. و در نهایت به پاسخ منفی رسید.گماشته

بایست در همان لحظه و با توجه به شخصیتی که دارد، پاسخ خیر قرار داشت می
داد. چون هیچ دلیلی برای پذیرش خواسته تو وجود نداشت. از طرفی را می خود
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وقت او به گاوصندوق کنار دستش بیانگر موضوعی مهم بود که های وقت و بینگاه
  ما باید از آن استفاده کنیم.((

به آن  دید، چون هیچ راهی برای دسترسیامیدی را در این مسأله نمی آرتاماما 
که ناگهان  نداشت، پس تالش برای انجام این کار را بیهوده خواند. صندوق وجودگاو

به یاد کیوو افتاد که روز اول در مورد طراح اصلی زندان برایش گفته بود که در 
تواند راهی را برای رسیدن به اتاق رئیس، به می نجا زندانی است. و به احتمالهمی
 ها نشان دهد. آن

 از او خواست تا طراح زندان را به او نشان دهد. به سراغ کیوو رفت ومهابا بی

فایده ، صحبت کردن با طراح را بینقشه آرتام و براهامبعد از اطالع از کیوو 
و بیشتر وقت خود را در انزوا  دزچون او هیچ وقت با کسی حرف نمی خواند.

که روی یکی از هایی باریک، الغر با شانه . با این حال به شخصیگذراندمی
 سینه نشسته بود و با دست چپ خود زانوهایش را به ی انتهای محوطههایمکتن

 . ، اشاره کردجویددست راست خود را می سبابهانگشت  چسپانده و ناخن

رفت و سالم کرد. اما جوابی  گیر بود،که مردی گرفته و گوشه به سمت او آرتام
 از حضور کسی در آن حوالی ایتینارض هایبا اینکه نشانه نکرد و اعتنایی نشنید. ولی

نشست و شروع به حرف زدن کرد. طراح حتی در کنارش  اش هویدا بود،در چهره
متوجه شنید و حتی هایش نمی. انگار گوشنمودنگاه زیر چشم را هم از او دریغ 

هر کاری کرد تا  شتوجه به رفتار ناشایستبیباز هم  آرتام. بودحضور او هم نشده 
پیشنهاد خودش را به او داد، و تضمین کرد که اگر  و صداقتش را به او نشان دهد.

اش ارتباط برقرار کند. اما ای نزدیک با خانوادهتواند در آیندهها کمک کند میبه آن
و  شداعتنایی او هم بیشتر میزد، بیآرتام بیشتر حرف میگذشت و هر چه بیشتر می

آرتام از . تا اینکه دادشی را برای خروج از دنیای درون خود نشان نمیکمترین تال
 امید شد و از روی نیمکت برخاست. یاری او نا
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های گردان دورتادور چند قدمی را بیشتر دور نشده بود که نگاهش به برجک
هر یک جوانی  بهرا خالی کردند و  هابرجک ،محوطه زندان افتاد. سربازان

جوان  نپسرا. شد و استقرار یافتسیما و تفنگ به دست وارد پوش، خوشخوش
این حالت عجیب بردند. خندیدند و در حالتی خوش و سرمست به سر میبلند میبلند

و  کرد خطری ناشناخته اوو تغییر وضعیتِ یکباره، آرتام را نگران کرد و حس می
 سایرین را در بر گرفته است.

اند تا شان سر رفته. آمدهدان هستند. حوصلهپسران رؤسای زن)سربازی گفت: )
 قدری خوش بگذرانند.((

شود در این زندان دور افتاده و در زیر برای آرتام سؤال بود که به چه شکل می
یکی از  خراشی ازفریاد جگر گذرانی کرد، تا اینکهاشعه سوزان نور خورشید خوش

. فردی دیگر ، بلند شدبه خود پیچیدروی زمین افتاد و از درد بر دلیل بی که زندانیان
 ای سوزناک سر داد.نالهبه همین شکل با صورت به کف حیاط فرود آمد و 

که  دریافت که همان افراد غیر نظامی پس از سیری به دنبال دلیل،آرتام 
های پالستیکی، زندانیان را هدف با گلوله فاسد بود، از ابتدا تا انتهاافکارشان 

 کنند.خود آنان را شکار می ظنگیرند و به می

ای از محوطه، سربازان، مردی قوی هیکل از زندانیان را که شدیداً در گوشه
ورزید، همانند گاومیشی عاجز در جلوی شلیک آنان استقامت می کرد واعتراض می

ای ها گیر افتاده، دوره کرده بودند. و هر یک ضربهای از گرگاز دفاع که میان گله
جستند. تا جایی که دیگر از پا افتاد و روی زانووانش ند و به عقب میزدکاری می

 بغضی را در گلوی همه جمع کرد.های سرازیر شده از چشمانش نشست. برق اشک
 زدند.ها بودند که او را لطمه میرسید و تنها گرگکسی به دادش نمی

فرصتی  که صبر کرد و در برق الهامی که به ذهنش رسید، به خودش آمدآرتام، 
 راف چرخاند واطسرش را به د. ور شودست دهد تا بتواند به طرف سربازان حمله

 او را با مهارت جنگی که داشتیکی از آنها را تنها دید بی معطلی و که ای لحظه
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های با وجود بارش شالق براهام و کیوو به یاری او شتافتند و .نقش بر زمین کرد
. و به میان جمعیت چنگال سربازان بیرون کشاندند ، مرد اثیر شده را ازدرپیپی
 . روانه ساختندشمار زندانیان بی

کشیدند و کردند، نوشیدنی سر میپدران این موجودات کثیف از دور نظاره می
ریاست یکی پس از دیگری خود  زشتهای تمامی جلوه زدند.آور میلبخندهایی شرم

شنیدند و و ضجه مردان ستم خورده را نمیانگار صدای فریاد  ساخت ورا نمایان می
اند دیگر. در این سن و سال جوان)گفتند: )بار به یکدیگر میگویی به طرزی رقت

خواهند خوش بگذرانند. امروز عطش خود را خاموش کنند بهتر است باید هر چه می
  شود. ما هم در جوانی همین طور بودیم.((رفته آتششان سرد میتا بعد. رفته

گذران از زندانیان موجب گشت تا مردان خوش مدتی گذشت و همهمه و آشوب
الی گرمای هوایی که آرام آرام در البه آرتام ادامه برنامه خود صرف نظر کنند. و

متوجه  کرد. چند باریداد به زندانیان زخم خورده کمک میجای خود را به خنکا می
. طراح ساخترا وادار به برگشتن ، که او شد در پشت سرش های گرمیحرارت نفس
جرأت و جسارتی که در  با عصبانی بود، بی سر و پاهاسیار از کار آن زندان که ب

باید به یک جای )صدایی مخلوط به خشم و نگرانی گفت: ) و با وجودش نهفته بود
 مان را نشنود.((هایامن برویم تا کسی حرف
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های اندک دور طراح سته، با فاصلهای از محوطه تیم معترض و برخادر گوشه
های او را بشنوند. ، جمع شدند تا صحبته بودزندان که خود را حکیم معرفی کرد

که منطق آن در نهایت او را  ،شد گذشتکه در سر آنان می ایحکیم پیگیر نقشه
. براهام از او خواست تا راه ورود به ساختمان اداری برای کمک کردن متقاعد ساخت

 . حکیمکند تشریحهای هشدار دهنده تا درون اتاق رئیس زندان را و گذر از سیستم
شروع به  داند،با اطمینان به اینکه او تنها شخص موجود است که نقشه زندان را می

یتی و مجهز به زندان بسیار امن)کرد: ) آنالعاده شرح و تفکیک ساختار خارق
دهند. در ای را هشدار میهای حسگر حرارتی است که وجود هر گونه جنبندهسیستم

یک دریچه استتار یافته با کف زمین وجود  ،سمت چپ درب ورودی ساختمان زندان
مرکز آن با کلمه دیوار مشخص شده است. در  ،فونت بسیار ریزیک که با  ،دارد

صد کیلو گرم به مرکز آن و روی کلمه دیوار،  صورت وارد کردن نیروی برابر با
کند و کف زمین متمایز میی چند سانتیمتری به سمت باال از دریچه خود را با جهش

باز کرد. زیر آن دریچه  باال کشید و توان با استفاده از یک اهرم آن رابه راحتی می
ساند. ورای رزرد رنگ می که شما را به یک در خوردمیبیست پله به سمت پایین 

طرف چپ شما را به راست و چپ راه دارد.  طرفکه به  است تاریک آن در راهرویی
کند و طرف راست پس از دو انبار انباشته از ابزارآالت و مواد گوناگون هدایت می

در انتهای آن بعد از پشت سر  .رساندپله میگذشت هزار متر، شما را به یک راه
رسید. پشت آن در سالن به یک در قرمز رنگ می گذاشتن سیصد پله رو به باال
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اصلی ساختمان اداری وجود دارد. اما شما بدون از کار انداختن سیستم هشدار هرگز 
نقطه مقابل  دقیقاً سیستم امنیتیمرکز کنترل توانید به آن درب نزدیک شوید. نمی

ون یک جعبه در ،دبار که در طرف چپ راهرو قرار دارآن در قرمز رنگ و میان دو ان
چهل اینچی  صفحه نمایش لمسیسیستم با یک متر مکعبی تعبیه شده است.  ده

پیچیده و گیج کننده دارد، که شما بدون توجه به آن منویی کامالً  شود کهکنترل می
باید پسوورد آن را پیدا کنید و پس از آن دکمه سبز رنگی که در منتها الیه سمت 

ود دارد را فشار دهید تا سیستم از کار بیفتد. البته جعبه و در ارتفاع دو متری وج چپ
چون زمان بسیار کم است، شما باید دو گروه تشکیل دهید و یکی به سراغ سیستم و 
دیگری به سراغ هدف اصلی خود بروید. اگر شما به دویست متری درب سالن برسید 

پس امیدی برای بازگشتن نخواهید داشت.  یگرد و هنوز سیستم از کار نیفتاده باشد
شما برای غیر فعال کردن سیستم باید شخصی را پیدا کنید که در کار خود خبره 
باشد و در اسرع وقت کارش را به اتمام برساند. بعد از موفقیت در این امر شما 

سربازان ساختمان اداری به هیچ وجه شب را  چرا که .مشکل دیگری نخواهید داشت
که از غیر ممکن بودن ورود یک زندانی به آن بخش اطمینان  چوندهند ست نمیپ

  دارند.

دهد که شما باید با یک درب اتاق رئیس زندان را یک قفل اتوماتیک پوشش می
را جدا کنید. ده  قرار دارد سمت راست درب که در شی نوک تیز دریچه جعبه کنترل

د کرد و باید رنگ سفید را با رنگ آبی های مختلف را مشاهده خواهیسوکت به رنگ
ای را که دارید جا کنید تا درب به مدت پانزده دقیقه باز شود. شما باید هر برنامهجابه

در این مدت کم به پایان برسانید در غیر اینصورت الگوی باز کردن درب تغییر 
سیستم  اگر شود وبه طوری که فقط با کلید کارت مربوط به خودش باز می ،کندمی

ای را از ای را پس از تغییر الگو احساس کند، گاز سمی و کشندهحضور موجود زنده
و در صورتی که از آنجا خارج  گرداندمی ساطعهای مخصوص خود به بیرون دریچه

 . نشده باشید جانتان را از دست خواهید داد
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نامه شما را برتوانند که میبگردید  قابل اطمینان اکنون باید به دنبال اشخاصی
 .((پیش ببرند

توانست او را از هدفش که هیچ یک از این خطرات و احتماالت نمی آرتام
منصرف کند از کیوو خواست تا در بین زندانیان کسی را که توانایی رمزنگاری 

و  در مورد چنین شخصی . کیوو که قبالًرا پیدا کند و قابل اعتماد باشد، ردباالیی دا
در میان زندانیان شایعات زیادی را شنیده بود سعی کرد از  بدیلشهای بیمهارت

که توانستند با او ارتباط برقرار کنند مالقاتی را ترتیب دهد. طریق دوستانی که می
 دیدار کند. بالخره بعد از گذشت دو روز توانست با او

ه به او نسبت اش به حدی بود که خصوصیاتی را ک. جوانیبود پریامنامش 
عقل و خردی که از او شنیده بودند به نظر دور از  دادند از سنش بعید بود.می

های دولتی به جرم هک سیستم آمد. اما حقیقت این بود که همین جواندسترس می
در احاطه  . کیووبردها به سر میگشته و در زندان نابغهمحکوم  حبسسال  سهبه 

با  و از ماجرا باخبر ساختاو را  ده بود سرانجامشک و دو دلی که به جانش افتا
ها را یاری از او خواست تا آن توانست در کالمش بگنجاندحداکثر احترامی که می

به هیچ وجه حاضر به کمک  پریاماما  ای گرانبها سهیم گردد.و در تجربه کند
ستراتژی در برابر ا مشکل دیگران. و به خواسته او پاسخ قاطعانه خیر داد شدنمی

هیچ  که ،گرفترا در نظر می یش اهمیتی نداشت و فقط منافع خودبرا مقاومت او،
 از مدت محکومیتش کاسته شود.  تاوقت در زندان مرتکب اشتباه دیگری نشود، 

عدم همکاری تنها  و از بازگشت آرتامنزد  و شکست خورده وا داد و امیدکیوو نا
 که رفت با قلب و اراده مصمم آرتام. گفت، دها کمک کنبه آن توانستکسی که می

او از دلیل اصلی این  به آگاهی رساندنشاید بتواند با تا خودش با او صحبت کند 
 او را متقاعد کند تا نظرش را تغییر دهد.  ،هدف
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نشسته  روی نیمکت در حال افول ای از زندان رو به آفتابدر گوشه و تنها پریام
و سپس  ایستاد صدا پشت سر اوبا حضوری ساکت و بی رفت و به طرف او آرتام .بود

ای مأیوس کننده و با صحنه اناو ادامه داد. ناگه پیش رویبه حرکت خود تا 
اش ای از غم را بر چهرهبسیار آشنا را دید که سایه شخصی بار روبرو شد ومصیبت

را به  آرتامکرد. او ویروس بود. همان کسی که تمام تالشش را کرد تا  استوار
با چشمان درخشانش و با تمام غم و دلنشینی که داشت  اودانشکده پزشکی بفرستد. 

