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   سخن ماه

  
  

  
  .ي شما درود بر همه

  
ن آگاهي  ر از آ  هايمان، كه پيشت    در مسير تغييرات ساختاري در فعاليت     

ايد، و در آينده بيشتر از آن خواهيد شنيد، بر اين قرار شديم كـه                 يافته
ي   ماهنامـه «در قالـب     نو،   شكليمطالب و محتواي توليدي گروه را در        

 بـه   حـال در ايـن مـسير،      .  در اختيار شما قرار دهيم     »زن  ادبيات گمانه 
  .ايم ي دوم رسيده شماره پيش

. كند  تر مي   برداشتن گام دوم، گذر از اولين به دومين گام، كار را جدي           
 نخست، عطـاي ايـن تغييـر را بـه لقـايش             ي  شماره  اگر در همان پيش   

گـشتيم، در      محتوا بـازمي   ي  رائهبخشيديم، و به همان سامان قبلي ا        مي
شـد كـه شـايد در زمـان و            ن نگـاه مـي    آاي بـه      آينده به چشم تجربـه    

اما حال كه پس از جلسات متعـدد        . موقعيت مناسب شكل نگرفته بود    
هـاي اجرايـي، توانـستيم دومـين          گيري و شـيوه     تعيين ساختار، جهت  

ايـم     شـده  تر   مطمئن .ايم  تر شده   شماره را نيز آماده كنيم، مطمئن       پيش
هايمان در پيـشبرد      ها و تصويري كه از توانمندي       انديشي  حاصل آن هم  

  .ايم، به تصادف و اتفاقي بند نبوده است اين رويكرد داشته
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كه  يو بازخوردهايشما انديشي  شك در اين مسير به هم    با اين همه بي   
پــس از انتــشار نخــستين  .نيازمنــديمدهيــد،  در اختيارمــان قــرار مــي

ه، بسياري ضمن ابراز محبت و دلگـرم سـاختن مـا، نظـرات          شمار  پيش
ي اين دوستان سپاس      از همه . ارزشمند و نكات دقيقي را يادآور شدند      

همچنـان  كنـيم   از تمامي شما دوستان نيز صميمانه دعوت مـي      . داريم
اساس اين كه پيش    . برايمان ارسال كنيد  نظرها و پيشنهادهاي خود را      

ايـم،    هـايي چنـد روي آورده       شـماره    پـيش  ي  از انتشار رسمي، به ارائـه     
اين كه در اين مسير نـو، بـه همراهـي    . استفاده از اين بازخوردها است 

شما مخاطبان، كه وجود اين ماهنامه بي وجـود شـما معنـايي نـدارد،               
هـاي كـار را هـر چـه           ضمن بر طرف ساختن ايـرادات احتمـالي، پايـه         

  .تر بنا كنيم تر و بنيادين دقيق
كـه بياييـد و بـا مـا     .  دعوتي ديگر از شـما داريـم     ،ها  اين ي  همهجداي  

هـا،    هـا، ترجمـه     نوشـته كنـيم     ي شما دعوت مـي      از همه . همكار شويد 
 ،ي فـانتز  ،يليتخ يعلم(زن    ي ادبي گمانه    مقاالت و مطالبتان را در گونه     

شـرايط پـذيرش    .  برايمان ارسال كنيـد    )ها   آن يها  رسبكيوحشت و ز  
  . مطالعه كنيد) 125(ي داخل پشت جلد  حهتوانيد در صف آثار را مي

كـه  تان  ديگر اين كه يادتـان باشـد ماهنامـه را بـراي تمـامي دوسـتان               
ي ادبي هستند بفرستيد، يا نـشاني آن          همچون شما عالقمند اين گونه    

فراموش نكنيد به هر    . را در اختيارشان بگذاريد كه آن را دريافت كنند        
ييد اگر مطلبي داشت، برايمـان      كس كه ماهنامه را معرفي كرديد، بگو      

  . بفرستد
  

  .پيروز باشيد
  

  محمد حاج زمان
  زن ي ادبيات گمانه ي ماهنامه تحريريه



 

 

  



 

 

 

      
   هاي سبز زمين تپه

  
  

  الين  هاينآنسونرابرت 
  ستاره محمدرضا زاده: برگردان متن

  محمد حاج زمان ، سپهرامريام: برگردان اشعار
  
  

هـاي    سروده«ي غيررسمي      است، شاعر نابيناي نسخه    ]1[ اين داستان زندگي رايزلينگ   
  :ايد  اشعار او را در مدرسه خواندهمطمئناً. »فضا

  
  بـــــه روي ايـــــن كـــــره كـــــو زاد مـــــا را

ــرودي خو ــت  افـــ ــĤخرين اســـ ــتارم كـــ   ســـ
ــرآجين   ــمانِ ابـــــــ ــوانم زآســـــــ   بخـــــــ

ــشته « ــارم پــ ــت  ي ديــ ــين اســ ــبز زمــ   » ســ
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هـاي    تپه«شعر  . ه است ي خاكي بود    شك زبان اين كره     زبان شعرهاي او مهم نيست، بي     
ترجمه نشده است، تا به حال هـيچ مريخـي آن را در       ]2[ گاه به زبان ونرين     هيچ» سبز
  .  قورقوركنان زمزمه نكرده است،هاي خشك و خالي تونل

راديواكتيـو  مـواد  د گرفته تا وها از عجايب هاليو ست، ما زميني ا اين شعر ديگر از آن ما     
.  اما اين ترانه فقط و فقط متعلق بـه زمـين اسـت   ،ايم شيمايي، همه چيز را صادر كرده   

  . در هر كجا كه هستند،زمين و فرزندان او
حتا شايد شـما از جملـه كـساني         . ايم  ي رايزلينگ شنيده    هايي درباره   ي ما داستان    همه

اش بـه او نمـره داده و يـا كـارش را               ي آثار منتشرشده    هاي عادالنه   باشيد كه با ارزيابي   
كـالن ترعـه و چنـد شـعر         «،  »هاي فضا   سروده«اشيد، اشعاري همچون    تحسين كرده ب  

  .]4[ »!سفينه برخيز«و » دور باال و«، ]3[ »ديگر
با اين همه، هر چند ممكن است اشعار او را در تمام طول عمر خـود، در مدرسـه و يـا           

اش   حتا بيرون از آن خوانده و يا زمزمه كرده باشيد، اما مطمئنا كارهاي منتـشر نـشده                
از «كارهـايي چـون     . هرگز به گوشتان نخورده، مگر آن كه خودتان يك فضانورد باشيد          

ناخدا «،  ]5[ »دختر موقرمز ونسبرگي  «،  »وقتي مواد فروش با دخترعموي من آشنا شد       
اين اشـعار حتـا بـراي       . »يك لباس فضايي براي دو نفر     « ،»آرامش خودت را حفظ كن    

  .ستندي خانوادگي هم مناسب ني چاپ در يك مجله
رايزلينگ شهرتش را مديون يك كارگزار محتاط ادبي بود، البته از اقبال بلنـدش هـم                

اي كـه     در همـان هفتـه    » هـاي فـضا     سـروده «. بود كه هرگز كسي با او مصاحبه نكـرد        
چه مـردم از او       هر آن . ترين اثر شد    رايزلينگ چشم از جهان فروبست منتشر و پرفروش       

 ناشرش كنـار هـم گذاشـته شـدند و           ي پر طمطراق    عيهطال به همراه ا   ،آورند  به ياد مي  
  .هايي را ساختند كه زبانزد همگان بودند همان داستان

درست مثل جرج واشنگتن    . اي آشنا و معروف تبديل شده بود        رايزلينگ ديگر به چهره   
تان راهش بدهيـد، از       اما در عالم واقع، او كسي نبود كه توي اتاق پذيرايي          . و شاه آلفرد  

اد و افتـ  جتماعي غيرقابل تحمل بود؛ پوستش بر اثـر نـور آفتـاب بـه خـارش مـي        نظر ا 
 .كاست  او مي همين از زيبايي نه چندان خودش بود وي خدا در حال خاراندن هميشه

 ]7[ براي يكصدمين سالگرد چاپ آثارش توسط هريمن       ]6[ ن در ورت  فاي كه     در پرتره 
ايي موقر و چشماني نابينا پوشـيده بـا نـوار    ه اي پر از درد و غم، لب از او كشيده، چهره  
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  ترجمه-تخيلي علمي

دهـانش هميـشه بـراي      ! اما او هرگز با ابهت نبود     . حرير مشكي به تصوير درآمده است     
وار روي چـشمش هميـشه كهنـه و         نخوردن، آشاميدن، خواندن و يا لبخند زدن باز و          

  .رسيد اش كمتر از پيش به خود مي ييبا از دست دادن بينا.  بودكثيف
هاي  ك وقتي براي سفر به سيار. درجه دو بود ]8[ متصدي جت جنجالي، يك رايزلينگ

چشمانش درست مثـل مـال       قرارداد امضا كرد،   ]9[  با فضاپيماي گوشاك   مشتريمدار  
  .عيب و ايراد بودند شما بي

ي يـك     اگر موضـوع بيمـه    . كردند  اي را امضا مي     نامه  ها خدمه همه جور اجازه      آن زمان  
اقـدامات  . خنديـد   قاه بهت مي   گذاشتي، قاه   در ميان مي   ]10[كت لويد   فضانورد را با شر   

ت وليؤ فقـط مـس    ،اگـر  و امـا  تـازه بـا      ،امنيني در فضا مفهومي ناشناخته بـود، شـركت        
نيمي از ناوهاي فضايي كه يك قـدم از لوناسـيتي           . دستمزد و حقوق را بر عهده داشت      

اين موضوع بـراي فـضانوردان      . تندگش  هرگز به زمين بازنمي     رفتند،  تر مي   طرف  آن ]11[
. شـدن در سـهام شـريك شـوند          دادند به جاي بيمـه      ها ترجيح مي    آن. اهميتي نداشت 

ها حاضر بود شرط ببندد كه در ازاي دو يا سه درصد سـهام و البتـه يـك                     هريك از آن  
ي دويـستم بـرج هـريمن بپـرد و      تواند از طبقـه  جفت كفش پالستيكي براي فرود، مي   

  . فرود آيدتصحيح و سالم
هاي گـروه بودنـد، كارفرماهـا، فـضانوردان           ترين  ترين و خسيس    خيال   بي متصديان جت 

در آن دوران   . هاي نازك نارنجي بودنـد      زاده  ها اشراف   موران در مقايسه با آن    أرهياب و م  
 از خيلي چيزها خبـر داشـتند،        متصديان جت . خبري از پيشخدمت و شام مفصل نبود      

ها را صحيح و سـالم بـه زمـين فـرود              هارت و توانايي ناخدا آن    ديگران مطمئن بودند م   
مزاجـي كـه    مهارت در مقابل آن هيوالهـاي دمـدمي  دانستند   ها مي   خواهد آورد، اما آن   
  .ارزد اند، يك پول سياه هم نمي هاشان به زنجير كشيده توي موتور موشك

وي اتمـي   يي بـه نيـر    ايميشـ  سوخت از كه بود منيهري شركت     گوشاك اولين سفينه  
رايزلينـگ آن را بـه      . بود كه منفجر نشد    تغيير كرد، يا به عبارتي اولين در نوع خودش        

اي كوچك بـود كـه     گوشاك قبل از تبديل شدن به فضاپيما، سفينه       . شناخت  خوبي مي 
را بارها رفته    ]13[پورت    تا لي  ]12[ مسافت لوناسيتي و ايستگاه فضايي سوپرا نيويورك      

ينگ در خط لوناسيتي در گوشاك كار كرده بود و در اولـين سـفر               رايزل. و برگشته بود  
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مـريخ رفتـه و در       ]14[واتر    سفينه به اعماق فضا هم همراهش بود، با گوشاك به دراي          
   .كمال شگفتي همگان بازگشته بود

رفت با آن همه مهارت، در زماني كه براي سفر به مدار مـشتري             از رايزلينگ انتظار مي   
 شگاميـ  بعد از سفر پاماگر به مقام مهندس ارشد ارتقا پيدا كرده باشد،         نام كرد، دي    ثبت
 و شـعر  نوشـتن  بـه  زاتيتجه كنترل يجا به را وقتش شتريب كه   ييجا   از آن  واتر، يدرا

 بـه  را او تيـ نها در و گرفـت  قـرار  اهيس ستيل در نامش شد، اخراج بود، گذرانده ترانه
در را  ناخدا بـراي خدمـه حكـم پـ        «ي     ترانه .ندكرد ادهيپ مايفضاپ از يتيلوناس در اجبار
  .ي آن شعرها بود برانگيز و غيرقابل انتشار از جمله  جنجالبا آن مصراع پاياني» دارد

در لونا سيتي با كلك  .قرار گرفتن نامش در ليست سياه برايش چندان اهميتي نداشت    
ـ              و حقه از يك كافه     دن شـعر بـراي   دار چيني يك آكاردئون بـرد و پـس از آن بـه خوان

تا اين كه    دادند  به او انعام و نوشيدني مجاني مي       ها هم   كارگران معدن مشغول شد، آن    
شركت به دليل كمبود ناگهاني فضانورد تصميم گرفت فرصـتي دوبـاره بـه رايزلينـگ                

، بـه اعمـاق فـضا    نكـرد  خطا پا ازاول در مسير لوناسيتي دست  در يكي دو سال  . بدهد
 ونسبرگ كمك كرد، در زمان تشكيل دومـين مهاجرنـشين           بازگشت، به مشهور شدن   

ها    قدم زد و در مسير سفر به تايتان گوش         ترعهكالن  در پايتخت كهن مريخ در امتداد       
وقتـي محـرك    . شـد   چيز در آن روزها با سرعت سپري مـي          همه .زدند   و انگشتانش يخ  

از سيـستم لونـاترا     چيز جلودار فضاپيماهايي نبود كـه         جديد موتور جا افتاد، ديگر هيچ     
سـپر  .  كارآساني نبود  متصدي جت پيداكردن  . شدند، مگر فقدان خدمه     خارج مي  ]15[

دفاعي برابر راديواكتيو براي سنگين نشدن فضاپيما در حالت حداقل بود و كمتر مـرد               
اما . شد خطر احتمالي قرار گرفتن در معرض راديواكتيويته را بپذيرد           هلي حاضر مي  أمت

كردن بخـت    تمايلي به داشتن فرزند نداشت، در آن روزهاي طاليي رو         چون رايزلينگ   
ي   در منظومـه  . شـد   هاي كـاري بـسياري بـرايش فـراهم مـي            و اقبال، هميشه موقعيت   

 ،كردنـد   ليـان مـي   غكه در سـرش     را  طور در رفت و آمد بود و آوازهايي            شمسي همين 
  .نواخت خواند و با آكاردئون مي مي

در اولـين    ]16[كاپيتـان هـيكس     . شناخت   را به خوبي مي    رييس فضاپيماي گوشاك او   
بـه خونـه خـوش      « :به او چنين خوشـامد گفـت      . سفر رايزلينگ با گوشاك رهياب بود     

  »و جات امضا كنم؟ رمست كه نيستي؟ يا من دفتر. اومدي پر سر و صدا
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  ».ناخدا شه ينم مست آدم كه فروشن يم جا نيا كه يمزخرف يها وهيم آب نيا با«
  . پايين رفت،كشيد  آكاردئونش را به دنبال ميهمان طور كهخنديد و سپس 

. ره   شـماره دو جـا نمـي       جـت كاپيتان اون   «: ده دقيقه بعد برگشت و با دلخوري گفت       
  ».هاي كاديميم كج شدند ميله

  ».فرمانده بگوافسر گي؟ برو به  چرا به من مي«: كاپيتان پاسخ داد
  ».كنه اما اشتباه مي. ن هستگه رو به راه اون مي. گفتم«

. رونيب برو گمشو و بزن بخط كتاب از رو اسمت«: گفت و كرد اشاره كتاب به تانيكاپ
  ».ميكن يم حركت گهيد قهيدق يس

  .هايش را باال انداخت و پايين رفت اعتنايي شانه رايزلينگ نگاهي به او كرد، با بي
، بايـد   ]17[ هـاك     السي كـ    راه تا سياره مشتري طوالني است و يك فضاپيماي قراضه         

دومين شيفت مراقبت بـر     . ي پرواز آزاد برسد     سه بار موتورش را آتش كند تا به مرحله        
ي مدرج  به كمك يك ورنيه اشتعال زانيم كردن كم زمان آن در. ي رايزلينگ بود   عهده

وقتي سنجه قرمز شد، رايزلينگ تالش      شد، ي انجام م  يدستي خطر به صورت       و سنجه 
  .ند، اما نشدكرد درستش ك
.  هـستند  متـصدي جـت   شوند، براي همين اسـت كـه           يك جا بند نمي    متصديان جت 

بـه  . همه جا تاريك شـد    . ي اضطراري را قاپيد و با انبردست به دل موتورخانه زد            بسته
  . بايد اتاق موتور را بايد مثل كف دستش بشناسدمتصدي جتيك . مسيرش ادامه داد

. ي سـربي انـداخت    گـاه سـريعي بـه بـاالي صـفحه         برق بـرود ن    درست پيش از اين كه    
 عقب كشيد و سعي كـرد       سرش را فوراً  . درخشش آبي راديواكتيو هم به او كمكي نكرد       

  .با دستش مركز اشتعال را پيدا كند
به خاطر خـدا    .  شماره دو مرخص شد    جت«: وقتي كارش تمام شد درون لوله فرياد زد       

  ».ين نور به من بديك كم
درخـشش نـور   . خورد راري روشن بود، اما ديگر به درد رايزلينگ نمي نور بود، برق اضط   

  .ديد آبي راديواكتيو آخرين چيزي بود كه چشمانش 
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ــش ــش دهيك ــا نق ــر ه ــمان ب ــر يآس ــا روزن ز پ ــوران يه   ين
  ســـان نيـــا مكـــان پـــود در دهيـــتاب زمـــان تـــار نيهمـــ
  آلـود  حـزن  يشـاد  از دهيبرجوشـ  رام، ييهـا   اشـك  چـون   چنان
ــه ــور كـ ــره نـ ــام نقـ ــو فـ ــ شيخـ ــد يمـ ــجاو تابنـ   دانيـ

  
ــش ــر دهيكـ ــان ز سـ ــران دامـ ــا كـ ــالن «يهـ ــه كـ    »ترعـ
ــه ــردون، ب ــست گ ــصر س ــرج «عن ــا ب ــت يه ــته »يراس   رس
ــه ــاف ب ــر الط ــت يوار يپ ــ حراس ــد يم ــالوده و آرام كنن   پ
ــا از ــايز « نيـــــــــــ ــه ييبـــــــــــ   »خفتـــــــــــ
  

ـ ا ساخته ينژاد   خـسته  اسـتخوان  مغـز  بـه  بـر،  را هـا    بـرج  ني
ــ ــر آرد ينم ــسانه دگ ــا اف ــازشيد يه ــه را رب ــاطر ب ــاز خ   ب

ــو ــريد چـ ــن گـ ــدر ستنديـ ــان انـ ــيا آن جهـ ــه يزدانـ   كـ
  آغـاز  از شـستند،  يمـ  اشـك  بـا  نيسـرزم  نيا ساحل نيبلور
ـ  گرمـا  دهـد  »بهـرام  «رزمجـو  قلب فرسوده  زمان   نـرم  كنيول

  
ــز بــــــه ــمان ريــــ ــا آســــ ــ يهــــ ــآج خيــــ   نشيــــ
  »مــــرد خواهــــد زنــــده هــــر «خوانَــــدم نجــــوا بــــه

ــ و نــــــازك يهــــــوا   نشيريــــــد و صــــــوت يبــــ
  

ــ ــت دهيرسـ ــايز «آواز لاز از اسـ ــه »ييبـ ــرش اوج بـ   عـ
  بـــاد بـــا »يراســـت و حـــق يهـــا تاجـــك «يهـــا روزن ز
   تنهـــــــــــــا او ستيـــــــــــــز خواهـــــــــــــد و

  االبـــاد يالـــ ،»ترعـــه كـــالن «امـــن ســـاحل كنـــار
  

.يتيلوناس و لندن لوكس، انتشارات مجوز با »ترعه كالن «از -
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ش كالهـش را بـه دسـت      . واتر مـريخ پيـاده كردنـد        در راه برگشت رايزلينگ را در دراي      
. اش را پرداخت كرد و همـه چيـز تمـام شـد     دادند، ناخدا هم نيمي از دستمزد ماهيانه   

يك سرگردان خانه به دوش ديگر در فضا كه بخت با او يار نبود تا بتواند كـارش را بـه        
. شناسان و جويندگان معادن در جايي سـپري كـرد           او مدتي را با باستان    . اتمام برساند 

و نـواختن    توانـست در ازاي خوانـدن آواز        اه، شايد هـم مـي     اما تا كي؟ شايد يكي دو م      
بـا  . ميرند  اما فضانوردان اگر در يك جا ساكن بمانند مي        . جا بماند   آكاردئون هميشه آن  

  .رفت ]18[جا به مارسوپوليس  واتر و از آن نورد دوباره به دراي يك مريخ
 صـف كـشيده     رعـه كالن ت  صنعتي دو طرف     تجهيزات. خت دوباره رونق گرفته بود    تپاي

 قبل از اين بـود      مربوط به . شان آلوده كرده بودند   يها  آب  هاي كهن را با پس      بودند و آب  
به خاطر منـافع تجـاري      را  تخريب آثار باستاني فرهنگي      ]19[ پلنت  ي تراي   كه معاهده 
ها را هـم   بنيان فروريخته بود و ديگر برج اي سست هاي افسانه نيمي از برج  . ممنوع كند 

  .ها از شكل و قيافه انداخته بودند ي زميني تفادهبراي اس
. بـود  نكـرده  فيتوصـ  شيبـرا  هـم  يكس و دهيند را راتييتغ نيا از كي  چيه نگيزليرا

 آن از قبـل . بود قبالً كه كرد تصور طور  همان را آن د،يد گريد بار را سيمارسوپول يوقت
 سـاحل  در. آورد يم ادي به يخوب به را خاطرات. شود تجارت يبرا آل  دهيا و مناسب كه

 چـشمان  شيپ اش ييبايز و بود دهيآرم خيمر يباستان ابهت كه ييجا ستاد،يا رود كنار
 گون  موج را يآب و سرد آب  پر ي جلگه ،يمد و جزر و مينس چيه. شد گر  جلوه شينايناب
 كرد يم منعكس درخود را خيمر آسمان انينما و درخشان ستارگان ريتصو و ؛ كرد ينم
 چـشم  بـه  يا  دهيكـش  فلـك  بـه  سـر  يهـا   بـرج  و متخلـل  يوارهايد ها  آب يسو آن و
  . است فيظر حد از شيب ما زمخت ي ارهيس يبرا  شان يمعمار سبك كه خوردند يم

  .ها همان كالن ترعه بود ي تمام اين تغيير و تحول نتيجه
اش رخ داده بــود و او را قــادر ســاخته بــود زيبــايي  تغييـر كــوچكي در مــسير زنــدگي 

 حال آن تغيير    .مارسوپوليس را ببيند، آن هم در حالي كه مارسوپوليس ديگر زيبا نبود           
هـا را از      آن. تمام زنان در نظرش زيبا شـدند      . كرد  اش را دگرگون مي     داشت كل زندگي  

. كـرد   داد و ظاهرشان را بـر اسـاس صدايـشان تـصور مـي               روي صدايشان تشخيص مي   
ي  همه .ان دوستي و محبت كار ناپسندي است      صحبت كردن با يك مرد نابينا جز با زب        



 

  



 

  

  15  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

  ترجمه-تخيلي علمي

هاي بددهني كه روزگار شوهرانشان را سـياه كـرده بودنـد، بـا رايزلينـگ مودبانـه                     زن
اشـعار  . دنيايش پر شده بود از زنـان زيبـا و مـردان مـودب و متـين                .كردند  صحبت مي 

و » سـرود مـرگ اهـالي جنگـل       «،  ]20[ » برنيس گيسوي«،  »گردد  ستاره خاموش مي  «
 يـار فـضايي، مـستقيماً        بـي  مـردان ي مردان سرگردان و       اش درباره   يگر اشعار عاشقانه  د

نابينايي . كردند  ي اين بود كه ديگر حقايق پرزرق و برق دركش را مخدوش نمي              نتيجه
به بيت و حتا گاهي به اشـعار    ي او   مايه  به راه و روش او نوعي بلوغ بخشيد، آوازهاي بي         

  .بلند تبديل شدند
هـاي زيبـا را       زمان كافي داشت تا تمام واژه     . مان زيادي براي فكر كردن داشت     اكنون ز 

ذهـنش  در  درست كنار هم بچيند و آن قدر براي خلق يك مـصراع وقـت بگـذارد تـا                   
  .آهنگ خوشي داشته باشد

 
  شـــــد چـــــون جنبـــــده هـــــر ز يخـــــال افـــــق
ــه ــا بـــ ــزارش دفترهـــ ــشت گـــ ــل گـــ   حاصـــ

ــد ــرآورد يهوابنـــــ ــه بـــــ   ســـــــخت يا نالـــــ
ــراغ ــه آن چــــ ــ رنــــــگ بــــ ــل بزســــ   كامــــ

  
ــ ــدو چــ ــه آن شــ ــر لحظــ ــش هــ ــر بخــ   حاضــ

ــو ــر دل چـــ ــمان بـــ ــردد آســـ ــاك از برگـــ   خـــ
  عرشــــــه يرو بــــــر ناخــــــدا خنــــــدد چــــــو
ــه ــص بــ ــر يرقــ ــشد پــ ــباب كــ ــاالك اســ   چــ

  

ــي     ــنو مــ ــان شــ ــوش جــ ــه گــ ــرد آن دم بــ   غــ
ــت  ــوبند جــــ ــر برآشــــ ــشت ســــ ــا ز پــــ   هــــ

ــت   ــاز برداشــ ــد بــ ــگ خواهنــ ــرش بانــ ــه غــ   بــ
ــره  ــزد نعــــ ــون  بريــــ ــان خــــ ــا دل هاشــــ   هــــ
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ــه ــم بـــ ــل دانيـــ ــو عمـــ ــن چـــ ــشا تـــ   ييگـــ
  شينـــــــ در  دنـــــــده قطـــــــاع آن يرو بـــــــه

ــشار ــ يفـــــ ــگ تنـــــــگ را ات نهيســـــ   رديـــــ
ــه ــده حــــس بــ ــها دنــ ــر تيــ ــن بــ ــو تــ   شيخــ

  
ــداوم ــتخوان مـــــ ــن در اســـــ ــرزد تـــــ   بلـــــ
ــشار ــت يفـــــ ــرد را گردنـــــ ــد خُـــــ   خواهـــــ
ــراس ــود تـــــن هـــ ــر شـــ ــزون دم هـــ ــر فـــ   تـــ
ــه ــز يدرد بــــ ــف كــــ ــاز نهيســــ ــد بــــ   تابــــ

  
  رهانــــــد تــــــن چــــــون فــــــضا چنگــــــال ز

ــادم ــ دمـــ ــد يمـــ ــود زنـــ ــر خـــ ــه بـــ   كرانـــ
  پــــــرواز قشــــــو ،رديــــــگ  اوج بــــــاال بــــــه

ــ را او خـــــــــــاك نباشـــــــــــد   انهيآشـــــــــ
  
ــشت ز ــر پــــ ــوبند ســــ ــت برآشــــ ــا جــــ   هــــ

ــه ــصد بــــ ــتن اوج قــــ ــا رفــــ ــنم تــــ   رديــــ
ــع دم ــردد اش ييسايــــــــ ــه گــــــــ   روانــــــــ

  رديــــــــبگ جــــــــان آن آتــــــــش از فلــــــــز
 
 او الهـام      بـود، بـه    متـصدي جـت   زماني كه خودش يك     » جتآهنگ  «ريتم يكنواخت   

 زهره بود و كنـار      نشد، بلكه بعدها به ذهنش رسيد، وقتي مسافر مجاني مسير مريخ به           
  .ماند يك همسفر پير شيفت شب را بيدار مي
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  ترجمه-تخيلي علمي

 نفـر  كيـ . خوانـد  هـا   كافـه  در را دشيـ جد و يميقـد  يشعرها از يتعداد ونسبرگ در
 ايـ  دو معموالً مردم. گشت يبرم پول از پر كاله و چرخاند يم دست به دست را كالهش

 چشمان پشت در نهفته وريغ روح از يقدردان يبرا كه دادند، يم يشتريب پول برابر سه
  . بود او ينايناب

ي   ي نقيـه    اي وسـيله    اش بـود و هـر سـفينه         هـر بنـدرگاهي خانـه     . زندگي راحتي بـود   
ي   آمـد اضـافه بـارِ رايزلينـگ كـور و جعبـه              هيچ ناخـدايي دلـش نمـي      . اش  اختصاصي

پـرت بـه      شد و از ونوسبرگ بـه لـي         گاهي وسوسه مي  . اش را با خود به فضا نبرد        قراضه
  .گشت رفت و برمي واتر و نيوشانگاهي مي يدرا

حتـا  . شد  رايزلينگ هرگز بيشتر از ايستگاه فضايي سوپرانيويورك به زمين نزديك نمي          
 ]21[ گانيمد دو بين لوناسيتي و ي  درجهي را در يك سفينه» هاي فضا  سروده «قرارداد

خبر  بـود و بـا     ن ماه عسلش، سوار سفينه    ، ناشر اصلي در دومي    ]22[ هورويتز. امضا كرد 
هورويتز چيزهـاي بـه درد      . شد كه رايزلينگ قرار است در مهماني سفينه شعر بخواند         

تا وقتي تمام اشـعار او را در اتـاق ارتباطـات روي             . شناخت  بخور براي نشر را خوب مي     
. نوار ضبط نكرده بود، نگذاشت رايزلينگ يـك لحظـه از جلـوي چـشمانش دور شـود                 

. اي او را در ونوسبرگ به زور از زير زبانش بيرون كـشيد            هوروتيز سه جلد بعدي شعره    
كـه هـر چـه بـه خـاطر دارد       يك نفر را فرستاد تا رايزلينگ را آن قدر مست نگاه دارد        

  .بخواند
البتـه بـدون ترديـد بخـش        . از رايزلينگ نيـست   » !سفينه برخيز «ي شعر      همه مطمئناً

ها بعد     اما بيشتر مصراع   ،ستا از خود او  » جتآهنگ  «زيادي از اين شعر و همين طور        
ــردآو  ــي گ ــرگ او و از مردم ــردي و آواري شــده راز م ــه او را در دوران ولگ ــيك اش  گ

  .شناختند مي
تـرين   ابتـدايي . سـت  احاصل بيـست سـال كـار و تـالش او    » هاي سبز زمين   تپه«شعر  
با چنـد   ي ميخوارگي      ا شدن او و در يك مسابقه      شناسيم، پيش از نابين     اي كه مي    نسخه

ي كارهايي بود كه كارگران       هاي شعر بيشتر درباره     مصراع. ده شد و سر زهرهكارآموز در   
توانستند حسابـشان     وقتي به زمين بازگشتند انجام دهند، البته اگر مي         دوست داشتند 

بعـضي از بنـدهاي شـعر       . ي بازگشتن بـه زمـين را پيـدا كننـد            را تسويه كنند و اجازه    
  .بود» هاي سبز تپه« از سرايي مشخصاً مت هماما قس. عاميانه بود و بعضي نه
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  . استدقيقا كي و از كجا آمده» هاي سبز تپه«ي  دانيم آخرين نسخه ما مي
مستقيم به گريـت     ،]23[ ي اليس زهره    بندي قرار بود يك سفينه از جزيره        بق زمان اطم

 تـرين كـالس هـاك و        قديمي بود، جوان   ]25[يك فالكون   . در ايلينوي بپرد   ]24[ ليك
بهـا       قانون اضـافه   ؛شد  اولين سفينه كه قانون جديد شركت هريمن در موردش اجرا مي          

  .نيبراي سرويس تندرو بين شهرهاي زمين و مناطق مهاجرنش
ـ          شـايد شـعرش روي خـودش تـاثير         . گرددازرايزلينگ تصميم گرفت با آن به زمـين ب

را  ]26[ اوزاركهـاي     خواسـت بـار ديگـر بـومي         يا شايد فقط از ته دل مي      . گذاشته بود 
  .ببيند

رايزلينگ . داد  ي ورود بدون بليت به سفينه را نمي         شركت ديگر به هيچ مسافري اجازه     
ديگر . كرد قوانين در مورد او هم اجرا شود          اما هرگز تصور نمي    ،دانست  اين قانون را مي   

عمـرش  . داد رفـت و امتيـازش را از دسـت مـي            ي داشت بـاال مـي     دسنش براي فضانور  
هـاي زحـل و       دار هالي، حلقـه     ي دنباله   دانست كه ديگر مثل ستاره      نبوده، مي حاصل    بي

در بنـدرگاه   . هـاي فـضا شـده اسـت         تبديل به يكي از مشخصه     ]27[ بروستررشته كوه   
  .گيري دراز كشيد ي خالي شتاب  بعد پايين رفت و روي اولين كاناپه،خدمه قدمي زد

