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   سخن ماه

  
  
  

ـ         ششش از   ي ب يهر چند در ط    ـ    ي وقفـه   ي سـال كـار و تـالش ب زن،    گمانـه  ي گـروه ادب
ـ       ي ا يش رو ي در پ  ي فراوان يها  چالش ن و يتـر   د مهـم  يـ ترد  ين گروه قرار گرفته بود، اما ب

ـ ) فـست يمان(ن  ي مبـ  ي ما شناخت و معرف    يش رو ين چالش پ  يتر  يانيبن زن   گمانـه  يادب
است    شدهيش به صورت پراكنده سعي كماب،ن گروهي ا تي مدت فعاليدر ط. است  بوده

ر يـ  نظييها كن، تالشيزن به مخاطب شناسانده شود؛ ل  گمانه ي ات گونه يمرزها و محتو  
 ي كـه در بعـض     يا اشـارات مختلفـ    يـ انه و   ي سال ي ادب ي زهي در جا  ي فانتز ي ف گونه يتعر

 ياست كه بتواند مبنا       نبوده يچ كدام آن مطلوب متقن و مكف      ي ه ،مقاالت آورده شدند  
ـ   ين منظور، اعضا  يبه هم .  باشد يل روشمند ادب  يق و تحل  يتحق هـا     از مـدت   ي گروه ادب

 و يزيـ ر  دست به كار شدند و خوشبختانه، برنامـه ينين مبي چن ي هيش به منظور ته   يپ
زن   گمانهي ن گونهياگر چه هنوز مب. است  دهيرس  جهينك به نتي انجام شده ايها تالش

 ي و عمـوم ياست به صـورت رسـم     ه شده ي ته ي گروه ادب  ي از اعضا  يكه به همت چند   
د و  ييـ أنـك مراحـل اخـذ ت      يه شـده و ا    يـ  آن ته  ييكن مـتن نهـا    ي ل ،است  منتشر نشده 

  . گذراند ي خود را ميسنج صحت
 بـه   ي ادب ي  مخاطبان گونه  ي هي جلب توجه كل   ،رين متن از اشاره به موضوع اخ      يهدف ا 

 اسـت  يفـ يزن ط  گمانهي م مخاطب گونه  يدان  ينك ما م  يا. زن است   ن گمانه يت مب ياهم
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ن گونـه تـا   يـ  ايهـا  ا داسـتان يـ سندگان يـ  نوي داران دوآتـشه ع كه از هوايمتنوع و وس  
ن يـ ا .اسـت     داده يش جـا  ي و جستجوگر را در خو     ي مترق ين ادب يشمندان و محقق  ياند
اسـت؛ بـه        شناخت گونـه شـده     ي باره در ي بحران يع مخاطب منجر به چالش    يف وس يط
ن يـ  در ا   كـه  يك هوادار سرسخت به شدت اصرار دارد داستان       ي كه   يگر در حال  يان د يب

مند باشد؛ نوع     ن گونه بهره  ي از عناصر متعارف و جذاب ا      ناًيقي ،شود  ي م يبند  گونه طبقه 
 اشــكال نوآورانــه و حتــا ي ن ممكــن اســت خواهــان تجربــهيزبيــ از هــوادار تيگــريد

 كه تمام تعارفـات و     يا  زانهيگردان شده و هنجارگر     ختيانواع ر . ل باشد ي تخ ي انهيتندرو
 داسـتان   ي  تجربـه  ي برا يكند و خلق خالق     ين گونه را خرق م    ير ا  جاافتاده د  يها  قالب
ـ  ي  در گونه  راًيكرد كه اخ  ين رو يا. گذارد  يار مخاطبش م  ي در اخت  يليتخ زن    گمانـه  ي ادب

ن اسـت   يـ  ا يسوال اصل . ست ا رو ه مذكور روب  يد با چالش ماهو   يترد  ي ب ،شود  يشكوفا م 
  رار خواهد گرفت؟زن ق  گمانهي ادبي  گونهي طهيكه كدام داستان در ح

ـ    يبنـد   اگر چه در نگاه اول ممكن است تصور شود طبقـه            در  ي عارضـ  ي امـر  ي اثـر ادب
ـ  يد گفت كه وجود مبـ     يكن با ي ل ، آن باشد  يسه با ذات هنر   يمقا زن تنهـا      گمانـه  ين ادب