خاطرات شبی بارانی که همچون پتکی آهنین بر سرش  یادآور خاطرات گذشته شد.
 فرود آمد.

دلیل  و با لرزشی هراس آور که به جانش افتاده بود بسیار شوکه و متعجبآرتام 
ها و انجام که متوجه شد چند روز بعد از جدایی آن ؛دان پرسیدحضور او را در این زن

شود و اکنون نزدیک به دو سال است ویروس دستگیر می ،آن عملیات غیر ممکن
 برد. که در این زندان به سر می

ف اهداو  هاقربانی خواسته با تمام وقار و متانتی که داشت آری! شخص دیگری
را در این زندان  عمرشاز  بخشیکه است  اشدنیو مدتی جبران ن .شده بودآرتام 

چهره  که فرسا بودو طاقتدهنده آزار  آنقدر این برایش .گذراندمیغیر قابل تحمل 
 با کف دست که رنجور ساختبه حدی قلبش را  وبه خود گرفت  آرامش اندوهی
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عاقبت  ،و این .الی انگشتانش سرازیر شدچشمانش را پوشاند و قطرات اشک از البه
  مهابا و عجوالنه به سراغ خطر رفتن است.بی

نقش خبری قانون از زده کرده بود بیها را شگفته آنچیزی که بیشتر از هم
را شناسایی کرده ولی در  پریام بوددر این ماجرا بود. چگونه ممکن آرتام  پررنگ
با این که  انیز از این مسأله در حیرت بود که چر پریامدانند. چیزی نآرتام مورد 

از او آرتام تا کنون کسی در مورد  ،بودند برای آنها آشکار شدهاطالعات ثبت شده 
کنجکاو کرد که موضوع  ها راها آنموارد و ناهماهنگیهمین . چیزی نپرسیده است

شد چون موضوع هر چه که بود به رئیس زندان مربوط می تواند باشد.اصلی چه می
او از همه زندانیان و دلیل حصر آنها اطالع کامل داشت. پس به احتمال قریب به 

همین سبب شد صندوق مورد نظر بود. وقوع جواب تمام این سواالت در همان گاو
را تغییر  نظرش بار دیگر برای پی بردن به پاسخ این معمای پیچ در پیچ پریام که

و دارد. و به آنها اطمینان داد که موانع را به بهترین شیوه ممکن از سر راه بر می دهد
 همه را فراخواند و ،گرفتبرای عملیات خود که امشب باید صورت میآرتام  بعد

که تمام ذهنش را برای خالصی از  کرد های درخشانینقشه ریزیشروع به برنامه
با توجه به مدت )و وظایف هر کدام را برایشان شرح داد: ) .بند دیوار پر کرده بود

باید در کمتر از تمام فرآیند پیش رو  ،هاب سلولزمان بسیار اندک تا بسته شدن در
ای را باید صبر کنیم تا ساختمان اداری را به طور چند دقیقه یک ساعت اتفاق بیفتد.

برای  را شخصی با وزن زیاد کامل تخلیه و کارکنان آن زندان را ترک کرده باشند.
های زندانیان را باید به هم گره بزنیم تا الزم داریم. تمام مالفهباز کردن دریچه 

. پس از رسیدن به بسازیمطنابی محکم و مطمئن برای پایین رفتن و باال آمدن 
روید و باید در سریعترین و حکیم به سمت سیستم هشدار امنیتی می پریامراهرو 

. من و کیوو نیز به سمت ساختمان حرکت سیستم را از کار بیندازیدزمان ممکن 
مانیم. کنیم تا از امن بودن مسیر اطمینان پیدا کرده و در آنجا منتظر شما میمی

باشید و  غیر فعال کردهرسیم شما باید سیستم را وقتی به درب ورود سالن اصلی می
هم باید رمز گاوصندوق را  پریام با تمام سرعتی که دارید به سمت ما بدوید چرا که
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پیدا کند. و بعد از دسترسی به محتویات درون آن خیلی زود باید محل را ترک کنیم 
یم و در کمترین زمان ممکن به حضور در آنجا را نیز از بین ببر و شواهد

یک شب دیگر را در  و باید دشونمیدرها بسته  وگرنه یا هایمان باز گردیمسلول
در تمام این  .خواهیم افتادجه زیر صفر بگذرانیم یا در طول مسیر گیر در صدسرمای 

مدت براهام باید در زندان بماند و او اوضاع آنجا را زیر نظر داشته باشد و در صورت 
  ((احساس خطر خود را به ما برساند و اطالع دهد.

تجمع همه در حیاط زندان پخش شدند تا سربازان به  ،ریزیپس از پایان برنامه
که خورشید آرام آرام از پشت دیوار غربی به  بعد دقیقهآنها مشکوک نشوند. چند 

زندانیان به سمت ساختمان  آالرم پایان روز به صدا درآمد، سمت پایین سٌر خورد و
ها مستقر شدند. پس از اینکه ساختمان مربوط به خود حرکت کردند و در سلول

براهام  .آمدندنفر گرد هم  پنجهر  بسته شد،های آن ر زمین رفت و دربکامل به زی
یکی آنها را و یکی ها پرداختبه جمع کردن مالفه که قصد همراهی آنها را نداشت

دست به کار اجرای همان طور که از قبل تعیین شده بود  سپس و به هم گره زد
به و در نهایت  .ریزی آن صرف نکرده بودندای شدند که مدت زیادی برای پایهنقشه

برد. و بعد هر گروه در امتداد تنگراهی رسیدند که آنها را به مقصدی ناپیدا می
 تاریکی، مسیری در جهت مخالف را در پیش گرفتند.

رفت، آرتام بلند و تاریکی که به سمت ساختمان اداری می مسیر داالندر طول 
با هم  دند،در حالی که کامالً در تاریکی حل شده بو و کیوو آهسته و سرگرم کننده

سیاهی آنقدر زیاد بود که گهگاهی حس بینایی دیگر کارگر نبود و  کردند.صحبت می
حالتی نگران و  کیوو کردند.مسیر استفاده می پیدا کردنباید از حس المسه برای 

آن را در میان ظلمت و تاریکی  ،کوشید با حرف زدنمضطرب را در رخ داشت. و می
های درمانی بگوید تا خواست تا برایش از روشآرتام می راه، پنهان سازد. بیشتر از

رو از همه بدون توجه به حساسیت عملیات پیش چیزی را فرا گیرد. و آرتام هم
 زد.دانست، کوتاه و مختصر حرف میچیزهایی که می
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به )گفت: )کیوو نیمی از راه را فقط گوش کرد و بعد با صدایی لرزان و گرفته 
های جهاتی شبیه به علم شیمی است. در ابتدای تاریخ انسان نظرم علم پزشکی از

ها دادند برای درمان بیماریکردند که اجازه نمیجاهل و به ظاهر متدینی زندگی می
 دانستند. می ونداز دارو استفاده شود و آن را نوعی کفر و دخالت در کار خدا

کالو، به جرم ین دحدود ششصد سال پیش یک شیمیدان فرانسوی به نام اتی
 اشنظریهکه  ارتداد بازداشت شد. چون نظرات او برایشان نامقبول بود. در صورتی

هیچ ربطی به تفسیر کتب مقدس نداشت و جایگاه انسان را هم به مخاطره 
بدعت او تنها در مورد مواد و عناصر بود. او معتقد بود که همه مواد از  انداخت.نمی

شوند. دو عنصر آب و هوا و ترکیب آنان با سه ماده جیوه، گوگرد و نمک تشکیل می
بزرگ فرانسوی هم بر این باور بود که  ژان بگن داروساز و ها نظر او نبودنت ،البته این

آمیز . با این همه ابتکار دکالو در نهایت بدعتاندهمه مواد از پنج جزء تشکیل شده
گذارش بودند و ارسطو آن را یونانیان پایهی که شناخته شد چون با دستگاه عناصر

  تصدیق کرده بود، مغایرت داشت.

دانی که جدول تناوبی شیمی حدود نود و دو عنصر دارد که در میتو حتماً 
اند. های دیگری ایجاد شدهوجودیتها از مشوند و خود این اتمطبیعت یافت می

خیلی از  آورند.ها را پدید میهای ملوکولخوشهپیوندند و های عناصر به هم میاتم
این عناصر در پزشکی کاربرد دارند. مثالً در بدن انسان چهار عنصر کربن، نیتروژن، 

نسان شوند. فسفر هم برای اهای بدن مدام تکرار میدر ملوکولاکسیژن و هیدروژن 
 بخشد.ای سامان میانهای استخوان و دیضروری است و حیات را در شکل

رود، خون را خونی به کار میکلسیم برای درمان پوکی استخوان و آهن برای کم
ها برسد. گوگرد از اجزای کند تا اکسیژن به بافتکند و کمک میسرخ رنگ می
منیزیم موجب حفظ گردد.  شانشود شکل پیچیدههاست و سبب میاصلی پروتئین

انرژی خورشید را جذب نماید. و سدیم و  ،در قاعده هرم غذایی شود که سبزینهمی
ضدعفونی  ،رمهای الکتریکی اعصاب ما هستند و بٌدار ضربهپتاسیم هم عهده

 ای بسیار قوی است.کننده
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بخش که به پیشرفت علم پزشکی شود بسیاری از این عناصر حیاتباورت می
های گذشته به طور اتفاقی توسط کیمیاگرانی که به دنبال کنند، در زمانمی کمک

ای را ها همه نوع مادهاکسیر اعظم جاودانگی بودند، به دست آمده است. آن
چگاالندند تا به طور تصادفی به کردند و میکردند، تقطیر میسوزاندند، ذوب میمی

زشمند بودند، دست یافتند. موادی ترکیبات مهمی که حتی به لحاظ فناوری هم ار
 چون اسید فسفریک و اسید نیتریک. 

شود که ها یافت میدر میان آن هم رسینیککشنده مانند سم آالبته موادی 
 ((برد.به خواب ابدی فرو می بسیار خطرناک است و انسان را

مات علمی بودند که اصالً متوجه معلو آنقدر گرم صحبت و رد و بدل کردن
اند. اما با این اند و در ناحیه هشدار قرار گرفتهامن عبور کردهنشدند که از محدوده 

در کرد که پریام و حکیم حال هیچ صدای هشداری شنیده نشد و این مشخص می
  اند آالرم خطر را خاموش کنند.موفق شدهآن دنیای بسته، داغ و تاریک 

نیکی را بر وبه درب ورودی اتاق رئیس رسیدند. قفل الکتر هم آرتام و کیوو
که پریام و  اساس الگوی از پیش تعیین شده باز کردند و به درون اتاق وارد شدند

  .از راه رسیدند زناننفس نفسحکیم 

روبروی آینه بزرگ گوشه اتاق برجای ای لحظه آرتام ،به محض ورود به اتاق
گوشه باالی آینه را گرفت و به سمت زمین  ود انداخت.ماند. نگاهی معنادار به خ

و کشید و آن را به هزاران تکه تبدیل کرد. برگشت به دوستانش نگاهی انداخت 
ها را در دلش داد. پستیها را نشان میگویی بود و فقط زیباییآینه دروغ)گفت: )

 کرد تا کسی آنها را نببیند.((پنهان می

هدر داد تا آن ای را برای باز کردن چند دقیقه رفت وبه سراغ گاوصندوق  پریام
  اینکه موفق به انجام آن شد.
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مدارک زیادی در آن وجود داشت که هر کدام سعی کردند مقداری از آنها را با 
اتاق  اتوماتیک خود حمل کنند. دیگر چیزی به پایان پانزده دقیقه و بسته شدن درب

را ترک کنند. همه به سمت درب خروج  آنجااز آنها خواست آرتام نمانده بود که 
به زمین  ر خورد وسٌ دست کیوو ازاطالعات مقداری از حرکت کردند که ناگهان 

 .افتاد. برگشت تا آنها را جمع کند که درب از طرفین شروع به بسته شدن کرد
ک را به مدار .مدارک را برداشت و به سمت دوستانش دوید اما دیگر دیر شده بود

  کرد و درب بسته شد. ابپرت که در ورای درب ایستاده بودند، آنها طرف

ای وحشتناک ایستاده بود، نگریست. که در قابی از منظره آرتام ناباورانه به کیوو
ها و ضربان قلبش سریع شد و عرق مالیمی بر تنش جاری که به موجب آن نفس

تا آن را  کوشیدرب اتاق وارد نمود و ضرباتی را با دست و پا و به شدت به د گشت.
ایستاد و یکی دیگر از دوستان ثمر بود و باید میبه طرفین فشار دهد اما تالشش بی

 .ای از هم نداشتندکه مرگ و زندگی برایش فاصله کردارزشمندش را تماشا می

بدون شک از استنشاق گاز سمی که چند لحظه بعد در هوا پخش که کیوو 
خواست چند نفر دیگر هم به خاطر او برد. و چون نمیلم به در نمیشد جان سامی

را بلند  ی تسلی بخشبا صدای بلند و آغشته به بغض و گریه فریاد ،قربانی شوند
چیزی در این دنیا ندارم که به  دهم برو. منات می، قسمآرتامبروید! بروید! ): )کرد

ادامه دهم. کسی را ندارم که منتظرم باشد. همه را فدای من  خاطرش به زندگی
های دوستی با تو هرگز مرا نرنجاند و تو تنها کسی بود که عاشقانه به حرفنکن. 