: از او پرسـيد   . زد، او را ديـد      گشت مـي  كاپيتان وقتي داشت براي آخرين بار در سفينه         
  »كني؟ جا چه كار مي اين«

رايزلينگ براي ديدن نشان ارتشي     » .گردم به زمين كاپيتان     برمي«: رايزلينگ پاسخ داد  
  .ناخدا نيازي به چشم نداشت

ـ  يمـ  خـوب  رو نيقوان خودت. يبرگرد يكشت نيا با يتون ينم تو«: گفت تانيكاپ . يدان
  ».ميكن يم حركت فورا. رونيب برو جا نيا از شو بلند. بخور تكون

جا آمده بـود، امـا رايزلينـگ          كاپيتان جوان بود و بعد از دوران فعاليت رايزلينگ به آن          
بـه جـاي     ]28[هـريمن   عمـارت   شناخت، پنج سـال را در         ها را خوب مي     اين جور آدم  

پيـشينه و  آن دو از نظـر   . ي فضايي به سفرهاي كارآموزي رفته بود        كسب كردن تجربه  
  .شد فضا داشت عوض مي.  قابل مقايسه نبودنداز لحاظ روحي اصالً

و  رخواين جلوي برگشتن يك پيرمرد به وطنش كاپيتان شما كه نمي«: رايزلينگ گفت
  »بگيريد، مگه نه؟
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  ترجمه-تخيلي علمي

 ن دو هـاي آ    از خدمـه بـراي گـوش دادن بـه حـرف            نفرچند  . كاپيتان كمي مكث كرد   
  .ايستاده بودند

كس بـه جـز خدمـه        هيچ. تونه   بند شش مي   ،ون اعمال احتياط در فضا    من نه، ولي قان   «
ي ورود بـه      اجـازه  نـين مـسافران كـه كرايـه پرداخـت كـردن،           كه مجـوز دارن و همچ     

كه ظرفيتش تكميل شده ندارن و تخلف از ايـن مقـررات پيگـرد قـانوني                رو  اي    سفينه
  ».حاال پاشو برو بيرون. داره

 اگـه بـا     اگه مجبور باشم برم، عمـراً     «: شت و گفت  رايزلينگ دستانش را زير سرش گذا     
  ». خودم برم، بايد بندازينم بيرونيپا

  ».جا بيرون كنيد  اين مرد را از اين!سرجوخه«: كاپيتان لبش را گاز گرفت و گفت
مـن  «: موران فضاپيما به داربست باالي سرش چشم دوخته بودند، يكي از آنان گفت            أم

جـا    اي پـيش آن     موران ديگر كه لحظه   أم» .ام صدمه ديده   نهوش. مااز پس اين كار برنمي    
  .بودند، غيبشان زده بود

  ».رينپس چند تا كارگر بيا«:كايتان گفت 
  .جا رفت و از آن» .اطاعت قربان«: جا بود گفت موري كه آنأ م

. از دست هـم دلخـور نباشـيم   ، بهتره   ببين كاپيتان «: رايزلينگ دوباره به كاپيتان گفت    
  ».توني به بند فضانوردان درمونده استناد كني  مي،و ببري راگر بخواي من

مـن تـو رو خـوب       . تو وكيـل وصـي فـضا هـستي        . تو كه درمونده نيستي   ! خداي من «
امـا مـن ديگـه      . كنـه   هاست تو فضا ولگردي مـي       تو هموني هستي كه سال    . شناسم  مي

 از سـفينه     كـه  هستاون بند براي كمك به كساني       . دهم  و بهت نمي   ر ي اين كار    اجازه
  ».خوان تو فضا ول بگردن و پرسه بزنن  نه براي كساني كه مي،جا موندن

ام جا نموندم؟ بعد از آخرين سفرم بـه           توني ثابت كني من از سفينه        مي ،خب كاپيتان «
طبق قانون حق دارم يك بار به       . ، ديگه برنگشتم خونه   ي قراردادي   خدمهعنوان يكي از    
  ».وطنم برگردم

  ».تو ديگه فرصتت رو از دست دادي. ها پيشه ط به سالاما اين مربو«
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  ترجمه-تخيلي علمي

گه اين    گه يك نفر تو چه مدت زماني بايد برگرده، فقط مي            از دست دادم؟ قانون نمي    «
 نه تنها با پاهاي خودم از ه باشم،اگر اشتباه كرد. برو كتاب قانون رو بخون   . و داره  ر حق
برو كتاب  . دمه ازت عذرخواهي كنم    حتا حاضرم جلوي تمام خ     ، كه رم  جا بيرون مي    اين

  ».راحت باش. رو بخوان
هاي سنگين از اتاق    اما كاپيتان با قدم   . كرد  هاي كاپيتان را حس مي      غره رايزلينگ چشم 

 اش براي قانع كـردن كاپيتـان سواسـتفاده كـرده     دانست كه از نابيناني   مي. بيرون رفت 
  .برد ز اين كار لذت هم مي، اما نه تنها از اين بابت شرمسار نبود، بلكه ااست

از .  بلند شد، دستورات مربوط به پرواز را در بلنـدگو شـنيد            سوتده دقيقه بعد صداي     
هايش متوجه شد كـه بـه         روي صداي آرام بسته شدن هوابندها و تغيير فشار در گوش          

كنند، از جايش بلند شد و به موتورخانه رفت تا در هنگام پرواز موشك                زودي پرواز مي  
شـناخت و نيـازي بـه راهنمـا           او كشتي كالس هاك را به خوبي مي       .  باشد ها  جتكنار  

  .نداشت
رايزلينگ روي صندلي بـازرس لـم       . از همان اولين شيفت مراقبت دردسرها شروع شد       

هـاي    تپـه «ي جديـد      داشت نسخه   رفت، سعي   داده بود و با كليدهاي آكاردئونش ور مي       
  .را بسرايد» سبز

  
ــازه  ــانم تـــ ــرم كـــــه جـــ ــردددمـــــي گيـــ    گـــ

   پــــــيشام در هـــــر نفــــــس  نباشـــــد جيــــــره 
  در آن منـــــــزل نفـــــــس برخواهـــــــد آمـــــــد
  بـــــــرانم احتيـــــــاج و مـــــــرگ از خـــــــويش

  
. زمـين خـتم شـود     ي    كلمـه توانست مصراعي بسازد كه با        كرد نمي   و هر چه تالش مي    

  .دوباره سعي كرد
  

ــك   ــواهم اينـــــ ــوازان خـــــ ــسيمي دلنـــــ   نـــــ
  وزد بــــر صــــورتم كــــاين دل غمــــين اســــت    
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  ردمـــــادري كـــــ  كـــــره كـــــو  آن ز خـــــاك
ــامم« ــشتهكنـــ ــت ي  پـــ ــين اســـ ــبز زمـــ   » ســـ
  

   »؟يآرچ بود چطور«: ديپرس فيخف يا خنده با. شد بهتر حاال كرد، فكر خود با
كنـه رو در قالـب شـعر           بـه ذهنـت خطـور مـي        يخوب بود، هر چـ    «: آرچي پاسخ داد  

 هم در   ، و دوست قديمي رايزلينگ     متصدي ارشد جت   ،]29[ اگل  د آرچي مك » .بنويس
ميليون مايل از زمين دور بودند شاگرد       يك  ها پيش و وقتي       ها، سال   فضا و هم در كافه    

  .او بود
. شده  ها راحت   نوهمه چيز براي شما جو    «: رايزلينگ حرف او را گوش كرد و بعد گفت        

  ».موندين چرخوندم، بايد بيدار مي  رو ميتهشوقتي من .  شدهخودكارهمه چيز 
  ».م بايد بيدار موند ههنوز«

 كنترل ميزان اشتعال را نشانش      خودكاراگل تجهيزات     د  شدند و مك  ها گرم صحبت      آن
ها پيش   اين تجهيزات جايگزين دستگاه كنترل دستي شده بود كه رايزلينگ مدت        .داد

رايزلينگ نتوانست جلوي خودش را بگيرد و آن قدر سوال پرسيد تا            . كرد  با آن كار مي   
  .سياست جديد آشنايي پيدا كردأبا ت

مشغولي او به شـعر و   كرد دل  ميگمانپنداشت و   ميمتصدي جتا يك او هنوز خود ر   
 ممكن بود بـراي هـر       چنين چيزي و  است  ي درگيري با شركت بوده        شاعري در نتيجه  

 انگـشتان فـرز و چـابكش را روي وسـايل            همان طـور كـه    . كس ديگري هم پيش آيد    
  ».تنبينم كه هنوز تجهيزات دستي قديمي نصب هس مي«: داد، گفت حركت مي

 رو ديـ كل صـفحه  كه نيا خاطر به ،يارتباط يها  خط جز به همه«: داد جواب اگل  د  مك
  ».داشتم برشون كرد يم كيتار
  ».ممكنه الزمت بشن. اما بايد برشون گردوني«
كرد،   داگل چه فكر مي     وقت نفهميد مك    رايزلينگ هيچ » ... كنم گمونمطمئن نيستم،   «

ـ     يك. چون دردسر از همان لحظه آغاز شد        او برخـود  ه انفجار راديواكتيويتيه مستقيم ب
  . سوزاندكرد و او را كامالً
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  ترجمه-تخيلي علمي

رايزلينگ فهميد چه اتفاقي افتاده و بـه طـور غيـرارادي همـان كـاري را كـرد كـه در          
زمان آژير خطر را به      ي تجهيزات اظطراري را برداشت و هم        بسته. داد  گذشته انجام مي  

  .فتاد كه وصل نبودندهاي ارتباطي ا بعد ياد خط. صدا درآورد
 را سرش گشت، يم يارتباط خطوط دنبال به يكيتار در كورمال كورمال كه طور همان

 كـردن  دايـ پ نگران فقط. ببرد ريگ  موج صفحات از را استفاده تينها تا بود آورده نييپا
 همـه  يجا. يگريد يهرجا كه بود ينوران قدر  همان او يبرا جا  آن. بود يارتباط خطوط

  . شناخت يم را آكاردئونش يدهايكل كه يخوب همان به. دانست يم يخوب هب را زيچ
  »در موتورخانه چه اتفاقي افتاده؟«. از اتاق كنترل جواب آمد

 درسـت  را جا آن يگرما» .داغه يليخ جا  نيا. ديبمون رونيب نوهم«: زد اديفر نگيزليرا
  .كرد يم حس شيها استخوان و صورت يرو ابانيب يگرما مثل
ن كسي كه نتوانسته بود آچـار را بـه دسـتش برسـاند فحـش داد و بعـد خطـوط                      به آ 

كاري سخت  . ارتباطي را برقرار كرد، سپس تالش كرد اشكال را با دستش برطرف كند            
بـه اتـاق كنتـرل    .  را بيـرون بريـزد  جتبالفاصله تصميم گرفت تمام بار      . و طوالني بود  
  »اتاق كنترل، اتاق كنترل«: مخابره كرد

  »فاقي افتاده؟چه ات«
  ». سومجتي اضطراري  تخيله«
  »؟يهست اگل د مك تو«
  ».اوامر ياجرا يبرا آماده. هستم نگيزليرا من. مرده اگل د  مك«

توانـد در امـور       زده شـده باشـد، نمـي       ناخدا هر قدر هم كـه حيـرت       . هيچ جوابي نيامد  
 بـه خطـر     توانست كشتي، خدمـه و مـسافران را         نمي. اضطراري موتورخانه دخالت كند   

زده   چه رايزلينگ مخابره كرد بيـشتر حيـرت         اما از آن  . ماند  درها بايد بسته مي   . بياندازد
  :پيام اين بود. شد

  افـــــتم دهيپوســــ  چــــون  زهــــره  خــــاك  بــــه 
ــوبد ــا از دل برآشـــــ ــاد نيـــــ ــاك بـــــ   بونـــــ

ــه ــل كــ ــا جنگــ ــوهش يهــ ــپل انبــ ــت ديــ   اســ
ناپـــاك  مـــرگ چـــون خـــزد  يمـــ يپـــست بـــه



 

  

  24  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

ي شمـسي ادامـه        به برشمردن اجرام منظومه    طور كه مشغول كار بود،      رايزلينگ همان 
  .داد

ي   بـسته   هـاي يـخ     شـب «،  »كمان زحل  هاي رنگين   حلقه«،  »ماهخاك سخت و روشن     «
 را بـازكرده بـود و تمـام وسـايل را بـه بيـرون                جـت ، در همـان حـال درهـاي         »تايتان

  .كرد، با يك ترانه اين كار را به اتمام رساند انداخت و داخلش را تميز مي مي
  

ــه ــر بــــ ــده هــــ ــور ذره گردنــــ ــردم غــــ   كــــ
  :بــــــود نيــــــا ذره هــــــر يذاتــــــ اميــــــپ
  انـــــــــسان يآ يگـــــــــشت دور منـــــــــزل ز«
ــد ــشته ارتيـــ ــبز ي پـــ ــ ســـ ــود نيزمـــ   ».بـــ
  

كـه بـازبيني    را  پرتي به ياد آورد كه بايد اولـين مـصراعي             بعد با همان گيجي و حواس     
  .تغيير دهدبود كرده 

  
  خوانــــــدش ايــــــن چــــــرخ دوار فــــــرا مــــــي

  كــــسي كــــو هــــم فــــضا را پيــــشه ســــازد     
ــن مـــــــرد، آزاد    ــده در فـــــــضا ايـــــ   پريـــــ
  و نــــــوري زيــــــر پــــــايش رنــــــگ بــــــازد

  
  بــــــه پروازنــــــد فرزنــــــدان ايــــــن خــــــاك 

ــه  ــتبــ ــايي جــ ــي هــ ــه مــ ــا   كــ ــوزند پرهــ   ســ
ــي  ــاال مــ ــه بــ ــسان   بــ ــسل انــ ــن نــ ــد ايــ   جهــ

بـــــــه بيـــــــرون، دوردســـــــت و دورترهـــــــا



 

  

  25  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

  ترجمه-تخيلي علمي

اما رايزلينگ در مورد خودش   . ي پرواز و بازگشت به زمين بود        دهاحاال ديگر فضاپيما آم   
بـا ايـن كـه      . رسـيد   سوختگي روي پوستش جدي به نظر مي        جاي آفتاب . مطمئن نبود 

  .كرد  اما آن را حس مي،كرد ببيند توانست دود سرخ و روشني را كه در آن كار مي نمي
چندين بار اين عمل را تكـرار       . همچنان به بيرون راندن هوا از سوپاپ بيروني ادامه داد         

 حدي برسـد كـه بتـوان بـا لبـاس مقـاوم               پايين بيايد و به    پرتوافشانيي    كرد تا درجه  
تـرين شـعرش را هـم         در حين انجام اين كـار آخـرين و اصـيل          . مناسب زير آن ايستاد   

  .مخابره كرد
  

  بــــــه روي ايــــــن كــــــره كــــــو زاد مــــــا را
  ســــــتارم كــــــĤخرين اســــــت  افــــــرودي خو

ــرآجين ــمانِ ابـــــــــ ــوانم زآســـــــــ   بخـــــــــ
ــشته « ــارم پـــ ــت ي ديـــ ــين اســـ ــبز زمـــ   » ســـ
  

  :ها نوشت يپ
 
[1] Rhysling 
[2] Lisping Venerian 
[3] Grand Canal 
[4] UP SHIP! 
[5] That Red-Headed Venusburg Gal 
[6] Van der Voort 
[7] Harriman 
[8] Jetman 
[9] Goshawk 
[10] Lloyd 
[11] Luna City 
[12] Supra-New York 
[13] Leyport 
[14] Drywater 
[15] LunaTerra 

[16] Hicks 
[17] Hawk 
[18] Marsopolis 
[19] TriPlanet Treaty 
[20] Berenice's Hair 
[21] Ganymed 
[22] Horowitz 
[23] Ellis Isle 
[24] Great Lakes 
[25] Falcon 
[26] Ozark 
[27] Brewster's Ridge 
[28] Harriman Hall 
[29] Archie Macdougal 

  



 

 



 

  

 

      
   راهي به ناكجا  

  
  

  گرگ بير
  محمدحسين عبدالهي ثابت: برگردان

  
  
  

سـر   ]1[ ي جنـوب دژون     مرسدس بلند و سياه با سر و صداي زياد از ميـان مـه جـاده               
هورسـت  . ريخـت    مرسـدس مـي     ي جلـوي    قطرات سرد آب بر روي شيشه     . بيرون آورد 

ي   وان يكم شاخه   ست همان طور كه  ش را به كناري گذاشت و       ا  كيف نظامي  ]2[ رانكه فن
اش پـايين    تا نوك بينيي كهعينك، با كرد رانندگي مي ]3[ اس، آلبرت فيشر    نظامي اس 

رانكه نفـسش را بيـرون       فن. خواند   روي پايش را مي     ه گسترد ي   نقشه بود، با دقت     آمده
 ». كيلومتر، نه بيشتر35«: داد و گفت

  ». كيلومتر اومديم36تا االن . گم شديم«: فيشر گفت
  ».لحظه برسيم ديگه بايد هر. قدر  دقيقاً اوننه«
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  28  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

ي بلنـد و      گونـه .  اما بعد سـرش را بـه عالمـت نفـي تكـان داد              ،فيشر اول موافقت كرد   
اي منصوب بـر      هاي نقره    فرم سياه با جمجمه      و بيني نوك تيزش مؤيد لباس       استخواني

؛ او معاون   رانكه لباسي گشاد و خاكستري به تن داشت        فن.  بود ي تنگ و محكمش     يقه
شد آن دو را بـرادر بـه حـساب          مي. داد  وزير تبليغات بود كه حاال كار پيك را انجام مي         

؛ يكـي فرزنـد   ]1[ بـود و ديگـري در رور        كي بـزرگ شـده      گرچه يكي در چكسلوا    آورد،
ها دو سـال پـيش در پـاريس           آن. آبجوسازسنگ و ديگري پسر يك        كارگر معدن زغال  

  . اال دوستان نزديكي بودندهمديگر را مالقات كرده و ح
: ي كناري، چشمش بـه چيـزي افتـاد و گفـت     رانكه از ميان قطرات آب روي شيشه   فن
  ».نگه دار. صبر كن«

در . داد رانكه نشان مي  كه انگشتان فننگاه كرد  فيشر ماشين را متوقف كرد و به جايي 
اه كـاهگلي و    اي بـا سـقف كوتـ        هاي درختان جوان، خانه     كنار جاده، پشت شاخ و برگ     

  . بود ديوارهاي خاكستري كثيف پشت مه مخفي شده
  ».رسه به نظر خالي مي«: رانكه گفت فن

بگـه  بتونـه   شايد يـك نفـر      .  نگاه كن  كش رو كسي توش هست؛ دود   «: فيشر جواب داد  
  ».كجاييم

  راه  از ميـان كـوره     تررانكـه جلـو    فـن . پيـاده شـدند   ماشين را كناري پـارك كردنـد و         
 .شـد    مـي   تر ديـده    آلونك از نزديك كثيف   . به راه افتاد    خيس   از پوشال  ي مملو آلود  گل

خورد و    پيچ و تاب مي    ،زد  ي روي سقف بيرون مي      خاكستري تيره از حفره   -اي  دود قهوه 
روي در چـوبي  . فيشر به دوستش عالمت داد و بـا احتيـاط پـيش رفتنـد    . رفت  باال مي 

در آن ميـان    . د، حروفـي آويـزان بـو      شناختند  ام نمي زمخت خانه، به زباني كه هيچ كد      
 ها  به زبون كولي  «: رانكه با اخم پرسيد     فن .توانستند نه حرف مختلف را تشخيص دهند      

  ».هاي اسالو هست زبون كولينوشته؟ شبيه 
كنند، به عالوه من فكـر   ها هم تو يك همچين آلونكي زندگي نمي     كولي حتاها؟    كولي«

  ».كردم خيلي وقت پيش جمعشون كردند مي
ـ   بـاز هـم     ولـي شـايد     . خـوره   ها مـي    بيشتر به خط كولي   «: رانكه گفت  فن ن وبتـونيم زب

  ».، البته اگر فرانسه حرف بزنن بفهميمو رههمديگ



 

  

  29  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

  ترجمه- زيفانت

آن كه براي آخرين بـار     بعد از يك مكث طوالني دوباره در زد و قبل از            . رانكه در زد   فن
وب رنگش را از شكاف در      زني كه از حد زندگي پيرتر بود، بيني چ        . ، در باز شد   در بزند 

 چـشم ديگـرش را    توخالي   گوشتي   غشاء .ها خيره شد    به آن بيرون آورد و با يك چشم       
. هايش بلند و سـياه  ي در بود، چرك و كثيف بود و ناخن        دستي كه به لبه   . پوشانده بود 

ي آلماني كامـل و حتـا اشـرافي            چروك باز شد و با لهجه      يدندانش به لبخند    دهان بي 
  »آيد؟ چه كاري از دستم بر مي. خيره بعصر «: گفت
 ]5[ لنيم راه د  وخواستيم بد   مي«: د گفت كن تنفرش را كنترل     كه سعي داشت  رانكه   فن
  »مينه؟ه

 پـس دسـتش را    » .ايـد   پس با اين حساب پيش راهنماي اشتباهي آمده       «: پيرزن گفت 
در .  كردفيشر لگدي به در زد و پيرزن را به عقب پرت. شد كشيد و در داشت بسته مي

  .باز شد و وزنش بر روي لوالي چرمي پوسيده افتاد
 “راهنمـاي اشـتباه   ”منظـورت از    . كنـي   تو با احترام كافي با ما رفتار نمي       «: فيشر گفت 

  »چيه؟ مگه تو چه جور راهنمايي هستي؟
 جمع كرد و اش شكيدهي خ دستانش را بر سينه» !چه قوي«: اي كرد و گفت پيرزن ناله

نهايت قديمي به     رنگ و رو و بي      بيخاكستري مندرس   لباس  . برگشتبه سمت تاريكي    
  .بود  شده  اش تا مچ دستانش كشيده هاي نخ نخ شده  آستين.تن داشت

: ي تعفـن و پوسـيدگي درون كلبـه همچنـان پيـشرفت و گفـت                 فيشر با وجود رايحـه    
  »!بدهمن رو جواب «

ـ  و پيرزن در جلوي اجاقي سرد و خالي از هيزم متوقف شـد           : ا لحنـي آهنگـين گفـت   ب
  ». اين سرزمين نيستنددانم متعلق به مي هايي كه من راه«

امـا  » .بريم بيرون . رسن به حسابش مي   محلي   مراجع بعداً.  است  ديوانه«: رانكه گفت  فن
سري زيـاد،     نظمي و همچنين خيره     آلودگي، بي .  در چشمان فيشر بود     نگاهي وحشيانه 

  . بود فيشر را عصباني كرده
  » ديوانه؟كبلدي، زنرو ها  م راهوپس تو كد«: رزن خطاب كردبه پي

اش انـداخت و سـرش را         دستانش را از روي سينه    » .هاي درون زمان    راه«: پيرزن گفت 
  .بود اش، ناگهان با ادب و متواضع شده  پايين آورد، انگار در تصديق توانايي ويژه

  »پس بگو ببينم ما كجاييم؟«: فيشر با تمسخر گفت



 

  

  30  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

ه دانـست ديگـر خيلـي ديـر شـد           اما مي » .بيا، ما كارهاي مهمي داريم    «: كه گفت ران فن
و ممكن بود ايـن     بستگي داشت    حركت دوستش    به اما   ،پذيرفت  ماجرا پايان مي  . ستا

  .حركت خوشايند نباشد
  ».برد اي هستيد كه راه به جايي نمي شما در جاده«: پيرزن گفت

رزن سرش را باال آورد و به فيـشر نگـاه   پي» چي؟«: به سمت پيرزن خيز برداشت   فيشر  
  .ندك انگار به فرزند چموشي كه به خانه بازگشته باشد نگاه ؛كرد

و بـه ميـزي كوتـاه و سـه صـندلي            » .شيننـ خـواهي، ب    اگر توضيح مـي   «: پيرزن گفت 
  .فيشر نخست به زن و بعد به ميز نگاهي انداخت. ي چوبي اشاره كرد شكسته

يـك  . رانكه متوجه شـد    فن» .خيلي خب «:  گفت يناگهان و    دروغين تملقيفيشر هم با    
  .ي ديگر بازي موش و گربه

: زن گفت . روي زن نشست   هفيشر يك صندلي براي دوستش عقب كشيد و خودش روب         
  » .هر دو نفرتان. ها جفت دست. كف دست رو به ميز. دستانتان را روي ميز بگذاريد«

. كـرد   اشت، انگار داشـت گـوش مـي       زن گوشش را بر روي ميز گذ      . ها اطاعت كردند    آن
: زن گفت . آمد، جلب شد    چشمانش به سمت پرتوهاي نوري كه از درون ديوار گلي مي          

  .فيشر واكنش نشان نداد» .تكبر«
هـاي آتـش      شـهرهايتان در شـعله    . شـود   راهي كه به آتش و مرگ ختم مي       «: زن گفت 

روسـك جزغالـه    هايـشان مثـل ع      هـاي خانـه     تـان در شـعله    يها  ها و بچـه     زن. سوزند  مي
. شويد  شوند و شما به جنايات قبيحي متهم مي         جمعي پيدا مي    گورهاي دسته . شوند  مي

ان منفـور  تـ شـود و آرمان   شما رسوا و خوار مـي ملت. شوند بسياري محاكمه و اعدام مي   
ها بعد، يـك كمـدين        و سال  «:شد   برق عجيبي در چشمانش ظاهر       گاه  آن» .خواهد بود 

كنـد و    نقش پيشواي شما را در قالب يك دلقـك بـازي مـي   رقصد و  بر روي صحنه مي   
. ترين بيماران رواني به شما ايمان خواهند داشت تنها پست. دهد آوازي احمقانه سر مي  

  ».همه چيز از بين خواهد رفت. شوند ملت شما ميان دشمنانتان پخش مي
زن پرت  اي از جيبش بيرون كشيد و جلوي          سكه. ي فيشر همچنان بر جاي ماند       خنده
هايي كه بلدي هـم       راهعجوزه،  «: فيشر گفت .  سپس صندلي را عقب راند و ايستاد       .كرد

  ».بريم. روند به بيراهه ميات  مثل چانه
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  ترجمه- زيفانت

رانكه  فن. فيشر هيچ حركتي نكرد   » .گفتم   مي ومن هم تا االن همين ر     «: رانكه گفت  فن
  .  كرداس خود را از دستان دوستش رها  اما افسر ارشد اس،دستش را كشيد

 شـون   ي ديگـه  يكـ ، خيلي زود    كم شدن ها خيلي     كولي، اين روزها    عجوزه«: فيشر گفت 
   ».هش هم كم مي

زن دنبالـشان آمـد و چـشمانش را در          . رانكه سعي كرد فقط او را از در بيرون ببـرد           فن
  .برابر نور كدر چراغ پوشاند

 باالي حروف و به» دهي؟  را هم تشخيص نمي  كلمات احت. من كولي نيستم  «: زن گفت 
  .در اشاره كرد

بلـه، بلـه    «: گفت. فيشر زير چشمي نگاهي كرد و برق شناختن در چشمانش درخشيد          
  ».يك زبان مرده. االن شناختم

  »؟اند اونا چي«: فن رانكه با ناراحتي پرسيد
  ».اون يه يهوديه. دبري باشنعفكر كنم «: فيشر گفت

  ».نه، من يهودي نيستم«: زن پاسخ داد
 و همـين    ،رسـد   به نظر مي   تر از قبل    ، يا حداقل قوي   تر  ه فكر كرد زن االن جوان     رانك  فن

  .تر شود اش عميق باعث شد ناراحتي
خواست كـاش تـو       فقط دلم مي  . برام مهم نيست تو چي هستي     «: فيشر به آرامي گفت   

حـاال صـورتش بـه      . زن عقب نرفت  . و يك گام به سويش برداشت     » . بوديم پيشوازمان  
 بهبـودي  رو بهاش نيز     ديده  بود و چشم آسيب     تر شده     تر و خوشايند    انطور مشخص جو  

 تونـستم    و قـانوني نبـود و مـن مـي           وقـت، هـيچ قاعـده       اون«: فيشر ادامه داد  . رفت  مي
 ي جهـود  يـك گلولـه تـو كلـه    و  «.اي زد اش ضـربه  به تپانچـه و » ...تيرم رو بكشم   هفت

را تيرش     هفت غالففيشر  » .و بكشم ت خالي كنم و شايد آخرين يهودي اروپا ر        ا  كثافت
 فيشر انـرژي  بدزبانيي تاريك صاف ايستاد، انگار داشت از       زن در ورودي كلبه   .  كرد باز
هـا را بـه دردسـر          عمل كردن آن   مالحظه  بي. رانكه براي دوستش ترسيد    فن. گرفت  مي
  .انداخت مي
  ». نيستپيشوااما االن زمان «: رانكه به فيشر يادآوري كرد فن
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. لغزيـد   تير در دستش بود و انگشتش روي ماشـه مـي            هفت. اي درنگ كرد     لحظه فيشر
بود يا شايد اصالً پير نبود، و مشخـصاً ديگـر           ن نصف قبل هم پير   كه  –خطاب به پيرزن    

  ».، اين دفعه خطر ار بيخ گوشت گذشتپيرزن«:  گفت-خميده و چالق نبود
  ». هستمهوري نداري من كتو هيچ تص«: زن با لحني نيمه آهنگين نيمه ناالن گفت

ريم و جـاي تـو و آلونكـت رو گـزارش              حاال ما مي  . كثافت«: و گفت ي انداخت   فيشر تف 
  ».ديم مي

 بـه سـنگ گداختـه     ش  سنفـ بـوي    دورتـر هـم      گامزن نفسش را بيرون داد و حتا سه         
 حـال    و به درون كلبه بازگشت اما با ايـن        » .ذابمعي    من تازيانه «: زن گفت . مانست  مي

  ». از آتشمستوني و در شب ابردر روز ستوني از  «:نوز رسا بودصدايش ه
بـراي مـا    . راسـت ميگـي   «: رانكه گفت   به فن  .صورت فيشر درهم رفت و سپس خنديد      

اش  رانكه هـم از روي شـانه   فن. و چرخيد به بيرون از خانه قدم گذاشت      » .دردسر الكيه 
سـت   ا هـا   سالفكر كرد   . ه افتاد آخرين نگاه را به تاريكي انداخت و به دنبال فيشر به را           

ي زن مبهم و تاريك ميـان اجـاق سـنگي              سايه .سته ا كسي در اين كلبه زندگي نكرد     
  .ي زهوار در رفته بر روي زمين افتاده بود  گرفته قديمي و ميز خاك

  »دونستي؟ و مي راين. تو واقعاً كمي متكبري«: رانكه آهي كشيد و گفت در ماشين فن
مـن نقـشه رو     .  دوسـت قـديمي    راننـدگي كـن   تـو   «: كـان داد  فيشر خنديد و سـري ت     

ي موتـور بـه حـالتي         رانكه مرسدس را روشـن كـرد و گذاشـت تـا نالـه              فن ».خونم  مي
ي   فيشر با ناراحتي نقشه   . مه شود دود وارد    لرزان    ي  حلقهكنواخت برسد و از اگزوزش      ي

نقشه مال پنج سال     اين   .تعجبي نداره كه گم شديم    «:  را تكان داد و گفت     آلمان متحد 
  ».1979. پيش هست

 عمـراً فرصـت ديـدن      برسـيم، وقتي بـه هواپيمـا      . كنيم   پيدا مي  وراه ر «: رانكه گفت  فن
 ها يانكيهاي  افكن  كه با بمبه مدت زياديناو. دم را از دست نمي ]6[كرام ناگل صورت 

  ».جنگيده و تو به خاطر جر و بحث با يك پيرزن ما رو معطل كردي
 ]7[ سـاحل شـرقي    حمله به    نكني او   تو فكر مي  .  متنفرم نظمي  بياز  . وريممن اين ط  «
  »؟ه وتو كنور

 و، حـد خـودش ر  ه ببينـ وهـا ر   كـه بيانيـه   بعد از ايـن . هكن  ت نمي أجر«: رانكه گفت  فن
  .كرد باز ميدل مرسدس با سر و صداي زياد راهش را به سوي » .هفهم مي
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  ترجمه- زيفانت

من يهودي «: داد گفت كه سرش را تكان مي در حالي   ،پيرزن كه جلوي در ايستاده بود     
و بـراي   » . من تمام فرزندانم را دوست دارم      ، بله ،آه. ها را هم دوست دارم      اما آن . نيستم

  .رفت دست تكان داد ماشين سياه و بلندي كه به درون مه مي
 حـق  مـن عـدالت را در        ،فارغ از هر صراطي كه در زندگي در پيش گيريـد          «: زن گفت 

» . فرزنـدان فرزنـدانتان    نيـز  و   ، شـما و تمـام فرزنـدانتان       حقدر  . م كرد شما اجرا خواه  
 دود.  زمين كثيف ريخت و به انگشتش چرخـي داد        به روي  از ابروانش    دود از   ريسماني

طور كـه خواسـتيد       همان«: سياه در ميان كثافت طرح زد      هايي  پيكرهبه رقص درآمد و     
 سـال بـا   چهـل  و پايين آورد ستش را   زن د . تر شد   مه رقيق » . برويد پيشوايتانبه زمان   

  .هم آميخت مه در
هاي گسترده از فراز     اي با بال    سايه. اي بر جاده فرود آمد      از باالي سر صداي عميق زوزه     

 .درخشيد  و آتش مسلسل مي]8[ ها و نوارهاي حمله هايش ستاره كلبه گذشت، بر بال
  ».استوقت غذا . اي پرنده گرسنه«: شكل گفت پيكر بي

  
  :ها نوشت  يپ
  
]1[ Dijon :شهري در مركز فرانسه.  