ن گونـه   ي ا ي تواند رابطه   يتر م   ي بطئ ي بلكه در كاربرد   ،ستي ن ي آثار ادب  يبند  ابزار طبقه 
.  مـشخص كنـد    ييا رئـال جـادو    يـ ي سـوررئال      ر گونه ي همجوار نظ  يها  هر گون يرا با سا  
 يزن با موضـوعات      گمانه ي  كاوش ارتباط گونه   ي برا ي راه و روش   ينين مب ين چن يهمچن

  .دهد يش رو قرار ميك در پيات كالسير و ادبير اساطينظ
ـ  يرسد مب   ي، به نظر م   ه شد چه گفت  با توجه به آن    ست هرچـه   يـ با  يمـ  زن   گمانـه  ين ادب

 به انتشار برسـد و  يسنج  صحتيدهايؤ در اخذ مي كافي ت مداقهيزودتر و البته با رعا 
ك يـ ات الكترون ي در نـشر   د صـرفاً  يـ ن انتـشار نبا   يالبته ا .  همگان در دسترس باشد    يبرا

 به طبع   ي اصل ي  گونه يات ادب يست در نشر  يبا  يشتر م يت ب ي بلكه با اولو   ،وابسته به گونه  
ـ    ي ا ي خواهد بود برا   يقع سرآغاز  در وا  ين انتشار يچن. برسد ن يـ ن ايجاد گفتمان الزم ب

زن    گمانـه  ي  است كه تمام عالقمندان گونـه      ييرپاي هدف د  ناًيقين گفتمان   يا. دو گونه 
  .اند به دنبال آن بوده

  
  بهزاد قديمي

  زن ي ادبيات گمانه ي ماهنامه تحريريه



 

 

  



 

  

 

      
   ديوانگي مريخي

  
  
  

  كليفورد سيماك
  كرميسميه : برگردان

  
  

گـشت، اولـين     هاي فضا به منزل برمـي     سوي كرانه  داشت از آن   ]1[» 4سالم بر مريخ    «
ي هاي واقـع در رصـدخانه  تلسكوپ. گشتمي ي سرخ رفته و باز    اي كه به سياره   سفينه

. و موقعيتش را بازگو كردند    مخابره  رده بودند، خبر را به زمين       كوپرنيك ماه، رصدش ك   
 سوسـو   ءي خـال  ي ريـزي را كـه در پهنـه        هاي زمين ذره  پچندين ساعت بعد، تلسكو   

  .زد، پيدا كردندمي
 سفينه را تماشا كرده بودند، آن قدر رفتنش         ها دور شدن  دو سال قبل، همين تلسكوپ    

از آن روز به بعد هيچ كلمه       .  گم شد  ء در تهي خال    آن اي هي نقر را تماشا كردند تا بدنه    
هاي ماه دوباره آن درخـشش       پ  ود تا اين كه تلسكو    نب» 4سالم بر مريخ    « اي از و نشانه 

 .آني در فضا را ثبت كردند و زمين را از بازگشت سفينه به خانه، مطلع ساختند
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هـاي راديـويي قـوي      روي ماه، ايـستگاه   . ارتباط با سفينه از طريق زمين غيرممكن بود       
ي تـا زمـين، عبـور       ي يك ميليون مايل   هاي زيرموج كوتاه را از فاصله     توانستند پيغام مي

ي پنجاه ميليون مايلي فـضا      اما انسان هنوز راهي براي برقراري ارتباط در فاصله        . دهند
در سكوت رهسپار شده بود و ماه و زمـين          » 4سالم بر مريخ    «بنابراين  . پيدا نكرده بود  

 .ي سرنوشتش رها كرده بودرا غرق تفكر درباره
گـشت،  افتـاد، سـفينه هـم بـاز مـي          اق مـي  ي مريخ دوباره داشت اتفـ     و حاال كه مقارنه   

ي سـوخت موشـك،   كننـده هاي خيرهي كوچكي ساخته از فوالد كه با درخشش حشره
، بـه   گـشت   باز مـي  حال داشت از آن قلمرو سكوت مرموز به سوي زمين           . آمدپيش مي 