. تو تنها دوست و تنها دلخوشی من در این مدت بودی. لحاظاتی را من گوش کردی
  وم تا مادرم را ببینم.((رمی ! خوشحال باش،آرتام که با تو بودم برایم لذت بخش بود.

پیچید و به سرعت محو صدای فریاد کیوو در حالی که در محیط بسته اتاق می
زده رسید که با چشمان گشاده و حیرتگشت، با شدتی اندک به گوش آرتامی میمی

 به او زل زده بود.
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محکم های بغض گلویش را را بست و پیستونآرتام راه دید  ،های اشکحلقه
شنید و های عزیزترین دوست دوران اخیر خود را میصدای آخرین نفسد. کوبیمی
از مقابل چشمان خیسش  همچون کابوسی های کیووای تمام رنجلحظهشمرد. می

توانم مردنت را من نمی !کیوو جان)تر به سخن وا داشت: )عبور کرد و او را ناالن
برادر چگونه پر کردی. اکنون تحمل کنم. تو جای برادری که هرگز نداشتم را برایم 

به تو  شود. کیووی عزیزتر از جانم،تلف میجلوی چشمانم  کهرا تماشا کنم  خود
های این سرزمین کم کنم. دهم روزی سایه ظالمان را از سر همه بچهقول می

 ((سالم من را به مادرمان برسان. بخواب عزیزم. آسوده بخواب و

های کیوو را ذره ریهاتاق پراکنده شد و ذرهی در هوای گازهای سمای بعد لحظه
نفس کشیدن را برایش مسدود کند. به دیواری تکیه زد و به آرامی  هپر کرد تا را

داد و کلمات اده تکان میارهایش را بیب، لبروی زمین نشست و خیره به در
د تا کرباز و بسته می به آرامی هایش راپلک کرد.را نجوا می طنینیهوم و بینامف

حرکت روی چهره آرتام ایستاد و دیگر بسته بیچشمانش  لبخند محوی زد و اینکه
  نشد.

اینگونه شد که جوانی ستم دیده با یک دنیا از خود گذشتگی، بار دنیا را برای 
ای سیاه روی دیوار بلند انسانیت کشیده شد و بار دیگر سایه سفر به آخرت بر بست.

 آن را تیره و تار ساخت. و

اصرار زیاد و  همدردی و مالطفت باداد و حکیم که گریه امانشان نمی ریامپ
 تا آنجا را ترک کنند.  ندرا متقاعد کردآرتام 

به طرف درب خروج  ،شدهایی سنگین را که به سختی از روی زمین جدا میقدم
 ستادو دوباره در تاریکی به راه افتادند. آرتام یکی دو بار به قصد برگشت ای برداشتند

تا اینکه  انداختپیکر مظلوم کیوو میبه به پشت سر و  نگاهی ناامیدانهو هر بار 
 از زاویه دید و در پس دیوارهای پیچ در پیچ محو گردید. اش تصویر خفته
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 احتیاطبا  کم از پرتو نور خارج شدند وکم ،به محض ورود به داالن بلند و تاریک
 مسیراز همان اینکه به دریچه ساختمان زندان رسیدند و تا  ها دویدندبه سمت سلول

استقرار های خود سلول در و تر شده بود، برگشتندتر و کوتاهکه انگار آسانآمده 
  .یافتند

های مختلف مخفی اسناد و مدارک به دست آمده را در سلول آرتام قبل از اینکه
ی از آنها نشان از فساد مالی و برخ کند، نگاهی گذارا به آنها انداخت و متوجه شد که

مدارکی دال بر از پیش تعیین شده بودن انتخاب زندانیان برای آمدن به این زندان 
های متعدد به اثبات ناپذیری رئیس را از دزدیبود. و برخی دیگر از اسناد، سیری

 رساند.می

کیوو در اتاق رئیس به این مسأله پی  آشنای با دیدن جسد زندانبانانروز بعد 
از دست دادن آن همه مدرک  به خاطربردند. رئیس بسیار عصبانی و ناراحت 

 حضور دکتر رئیس را از رسوایی، خواستار پیگیری موضوع شد. در این حال سربازی
  .با خبر ساخت برای دیدار با ایشان،

را به وجود  مشکلتواند این او تنها کسی است که می دانست قطعاًرئیس که می
او را پذیرفت. و با عصبانیت شدیدی که تمام وجودش را فرا  سریعاً آورده باشد،

با آرتام سربازن را از آنجا بیرون کرد تا با دکتر به تنهایی صحبت کند.  ،گرفته بود
زا از او کم و وحشتای حق به جانب وارد شد و با لحنی مححالتی قاطعانه و چهره

در غیر اینصورت با ورود اولین سرباز  ،هایش را برآورده کندخواست تا تمام خواسته
دهد. مدارکی که ظلم و فساد به ساختمان زندانیان، تمام مدارک را به آنها نشان می

 داد. اگر سربازان بدانند که رئیس زندان درهای آنها را نشان میو تعرض به خانواده
چه  ،دادشان به آنها اجازه مرخصی میمشروع با خانوادههای ناداشتن رابطه ازای

اگر پی ببرند که او از احساسات خانواده و کودکانشان سوء  ؟اتفاقی خواهد افتاد
مطلوب برایش رقم خواهد اتفاقی بسیار بد و نا قطعاً شود؟استفاده کرده است چه می

 . در نظر بگیردرا آرتام های ی خواستهخورد. پس به ناچار مجبور شد تا تمام
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تر به خاک از او خواست ترتیبی بدهد، تا جنازه کیوو را با شکوه هر چه تمامآرتام 
همچنین به زندانیان اجازه دهد با خانواده خود ارتباط برقرار کنند. و همه  .دنبسپار

که حکم دادگاه شان در دادگاه مطلع سازد تا کسانی آنها را از آخرین وضعیت پرونده
 به نفعشان صادر شده است از این وضعیت رهایی یابند. 

آرتام ای جزء پذیرش پیشنهادات که با وضعیت به وجود آمده هیچ چاره رئیس
های او را مو به مو انجام داد و به زندانیان تعدادی تلفن همه درخواسته نداشت،
ارتباط برقرار کنند و سالمتی  هایشاناز طریق آنها با خانواده تا سپردای ماهواره

های نزدیک کامل خود را به اطالع آنان برسانند. جنازه کیوو را به یکی از سردخانه
مگاهی به خاک سپرده شود. سربازانی را برای فرا اتا آنجا در آر ندبه شهر فرستاد

آخرین خواندن وکالی زندانیان مأمور کرد تا با آنها ارتباط برقرار کنند و آنها را از 
  وضعیتشان با خبر سازند.

این شور و  دادند وفریادهای شادمانی سر می زندانیان بسیار خوشحال بودند و
خود را فدای آنها کرده  جان که بودنددکتر و کیوویی  بزرگی مدیون خود راشعف 

بدانند و پیرو آرتام  مأموربود. این مسأله سبب شد تا آنها بیش از پیش خود را 
  .هایش باشندخواسته

حکیم نیز با همسر سابقش تماس گرفت و او را از جایی و کسانی که پسرش را 
  را پس بگیرد. انش برود و فرزندشداده بود با خبر ساخت تا به سراغبه آنها امانت 

و تمام هم  رئیسنجات همه زندانیان را از بند  فکرآرتام اما این پایان کار نبود و 
که اکنون مدارک و اسامی کامل آنها را در دست  ،ره این زنداندستانش در ادا

کرد تا مدرکی اسناد را بررسی می از بخشیهر شب  پروراند.را در سر می شت،دا
که ناگهان چشمانش به تصاویر و آن پیدا کند. برای نابودی این زندان و مدیران 

افتاده است از آرتام د که برای خو یداد اتفاقات اخیراطالعاتی افتاد که نشان می
را برای استفاده آرتام تا  بوده، و قاضی پرونده شده و نقشه مدیران زندانپیش تعیین 

آرتام اش به اینجا بکشانند. آنها از همان ابتدای کار در جریان اهداف از علم پزشکی
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به توانایی کامل در امر پزشکی صبر آرتام اند اما تا زمان رسیدن و دوستانش بوده
صمدی  کمیلقابل و توانمند را در اختیار داشته باشند. تصادف  پزشکیاند تا کرده
ای از پیش طراحی شده از سوی آنان بود تا مانع رسیدن به هدفشان نشود. آنها نقشه
هنوز به آرتام دانستند که در آن زمان صمدی را به قتل رسانده بودند چون می کمیل

 کند. مبدل نشده و با آمدنش به زندان هیچ کمکی به آنها نمی مطوئنپزشکی 

تک آنها را در گناهی خود و هم مدرک نابودی تکهم مدرک بی ،آرتام اینکهم
کرد تا بتواند این مدارک را به بیرون از زندان و دست داشت. او باید راهی را پیدا می

تصمیم بنابراین جود نداشت. به دست قانون برساند. اما هیچ راهی برای این کار و
تا شاید کسی از آنها بتواند راه  از ماجرا باخبر سازدتمام زندانیان را  روز بعد گرفت
خشمگین و  اما بسیاری از آنها با شنیدن این خبرای برای رهایی همه بیاندیشد. چاره

به  .شده و چون تاب ظلم را نداشتند، کوشیدند تا انقالبی را تدارک ببینند ناراحت
به سر و صدا و شلوغی در و بتوانند  برسد لحظه مناسبمنتظر ماندند تا همین خاطر 

 . بپردازندندان حیاط ز

، صدایشان را در ساعتی بعد آماده برای هر آنچه تقدیر برایشان در نظر گرفته
چند تن از آنها را مورد ضرب  دند.ور شبه سمت سربازان حمله اعتراض بلند کردند و

. درگیری شدیدی بین تصاحب کردند با زور د و اسلحه آنها رادید قرار دادنو شتم ش
شد. بسیاری  زندانیان و سربازان در گرفت که موجب کشته شدن بعضی از شورشیان

سربازان  بعد از مدتی نه چندان طوالنی از زندانیان به ساختمان زندان پناه بردند و
پس از . راندندکنترل اوضاع را در دست گرفته و کلیه زندانیان را به درون ساختمان 

رئیس زندان نتیجه ماند، های دست نیافتنی بیآنکه اقدام زندانیان برای فتح قله
دستور داد تا چند ساعت زودتر از موعد مقرر ساختمان زندانیان را به زیر زمین منتقل 

های آندرو و ایلیا که هر روز در این ساعات به دو سرباز به نام کنند. در این حین
پرداختند، همرا با زندانیان در حصر گیر افتادند و برای های زندان میسرکشی سلول

 اولین بار به زیر زمین رفتند. 
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دور تا دور داد. اعتمادی توأم با هراس از زندانیان میچهره آن دو خبر از بی
صدها مرد خشمگین که طور عجیبی با چشم آنان را تعقیب  اطرافشان را گذر

کرد و گویی هر لحظه منتظر رخ دادن اتفاقی بد از سوی آنان کردند، هراسان میمی
با شنیدن صدای  ،پروراندنداز طرف دوستانشان در سر می ی را کهامید به نجات بودند.