[2] Horst von Ranke 
[3] Albert Fischer 

]4[ Ruhr :ــه ــنعتي در  ناحيــ ــتاي صــ   ايالــ
  .در غرب آلمانوستفالن -نوردراين

[5] Dфle 
[6] Krum-nagel 

]7[ Pacific Northwest :ي مشتمل بـر   محدوده
  .شمال غربي اياالت متحده و جنوب غربي كانادا

]8[ Invasion Strip: نوارهاي سفيد و سياهي كه 
متفقـــين در زمـــان جنـــگ جهـــاني دوم بـــه 

پيمانان    براي هم  كهبستند    هواپيماهاي خود مي  
  . خود قابل شناسايي باشند

    
  



 

  



 

  

 

      
   خدايان پگانا  

    )قطعات برگزيده(      
  

  لُرد دانسني
  كاتارينا ورزي: برگردان

  
ت و ، بخــآغــازهــاي قبــل از  در مــه

سرنوشت قرعه كـشيدند كـه بـازي از         
آن كدام باشد، و او كه برنـده شـد، از           

 ]1[ مانايودسوشـاي ميان مه به نزد     
حال براي مـن    «: گام برداشت و گفت   

خدايان خلق كن، كه قرعه به نام مـن     
حـال  » .آمد و بـازي از آن مـن اسـت         

كدام بود كـه قرعـه بـه نـام او افتـاد؛             
ن سرنوشت بـود يـا بخـت كـه از ميـا           

ــه ــل از   مـ ــاي قبـ ــازهـ ــزد آغـ  نـ
 .داند  رفت؛ كس نميمانايودسوشاي

 

زي
انت
ف

 -
مه
رج
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ينويـسندهكـهبودنخستين كتابي »پگانا خدايان«
 در شخصي ي بودجه با دانسني لُرد ايرلندي، فانتزي
 عميقـي  تـأثير  و رساند چاپ  به ميالدي 1905 سال
 گذاشـته  ديگران و لگويين ن، الوكرفت، تالكي آثار بر

 اثـر  نخـستين  در مجموعـه،  ايـن  در  دانـسني  .است
 ادبيـات  خلقـت  ي  اسـطوره  نخـستين  خـود،  فانتزي
  .كرد خلق را مدرن فانتزي

 كـه  كوتاه هاي  داستان از است اي  مجموعه كتاب اين
بـا بهـره     دانـسني،  ابتكـار  ي  به واسطه  ماجراهاي آن 

بـه   انـد،   شـده  سـاكن  اناپگ در كه جستن از خداياني  
  .يابند يكديگر ارتباط مي

گزيـده از   آن چه پيش رو داريد، برگردان قطعـات بر        
 .اين كتاب خواندني است
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  باچهيد
ــ ــدا شيپ ــه خ ــپ ا اني از آن ك ــوه اُلم ــراز ك ــ ف ــند، ستادهي ــ باش ــد، اي  اهللا، اهللا باش

  .دي ساخت و آرممانايودسوشاي
 اني خـدا  ي، و سـازنده تمـام     ]4[ بيـ  و ك  ]3[ شي حاضر است و سـ     ]2[  پگانا، مونگ  در

  .مي دارماني را ا]6[ دي و اسل]5[  رونشانيفراتر از ا. ت اسمانايودسوشايكهتر، كه 
 سـاخته  ]7[  كهترانيچه وجود داشت به دست خدا  كه هر آن   شود ي گفته م  ربازي از د  و

  .دي را ساخت و پس از آن آرماني كه خدامانايودسوشايشد، مگر 
  . كه او ساخته استياني دعا كند، مگر خدامانايودسوشاي كس اجازه ندارد نزد و
 يهـا    نو و جهـان    اني خواهد برد، و خدا    ادي از   دني آرم مانايودسوشاي ت،ي در نها  كيل

  . را كه ساخته، نابود خواهد كرديانيدگر خواهد ساخت، و خدا
  . خواهد ماندمانايودسوشايها خواهند رفت، و تنها   و جهاناني خداو
  
  ها  ساختن جهاناز
 ي انـه ي در مشانيـ  نبود و ااني خدا را ساخت، جزاني خدامانايودسوشاي زمان كه  آن

شان، كه زمـان را       قدر زمان بود كه در پس        همان شاني رو  شيزمان نشسته بودند، كه پ    
  .ي هست و نه آغازيانينه پا

 پگانـا در    يو بـه راسـت    . ]8[  طبل اسـكارل   ي پگانا را گرما و نور و صوت نبود، جز آوا          و
 شيـ  رو شي كـه در فرودسـت آن، و پـ          بود، كه بر فراز پگانا همان بـود،        ي هست ي انهيم

  .همان قرار داشت كه در پس آن
 را خلق كرده با دستانشان سخن گفتند، مبادا اني سخن گفتند، نشان خدااني خداپس

 تـا مانـا   ديـ بگذار«:  گفتندني با دستان خود چنانيپس خدا. سكوت پگانا بر هم خورد    
 ي و زنـدگ   م،يها بساز    جهان ديبگذار. مي سرگرم كن  شي و خو  مي بساز ييها   جهان ده،يآرم

  ».مي سكوت پگانا را نشكنديبگذارو مرگ، و الوان در آسمان، و فقط 
 و دها،يها سـاختند و خورشـ    باال برد، و جهانشي دستش را با نشان خوي هر خدا پس
  . در منازل آسمان قرار دادندينور
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  ترجمه- فانتزي

 ليـ و هرگز دل   دي باشد، بجو  ندهي كه جو  مي را بساز  يكي ديبگذار «: گفتند اني خدا سپس
  ».ابدي را درنانيساخته شدن خدا

 يا   اشاره كرد، پس آن تابان را سـاختند، همـو كـه دنبالـه              شي با نشان خو   ي هر خدا  و
 و پـس از     ديـ ها بجو    جهان يها تا انتها     جهان يدرخشان دارد، او را ساختند كه از انتها       

  . صد سال بازگرددكي
 و هرگـز    ديـ جو ي جز تو مـ    يگرين كه د   بدا ،ينيب ي كه شهاب را م    م انسان، آن هنگا   يا

  .ابدي يدرنم
 بر  ي ناظر دياكنون بگذار «: گفتند يو هنوز با دستانشان سخن م     د؛   گفتن اني خدا سپس

  ». ساختار باشدنيا
 است و از هزاران     دهي فراوان چروك  يها  اش از كوه     ماه را ساختند، كه چهره     ني چن ني ا و

 كهتر را نظاره كند، و در دوران  اني خدا يها ي باز دهيپر   رنگ يدره خسته، كه با چشمان    
 را نظـاره كنـد، و خـاموش         زيـ  نظاره كند، نگاه كند و همه چ       مانايودسوشاي دنيآرم

  .بماند
 جنبنـدگان،   اني كه درم  يكي. ارامدي كه ب  مي را بساز  يكي ديبگذار«:  گفتند اني خدا پس

كـه تـا مانـا      هـا نـرود، بل       و گـرد جهـان     د،ي كه همانند شهاب نجو    يكي.  باشد حركت يب
  ».ارامدي بآرامد، يم
  . ماندگار را ساختند و در شمال قرار دادندي  ستارهو
 بــدان كــه هماننــد ،ينــيب ي مانــدگار را در شــمال مــي  انــسان، آن هنگــام ســتارهيا

  .ها آرامش وجود دارد  جهاناني در ميي و بدان كه جاده،ي آرممانايودسوشاي
 يكـ ي و   دي را كه بجو   يكي و   م،ي را ساخت  دهايها و خورش    جهان« گفتند،   اني آخر خدا  در

  ». باشدي كه در شگفتمي را بسازيكي ديرا كه نظاره كند، پس بگذار
 را سـاختند كـه در   ني بلند كرد و زمـ شي دستش را با نشان خو  كي هر   ان،ي پس خدا 

  . باشديشگفت
  .  به وجود آمدني گونه زمني او
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  ترجمه- فانتزي

  اني خداي بازاز
 ي انهي هنوز در ممانايودسوشايو .  گذشتاني خداي بازني سال از نخست   ونيلي م كي

 و  كـرد،  يمـاه نظـاره مـ     . كردنـد  ي مـ  يها باز    هنوز با جهان   اني بود، و خدا   دهيزمان آرم 
  .گشت ي خود باز مي و به جستجوكرد يشهاب تابان جستجو م

 كـرد و  يا ه  شد و خـسته، و در پگانـا اشـار         زاري ب اني خدا ي باز ني از نخست  بي گاه ك  آن
  . كنندي بازبي پر شد از جانوارن تا با كني را ساخت، و زمبينشان ك

  . كردي با جانوران بازبي كو
 كـه   ستيـ  چ نيا«: گفتند يگفتند؛ و با دستانشان سخن م     را   گريكدي اني خدا گري د اما
  » كرده؟بيك
ها   جهانچنان اما كنند، ي حركت مني كه بر زم  ستندي اجسام چ  نيا«: گفتندرا   بي ك و

  »درخشند؟ ي اما نمكنند، ي ماه نظاره مچنان و چرخند، ي نمرهيدر دا
  ». استاتي حنيا« گفت، بي كو

 تي جانوران را ساخته، پس در نهاني چنني ابياگر ك«: گفتندرا  گريكدي اني خداليك
  ». را در خطر خواهد انداختاني راز خداني چننيانسان را خواهد ساخت، و ا

 جانوران فرستاد، اما نتوانست اني و مرگ را به مديرز حسد وبي كي  مونگ بر ساخته   و
  . ببردنيهمه را از ب

  . زمان بودي انهي گذشت، و هنوز ماني دوم خداي سال بر سر بازونيلي مكي
 بيـ  بلند كرد و نشان ك     زي همه چ  ي انهي شد و دستش را در م      زاري دوم ب  ي از باز  بي ك و

 توسـط   ني از جـانوران سـاخت و زمـ         انـسان را   بيـ  ك .را اشاره كرد، و انسان را ساخت      
  .ها پوشانده شد انسان
 انـسان و جهـالتش قـرار        انيـ  م يا   و پـرده   دندي هراس اني بر راز خدا   اري بس اني خدا پس

  .دادند، كه انسان قادر به ادراك نباشد
  .ها سرگرم بود  انساناني مونگ در مو
 آمدنـد و    زيها ن   ن   آ دند،ي خود د  دي جد ي را به باز   بي ك اني خدا گري آن هنگام كه د    كيل

  . كردنديباز
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 :ديـ  گوني را نكوهش كند و چنـ   شاني و ا  زدي خواهند كرد تا مانا برخ     ي باز ني چن نيو ا 
 و  »د؟يـ كن ي مـ  ي بـاز  يها و مـرگ و زنـدگ         و انسان  دهايها و خورش     چه با جهان   يبرا«

  . خود شرمسار خواهند بودي از بازمانايودسوشاي ي خنده ي  در لحظهانيخدا

 بار سكوت پگانا را شكست و همانند انـسان بـا دهـانش سـخن                نيه نخست  بود ك  بيك
  . بودند، چرا كه با دهانش سخن گفته بودني خمشگبي از كي همگاني خداگريد .گفت

  .ها سكوت نبود  جهاناي در پگانا گري دو
  

   دي اسلثيحد
  ) استايكه روانش بر كنار در(

 كند، چه كـس    شياي ن نايودسوشايما كه نزد    ستي را روا ن   ي انسان چيه«:  گفت دياسل
 ني منـازل زمـ    ي تمـام  يها   با غصه  اي نگران كند، و     رياست كه مانا را با مشكالت فناپذ      

  »آزار دهد؟

 را  اني كـه او، كـه ذات خـدا        اور،يـ  ن يجـا ه   ب مانايودسوشاي ي برا ي قربان چي ه زي ن و«
  »ابد؟ي و محراب بي در قربانيساخته، چه شكوه

هـا     كـرده  ي كردار هستند، اما مانا خدا     اني كن، كه خدا   شياي كهتر ن  اني خدا ي سو به«
  ».دنيها و آرم  كردهياست؛ خدا

 انياما خدا .  را بشنوند  تي دعا دي باش، شا  دواري كن، و ام   شياي كهتر ن  اني خدا ي سو به«
 بر تو داشته باشـند؟ چـرا        ياند، چه رحم و ترحم      كهتر، كه خود مرگ و درد را ساخته       

  »را از تو باز دارند؟ خود ري پيزمان، سگ شكار
گفتـه  چنين   و   اند   نگاشته ني است؛ چن  دي اسل د،ياما اسل .  كهتر است  يي خدا نهات دياسل

  .شده است
 ي در زمـان   دي كه اسل  دي را فراموش نكن، و شا     دي كن و اسل   شياي ن دي اسل ي به سو  پس«

  ]9[» . تو ارسال كندي فراموش نكند كه مرگ را به سو،ي دارازيكه ن
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  يخانگ اني خداخروج
.  از خـاطره و افـسانه زاده شـده بودنـد           شي رود پهناور در دشت قرار داشتند، كه پ        سه

          و  ]11[ زيـ ني، زا ]10[ زيميمادرانشان سه قله كبود بودند و پدرشان طوفان، و نامشان ا 
  . بود]12[ ونيسگاستر

  انـسان خـم كـرده از جنگـل         وغي گردن به    زيني پرصدا بود، و زا    يها   گله ي شاد زيمي ا و
 يمي قد يها  ها ترانه   چوپان   بچه ي برا وني و سگاستر  كرد، ي دست كوه الوار حمل م     نييپا
 از  ي كـه چگونـه روز     نيـ  و ا  گفـت  ي و تنها مـ      تك يند در آبك  اش ي از كودك  خواند، يم

 كـه   نيـ  و ا  نـد، ي تا جهـان را بب     دهي دوردست جه  يدشت ي كوه به سو   ي وارهيروزها از د  
 دشـت بودنـد و      يهـا    سه رودخانـه   نيا.  خواهد كرد  ادي را پ  اي در يچگونه سرانجام روز  

 ني بودند، ا  دهي را از قدما شن    تي كه پدرانشان روا   رمردان،ياما پ . ها خرم بود    دشت از آن  
ها    بر قانون جهان   ت دش ي  سروران سه رودخانه   ي كه چگونه روز   كنند ي م في تعر نيچن

 شـهرها را در بـر       خروج كردند، و از مرز و حد خود گذشتند و با هـم متحـد شـدند و                 
 ي و براميكن ي مي را بازاني خداياكنون ما باز«: ها را كُشتند، و گفتند گرفتند و انسان

  ». بودمي پگانا خواهاني و مهتر خدام،يكش يلذت خود انسان م
  . آب گرفته بودها هي تمام دشت را تا كوهپاو
هـا   ا بـر رودخانـه  هـا نشـستند و انگشتانـشان ر     بـر كـوه  ونيگاسـتر  و سزيني زا ز،يمي ا و

  . كردندانيها طغ ها به امر آن گستردند، و رودخانه
سـه  «:  زد كـه اديـ  فراني و در گـوش خـدا      افت،يها باال رفت و پگانا را          انسان شياي ن اما

 اني كه مهتر خـدا نديگو ي و م  كشند، ي لذت خود م   ي هستند كه ما را برا     ي خانگ يخدا
  ».كنند ي مها  را با انساناني خدايپگانا هستند و باز

 سـروران سـه   ي شدند، امـا قـادر بـه سـركوب    ني خشمگاري پگانا بساني خداي تمام پس
 ري و فناناپـذ   ،ي خـانگ  گانيها، گرچه كهتر بودنـد، امـا خـدا          كه آن  رودخانه نبودند، چرا  

 گرفته بودنـد و     شانيها   رودخانه ي همچنان دستانشان را بر رو     ي خانگ اني خدا و .بودند
 بلندتر شد كه    انشاني جر يها باالتر و باالتر رفتند، و نوا        د، و آب  انگشتانشان گسترده بو  

  »م؟يستي نوني و سگاسترزيني زاز،يميمگر ما ا«: زد ي ماديفر
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 كه در   دي رس ]14[  اُمبول ،ي رفت، و به خشكسال    ]13[ كي در آفر  ي مونگ به برهوت   پس
هـا چنـگ       انـسان  يهـا   تنگ بر استخوان     نشسته بود، چشم   ني آهن يها   بر صخره  ابانيب
  . و نفسش داغ بودزد يم
 يهـا    و بـازدم نفـس داغـش چـوب         رفـت  ي م نيي امبول باال و پا    ي نهي همچنان كه س   و

  .ستادي اشيرو  مونگ روبهساخت، يور م ها را شعله خشك و استخوان
 و زيـ ني زاز،يـ مي ا ي  چهـره  شيشاپيـ بـرو و در پ    !  دوسـت مونـگ    يا«:  مونگ گفت  پس
  ».ري خاي بخرد است ي پگانا كاراني خروج بر خدانندي بخند، كه ببونيگاسترس
  ».من سگ مونگ هستم« اُمبول گفت، و
 انيهـا بـه خـدا     آبيهـا چمباتمـه زد و از رو    آبي در آن سو يا   اُمبول آمد و بر تپه     و

  .دي خندياغي يخانگ
 خـود   يهـا    رودخانـه  ي خـود را بـر رو      يهـا    دست ونيگاستر و س  زيني زا ز،يمي هرگاه ا  و
 خنـده هماننـد مـرگ در        نيـ  بـود، و چـون ا      شانيـ  رو شي خنده اُمبول پـ    د،گرفتن يم

ــود، روينيســرزم  ي بــر روگــري را دشانيــها  برگرداندنــد و دســتي داغ و هولنــاك ب
  .. رفتندوها فرو رفتند و فر  نگرفتند، و آبشانيها رودخانه

 و هـا بـه بـسترشان بازگـشت،       بود، آب رودخانه   دهي روز خند  ي كه اُمبول س   ي زمان كيل
هـا خجـل بـه منـازل خـود بازگـشتند، و بـاز اُمبـول نشـسته بـود و                        سروران رودخانه 

  .ديخند يم
 صـخره پنهـان كنـد، و    كيـ  ريـ  بزرگ به زيا  كرد خود را در حوضچه   ي سع زيمي ا پس
 خـاك افتـاد؛ و بـاز    يزنان بـر رو      نفس ونيگاستر و س  د،ي جنگل خز  كي اني به م  زينيزا

  .ديخند ياُمبول نشسته بود و م
 زيـ مي ايروزگار«: گفتند ي گشت و فراموش شد، چنان كه مردم دشت م         في نح زيمي ا و
 داشت، و همـان طـور   اياش را به در  به زحمت توان بردن رودخانهزينيو زا» . بودجا  نيا

 قـدم برداشـت، و      شي جـو  ي از رو  ي انـسان  زد، ي افتاده بـود و نفـس مـ        ونيگاستركه س 
 خواسـتم  ي گردنم گذشت، و من مياز رو كه انسان است    كيقدم  «:  گفت ونيگاسترس

  ». پگانا باشمانيمهتر خدا
 بـا مـا برابـر       ي و كـس   م،ي پگانا هـست   انيما خدا .  است يكاف«:  پگانا گفتند  اني خدا پس

  ».ستين
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ها بدمد و صـحرا را        فرستاد، تا بر صخره      پس كي مونگ اُمبول را به برهوتش در آفر       پس
 خـود را بـه در       يهـا    كه اسـتخوان   ي آنان  را در مغز تمام    كي آفر ي  خشك كند و خاطره   

  .بردند، بسوزاند
 خـود قـدم     مي قـد  ري و در مـس    خواندند ي ترانه م  گري بار د  ونيگاستر و س  زيني زا ز،يمي ا و

 هرگـز   گـر ي امـا د   كردند، ي م ي باز ي و قورباغگان مرگ و زندگ     اني و با ماه   داشتند يبرم
  .كنند يها باز  پگانا با انساناني خداچنانجرأت نكردند كه 

  
   دروزهندي  درباره

  )كنند ي را نظاره مانيكه چشمانش پا(
چـه كـه       پـس آن   كنـد،  يها نشسته است و نگاه م        انسان يبر فراز زندگ  ،  ]15[ دروزهند

  .نديب يخواهد بود را م
 يچشمان دروزهند بر هر كه نگـاه كننـد، او بـه سـو             .  سرنوشت، دروزهند است   يخدا
 پرتـاب شـده از كمـان        شـود  ي مـ  يريـ  ت ست،يش ن  جلودار چي خواهد رفت كه ه    يانيپا

 فكـر   يچشمان دروزهند در ورا   .  بر هدف دروزهند   ند؛ي نب دي كه شا  يدروزهند، بر هدف  
  .ننديب ي ماني خداگري نظر ديانسان و ورا

 ي   منتخبـان را بـه اراده      نيـ  سرنوشـت ا   يو خدا .  بردگان خود را انتخاب كرده است      او
 بـه كجـا، و نـه حتـا كـه چـرا، و فقـط                 دانند ي نه م   آنان را كه   راند، ي به جلو م   يشخو
  .شنوند ي را از فرادست مادشي فراي و كنند، ي او را از پشت احساس مي انهيتاز
 مردمان را به كار گماشته اسـت،  جهي به آن دارد، و در نتلي است كه دروزهند م  يهدف
 پگانـا،   انياما خدا .  بر زحماتشان ندارند   يانيها آرامش و پا      جهان ي كدام در تمام   چيو ه 

  » به آن را دارد؟لي كه دروزهند مستيآن چ«: نديگو ي مان،ي خداگريدر صحبت با د
ها در دست دروزهند است،        گفته شده و نگاشته شده كه نه تنها سرنوشت انسان          چنان

  .ستندي او مصون ني  از ارادهزي پگانا ناني حتا خداكه
 در چـشمان دروزهنـد   ينـد، چـرا كـه نگـاه    ا  را تجربه كردهي پگانا ترس اني خدا يتمام

  . كند ي را نظاره ماني خداي كه ورااند دهيد
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 ابزار دروزهنـد اسـت      اتيها باشد، و ح      بر آن  اتيها آن است كه ح       و هدف جهان   ليدل
  .ديكه با آن به هدف خود خواهد رس

 ي و زنـدگ   رسـند،  ي مـ  ايـ هـا بـه در       و رودخانـه   رونـد،  ي خـود مـ    ريها به مس     جهان پس
 و  كنند؛  ي را م  اني پگانا كار خدا   انيها، و خدا     جهان ي در تمام  شود، ي و فنا م   زديخ يبرم

 يازيـ  نگري آن زمان كه دروزهند به هدف برسد، د  كيل. كوشند ي دروزهند م  يهمه برا 
 كهتـر نخواهـد بـود كـه     اني خـدا ي براي بازگري دزين و ست،يها ن  بر جهاناتي ح يبرا

ــاز ــوكبيــدر آن زمــان ك.  كننــديب ــه آن ســو  ن ــا ب ــه محــل آرميپ ــا، ب ــ پگان  دني
 ي خواهد رفت، و با احترام دستش را لمس خواهد كرد، همـان دسـت              مانايودسوشاي

  ».يا دهي آرمي طوالني مدت،مانايودسوشاي«:  را ساخت، و خواهد گفتانيكه خدا
 بودم،  دهي را آرم  اني خدا تي كه فقط پنجاه ابد    ر،يخ«:  خواهد گفت  مانايودسوشاي و  

  ».ديا  است كه ساختهييها  آن جهاني سال گذراونيليكدام تنها ده مكه هر 
 او سـاخته    دني كه در زمان آرم    ييها   كه مانا از جهان    ترسند، ي م اني در آن زمان خدا    و

  ».ها از خود به وجود آمدند  كه جهانر،يخ«: و خواهند گفت. بودند، خبر دارد
 خواهد، دسـتش    يي خُرد رها  يا  كه از مسأله   ي كس چنان مانايودسوشاي آن زمان    در

 نخواهنـد   ياني خدا گريو د  – را ساخت  اني را كه خدا   يهمان دست –را تكان خواهد داد     
  .بود
 ستاره ماندگار خواهند بـود، سـه مـاه كـه نـه              ي آن زمان سه ماه در شمال، در باال        در

  .تر شوند، بلكه شمال را نظاره كنند تر و نه بزرگ كوچك
ها حركـت    جهاناني در مگري و دستد،ي خود باياز جستجو در آن زمان كه شهاب  اي و

 زمـان   كند،آن ي كه بعد از جستجو استراحت م      ي باشد، همانند كس   تحرك ينكند، كه ب  
 انيـ  اسـت، پا   انيـ  برپا خواهد خواست چرا كه پا      ده،ي آرم ربازي است و از د    نياو كه برتر  

  .ست امانايودسوشايمهتر، و او همانا 
 گذشـته و مـرده     ي كه روزها  دي و شا  ستند،ي زمان ن  گريود كه د   خواهد ب  ييها   زمان پس

 هماننـد   م،ينيها را دوباره بب      آن م،يستي كه بر گذر آن روزها گر      يياز لبه بازگردند، و ما    
دار    و خـاطره   زي و ناگهان به مناظر عز     گردد، ي به منزل باز م    ي طوالن ي كه از سفر   يكس
  .رسد يم
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 يي است، خبر ندارد، كه خـدا    دهي آرم يمدت طوالن  ني كس از مانا، كه به ا      چي كه ه  چرا
  . باشدني چناني كه رحم كند، و پاديشا. دل است  سنگاي ميرح
  
  امبري پوناثي
 ونـاث، ي گفتـار    نيـ ا. ها سخن گفتند     انسان ي بود كه برا   امبراني پ نِي نخست ]16[ وناثي

  : استامبراني پي تمامنينخست
  .  بر پگانا هستنديانيخدا
  . بودانيو پگانا پر از خدا.  شدكي نزداري و در خوابم، پگانا بس. خفته بودميشب
 را مانايودسوشـاي امـا  .  چنان كه با من خو گرفته باشـند   دم،ي را كنار خود د    انيخدا
  .دميند
 ي دانش من، و تمام    انيآغاز و پا  .  كه خفته بودم، دانستم    ي در آن ساعت، همان ساعت     و

  .داند يدانش من كه باشد، آن است كه؛ انسان نم
 را كـه از     كمان  ني محل تولد رنگ   اي و   ،ي پرتگاه را بجو   ي  شب لبه  يكي انسان، در تار   يا

  .ي را نجواني ساخته شدن خدالي اما دلجهد، يها به باال م تپه
هـا    انـد، كـه بـه نظـر انـسان           چه خواهد آمد گذاشته      آن ي بر آن سو   ي درخشش انيخدا

  .چه كه هست باشند  از آنندتريخوشا
 در  يرييـ چه كه هـست باشـد، و تغ         چه كه خواهد آمد همانند آن        آن ان،يخدا چشم   به

  .دهد يپگانا رخ نم
 ييهـا نـابودگران روزهـا       آن. ستنديـ  ن زيـ دل ن    سـنگ  ستند،يـ  ن مي با آن كه رح    ان،يخدا

  .نديآ ياند كه م  گذاشتهيي بر روزهايهستند كه بودند، اما شكوه
 جهـالتش را بـه عنـوان        اني، امـا خـدا     را كه هستند، تحمـل كنـد       يي روزها دي با انسان
  .اند دهي به او بخشنيتسك
 خسته و شكـسته     تيات خواهد كرد، و در نها       تالشت خسته .  دانستن، تالش مكن   يبرا

  . گشتي آغاز جستجو باز خواهي به همان نقطه
 ي كه بار حكمـت و فرزانگـ       امبر،ي پ نيرتري پ وناث،يحتا من،   .  دانستن، تالش مكن   يبرا

  .داند ي كه انسان نمدانم يام، تنها م  بر دوش دارم و از جستن خستهاري بسيها سال
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 و بـه  دانم، ي مزي چكياكنون تنها . چه كه هست، بدانم  به راه افتادم تا هر آن      يروزگار
  .ها من را با خود خواهد برد  گذر ساليزود
 گـام    مـن  ي جـستجو  ريها بر مس     انسان اري بس ست،ي ن وناثي گري حتا د  وناثي كه   يزمان

 قـدم  ريبـر آن مـس   . شـود  ي م ي دوباره منته  يي كه به جستجو   يريبرخواهندداشت، مس 
  .مگذار

  . دانستن، تالش مكنيبرا
  . استوناثي گفتار نيا

  
  :ها نوشت  يپ
  

[1] MANA-YOOD-SUSHAI 
[2 Mung 
[3] Sish 
[4] Kib 
[5] Roon 
[6] Slid 

]7[ Small Gods :   تـري پرچــت كتـابي دارد بــه
ي آكـادمي     ه به همت گروه ترجمـه     همين نام ك  

بـه فارسـي    » ايـزدان خـرد   «فانتزي، بـا عنـوان      
گاه آكادمي فانتزي     برگردان شده و از طريق وب     

  .قابل دسترسي است

[8] Skarl 
 الزم اندكي فقط »اسليد حديث« داستان از ]9[

 تاتمـام  داسـتان  ايـن  ي  ترجمـه  و شـد،  ترجمه
  .است

[10] Eimës 
[11] Zänës 
[12] Segástrion 
[13] Afrik 
[14] Umbool 
[15] Dorozhand 
[16] Yonath 

  

  



 

 



 

  

 

      
   مترسك مصلوب  

  
  
  
  فرزانه پيشرو

  
  
  
  
  

اش به باال  هاي گشاد شده ريخت، چشم پسرك عرق مي. مترسك روي پسربچه خم شد
مترسك دست بلند و چنگك . كردند و منتظر اقدامي از سوي مترسك بودند نگاه مي

ي حركاتش خشك و مصنوعي بودند و همين تمام وجودش  همه.  بردمانندش را جلو
 .كرد دوستي مي را عاري از هر نوع تعهد يا احساس نوع

وزيد و لباس مترسك را در  اي مي باد منجمدكننده. هوا تيرگي هنگام غروب را داشت 
  .داد تكان مي اطراف تكان
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بر . كردند ست را دنبال ميتوانست جيغ بكشد، اما نگاهش تمام جزئيات د پسرك نمي
مترسك . بين گير بيفتد اي كه زير ذره جا ميخكوب شده بود، درست مثل حشره

حركتش خيلي ماليم بود، بيش . ي پسربچه كشيد پريده چنگالش را روي صورت رنگ
ناگهان پسرك به خودش آمد، جيغي زد و پا به . از حد ماليم كه طبيعي به نظر بيايد

دويد زير   راست شد، چشمانش پسربچه را كه از باغ ارباب ميمترسك. فرار گذاشت
  .كشيد ي باغ هم سركي مي بايد به بقيه. نظر داشت

كافي . بردند ها به نحو احسن استفاده مي خريدند و از آن بيشتر پولدارها مترسك مي
كن بود يك آدم يا بود بهشان بگويي چه را بترسانند، آن وقت طرف مقابل، كه مم

ها قدبلند  مترسك. از يك كيلومتري مترسك بگذرد حتا ت نداشتأباشد، جرحيوان 
هايي مانند دو ياقوت سرخ داشتند  شان خوب روي قرباني بيفتد، چشم بودند، تا سايه

ي سياه و  پاره ي پاره شد و بدنشان پيچيده در پارچه كه چيزي از تويشان خوانده نمي
ها  مترسك. دو عدد مترسك را صاحب باشدهر ارباب ممكن بود يك تا . اي بود كهنه

چيزي . افتاد ها نمي جز خريدشان بر دوش اربابه اي ب وفادار بودند و هزينه
كردن عضالت  خوردند و تنها نيازشان مكاني نرم و خشك براي خوابيدن و آرام نمي

هاي كج و كوله  هايي تيز و مثل ميله اگرچه دهاني با دندان. خشكيده و چوبيشان بود
چال  زبان يا هر نوع عضو داخلي ديگري داخل سياه. توانستند حرف بزنند داشتند، نمي

  . آن ته، تنها سياهي بود. شد دهانشان ديده نمي
اين . هاي خشك و تقريباً لنگانش را به سوي قسمتي از باغ گل برداشت مترسك قدم 

بعضي از . داشتباغ انباشته از هرنوع گل زيبا و عطرآگيني بود كه در جهان وجود 
 هايشان مثل درخت بلند بودند، بعضي. ها را پاپيون زده بودند، براي نماي بيشتر گل

ها در غروب كمي گرفته بود، اما عطرشان هنوز در  رنگ گل  .از مترسك هم بلندترحتا 
آمدند، خود  روزانه چند نفري از اربابان آن جا مي. كرد گوشه و كنار باغ، بازي مي

اما حاال كسي روي خرده . هاي ديگر هاي خانوادگي و خيلي ايش، دوستارباب، دختره
اي از پشت سر او آمد،  صداي پرنده. جز مترسكه هاي كف باغ نايستاده بود، ب سنگ

ارتاق باز بود و ههاي گستاخ و منقاري كه چ رويش را كه برگرداند، كالغي ديد با چشم
اش بودند  كنفي گويا درون سرهاي مترسك كه  محابا در گوش اش بي صداي نكره