بـاز  پيروزمندانـه   . گذاشـت ي فوالدينش مـي   ها را زير پاشنه   كرد و فاصله  فضا پشت مي  
در لنزهـاي    و   اش مانـده بـود     خورشـيدي  صفحات خاك سرخ مريخ هنوز به       ،گشت  مي

  . مانست  را مياي درخشانها نقطهتلسكوپ
اكتـشافي، جـري     رييس سفر  ]2[ توماس دلواني  اش بودند، پنج مرد شجاع روي عرشه    

بهترين تـصويربردار دنيـا و       ]4[ رهجوي آغشته به خاك سرخ، اندي اسميت       ]3[ كوپر
ي مسير ، هر دو فضانوردان كاركشته   ]6[ و المر پين   ]5[ ا جيمز واتسون  ي فض دو خدمه 

 .ماه بودند-زمين
سه سفينه كه هرگـز بازنگـشتند، هـر         . اندديگر هم بوده  » سالم بر مريخ  «ي  سه سفينه 
اي در  دومـي لحظـه   . ها برخـورد كردنـد    سنگها مايل فراتر از ماه با شهاب      سه ميليون 

كـرده بودنـد، فقـط      هايي بود كه پروازش را ردگيري       كوپتلس اعماق فضا درخشيد، در   
سـومي  . هاي سـوخت منفجـر شـده بودنـد         مخزن. رنگ بود   اي سرخ   برق ناگهاني شعله  

مـاجرا مربـوط بـه      . رفته بود و رفته بود تا اين كه از نظرها ناپديد شده بود            . ناپديد شد 
 . بر سرش آمدشش سال پيش بود، اما مردم هنوز در اين فكر بودند چه باليي

امـروز هـم    . پـرواز كـرده بـود     » 4سالم بر مريخ     «چهار سال بعد، يعني دو سال پيش،      
ي درخـشان فـتح     زن در دوردست فـضا بـود، نـشانه        اي سوسو گشت، نقطه داشت برمي 

از حـاال بـه بعـد       . گـشت   بـاز مـي   به مـريخ رسـيده و داشـت         . سيارات به دست انسان   
 خواهنـد  ي تاريك فـضا شـعله  زمينهبرخي در پس. هاي ديگري هم خواهند بودسفينه

 شـوند، انـسان   امـا برخـي ديگـر پيـروز مـي         . كشيد و براي هميشه ناپديد خواهند شد      
اش را بگـسلد و در  هـاي خـاكي  هميشه كورمال كورمال فضا را خواهد جست تا ارتباط  
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  ترجمه- تخيليعلمي

 .نهايت راهي به سوي ستارگان باز كند
  : و پرسيدگيرانداري سيگ ]8[، گزارشگر اكسپرس ]7[جك وودز 

  »كني اون بيرون چي پيدا كردن؟دكتر فكر مي«
اي، ابـري از دود از سـيگار        سياره، مدير انجمن تحقيقاتي ميان    ]9[ دكتر استفن گيلمر  

  :سياهش بيرون داد و با ترشرويي پاسخ داد
از كجا بدونم چي پيدا كردند؟ خدا كنه يك چيزي پيدا كرده باشند، اين سـفر چنـد       «

  ».يون واسمون آب خوردهميل
 ممكنـه پيـدا كـرده باشـن؟ يـك           يـي تونيد بگيد چه چيزا   حاال نمي «: وودز اصرار كرد  

  ».هاي جديداي از اين كه مريخ شبيه چيه، خالصه ايدهايده
 يـك چيـزي از   ينخـوا  شما مي. اول چاپش كني   ي   صفحه توبعدش هم   «: گيلمر گفت 

. د منتظر اطالعات واقعـي بمونيـ      نداري، فقط چون طاقت ن    نزير زبون من بيرون بكشي    
  ».نزنيو به هم مي رشما گزارشگرها گاهي وقتا حال من. امكان نداره

ياال دكتـر، يـك چيـزي       «: كنان گفت ، دستيار گزارشگر، التماس   ]10[گَري هندرسون   
 ».بگو ديگه

ي بله ديگه، براي شما چه اهميت     «: گفت ]12[ هاي فضا   راهي   از نشريه  ]11[دان باكلي   
  ».دفعه اول كه نيست. توني بگي ما حرفات رو اشتباه منتقل كرديمداره؟ هميشه مي
  .تر ايستاده بودندطرفي رسمي استقبال اشاره كرد كه قدري آنگيلمر به كميته