اما قلب زندانیان  ، دود شد و به هوا رفت.شانهای باالی سربسته شدن دریچه
، لبخندی زد و آمد شاننزد آرتامای وارد کنند. تر از آن بود که به آن دو صدمهرئوف

و به آنها اطمینان داد  رفته حالت مؤکدتری به خود گرفت. جلو رفتلبخندش رفته
از  بعد. و با کلمات تسلی بخش آنان را آرام کرد کندکه خطری آنها را تهدید نمی

 تا با او به سلولش بروند و در مورد وضع پیش آمده صحبت کنند. آنها خواست 

های گامرا پذیرفت و  آرتامآندرو که سربازی نسبتاً شجاع و جسور بود دعوت 
. آرتام از های لغزنده ایلیا به طرف سلول دکتر برداشتاستوار خود را در کنار گام

ر آنهاست. آندرو سری را با آندرو پرسید که بعد از اتفاق امروز چه چیزی در انتظا
شورش در این زندان بسیار سخت و طاقت  تاوان)نگرانی تکان داد و گفت: ) حالت

شود. نباید انتظار غذا در زندان به مدت سه روز به سطح زمین منتقل نمیفرساست. 
شوند و ها بسته نمیهای سلولاین سه روز را بکشید. اما در عوض هیچ یک از درب

کند. زندانیان شود و خطر سرما کسی را تهدید نمیسرمایشی متوقف میسیستم 
توانند در این سه روز با هم در ارتباط باشند. آسانسورها نیز در حالت فعال قرار می

دو نفر نیز در این سه روز مهمان شما  ست. مادارند. و هر گونه نقل مکان بالمانع ا
 ((.هد گرفتکه کسی سراغ ما را نخواخواهیم بود چرا 

وم خود در این سه روز معلاز عاقبت نا چشمانش کماکان مواظب بود و ایلیا که
داد و هر دم سرمای وجودش واهمه داشت، تمنای اندکی ترحم را در چهره نشان می

پیچید، بیشتر و بیشتر در میان جمالت و صداهای مبهم که در فضای زندان می
های سرازیر شده بر پشت دست اشک ای طوالنی مکث کرد و بالحظه شد.می

گفت:  ، ملتمسانهرو به زندانیانی که اطرافش را پر کرده بودند اش را سترد وگونه
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کنم من یک دختر کوچک دارم که هر روز منتظر بازگشت من است. خواهش می))
 با من کاری نداشته باشید.((

 و ضعف خود شده بود، که انگار اثیر حقارت با مشاهده حالت نامتعادل ایلیا آرتام
هایشان بروند و خود را برای سه روز سخت به سلول مطیع و آرام از همه خواست تا

که در پیش است، آماده کنند. سه روزی که هیچ هوای آزادی را استنشاق نخواهند 
 کرد و هیچ غذا یا آبی را به چشم نخواهند دید. 

ای از نگرانی او را رار داد تا ذرهایلیا را مورد لطف و ترحم خود ق ، مدتیپس از آن
 که در نتیجه آن ترس ایلیا کامل فرو ریخت و به حالتی تعادل یافته رسید. بکاهد.

داد که بیشتر از ترس، مشکلی دیگر او را ملتهب چهره رنگ پریده ایلیا نشان می
صاف و مستقیم راه  داد.. اطوارش نشان از آرامشی غیرطبیعی میاست ساخته

خیس عرق و غرق در تب بود. چشمانش کبود و گود افتاده و رنگ . رفتنمی
 زد. رخسارش به سفیدی گچ می

 .از موضوع باخبر سازدخواست تا او را  ایلیااز آرتام 

ه بود، همه ایلیا که از سوی آرتام زمینه مطبوعی را برای گفتگو دریافت کرد
و ای در دل نداشت را از خود دور نمود. دیگر واهمهاحساسات منفی و مخرب 

اش دستخوش تحولی تازه توانست نظم و استحکام خود را به دست آورد. چهره
گشت و خیال روبرو شدن با مرگ که ساز و کار فکرش را در هم ریخته بود را از سر 

بود، آگاه بیرون ریخت. چندی بعد آرتام را از بیماری خود که ابتال به تومور مغزی 
شریک  را در سکوت معنادارشو آرتام  ؛ای لب از سخن فرو بستکرد و لحظه

 .ساخت

حالت نامتعادل او از سردرد شدید و ناشی از تومور مغزی بود. سرطانی که مغز را 
خورد و باعث تاری دید، کاهش شدید شنوایی و ایجاد اختالل در راه ذره میذره

یی کوبنده در محدوده میان دیوارهای جمجمه سر که هاضربه رنج رفتن او شده بود.
 گرایید. رفته به خاموشی میگرفت و رفتهای باال میلحظه
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با شنیدن خبر دردی که به  کرد،های احساسی تبعیت میکه از انگیزه آرتام
اسی آشکار در سرعت بدل به درد خودش شد، بسیار متأثر و ناراحت گشت. برق هر

یستن به این انسان بیمار از حد طاقتش بیشتر بود؛ به رچشمانش درخشید. نگ
شود و ساز میآورد، عدم دسترسی به دارو برایش دردسرخصوص زمانی که به یاد می

 کشاند.او را به سمت تباهی می

تری به خود گرفت. از ایلیا تر و آرامای درنگ کرد و حالت پختهآرتام لحظه
فشار نیاورد و تنها به استراحت بپردازد تا خطری از خواست تا این چند روز را به خود 

سوی بیماری متوجه او نشود. از دوستش آندرو درخواست کرد تا در زمان نبود او که 
کند و در صورت مشاهده  مراقبتمداوای زندانیان زخمی بپردازد، از او قصد دارد به 

 .به او خبر دهدحالت غیر طبیعی و یا بدتر شدن حالش، 

 ثمر زخمی شده بودند، در انتظاری آمیخته با دردکه امروز در انقالبی بی مردانی
بردند تا پزشک بر بالین آنها، جادویی ناممکن را با دستان خالی خلق نماید به سر می

و بدون هیچ گونه امکاناتی آنان را مداوا، پانسمان و تسکین بخشد. اما آرتام تنها 
شان را پاک کند. با ق پیشانی سرخ شدهتوان آن را داشت که با دستانش عر

ای زیبا از دوستی و رفاقت واقعی و ارزشمند که هایی امیدوار کننده و نمونهحرف
 سرشار از احساس و عاطفه بود، روح آنان را تسکین دهد.
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اش به اندازه یک عمر روز بعد که تازه دومین روز مجازات بود و هر لحظه
از ناحیه قوزک پا  روز گذشته رسید که یکی از زندانیان کهطوالنی شده بود، خبر 

برای حل آرتام  .شوددچار شکستگی شده است، درد بسیار شدیدی را متحمل می
چند تکه چوب یا  شکسته آن زندانیخواست برای بستن پای  پریاماز  این مشکل

اما هر رد پریام سری به اقدام فرود آوشیئی محکم را با مقداری پارچه پیدا کند. 
چقدر تالش کرد نتوانست چیزی را که کاربرد کافی داشته باشد را بدست بیاورد. به 

برگشت و از او خواست تا برای تهیه لوازم مورد نیاز بار دیگر آرتام همین دلیل نزد 
در مورد  به سراغ دریچه کف زندان بروند و از طریق آن به انبارهایی که حکیم قبالً

تا شاید وسائل و ابزاری را که نیاز دارند به دست بیاورند.  بزنند سرآنها گفته بود 
که وضع نابسمان چند تن از زندانیان او را به رنج آورده بود، پذیرفت و از حکیم آرتام 

 خواست تا آنها را همراهی کند. 

بار دیگر اما بدون کیوو تصمیم به ماجراجویی و از خود گذشتگی برای آرتام 
به سمت عمقی بیشتر در زیر زمین روانه  پریامو  حکیمبا همراهی  دیگران گرفت و

باز شده بود، بدون ایجاد دردسر توسط یکی از  دریچه به همان روشی که قبالً شد.
باز شد. نور کم سوی سالن تنها چند پله آنها را  ی که وزن زیادی داشتزندانیان

فرو  در ظلمت و تاریکی مطلق که در پیش داشتند را یهمراهی کرد و باقی مسیر
 نمایان ساخت،نما خود را ها درب خروج با یک برچسب شبدر پایین پله. رفته بود
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تر به حرکت خود ادامه دهند و به راهرویی که در نهایت به انبار تا بتوانند راحت
 . برسند ،شدمنتهی می

با آن کنار  آرتام بودند بهتر از تجربه کردهاین مسیر را  و حکیم که قبالً پریام
تا  داشتندسمت جلو گام بربه کورمال کورمالای را در سیاهی آمدند. چند دقیقهمی

بالخره پس از گذشتن  زن سیستم امنیتی از دور نمایان شد.زمانی که چراغ چشمک
با سرعتی بیشتر نسبت به دفعه  پریامو  از آن داالن تاریک به مقصد خود رسیدند

ریزی که خود قفل درب انبار را برنامه را از کار انداخت و حکیمقبل سیستم هشدار 
 . کردبه روی آنها باز  را کرده بود بدون زحمت درب انبار

ای از نور دنیای تاریک حاله شد و فعالهای آن انبار چراغ گشوده شدن درببا 
 تر روشن کرد و پرتو نور کمی جلوتر در میانپشت درب را تا چندین متر آنطرف

 و کور کننده تا مدتی که به آن عادت کردند، زننده بست رسید. نورتاریکی به بن
انباری پر از ابزار به درد بخور را پیش روی خود  آرتام. شان را هدف قرار دادچشمان

انبار عرضی به پهنای  توانست در آنجا پیدا کند.الزم داشت می که دید که هر چه را
هایی پلمپ وسایلی خاک گرفته، کارتن .داشت درازایی نامعلومبیست گام و طولی به 

های مختلف در طرفین هایی پیشرفته و مورد کاربرد در زمینهشده، دستگاه
 هایی چند طبقه قرار داشت. هایی عمیق و باریک در میان قفسهگذرگاه

  بود. الکل مقدار زیادیبرای بردن آن تاکید داشت  آرتام اولین چیزی را که

های ابزار و مواد گام تأنی در میان قفسه با با حالتی سرگردان و مدتی راسپس 
اهان یای پر از گکرد. تا اینکه به قفسهداشت و چیزهایی را جستجو میبرمی

هایی که از شیشه جمع و جور گوناگونِ خشک شده رسید. نگاهی گذرا به ردیفی
ک شده ریز و درشت و رنگارنگ های خشبرخی تا نیمه و برخی تا لبه پر از برگ

همه آنها  هر کدام از آنها داری یک یا چند ماده مؤثر دارویی بودند و بودند، انداخت.
فرآیند پاک شدن، هوا خوردن، خشک شدن و پالودگی را گذرانده بودند و همچنین 

ای را که در بین آنها شیشه رطوبت کافی برای حفظ اثرات مؤثر آنها باقی مانده بود.
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روی آن نوشته بود مهرگیاه را برداشت. شیشه دیگری را در دست گرفت که حاوی 
مامیران که نوعی  زرد و سفید رنگ بود و در حوالی آن مقداری شیره بذرالبنجگیاه 

کنار  نها را روی زمیندانست آکه خود می برای کاری وپیدا کرد  گیاه خشاش بود،
 هم گذاشت.

ترکیب کرد و محلولی جداگانه را ایجاد نمود. سپس با هر یک از آنها را با آب 
شان را گرفت. و بعد مواد به آنها را تقطیر و عصاره ،بکارگیری ابزار و وسایل موجود

ای خالی ریخت. در شیشه را محکم کرد و در شیشه مخلوطدست آمده را با هم 
 بست و در لباسش پنهان نمود. 

به کاوش  ،نگریستنداخ و مبهوت به او میکه فقط با چشمانی فرپریام و حکیم 
روشن شدن برای  ابزار برای یافتن چیزهایی به درد بخور پرداختند والی در البه

آوری شروع به جمع آرتام دوباره .قوه را برداشتندها چند چراغه سلولب مسیر برگشت
اری نبود. ابزشخص م پریامکه هدف استفاده از آنها برای حکیم و  کرد وسایلی

و  ، المپ، ماژیکتیغ، نخ و سوزن، پالستیک، دریل، سیم مفتول، چاقو، زهمچون فر
 ابزارینیز هر یک  پریامرا کنار گذاشت تا آنها را با خود ببرد. حکیم و  مواد دیگری

 رداشته بودند. را که احتمال کارا بودن آنها وجود داشت را ب

ای از زندان یک در گوشه آرتام در همین حال و هوای کاوش بودند که یکهو
آب آشامیدنی زندانیان را در  ،توانست از طریق آنتانکر آب را مشاهده کرد که می

های خالی را از آب پر کند تا آنها را خواست تا گالن پریاماین چند روز تامین کند. از 
خیلی بیشتر از آن بود که توسط سه و وسایل با خود ببرند. اما حجم آن همه ابزار 

تصمیم گرفت برگردد و چند تن از زندانیان را برای  به همین علتنفر حمل شوند. 
 کمک با خود بیاورد. 