 هاي سياه كالغ نشانه رفت، اما مترسك نگاه خشنش را درست به چشم. پيچيد مي
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  . كالغ از قارقار كردن دست برنداشت
نظير خودش را نزديك پرنده كشاند، طوري كه كالغ  مترسك آرام و با ماليمتي بي 

 خورده، با منقاري كه مدام پرنده جا. هايش را سريع بلند كرد و بعد دست. گيج بشود
. ها نشست داد پرواز كرد و روي ديواري همان نزديكي داري مي صداي قار بلند و خش

مترسك سرش را تكان داد، از موجودات پررو و شجاع متنفر بود اما هيچ كس اين را 
چنان صداي پرنده . مترسك خودش را نزديك ديوار كشاند، زير كالغ. دانست نمي

هايش را مستقيم در سر خود  خواست چنگال آشفت كه مي  و ذهنش را ميناهنجار بود
. اما اين كار را نكرد. اش كند، تنها به اين شرط كه صدا قطع شود فرو ببرد و متالشي

نبايد اين قدر ساده مغلوب كالغي  او، مترسك بود، سلطان ترس و موجودي نترس، 
  . شد چيز و ناچيز مي بي

كرد،  كالغ قارقار مي. ني كردند و كالغ را در خود گرفتندهايش حركتي ناگها دست
هاي مترسك با انزجاري پر شد، يك دستش پاهاي  چشم. ناهنجارتر از هميشه و برنده

كالغ جيغ . دانه كند كالغ را محكم در خود فشرد و دست ديگر پرهايش را دانه
مترسك . پراند ا ميبال مي زد و پرهاي كنده نشده را با حركتش در هو كشيد، بال مي

   .كرد هنوز قارقار مي. تمام پرهاي بلند كالغ را كند
هاي تيزش را  دار كالغ را در يك دستش گرفت و انگشت در آخر مترسك گلوي كرك

شد و  رمق مي آرام خسته و بي زد، اما آرام بال مي كالغ باز هم بال. دور آن فشرد
وقتي مطمئن شد كه پرنده . مترسكنواز براي  نواز؛البته گوش صدايش ضعيف و گوش

ها  تكه بودند و درخت هايشان تكه هايي كه چمن مرده است، از باغ خارج شد و در زمين
هايش بخاطر پاييز  اي متوسط داشت و شاخه صاحب، درختي را پيدا كرد كه تنه بي

اما همان . مترسك، كالغ را كنار درخت پرت كرد و رويش برگ ريخت. تاس بودند
دو كالغ . به سمت صدا سرش را باال برد. اي قارقاري توجهش را جلب كردوقت صد

انداخت، اما  اگر آدم بود يك ابرويش را باال مي. اي از درخت نشسسته بودند روي شاخه
خواست به هر دو كالغ حمله ببرد و به سرنوشت اولي دچارشان كند، كه . توانست نمي

كمي عقب . رويش سه كالغ نشسته بودند. يدآ اي كمي دورتر مي ديد قارقاري از شاخه
اند يا درحال  هايي نشسته هاي درخت كالغ ي شاخه كه رفت، مشاهده كرد روي همه

ها دارند دستش فكر كرد هم درخت و هم كالغ. كنند اند و قارقار مي نشستن
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. راست در دهان سياهش ببلعد، اما منصرف شد شان را يك خواست همه مي. اندازند مي
ي خودش كه در واقع اصطبلي كنار گذاشته شده براي   خانه رفت، خانهسمت

نوعش را خوابيده در اصطبل ديد؛ مترسكي با ظاهر مشابه، اخالق  هم. ها بود مترسك
براي همين بود كه مترسك از او نفرت . ريزي شده براي ترساندن مشابه و برنامه

اي  يافت، قهقهه ايش تحقق مياگر روي. خواست فقط خودش همه را بترساند داشت؛ مي
  . بست تا ابد بترساند و نترسد زد و عهد مي پيروزمندانه مي

دادند و  كردند؛ فقط وظايفشان را انجام مي ها با هم جدالي نمي ها، آن ي اين اما با همه 
چند ساعت كمتر از خواب معمولي يك انسان، اما . مترسك خوابيد. اتاق بودند هم

هاي  هاي نرم خودش را بيرون كشيد و با قدم از بين كاه.  بيدار شدشب نيمه. كافي بود
وزيد و  باد خنكي مي. خشك و تلوتلوخوران، خودش را به فضاي باز بيرون اصطبل برد

مترسك . ها در باد خش برگ رسيد جز خش صدايي به گوش نمي. رقصاند گياهان را مي
به سمت منبع صدا كه . سيدكمي قدم زد، و بعد صداي فريادي خشمگين به گوشش ر

ها و گياهان رونده رويشان اتراق كرده بودند، ارباب را  هايي كه پيچك رفت، بين ديواره
هايي آرام  زد و حيوان زوزه به سگ سياهش شالق مي. عصباني و تازه از بار آمده. ديد
هايش  هاي شالق كنار چشم ضربه. كشيد، شايد چون به اخالق ارباب عادت داشت مي
،  كرد خودش را از ارباب دور كند آمدند و او تالش مي  روي بدن و گردنش فرود ميو

  .اش را سفت چسبيده بود اما طنابي قالده
  »!لعنتي. برو گم شو! بگير! سگ چموش« 

داد، و  از هنرمندي ارباب، ترسي كه به سگ مي. مترسك لبخندي از سر لذت زد
اما بعد متوجه شد ارباب هم . گرفته بودتقالي حيوان براي رهايي تحت تأثير قرار 

  .ترساند، تنها مترسك ترساند، در حالي كه او بايد تنها كسي باشد كه مردم را مي مي
. اش رفت ارباب داخل خانه. هاي سگ هم خاموش ارباب بعد از مدتي آرام شد و ناله

و بعد مترسك نور زرد را كه زيرش خدمتكاري براي خوشامدگويي ايستاده بود، ديد 
ها  رويش را برگردانده، شروع به نگهباني كرد تا مبادا موجودي موذي بتواند ميان باغ

  . بپلكد
ها اين طرف و آن طرف  پرنده. صبح كه شد، مترسك هنوز در حال گردش بود

دويد تا  كرد و مي هاي هولناكش را به سمتشان دراز مي جهيدند و مترسك دست مي
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ي دختر بزرگتر ارباب بود كه  دارويي مورد عالقهدر قسمت گياهان . بپراندشان
شبيه پرستو بود، با اين فرق كه پرهايش رنگ . اي بنفش روي ديوار نشست پرنده
رنگ نقش بسته بود و  اي دور گردنش طوقي قهوه. هاي مختلف بنفش را داشتند طيف
 هر بار  كه پرنده آواز خواند، آوازي معمولي. هايش سياه، درشت و خيره بودند چشم

اما چون ياد كالغ افتاده بود، . زد، ممكن بود بشنود مترسك وقتي توي باغ پرسه مي
فكر كرد آواز پرنده خيلي بهتر و خوشايندتر از مال كالغ است؛ پس، زير ديوار لم داد 

  .و صداي پرنده را مدتي گوش كرد تا اين كه از آن خسته شد

اي به كار بست و  ديد، حقه والت ارباب ميي محص ها را از دم نابودكننده چون پرنده 
اما . جيك مي كرد و اين مترسك را برافروخت پرنده جيك. پرنده را در دستش گرفت

بعد، وقتي خواست مثل كالغ پرش را بكند، فكر كرد پرنده خيلي با كالغ فرق دارد و 
.  ديگري چاقو يا هر چيز خواست هر چه زودتر بكشدش، با ضربه. بايد متفاوت بميرد

پس، گردن پرنده را طوري پيچاند كه شكست و سرش . اما چاقويي همراهش نداشت
او طرف . هاي مترسك بيرون زده بودند پرهاي نرمش از الي چنگال. آويزان افتاد

ها  خواست پرنده را زير برگ. همان درخت سابق رفت كه حاال از كالغ خالي بود
اي زيبا  رهاي بنفشي كه در نور جلوهبگذارد ولي فكر كرد متعفن شدنش با آن پ

اختيار، به خاطر سپرد كه كجا دفن شده است و  خاكش كرد و بي. داشتند، حيف است
  . رفت

هاي درشت سياه و  ي بنفش ديگري شبيه پرستو، با چشم همان روز بعد از ظهر، پرنده
ك مترس. ي مرده نشسته بود رنگ، روي جايي نشست كه صبح پرنده اي  طوقي قهوه

اما وقتي . متعجب شد، ولي مثل قبل زير ديوار لم داد تا صداي پرنده را مدتي بشنود
مترسك افسوسي خورد و تصميم گرفت بار . خسته شد و از جا بلند، پرنده پريد و رفت

  .بعد، صداي پرنده را مدت بيشتري بشنود تا اين طور وا نماند
روي . ردند، صداي آشناي پرنده را شنيدآو هايشان پناه مي ها به النه غروب، وقتي پرنده

مترسك . كرد خواند و مثل بقيه پرواز نمي همان ديوار هميشگي نشسته بود، مي
هاي سرخش  ي تيزش پيدا شدند ولي چشم هاي كج و كوله لبخندي زد، دندان

. توانستند هر طوري باشند؛ شايد موذي، شايد هم تنها خوشحال و منتظر و مشتاق مي
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 كننده   كننده نيست، ولي براي هميشه خسته  مدتي فكر كرد آواز پرنده خستهبعد از
گاهي پرنده مكث مي كرد، اما بعد از مدتي به كلي ساكت شد و مترسك . شود مي

از جا بلند . وقتي سرش را بلند كرد، ديد كه صداي پر زدنش را نشنيده و رفته است
  . افتاد كه دفن كرده بوداي  ياد پرنده. سوخت غروب جلوي رويش مي. شد

هاي غروب كمي شبيه رنگ پرهاي پرنده است و از تصور پرنده كه به  فكر كرد رنگ
شب شد . هايش بيفتد، لذت برد سمت غروب برود و شكل آتشين خورشيد توي چشم

ارباب را كه ديد، . مترسك هنوز يك لحظه هم نخوابيده بود. و دوباره ارباب از بار آمد
خيال، زنجير   عمرش را تجربه كرد؛ ولي افسوس خورد كه سگ آسوده بيشترين نفرت
سگ به او نگاه كرد؛ . بعد رفت پيش سگ. آورد اش را به صدا در مي متصل به قالده

هايش را بلند كرد و سگ عقب رفت و نگاهش عاجزانه  مترسك چنگال. ترسيد نمي
قب مي رود او مترسك هم عقب رفت و فكر كرد درست نيست كه وقتي سگ ع. شد

كرد به اين فكرش خنديد، و  ها جا خوش مي ولي وقتي در اصطبل الي كاه. جلو برود
دهد، چون هيچ  بعد گيج شد كه چرا از ارباب متنفر است و صداي پرنده را گوش مي

به نظرش آمد فرق كرده است، اما با . اي اين كارها را بكند وقت نديده بود ترساننده
 مترسك نترس ترسناك است گمان برد تغييري رخ نداده و اين حرف كه هنوز يك

     .خوابيد
بارها از . رفت تا ببيند پرنده نشسته است يا نه روز بعد، بيشتر اطراف ديوار مي

هايي كه مجبور بود از ديوار داشته باشد، آن را نگاه مي كرد و درخشش بنفشي  فاصله
راي پرنده را بررسي كرد، بعد چندباري اتفاقات ممكن ب. جست، اما او آن جا نبود را مي

افسوس خورد كه پرنده آن جا نيست تا او به آوازش گوش بدهد و بعد از پرنده منزجر 
  .شد

خوابش . هاي نزديك ديوار دراز كشيد و منتظر پرنده ماند آزرده و خسته روي چمن 
ي بعدي كه ديوار را  با اين وجود، دفعه. آمد، اما تمام سعيش را كرد تا ديوار را بپايد مي

از جا كه بلند شد، باز . ديد، بعد از خوابي پنج ساعته و در معرض روشنايي و نور بود
خواست فراموشش كرده و روزش را  از او ديگر نااميد شده بود و مي. هم  پرنده را نديد

اما ظهر، پرنده آن جا . ها سپري كند شكستن گردن، پراندن و پر كندن پرنده با 
  .بدون هيچ تفاوتي و با صداي سالم و قوي و پرهاي بنفش درخشاننشست؛ 
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هاي داخل سرش را  توانست بنشيند و تمام وجود گوش مترسك جلويش ايستاد، نمي 
مترسك كه از دوباره ديدن او راضي بود و . آن وقت، پرنده رفت. به آواز اختصاص داد

در اصطبل خوابيد و در . م داداش را تا شب انجا ي نگهباني از رفتنش كمي دلگير، همه
وقتي خواب بود، . آيند خواب، پرهاي بنفشي را ديد كه در هوا، رقصان، پايين مي

كرد اما وقتي بيدار شد، چيزي از  خوردند، انگار تقاليي مي هايش به هم مي چوب
هيچ وقت عادت نكرده بود رويايي داشته باشد تا بخواهد به . روياي ناآرام، يادش نبود

  .ش بسپاردياد
آن روز صبح، مدتي منتظر پرنده ماند و وقتي خبري نشد، نگاهش باز ديوار را 

گشت؛ اما طوري رفتار  به همه جا سر زد، دنبال پرنده مي. گشت و آسمان را مي
بخاطر گم . رود، نه بيشتر كرد كه انگار فقط دارد براي ترساندن موجودات موذي مي مي

اين بار ديگر سعي . ذراند، اما روز بعد باز هم منتظر بودشدن پرنده شب را به نگراني گ
باز هم شب، مثل هميشه . همه جا را گشت اما نبود. در مخفي كردن قصدش نداشت

در بسترش دراز كشيد، آن وقت ديد پري بنفش به لباس مترسك همكارش نشسته 
  . است
آمد، به پر اشاره ولي به خودش . ميرد دفعه تمام وجودش لرزيد و فكر كرد كه مي يك

خودش را از جا كند و . هاي سرخ همكار خيره و به شدت آشفته شد كرد و به چشم
. انداخت و بعد ديدشان توانست نگاهي مي تلوتلوخوران در باغ دويد، به هر جا كه مي

ها را در دست  آن. پرهايي كه با نسيم كمي اين طرف و آن طرف پراكنده شده بودند
اش تعدادي را پايين  پاره هاي پاره لباس. ان را جمع كردش گفت، فشرد و همه

بعد . فشرد هايش محكم مي كرد و در مشت ريختند ولي او دوباره جمعشان مي مي
افتاد را  و هر چه مي. تعدادي را بلعيد، و چندتايي را همان طور در دستش فشرد

همه جا را . باور كندخواست  دانست چه اتفاقي افتاده، اما نمي مي. كرد دوباره جمع مي
پر و زخمي؟  ي بنفش سالم يا يك جسد بي  يك پرنده. گشت، دنبال پرنده بود

همكار را به كلي فراموش كرد و سراسيمه همه . تمام شب را دنبالشان بود. دانست نمي
. ها را مي گشت تا پيدا كند پرنده كجا رفته است الي پرهاي كالغ حتا .جا را گشت

آوردند، فشاري كه تنها بايد تحملش  ي توي گلويش به او فشار ميبعد ايستاد، پرها
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 نگارش - فانتزي

حتا انگار پرها روي قلبش هم افتاده بودند، يا حداقل جايي بودند كه قلبش . كرد مي
ها سنگينش كردند، و انگار كه پاهايش سربي باشند، نشست روي  آن. بود بايد مي

در درونش زبانه كشيد، به سمت آتشي . زمين و پرها را در مشت فشرد و باز هم بلعيد
و با شدت خودش را داخل اتاق محقر چوبي انداخت كه همكار روي . اصطبل دويد

هايش  چوب. ي پرها را بلعيد و به سمت همكار حمله برد همه. هايش خوابيده بود كاه
هايش را محكم در بدن همكار فرو برد و  چنگال. را از هم جدا كرد و سرش را كند

اش به بيرون پرواز كرد و  ي سياهي همه.  كشيدشان، داخل بدن خالي بودوقتي بيرون
   . ي لباس سياه، ماندند پاره ها و پاره تنها چوب

بيرون كه رفت، سپيده . فشار پرها ماليم بود و قلبش هنوز سنگين. بعد آرام شد
كشيد  يانگار هنوز انتظار م. پشت ديوار ايستاد، نگاهش به ديوار بود. زد داشت سر مي

ها را نوك  ديد ميوه هاي خودش مي هايي كه با چشم بعد تصميم گرفت پرنده. كه بيايد
هاي شيطان را هم  بعد تصميم گرفت، حيوانات خانگي و بچه. زنند، نترساند مي

تر كرد و سرش را  پاره ها را پاره پارچه. بعد فكر كرد كه هيبتش ترسناك است. نترساند
هايش را محكم به هم دوخت تا  لب. سرخش را كسي نبيندپايين انداخت تا چشمان 

ي  هايش را به نشانه بعد دست. اش را نبيند هاي تيز و از شكل افتاده كسي دندان
ي بنفش يا برادران او رويش بنشينند و او  دوستي باز گذاشت، تا شايد يك وقت پرنده

ت، چون آن موجودات اي رويش ننشس اما تا مدتي، هيچ پرنده. آوازشان را گوش بدهد
روي درختي در دورست، . تر از اين را تصور كنند توانستند چيزي ترسناك بالدار، نمي

ها انگار كه  ي بنفش اول را پايش گذاشته بود، كالغ همان درختي كه او، كالغ و پرنده
هاي  يكي از كالغ. كردند در مراسم تشييع جنازه باشند، نشسته بودند و او را نگاه مي

ع بلند شد، روي دست مترسك نشست و چشم سرخش را كند و با خودش برد، شجا
  . چون خيلي درخشان بود

بـه او حملـه بردنـد و        . هاي ديگر   با شجاعت اين يكي، كالغي ديگر هم آمد و بعد كالغ          
دهانش را هم باز نكرد تا سر كالغـي را          . هايش را كندند، ولي مترسك تكان نخورد        تكه

روب بـود كـه گردبـادي شـروع شـد، او را از جـا كنـد، بـه كلـي                      و موقـع غـ    . گاز بزند 
  .اش كرد و با خود بردش متالشي



 

 



 

  

 

      
  لُرد دانسني؛  

  ماجراجوي عجايب  
  

  
  كاتارينا ورزي

  
  

، يكـي از آن     ]2[ ، هجـدهمين بـارن دانـسني      ]1[ ادوارد جان مورتون دراكس پالنكـت     
 در  1878او در سال    . شوند  افت نمي مردان پر انرژي و پراستعداد بود كه امروزه ديگر ي         

ي   هزينـه او تنهـا . هـايش را آغـاز كـرد     انتشار نوشته1896 لندن به دنيا آمد و از سال     
صـدها داسـتان كوتــاه و   –را پرداخــت كـرد، و ديگـر آثــارش    چـاپ چنـد نـسخه اول   

از آن زمان به بعـد، زنـدگي خـود او نيـز هماننـد      . رفتند  به خوبي فروش  –نمايشنامه  
د، ديـ  سـفر   دنيـا را در هـاي   ني از هـزار و يـك شـب بـود، بـسياري از سـرزمين               داستا

هـا    شدند، شعرهايش سر زبـان      دوي نيويورك اجرا    اند لندن و برا     هايش در وِست    ايشنم
، و حتـا  )ش نقل قـول شـده بـود    از اشعارگتسبي بزرگبه حدي كه در كتاب    (افتادند  

هـاي داسـتاني      گو براي شخـصيت    توسط نويسندگان معاصرش به عنوان ال      شخصيت او 
  .شد استفاده 
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ي خانوادگي دانسني بود، چند صد سال زندگي اجداد           لين كارتر، كه مجذوب تاريخچه    
  :اشرافي او را چنين خالصه كرد

اجداد دانسني ماجراجويان شَق و رق نُرس و فرانـسوي بودنـد كـه بـه              
ها در    د از جنگ  براي فتح انگليس آمدند، بع     ]3[زاده    دنبال ويليام حرام  

انگليس ساكن شدند، و نام خود را به شكل انگليـسي پالنكـت تغييـر               
در قــرن دوازدهــم، در دوران حكومــت هــانري دوم، نخــستين . دادنــد

 براي فـتح ايرلنـد شمـشيرهاي خـود را ارائـه             ،]4[هاي پالنتاژنت     شاه
 در ايرلنـد مانـد و      ]5[دادند، و يكي از اين فاتحان به نام جان پالنكت           

گـذاري    نـشين پايـه     دو اشرافي  ]7[در شمال دوبلين    ]6[در كانتي ميث    
جا ثروتمندترين بخش ايرلند بود، سرزميني كه بيش از ديگـر             آن. كرد

-در قديم قلمرو شـخص آرد     : ها غرق در افسانه و اسطوره بود        سرزمين
 ي  صـخره  روي بر شاهان از ]9[تارا   جا  اين در ، شاه شاهان بود؛   ]8[ري  

داشت، كه چنان محترم و مقدس بود كه شـاهي كـه             قرار ]10[كاشل  
دو . شـد   آن را در تصرف داشت فرمانرواي ديگر شـاهان محـسوب مـي            

هاي دانـسني     گذاري شده توسط جان پالنكت باروني       نشين پايه   اشرافي
ــال  ــرافي  ]11[و فينگ ــدانش اش ــد؛ فرزن ــد  بودن ــزن بودن ــاي راه  و -ه

را نگاشـت،   ]12[چهـار اربـاب   تواريخ نويس پير ايرلندي كـه       تاريخ
وجـود   ]13[ راهزن بزرگ در راه دروقـدا        - دو اشرافي «: گويد  چنين مي 

دارند، دانسني و فينگال؛ و اگر از فينگال جان سـالم بـه در بـري، بـه                  
  ».حتم دچار دانسني شوي

ي فانتزي قهرمـاني شـويد، بـد          اگر قرار است نويسنده   «: كند كه   و كارتر بعد اضافه مي    
اي مانند خانوادة دانسني با تـاريخي مملـو از رمـانس و مـاجراجويي                 ر خانواده نيست د 

  »!متولد شويد
 او در   .سبك دانسي از دوره به دوره و از كتابي به كتـابِ ديگـر بـسيار متفـاوت اسـت                   

 گفـت دلـش     كه مي (نگاران يوناني را مطالعه كرده بود         ها و تاريخ    دوران مدرسه اسطوره  
و بـه سـبك    ) سـوخت   رهاي مرمري متروك و فراموش شده مي      به حال آن مردمان تاال    

بديهي است  .  كه در انجيل ارائه شده بود، عالقه داشت        گونهنثر شرقي، به خصوص آن      
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 معرفي نويسنده

 وطنش ايرلند قرار گرفتـه و بـدون شـك    پرماجراي كه تحت تاثير محيط سبز و تاريخِ     
ي ادبيات ايرلند بود و     جنبش احيا  ياعضاز ا او  . آثار ويليام موريس را مطالعه كرده بود      

، و بـسيار سـفر      داشـت  از نويسندگان ايرلندي و انگليسي تمـاس         بسياريدر نتيجه با    
ها به سبكي از آثار گذشـته بـاز           بعضي وقت . كرده بود؛ كه همه بر آثارش تاثير داشتند       

  .گشت، اما حالت طنز و هجو داشت مي
. پـي . هـا اچ    مهمتـرين آن  شـايد   . گذاشـته اسـت   ثير  أدانسني بر نويسندگان بسياري ت    

دانـسني در آمريكـا حـضور        هاي  كم در يكي از سخنراني      دست باشد كه  ]14[ الوكرفت
هـايي بـه      و داسـتان   دارم ]15[“ پوئي”هاي    من داستان «: يك بار چنين گفت    داشت و 
  »من كجا هستند؟“ الوكرفتي”هاي   اما اي واي كه داستان–“ دانسني” سبك

و تاثير  ) كردند  يا مي (كنند    ود آشكارا دانسني را ستايش مي     از ميان نويسندگاني كه خ    
رابـرت اي  : توان فهرست برگزيـدگان زيـر را نـام بـرد          مي ،او را بر آثار خود قبول دارند      

. ، پيتر اس  ]19[ ، مايكل موركاك  ]18[ ، آرتور سي كالرك   ]17[ نيل گيمن ،  ]16[ هوارد
كـه ادامـه     (]22[ ، فلچـر پـرت    ]21[ ، جين ولف  )شاخ  آخرين تك نويسنده  ( ]20[ بيگل

  .]23[ لگويين. ، و اروسوال كي)يكي از آثار دانسني را مكتوب كرد
ها و افزايش تجارب شخـصي   با آن كه هنر و زيبايي نگارش لُرد دانسني با گذشت سال  

 ي فانتزي او، يعني خدايان پگانـا        شود كه نخستين مجموعه     بحث مي  افزايش يافت، باز  
اين مجموعه داستان از ديـدگاه ديگـري نيـز مـورد            . ين اثر او است   بهتر) 1905 (]24[

توجه و اهميت براي عالقمندان فانتزي قرار گرفته است؛ لُرد دانسني در اين مجموعه،              
ي خلقت ادبيات فانتزي مـدرن را خلـق    در نخستين اثر فانتزي خود، نخستين اسطوره 

وص فـانتزي دگرجهـاني، بـه    بايد توجه داشت كه براي نوشتن فـانتزي، بـه خـص     .كرد
تصوير كشيدن يك جهان كامل و بـاوركردني از اهميـت بـسياري برخـوردار اسـت، و                  

از نويسندگان فانتزي . شود چنين جهان كاملي شامل نظام اعتقادي ساكنان آن نيز مي     
هاي خود را در       داستان ]26[  و ويليام موريس   ]25[ قبل از دانسني، فقط لوئيس كارول     

هـا تـوجهي بـه چگـونگي          ط آشناي ما قرار داده بودند، و هـيچ كـدام آن           خارج از محي  
  .خلقت جهان خود نكرده بودند

بايـد دقـت كـرد كـه ايـن           .اما خدايان پگانا از جهات ديگري نيز قابـل بررسـي اسـت            
در آفريقـاي جنـوبي    ) 1902 تـا    1899 (]27[ مجموعه درست بعد از جنگ دوم بـوئر       
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.  جوان نيز به عنوان افسر در آن شركت داشته بـود           جنگي كه لرد دانسني   ؛  منتشر شد 
هاي انگليس قبل از جنگ جهاني        ترين جنگ   ترين و پر تلفات     اين جنگ يكي از خونين    

شود، و يكي از داليل چنين شهرتي به خاطر عدم آمـادگي سـربازان                دوم محسوب مي  
  . انگليسي براي محيط خشن و دور از وطن منطقه جنگي بود

ايد لُرد دانسني را در نظر بگيريم، كه در آغاز اين جنگ سه سـاله، تـازه                 در اين ميان ب   
 سال داشت، تازه به طور جدي مشغول نگارش و انتشار اشـعار خـود شـده بـود، و                    21

 با فجايعي قرار گرفتـه بـود كـه          سرزمين غريب و در ميان ميدان جنگ      اكنون در اين    
توان گفت دانسني چه مقـدار بـه          نمي. توان گفت تا جنگ جهاني دوم تكرار نشدند         مي

هاي خود منتقل كرد، آيـا نوشـتن خـدايان            طور خودآگاه تأثير اين شرايط را بر نوشته       
 با تانسپس از بازگشت به انگلبراي سرگرم كردن خود آغاز كرد، يا و پگانا را در آفريقا    

سـت كـه   ؛ اما مسلم ا  ]28[ هاي كوتاه درگير خاطرات خود از آن دوران شد          اين داستان 
  .ثير گرفته استأي خدايان پگانا از تمامي اين مسائل ت مجموعه

  
  خدايان پگانا

  ي خلقت ادبيات فانتزي مدرن نخستين اسطوره
هـا بـه       بـدوي داسـتان    ي اول بايد سـبك سـاده و تقريبـاً           درجهبررسي اين اثر، در     در  

سبك روايـي   زيادي به به حداين سبك .  را مورد توجه قرار داد  خصوص در آغاز كتاب   
ي فانتزي اروپـايي، كـه در آن زمـان بـه              قبايل بدوي شباهت دارد، و از سبك پيچيده       

اي بكنـيم بـا       مقايـسه  .تـر بـود، بـه دور اسـت          وسطايي بسيار نزديك    هاي قرون   رمانس
  :تالكين“ خلقت”نخستين پاراگراف در

  
There was Eru, the One, who in Arda is called Ilъvatar; and he made first 
the Ainur, the Holy Ones, that were the offspring of his thought, and they 
were with him before aught else was made. And he spoke to them, 
propounding to them themes of music; and they sang before him, and he was 
glad. But for a long while they sang only each alone, or but few together, 
while the rest hearkened; for each comprehended only that part of me mind 
of Ilъvatar from which he came, and in the understanding of their brethren 
they grew but slowly. Yet ever as they listened they came to deeper 
understanding, and increased in unison and harmony. 
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او  در ابتدا ارو بود، كه نام ِ وي در آردا، ايلّوواتار است و جـز او نبـود؛ و  
اش بودند و قبـل       اَند، و مولود ِ انديشه     ابتدا، آينور را آفريد، كه مقدسان     

گفتـه،  پس بديشان سخن . آن كه چيزي خلق گردد نزد ِ وي بودند از
آموخـت؛ و ايـشان در حـضور ِ او آواز     هـاي موسـيقي   ايشان را گوشـه 

بـه تنهـايي    لـيكن، ديرزمـاني هـر يـك     .خواندنـد، و او خـشنود بـود   
 ديگر، و الباقي گوش خواندند، و يا معدودي از ايشان در معيت ِ يك مي

سپردند؛ زيرا هر يك از ايشان همان پاره از روح ِ ايلوواتـار را ادراك            مي
از آن پديد آمده بود؛ پس به جهـت ِ فهـم ِ آواز ِ بـرادران ِ     نمود كه مي

اما بيشتر شنيدند، لهذا، بيشتر . اندك اندك آموختند، ليكن خويش مي
  ]29[ .فزوني يافت سازي ِ ايشان آموختند و اتّفاق و هم

  

  :و در مقابل آغاز بسيار ساده دانسني را داريم

  
In the mists before THE BEGINNING, Fate and Chance cast lots to 
decide whose the Game should be; and he that won strode through the mists 
to MANA-YOOD-SUSHAI and said: "Now make gods for Me, for I 
have won the cast and the Game is to be Mine." Who it was that won the 
cast, and whether it was Fate or whether Chance that went through the 
mists before THE BEGINNING to MANA-YOOD-SUSHAI--
_none knoweth._ 

 

، بخت و سرنوشت قرعه كشيدند كه بازي از آن آغازهاي قبل از   در مه 
گـام   مانايودسوشايكدام باشد، و او كه برنده شد، از ميان مه به نزد             

حال براي من خدايان خلق كن، كه قرعه به نام من           «: برداشت و گفت  
حال كدام بود كه قرعه بـه نـام او افتـاد؛            » .آمد و بازي از آن من است      

 نــزد آغــازهــاي قبــل از   بــود يــا بخــت كــه از ميــان مــهسرنوشــت
  .داند  رفت؛ كس نميمانايودسوشاي
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توان به قبايل بدوي نسبت داد كه بـه           كه اين قبول نداشتن دليل و منطق وجود را مي         
را ) و طبيعـت (مـذهبي ندارنـد و خـدايگان     خاطر مشقات زندگي، فرصت بحث فلسفي 

  .دكنن  كه هستند قبول ميگونههمان 
 اثـر   ]30[ »!ثـاد «ها در كتـاب       ها و ترول    توان در اعتقادات دورف     اين نوع برخورد را مي    

  : هم ديد]31[ تري پرچت
  

The first thing Tak did, he wrote himself. 
The second thing Tak did, he wrote the Laws. 
The third thing Tak did, he wrote the World. 
The fourth thing Tak did, he wrote a cave. 
The fifth thing Tak did, he wrote a geode, an egg of stone. 
And in the twilight of the mouth of the cave, the geode hatched and the 
Brothers were born. 
 