 يك چيزي بگه، اون هميشه آماده است        ينخواخب چرا از شهردار نمي    «: پيشنهاد داد 
  ».يك حرفي بزنه

 روي صفحه اول    و عكسش ر  اون قدر  اخيراً. نيستاما چيز جديدي    . حتماً«: ري گفت گ
  ».كنه صاحب مجله استزديم كه خيال مي

 چرا تـا حـاال باهـامون تمـاس نگرفتنـد؟ االن چنـد               ناي داري هيچ ايده «: وودز پرسيد 
  ».ي مناسب براي برقراري ارتباط هستنشه در فاصلهساعتي مي

  ».شان خراب شدهي مخابراتيهشايد وسيل«: گيلمر سيگارش را چرخاند
اين حقيقت كـه هـيچ پيغـامي از         . اش خطوط نگراني پيدا بودند    حال روي چهره  با اين 

  . شد تعمير كرد خرابي راديو را مي. كرد او را نگران مي،نرسيده بود» 4سالم بر مريخ «
همـين حـاال هـم داشـت دور         . وارد جو شده بود   » 4سالم بر مريخ    «شش ساعت قبل    
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وقتـي خبـر نزديـك شـدن        . كرد سرعت كم كنـد    چرخيد و سخت تالش مي     مي زمين
ها خيابان. ي فرود هجوم آورده بودند    ها به منطقه  سفينه به زمين پخش شد، تماشاچي     

 .ها تا چندين مايل مسدود شده بودندراهو بزرگ
 ي نگاهپايان بودند تا منطقه را براي فرود خال      ريزان در تالشي بي   هاي پليس عرق  گردان
هـا در   زن. هـاي غيرالكـي غلغلـه بودنـد       هاي پخش نوشيدني   بود و دكه   هوا گرم . دارند

آژيـر  . كردند و برخي مردها هم زمين خورده و زيـر پـا مانـده بودنـد               غش مي  جمعيت
  .رسيدوقفه به گوش ميها بيآمبوالنس

يستيم از پـس     اما هنوز بلد ن    ،فرستيمسفينه به فضا مي   . پووف«: وودز غرغركنان گفت  
  ».جمعيت بربياييم

اش پيـدا   ديگه بايد سر و كلـه     «: گفت. با اشتياق به قرص آبي روشن آسمان خيره شد        
  ».شه

ي انفجارهـاي موتـور   غرش كر كننـده  . غرشي رو به فزوني صدايش را در خود گم كرد         
  .كشيدي سفينه كه بر فراز افق شعله ميكوبش توفنده. موشك بود

اي بـر فـراز ميـدان       اي از نـور نقـره     همچون دنباله » 4 م بر مريخ  سال«وقتي موتورهاي   
و بعـد سـفينه در دوردسـت        . كـرد  غرش جمعيت با غرش موتورها رقابت        درخشيدند،

  .رنگ باخت و هنگامي كه موتورهاي جلويش آتش گرفتند، برقي سرخ يافت
 ده از موتورهـا،   گذاره، با اين طرز استفا    تموم مي كوپر داره سنگ  «: وودز با حيرت گفت   

  ».كنهآبش مي
سيگارش را فرامـوش    . به غرب و به جايي كه سفينه از نظر ناپديد شده بود، خيره شد             

  .ه بودزاندهايش را سوكرده بود، سيگار به انتها رسيده و انگشت
  .اكسپرس را ديد ، عكاسِ]13[ي چشمش جيمي آندروز از گوشه

  »عكس گرفتي؟«: وودز به سويش فرياد زد
تـونم از رعـد و بـرق خروشـان عكـس            من كه نمي  ! حتماً«: روز فريادزنان پاسخ داد   اند

  »!بگيرم
آوري ، سرعتش كم شده بود، اما هنوز هم با سرعت سرسـام           گشت  باز مي سفينه داشت   
اش رو بـه  يك دقيقه باالي افق معلق ماند و بعـد در حـالي كـه دماغـه            . در حركت بود  

  .شيرجه رفتي فرود پايين بود، به سوي منطقه
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  »!تركهمي. تونه فرود بيادبا اين سرعت نمي«: وودز فرياد كشيد
اش توي  و بعد سفينه پايين آمده بود، دماغه      » !نگاه كن «: انبوهي از اصوات خروشيدند   