برداشت و با سرعت به برای دفاع در برابر تاریکی محض  ها راقوهیکی از چراغ
ها از مشغول پر کردن گالن پریام. چندی بعد که حکیم و به راه افتادها سمت سلول

 از راهروی سمت راست انبار به گوش رسید که گویی صدایآب بودند صدایی 
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صدای محسوس  .شددرب ورودی منتهی میسربازان زندان بود که به  هایگام
  آیند.ها حاکی از آن بود که جلوتر میگام

 عجلهبا  شد،کم داشت به آنها نزدیک میها کمپریام و حکیم که خطر در سایه
عادی تا سربازان به غیر قرار دادندالکل  هایگالن در مجاورتهای پر شده را گالن

تا واقعیت از شکل  ای جاسازی کردندبزار را در گوشهتمام ا بعدبودن آنها پی نبرند. 
آنها نشود. خود نیز سعی کردند در حضور کسی متوجه  اصلی خود خارج گردد و

از انبار مخفی شوند. سربازان از راهرویی که انبار را به منتها  و تاریک ای کورنقطه
کرد، برای برداشتن یکسری ابزارآالت به الیه سمت چپ ساختمان اداری متصل می

پیش  پریامیکی از آنها تا نزدیکی محل اختفای  و به محض ورود انبار آمده بودند.
هایی باریکه شنید.را می به راحتی صدای نفس کشیدنش پریامای که به گونه ،رفت

تابید مدام در اثر تردد آنها ها به اطرافش میالی قفسههای البهاز نور که از روزنه
هوا شد. دیگر صدای تنفس پریام داشت در آن محیط بسته و بیقطع و وصل می

 پی بردن به حضور آنهارا تا قبل از  انمورد نیازش ابزارخوشبختانه  گرفت کهباال می
به در تاریکی راهرو  شانهای پر طنینصدای قدم آرامو آرام. ندو بازگشت ندا کردپید

 . خاموشی گرایید

. تا دست به کار شدندو حکیم پس از اطمینان از دور شدن آنها دوباره  پریام
تا آن  برگشتندو حدود ده نفر از زندانیان به همراه براهام م بعد آرتا ایلحظهاینکه 

که هر یک مقداری از مایحتاج الکل و سایر ابزار را منتقل کنند. گالن آب و  همه
به دست و سینه گرفتند و در راه سیاه به آرتام و زندانیان را بیش از ظرفیت خود 

 حرکت درآمدند.

به ساختمان زندان  فراوان پس از آنکه همگی زیر فشار منزجر کننده و با سختی
های متشکرانه به یاری آنها شتافتند. رسیدند، همه زندانیان غرق در شادی و نگاه

زمان که شب و روز صبح و یشترین خوشحالی را در آن مکان بیچیزی را که ب
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آورد، همان چند گالن آبی بود که با برای آنان به ارمغان می ،عصرش مشخص نبود
  سیده بود.زحمت زیاد به دست آنان ر

زندانیان که تا امروز چنین یاوری را نداشته بودند تا در لحظات سختی به فریاد 
غرق در رویا شده بودند. رویای آزادی در آن مکان  ،آنان برسد، در اوج بیداری

که بیشتر اوقات سبب تحریکات خیال انگیز و تسلط  حزون و سربسته. مکانیم
هایی متعجب در ستارهق چشمان آنها همچون شد. برنان میترس بر تفکر رهایی آ

متقاعد کننده بود. درخشید، که نشانگر شدت و حِدّت و فضایی آسمان بی کسی می
امیدی در زیر سیل نور چشمان آنان زرین و تزئین شده و به سیاهی فضای نا

امیدواری مبدل گشته بود. دیگر سکوت مرگبار گذشته بر اذهان آنان سنگینی 
با این  شد.شان شنیده میما همچنان حالتی از نگرانی در صدای خستهکرد. انمی

را  آرتامشد که حال در میان همهمه زندانیان کلماتی آرام و با احساس شنیده می
با  او و .فرستادمیها کرد و او را با نیروی مضاعف به مدد زخمیمیذوق زده 

 را به صورت سطحی مداوا کند.توانست آنان  به دست آورده بودامکانات اندکی که 

ها بود، آندرو با شتاب به سمت او آمد درگیر پرستاری از زخمی آرتامدر حالی که 
خبری و او را از حال نامساعد ایلیا آگاه ساخت. لحن نگران و لرزان آندرو نشان از 

 درد آلودی داشت.هشیاری تب به سرعت خود را به ایلیا رساند. آرتامبسیار بد داشت. 
بسیار شدیدی که ناشی از مصرف نکردن داروهای او بود تمام وجودش را احاطه 

هایش در ادای و لب قدرت تکلم را هم از دست داده بود ای کهکرده بود، به گونه
امان در سرش بی هایدوباره همان همهمه خفه ضربه .جنبیدصدا میکلماتی، بی

 و .ه بوداعصاب بدنش منتشر گردید پیچید. فشار زیاد درون کاسه سرش در تماممی
 .ه بودبینی کردهمان لحظه اول پیشاین وضع بسیار بد ایلیا را  آرتام

داد، با صدایی که حس دقیقی از ترحم و غم را در خود پرورش میآندور 
توانید او را از این وضعیت نجات دهید؟ شما می)خراشیده از ترس، از دکتر پرسید: )



 سلول

016 

شدت از درد چه  علت ایناین وضع را تحمل نخواهد کرد. بعدازظهر  فردااو حتما تا 
 تواند باشد؟((می

اش با خبر که هم آندرو و هم ایلیا از نقشه طرزیبه  فکری در سر داشت و آرتام
ایلیا در وضع بدی قرار دارد و اگر تا چند )، در مورد مشکل ایلیا توضیحاتی داد: )شوند

. دهدمیجان خود را تحت فشار زیاد از دست  د قطعاًساعت دیگر به بیمارستان نرس
است  باید جراحی شود. تومور یک توده غیر طبیعی در مغز یا کانال نخاع او احتماالً

خیم یا بدخیم باشد. تومور بیشتر اوقات سبب تغییراتی در که ممکن است خوش
ازوها و ها، خواب رفتگی یا سوزش در بشخصیت، مشکالت حافظه، انقباض ماهیچه

شود. برای درمان تومور فقط سه راه جراحی، پرتو درمانی و شیمی حالت تهوع می
برند هر سه راه حل درمانی وجود دارد. البته برای بیمارانی که از وضع بدتری رنج می

های تیره شوند. اما در این مکان بسته و زیر سایهبه صورت ترکیبی به کار برده می
ما باید هر طور که شده او را به بیمارستان منتقل کنیم،  ارد.امکان هیچ یک وجود ند

  ر غیر اینصورت او تلف خواهد شد.((د

هیچ یک از آنان  چند روزدانست این امکان وجود ندارد و تا آندرو که می
ای را بلند کرد و گفت: توانند با بیرون ارتباط برقرار کنند، فریاد کوتاه و دردمندانهنمی

توان از آن خارج شد. آقای دکتر، شما را به خدا این زندان خراب شده! نمیلعنت به ))
رود. مگر حال دهم فکری برای نجات ایلیا بکنید وگرنه از دست میسوگند می

ان همه ما جانش را کنم نگذارید جلوی چشمبینید. به شما التماس میخرابش را نمی
 دهد.((باز دست 

از هر خواست تا  آرتامگر ماجرا بود، از ال نظارهای غمگین حکه در گوشه براهام
آید دریغ نکند شاید آن سرباز جوان بتواند زنده بماند و به که از دستش بر میکاری 

اش که اعصابی فوالدین در این لحظات سخت یاری آرتامزندگی ادامه دهد. اما 
دانست. و می نمود، تنها راه نجات او را جراحی و بیرون آوردن تومور از سرشمی

شد. از آن گذشته این مهم در این مکان آلوده، و بدون هیچ کمک دستی محقق نمی
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تا کنون دست به تیغ جراحی نبرده بود و هر آنچه را که در این مورد آرتام 
 دانست به صورت تئوری بود نه عملی.می

وان رنج های پر از خون ایلیا دل همه را به آتش کشانده بود و کسی تاب و تنگاه
کرد از ها سبب شد تا هر کسی که قضیه را دنبال میاو را نداشت. همین دل رحمی

خواهش کند، کاری برای نجات او انجام دهد و اجازه ندهد این درد او را رنج آرتام 
  دهد و در نهایت منجر به مرگش شود.

 اشت،وجود دپس از اصرار همه زندانیان و رجوع به احساسی که در قلبش آرتام 
برای این عمل  پذیرفت که در همان زندان برای جراحی ایلیا دست به کار شود.

آنها را با فکر قبلی از انبار به  مقداری ازخطرناک ابزار و وسایلی را الزم داشت که 
زندان آورده بود. اما فقط ابزار کافی نبود و او نیازمند یک تیم همراهی و یک اتاق 

سعی کرد همه  دلیلگونه هیاهو و آلودگی بود. به همین عمل پاکیزه و دور از هر 
زندانیان و دوستانش را از فرآیند پیش رو آگاه سازد تا برای کمک به او و ایلیا دست 

های بسیار باالی تراشکاری، من در بین شما به افرادی با مهارت)به کار شوند: )
ها را برای مبدل لخواهم یکی از سلونجاری و خیاطی نیاز دارم. و همچنین می

کردن به اتاق عمل آماده کنید. این سلول باید در شرایطی که سکوت محض بر آن 
حاکم باشد قرار گیرد. سلول را به طور کامل تخلیه و تمام در و دیوار آن را با الکل 

تواند به درد بخورد. ایم که میضد عفونی کنید. برای اینکار چند پیسوله از انبار آورده
ها را ضدعفونی کرده و با چند مالفه تمیز آن را پوشانده و در وسط ز تختیکی ا

تمام دیوارها و قسمت ورودی سلول را پس از ضدعفونی کردن با سلول قرار دهید. 
پالستیک مستور کرده و یک المپ پر نور را باالی سر تخت قرار دهید. با این 

های مورد نیاز را خود آماده بزارشود و سایر اشرایط اتاق عمل برای جراحی حاضر می
برای تیم خواهم کرد. تمامی شما باید در طول عمل سکوت را رعایت کنید تا 

 ساز نشوید.جراحی مشکل
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جراحی نیازمند تجزیه و تحلیل علمی بیمار، کنترل متغییرها و در نهایت  
اندیش و بینی است. عالوه بر همه شرایط مورد الزام، بیمار باید با پزشک همپیش
نیست. او نیز برخوردار از یک  منتر از نقش اهمیتکم ایلیاسو باشد. نقش هم

ای درباره بیماری خود دارد و نظریه دستگاه پردازشگر و تفسیرگر است و نظر و
اگر ایلیا تواند نقش فعال در برخورد با بیماری داشته باشد. بازخورد این نظریه می

کرده، ممکن است احساس راحتی میبخش پیش از این با مصرف داروهای آرامش
ای در مغز او شویم. هر نوع بازده مدارهای خوردی چندگانههای پسما شاهد سیستم

 ((دهد.گذارد و واکنش ما را تحت تأثیر قرار میعصبی، در مدارهای دیگر تأثیر می

سوال که بیشتر مربوط به رضایت ایلیا از  چند ،آرتام پس از این توضیحات
ها به باال و جراحی او در همین مکان بود، پرسید. و از او خواست تا با اشاره پلک
هایش تمام پایین پاسخ مثبت یا منفی خود را به آنها بدهد. که در نهایت ایلیا با پاسخ

 شرایط ممکن برای زیر تیغ رفتن را برایشان مهیا ساخت.

انتظار زندانیان، آرتام که همه را در جریان کار قرار داده بود، از آنها در خالل 
ای را اش، دست به کار شوند و هر یک وظیفهخواست تا برای پیاده کردن دستورات

. سپس افرادی را که برای کمک کردن در جراحی الزم داشت را در بر عهده گیرند
 بین زندانیان جستجو کرد. 

در نظر داشت خود را به او معرفی کردند.  آرتامهایی که سه شخصیت با ویژگی
تنومند و با  شخصیای بود. یکی از آنها که دیان نام داشت، تراشکاری بسیار حرفه

شد شجاعتی مثال زدنی، که برای هر کاری که به نجات جان یک انسان مربوط می
در کارش به نفر بعد که در حرفه نجاری زبانزد خاص و عام بود و آماده بود. 

نام داشت. که او نیز همانند دیان برای نجات جان ایلیا  سلیممیلیمتری معروف بود، 
که خیاطی چیره دست و توانمند بود برای کمک  !کرد. هامونلحظه شماری می

هیچ کردن به دکتر در این عملیات غیر ممکن و خطرناک اعالم آمادگی کرد. اما 
ستند که باید چه کاری را انجام دهند. به همین دانآنان به طور شفاف نمی یک از
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که  آرتامشان را برایشان شرح دهد. اما دلیل از دکتر درخواست کردند که وظیفه
داد از تصمیم خود صرف نظر خواهند کرد، شرح وظایف را به زمان احتمال می

 جراحی موکول کرد. 