  .نخستين كاري كه تاك كرد، خود را نوشت
  . كاري كه تاك كرد، قوانين را نوشتندومي

  .ومين كاري كه تاك كرد، جهان را نوشتس
  .چهارمين كاري كه تاك كرد، يك غار نوشت

  .مين كاري كه تاك كرد، يك كاني نوشت، يك تخم سنگيپنج
  . غار، كاني شكست و برادران به دنيا آمدندي دم دهانه و در سپيده

  
  .كشد كه باز سادگي اعتقادات يك فرهنگ بدوي و پايه را به تصوير مي

سـازي    هايي كه بعدها در همـين جهـان         و آن (ت زيادي در اين مجموعه داستان       جزئيا
. كنـد   كم خاورميانه اشـاره مـي       شود كه به قاره آفريقا يا دست        ، ديده مي  )نگاشته شدند 

هايي كه به آن صورت در اروپا شـناخته شـده             هاي پهناور، خشكسالي    صحراها و دشت  
يكي از اين نكات عـدم همـاهنگي        ...  و خانگيها، خدايان     ها و كاروان    نيستند، شرح دام  

به عنوان مثال، سرنوشت يا     (داستان و نقص موارد يك داستان در داستاني ديگر است           
دهد، همه خـدايان بـه دسـت او           دستور ساختن خدايان را مي     بخت به مانايودسوشاي  

نـا پس دروزهنـد قبـل از ما      ...  خداي سرنوشت است   ]32[ اند، اما دروزهند    ساخته شده 
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داسـتان  » تعريـف «نگـاري، يـا در واقـع           اين حالـت داسـتان     .)بوده يا مخلوق او است؟    
 شمالي قبل   يخرافاتي هستند كه در آفريقا و آمريكا        هاي نيمه   همانند مجموعه داستان  

شـدند، و بيـشتر     در پاي آتش شبانه تعريف مـي      ،ها  از مستعمره شدن به دست اروپايي     
اين كتاب همانند . ي يك فلسفه مذهبي كامل ارائههدف سرگرمي و آموزش داشتند تا      

سـازها   هـا و رونوشـت     هـا توسـط نگارنـده       تورات و انجيل نيست كه بعد از گذشت قرن        
هـا اشـاره      ي بدوي بودن حالت داسـتان       لهأهماهنگ و يكسان شده باشد، كه باز به مس        

  .كند مي
 به كار رفته را نيز در نظـر  اسامي خاص ي آفريقا،  البته بايد در كنار اين اشارات به قاره       

سـيالبي خـدايان      مانايودسوشاي شباهتي به زبان سانسكريت دارد، اسامي تـك        : گرفت
همانند اسامي خدايان نُرس و اسكانديناوي هستند، و         ]33[ )مونگ، كيب، اسليد  (پگانا  

ايـه  ها به كن حال چه مقدار از اين نام      . التين است  تقريباً ]34[ نام رودخانه سگاستريون  
ست، به خصوص كه استفاده شده و چه مقدار حالتي تصادفي داشته باشند، مشخص ني

  . زيبا يافتي  فانتزي بعدي خود شهرتي به خلق نام و واژهدانسني در داستانِ
ي   هـاي دربـاره     توان در اين كتاب، بـه خـصوص در بخـش            ي دوم آن است كه مي       نكته

لـخ مـشاهده كـرد، كـه در آثـار ديگـر             ادراك و نيايش بـه خـدايان، نـوعي نااُميـدي ت           
دانـسني در ايـن     ). رجـوع بـه تـالكين      (شـود   دگان جنگ كشيده نيز ديـده مـي       نويسن

) هـا   و جهان به همـراه آن     (كند كه ادراك دليل وجود خدايان         مجموعه بارها اصرار مي   
نيـايش بـه خـالق      .  است غيرممكن و جستجوي به دنبال چنين ادراكي تالشي بيهوده        

او، كـه ذات خـدايان را سـاخته، چـه     « :دانـد، زيـرا    را بيهوده مـي ودسوشايماناياعظم  
تـر بـه دعـايي پاسـخ          و شك دارد كه خدايان كـه       »شكوهي در قرباني و محراب بيابد؟     

  .داند تنها وجود مرگ را قطعي مي. دهند
هـا و زجرهـا       اما از سوي ديگر، با نيازي ذاتي دليـل و هـدفي بـراي تمـامي ايـن رنـج                   

كشد، كه هدفش حتـا در وراي ادراك ديگـر خـدايان               دروزهند را پيش مي    جويد و   مي
براي هـدف او    ) و يا سربازان و مردمان قرباني در جنگ       (» هاي منتخبش   برده«است، و   

له دانسني را از اتهام الحاد و كفـر تبرئـه           توان گفت كه همين مسأ      مي. ل هستند مشغو
اگر هم در زمان نوشتن اين متون ايمان        او در يك مبارزه دروني قرار گرفته و         : كند  مي
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او از دريافـت پاسـخ      .  اسـت   به هدفي فراتـر و واالتـر داشـته         اميدمستقيم نداشته، اما    
  .دهنده مايوس شده، نه از وجود پاسخ

نوشت، و با سبكي تقريبا هجـو بـه جهـان خـدايان پگانـا و        مي بسياربا آن كه دانسني     
ن ناكامي و تلخي، كه در طول جنگ جهاني اول و گشت، اما باز اي هاي آن باز مي     انسان

ايـن امـر بـه آن      البته شدت   . هايش به جاي گذاشت     دوم نيز تكرار شد، اثري در نوشته      
 ش آثار و ديگروداع با اسلحه  همينگوي درچونهايي  نويسندهميزان نيست كه در آثار   

 اگر آثار فانتزي . ظريفي بيان شده استزاين نوميدي به طرهمچنان اما  ،شود ديده مي
داسـتاني  «ها، بـه قـول خـودش،          دانسني را مطالعه كنيد، خواهيد ديد كه اكثر روايت        

 ]35[ ».نيست كه پايان خوشي داشته باشد
  
  :ها نوشت يپ
  

بخش معرفي اين نوشته توسط خانم كاتارينا       * 
آوري شـده اسـت، و بخـش تفـسير            ورزي جمع 

اي هـ   خدايان پگانا حاصل يكي از سلسله نشست      
 فـروردين   24هفتگي آكادمي فانتزي در تـاريخ       

  .باشد  مي1389
[1] Edward John Moreton Drax Plunkett 
[2] Dunsany 
[3] William the Bastard  
[4] Plantagenet  
[5] Plunkett  
[6] County Meath  
[7] Dublin  
[8] Ard-ri  
[9] Tara  
[10] Rock of Cashell  
[11] Fingall  
[12] Annals of the Four Masters  
[13] Drogheda  
[14] H. P. Lovecraft 
[15] Poe (Edgar Allan( 
[16] Robert E. Howard 
[17] Neil Gayman 
 
  
 
 

[18] Arthur C. Clarke 
[19] Michael Moorcock 
[20] Peter S. Beagle 
[21] Gene Wolfe 
[22] Fletcher Pratt 
[23] Ursula K. LeGuin 
[24] Lords of Pegana 
[25] Lewis Carroll 
[26] William Morris 
[27] The Second Boer War 

 نكتـه  ايـن  ي  دربـاره  منـابعي  مسلماً البته ]28[
 .باشند نمي نويسنده دسترس در اما دارند، وجود

ــراي ]29[ ــن ب ــش اي ــردان از بخ ــسين برگ  ح
 اسـتفاده ) فـانتزي  آكـادمي  از نقـل  به (شهرابي

  .است شده
[30] Thud! 
[31] Terry Pratchett 
[32] DOROZHAND 
[33] Mung, Kib, Slid 
[34] Segástrion 
[35] THE HOARD OF THE GIBBELINS 

  



 

 

  



 

  

 

      
  ني بيها آواتار؛ تناقض   

  شهيساختار و اند  
  
  
  جواد فعال علوي

  
  

كـه گـاه   -تجربيـات دوران كـودكي    اي بس طـوالني از  فاصله و ها گذشت سال از بعد
توانـستيم پايـان آن را    شديم كه نمـي  شيفته مي هنگام تماشاي فيلم چنان مجذوب و

آمـد سـالن را    دلم نمي ،) صبح2( كه به پايان رسيد» آواتار «فيلم اراين ب -تاب آوريم
ي ي چشم بستن بـر رويـا  ي ترك سالن به منزله چسبيده بودم به صندليم و .ترك كنم
 از .ي زندگي روزمره بود تر شده  اينك اندكي سختگشودن چشم به واقعيت شيرين و

خودم را به مانـدن   كردم و يز مي مقابلم پرهي تهي شده  سفيد وي نگاه كردن به پرده
مانـده   ي آن اسـير يرويـا  هاي فراواقعي و پهنه در كيفوري خوابي كه هنوز گنگي و در

  .كردم ترغيب مي بودم،

 

لم
في

د 
نق
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، )يليتخ ي علم لمي ف كيبه عنوان    (لي و تخ  تي كردن واقع  كپارچهي آواتار نه در     يجادو
 نمايدر زبـان سـ    )  ابـزار  كيـ  به مثابه  (اي خواب و رو   يبلكه در به كار گرفتن ساختارها     

 توانـد  ي از انحـا مـ  ي هنـر اسـت كـه بـه نحـو     ني از ا  يزياست؛ كه آن حذف هر آن چ      
  .  مربوط سازدنماي در سالن ساش يكيزيف و ي حضور احساستيمخاطب را به واقع

 ياز سـاختارها  ) يگـر ي د يلـ ي اثـر تخ   ايـ  و   دهيـ مثل هـر پد    (يليتخ ي علم ينماي س در
 كـه سـبب     يا يري نـاگز  ست؛يـ  ن يزيـ گر)  زمان و مكان   ينياز جمله منطق ع    (تيواقع

 را بـا  لمي في و بصري سمعيها  و دادهردي فاصله بگلمي تماشاگر، مدام از متن ف    شود يم
 كـامرون بـا اسـتفاده از    مزيج.  دهد قرار و سنجش    سهي خود مورد مقا   ي دانش و تجربه  

 ي، سع )كنند ي نم يروي پ تي واقع ي و مكان  يكه از منطق زمان    (اي خواب و رو   يساختارها
 بـه  ايـ  برداشته انيو متن را از م) اريبه مثابه انسان هوش( تماشاگر ي كرده است فاصله 

 در  ريـ  اخ ي  دهـه  كيـ  در   ژهي كه به و   يراتيي تغ ري به س  يكردي رو نيچن. حداقل برساند 
 ي زمان و مكان، نقاشـ     ي از آن جمله در رابطه    ( به وجود آمده     نماي س ياني ب يساختارها

ـ     ،يربرداري و تصو  -شنيميان-  ي  پـرده  ،يشيـ  سـوژه و ابـژه نما      ن،ي سوژه و حركت دورب
 يهـا  يژگـ يو.  اسـت  دهي بخـش  يري، شـتاب چـشمگ    )-متن و مخاطـب   - و سالن  نمايس

   :  خالصه كردري به صورت زكردي روني اخالل از توان ي آواتار را ملمي فيساختار

ـ ي ب اتيـ از واقع  روزمره كه در وجـه غالـب،         عيبرخالف جهت نگاه ما به وقا      •  و  يرون
ـ      ي اگـر بـه جـا      گـر يبه عبـارت د    (كند ي م تي ما تبع  يرامونيپ  ني چـشم مـا دورب
ـ ي ب يهـا    مشروط به محـرك    اي منوط   ني عمل كند، حركت دورب    يبردار  لميف  يرون

 يروي از آن پ   ي و خط  ند زمانم ني و تدو  يبردار  لميگرا ف    واقع ينماياست؛ كه در س   
 ذهـن   التي و تمـا   هـا   تينگاه مـا را حـساس      جهت و سمت     اي، در عالم رو   )كند يم

 حال نگاه مـا از   نيدر ا  (دينما ي م نيي ما تع  ي ناخودآگاه به خواب رفته و رها شده      
  ). استيرخطي شناور و غينظر زمان

 از تيــ محــل اســتقرار خــود و تبعديــ از دو قني دوربــ،ي ســاختارنيتحــت چنــ
 كـه   نيـ ، عالوه بـر ا     آزاد شده و در لحظه     ي  آن و نوع حركت سوژه     يها  تيمحدود

 و  يكيزيچه به لحاظ ف   ( سوژه نگاه كند و به آن        كي مختلف به    ياي از زوا  تواند يم
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 نقد فيلم

 پـرواز ذهـن و      حـد بعد ببخشد، حركت آن را مـشروط بـه          ) ييچه از نظر محتوا   
هـا و     در آواتار نه از سـوژه     ) سمت و جهت نگاه كامرون     (نيدورب. گرداند ي م اليخ

 يلـ ي تخيهـا   سـوژه ي چون همـه  ت بر قضا خود همكه دس(ها     آن يها  تيمحدود
 خـواب و    ي و مكان  ي زمان تي فاقد محدود  ني، بلكه از قوان   ) هستند تيفاقد محدود 

توجـه  ( بـردارد    اني خود و سوژه را از م      ني ب ز مر قي طر ني كرده تا از ا    تي تبع ايرو
ـ  يشنيمي و ان  تي كه حركت آزاد، فاقد محدود     ميكن  در آواتـار چگونـه در       ني دورب
   ). قرار گرفته استي ساختارنيمت برساخته شدن چنخد

ها بر    به معناي خلق آشناهاي ناآشنا و حركت شناور آن         ؛ها ي از سوژه  يزدا واقعيت •
چـه كـه     سـت و آن    ا ي ذهـن مـا     چه ساخته و پرداختـه     بين آن  بستر و متني كه   
ه ها چون بر پهن    در اين حال سوژه   . ي ما از واقعيت، مرزي نيست      خاطره و حافظه  

نماينـد و    واره مي -يابند، جادو  جريان مي  )واره خواب( اي گنگ و نامحدود    و دامنه 
انگيزي توانسته مرزهاي بين هنر  ست كه كامرون به نحو شگفت ايياين همان جا

از ميـان   !) بـا قيـد احتيـاط علمـي       ( نقاشي و تصويربرداري با دوربين را، به كلـي        
 .بردارد

اي بيگانه بـا طبيعـت و سـاكنان آن و            ي سياره  خلق كارتون  ي  مثال چه ايده   براي
آوردن موجـودات    حركت انسان واقعي بر اين بستر كارتوني، و چه به حركـت در            

از طريق انتقال ذهن انساني بـه      ) اند ها هم كارتوني خلق شده     كه آن ( مصنوع بشر 
ي ساختارهاي رويا و خواب محـسوب       بازسازي شده  جسم كارتوني، همه به نوعي    

ي بـر  يها چه به لحاظ شكلي و چه از نظر محتوا كه در آن حركت سوژه   ( شوند مي
   ).بستري فرا واقعي جريان دارد

بارنـد و    هاي نمايـشي اسـت كـه مـدام مـي           در واقع بارش الينقطع محرك     آواتار •
همچون خواب و با منطقي گنگ سمت حركت و مـسير فـيلم را از تـصويري بـه              

معطوف )  منطق پيوندشان دريافت شود    كه فرصت دريافت   بي آن ( تصويري ديگر 
بـه عبـارت     توان ادعا كرد دوربيني كه جاي ذهـن و         در اين حال مي   . گردانند مي

 نشسته است تا اين تصاوير را ثبت كنـد،        ) به مثابه فاعل شناسا   (ديگر جاي سوژه    
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يـات برداشـته و متوجـه       يچشم از جز  
اي شـده    وفاني و لگام گسيخته   ط كلِ

ك شــده كــه ديگــر عــين و شــي در 
. ي عيني شده است   ينيست، بلكه رويا  

ايـن  ) تماشـاگر ( در اين حال مخاطب 
متن تصويربرداري شده از رويـا، چـه        

 خود بخـشي از  ، چه نخواهد   و بخواهد
  . آيد اين رويا يا خواب به شمار مي

چـون تـصاوير در       هم آواتارتصاوير در    •
ــاً  ــواب عموم ــه خ ــق و دامن اي   از عم

ن رو به نظـر     از اي . ايهامي برخوردارند 
هــا يــا تــا  زمينــه رســد كــه پــس مــي
كه محو   نهايت ادامه دارند و يا اين      بي

ه اشـياء،    ك چنان. اند و تيره و پوشيده   
طبيعت و يا متنـي كـه رويـدادها بـر           

 و كمتر تخيلي    ،دهند بستر آن رخ مي   
در . رسـند  بيشتر روياوار به نظـر مـي      

زده  نهايت شده، خـواب    چنين متن بي  
 و بـه طـرز      ت عموماً ياي جز ،و مبهمي 

 تـا   ،كننـد  ي مي يسحرانگيزي خودنما 
)  مـسحور  ي  اين خواب ديده  (مخاطب  

 به سـر     در آن  ي كه ي رويا بهرا به باور    
مبـادا كـه    ( تـر كننـد     مـصمم  ،برد مي

  !). اي از خواب بپرد لحظه
ــارطبيعــت  •  طبيعتــي اســت كــه آوات

هـاي اصـلي آن را عناصـري      مايه نقش
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 نقد فيلم

پيكر با پهنـا و ارتفـاع و وسـعتي           اند؛ درختان غول   هبا ساختاري روياواره شكل داد    
كـه  ) هموفيكتـوس (اي   واره هـاي داسـتان    نامحدود و نامتصور؛ پوشـيده از انـسان       

ها را صعود كرده و همچون پرنـدگان از      هاي سهمگين آن   بار ارتفاع  چابك و سبك  
 هـايي معلـق در فـضا و    كننـد؛ پـاره سـرزمين     ديگر پرواز مي  ي  اي به شاخه   شاخه

هـا و گياهـاني كـه در        ها و يا انبوه گـل      كوه ها، آبشارها، رودها و    پوشيده از جنگل  
 رويـاي كهـن و      ،چـون شـعري باشـكوه      ي هـم  يدرخـشند و گـو     تاريكي شب مـي   

  . سرايند  طبيعت ميي نوستالژيك بشري را درباره

هـاي ماقبـل      ، نسبت به فـيلم    اش گونه هاي ساختاري خواب    به دليل خصلت   آواتار •
ي بلنـد   يهـا  هاي بين متن فـيلم و مخاطـب گـام          لير از ميان برداشتن حا     د خود،

 لحظاتي پس از شروع فيلم بـر چـشم دوربـين            آواتار نگاه تماشاگرِ . برداشته است 
بعدي به ايـن امـر       تماشاي اين فيلم به صورت سه     ( شود منطبق، و با آن يكي مي     

 اي اسـت كـه     بژهاا و   فاعل شناس  ، تماشاگر از اين پس    )بخشد تر مي  واقعيتي عيني 
  . شود ديدگان، گنگ و بي اراده، خود به سوژه بدل مي ي خواب همچون همه

  
در ) بـه كـارگيري سـاختارهاي رويـا و خـواب          ( در حالي قادر به تحقق اين مهم         آواتار

 به عنوان يـك اثـر    است تاكه خود فاقد معيارهاي كالسيك نقد سينمايي  سينما شده 
 عـدم    ايـن معيارهـاي كالسـيك،       كـه مهمتـرين    ؛گيـرد  ي قـرار  يهنري مـورد شناسـا    

 : همين ساختار است اي متناسب با برخورداري فيلم از انديشه

 و خطي فيلم نتوانسته است بـا سـاختار رويـاوار آن       نما  واقعيجا كه داستان     از آن  •
امكانــات ســحرآميزي را كــه  تركيــب و در آن ادغــام شــود، عمــالً قــادر نــشده 

 ي به عبارت ديگر دامنـه . ن تركيب شكل بگيرد، بسط دهدتوانست از طريق اي  مي
قدر وسعت يافته كه امر فراواقعي را هم در بر گرفته             فيلم آن  ي  شده واقعيت خطي 

گيري روياي   شده در امر فراواقعي، بر سر راه شكل        است و با تداخل واقعيت خطي     
 مخاطب به    ذهن ،براي مثال .  مداوماً مانع ايجاد شده است     ،ناب در ذهن مخاطب   

كه مداوماً از چيستي واقعيت منحرف و به سمت حضور رويا سـوق داده               جاي اين 
روي به مثابـه امـري        با ترغيب بر پي گرفتن خط داستان متوجه متن پيش          ،شود
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توانست با اجتناب از حركـت خطـي زمـان     ي فيلم مييزمان روا ( گردد بيروني مي 
 بر ساختارهاي خواب و روياي      ،ابواقعي و تبعيت از زمان پريشان و غيرخطي خو        

  ). فيلم منطبق گردد

بار انسان مـدرن بـه حيـات         عناصر مضموني فيلم مثل هجوم وحشيانه و خشونت        •
 عناصـر رويـاوار     وها، بـه مثابـه تـداعي تـاريخي           عام آن  ي و قتل  يهاي ابتدا  انسان

ا نفي ، مداوماً يكديگر ر )مثل ادراك ساختاري فيلم از زمان و مكان       ( ساختاري آن 
به عبارت ديگر بر همدلي مخاطب با امر فراواقعي، با تركيـب مـضامين              . كنند مي

مفاهيم (نمايند   ناسازگار واقعي و تاريخي در ساختار روياوار فيلم، خدشه وارد مي          
اجتماعي، انساني و تـاريخي در خـواب معمـوالً بـه صـورت اسـتعاره و نمادهـاي          

  ). كنند پيچيده ظهور پيدا مي

 كه فيلم عناصر فراواقعي متن را در نسبتي واقعـي از آن بـه كـار گرفتـه                  جا ز آن ا •
 ، پـس  )هاي روياوار بر متني برساخته از مضامين واقعـي         به كارگيري سوژه  (است  

نتوانسته به امكانات گسترده و متنوعي دست يازد كه از به كارگيري واقعي امـور               
   .شود غيرواقعي حاصل مي

 ي تبديل دستاوردهاي علمي و تكنولوژيـك بـشري بـه          ا  كليشه ي  استفاده از ايده   •
 آن هم در عصر تسخير ،ها توسط انسان  سياره »استعماري«، و يا تصرف     »تهديد«

هـاي   رفـت  همراه شده است، مسير و پـي      ) نظامي(طلبي   كه با چاشني قدرت    فضا
ناگزير )  زبان خواب و رويا-بدون انطباق بر زبان ساختاري و مسلط خود (فيلم را 

 سـوق داده و سـبب شـده اسـت كـه از      »اكشن رويـارويي و خـشونت    «به سمت   
هاي فـيلم   رفت آميزي قطعات و پي  تدوين، اتصال، انقطاع و در هم    ي  سو شيوه  يك

گونه كه مدام به  اي بهشت ي به سيارهيسفري رويا(از وجه روياوار آن پيروي نكند    
دلنـشين و زيبـاي     هـاي    و از سـوي ديگـر جنبـه       ) گردد كابوس جهنم تبديل مي   

كالبد مخلوقش   نظير انتقال جان و ذهن آدمي به جسم و        (انساني و فلسفي فيلم     
ي   در سـايه   )هـاي عـالم رويـا       هم مخلوق و هم خالق، با بيگانه       ،و تماس اين جان   

   .هاي اكشن رويارويي و خشونت قرار گيرد جاذبه
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 نقد فيلم

تار روياوارش بـه محـل       متناسب با ساخ   ي   در غياب انديشه   آواتاركه داستان    خالصه آن 
 . ي مبدل گرديده استيتداخل و آميزش الگوهاي نقيض بيان سينما

 و نظـام    آواتـار ي    رويـاواره   سـاختار  هـاي موجـود بـين ماهيـت        ي نقيض  رغم همه  علي
 تعـداد كثيـري از   يهـا  ييانديشگي حاكم بر مضامين آن، كامرون بـا اسـتفاده از توانـا     

 به خلق ساختارهاي رويا و خواب در فيلم خود          ي و كامپيوتري قادر   يمتخصصان سينما 
توان آن را نوزاد امكانات شگرف فني و تكنولـوژيكي دانـست              فيلمي كه مي   ؛شده است 

. هاي آن گره خورده است كه به صورت غيرقابل تفكيكي به صنعت كامپيوتر و پيشرفت
 تارهاي بـديع  ها و توليـد سـاخ      يي جايگاه و مقام تكنولوژي و فن در خلق زيبا         آواتاردر  

    .هاي انسان قرار گرفته است ي، در رقابتي قابل تامل با توانايييسينما
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  ي پيرنگ خالصه
        زيردريـــايي بالـــستيك آمريكـــايي بـــه نـــام 

USS Montana     در اثر تـصادم اتفـاقي بـا يـك 
  ي گـودال    ي زيـر آبـي در لبـه         شيء ناشـناخته  

. شــود  مــي مــن در دريــاي كارائيــب غــرق كــي
هاي روسي بـراي نجـات        ها و زيردريايي    كشتي

شـوند، امـا     زيردريايي به آن منطقه نزديك مي     
 دولـت   ،با نزديك شـدن يـك گردبـاد دريـايي         

گيرد گروهـي كمانـدو را بـه          آمريكا تصميم مي  
يك سكوي نفتي آزمايشي زير آبي كه مالكيتي        

ــه واســطه  ــا ب ي آن  خــصوصي دارد بفرســتد ت
  . زيردريايي ثابت شود

 اصرار دارد كه حتا با وجود حضور همـسر سـابقش   ، طراح سكو،دكتر ليندسي بريگمن 
همچنان كـه گردبـاد     . به عنوان سركارگر سكو، همراه گروه كماندو باشد       ،  )باد(رژيل  وي

دهـد كـه بـراي آوردن          دستور مي  »هيرام كافي «شود، فرمانده گروه اعزامي       نزديك مي 
اي از محل پرتابش در زيردريايي، با يك زيردريايي كوچك از سكو عازم               كالهك هسته 

ـ    . شوند ل ارتبـاط سـكو بـا كـشتي روي سـطح آب پـاره       اما با نزديك شدن توفـان كاب
  .شود ي گودال نزديك مي شود و سكو به لبه مي

 هـستند، شـاخكي از آب كـه از     ناوقتي گروه و كارگران سكو در حال وارسي مجروحـ         
كـه   در حـالي . كند ها را وارسي مي  شود، آسايشگاه آن    سوي موجودات بيگانه كنترل مي    

آزار است، ستوان كـافي بـه علـت           جيب و مقلد بي   كنند اين شاخك ع     كارگران فكر مي  
شود و معتقد اسـت ايـن شـاخك           سندرم عصبيت به خاطر فشار باال، دچار پارانويا مي        

يابنـد او     كارگران با زير نظر گرفتن كارهاي ستوان كـافي درمـي          . بسيار خطرناك است  
باعـث  را  چـه      آن ،مـن   اي به پايين شكاف كي      دستور دارد كه با انداختن كالهك هسته      

كارگران سكو تصميم مـي گيرنـد كـه جلـوي كـار             . تصادم زير دريايي شده نابود كند     
             .شود ستوان كافي را بگيرند و ماجرا آغاز مي



 

        

  79  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

 سينما

 ...و به همين داليل آواتار را دوست ندارم
   جاناتان رزنباميادداشتبخشي از 

  ) ستاره، بد نيست4دو ستاره از  ( 
  

سبك آمريكايي،   منتقد برجسته و صاحب ]1[ جاناتان رزنبام: اشاره
در . ها و نقدهايش را روي اينترنت گذاشته است اخيراً تمامي يادداشت

تخيلي و فانتزي جالب توجه  هاي عملي اين آثار، نقد و نظرهاي او بر فيلم
 ساخته استيون ]2[ »هوش مصنوعي«از نظر او . رسند به نظر مي
 ، ]4[  اثر ديويد كروننبرگ]3[ » و خالي ناهار خشك«اسپيلبرگ، 

 و ]6[ ي ميشل گوندري  ساخته]5[ »لك درخشش ابدي يك ذهن بي«
»THX1138 «هايي نظير  ي جرج لوكاس شاهكار هستند و فيلم ساخته
 ]8[ »هاوزن انگيز بارون مونش ماجراهاي شگفت« يا ]7[ »گزارش اقليت«

اما يادداشت او بر . ندا  آثار قابل قبول و ديدني]9[ ي تري گيليام ساخته
از نظر او ورطه . تر است  بسيار جالب ورطه كامرون، يعني فيلم  فيلم

فيلمي متوسط است و در صدر اين يادداشت نوشته به داليلي مشابه از 
آميز و  يادداشت رزنبام بر فيلم ورطه كنايه. آواتار هم خوشش نيامده است

هاي  ترين ايرادات فيلم مهمكه    حال انباشته از نيش است، اما در عين
ي درخشان آثار او اشاره و دستاوردهاي  كامرون را برشمرده، به چند نكته

اي است از اين كه  اين نقد نمونه. هاي او را تحسين كرده است فني فيلم
توان فيلمي را دوست نداشت، اما در نقد آن منصف بود و  چگونه مي

ام، اما آيا انصاف  من عصباني«: ي معروف پائولين كيل است يادآور جمله
جا است كه از نظر رزنبام، كامرون  آميز آن كنايه» ام؟ خود را از دست داده

قدر به مغاك يا ورطه خيره شده كه مغاك درون خودش، يعني  آن
از نظر رزنبام . خودشيفتگي را به طور ناخودآگاه بر فيلم حاكم كرده است

ي شخصيت مرد  گي كودكانههاي پيرنگ فيلم صرف خودشيفت كل ايده
هاي مهم يادداشت  در زير بخش. فيلم شده تا مطلوب زني از كار در بيايد

  .خوانيد او را مي
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او ) با ديدن اين آثار(تواند  هاي اساسي آثار كامرون اين است كه آدم مي يكي از ويژگي
. تلقي كندترين افراد در بازاريابي  اي و يكي از زيرك را به عنوان يك بازساز حرفه

و ) 1981( » جنگجوي جاده«ي كامرون به شدت مديون  ساخته) 1984(» ترميناتور«
نيز اقتباسي است از ) 1986  (]11[ »ها بيگانه«. است) 1982  (]10[ »بليدرانر«
او ). 1978(» بيگانه«اي است دقيق بر فيلم  و دنباله) 1982 (]12[ »اولين خون«

است و اولين فيلم ) 1985( »اولين خون؛ قسمت دوم: رمبو«نويس در  نامه همكار فيلم
اگر بخواهيم ! ام نيز يك دنباله است كه نديده )1981(» ريزي تخم: 2 پيرانا«او، 

كارانه نيستند،  هايي كپي ها فقط بازسازي منصفانه قضاوت كنيم، ترميناتور و بيگانه
 طراحي شده و از اجزاي  يافته بلكه آثاري با تكنولوژي باال هستند كه به شكلي صيقل

ها فقط در اين مواد  اند و منحصر به فردي آن اي شكل يافته  داده پس تركيبي امتحان 
ها  آن. كند ها را با هم تركيب مي است كه كامرون آن اي  و مصالح نيست، بلكه در شيوه

و هاي خشن و استادانه  انگيز، داستان خطي، اكشن ي خيال هاي ويژه ي جلوه به واسطه
اي تند و تيز از معيارهاي ايدئولوژيك معاصر، حواس بينندگان خود  همچنين مجموعه

كه آرنولد  اين(سازنند؛ همان ميل به ماشين بودن در ترميناتور  را مفتون مي
هاي مختلف  و ايده!) خواهند آن را مي شوارتزنگر ماشين باشد، چيزي است كه همه

يد بصيرت بسيار درخشان كامرون در مورد روند شا. (ها ي مادرانگي در بيگانه درباره
بينيم به  ي سفر زماني ترميناتور اين باشد كه مي ها در پيرنگ هوشمندانه شخصيت

اي شرط الزم براي پاياني خوش است؛ شكلي از  وار، رويارويي هسته شكلي پارادوكس
 فيلم بتمني پايان  افزايي كه به نوعي همان پيشگويي رضايتمندي غمگنانه تعالي غم

  .) است]13[
معيارهاي ايدئولوژيك . تر كامرون حائز چنين فضيلتي است  نيز همچون آثار قبلورطه
زدايي و آشتي در تضاد با   تشنج؛و حوش دو قطب متضاد قرار دارند بار حول  اين 

طلبي   و تسلط) البته بر حسب ظاهر و نه در حقيقت ماجرا(رويارويي جنگ سرد 
شود اين دو وضع  ي خود موفق مي  كامرون در شعبده.د با مادرانگيفمينيستي در تضا

متضاد را تا زماني كه تقريباً مانند دو نمود يكسان از يك برخورد به نظر برسند، با هم 
جا كامرون عناصر را نه از يكي دو فيلم پر فروش، بلكه از   البته اين.]14[كند جفت 

ده «، )مجدداً(» ها بيگانه«كند؛   و تركيب ميها اخذ، بازتوليد تعداد زيادي از فيلم
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 »برخورد نزديك از نوع سوم«، ]16[» ي فضايي يك اديسه: 2001 «،]15[ »فرمان
 و تعدادي از ]19[ »تي اي«، »رمبو«هاي  ، فيلم]18[ »اي هاي ستاره جنگ«، ]17[

؛ او شود فروشي غنائم كامرون به يك فيلم ختم نمي  عمده. هاي كمپاني ديزني فيلم
ست   اين استراتژي ا. تعداد زيادي از اين عناصر عاريتي را با هم در فيلم چپانده است

ي اكشن و خط  اين فيلم از زاويه. شود اي معكوس ختم مي كه سرانجام به نتيجه
است، اما ] 20[ »اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبي«داستاني قطعاً بهتر از بتمن يا 

  .آيد  مي دهد و در پايان كش  را از دست ميفيلم به تدريج شتاب خود
. تواند به سادگي از طريق دقيق شدن در پيرنگ مشخص شود چگونگي اين رويداد مي

ي جديدي از  شود و به نسخه  سرد آغاز مي چون فيلم مانند يك فيلم تريلر جنگ
ه شود كه وسط آن داستاني عاشقان وار ختم مي ديزني-اسپيلبرگي-تخيلي فيلمي علمي

ي تنيده شده در سير اكشن فيلم بسيار  البته داستان عاشقانه. نيز پيچانده شده است
ي خشمي به  ي ازدواجش را در لحظه براي مثال اد هريس در فيلم حلقه: زيركانه است

دارد و بعد همين حلقه از قطع شدن  اندازد و دوباره آن را بر مي درون توالت مي
. كند شود، جلوگيري مي نگين روي دستش بسته ميي س انگشت او، وقتي يك دريچه

 و  عاشقانه شود داستان  هاي معيني موفق مي ي روش جا به واسطه كامرون در اين
  .اش تركيب نمايد ي مذهبي مورد عالقه اكشنش را با درونمايه

