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ﺳياهچاله ١٩

در سرزمين سياهچاله ها در عميق ترين اعماق تاريكي ها مردماني زندگي ميكردند به نام ستوها.كوچكترين قبيله ستوها.قبيله اي

بودند با  ١٩عضو كه شجاعترين آن ها پسري بود به نام كويد.كويد پسري با موهاي سپيد و چشماني عسلي بود با قدي بلند و
ابروهايي كشيده كه به همراه قبيله خود در سياره ستوها زندگي ميكرد.پيشگوهاي قبيله از بﻼيي سخت در آينده خبر ميدادند روزي

كه سياهچاله بزرگ آن ها را به جهاني ديگر مي فرستد.كويد عﻼرغم ديگر اعضاي سياره كه با وحشت منتظر به وقوع پيوستن اين

پيشگويي بودند مشتاقانه در انتظار رها شدن از زندگي در سياره بدون نور و كسل كننده ستوها بود.او هر روز مقابل سياهچاله بزرگ

مي ايستاد و دعا ميكرد كه بتواند هر چه زودتر جهان موازي ديگر را ببيند.مردم اين سرزمين به هيچ كس ظلم نكرده و گياهان سياه
زيادي را پرورش داده و با جانواران سياره مهربان بودند و به محيط زندگي خود اهميت زيادي ميدادند.مهمترين ويژگي مردم ستو

مهرباني آن ها بود بطوريكه هر روز به ديدار يكديگر رفته و با زي و سرگرمي هاي زيادي را در كنار هم انجام ميدادند.فقط يك گناه
نابخشودني در سرزمين ستوها وجود داشت كه هيچ كس جرات انجام آن را داشت آن هم قطع ارتباط با ديگر اعضاي سرزمين و نا

مهربان بودن بود.كويد وارث چيزي عجيب بود.چيزي كه هيچ كس كار با آن را بلد نبود.يك جسم سفيد با نخي بر روي آن.اهالي

قبيله نام آن را شمع گذاشتند كه به زبان ستوه ها يعني نور اميد .روزها از پي هم ميگذشتند كويد در انتظار پيش گويي روزگار
ميگذرانند.او از  ١٠سالگي هر روز منتظر پيش گويي مانده بود اكنون وي  ١٩سال داشت و  ٩سال تمام هر روز به انتهاي تاريكي

نگاه ميكرد!ناگهان در شب تولد  ١٩سالگي نوري در دور دست نمايان شد.همگان ترسيدند و منتظر ماندند.كويد به سرعت شمع را

به باﻻي سر برد ناگهان شمع روشن شد.و نور لحظه به لحظه بزرگتر شد.كويد نوري عجيب در مقابل خود ديد و در مسير سياه چاله

حركت كرد و سياهچاله ها سياه چاله اي بسيار عظيم تر از هر آنچه ديده بودند شكل دادند.همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد و كويد
در لحظه اي كوتاه در سياره آبي فرود آمد.سرزميني پر از جنگ.ويراني.اذيت و آزار حيوانات و گناهي نابخشودني به نام نامهرباني.كويد

لحظه به لحظه همه چيز را نگاه ميكرد و از اينكه فقط سياهي را در سياره خود ديده بود احساس شرم ميكرد.او از خود سوال مي

پرسيد كه دليل آمدنش به اين سياره چه ميتواند باشد و دوباره به شمع نگاه ميكرد.او با هر لحظه ديدن فاجعه ها بر روي زمين بيشتر

احساس شكست ميكرد و روز به روز شكسته تر ميشد و بغضي عظيم هر روز گلوي او را بيشتر ميفشرد.سرانجام ظهر يك روز كه
خورشيد در بلندترين نقطه ايستاده بود كويد پسري را ديد كه سال ها به ديدن مادرش نرفته بود تا مادر جان سپرد.كويد نميدانست

چه چيزي در وجودش در حال رخ دادن بود ناگهان احساس كرد مايعي شبيه به دريا بي اختيار براي نخستين بار از چشمانش جاري

شده است.او آنقدر گريست كه ذره ذره شد و مدت  ١٩ساعت اشك هايش به زمين ريخت و در حالي كه تمام او به اشك تبديل شده

بود به آسمان رفت و به صورت باران بر زمين ريخت.با هر بارش هر موجود زميني احساس ميكرد بغضي در گلويش سنگيني ميكند

و لي نميتوانست گريه كند و پس از مدتي اين بغض حالتي عجيب را در موجودات زميني ايجاد ميكرد.بطوري كه هيچ كس نميتوانست

به ديگري نزديك شود.كويد قسم ياد كرده بود كه انقدر ببارد كه موجودات ناشكر زمين قدر همه چيزهايي كه بايد بدانند را بدانند

اكنون  ١٩سال از آن بارش م يگذرد و هنوز هيچ كس نتوانسته گريه كند و بغضش را به دست اشك بسپارد.