مانـد كـه دود    روي بود، پشت سرش روي زمين ردي بر جـاي مـي            زمين در حال پيش   
  . بود سفينه را به پشت بچرخاندكرد، دم سفينه به هوا رفته و احتمالش مي

كشيدن، هـل دادن و  كوب كردن، پنجهجمعيت در انتهاي ميدان شروع به دويدن، لگد    
خـورد،  وردن كرد و ناگهان با ديدن سفينه كه در خـاك بـه سويـشان سـر مـي                   آ فشار

  .ي هراس شدنددستخوش حمله
د، هنـوز سـمت     درست در چند قدمي گروهان پليس متوقف ش       » 4 مريخسالم بر   « اما

و داغان شده بود كه باالخره از فضا به خانه بازگـشته             اي غُر سفينه. راستش به هوا بود   
  .بود، اولين سفينه كه به مريخ رفته و بازگشته بود

. كـشيد جمعيـت جيـغ مـي     . دويدندها داشتن به سمت جلو مي     نگاران و عكاس  روزنامه
ي دوردسـت شـهر، صـداي       از حاشيه . ودها و صداي آژيرها هوا را انباشته ب       بوق ماشين 
  .ها برخاستها و آواي دور دست ناقوستيز سوت

فكري كـه بخـشي از آن ناشـي از    . كوبيد وودز در حال دويدن، فكري درون سرش مي  
هـا بـود، هرگـز      اگر جري كوپر پشت كنتـرل     . يك جاي كار اشكال داشت    . دريافت بود 

ازيِ يك مرد ديوانه بود كه سفينه را بـه آن           اين ب . نشاندسفينه را با چنان سرعتي نمي     
ها پيش او   جك سال . جري رهيابي ماهر بود و از ريسك كردن بيزار        . شكل فرود بياورد  

 تماشا كرده و ديده بود با چه زيبايي يك سفينه را هـدايت    ]14[ »5مون دربي   «را در   
  .كندمي

ي فلزي  ز شد، در به ديواره     اتاق كنترل سفينه به آرامي تاب خورد و با         ي هوابند دريچه
مردي بيرون آمد، مرد با عدم تعادل تلوتلـو خـورد و بعـد روي         . خورد و دنگ صدا كرد    

  .يك توده افتاد
  .هايش بلند كرددكتر گيلمر به سويش دويد و او را روي دست

. ي مـرد را ديـد     هنگامي كه سر مرد در بازوان دكتر قرار گرفت، وودز يك نگـاه چهـره              
 اي از ريخـت افتـاده، تغييـر شـكل يافتـه و تقريبـاً               كوپر بود، اما چهـره     ي جري چهره

اي بود كه در ذهن جك وودز نقـش بـست و حـك شـد،                غيرقابل تشخيص بود، چهره   
اي چهـره . آورداختيـار بـه خـاطر مـي        سال بعد با لرزشي بي     تصويري بود كه تا ساليان    
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دهـان از آن جـاري      هاني كـه آب   هاي خالي و د   نحيف بود با چشماني گود افتاده، گونه      
  . كرد كه كلمات واقعي نبودندبود، دهانش صداهايي توليد مي

  .دستي وودز را هل داد
  »، چطور انتظار داري عكس بگيرم؟كنار از سر راهم برو«: اندروز با صدايي زير گفت

  .نگار صداي آرام دوربين را شنيد و بعد صداي كليك عوض شدن فيلمروزنامه
مرد نگاهي تهـي بـه او       » بقيه كجا هستند؟  «: كشيدشت رو به كوپر فرياد مي     گيلمر دا 

  .اش از درد و وحشت در هم پيچيده بودانداخت، چهره
صـدايش بـر فـراز جمعيتـي كـه ناگهـان            » بقيه كجا هستن؟  «: گيلمر دوباره فرياد زد   

  .ساكت شده بود، طنين انداخت
  .كوپر سرش را به سمت سفينه چرخاند

  .اش مانند چاقويي تيز بران بودو زمزمه» جا اون «:زمزمه كرد
اي گفـت، كلمـاتي كـه هـيچ         دهان از دهانش جاري بـود چنـد كلمـه         در حالي كه آب   
  .بعد با تالشي ناگهاني پاسخ داد. معنايي نداشتند