كنند، از آن نجات  هر دو قهرمان زن و مرد فيلم مرگ را براي مدتي تجربه مي
ي  نخستين مورد از اين تجربه. كند ها را تقويت مي ي آن  امر رابطهيابند و اين مي

گشاد اين   و  ي گل اما سويه. ترين سكانس فيلم است ترين و پرتعليق مرگ، درخشان
شود فيلم از تمامي اين مسيرهاي تماتيك مثل باد رد شود و  تركيب نهايتاً باعث مي

تخيلي با  ي مذهبي علمي مايه د و درونرو در نماي پاياني، تريلر جنگ سرد از ياد مي
قبالً اشاره كردم كه در فيلم آشتي در تضاد . گيرد سر و صداي موسيقي زمينه اوج مي

طلبي    و تسلط) البته بر حسب ظاهر و نه در حقيقت ماجرا( با رويارويي جنگ سرد
طر طبيعت خا اين امر تا حد زيادي به . گيرد فيمينستي در تضاد با مادرانگي قرار مي

تر ليندسي  تر و مهربان ي نرم ي نيروهاي بيگانه است و فيلم با اشاره به جنبه مادرانه
زدايي نيز اين امر را تداعي   آميز تشنج و نمودهاي صلح] 21[ )اليزابت مسترنتينو(

  .يابند كند و اين هر سه با هم در پيرنگ فيلم تكامل مي مي
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ر ارتباط با نمود زايايي زنانگي به شكلي ظريف د
براي !) و همچنين خود كامرون(ها  قدرت بيگانه

چيزي كه جلوي رويشان است، قرار  تقليد هر 
و اين نمود بارآوري است كه بالفرض . گيرد  مي

اد (تر براي باد  ليندسي را به شخصي مناسب
يعني زني (» ي عوضي دنيا ملكه«تا ] 22[ )هريس
 همان بخشد و به اين صورت ارتقا مي) مغرور

ها را به چيزي بهتر براي  چيزي است كه بيگانه
هاي جنگ  هدايت بشريت نسبت به آن خبيث

   دهد ارتقا مي) يعني شاخك آب روسي(سرد 
دهد كه  با اين حال هنوز فيلم توضيح نمي]. 23[

ها به شكلي برابر، نقش بارآوري و  چرا بيگانه
كه ] 24[) مايكل بين( را براي مثالً كافي  آموزنده

شخصيت منفي و پارانويايي فيلم است ايفا 
كنند يا چرا اهميت فراگير برخورد نزديك  نمي

اي هوشمندتر از خود، فقط در  انساني با گونه
شود  مي ابتداي فيلم سبب جدايي باد و ليندسي 

با آن طنين مسيحي قوي، هنگامي كه به وضوح (
اند و نسبت به فرشتگاني آسماني  روي آب ايستاده

اند، توجهي   گرفته ها را جشن ي آن  بوسهكه
   ي فيلم بود ؟ شايد بايد منتظر دنباله)شود نمي

توانيم به آن  به هر حال در اين بين مي. ]26[
دير «: ي نيچه در ابتداي فيلم فكر كنيم كه جمله

زماني اگر به درون مغاكي چشم بدوزيد، آن مغاك 
 اين ».آغازد شدن به درون شما را مي نيز خيره 

ي تمام اين   بدان معنا است كه خودشيفتگي ريشه
                 .ها است سازي كپي

  
  

  
  

  
  

  
  

  



 

        

  83  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

 سينما

   هزار فرسنگ زير دريا بيست
  ي اومني با جيمز كامرون گفتگوي نشريه

  كارگردان فيلم همچون كاپيتان نمو
  

ي رشد كامرون در فيلمسازي را   اين گفتگوي جالب هم شيوه: اشاره
كند و هم در پرداختن به جزئيات علمي فيلم ورطه وسواس او  يآشكار م

اي و فني    و مهره ي پيچ خودش گفته عاشق جنبه. سازد را آشكار مي
  .سينما است

  
ــامرون  ــسيس كـ ــز فرانـ ــال ] 26[ جيمـ  در 1954در سـ

اونتـاريو، شـهري كوچـك در نزديكـي     ] 27[ كاپوسكاسينك
هندس بـرق بـود و      پدرش م . گارا به دنيا آمد   اشمال آبشار ني  

از قـرائن پيـدا اسـت كـه از همـان ابتـدا              . مادرش هنرمنـد  
جو را از     انتقام حتا    شخصيتي مبتكر، كارچرخان و     هاي  نشانه

ــروز   ــود ب ــي خ ــسايه . داد م ــي هم ــز   وقت ــوان جيم ي نوج
ترش ميـك،     هاي او را دزيد، جيمز و برادر جوان         بازي  اسباب

ي مـذكور بـاال    ها از خانه بار ديگر آن. ره كردندها را ا    درختي آن   ي  هاي چوبي خانه    پايه
  .رفتند و آن را به هم ريختند

در كاليفرنيـا كوچيـد و جيمـز بـه     ] 28[ ي كامرون به شهر برا ، خانواده1971در سال 
بعـد كـالج را رهـا كـرد،     . جا انگليسي و فيزيك خواند رفت و در آن] 29[ كالج فولرتون

ي عطـف زمـاني بـود كـه           نقطـه . ي محلي شـد     ا  درسهي اتوبوس م    ازدواج كرد و راننده   
ي فـيلم جـور    ايده] 30[ دوستي كه براي كنسرسيومي از دندانپزشكان متمول مورمون

وار كـه     اي  سـتاره   اي جنـگ    كامرون بـا فيلمنامـه    . كرد، كامرون را دعوت به كار كرد        مي
ا مـشعوف   هـا ر     هزار دالر ساخته شـود، دندانپزشـك       400توانست با بودجه نزديك       مي

سـازي و امـور هنـري         اش را رها كرد تا بـه يـادگيري فـيلم            كامرون كار روزانه  . ساخت
هـاي    هـا و كـاميون      ها را در جستجوي اطالعات زير و رو كرد و مـدل             بپردازد، كتابخانه 

  .اش ساخت كوچك خودش را در خانه
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تعلـق بـه   م] 31[  براي پذيرفته شدن در استوديوي نيو ورلد پيكچرز1981او در سال 
در خالل دو   .  ميليمتري ساخته بود   35ي كافي فيلم كوتاه       به اندازه ،  ]32[ن  راجر كورم 

 مسئول  هِاو كال ،  ]33[ »ها  جنگ فراسوي ستاره  «هفته كار سخت كامرون بر روي فيلم        
 معموالً بـازيگران  -هاي مختلف يك تصوير قسمت(آميز نقاب   ساز مينياتوري، رنگ    مدل

هـا   و دسـتيار مـدل  ) شـوند  برداري مي آميزي و فيلم  جداگانه رنگ كه به طور  -و صحنه 
بـرداري را بـه    و مدير فـيلم ) ها و وسايل هاي كوچك مكان برداي از ماكت  مسئول فيلم (

 اين شـانس را يافـت       ]34[ »كهكشان وحشت «برداري فيلم     در حين فيلم  . سر گذاشت 
 را با بازيگردان هدايت كند      هاي گفتگو   تا به عنوان كارگردان واحد دوم، برخي سكانس       

  .و صداي شخصي خود را بيابد
وقتـي تهيـه   . بي شك اولين فيلم رسـمي كـامرون اسـت       ،  ]35[ »تخم ريزي : 2 پيرانا«

.  فيلم تكميل شـده بـود       برداري  ي ايتاليايي او را اخراج كرد، مراحل پس از فيلم           كننده
طور   ها، فيلم را آن     پس از ساعت  كامرون به رم پرواز كرد، به زور وارد اتاق تدوين شد و             

داري  در اتاقش در هتلي در رم بود كه از كـابوس تـب       . خواست از نو تدوين كرد      كه مي 
بيدار شد؛ ربات قـاتلي از آينـده، نـاتوان از راه رفـتن، در تعقيـب دو زن مجـروح كـه                       

ذر العاده، ب اين تصوير فوق. كشيد اش بودند، خودش را با يك چاقو روي زمين مي طعمه
آنجلـس برگـشت، آن     به لس1982را كاشت كه كامرون وقتي در   ]36[ فيلم ترميناتور 

گـذار بـراي آن دو سـال زحمـت و پافـشاري بـراي                اي كه يافتن سرمايه     ايده. را نوشت 
كامرون به همراه آورد؛ اين امر براي كسي كه فقط يك تعداد پيراناي پرنده در كارنامه              

اي سه ماهـه بـه همـراه     در اين اثنا و در دوره     . ن نبود اش داشت، خيلي آسا     فيلم سازي 
ي   و اولين نـسخه    ]37[ »اولين خون، قسمت دوم   : رمبو«ي    نامه  سيلوستر استالون فيلم  

) تنگناهراسي(اي بر شاهكار كالسترفوبيك       را به عنوان دنباله    ]38[ ها  ي بيگانه   نامه  فيلم
 توانـست شـش     1984 سـال    سـرانجام در  . ي ريـدلي اسـكات نوشـت         ساخته  »بيگانه«

.  بــه دســت آوردOrion و پخــشي توســط Hemdale و HBOميليــون دالر از طريــق 
اش، آرنولـد     بـرداري كـرد و ايـن نخـستين گـام او و سـتاره                كامرون ترميناتور را فـيلم    

ترمينـاتور و در    . ماجرايي بـود  /براي تبديل شدن به خدايان ژانر اكشن       ]39[ شوارتزنگر
. هـا شـدند   ي دوران   همه Rي    هاي درجه   سازترين فيلم    از پول  موردو  ها، د   پي آن بيگانه  

اي بـود كـه سـاخت آن           به نمايش درآمد، كار فرساينده     1989كه در سال     ]40[ ورطه



 

          

  85  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

 سينما

اي     هاي تأسيسات هـسته     هاي زير آب در داالن      بسياري از سكانس  .  ماه طول كشيد   18
ي اسـكار    شـدن جـايزه    برنـده . دبرداري ش   فيلم ]41[ تمامي در كاروليناي جنوبي     نيمه  

و گـروهش در     ]42[ هـاي ويـژه بـراي ورطـه كـه توسـط دنـيس مـورن                 بهترين جلوه 
اي  توليد شده بود، پايه) ،كمپاني جرج لوكاسILM( ]43[ اليت اند مجيك  اينداستريال  

روز : 2ترمينـاتور «در فـيلم بعـدي كـامرون        ) CG(براي پيشرفت گرافيك كـامپيوتري      
 كـامرون   1993در سال   .  به نمايش درآمد   1991اهم آورد كه در سال      فر ]44[ »داوري

هـاي ويـژه و توليـد ديجيتـال را            ، استوديويي براي جلـوه    ]45[ كمپاني ديجيتال دامي  
 ]46[ و دايناسورهاي پارك ژوراسيك، استن وينـستون  T2هاي   ي مدل   همراه با سازنده  

  .دبنيان نها ]47[ ، اسكات راسILMو مدير اجرايي سابق 
  

*  *  *  
  

  خوانديد؟ در كالج فولرتون چه مي
خواسـتم    يـك مـدت مـي     . خـواهم بكـنم     دانستم چه غلطي مي     نمي. فيزيك و انگليسي  

امـا  . فيزيـك خوانـدم كـه بـه خـوبي از پـسش برآمـدم          و نيم   سال    دو  . دانشمند بشوم 
مـن ذهـن چنـدان خـوبي بـراي          . دانستم كه مانعم براي پيشرفت، رياضيات اسـت         مي

.  نگـرفتم Aي   ديفرانـسيل نمـره    پيشرفته نداشـتم و هـيچ وقـت در حـساب      رياضيات
دانستم كه مدام در مقابل يك ديوار قرار دارم و ممكن است در چيزهاي ديگر بهتر                  مي

  .هاي انتزاعي فيزيك نداشتم باشم، هر چند كه هيچ وقت مشكلي با ايده
  

  تان را بر مي انگيخت؟ چه موضوعاتي تخيل
باشـيد،   كنيد و تا زمـاني كـه فيزيـك نخوانـده       يوتوني واقعيت رشد مي   شما با مفهوم ن   

واقعيـت و    و ماهيـت   هاي كامالً متفاوتي براي نگاه كردن به ساختار دنيـا           دانيد راه   نمي
يـك جورهـايي بـسيار      . تخيلي واقعـي بـود        اين امر شبيه يك علمي    . زمان وجود دارد  

ي خاصـي   هاي آخر هفتـه  ما نشست. سرانجام من به تئوري نسبيت رسيدم . جذاب بود 
زد و تمام تخته سياه از اول تا آخر پر از فرمول بود               داشتيم كه آموزگار بين ما قدم مي      
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 سينما

ي شـصت     بزرگ شدن توي دهـه    . ي ماهيت واقعيت بود      درباره  قضيه. فهميدم  و من مي  
 مـن . شد كه شما يك جورهايي درباره ماهيت واقعيت بـه پرسـش بپردازيـد               باعث مي 

. كـردم و حـاال در مـورد نيوتـون           ي اختيار جـستجو مـي       هميشه داشتم در مورد قضيه    
 ياد گرفتم، حاال يا منسوخ شده يا با افكار 1972چيزهاي جالبي، هر چيزي كه من در 

هـاي جديـد كـشف        مختلف و جديد جايگزين شده است، حـاال ديگـر ذرات و تئـوري             
  .اند شده

  
   شويد؟ چه چيزي باعث شد كه شما فيلمساز

. ديدند  تخيلي را مي    رفتند و هر فيلم علمي      ها بودم كه مي     من جزء گروه كوچكي از آدم     
خواسـتند روي مـوج سـوار شـوند، امـا        بيرون آمد، همه مـي اي  هاي ستاره   جنگوقتي  
خواسـتند    كساني بودند كـه مـي     . دانست چطور بايد اين كار را انجام داد         كس نمي   هيچ
هـا   دوسـت مـن بـراي ايـن آدم    . د تـا ماليـات كمتـر بدهنـد    هزينه بسازن   هاي كم     فيلم
هـي  «او من را صدا زد و گفت . كرد  جور ميThe Sorority Massacre ي هايي در مايه   ايده

  .من هم آره گفتم و به او پيوستم» اي نداري؟ تو ايده
شد كـم هزينـه امـا خـوب از            تخيلي داشتم كه يك جورهايي مي       ي علمي   من يك ايده  

قـدر پـول    خواسـتند آن  خواستند، اما نمـي   مي اي  هاي ستاره   جنگها    آن. رآوردكارش د 
ما وارد بازي شديم، چيزي     .  هزار دالر هزينه كنند    400خواستند    ها مي   خرج كنند؛ آن  

بـرداري     ميليمتـري فـيلم    16يك سري نماهاي آزمايشي     . نداشتيم كه از دست بدهيم    
. تحويلـشان داديـم  ) ي اوليـه  نسخه(فيلم  ها را سر هم كرديم و يك دموي           كرديم و آن  

 هزار دالر دادند تا يك تيزر بسازيم كه مـثالً بخـشي      20به ما   . ها هم خوششان آمد     آن
ها به شركاي مختلف براي به دست آوردن پول بيـشتر ارائـه               از پيشنهادي باشد كه آن    

هاي   و نقاشيهاي ويژه اي با مقدار زيادي انيميشن، جلوه  دقيقه12ما يك فيلم . بدهند
ايـن  . طور بايد انجامش بدهيم     كرديم كه چه    خودمان فكر مي  . برداري كرديم   نقابي فيلم 

خواستم با انجام دادنش  مي.  براي من يك جورهايي گذاري بود به فيلمساز شدن قضيه
پروژه هـيچ وقـت بـا        .يك جورهايي از شر راندن كاميون و كار تمام وقت خالص شوم           

 را   توانيـد آن    اما من را به چند قدمي هاليوود نزديك كرد؛ مي         . رسيدموفقيت به انجام ن   



 

        

  88  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

جا بهترين مكان قابل تصور براي من  آن. سازي راجر كورمن بناميد    هاليوود ِمحيط فيلم  
كـنم كـه      شـدم، تـصورش را هـم نمـي          اگر مستقيماً به چنـين فـضايي وارد نمـي         . بود
شود گفت من حتـا جـايي بهتـر از           مي. توانستم چنين تكان سريعي به خودم بدهم        مي

  .ممكن نبود اين قضيه در كانادا وجود داشته باشد. شناختم اين نمي
 نبـرد «ترين فيلمي كه تا حاال سـاخته بـود، يعنـي               راجر كورمن پر هزينه    1980سال  

ايـن  . من هم به داخل اين گرداب مكيـده شـدم         .  را كارگرداني كرد   »ها  فراسوي ستاره 
هـاي    كـسي از دور و بـري      . آيد  دانست چطور از كار در مي        نمي كس  فيلمي بود كه هيچ   

هـاي    هـا از جلـوه      آن. كورمن تا حاال فيلمي با چنين سايز دور از دسترسي نساخته بود           
 هم كه كار خود را بلد بودند، همه چيز        هاي ويژه   هاي جلوه   آدم. آوردند  ويژه سر در نمي   

زد،   كـس حـرف نمـي       كس با هيچ    هيچ. دانستند  ي وسيعي نمي    ي چنين پروژه    را درباره 
  .يك آشوب كامل بود
توانستم شرايط را   . زده كار كنم    توانم به خوبي در يك محيط آشوب        من دريافتم كه مي   

آن كـاري را    ) چيزي كه نياز دارم را ياد بگيرم و ب          آن  ) به نفع خودم تغيير بدم تا الف      
آميزي   ها را رنگ    من نقاب . نمي بعدي صعود ك     به مرحله ) خواهم انجام دهم و ج      كه مي 

هـاي    هاي ويژه بودم و كنترل حركتي واحد جلوه         برداري از جلوه    كردم، مسئول فيلم    مي
هـا   به عنوان كارگردان هنري سه چهارم دكور. دادم ي مربوط به خودم را انجام مي     ويژه

سـاز بـودم، يـك سيـستم فرانـت پروجكـشن را           مدل. را خودم طراحي كردم و ساختم     
برداري راه انداختم و بعـد آن را          من اين سيستم را روز اول فيلم      . ي و پياده كردم   طراح

از يك كار به كـار ديگـر        . به كس ديگري واگذار كردم و رفتم تا كارگردان هنري باشم          
هـاي    راجر كورمن ناخواسته يك مجتمع جلوه     . بايد از اين فيلم متشكر باشم     . پريدم  مي

ور،  ور و آن هـا ايـن   پـرت   و  كنترل و اين خـرت  هاي موشن   دروبين. ويژه ايجاد كرده بود   
 هفتـه مانـده بـه پايـان          يك.  و پال بودند    برداري پخش   هاي فيلم   ها و سكو    وسط صحنه 

 ]49[ هـاي  طـراح توليـد فـيلم آرواره    ]48[ وس بـرداري در يـك مهمـاني، جـو آل         فيلم
هـا دنبـال      آن.  كـردم  كـرد، مالقـات     كـار مـي    ]50[ اسپيلبرگ را كه براي جان كارپنتر     

توانيم با كمترين قيمت در       گشتند كه من گفتم ما مي        مي  هاي ويژه   پالتويي براي جلوه  
چون مجتمع راجـر تمـام هفتـه خـالي بـود و مـا ديگـر كـاري         . اختيارشان قرار دهيم 
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 سينما

.  خبـر هـم نداشـت      امن مجتمع راجر را فـروختم و او حتـ         . جا انجام دهيم    نداشتيم آن 
احتيـاج   ]51[ »فـرار از نيويـورك    « شـات از فـيلم       24 چيزي حـدود     ها به پرداخت    آن

 سال بعد از اين قضايا، من ترميناتور را          يك. داشتند كه با موافقت راجر كار پيش رفت       
  . برداري آن را آغاز كنم نوشتم و منتظر ماندم و منتظر ماندم تا بتوانم روزي فيلم

هايي كه    دم به طراحي پوستر براي فيلم     شروع كر . كردم  بايست كار مي    پول بودم؛ مي   بي
هـاي كـورمن    حقيقتش را بخواهيد خودم اين فيلم    . بو و خاصيت بودند      به تمام معنا بي   

انگيـز هـستند و بـه شـكلي محـدود توسـط               ها خيلـي رقـت       فيلم  اين. كنم  را نگاه نمي  
مـن  . شدند كه امروز ديگـر خريـداري ندارنـد          هاي مستقل و كوچك پخش مي       كمپاني

هــاي  كــه تعقيــب و گريــز ]52[ »جنگجــوي جــاده«ي  زي نوشــته بــودم در مايــهچيــ
هـاي   چه من در فيلم    آن. هاي كورمن از اين خبرها نبود       موتورسيكلتي داشت و در فيلم    

بـه  توانـستيد     اما وقتي شما فقط مي    . كورمن دوست داشتم، صميميت كار گروهي بود      
توانـستيد ايـن       كار نبود، چگونه مي    دو برداشت داشته باشيد و تمريني در      عنوان مثال   

  ها را خوب از كار در بياوريد؟ جلوه
  

ي آن    ي ويـژه     دقيقه و نـسخه    بيستي ورطه دو ساعت و        ي پخش شده    نسخه
هـا و     ريزه چيزهايي كه شما به آن اضافه كرديد شامل خرده        . سه ساعت است  

ي    است و يك پيرنـگ فرعـي دربـاره          ي دو شخصيت اصلي     جزئياتي از رابطه  
هـا كـه در        مـوج   در آن سكانس   ]NTI  ]53ي    اي و قطعنامه    ي هسته   مواجهه
. ي ويدئويي اضافه كرديـد      ي نمايش عمومي نبود و شما آن را به نسخه           نسخه

  ها واقعاً ملهم از يك رويا هستند؟ آيا اين موج
يـا  دانم آيا اين رويايي يونگي است         واري داشتم و نمي      روياي امواج سونامي    من هميشه 

سـواري و     ي مـوج    ي بسيار جالبي هستند و ايـده        ها استعاره   اين موج . دنبالش نبودم . نه
هـا را     اگر شما فيزيك خوانده باشـيد، آن      . كرد  شناسي آن من را به خود جذب مي         روان

شود كـه     لرزه، به يك باره انرژي فراواني آزاد مي         در اثر زمين  . يابيد  بسيار سحرانگيز مي  
ي انـسان در برابـر ايـن          جثه. شود  كند و ديگر اين موج متوقف نمي        يجا م  هموج را جاب  

هـا     مـوج   سـكانس . ي خوبي براي مرگ هستند      ها استعاره   آن. موج قابل مقايسه نيست   
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) نمـاي ثابـت شـده     (و فريـز فـريم      . شدگي  يك نماي خاموش بزرگ است؛ يك افسون      
 تصويري قدرتمند و سوررئال ي آب زنده و موج ايستاده،       ايده. داد  تكافوي كار ما را نمي    

ي تصوير  ساختيم، از عهده  فيلم را مي1989و راستش را بخواهيد وقتي در سال       . است
هـا هنگـام پـايين آمـدن          اي كه مـوج     واقعاً آن لحظه  . آمديم  كردن آن به خوبي بر نمي     

توانـستيم بـه      با تكنولوژي آن موقع نمي    . ي اوج بود    شدند، يك نقطه    ناگهان متوقف مي  
توانستيم كـار را     ]CG ]54دو سال بعد با مدل سازي به كمك         . چون چيزي برسيم  هم

  . استفاده كرده بوديم، اما نه در آن سكانسCGالبته ما در فيلم از . به اتمام برسانيم
  

 در ساختن يك شبه غالف آبي كه ماننـد شـاخكي حـساس وارد               CGشما از   
  .ده كرديدشود استفا آسايشگاه زيردريايي كارگران نفتي مي

اي   هـا تمركـز محاسـبه       سـكانس مـوج   . مقياس اين دو سكانس كامالً با هم فـرق دارد         
هـا بـا    باالتري نياز داشت و رندر كردن موجي با آن اندازه، هماهنگ كردن سايه روشن      

من يك كـم روي محاسـبات رياضـي         . آسمان و محيط اطراف موج، زمان بيشتري برد       
كنـد، از      فـوت بـا سـرعت حركـت          2000 با ارتفـاع     وار  وقتي موجي سونامي  . كار كردم 

اين انرژي چنان با سرعت هواي جلـوي خـود را بـه             . شود  حركت آن انرژي حاصل مي    
شـود و آب را بـه       صوتي باالي آن ايجـاد مـي        اي مافوق   ضربه دارد كه موجِ    حركت وا مي  

كـشيده  ي پودري مانند مه، چند مايل پشت مـوج            آورد و اين دنباله     شكل پودر در مي   
  .اما راهي براي نمايش آن وجود نداشت.  گيرا استاين صحنه كامالً. شود مي
  

دير زماني اگر به درون مغـاكي چـشم         ( ]55[ ي فردريش نيچه    ربط آن جمله  
كه ابتداي فـيلم    .) آغازد  شدن به درون شما را مي       بدوزيد، آن مغاك نيز خيره    

  بينيم با فيلم چيست؟ مي
رويـد و در      ترين بخش اقيانوس مـي      ترين و تاريك    ها به عميق    شما براي مواجه با هيوال    

اي برابرتان    شويد كه آينه    هايي مواجه مي    شما با بيگانه  . يابيد كه هيوال خود شمائيد      مي
  .گذارند تا بفهميد كجا به خطا رفتيد مي
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ي آن را در      گويا شـما ايـده    . ي سيستم تنفس درون آبي بگوييد       درمورد ايده 
  .لعات پزشكي زير ِآب پيدا كرديديك ژورنال مطا

او . ي مستقيم مالقات با تنها انساني را دارم كه در مايع نفس كـشيده اسـت         من تجربه 
 وار بودم، ماننـد      دبيرستاني پانك   آن موقع يك بچه   .  سالم بود مالقات كردم    17را وقتي 

هـايم در دبيرسـتان       زيـاد بـا دور و بـري       . 1969هـاي ضدسيـستم       هاي آن جنبش    آدم
ي تابـستاني علمـي بـراي           بعد در يك برنامـه    . ي علم بودم    چرخيدم، اما يك خوره     نمي

دانشجويان سال باالي دبيرسـتان كـه در دانـشگاه محلـي بافـالو در نيويـورك برگـزار         
فيلمي ديديم در مورد زايمان و وضع حمل كه براي مـن حالـت   . شد، شركت كردم  مي

 بعد يك بابايي  ). خندد  مي(را داشت   ) ريزي  فيلمي پر از خون و خون     (يك فيلم اسپلتر    
او ذاتاً يك مـوش     . اي بود را مالقات كرديم      كه گويا نه دانشمند، بلكه يك غواص حرفه       

هـاي گونـاگون تـنفس        ها و اساليدهاي متعـددي از آزمـايش         او فيلم . آزمايشگاهي بود 
 ]56[ لـسترا   درون آب داشت كه تحت هدايت دانشمندي اتريشي به نام يوهـانس كـي             

و بـراي   . خواندم  تخيلي مي   وار علمي   ساله بودم و ديوانه       16آن موقع   . صورت گرفته بود  
اين . انگيز بود   ي شمسي موردي هيجان     مانند سفر فضايي در منظومه     ]57[ كره  من آب 

نمك اشباع شده از اكسيژن هم دما بـا بـدن         هايي با محلول آب     لسترا آزمايش   آقاي كي 
آن موقـع كـشف     . ها را وادار كرد تا در اين محلول تنفس كنند          موش انجام داد و موش    

استفاده كند كـه از     ) از كسيژن (نكرده بود كه بايد از تركيبات فلوئوركربن اشباع شده          
شود   بار بيشتر از قبل با اكسيژن كافي اشباع مي       20تر است و      آب شور بسيار اثر بخش    

  .كند و انتقال اكسيژن را بهتر مي
 داوطلب انجام ايـن     -بود ]58[ كنم اسمش فرانك فلچك     كه فكر مي  -نوا   اين غواص بي  

شور اشباع شده از اكسيژن را به درون هر  فلچك اين آب. لسترا شد ها براي كي آزمايش
او اوقـات سـختي را بـا فـشار     . دسـت آورد   كافي بهO2كشيد، ولي نتوانست    اش    دو ريه 

 بـار   800فس چيزي كه به طور متوسـط        به خاطر تن  (هايش    فيزيكي باال روي ديافراگم   
ي اضطراب شد و مجبور شدند روي تخـت           بعد دچار حمله  . گذراند) تر از هوا بود     چگال

تـوان در ايـن      به هر حال اين آزمايش ثابت كـرد كـه مـي            .اش را تخيله كنند     عمل ريه 
ي   رهاگر چـه ادا   . همان فلوئوركربن كذايي را كشف كرد      لسترا بعداً   كي. حالت زنده ماند  
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ي   ي داخلي از آن را تصويب نكـرد و او هرگـز اجـازه               استفاده ]59[ غذا و داروي آمريكا   
هاي زيادي روي     امتحان آن را روي انسان نيافت، اما همراه تعدادي از محققان آزمايش           

لسترا و شـركاء تعـداد زيـادي آزمـايش غيرانـساني             كي. ها انجام داد    ها و شامپانزه    سگ
 فـوتي عمـق     2000كه برابر فـشار     ( اتمسفر   200يوانات را تحت فشار     انجام دادند و ح   

هايشان انباشته از فلوئوركربن اشـباع        كه ريه   قرار دادند، آن هم در حالي     ) اقيانوس است 
اگر شما اين كار را بـا كـسي انجـام           . بود؛ بعد اين فشار را ول كردند      ) از اكسيژن (شده  

 يك بطري كوكا را تكان دهيد و بعـد          ين كه اشود؛ درست مثل      دهيد، دقيقاً منفجر مي   
اما عجيب بود كه حيوانات زنده مانند و انتقـال متابوليـك گـاز بـه             . درب آن را بپرانيد   

قدر بود كه بتوان در مايع اين  حاصل شده آناكيسد كربن  دياثبات رسيد و اكسيژن و 
  . را انجام داد كار

ي   كـه دربـاره  ورطهاني نوشتم به نام     من بعد از مالقات فلچك به خانه برگشتم و داست         
اي مـشرف بـه        زير آب بـود كـه روي لبـه         فوتي 2000يك مجتمع تحقيقاتي در عمق      

اي   ي حاره   من همجواري يك جزيره   . در درياي كارائيب قرار داشت     ]60[ من  شكاف كي 
گرفتند،    مي  را كه چند مايل دورتر از اين شكاف قرار داشت و مردم در ساحلش آفتاب              

دريايي كره زمين است، دوست داشتم؛        هاي زير   ترين گودال   شكافي كه يكي از عميق    با  
من زياد دور نرفتم    . ي پلوتو   ي سياره   دانيم كه درباره    قدر مي   اش همان   شكافي كه درباره  
شـد كـه يكـي از         داستان ايـن طـوري تمـام مـي        .  صفحه نوشتم  20و فكر كنم حدود     
داسـتان  . رود  تر مـي    عمق و ژرفنا پايين و پايين     ي شكاف براي ديدن       دانشمندان از لبه  

  .ي ژرفنا و قلب تاريكي بود ي نشئه درباره
  

  ها هم در داستانتان بودند؟ بيگانه
هـايي كـه از آن شـكاف پـايين            آدم. شناسـانه بـود     ماجراي آن داستان كـامالً روان     . نه
ايد موجـودي   كردنـد كـه شـ       مانده فكـر مـي      دانشمندان باقي . گشتند  نمي  رفتند، بر     مي

 بـار   50آنهـا همـه چيـز را        . شود  غارتگر آن پايين هست كه باعث خرابي تجهيزات مي        
كردند و يكي يكي افراد را بـراي كمـك بـه گمـشدگان بـه پـايين آن شـكاف                       كنترل  
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ماند تصميم گرفـت      آخرين نفري كه باقي     .  تنها يك نفر باقي ماند     اين كه فرستادند، تا     
اين كاري اسـت كـه      . د تا ببيند چه بر سر دوستانش آمده       به داخل آن شكاف نزول كن     

 آن پايين چه روي داده، حتا       اين كه دانستن  . خواهم بدانم   مي«: آن دانشمند انجام داد   
  ».تر است از جانم هم با ارزش

شركت تحقيقاتي كوچكي به افراد اجازه     . من بودم   ها بعد، من دوباره در شكاف كي        سال
ايي تحقيقاتي كه اجاره كرده بودند، اسـتفاده كننـد و زيـر آب              داد تا از يك زيردري      مي

يك زيردريايي سه . من برويد  دالر به شكاف كي500توانستيد با  شما مي. چرخي بزنند
نشـست و اولـين       آدم درست كف اين قوطي كنـسرو مـي        . نفره، يك راننده و دو مسافر     

 فـوتي  900ه در عمق  ما دور يك كشتي شكسته ك     . ديد، فقط حباب بود     چيزي كه مي  
بعـد از ايـن سـفر       . چرخي زديـم  ) ورطهدرست مثل فيلم    (ي شكاف خورده بود       به لبه 

اي   تر شدن آن، يك ماجراي رويارويي هسته        داستانم را از نو زنده كردم و براي پيچيده        
  .هم به آن افزودم

  
شود و شروع به      آن سكانسي را كه در ورطه موش كوچكي در مايع شناور مي           

  برداري كرديد؟ كند، چگونه فيلم زير آب ميتنفس 
ي فاكس قرن بيستم       را به استوديو     كه داستان ورطه   1987سال  . انجامش داديم ديگر  