 آرتام از آندرو، آماده بود،همه چیز برای یک عمل خطرناک  که چند ساعت بعد
نیز درخواست کمک کرد. و از آنها خواست که هر یک برای انجام  پریام و برهام

همانطور که )پرداخت: ) آنهاسپس به شرح وظایف  را همراهی کنند. اوکاری 
دانید کار سختی را در پیش داریم و قصد داریم به روش کرانیوتومی و یا باز می

های داخلی جمجمه دسترسی پیدا کنیم. برای کردن جمجمه ایلیا، به همه ساختمان
مراقبت مطلوب از ایلیا، تحت عمل جراحی باید از عوارض حین عمل و بعد از عمل 

هی کامل داشته باشیم. ایلیا پس از بیهوشی بین پنج تا کند آگاکه ایلیا را تهدید می
 تواند نفس بکشد. شود و نمیده دقیقه دچار آتکتازی می

دهد را انجام آندرو! باید در این مدت کار دستگاهی را که به بیمار تنفس می 
برای این کار فکرهایی در سر دارم که بعداً  کنی.پر ای او را از هوا هریهدهی و 

 گفت. خواهم

نبض را ای منظم هپریام! تو باید نبض او را کنترل کنی و زمانی که ضربه 
  غیرعادی و یا متوقف حس کردی سریعاً به من اطالع دهی.

 شیده شوند. تو زحمت این کار را بربراهام! قبل از هر کاری باید موهای ایلیا ترا 
 عهده داری.((
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خفیف صداها در میان انبوهی از افکار و اوهام  هسهِسمدتی را همپای  آرتام
رنگ و نگران را که بر لبه راهروها ایستاد قدم زد. چشمانش ردیفی از زندانیان یک

بودند، دنبال کرد. یاد کیوو و آخرین روزی افتاد که با او در مورد مواد شیمیایی و سم 
ر پدید آوردن ای فکجرقهناگه که  .کردصحبت میو کشنده بودن آن آرسینیک 

فکری که شاید امروز به او کمک کند  العاده را در ذهنش روشن نمود.ابداعی خارق
بسیار خطرناک که او را برای  نو و فکری ید.سربلند از میدان آزمون بیرون بیاتا 

 کرد.رسیدن به هدف نزدیک به محالش از دسترس تفکرات منطقی دور می

هایی با این همه تواند برای انسانآرتام با خود اندیشیده بود که اگر آرسینیک می
ها و شاید قدرت و عظمت، کشنده و خطرناک باشد؛ پس ممکن است برای میکروب

ای متعادل سم آرسینیک های سرطانی هم کشنده باشد. اگر به هر غده به اندازهغده
شکند. و در نهایت آن را از بین را می کند و مقاومت آنجان میبرسد آن را بی

سرایت نکند.  مغزهای برد. اما مقدار سم باید به حدی باشد تا به سایر قسمتمی
و به اتفاق پریام و حکیم پس با اتکا به همین ایده و با توکل بر وجود تابناک ابدیت، 

ی از بُرم ضمادی از سم آرسینیک برای مقابله با تومور و ضمادبه انبار بازگشت و 
ضدعفونی کردن جای زخم تهیه نمود و مقدار قابل توجهی گیاه له شده نعناع  برای

و ضد قارچی که دارد و اصوالً  ییصیت ضد باکتریارا به آن افزود تا با توجه به خا
و آید، کارایی ضماد خود را افزایش دهد. بر و ضد درد به حساب میگیاهی تب

 . و مؤثر دست یافت یاهیاینگونه به ترکیبی شیمیایی گ
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آرتام در تفکراتش به دنبال ابزار دیگری سیر کرد تا فرآیند جراحی را  
ای افتاد که سهل گرداند و امید به موفقیت را افزایش دهد، که نگاهش به قفسه

های منعطف و پالستیکی افتاد و یکی از آنها را که طول و قطر مناسب داشت شلنگ
انتهای پمپ را با  متصل نمود. فنریالستیکی با خاصیت را برداشت و به یک پمپ 

 یک شی نوک تیز سوراخ کرد و کنار گذاشت.

هر دم که او را آرتام  های خالقانهاین تفکرات درونی و شیوه دانستکسی نمی
در نهایت در چه  کرد،تر میاش نزدیکن لحظه زندگیتریبه بزرگترین و خطرناک

منتظر ماند و دید که چه در سر این  بازگشت و پس باید شوند.جایی به کار برده می
  گذرد.جوان مستعد می

ای و در باالی سر تمام مدتی را در گوشهآرتام به نزد سایر زندانیان برگشت و 
ای را مادهمواد و ابزاری که برای جراحی فراهم کرده بود ایستاد و تأمل کرد. سپس 

فراهم کرده  مامیرانو شیره  بذرالبنجحاصل از تقطیر مهرگیاه،  محلولکه با ترکیب 
  کرد.ای که بیهوشی مطلق را برای بیمار فراهم میماده .بود را در کنار آنها جای داد

. آندرو سعی کرد یک بار دیگر در مورد خطرات پیش رو برای ایلیا توضیح دهد
داند. ایلیا که ظر نهایی او را بو ن کرد منظورش را با کلمات ساده بیان کندسعی می

که به زور  ای، با زمزمهکردتمام می و به سختی جمالت را با حذف کلمات فرعی
مانم و راحت یا زنده میشوم میرم و راحت مییا می)پاسخ داد: ) شدشنیده می

  ((.شوممی

را رسید. سیلی ف خاصشو تیم  آرتامممکن برای بالخره زمان آغاز عمیالتی غیر
را اثیر  آنهاسکوتی محض  و بودبه زیر کشیده زده همه را های هیجاناز پرسش

زندان خاموش بود. هیچ صدایی از اطراف  فضا را پر کرده بود. و زنجیر هراس کرده
یکی احی پس از ضد عفونی کردن خود یکیتیم جر شد کهشنیده نمی جراحیسلول 
ه ماده بیهوشی آغشته کرد و جلوی ای را بپارچهآرتام شدند. عمل می سلولوارد 

دست چپ ایلیا  پریامدهان ایلیا گرفت و او را به خوابی عمیق و گویی ابدی فرو برد. 
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با دستگاه  و آندرو .شدرا گرفته و در طول عمل مسئول کنترل نبض او 
تنفس او را برایش رسانی که آرتام با پمپ و شلنگ پالستیکی ساخته بود اکسیژن

شد تا بعد از هر سوراخ ته پمپ سبب می ا به حالت عادی خود بازگشت.فراهم نمود ت
 . گرددفشار آندرو هوا وارد پمپ شود و برای دفه بعد آماده 

 از او خواست با کشیدن خطی دور تا دور سرآرتام هامون اولین کسی بود که 
رار ایلیا کارش را آغاز کند. و سپس با تیغ تیزی که در یک ظرف الکل ق تراشیده

داشت، به بریدن پوست سر از روی خط کشیده شده بپردازد. پس از اتمام کار 
خونابه ترشح شده در محل برش را با یک مکش برقی پاک کرده و آرتام هامون، 

. و از آندرو خواست تا آن را در ظرفی دور از نموداش جدا پوست سر او را از جمجمه
بری که ز آهنت به دیان رسید که با فرنبار نوبها قرار دهد. ایدسترس و آلودگی

دیان مجهز به یک تیغه ظریف بود جمجمه سر ایلیا را برش دهد و آن را جدا کند. 
برد تا اینکه تیغه به مغز ایلیا اصابت نکند. باید تمام دقت و ظرافت خود را به کار می

یان با از شروع تا پایان کار دیان بیش از یک ساعت طول کشید. اما در نهایت د
های آن قابل رویت موفقیت توانست کاسه سر ایلیا را به صورتی که همه بخش

انتها را که در میان خون و رگ مستور های بیجدا کند. و هزارتویی از مکانباشد، 
 گردیده بود، آشکار سازد.

رسیده تا کارش را آغاز و تومور را از مغز جدا سازد. آرتام اکنون نوبت به خود 
داشت و در میان لوب که حالتی مجزا از مغز را  بود،ای خوشبختانه تومور به گونه

قرار  ،دادندچپ و راست مغر را تشکیل می دو نیمکرهآهیانه و لوب گیجگاهی که 
اری آرتام مقداری پیش از هر ک .کردو برداشتن آن خطر چندانی را ایجاد نمی .داشت

انش را بگیرد و سم آرسینیک را روی غده تومور سابید؛ تا جضماد بسیار اندک از 
درخواست کرد که در زمانی که او  سلیماز  ،و بعد ثمر گرداند.استقامت آن را بی

های یک مشغول جدا کردن تومور است، او قسمت جدا شده از جمجمه را با فاصله
 خ کند. سانتیمتری با دریل سورا
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هایی ریز را در ناحیه تومور ایجاد هنوز با دقت زیاد برشآرتام ها گذشت و ساعت
اطمینان  پریامکرد و هر چند دقیقه یک بار در مورد صحت نبض ایلیا از می
 آرتامشد. در نهایت با گذشت هشت ساعت، گرفت و از زنده بودن او مطلع میمی

دوباره به  سلیم، کشید. پس از اتمام کاریا نفس میتومور را از مغز جدا کرد و هنوز ایل
پس از پایان  و .ایلیا پرداخت تا پشت سر قسمت پیشانی جمجه از سوراخ کردن
موجود، های را به هامون سپرد تا با استفاده از سیم مفتول روند عملیاتکارش ادامه 

سر جدا شد  های ایجاد شده به هم متصل کند و پوستکاسه سر را از ناحیه سوراخ
را به جایگاه خود برگرداند و به وسیله نخ و سوزن آن را پیوند دهد. به این ترتیب 

ده ساعت به پایان  حدود پس از گذشت ،جراحی خطرناک و بدون امکانات کافی
 . زدمیرسید. که خوشبختانه هنوز هم ایلیا زنده بود و نبضش اگرچه ضعیف اما 

ها و هماتوم که محیطی مناسب برای رشد باکتریمانند خطراتی اما همچنان 
کرد و سیر های زخم فراهم میمانعی را برای جلوگیری از به هم پیوستن لبه

ایلیا  عفونت و به هوش نیامدن نیزخطر  نمود، وجود داشت.بهبودی آن را مختل می
یسه که همه این خطرات روی هم رفته شانس زنده ماندن را در مقا کردرا تهدید می

و این مسأله  .های عادی، از یک به صد به یک به هزار کاهش داده بودبا جراحی
عمل را ترک کنند  سلولرا دوچندان کرده و سبب شد از همه بخواهد آرتام نگرانی 

 که بتواند با آرامش تا زمان به هوش آمدن ایلیا از او پرستاری کند. 

لب به سخن وا ر برای ایلیا سایر زندانیان از ترس شکستن سکوت و ایجاد خط
 . و بی صبرانه منتظر به هوش آمدن او بودند.داشتندنمی

توانست به طور بالقوه عالمتی از تب شدیدی وجود ایلیا را فرا گرفته بود که می
یک پروسه کشنده به مانند عفونت داخلی شدید باشد. آرتام هر چند دقیقه یکبار 

، و گاهی با الکل و گیاه نعناع رمرکیبی بُت ضمادقسمت بریده شده را گاهی با 
دانست که هیچ یک از آنها کرد تا عفونت به آن سرایت نکند. اما میشستشو می



 سلول

011 

تر به بیمارستان تواند او را از خطر عفونت دور نگه دارد و باید هر چه سریعنمی
 منتقل شود. 

ه مشخص بود ها گذشت تا بالخره ایلیا چشمانش را باز کرد. به طوری کساعت
هنوز هوشیاری کامل خود را به دست نیاورده است، اما همین میزان از سالمتی 

خوشحال کننده بود و غرق در شادی همه را صدا زد. و آنان را از به  آرتامبرای 
زده از اتفاقی باور نکردنی و وصف ناشدنی ا آگاه ساخت. همه شگفتهوش آمدن ایلی

گرفتند و از او به خاطر نجات جان را در آغوش می یکی اوبه سمت او آمدند و یکی
  کردند.یک انسان تشکر می

دانست، با آندرو که خود را به خاطر نجات جان دوستش مدیون دکتر می
آرتام آمد و زده از رفتار زندان با آنها به سمت تای خجالچشمانی پر از اشک و چهره

و حکیم به حلقه آنان  سلیم، پریامتعلل بر دستان خسته او بوسه زد. دیان، هامون، بی
 گفتند. بزرگ تبریک میآرتام کنان به یکدیگر و به ویژه اضافه شدند و گریه
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مرگ  حمالتجنگید و روحش در برابر ایلیا همواره برای زنده ماندن می
رفت و از پرستاری او دست لین او کنار نمیای را بر باکرد. آرتام لحظهایستادگی می

شد در مقابل اراده و تر میکشید. و خستگی مالیمی که مدام، عمیق و عمیقنمی
در سکوت نشسته بود و به ضربان برد. ناپذیری او کاری از پیش نمیقدرت تسلیم

سپرد که خود ناجی طنین زیبای آن بود. گهگاهی دلش برای ضعیف قلبی گوش می
بخشید، ن شب و آسمان سیاه پر ستاره آن و ماهی که گستره زمین را روشنا میدید

و از او به  دکرد شبی را در کنار قبر کیوو بگذراند، سیر گریه کنشد. آرزو میتنگ می
 هایش تشکر کند.خاطر آموزه

آندرو بدون صدا وارد سلول عمل شد و دست راستش را روی شانه چپ آرتام 
فشرد و با حالتی صمیمی در کنار او نشست. نگاهی را از  راگذاشت، قدری آن 

های یکدیگر رنگ را بر روی لبیکدیگر عبور دادند و لبخندی زیبا و خوش چشمان
 پدید آوردند.