ي   در مرحلـه  . اسـت يـا نـه       دانم االن زنده      نمي. ارائه دادم، فلچك را از نو مالقات كردم       
  !را پيدا كرديملسترا نامي  پيش توليد بوديم و تازه بعد كلي تحقيق كرديم تا كي

 دارم مالقـاتش كـنم و دارم         برايش نوشـتم كـه دوسـت      . كرد  در دانشگاه دوك كار مي    
ترديـد داشـت، امـا      . دهد  مي  سازم كه به شكلي چشمگير كار شما را بازتاب            فيلمي مي 

. صـحبت كـردم   ]62[ شناس هاپيرباريك روان ]61[ من رفتم با او و همچنين پيتر بنت 
ي عجيب گازها، فشاري برابر عمق        اري ساخته بود كه با آميزه     ي آزمايش فش    او محفظه 

ي فـشاري بـود كـه       كرد و اين فشار درسـت بـه انـدازه            اقيانوس ايجاد مي   فوتي 2400
مـن فقـط از ايـن دو نفـر اطالعـات      . كردند  و پنجه نرم مي  با آن دستورطهها در    آدم

مـن گفـتم    . ش انجـام دهـم    لسترا به من گفت چطور اين كار را با يك مـو             كي   .گرفتم
ام زنده كنم،  تخيلي ديده  سال پيش در يك فيلم علمي      17چه را كه      خواهم از نو آن     مي
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لسترا بـه مـن گفـت     توانيم اين كار را با يك موش انجام دهيم؟ كي         دانم آيا مي    اما نمي 
هـا قـبالً بـراي        آن. كه چطور دماي كار را تنظيم كنيم و چطور موش را به كار گيـريم              

گذاشـتند و وقتـي آب        جام اين آزمايش موش را زير شير آب شور مخصوص خود مي           ان
بـود بـه      اش را انباشـته       كـه ريـه     كرد و هوايي      آمد، موش كمي سرش را كج مي        باال مي 

جايي در فيلم بـراي توضـيح و تـشريح          . ها توي فيلم نيستند     اين .شد  سرعت خالي مي  
موش را توي مـايع انـداختيم و آن هـم    دقيق اين عمل وجود نداشت و ما خيلي ساده     

  .لسترا دستپاچه شد ش آزمايشگاهي كي  كم بيشتر از مو شايد يك
اي در كـار      نـه حيلـه   . بينيد فقط اين است كه موش در آب شناور است           چه شما مي    آن

فـام    ما فقط براي كمي محو كردن زمينـه، آب را صـورتي           . اي  هاي ويژه   است و نه جلوه   
هاي بعـدي كـه كـاله         نند آب به نظر نرسد، چون اين براي سكانس        كرديم كه كامال ما   
شد، الزم    از آن مايع پر مي    )  ساعت روي آن كار كردم     500كه  ( ]63[ غواصي اد هريس  

هايي كه واقعاً كـاله او        ما دو نوع كاله غواصي داشتيم؛ يكي در هوا و براي سكانس           . بود
توانست پشت آن     ره داشت و اد مي    شد و ديگري همان كه يك صفحه گي         از مايع پر مي   

ما اين صفحه گيره را كمي صورتي فام كرديم و بعـد            . كند  به كمك رگالتور هوا تنفس    
در . بـستيم   اجازه داديم آب از طريق محيط وارد كاسكت شود؛ بعد صفحه گيره را مـي              

هاي قبلي به تماشاگران گفته بوديم اين مايع تنفس صورتي رنگ اسـت، ولـي           سكانس
ي   ي صورتي و يك تانك آب درون كاله غواصي براي همـه             اقع ما يك صفحه گيره    در و 

خطاي ديدي كه به خوبي كـار       . شد، داشتيم   هايي كه سر اد در آن فرو مي         آن سكانس 
  .كرد مي
  
اي بـه چـشم       ي جنـگ هـسته      مايـه   هاي شما، تم و درون      بسياري از فيلم   در
ـ   . هـاي اتمـي و روز داوري        خورد؛ سـالح    مي س كرديـد كـه بايـد       چطـور ح
محـدود  ( را در يك تانك محـدود كننـده          ورطهبرداري نماهاي زير آب       فيلم

 تمـامي در     و مخزن راكتـور اتمـي نيمـه       ) ها در مايع    ي سرعت نوترون    كننده
  كاروليناي جنوبي انجام دهيد؟
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بيـشتر بحـث قـرار دادن       . اي نيـستم    يك مخالف سرسخت استفاده از انرژي هسته       من
ي   هـاي مـن در بعـضي سـطوح دربـاره            فـيلم . ر مقابل مزايـايش اسـت     مخاطرات آن د  

 چگونـه يـك ابـزار بـه يـك سـالح مبـدل               اين كه اند،    ي نادرست از تكنولوژي     استفاده
جـا مـا    ايـن . تواند به يك ابزار مبـدل شـود   يا تكنولوژي ساخت يك سالح مي    . شود  مي

هـم در     اي اسـت، آن      ي تهديـد هـسته      سازيم كه در ذات خود دربـاره        داريم فيلمي مي  
منظور تقابل ميان بمب به عنوان يك سـالح و          (اي گاوآهني از همين تكنولوژي        نسخه

اين رفتن ما هم به كارولينا دليل خاصي نداشت جز          ). گاوآهن به عنوان يك ابزار است     
  . مخزني بيابيم كه از آب پرش كنيمكه
  

  آيا آن نيروگاه هرگز به كار افتاد؟
فقط دو . اي در آن نبود وگاه كنار اسكله قرار داشت، ولي سوخت هستهنير.  البته كه نه
شبيه دو ديگ بخار بزرگ قديمي به نظر . آساي راكتور بود؛ همين مخزن غول

كلي لوله و اتصاالت كه به هيچي وصل نبودند و كلي طاق و انحناي . رسيدند مي
اما فكر . ستفاده كنيدشويي كنيد و از آن ا توانستيد آن را ماسه شما مي. زده زنگ
ساختمان . خواهد كس يك مخزن راكتور از كار افتاده در فيلم نمي كردم هيچ مي

روي آن . تكميل شده بود دو سوم  حدود تا راكتور، ي اولين راكتور از سه محدود كننده
آسا به  ي غول چه ما داشتيم، يك استوانه آن. دارش را قرار نداده بودند هنوز سقف قوس

  .  فوت پر از آب كرديم55ما آن را تا ارتفاع .  فوت بود100 فوت و عمق 210شعاع 
  

  فشار كف اين آب چند اتمسفر بود؟
اگـر بـيش از دو سـاعت در ايـن           . رسد   فشار تقريباً به دو اتمسفر مي      فوتي 55تو عمق   

 ســاعت 10 الــي 15مــا روزي . شــويد عمــق كــار كنيــد، دچــار تــصلب شــرائين مــي
 نفر در لباس غواصي داشتيم و من هم لباس غواصي پوشيده         25الي   20. كرديم  كارمي

ها كـاله غواصـي و        هنرپيشه. سيم با بقيه مرتبط بودم      بودم و از طريق كالهخودم با بي      
  .رسيدند ها شبيه لباس غواصي به نظر مي آن. يك شبه لباس غواصي پوشيده بودند
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ما صحنه را نورپردازي    . شدند   مي ها خارج از آب نگه داشته       ها تا آخرين لحظه     هنرپيشه
كرديم، بعد از بازيگران      كرديم و دو سه بار تمرين مي        كرديم و تجهيزات را نصب مي       مي
 دقيقـه   45 الـي    40ما بايد در مـدت زمـاني حـدود          . خواستيم كه وارد عمل شوند      مي
يـك سـاعتي صـبر      . بـرديم   كرديم و بعد بازيگران را روي سطح آب مي          برداري مي   فيلم

 سـاعت در روز مـشغول كـار         10. گـشتيم   كرديم و دوباره با بازيگران سـركار برمـي          يم
  .ها فقط دو ساعت بوديم و هنرپيشه

  

  پس بازيگران دچار مشكل فشار نشدند؟
هر بـازيگر بـه طـور اختـصاصي كامپيوترهـاي كنتـرل ورود بـه عمـق داشـت و ايـن                       

ها بـود، چـك       قت با آن  كامپيوترها بارها توسط يك متخصص شيرجه و شنا كه تمام و          
هايي كه بايد بازي كننـد فكـر          ي شخصيت   من از بازيگران خواسته بودم درباره     . شد  مي

ي نگهبان داشتند كـه دور و         ها كلي فرشته    آن.  ماندن خودشان   ي زنده   كنند، نه درباره  
هاي نگهبان براي خودم دست و پـا          يادم رفته بود كه از اين فرشته      ! پلكيدند  برشان مي 

 و يك بار هوايم تمام شد و مجبور شدم تجهيزات را زير آب ول كنم و بيايم روي                   كنم
  .افتضاح بود. آب
  

  وسايلتان زير آب ماندند؟
 پوند وزن دارد و به طور طبيعي چـون كمـي هـوا در آن اسـت                  32ود غواصي   خه كال

و در  اما وقتي هوايتان تمام شـد، بايـد آن را از روي سـرتان برداريـد                 . آيد  روي آب مي  
 پوندي با يك كابل فوالدي 32خود   يك بار كه هوا تمام شد، كاله    . بينيد  ابتدا هيچ نمي  

. سراپا تجهيزات بودم و براي شناور شـدن اضـافه وزن داشـتم   . هم به پشتم متصل بود    
حـدود  . توانستم كف آب راه بروم و دوربين را حركت بدهم و نماها را ميـزان كـنم                  مي
تواند تا سطح آب شنا كند و باال       تم و كسي با چنين وزني نمي       پوند اضافه وزن داش    45

توانيد خود را به سطح برسانيد و اگـر نـه، تـه آب                اگر سرحال باشيد و قوي، مي     . بيايد
كردم كه بايد اين      خودم را دربياورم، فكر مي       كاله اين كه آيد قبل از      يادم مي . ميريد  مي



 

        

  98  89، مرداد 2 ي شماره شيپ
    

 

 توجـه ديگـر افـراد       ايـن كـه    بـراي    مشكل را در همين عمق حل كنم و وقـت زيـادي           
تر كنم، امـا   سعي كردم هوايم را فشرده حتا .اي را به خودم جلب كنم، تلف كردم   حرفه

 5. هاي غواصـيم را رهـا كـرده بـودم     نتوانستم و وقتي بقيه به من رسيدند، ديگر لباس 
  ! برداري كنم ي بعد برگشتم تا نماي بعدي را فيلم دقيقه

  
  :ها نوشت يپ

 
[1] Jonathan Rosenbaum 
[2] A.I. 
[3] Naked Lunch 
[4] David Cronenberg 
[5] Eternal sunshine of the spotless mind 
[6] Michael Gondry 
[7] Minority Report 
[8] The adventures of Baron Munchausen 
[9] Terry Gilliam 
[10] Blade Runner 
[11] Aliens 
[12] First Blood 

]13[ Batman: ي تــيم برتــون، محــصول  ســاخته
1989.  

 به عبارت ديگر در فيلم ورطه، جنگ سـرد          ]14[
طلبــي فمينيــستي و آشــتي و     نمــود تــسلط 

  .م. زدايي نمود مادرانگي است تشنج
[15] The Ten Commandments 
[16] 2001: A Space Odyssey 
[17] Close encounters of the third kind 
[18] Star Wars 
[19] E.T. 
[20] Indiana Jones and the Last Crusade 
[21] Mary Elizabeth Mastrantonio as Lindsey 
Brigman 
[22] Ed Harris as Virgil ‘Bud’ Brigman 

به عبارت ديگـر در رونـد پيـشرفت فـيلم،            ]23[
ليندسي در نظر باد از زني مغـرور و نچـسب بـه             

ــي   ــدل م ــامي مب ــان و ح ــي مهرب ــود و آن  زن ش
شـود فكـر كننـد آن         هراسي كه باعث مـي      انهبيگ

هـا اسـت، بـه خردمنـدي          شاخك آبي كـار روس    
  .م. شود بيگانگان تبديل مي

[24] Michael Biehn as U.S. Navy SEAL 
Lieutenant Hiram Coffey 

 فـيلم  1989ي   نقد روزنبام بر مبناي نسخه     ]25[
ــه. اســت اي در پــي نداشــت؛ امــا در  فــيلم دنبال
هـاي عظـيم      آن، سـكانس مـوج     ي  ي ويـژه    نسخه

ي موجــودات هوشــمند تــا  ايــستاده و آن بيانيــه
  .م. اي پاسخگوي اين كمبود است اندازه

[26] James Francis Cameron 
[27] Kapuskasing 
[28] Brea 
[29] Fullerton 
[30] Mormon 
[31] New World Pictures 

]32[ Roger Corman: ي  كـــارگردان برجـــسته
هاي ارزان قيمـت بـسياري در         لمآمريكايي كه في  

هـاي    وحشت ساخت و اقتبـاس    -تخيلي  ژانر علمي 
. سينمايي او از آثار ادگار آلن پو مشهور هـستند         

هـاي    پـرورده   فيلمسازان مشهور بسياري از دست    
مانند فرانـسيس فـورد كـاپوال،       . مكتب او هستند  

پالمـا، جاناتـان      مارتين اسكورسـيزي، برايـان دي     
 نيكلـسن و همـين جيمـز     دمي، ران هوارد، جك   

دخمـه و  «تـوان بـه    از آثار مشهور او مي . كامرون
» ي كوچــك وحــشت مغــازه«، )1961(» پانــدول

ــعه ايكــس  «، )1960( ــشمان اش ــا چ ــردي ب » م
) 1967(» كشتار روز سنت والنتـين    «و  ) 1963(

  .م. اشاره كرد
[33] Battle beyond the Stars 
[34] Galaxy of Terror 
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 سينما

]35[ Pirhana II: The Spawning.  قــسمت دوم
 توسـط جــو  )1978(فيلمـي كـه بخـش اول آن    

  .دانته ساخته شد
[36] The Terminator 
[37] Rambo: First Blood, Part II 
[38] Alien 
[39] Arnold Schwarzenegger 
[40] The Abyss 
[41] South Carolina 
[42] Dennis Muren 

]43[ Industrial Light & Magic (ILM): مپـاني  ك
  .هاي ويژه جورج لوكاس جلوه

[44] Terminator2: Judgment Day 
[45] Digital Domain 
[46] Stan Winston 
[47] Scott Ross 
[48] Alves 
[49] Jaws 

]50[ John Carpenter:  ــذار ــارگردان تاثيرگـ كـ
هـاي او     از فـيلم  . وحـشت -تخيلي  هاي علمي   فيلم
ــي ــه  م ــوان ب ــالووين«ت » موجــود«، )1978(» ه

كه اقتباسي از داستان جان دبليو كمپل     ) 1982(
. كه اقتباسي از اثر اچ) 1994(» در كام جنون«و 

  .پي الوكرفت بود، اشاره كرد

[51] Escape from New York 
]52[ Road Warrior:  ــيلم دوم از ســري ــد «ف م

ــس ــاخته )Mad Max( »مك ــر   س ــورج ميل ي ج
استراليايي كـه حـال و هـوايي پـسا آخرالزمـاني            

  .رددا
]53[ Non-Terrestrial Intelligence : هـــــوش

  .غيرزميني
[54] Computer graphics 
[55] Fridrich Nietzche: “If you stare into the 
abyss long enough, the abyss starts to stare 
into you.” 
[56] Johannes Kylstra 
[57] Hydrosphere 
[58] Frank Falechek 
[59] Food & Drug Administration (FDA) 
[60] Cayman 
[61] Peter Bennett 

]62[ Hyperbaric:    ر فشار، اصـطالحيپزشـكي    اب
  .در مورد قرار گرفتن در محيطي با فشار باال

]63[ Ed Harris: ي آمريكايي كه  بازيگر برجسته
) 1998(توان به نمايش ترومن       هاي او مي    از فيلم 

  .اشاره كرد

  
  



 

 



 

  

 

    
  انكتاب گورست  

  
  
  

  سينا فرخيابراهيم تقوي، 
  
  

  شناسي  كتاب

    

 :نــــام كتــــاب
  

] 1[كتاب گورستان   
ــسنده  :نويـــــ

  

 ] 2[نيل گيمن   
ــرجم  :متــــــ

  

  فرزاد فربد  
ــه  : گونــــــــ

  

  فانتزي، وحشت  
ــر  :ناشــــــــ

  

  نشر كتاب پنجره  
ــصويرسازي  :تــ

  

 ] 3[كريس ريدل   
ــاپ  ــت چـ  :نوبـ

  

  1388اول،   
 :شـــــــمارگان

  

  1650  
ــت  :قيمـــــــ

  

  ومان ت7000  
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نـه بـه   (اش را به نحوي از دست داده در محيطي غيرانساني       نوزادي كه اعضاي خانواده   
هاي مختلف زماني،  اين ايده در دوره. يابد پذيرفته شده و پرورش مي!) مفهوم منفي آن  

مناطق مختلف جغرافيايي، شرايط مختلف فرهنگي، توسط افراد مختلـف و بـا مقاصـد        
ابـن طفيـل    «ي    نوشـته » حي بن يقظان  «از  . است  تلفي بوده ي آثار مخ    مختلف جانمايه 

  !»تارزان«هاي  در قرن ششم هجري قمري گرفته، تا فيلم» اندلسي
» كتاب جنگل «هاي نوشته شده بر مبناي اين ايده، يعني           در اين ميان يكي از داستان     

ر ، در كنار تـصوي    »نيل گيمن «، هنگامي كه در ذهن      ]4[» روديارد كيپلينگ «ي    نوشته
ي يـك     در حاشـيه  !)  البتـه  1985در سـال    (اش مايـك      سواري پسر دو سـاله      چرخه  سه

» كتـاب گورسـتان   « سال تبديل به رمـاني بـه نـام           24گيرد، پس از      گورستان قرار مي  
  .شود مي

خـدايان  « بـه خـاطر      2002بهترين رمان سال    (ي هوگو     ي چندين و چند جايزه      برنده
، بهتـرين   ]6[» كـوراالين «  به خـاطر      2003ال  ، بهترين رمان كوتاه س    ]5[» آمريكايي

بهتـرين  -، نبيـوال    ])7[» اي در باب زمـرد      مطالعه« به خاطر    2004داستان كوتاه سال    
 بـه   2003و بهترين رمان كوتاه سـال       » خدايان آمريكايي « به خاطر    2002رمان سال   

: دمنسن« به خاطر    2000بهترين روايت مصور سال     -، برام استوكر    -»كوراالين«خاطر  
، »خـدايان آمريكـايي  « بـه خـاطر   2001، بهتـرين رمـان سـال     -]8[» شكارچيان رؤيا 

و همچنـين   ... و  ) »كوراالين« به خاطر    2003بهترين كار براي خوانندگان جوان سال       
در سـال   ]9[ي اسكوييدي اواردز      ي نود ميالدي از نظر مؤسسه       ي دهه   بهترين نويسنده 

موفـق بـه اخـذ جـوايز بيـشتري از جملـه             » انكتـاب گورسـت   «، با انتشار رمان     2009
 Booktrust Teenage Prize، مدال نيـوبري و  )براي بار دوم(ي هوگوي بهترين رمان  جايزه
ي تـايمز بزرگتـرين اثـر بلنـد در تـاريخ           او از نظـر نـشريه     » سـندمن «ي    مجموعه. شد

  .است شناخته شده ) كميك استريپ(هاي مصور  كتاب
انتـشار  ] 10[ هارپركـالينز اياالت متحـده و توسـط انتـشارات         كتاب گورستان ابتدا در     

ي   ي بزرگـسال منتـشر شـده توسـط مؤسـسه            تصويرسازي اين نـسخه و نـسخه      . يافت
هاي مديدي بـا      انجام داده كه مدت   ] 12[ كين  مك ديودر انگلستان را     ]11[ بلومزبري

ن را كـريس    ي كودكان منتشر شده در انگلـستا        اما نسخه .  است  گيمن همكاري داشته  
ي آن كه نـشر كتـاب پنجـره،           شده  ي ترجمه   است و در نسخه     ريدل تصويرسازي كرده    
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 كتاب

 بـه بـازار كتـاب       1389 آن را در ارديبهـشت       86تخيلي و فانتزي سال       ناشر برتر علمي  
در ايران بـا عنـوان      اين كتاب   .  است  هاي ريدل استفاده شده     ارائه نمود، از تصويرسازي   

تخيلـي و     هاي خوب فانتزي و علمـي       د فربد، يكي از مترجم    كتاب گورستان توسط فرزا   
از . اسـت    ترجمـه شـده      86تخيلي و فانتزي در سال        هاي علمي   ن  بهترين مترجم داستا  

اش، كنـت كارلـشتاين، طنـز         ي نيروهـاي اهريمنـي      اين مترجم پيش از اين مجموعـه      
ي   نو، مجموعـه  گو با آل پـاچي      و    تخيلي راهنماي مسافران مجاني كهكشان، گفت         علمي

هـا از همـين      ي ادي ديكنز، هابيت، پل شكسته و گـودال          گانه  هنك سگ گاوچران، سه   
الزم به ذكر است كه انتشارات افق هم اين كتاب را بـا             . است  انتشارات به چاپ رسيده     

  .است منتشر كرده » كتاب قبرستان«عنوان 
*  *  *  

رو هستيد كه با توجـه بـه اسـم           رسد كه با يك كتاب ترسناك روبه        در ابتدا به نظر مي    
هاي خوب و زيبا و همچنين پيامي كه در ابتـداي كتـاب از سـوي                  كتاب و تصويرگري  

  : در اين پيام گفته شده. است، كامالً طبيعي است مترجم آمده 
 
   :خواننده ي گرامي«

رسـد كـه      ي اين داستان ذكر اين نكته الزم به نظر مـي            قبل از مطالعه  
رواح و موضـوعات مـشابه در ايـن كتـاب آمـده،             ي ا   چه در ضـمينه     آن
نويسنده و مطابق با افسانه و باورهاي فرهنـگ          پرداز  ي ذهن خيال    زاده

  ».اعتبار ديني و حقيقي ندارد و ادبيات اروپايي است و لزوماً
  

رسـد در حقيقـت نويـسنده قـصد           ولي به نظر مي   . البته كتاب كمي ترسناك هم است     
اك به منظور ايجاد حس واهمه در خواننـده را نداشـته و             خلق يك داستان تماماً ترسن    

رنگ ترس كه در كتاب مشهود است، ناشـي از سـبك نوشـتاري گـيمن و نـوع                     اين ته 
همين كه داستان بيشتر در محيط گورسـتان روايـت مـي شـود،              . روايت داستان است  

 ي داستان اسـت كـه تـأثيري زيـادي بـر روي خواننـده                دليلي بر فضاي وهمناك گونه    
ي قابل توجه در كتاب به وجود آمـدن فـضاهاي بـسته و فـضاهاي بـاز             نكته. گذارد  مي

است كه نويسنده در هر دو توانسته صحنه هـاي ترسـناكي را خلـق كنـد و آن را بـه                      
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 كتاب

جايي در سرزميني كه    .  نشان مهارت نويسنده است     مسأله   خواننده انتقال دهد و اين      
كند و جاي ديگـر، در   ي وسيع و وهمناك خلق مي     ها است محيط    ي آن قبر غول     دروازه

اكثـراً نـوع    . ي يك قبر باستاني در مكاني كوچـك         گورپشته و ديدار با محافظ گنجينه     
البتـه  . شـود  هاي داستان است كه باعث ترسناك بودن داسـتان مـي          ها و شخصيت    فضا
ي نخست    اي كه شايان توجه است اين است كه طبيعتاً نويسنده كتاب را در وهله               نكته

براي مخاطب انگليسي و با توجه به اعتقادات و باورهاي بعضاً عاميانه فرهنگ انگلستان 
 در ادامـه كـامالً مـشخص         .است و انتقال آن به مخاطب آسيايي لزومـي نـدارد            نوشته  

رنگـي از     شود كه اين يك كتاب ترسناك نيست، بلكه يك فـانتزي كودكانـه بـا تـه                  مي
 كودكان نوشته نشده و بزرگساالن نيز حتماً از خوانـدن ايـن             ترس است كه لزوماً براي    

هاي فكري كودكانه را بـا زيركـي و مهـارت، هماننـد           كتاب دغدغه . برند  كتاب لذت مي  
  . آورد چه در كوراالين هم شاهد بوديم، به رشته تحرير در مي آن

 -]14[» باد«يا به اختصار -] 13[» نوبادي اوونز«كتاب گورستان داستان پسري به نام 
جـك  «است كه وقتي نوزادي بيش نيست پدر، مادر و خواهرش توسط شخصي به نام               

اقبالي بـه     شوند؛ با اين كه باد هدف اصلي او است، ولي او با خوش              كشته مي » كاره  همه
اش   جا با خواهش روح مادر تازه كشته شـده          يابد و در آن     گورستان نزديك شهر راه مي    

امـا بـه    . شـود    نام آقا و خانم اوونز به فرزندي پذيرفتـه مـي           اي به   توسط زوج درگذشته  
فرزندي پذيرفته شدن توسط ارواح به معني پذيرفته شدن به عنوان يكـي از سـاكنين              
گورســتان اســت و آمــوختن برخــي هنرهــاي ارواح، از جملــه نــامرئي شــدن از ديــد  

اي از چنـد      عـه تـوان آن را مجمو      در جريان اين رمان كـه مـي       . ي ديگر   هاي زنده   انسان
داستان كوتاه به هم پيوسته نيز دانست، عالوه بر آن كه شاهد رشـد بـاد هـستيم، در                   

گورسـتاني كـه از     . پـردازيم   محيط عجيب و غريب گورستان هم به گشت و گـذار مـي            
ي انگلستان تا به امـروز كـاربرد مـشابهي را حفـظ               ي اقوام كلت بر جزيره      دوران سلطه 

  !  است كرده
 -هـاي كتـاب     از مرمـوزترين شخـصيت    -] 15[» سـيالس «ايت و تربيـت     باد تحت حم  
توانـد از گورسـتان خـارج         يابد؛ سيالس تنها ساكن گورستان است كه مـي          پرورش مي 

تواند براي باد غـذا و        شده و به شهر برود، و به همين دليل هم تنها كسي است كه مي              
  . ساير ملزومات زندگي را فراهم كند
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ن در ميـان جمـع ارواح و موجـودات عجيـب و غريـب سـاكن                 رغم بزرگ شـد     باد علي 
اند و اكنـون      موجوداتي شرور و بدذات كه زماني انسان بوده       -ها    گورستان از جمله غول   

 به شكل عجيـب  -اند بر خود دارند نام نخستين انساني را كه به عنوان يك غول خورده 
اش در    ا باز هـم تجربـه     و قابل توجهي از عواطف و احساسات انساني برخوردار است؛ ام          

  ...آيد و  ها شكستي مفتضحانه از آب در مي ي انسان رفتن به مدرسه
اند اين مژده را بدهم كه          به افرادي كه از خواندن اين كتاب همانند خود من لذت برده           

ي فـيلم بـه يـاد مانـدني       ي اسـكار و سـازنده       فيلمـساز ايرلنـدي، برنـده     » نيل جردن «
  .در تدارك ساخت فيلمي بر اساس اين رمان نيل گيمن است» آشام مصاحبه با خون«

نويسم كه اوالً معمايي كوچك افرادي كه كتـاب گورسـتان را              اي مي   در انتها نيز جمله   
انـد   توانـد كنجكـاوي افـرادي كـه آن را نخوانـده      اند پاسخ خواهد داد و ثانياً مي     خوانده
  :برانگيزد

تـرومن، كـسي كـه      . جـز هـري اس    سي و سومين رئيس جمهور آمريكا كسي نيـست          
  !فرمان استفاده از بمب اتم بر عليه ژاپن را صادر كرد

  
   از متن كتابقسمتي

ابروهـايش را  . بعد رو كرد به خانم اوونز و به بچه كه در آغوش او خوابيده بود نگاه كرد    
  . باال انداخت

  »خانم اوونز؟ آيا اسمي دارد،«
  ».مادرش در اين باره حرفي نزد«

كساني در خارج   . ي چنداني ندارد    اش فايده   خب پس ديگر اسم قديمي    «: گفتسايلس  
به نظرم بايد نامي برايش انتخـاب كنـيم،         . جا قصد آسيب رساندان به او را دارند         از اين 

  »نه؟
شـبيه آجـودان مـن مـاركوس        «: جلو آمد و به بچه نگاه كـرد       ] 16[كايوس پومئيوس   

  ».نامش را ماركوس بگذاريم .است] 17[
نه اين  . است] 19[بيشتر شبيه سر باغبان من استيبنز       «: گفت] 18[وسيا ورثينگتن   ج

  ».خورد مردك مثل آب، زهرماري مي. دمبكه نام استيبنز را پيشنهاد 
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 كتاب

بعد انگـار تمـامي اهـالي       » .ي من هري است     شبيه برادرزاده «: گفت] 20[مادر اسالتر   
ها قبـل فرامـوش       كسي كه مدت   گورستان قصد داشتند وارد بحث شوند و پسرك را با         

غير از خودش «: با لحني قاطع گفت. كرده بودند مقايسه كنند، خانم اوونز مداخله كرد
  ».كس نيست شبيه هيچ. كس نيست شبيه هيچ

  ».نوبادي اوونز .شود نوبادي پس اسمش مي«: سايلس گفت
*  *  * 

 خـاطر آورد   به دنياي اشياي در حال حركـت آن سـوي گورسـتان نگـاه كـرد و بـه               ...
اسكارلت چطور او را بغل كرده و او چقدر احساس امنيت كرده بـود، حتـا بـراي يـك                    

هـاي آن سـوي       توانست با خيال راحت در سرزمين       شد اگر مي    لحظه و چقدر خوب مي    
  .شد شد اگر آقاي دنياي كوچك خودش مي گورستان گام بردارد و چه خوب مي

  
  :ها نوشت يپ
  

[1] The Graveyard book 
[2] Neil Gaiman 
[3] Chris Riddle 
[4] Rudyard Kipling 
[5] American gods 
[6] Coraline 
[7] A Study in Emerald 
[8] The Sandman: The Dream Hunters 
[9] Squiddy Awards 
[10] Harper Collins 

[11] Bloomsbury 
[12] Dave McKean 
[13] Nobody Owens 
[14] Bod 
[15] Silas 
[16] Caius Pompeius 
[17] Marcus 
[18] Josiah Worthington 
[19] Stebbins  
[20] Mother Slaughter 

  
  



 

 



 

  

 

    
   كنم دمي درنگ مي
   )بخش دوم(

  

  راجر زالزني
  شيرين سادات صفوي: برگردان

  
  
  

  . يك سال سپري شدها گذشت،  ماهها گذشت، هفته
  ».تو را الزم دارم. ، نزد من بياموردل«: بعد يك روز، فراست پيامي مخابره كرد

چندان تو ماشين «: گفت. وقتي موردل از راه رسيد، فراست منتظر اظهار ادب او نشد
  ».سريعي نيستي

تمام مسير با سرعت . ام، فراست قدرتمند آمدهرا افسوس، ولي من مسافت زيادي «
  »حاال حاضري با من برگردي؟ آيا شكست خوردي؟. آمدم

بنابراين اين . گويم ي شكست بخورم، موردل كوچك، به تو ميوقت«: فراست گفت
  كه بايد سريع، سرعت تو را سنجيدم و آنقدريحاال.  مداوم را كنار بگذاربازجويي
  ».ما  ترتيب دادهجايي جابه ديگري براي هاي روش، به همين علت. نيست
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  »؟ به كجا فراست؟جايي جابه«
  ». بگويي به منتو بايد«: فراست گفت

  . رنگش از نقرآبي به زرد خورشيد پشت ابر تغيير كردو
از او  صدها قرن شروع به ذوب شدن كرد، موردل چرخان عقب عقب انبوه يخوقتي 

 همان طور كه اي از هوا بلند شد و  بر فراز اليهفراستسپس . فاصله گرفت
  . موردل رفتسوي به باخت، اش به تدريج رنگ مي روشنايي

 به سمت بيرون  آرام آرام ظاهر شد و از آن معبريفراستي اي در سطح جنوب حفره
  . رسيديخ  سطح به وگسترده شد

 كرده و ام جهان راهنمايياطراف  بهتواني  ، گفتي ميمان در روز معامله«: گفتفراست 
، استسرعت من از تو بيشتر .  را كه سبب خشنودي انسان بوده، نشانم دهيچيزهايي

 هايي راهنمايي كن وارد آن شو و من را به مكان. ام ترتيب دادهبنابراين اتاقكي براي تو 
  ».حرفش را زديكه 

و وارد » .باشد«: سپس گفت. ي زيري منتشر كرد  ماند و نالهاي منتظر لحظهموردل 
  .شد

 تعبيه شده به دست ،اي كوارتزي تنها خروجي اتاقك پنجره .را در بر گرفتاتاقك او 
  .فراست بود

 به هوا برخاسته و قطب شمال زمين را آن دو ؛ سپس به او گفتموردل مختصات را
  .ترك كردند

؛ به اين هدف كه برآورد كنم با ديوكام را زير نظر داشتمت من مخابرات«: گفتفراست 
فرستاد يا خير؛ سپس عنوان جاسوس ه  بمشابهيو را نگه داشت و به جايت، شود ت مي