شد و با نوعی آسودگی ملموس که آرتام با آرامشی که در صدایش حس می
 اندازه به رئیست وفادار هستی؟((تو تا چه )لحن او را فرا گرفته بود از آندرو پرسید: )

لبخندی دیگر ولی پر معنا از گوشه لبان آندرو به سمت راست متمایل گشت و با 
همسر و فرزندانم. کسی را جز من ندارند. تمام عمر برایشان )آهی بلند پاسخ داد: )

 کنم تا آنها را خوشحال ببینم.کشم و هر کاری میزحمت می
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را برای کار پذیرفت. تمام شهر را زیر پا گذاشتم تا اینجا تنها جایی بود که م
ام را سیر کنم. ولی انگار شغل نداشتن بتوانم شغلی به دست بیاورم و شکم زن و بچه

و بیکاری من از پیش تعیین شده، و همه درها به رویم بسته بود. روزهایی را فرط 
دیدم. هیچ کس جار میام را در انزهایی را از فرط گرسنگی، خانوادهپولی و شببی

زا های آتشام شده بودم که با گریهکرد. شرمنده کودک شیرخوارهمرا یاری نمی
 ((داد و مادرش شیری برای آرام کردنش در سینه نداشت.فریاد گرسنگی سر می

ای که انگار کلمات در دهانش به گونه مکثی کوتاه کرد، بغضی را فرو برد و
یس را دوست دارم و هر کار که بخواهد برایش انجام رئ)ادامه داد: ) گردد،نمی
ام گذارم چون زن و بچهام را دوست دارم. عزتم را زیر پا میبچه دهم چون زن ومی

ام را آورم چون زن و بچهرا دست دارم. چماق بر فرق سر هم نوعان خود فرود می
ام را هکنم چون که فقط زن و بچدوست دارم. هر خفت و خواری را تحمل می

 دوست دارم. 

رئیس برای من معنایی ندارد بلکه این بازی پول است که مرا به او وفادار نموده. 
ای هیچ عالقهگذراند. فرسا میبازی که انسان بدون آن زندگی را سخت و طاقت

قانونی وجود ندارد جز  بین زیردستان و رئیس وجود ندارد، جز همین بازی پول.
عهد و نظمی وجود ندارد جز همین بازی و هر کس که سنگ همین بازی. وفای به 

کند که به او وفادار است، جمالتی آمیخته با دروغ و زند و ادعا میاو را به سینه می
 گرداند. پستی را ساطع می

اگر پای پول در میان نباشد همه زیردستان و مأمورین وفادار به دشمنانی زخم 
رؤسا  برند. پسه متعهدها، تعهد خود را از یاد میهم گردند.خورده و منتقم بدل می
خوش باشند و هرگز نباید به پایبندی آنها افتخار نمایند چون نباید به احترام آنها دل

 هر تکریمی از سوی آنان تنها به خاطر بازی پول است.((

باالی سرشان  هایپوشبا باز شدن در ،سیل جادویی نور خورشید این حیندر 
توانستند سه روز حصر زندانیان به پایان رسیده بود. و اکنون میهمه را در بر گرفت. 
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ایلیا را به بیمارستان منتقل کنند. مدت زیادی تا به باال رسیدن زندان به سطح زمین 
کاری را برایش انجام دهد و مدارکی که در از آندرو خواست تا  آرتامنمانده بود که 

دهد را به دست پزشکی به نام دکتر کاظمی برساند و او را در قرار میاختیارش 
در مورد این زندان و جراحی  جریان کامل این ماجرا قرار دهد و همه چیز را خصوصاً

غیر قابل را برایش توضیح دهد. سپس لیستی از قضات  اوصورت گرفته توسط 
اد و مدارک را به آن گروه را به او داد و تأکید کرد تحت هیچ شرایطی اسن اعتماد

تک این زندانیان به دستور آنان به اینجا فرستاده شده بودند، نرساند. مفسد، که تک
گناه با بی خواست تا همه دنیا از وجود چنین زندان ظالمانه با زندانیانی نسبتاًاو می

ت و از و این وظیفه خطیر را در ازای نجات جان ایلیا به عهده آندرو گذاشخبر شوند. 
او خواهش کرد که این مردم ستم دیده را فراموش نکند. آندرو که از ظلم رئیس و 

دستانش در این چند روز مطمئن شده بود، با تمام وجود آن را پذیرفت و به دیگر هم
دهد و صدای او و سایرین را او قول شرف داد که دستوراتش را مو به مو انجام می

 د.به گوش همه دنیا خواهد رسان

و صدای باز شدن درب ورودی همه سالن را پر  پوشاندنور آفتاب همه زندان را 
کرد. آندرو به منظور کمک گرفتن از همکارانش با سرعت به سمت بیرون دوید و 
آنان را از حال ناخوش ایلیا آگاه کرد و با همراهی چند تن دیگر از سربازان برای 

ن دیگر انتقال ایلیا به بیمارستان به سلول مبدل شده به اتاق عمل بازگشت. سربازا
العاده و باور نکردنی که ساخته قدرت هوش و مات و مبهوت، به محیطی خارق

کردند و سواالت و با حیرت به یکدیگر نگاه می زکاوت بود، خیره شده بودند.
  نمودند.اندازه را در ذهن پردازش میبی

ور انگیز عملی غیر قابل باپس از بیرون بردن ایلیا از ساختمان زندان، خبر شگفت
  تر به گوش رئیس زندان رسید.را پر کرده و با سرعت هر چه تمامهمه زندان 

به  ،رئیس که به آندرو و ایلیا مبنی بر فهمیدن موراد اخیر مشکوک شده بود
تمام وسائل آنها را جستجو کنند سربازان دستور داد قبل از بیرون رفتن آنان از زندان 
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دستانش را به بیرون برده و منتشر کنند. هم تا مبادا مدارکی دال بر رسوایی او و
قول داده بود راز اسارت او و دیگر زندانیان را فاش کند سعی کرد  آرتامآندرو که به 

قبل از رسیدن سربازان آمبوالنس مربوط به حمل ایلیا را خود سوار شده و تا جایی 
بر داشت. اما تعقیب تواند از زندان دور کند که این امر تعقیب سربازان را در که می

 آنان بی ثمر مانده و آندرو تمام اسناد رسوایی را از آن زندان بیرون برد.

ساعاتی بعد، پس از آنکه آندرو، ایلیا را با آن حال بسیار بد به بیمارستان رساند، 
تمام عوامل بیمارستان از وضعیت عجیب ایلیا دور آن گرد آمدند و با تعجب سواالتی 

  رسید.تر به نظر میپرسیدند که پاسخش عجیبیرا از آندرو م

پزشکی با عجله خود را به بالین ایلیا رساند که همه او را دکتر  در همین حال
او دستوارتی را برای بهبود حال بیمار به پرسنل تحت امر خود  زدند.کاظمی صدا می

را از ماجرا با  تاکید داشت او آرتامآندرو احتمال داد که او همان کسی باشد که  داد.
خبر سازد. پس بدون تعلل و با حالتی اندوخته از آگاهی خطاب به دکتر کاظمی 

 طرف او برای شما پیغامی دارم.(( شناسید؟ ازرا می آرتامشما )گفت: )

کنجکاو از فهمیدن منظور آن سرباز، با  چند لحظه مات ماند ودکتر کاظمی 
 آرتامکدام  شما در مورد)نگاهی معنادار به بیمار عجیب و نگاهی به آندرو پرسید: )

فر ؟ این وضعیت خاص و غیر قابل باور فکر مرا فقط به سمت یک نکنیدصحبت می
 کشاند. حدس من درست است؟((می

است که در ذهن آری شما درست حدس زدید. منظور من همان کسی ))
 شماست. او در زندان دوست مرا که به تومور مغزی مبتال بود جراحی کرد و تقریباً

آگاه ین قضیه کارش را درست انجام داد. و از من خواست تا اول از همه شما را از ا
 سازم.((

سپس آندرو با تمام جزئیات داستان را برای دکتر کاظمی و سایر همکارانش 
و نحوه جراحی ایلیا به معقول و موفق از تیم جراحی غیرچه بیشتر و هر  .توضیح داد

و آرتام شد. و هر چه بیشتر از بیشتر سبب حیرت جمع می ،گفتمیدست آنان 
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های دکتر کاظمی ریزتر و بیشتر به روی ، اشکزدحرف می هایشماجراجویی
بار که و هر گشتهای سفیدش محو میو در میان ریش شدهایش سرازیر میگونه

آن سرباز در هم شکسته از حال  . روایتآمدمی داش به درکرد سینهبه او فکر می
 ی شگرفنزار دوستش، معلمی را به یاد شاگردی تکرار نشدنی و با استعداد

بار از روایتی با احساسات تکان دهنده که هم لذت بخش و هم غم انداخت.می
 ها بود.ها و ستمسختی
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دکتر کاظمی برای فاش کردن اسرار ظلم و فساد دست به کار  آندرو به کمک
و آنها را از وجود زندان  .شده و به نزد یکی از مراجع قانونی و مطمئن رفتند

ناعادالنه محورِ دیوار مطلع ساختند. که این مسأله اقدام سریع آنها برای دستگیری 
 ان را در بر داشت. خصوصاً رئیس زند ،دستان فاسد در اداره زندانعوامل و هم

به این ترتیب همه کسانی که از این ماجرا مطلع شده بودند از هر روشی برای 
ها را به این توجه تمام رسانه خیلی زود به اشتراک گذاشتن این واقعه استفاده کرده و

در  طولی نکشید که تمام مردم از شرایط دردناک زندانیانِ. نمودندموضوع جلب 
و آزادی  های اصلی این ظلمو ستون و خواستار نابودی زندان هشددیوار آگاه  حصرِ

 زندانیان آن شدند.

خورند. از احساس ای تنها زخم میهایی در گوشهدنیا دریافته بود که انسان
و در ورای  استعداد آنها را در بند کرده اند. شکارچیانمطبوع آزادی و امنیت منع شده

گذرد، در میان دیوارهایی سنگین و بلند، ن میکوره راهی که به ندرت کسی از آ
و آنها را برای پیش بردن اهداف خود در نزد دیگران خار و خفیف اند. حصر کرده

های موجود را به راه انداخته تا ترین سیستمترین و پیشرفتهگردانند. عظیممی
های های جسمانی و روانی را برایشان صورت دهند. تودههای مختلف شکنجهحالت

برند که ای پیش میناراضی را با ضرب شالق و چماق به سوی سعادت واهی آینده
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آنها برای از بین بردن عقاید متضاد با  هیچ کس غیر از خودشان از آن آگاهی ندارد.
 های خویش، استدالل مرگ را به کار میبرند. برنامه

، ضعفای از احساس رحم با صداهایی خشن و گرفته، تجربههایی بیچهره
بار ند. و این وضعیت اسفزرا برایشان رقم می حقارت، پریشانی و فالکتناامیدی، 

کردند و انسانوار کردند، انسانوار عمل میبرای مردمی که انسانوار زندگی می
 اندیشیدند، قابل تحمل نبود.می

دانیان در زیر آفتاب تیز و برنده به اجبار به صف شده بودند. همه زن مدتی بعد
گرفتند تا های مختلف قرار گرفته و رفتار آنان را زیر نظر میسربازان در زاویه

گی گرسنه بودند و در میان عطش تشنگی زجر حرکتی از کسی سر نزند. همه
د از حال شان کرده بوکشیدند. برخی از آنان که گرسنگی و گرما تضعیفمی
وضعیت بدی برای رئیس زندان و رفتند و آرتام اجازه رسیدگی به آنان را نداشت. می
 شد که با این تنبیه قصد تالفی داشتند.بینی میدستانش پیشهم

گروهی از سربازان از رفتار ناشایست و غیر انسانی خود شرمسار بودند اما 
برای شرایط حاکم مقصر  را رتامجز اطاعت نداشتند. برخی از زندانیان آ ایچاره
قبل از )کشیدند: )کردند. گاهی با عصبانیت فریاد میدانستند و او را سرزنش میمی

همه  . تو!کردنداینکه به اینجا بیایی همه چیز خوب بود. حداقل کسی را اذیت نمی
 چیز را به هم ریختی.((

کرد و سرش را میرتام در برابر هجوم زندانیانِ نگران و آشفته فقط سکوت آ
گرفت. حکیم به منظور حمایت از دوستش جلوی آنها ایستاد و خاطرات پایین می
براهام پشت به آرتام و رو به جمعیت سینه و های او را برایشان مرور کرد. جانفشانی

 خود را ستبر گرفت تا کسی به او نزدیک نشود.

تیره و تار سمان چسبید که ناگه آهایشان میکم داشت به صورتآفتاب کم
وپتر بر فراز کحواس همه را برگرداند. صدها هلیهوش و  گشت. نسیمی خنک

ن مبهم و فریادهایی نامعلوم از بیروچرخیدند. صداهایی کردند و میآسمان پرواز می
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های آهنین ارتفاع خود را با سطح زمین و محوطه رسید. پرندهدیوارها به گوش می
مود گردید. سربازانی بندهایی بلند از دریچه آنها به سمت زمین عزندان کم کردند و 

دند و به محض رسیدن به زمین ها به سمت پایین سرخورپوش آویزان از طنابسیاه
مورین زندان دستور خلع سالح دادند که در مقابل کسی استقامت نکرد و به مأ

ها را به پشت و دستروی زانوهای خود نشستند  های خود را بر زمین نهادند.گنتف
 سر قالب کردند.

دوان به طرف آرتام آمد. او را بغل کرد و با خوشحالی چهره آشنای آندرو دوان
قول را نجات خواهم داد.  شمابهت قول داده بودم که )ناشی از اطاعت امر گفت: )

. نگاه کن! بریدشرایط سختی به سر می که در چه بودم که به همه خواهم گفت داده
 اند.((آمده همه

 در را باز کنید. در را باز کنید.(()آندرو نگاهی به اطرف کرد و فریاد زد: )

درب اصلی زندان با تحریک آویزهای چند تنی به سمت پایین از حالت عمودی 
 به حالت افقی بدل گردید. 

آرتام از دیدن آنچه جلوی چشمش بود، ماتش برد. هزاران نفر زن و مرد برای 
را کامالً  داغ و سوزان آمده بودند و تعدادشان به قدری زیاد بود که دشتنجات آنها 

و طولی نکشید که دستان رئیس زندان را به پشت بسته و او را از  پوشانده بودند.
 مقابل دیدگان آرتام و زندانیان عبور دادند. 

از نامهربانی داد شرمساری  خشم زندانیان به آنی فرو ریخت و جای خود را به
شان روا داشته بودند. به منظور عذرخواهی به طرفش به راه افتادند و او ه به ناجیک

ای ریزان از او طلب بخشش نمودند. و ارتام بدون ذرهرا در آغوش گرفتند و اشک
 ناراحتی عذر آنان را پذیرفت.

کوشید راهی را باز کند که خود را به داخل زندان در میان جمعیت شخصی می
از مدتی تقال، در نهایت خود را به جلو کشاند و وارد شد. همه را  برساند. پس
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رفت. تا سرگشته به این طرف و آن طرف می. گشتنگریست و دنبال آرتام میمی
سالنه های تدریسش افتاد. سالنهگرد سالاینکه بالخره چشمش به ارزشمندترین شا

جلو رفت و خود را کنترل کرد تا اشک نریزد. پشت سر آرتام ایستاد، تلنگری به 
با دیدن دکتر کاظمی بزرگ احساسی از شعف در اش وارد کرد. آرتام برگشت و شانه

 .درونش زنده شد که تا کنون تجربه نکرده بود

 آرتام! پسرم.(())

را بگیرد. آرتام هم از دیدن  هایشاینبار دیگر نتوانست جلوی ریختن اشک
اش تاب نیاورد و همانند کودکی که در آغوش پدر ترین شخصیت زندگیبزرگ
د مرور نالد، شروع به گریستن کرد. و بسیاری از خاطرات و وقایع گذشته را با خومی

ای سیار همواره بر روح و جانش، نها به صورت گنجینهکرد و اقرار نمود که همه آ
ترین و گنجی که از آن آموخته بود چگونه به زیباترین، کامل شوند.حمل می

کرد، لذتی ترین شکل ممکن زندگی کند. و اینک لذت ناب زندگی را حس میغنی
 که چیزی فراتر از آن معنایی نداشت.

که به کمک زندانیان آمده بودند پس از سیری گذرا در میان شگفتی  مردمی
ها همانند آنچه شنیده بودند، چنان کمال فتند که سازه، دریاالعاده زندانساختار خارق

آید. بسیار زیبا بود اما آرام به نظر و تقارنی دارد که تا حدودی غیرواقعی می
ها در ها و فرو رفتن آنو باور این ویژگی رسید و در واقع حالتی ترسناک داشت.نمی

 مغز افراد به مدت زیادی نیاز داشت.

شدند تا اینکه به زده میکردند و شگفتبناها حرکت می مردم همچنان در میان
های سال از آن به نیکی یاد کرد. شد سالکه میای افسانهای رسیدند؛ افسانه

  «.جراحیافسانه سلول »

آنجا را ترک نمودند.  ، مردم و خبرنگارهابه درخواست مأمورین دولتیساعتی بعد 
هایی که برای حمل آنها فرستاده شده بود نظامیان همه زندانیان را به طرف اتوبوس

ها راهنمایی کردند. آرتام، پریام، حکیم و براهام به همراه آندرو سوار یکی از اتوبوس
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 گراییدرفته به طرف تاریکی میشدند. آسمان رنگ شفق به خود گرفته بود و رفته
وار دوخت که که همه به راه افتادند. آرتام از شیشه عقب اتوبوس چشم به زندان دی

اما  ها محو گردید.شد و یکی دو دقیقه بعد در میان تپهکوچکتر می ذره کوچک وذره
و مردان خبیثش هم از  آنآرتام مطمئن نبود با محو دیوار از دیدگانش، خاطره 

اصالً اطمینان نداشت که در آینده، گذشته مربوط به دیوار را  یادش محو خواهد شد.
سپارد. دیواری که او را در جایگاهی باال و مظهر توجهات قرار داده به فراموشی می

 .بود
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به  نگاه منتظرش راآندرو  بودند که در مسیر پیش نرفتهمتر بیشتر صد چند 
از راننده  ی خاک در امتداد جاده افتاداوقتی که میدان دیدش به کپه بیرون انداخت و

. بعد آرتام را به دنبال خود به پایین کشاند تا چیزی را نگه دارداتوبوس خواست که 
نشان دهد. چند قدمی را از اتوبوس فاصله گرفتند و بر باالی سر قبری که تازه  او به

 رسید ایستادند.به نظر می

بد باالی سر قبر کیوو ایستاده است. هوا دیگر نیازی به توضیح نبود تا آرتام دریا
و روشنایی خاکستری رنگی را بر  نمودماه پهنه گرم آسمان را طی می تاریک بود و

 گذشتمیداد و رتام را نوازش مییمی خنک صورت آکرد. نسسیطره دشت پهن می
با دستانش صورتش را  که تصویر کیوو همچون آذرخشی در چشمانش درخشید.

های بی امان گلویش در تاریکی روشن شب دشت، بانگ هقای هقپوشاند و صد
و به حال خودش وا گذاشت آندرو شمعی در دستان او نهاد و او را  برافراشت.

  .را ترک کرد محدوده قبر

کرد، را نجوا می داد، نامشنی که آرامشی زیبا به کیوو میآرتام در سکوت سنگی
برداشت و میکشید. مشتی از خاک را گریست و دست بر خاک قبر رفیقش میمی

استوار  او کرد و در باالی سر قبرمیریخت. شمع را روشن میش هایدر جیب
کردند در پشت آتش شمع به صورتش برای کسانی که او را نظاره میو . ساختمی

 خوبی پیدا بود. 
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زانو وار دور قبر و حلقه پیوستنداو  و غم و اندوه هام به سوگم و براپریام، حکی
 و هر یک یاد کیوو را در خاطرشان زنده کردند. زدند

روز بعد برای هریک از زندانیان در بند دیوار دادگاهی دوباره برگزار گردید و 
 ،تعدادیها بود به اتمام رسیده بود آزاد شدند. بسیاری از آنها که محکومیتشان مدت

 و تعداد زیادی نیز تبرئه شدند.  گردیدندبه مدتی کوتاه به حبس محکوم 

داد. با آرامش و تن قاضی پرونده آرتام مردی بسیار شریف و بزرگوار جلوه می
کرد. لحن او دوستانه و صمیمانه بود و هر بار که به متهم صدایی پایین صحبت می

و او را مورد تکریم گشت. ظاهر میکرد لبخندی امیدوار کننده روی لبانش نگاه می
 اش کاسته شود. داد تا از میزان نگرانیقرار می

در نهایت پس از بررسی کامل پرونده و ارائه شواهد موجود به دادگاه؛ آرتام از 
های دولتی به اتهام قتل تبرئه شد و تنها به جرم اشغال جایگاه غیر و فریب دستگاه

 های نزدیک به شهر محکوم گردید.زندانشش ماه حبس در یکی از 

ساعتی بعد از اتمام دادگاه، آرتام را برای انتقال به زندان جدید فراخواندند. دو 
کردند. خودروی حمل زندانی مأمور پلیس او را برای این مسیر کوتاه همراهی می

ن به وضوح خیابان و مردمی داشت. از پنجره آاینبار خصوصیاتی عادی و معمولی 
اندازهایی را شد. مناظر و چشمروها بودند دیده میکه در حال عبور و مرور در پیاده

کردند. و با اینکه داشت به سمت حصری کرد حالش را بهتر میکه با نگاه دنبال می
رفت، احساسی از آرامش وجودش را پر کرده بود که تا آن روز حس دیگر پیش می

دست دادن کسی را در ذهن نداشت و هیچ  نکرده بود. دیگر امکان وحشتناک از
 داد.ای از بیقراری را بروز نمینشانه

های شهر، خودرو در مقابل زندانی نسبتاً بزرگ اما نه مدتی پس از سیر در خیابان
یکی از مأمورین درب عقب خودرو را به روی آرتام باز کرد و به بزرگی دیوار، ایستاد. 

ب اصلی زندان بزرگ بود اما باز هم نه به بزرگی و او را به پایین هدایت نمود. در
عظمت زندان دیوار. افراد متعددی که اکثر آنها زن و بچه و اشخاصی میان سال 
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شدند و همین خود امیدی ارزشمند را برای هر زندانی بودند به زندان وارد و خارج می
 الی نبود وآورد. ورای درب ورودی دیگر خبری از تهی بودن و محوطه خپدید می

همه جای آن با بخشی مشخص پر شده بود. محوطه  شد کهدرب به فضایی باز می
کردند. برخی در پر از مردمی یکرنگ و یک لباس بود که با همدیگر معاشرت می

و با  کردگیری کتاب مطالعه میکردند. شخص گوشهای با توپ بازی میگوشه
ر تنش و ناسازگاری هم در میان چند و البته در طرفی دیگ شددیگران دمخور نمی

گاهاً صدای آالرم کشاند. نفر محسوس بود که خصوصیات زندان را به تعادل می
رسید که نام شخصی را از بلندگوی خاصی که طنین شفافی داشت به گوش می

ها و همه نشانه زد.ای که باالی میله وسط حیاط نصب شده بود، صدا میچهارطرفه
تر و حتی شادتر از هایش، آن را راحتندان به رغم تمام کاستیخصوصیات بارز ز

 داد.زندان دیوار جلوه می

خندیدند و با هم دید که میهایی را میگرداند آدمآرتام به هر طرف که چشم می
دید، با اینکه بخش اعظمی کرد، می. از دید آنها که به دنیا نگاه میزدندسروکله می

در وجودشان سر به طغیان  ادامه زندگیمیل به  گذرد،می شان در رخوتاز زندگی
ناگهان صدای بلندی  کرد کهو این او را به تفکر و تأمل وادار می .استبرداشته 

زد. چندباری به می فریادرشته افکار او را از هم گسیخت. صدایی که فقط نام او را 
ار منتظر روبرو شد. دنبال صدا چرخید تا اینکه با دو چهره زیبا، مبهوت و انگ

هاست برای دیدار با او و عالقه که گویی مدت عشق مشابههایی با دو احساس چهره
 کنند.لحظه شماری می

 تر به این زندان رسیده بودندباتیس و آیدن! دو یار همیشه همراه آرتام که پیش
ا غافل خیلی وقت بود از آنه. کسانی که خود را فدای رؤیای او کرده بودند دنیایو 

عزیزش و یادآوری  نگشته و آنان را در خاطر نداشت. و اینک روبرو شدن با دوستا
ها سبب شد تا شرمسار و سرافکنده، در جای خود خاطرات از خود گذشتگی

 میخکوب شود و جرأت به پیش قدم نهادن را نداشته باشد.
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ن تصویری ای گذشته بود، حال با زنده شدآن روز که تا کنون بدون هیچ حادثه
رفت. و از خاطرات گذشته که از یاد آرتام پاک شده بودند، به سوی تاریکی می

حالت شرم را در وجودش برانگیخت،  که از سوی او نابودی میراث گرانبهای رفاقت
 از میان روشنایی روز سر برآورد.

شده بودند برای دیدار با  شرم درونشباتیس و آیدن که متوجه حالت معذب و 
هایی را که هر یک و گام شان از او پیشی گرفتند.داشتنیرفیق قدیمی و دوست

 ارزشی به اندازه همه دنیا داشت، را به طرف او برداشتند.

ی در ای با بغض و گریه و سکوتای بود زیبا و وصف ناشدنی. لحظهلحظه)))
حکومت نفرت و بیزاری آرتام بر دنیای و این آغاز یک پایان بود بر  .میان صداها

 (((درونش.
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