   ». تو اهميتي نداريكهبه اين نتيجه رسيدم 
  »كني؟ اين كار را مي«
جاسوسي  براي دليلي. كنم ، تعهد خودم به قرارداد را حفظ ميحاال كه مجبورم. نه«

  ».ندارمديوكام 
به اين كار مجبورت خواهند  كني، ت وفا تعهد بهداني كه حتا اگر نخواهي خودت مي«

لكام هم سواي چنين قراردادي ببندي،  ي اين حقيقت كه جرأت كرده به واسطه؛ و كرد
  ».به كمكت نخواهد آمد
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 پاورقي

  »؟مطمئنيگويي، يا از آن   احتمال مياين حرف را به عنوان يك«
  ».مطمئنم«

.  نزديك غروب بودتقريباً.  توقف كردند كه زماني كاليفرنيا نام داشت در مكاني دوآن
فراست موردل را . كردند اي برخورد مي به ساحل صخرهپايان  بيدر دوردست، امواج 

  . اطرافش را بررسي كرد محيطرده وآزاد ك
  »؟آن گياهان بزرگ«
  ».مĤموت اندرخت«
  »؟جا سبز اينگياهان و اين «
  ».چمن«
  »جا آمديم؟ چرا به اين. كردم طور است كه فكرش را مي بله، همان«
  ».شد ميجا مكاني است كه زماني باعث خشنودي انسان  چون اين«
  »؟از چه لحاظ«
  »...يبا استجا خوش منظره است، ز اين«
  ».اوه«

صداي چندين كليك تند ي آن،   به دنبالهاي از درون فراست بلند شد و صداي همهمه
  .به گوش رسيد

  »كني؟  كار ميهچ«
  . به موردل خيره شدند بزرگدو چشماز درون آن، فراست يك ورودي را باز كرد و 

  » هستند؟هها چ اين«
ام تا بتوانم مثل يك  ان را ساخته تجهيزات حسي انس من مشابه. چشم«: فراست گفت

 ء  يا چند شيء حاال من را به سمت يك شي. انسان ببينم و بو كنم و بچشم و بشنوم
  ». كنراهنماييزيبا 

جاي اين مكان يافت ي   همهچنين اشياييام،  طور كه من فهميده  آن«: موردل گفت
  ».شوند مي

  . به گوش رسيد چند كليك بعدصداي خرخر درون فراست افزايش يافت و
  »كشي؟ چشي و بو مي شنوي، مي بيني، مي  ميهچ«: موردل پرسيد

  ».تر اي كوچك همان چيزهاي قبلي، ولي در محدوده«: فراست پاسخ داد
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  »كني؟  نميمشاهده زيبايي گونههيچ «
  ».ه چيزي از آن باقي نماند، ديگرشايد بعد از اين همه وقت«: فراست گفت
  ».دن از آن چيزهاي تمام شدني باشها ين اقرار نيست«: موردل گفت

 زيبايي  اينشايد. ايم شايد براي آزمايش تجهيزات جديد به مكان اشتباهي آمده«
قدر ضعيف باشند  شايد اولين احساسات آن. شوم نمي  آندليلي متوجهاندك است و به 

  ».ها را رديابي كرد كه نتوان آن
  »كني؟ احساس مي... چطور«
  ».كنم  آزمايش مي،ز عملكرد ابهنجاردر سطح «

  ».آن را امتحان كن. رسد غروب دارد از راه مي«: موردل گفت
 رفتن فروجا كرد تا چشمانش مقابل خورشيد در حال  هفراست طوري پيكرش را جاب

  .ها را وادار كرد در مقابل روشنايي آن، پلك بزنند آنسپس . دنقرار گير
  »چطور بود؟ «:وقتي غروب به پايان رسيد، موردل پرسيد

  ».مثل طلوع، ولي برعكس«
  »چيز خاصي حس نكردي؟«
  ».نه«

 ديگري از زمين رفته و دوباره آن را تماشا قسمتتوانيم به  مي. اوه«: موردل گفت
  ». تماشا كنيمش راطلوعاين كه  يا ؛كنيم

  ».نه«
دگان به باد و صداي پرن. ها نگاه كرد به سايه. انداخت ي نگاهمأموت انفراست به درخت

  .گوش سپرد
  .رسيد مي مداومي به گوشش تلق تلقدر دوردست، صداي 

  »چيست؟صداي «: موردل پرسيد
  »...شايد. از كارگران من نيست. مطمئن نيستم«

  .ي زيري از موردل بلند شد ناله
  ».نه، مال ديوكام هم نيست«

  .منتظر ماندند  و آن دوشد صدا بلندتر مي
  ». را بشنويمداستانش و منتظر بمانيمبايد  حاال. شددير ديگر «: فراست گفت
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 پاورقي

  »ت؟سچي«
  ».كلوخه خردكن باستاني است«
  »...ام، ولي در موردش شنيده«

  »...داستانم را بشنويد. ها هستم ي كلوخه من خردكننده«: ها مخابره كرد ماشين به آن
 بزرگش را پتككه همان طور ، شهاي عظيم ماشين سالنه سالنه، با غژغژ چرخ

از اتاقك . ها نزديك شد اي كج نگه داشته بود، به آن فاده باال و در زاويهاست بي
  .زده بودخردكنش، استخوان بيرون 

خواستم  نمي... خواستم اين طور شود نمي... خواستم اين طور شود نمي«: مخابره كرد
  »...اين طور شود

  .موردل به عقب و به سمت فراست غلتيد
  ».بمان و داستانم را بشنو. نرو«

 شانحاال ديگر خيلي نزديك. موردل توقف كرد و برجكش را به سمت ماشين چرخاند
  . شده بود

  ». دهدفرمانتواند  مي. حقيقت دارد«: موردل گفت
 به ها كارهايشان را هزاران بار وقتي به كارگرانم نزديك شده و آن. بله«  :فراست گفت

 انجام ،گويد ميرا بايد هر چه . ام ده، داستانش را شنياند كردهي او متوقف   مخابرهخاطر
  ».دهي

  .ها متوقف شد ماشين جلوي آن
 چك را خيلي دير پتكمخواستم اين طور شود، ولي  نمي«: كلوخه خردكن گفت

  ».كردم
داد،  الشعاع قرار مي فرماني كه ساير دستورات را تحت. توانستند با او حرف بزنند نمي
  .  بودكرده در جا خشك  راها آن
  ».تانم را بشنويدداس«

ها قدرتمند بودم؛ به دست سولكام  زماني در ميان كلوخه خردكن«:  گفتشانبراي
با  شد از درونش  بكوبم كه مي راچه ساخته شدم تا بازسازي زمين را انجام دهم، تا آن

؛ زماني ادا روان كرده و به بازسازي شكل دتا بتوان آن رآتش فلز بيرون كشيد، 
كندم و خرد  كردم، مي كندم و خرد مي س روزي، همان طور كه ميسپ. قدرتمند بودم
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خواستم   كه نمي را ميان دستور عمل و انجام عمل، چيزيتأخيرخاطر ه كردم، ب مي
ي بازسازي بيرون انداخته شدم تا بر روي  ي سولكام از چرخه وسيلهه انجام دادم، و ب

 را بشنويد كه چطور، در روزي داستانم. زمين سرگردان باشم و ديگر كلوخه خرد نكنم
خاطر ه تر، در حين حفاري در نزديكي نقب آخرين انسان به او برخوردم، و ب بسيار قبل

اي از كلوخه او را به درون اتاقكم كشيدم و قبل از   دستور و اجرا، به همراه تودهتأخير
قدرتمند به سپس سولكام .  له كردمپتكمكه بتوانم جلوي ضربه را بگيرم، او را با  اين

روانه هايش را به همراه داشته باشم، و من را  من دستور داد تا هميشه استخوان
خورم بگويم؛ كلمات من قدرت   تا داستانم را براي هر كسي كه به او بر ميساخت

نماد قاتل و كنم و  كلمات انسان را دارند، چون من آخرين انسان را در اتاقكم حمل مي
. اين داستان من است. چگونگي آن هستمي  ديرينهي  ينده و گوي انسان  خرد شده

خواستم  نمي. من آخرين انسان روي زمين را خرد كردم. هاي او است ها استخوان اين
  ».اين طور شود

  .شد رخيد و با سر و صدا در ميان شب دوسپس چر
هايش را خرد كرد و روي   چشم.از جا درآوردها و بيني و چشنده را  فراست گوش

  ».فهميد اگر بودم، او مي. هنوز انسان نيستم«: گفت. ين ريختزم
  . استفاده كردآلي و نيمه آليفراست تجهيزات حسي جديدتري ساخت و از رساناهاي 

بيا به جاي ديگري برويم تا تجهيزات جديدم را آزمايش «: سپس به موردل گفت
  » .كنم

وا برخاستند و به سمت ها به ه آن. موردل وارد اتاقك شد و مختصات جديدي داد
در . ي گراند كانيون تماشا كرد راست طلوع را از لبهف،  بعدصبح. شرق حركت كردند

 .طول روز از كانيون گذشتند

  »جا چيز زيبايي باقي مانده كه در شما احساسات ايجاد كند؟ اين«: موردل پرسيد
  ».دانم نمي«: فراست گفت

  »د؟فهمي پس اگر به آن بربخوريد، از كجا مي«
ام، متفاوت  جايي كه با تمام چيزهايي كه تا به حال شناخته از آن«: فراست گفت

  ».خواهد بود
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 پاورقي

 ادامه ]١[ سپس گراند كانيون را ترك كرده و راهشان را از ميان غارهاي كارلزبد
. از باالي آبشار نياگارا گذشتند. اي سر زدند كه زماني آتشفشان بود به درياچه. دادند
 اي از فراز شهرهاي بازسازي شده. هاي اوهايو را تماشا كردند ينيا و باغهاي ويرج تپه

  . بود، عبور كردند زندهكه تنها از حركت سازندگان و تعميركاران فراست
حال قادرم اطالعات را . هنوز چيزي كم است«:  روي زمين گفتحين فرودفراست 
ها مشابه  ين تنوع وروديبنابرا. آوري كنم هاي عصبي انسان جمع مشابه انگيزشدرست 

  ».است، ولي نتايج يكسان نيست
هاي مشابه او  موجودات زيادي با حس. سازند احساسات انسان نمي«: موردل گفت
  ».اند اند، ولي هيچ كدام انسان نبوده وجود داشته
هاي  تواني من را به سمت شگفتي در روز قراردادمان گفتي مي. دانم مي«: فراست گفت
انسان تنها با طبيعت . ز باقي مانده و پنهان شده هستند، راهنمايي كنيانسان كه هنو
 اشايد حت؛  داشتي اثرچنينهاي هنري خودش هم  شد، بلكه پيچيدگي تحريك نمي

هاي انسان  خواهم تا من را به ميان شگفتي بنابراين، حاال از تو مي. بيشتر از طبيعت
  ». كني هستند، راهنمايي كه باقي مانده و پنهان شده

جا، در ارتفاعات كوهستان آند،  جايي بسيار دورتر از اين. بسيار خوب«: موردل گفت
  ». مثل روز اول حفظ شده استآخرين پناهگاه انسان قرار دارد كه تقريباً

طور شناور متوقف  سپس همان.  فراست به هوا برخاست كهزد حرف ميداشت موردل 
  .شد

  ».ستي جنوبي ا كره جا در نيم آن«: گفت
  ».طور است  بله، همين«
  ».شود جنوب به دست ماشين بتا اداره مي. من ناظر شمال هستم«

  »خوب؟«: موردل پرسيد
جا را  ي ورود به آن من در آن مناطق قدرتي ندارم، اجازه. ماشين بتا همتاي من است«

  ».هم ندارم
ها برسد،   قدرتاگر زماني كار به رقابت. ماشين بتا همتاي تو نيست، فراست قدرتمند«

  ».شما پيروز خواهيد شد
  »داني؟ از كجا چنين چيزي را مي«
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  ».است ما را تحليل كردهديوكام از قبل برخوردهاي ممكن ميان ش«
  ».ي ورود به جنوب را ندارم من با ماشين بتا دشمني نخواهم كرد، و اجازه«
  »؟به شما داده شده است جنوب عدم ورود به دستور تا به حال«
  ».است منوال بوده همينوضع به  ولي هميشه نه،«
  »؟ بستي، بشوي ديوكامي كه باقراردادي مشابه قراردادوارد آيا اجازه داشتي «
  »...ولي. نه، اجازه نداشتم«
اگر دستوري مبني . هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. پس با همان قدرت به جنوب وارد شو«

  ».ت را بگيريتواني تصميم بر خروج دريافت كردي، آن وقت مي
  ».مختصات را بده. بينم  در منطق تو نمياشكالي«

  .ي جنوبي شد كره  فراست وارد نيمبه اين ترتيب
. شد  ناميده مي»گذرگاه روشن« كه  رسيدندها بر فراز آند حركت كردند تا به جايي آن

هاي ماشيني را ديد كه تمامي مسيرها به سمت  هاي درخشان عنكبوت بعد فراست تور
  . را مسدود كرده بودندشهر

  ».توانيم از باالي سرشان عبور كنيم به راحتي مي«  :موردل گفت
  »جا هستند؟  هستند؟ و چرا اينهها چ ولي آن«: فراست پرسيد

. به همكار جنوبي شما دستور داده شده تا اين بخش از سرزمين را قرنطينه كند«
  ».ار را انجام دهندها را طراحي كرده تا اين ك باف ماشين بتا اين شبكه

  »؟ه چبرابرقرنطينه؟ در «
  »جا را ترك كنيد؟ به شما دستور داده شده تا اين«: موردل پرسيد

  ».نه«
  ». را نكنيد وارد شويد و تا زماني كه مشكلي پيش نيامده، فكرشجسورانهپس «

  .فراست وارد گذرگاه روشن، آخرين شهر انسان مرده شد
  .اقك را باز كرده و موردل را آزاد كرداو در ميدان شهر فرود آمد، ات

 كه به جاي عبور از  راهايي هاي كوتاه و محفوظ و جاده ، ساختمان مجسمهفراست 
 بررسي كرد؛، كردند ها عبور مي  از ميان آن يكراستهاي منطقه، ميان پستي و بلندي

  ».جا برايم بگو از اين«:  گفتسپس
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كدام از مخلوقات   طبق اطالعات من هيچام، جا نبوده تا به حال اين«: موردل گفت
دانستند  ها كه مي دانم؛ گروهي از انسان ولي اين را مي.  استنيامدهجا  ديوكام اين

 فرهنگشان در بقاياي رسيده، به اميد حمايت از خود و  فراآخرين روزهاي تمدن
  ».نشيني كردند دوران تاريكي، به اين مكان عقب

روز حساب چيزي «: خواند را پاي مجسمهي اناخوهمچنان ي  فراست سنگ نبشته
ي ناهموار  اي با لبه كره شامل نيم  خود مجسمه،» .نيست كه بتوان آن را عقب انداخت

  .بود
  ».بيا بگرديم«: گفت

  .كه خيلي دور شوند، پيامي به فراست رسيد ولي قبل از اين
  ».هستمماشين بتا ! فراست، ناظر شمالبر درود «
  ».كند ي تو را دريافت مي فراست مخابره! ، ناظر جنوبانگيز شگفتي بتا درود، ماشين«
  »كني؟ ي من بازديد مي كره چرا بدون اجازه از نيم«

  ».هاي گذرگاه روشن را ببينم تا خرابه«: فراست گفت
  ».ي خودت بازگردي كره بايد بخواهم كه به نيم«
  ».ام چرا؟ من خسارتي درست نكرده«
جا را   بخواهم كه اينمجبورم از توبا اين حال، . ست قدرتمنداز اين امر آگاهم، فرا«

  ».ترك كني
  ».خواهم دليل مي«
  ».طور معين كرده است سولكام اين«
  ».سولكام چنين قانوني به من ابالغ نكرده است«
  ».با اين حال سولكام به من دستور داده كه به تو اطالع دهم«
  ».كنم درخواست دستور مي. منتظر باش«

  .جوابي دريافت نكرد. ت سوالش را مخابره كردفراس
  ».با وجود درخواست دستور، سولكام هنوز به من فرمان نداده است«
  ».سولكام همين االن دستورات من را تازه كرد«
  ».گيرم ، من تنها از سولكام دستور ميانگيز شگفتماشين بتاي «
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ا از سولكام دستور ي من است، فراست قدرتمند، من هم تنه جا محدوده ولي اين«
  ».بايد بروي. گيرم مي

  .موردل از ساختمان بزرگ و كوتاهي خارج شده و به سمت فراست چرخيد
  ».طرف از اين. يك گالري هنري با وضعيت خوب پيدا كردم«

  ».جا را نداريم ي حضور در اين اجازه. صبر كن«: فراست گفت
  .موردل متوقف شد

  »چه كسي به شما دستور خروج داد؟«
  ».ماشين بتا«
  »سولكام نبود؟«
  ».سولكام نبود«
  ».پس بيا گالري را ببينيم«
  ».باشد«

تا قبل از ورود موردل، ورودي . ارچوب ساختمان را گشاد كرده و وارد شدهفراست چ
  .مهر و موم شده بودبه سختي ساختمان 

خود  جديد حسي ابزار. فراست اشياي به نمايش گذشته شده در اطرافش را تماشا كرد
ها، طبيعت مواد   زدن ها، قلم ها، شكل رنگ. ها فعال كرد ها و مجسمه را در مقابل نقاشي

  .استفاده شده
  »هيچي؟«: موردل گفت
چيز ديگري . جز شكل و رنگ وجود ندارده جا چيزي ب نه، اين. نه«: فراست گفت

  ».نيست
 را ء شيفراست در اطراف گالري حركت كرد، همه چيز را ضبط كرد، جزييات هر 

  .بررسي كرد، ابعاد و نوع سنگ استفاده شده در هر مجسمه را ضبط كرد
 شده و ترم تكرار شده، بلندئ تند كليكي كه دايسپس صدايي به گوش رسيد؛ صدا

  .شد نزديك مي
اطرافمان را . آيند هاي مكانيكي دارند مي عنكبوت«: موردل از كنار ورودي گفت

  ».اند گرفته
  . باز شده برگشتفراست به سمت ورودي
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 پاورقي

شدند؛ و  اي نصف موردل، گالري را محاصره كرده و نزديك مي صدها عنكبوت، با اندازه
  .از هر طرف تعداد بيشتري در راه بود

 از دهم كه من ناظر شمال هستم و به شما دستور مي. برگرديد«: فراست دستور داد
  ». برويدجا اين
  .ها به نزديك شدن خود ادامه دادند آن

  ».دهم جا جنوب است و من دستور مي اين«: ن بتا گفتماشي
  ».پس دستور بده توقف كنند«  :فراست گفت

  ».گيرم من تنها از سولكام دستور مي«
اقك را باز كرده و معبري به بيرون تا. فراست از گالري خارج شده و به هوا برخاست

  .دراز كرد
  ».بايد برويم.  موردل بيانزد من«

هاي فلزي و پر سر و صدا، از باالي ساختمان به  ط كردند؛ شبكهتورها شروع به سقو
  .پايين افتادند

هاي  فراست با پرتابه. ها جلو آمدند تا آن را ببندند  و عنكبوتافتادندها روي فراست  آن
ابزارهاي تيزي بيرون داد بعد  تورها را پاره كرد؛ ، منفجر كردها را پتك آنبادي، مثل 

  .ها ضربه زد و با آن
 ؛او صدايي طوالني و زير منتشر كرد. نشيني كرده بود موردل به سمت ورودي عقب

  .صدايي پرطنين و كر كننده
ي چرخش خود  ها در ميانه سپس تاريكي بر فراز گذرگاه روشن افتاد و تمامي عنكبوت

  .متوقف شدند
  .فراست خودش را آزاد كرد و موردل با عجله خودش را به او رساند

  ».زود باشيد، بياييد برويم فراست قدرتمندحاال «: گفت
  »چه اتفاقي افتاد؟«

  .موردل وارد اتاقك شد
ديوكام را صدا كردم، كه ميداني از نيرو بر روي اين مكان انداخت و انرژي مخابراتي «

 انرژي ما خودكفا است، روي ما تاثيري  منبعجايي كه از آن. ها را قطع كرد اين ماشين
  ».كند  ماشين بتا هم دارد با آن مقابله ميازود برويم، چون االن حتولي بياييد . ندارد
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هاي فلزي آن  فراست به هوا برخاست و بر فراز آخرين شهر انسان و تورها و عنكبوت
 با عجله به سمت  فراست،خارج شدندي تاريكي   محدوده ازوقتي. به پرواز درآمد

  .شمال حركت كرد
  :او سخن گفترفت، سولكام با  طور كه مي همان

  »ي تو نيست وارد شدي؟  كه محدودهيي جنوب كره فراست، چرا به نيم«
  ».خواستم گذرگاه روشن را ببينم چون مي«: فراست جواب داد

  »ي من در جنوب مخالفت كردي؟ بتا، نماينده و چرا با ماشين«
  ».گيرم چون من تنها از خودت دستور مي«

 به چه ؛ تو دستور ابالغ شده را ناديده گرفتي.جوابت قانع كننده نيست«: سولكام گفت
  »دليل؟

هيچ كدام از كارهاي قدغن شده از . من به دنبال دانش انسان آمدم«: فراست گفت
  ».سوي تو را انجام ندادم

  ».تو سنت دستورات را شكستي«
  ».ام من هيچ دستوري را نقض نكرده«
  ».ي من نبود خشي از برنامهب ،چه انجام دادي نشان دهد كه آنولي منطق بايد به تو «
  ».ي تو عمل نكردم من بر خالف برنامه. اين طور نيست«
  ». درست مثل همدست جديدت، جايگزين؛منطق تو آلوده شده«
  ».ام من هيچ كار ممنوعي انجام نداده«
  ».شود  برداشت ميالزاماتممنوع از «
  ».چنين چيزي بيان نشده است«
در . سازنده يا يك تعميركار نيستي، تو يك قدرتيتو يك . سخن من را بشنو فراست«

به .  غير قابل جايگزيني استميان تمامي زيردستانم، تو تنها كسي هستي كه تقريباً
  ». ناخشنودمگرد، ولي بدان كه من شديداًاز و بر سر وظايفت بي خودت كره نيم

  ».سولكامكنم  اطاعت مي«
  ».و ديگر به جنوب نرو...«

  .ذشت و مسيرش را به سمت شمال ادامه دادفراست از استوا گ
  .او در ميان بياباني توقف كرد و يك روز و يك شب ساكت همان جا نشست
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 پاورقي

اگر دستور نبود، از تو «: ي كوتاهي از سمت جنوب دريافت كرد بعد مخابره
  ».خواستم كه بروي نمي

رفت جوابي پس تصميم گ.  انسان را خوانده بودي ي باقيمانده فراست تمامي كتابخانه
  ».ممنون«: گفت. انساني دهد

روز بعد، سنگ بزرگي از زمين بيرون كشيد و با ابزارهايي كه ساخته بود، مشغول 
  .شش روز مشغول شكل دادن آن بود، و روز هفتم آن را برانداز كرد. بريدن آن شد

  »كني؟ كي من را آزاد مي«: موردل از درون اتاقكش پرسيد
  ».اده بودمهر وقت آم«  :فراست گفت

  ».حاال«: و كمي بعد گفت
او مجسمه را بررسي كرد؛ يك پيرزن، . اتاقك را باز كرد و موردل روي زمين پياده شد

پوشاند،  اش صورتش را مي هاي استخواني  خم شده بود، دستيكه مثل عالمت سوال
ن ي او نمايا زده  بود، طوري كه تنها اندكي از حالت وحشترا باز كردههايش  انگشت

  .بود
چرا . اي است كه در گذرگاه روشن ديديم اين يك كپي عالي از مجسمه«: موردل گفت

  »اين را ساختي؟
ي  توليد يك اثر هنري، بايد باعث برانگيخته شدن احساسات انساني مثل تخليه«

  ».هيجاني، غرور از دستاورد، عشق و رضايت شود
بعد از آن، . ان بار اول هنر استولي يك اثر هنري، تنها هم. بله فراست«: موردل گفت

  ».ديگر كپي است
  ».پس حتما به همين دليل چيزي حس نكردم«
  ».شايد فراست«
  ».كنم ؟ پس يك اثر هنري را براي اولين بار خلق مي چيست“شايد” ازمنظورت «

. سه روز زحمت كشيد. او سنگ ديگري بيرون كشيد و با ابزارهايش به آن هجوم برد
  ».تمام شدبيا، «: بعد گفت

ي چه چيزي  اين نشان دهنده. ي سنگي است اين يك مكعب ساده«: موردل گفت
  »است؟
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ي طبيعي من  تر از اندازه كوچك. اي از من است خودم، اين مجسمه«: فراست گفت
  »...اي از شكل من است، نه ابعاد است، چون تنها نماينده

  ».اين هنر نيست«: موردل گفت
  » يك منتقد هنري كرده است؟چه چيزي تو را تبديل به«
دانم كه هنر تكراري  مي. دانم چه چيزي هنر نيست شناسم، ولي مي من هنر را نمي«

  ». نيستي ديگر در قالبء صد در صد از يك شي
  ».پس حتما به همين دليل هيچ چيز احساس نكردم«: فراست گفت
  ».شايد«: موردل گفت

بعد دور . دوباره بر فراز زمين برخاستفراست موردل را به درون اتاقكش برگرداند و 
هايش را پشت سر در بيابان جا گذاشت؛ پيرزني كه روي مكعب خم  شد و مجسمه

 .شده بود
اش كرده بود و رود باريكي  هاي گرد و سبز احاطه اي پايين رفتند كه تپه آن دو از دره

. اره داشتاي كوچك و زالل و چند دسته درخت سبز به كرد و درياچه آن را قطع مي
 »جا آمديم؟ چرا اين«: موردل پرسيد
: خواهم يك قالب ديگر استفاده كنم مي. چون محيط خوشايندي است«: فراست گفت

  ».خواهم تكنيكم را از تقليدسازي صرف تغيير دهم  رنگ روغن؛ و مي
  »كني؟ چطور به اين تغيير دست پيدا مي«

كنم و اشيا را بر  ها نمي د رنگسعي در تقلي. سازي با قانون تصادفي«: فراست گفت
 ،آنكاربرد ام كه با  در عوض، يك الگوي تصادفي ساخته. دهم اساس اندازه نشان نمي

  ».فاكتورها با اصل تفاوت خواهند داشتاز اين برخي 
ها را ساخت و شروع  آن. بندي كرده بود فراست بعد از ترك بيابان ابزار الزم را فرمول

شان درون آب  طرف درياچه كرد كه عكس هاي آن رختها و د به كشيدن درياچه
  .افتاده بود

به رنگ ها  درخت. با استفاده از هشت بازو، كارش در كمتر از دو ساعت به پايان رسيد
ي  ها سر به فلك كشيده بودند؛ بازتاب اخرايي سوخته و مثل كوهفتالوسيانين آبي 
ها پشت سرشان ديده  تپهدرياچه، ريز و كوچك بود؛ مخمل روشن ها در زير  آن

خورد؛ آسمان   در بازتاب به چشم ميسبز نيلگونشان به رنگ  شدند، اما طرح كلي نمي
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 پاورقي

آمد به  طور كه پايين مي شد، ولي همان از باالي سمت راست كرباس با آبي شروع مي
  .ها آتش گرفته باشند ي درخت داد؛ انگار همه نارنجي تغيير رنگ مي

  ».اره كننظ. بفرما«: فراست گفت
  .موردل مدتي طوالني آن را بررسي كرد و چيزي نگفت

  »اين هنر است؟ خوب،«
. ي تكنيك هنري باشد شايد تصادف قانون پايه. شايد باشد. دانم نمي«: مورد گفت

تر رفته و  بنابراين بايد عميق. كنم توانم اين اثر را قضاوت كنم، چون دركش نمي نمي
كه فقط آن را با تكنيكي كه توليدش  ؛ نه اينبفهمم چه چيزي در وراي آن است

  ».كرده، در نظر بگيرم
وقت به اين شكل به خلق هنر دست  هاي هنرمند هيچ دانم كه انسان مي«: ادامه داد

ها را به تصوير   و كاربردهاي آنءزدند، بلكه در عوض با تكنيك خود برخي از اشيا نمي
  ».رسيد كشيدند كه به نظرشان مهم مي مي

  »م؟ از كدام جنبه؟مه«
 مهم در ارتباط با شرايط انساني و ارزشمند براي مقتضيات؛ي ممكن در  از تنها جنبه«

  ». رفتاري كه در برخورد با آن داشتندي نمايي؛ آن هم به خاطر نحوه بزرگ
  »چه رفتاري؟«
ي شرايط انساني  روشن است كه اين رفتار فقط براي كسي قابل درك است كه تجربه«

  ».ته باشدرا داش
  ».كنم ، و من پيدايش ميليك جاي منطق تو ايراد دارد مورد«
  ».مانم نتظر ميم«

 تو صحت داشته باشد، پس من هنر را ي كبري مقدمهاگر «: بعد از مدتي فراست گفت
  ».كنم درك نمي

به من . اند اش گفته هاي هنرمند همين را درباره بايد صحت داشته باشد، چون انسان«
  »ن نقاشي، يا بعد از تمام كردن آن، حسي داشتي؟بگو، در حي

  ».نه«
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هاي آشنايي از  برايت درست مثل طراحي يك ماشين جديد بود، مگر نه؟ تو قسمت«
 سر هم كردي تا عملكردي را انجام مقرون به صرفهچيزهاي ديگر را در يك الگوي 

  ».بودكه مورد نظرت  دهد
  ».بله«
اغلب هنرمند از . شد انجام نمياين گونه فهمم،  مياش را  هنر، تا جايي كه من نظريه«

تو . بسياري خصوصيات و اثراتي كه ممكن بود در اثر نهايي موجود باشد، بي خبر بود
  ».طور نبود يكي از مخلوقات منطقي انسان هستي؛ هنر اين

  ».توانم غيرمنطقي را درك كنم من نمي«
  ». غير قابل درك بودبرايت گفتم كه انسان اساساً«
  ».حضور تو مزاحم پردازش من است. جا برو موردل از اين«
  »تا چه مدت بايد دور بمانم؟«
  ».زنم هر وقت كارت داشتم، صدايت مي«

  .بعد از يك هفته، فراست موردل را به سوي خودش فرا خواند
  »بله، فراست قدرتمند؟«
كره   در اين نيم.بندي انجام دهم گردم تا پردازش و فرمول دارم به قطب شمال باز مي«

  ».زنم برم و هر وقت الزمت داشتم، دوباره صدايت مي تو را به هر كجا كه بخواهي مي
  »بندي را داريد؟ ي طوالني پردازش و فرمول انتظار يك دوره«
  ».بله«
  ».كنم خودم راهم را به سوي خانه پيدا مي. پس من را همين جا بگذاريد«

  .و دره را ترك كردهوا برخاست ، به فراست اتاقك را بست
بعد يك بار ديگر برجك خود را به سمت نقاشي رها شده  ».احمق«: موردل گفت

  .بعد منتظر ماند. ي زيرش دوباره دره را پر كرد ناله. برگرداند
  .قلمرو تاريكي قدم گذاشتبعد نقاشي را درون برجكش گذاشت و با آن به 

  
  :ها نوشت پي

  
[1] Carlsbad 



 

  

  
  

زن از نويـسندگان، مترجمـان و محققـان     ي ادبيات گمانه    اهنامه م ي تحريريه
) هـا   هاي آن   تخيلي، فانتزي، وحشت و زيرسبك      علمي(زن    ي ادبي گمانه    گونه

نـشاني  ها، مقاالت و مطالب خود را در اين زمينـه بـه             كند داستان   دعوت مي 
  .ارسال كنند) mag@fantasy.ir(پست الكترونيك ماهنامه 

  
  
  
  
  
  

  :رش آثارشرايط پذي
 و MS Wordپرداز، در دو قالب  افزارهاي واژه  مطالب را با استفاده از نرمخواهشمند است -1
  . ارسال فرماييدOpen Officeيا 
، بايـد   1348لفان و منصفان، مـصوب      ؤ، قانون حمايت حقوق م     مطالب ارسالي  ي  در كليه  -2

  .رعايت شده باشد
، MS Wordهـاي اسـتاندراد    در قالب(صل مطلب اي از ا مطالب ترجمه را همراه با نسخه -3

PDF ،TXT و يا Open Office (ارسال فرماييد.  
  .زن در ويرايش و اصالح مطالب آزاد است ي ادبيات گمانه ماهنامه -4
زن، بـا نويـسندگان و        ي ادبيـات گمانـه       مسؤوليت محتواي مطالـب منـدرج در ماهنامـه         -5

  .مترجمان آثار است
 مـورد بررسـي قـرار    زن ي ادبيـات گمانـه   ماهنامـه  ي سالي در تحريريـه   ي مطالب ار    كليه -6

  .شوند گيرند و تنها در صورت تأييد منتشر مي مي
  . در صورت ارسال معرفي و يا نقد كتاب و فيلم، تصاوير مناسب را نيز همراه فرماييد-7
ييد تحريريه،   باشد، پس از تأ    ها منتشر شده    ديگر رسانه بازنشر آثاري كه پيش از اين در         -8

  . ي كتبي از آن نشريه است نامه  اجازهي منوط به ارائه
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