  ».مردن«: گفت
  :و در سكوتي كه ادامه يافت، دوباره گفت

  ».همه مردن«
هـر چهارتايـشان مـرده    . تاق كنتـرل پيـدا كردنـد     ديگران را در بخش مسكوني پشت ا      

اي محكم شكافته   ي اندي اسميت با ضربه    جمجمه. گذشتبودند، روزها از مرگشان مي    
  .بود

رنـگ، كـه اثـر انگـشتاني كلفـت          هاي آبـي  جيمي واتسون خفه شده بود، هنوز كبودي      
ونت روي  اي افتاده بـود، نـشاني از خـش        ين گوشه جسد المر پ  . ودند، روي گلويش بود   ب

. اش به نقابي از تنفر، درد و وحشت و زجـر تبـديل شـده بـود                جسدش نبود، اما چهره   
صـاف  جسد توماس دلواني كنار يك ميز افتاده بود، گلويش بـا يـك تيـغ اصـالح لبـه                  

 در  تيغ كه از خون سياه شده بود، بر اثـر فـشار مـرگ، عميقـاً               . قديمي بريده شده بود   
  .دست راستش فرو رفته بود

هـاي  روي كنـاره  . بندي چوبي بلنـدي قـرار داشـت       ي بسته ي اتاق جعبه  ك گوشه در ي 
 :سفيد و صاف جعبه كسي با دسـتي لـرزان، بـا ذغـال سـياه يـك كلمـه نوشـته بـود                       
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 تالش شده بود چيز ديگري هم نوشـته شـود، زيـر آن يـك كلمـه                  مشخصاً. »حيوان«
  .معنا بيعالئمي پيوسته و منقطع و . معناي ذغال بودهاي بيعالمت

ضيافتي كه در شهر براي خوشامدگويي به بازگشت قهرمانان ترتيـب داده شـده بـود،                
  .قهرماني باقي نمانده بود كه كسي بهش خوشامد بگويد. كنسل شد

  چه چيزي در جعبه بود؟
گفتـنش  . رمو من يكي كه از ايـن جلـوتر نمـي          ! يك حيوان است  «: دكتر گيلمر گفت  
سـريع، اون هـم     -ه  حتا وقتي سـريع باشـ     . ه زنده باش  رسهبه نظر مي  سخت هست، اما    

القمـر     شايد يك تكوني به خودش بـده كـه نـسبت بـه خـودش شـق                 -همچين چيزي 
  ».كرده

خيم به چيزي كه دكتر گيلمـر در آن جعبـه           ضاي  جك وودز از وراي ديوارهاي شيشه     
  .»حيوان«اي كه رويش نوشته بود يافته بود، نگاه كرد، جعبه

  . گرد پشمي بودشبيه به يك توپ
  ».خودش را گلوله كرده و خوابيده«: گفت

. كروي است و پوشـيده از پـشم       . اين شكل جانوره  . گلوله كرده به درك   «: گيلمر گفت 
كُتي از جنس آن پشم در      . پشمي اسم مناسبيه  -گرديد، توپ   اگه واسش دنبال اسم مي    

يادت بايد  . رمخيم و گ  ض. كنهبدترين هواي قطب شمال هم به خوبي ازت حفاظت مي         
  ».ده سرمثل زمهرير، مريخ بمونه

. هاي شكار و خريد و فروش پـشم روي مـريخ راه بيانـدازيم        شايد ايستگاه «: وودز گفت 
هاي گزاف فروخته هاي مريخي كه به قيمت    هاي بزرگ پشم به زمين و پوشش      محموله

  ».نشمي
اين جـانور اگـه     . كشندشون رو با عجله مي    جا بكشه، همه  اگه كار به اون   «: گيلمر گفت 

اكـسيژن روي مـريخ خيلـي       . كنهبتونه حركت كنه، به زور يك متر در روز حركت مي          
فقط . تونه با دويدن هدرش بدهد    آد و اين بچه نمي    كمه، انرژي هم سخت به دست مي      

و از كارش كـه زنـدگي كـردن باشـه،            ر  و نذاره كسي اون    شينهبايد سرجايش محكم ب   
  ».بندازه
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 ونـا رسه چشم يا گوش داشته باشه، يا چيزهاي ديگه كه حيو          به نظر نمي  «: وودز گفت 
  .به آن خيره شده بود تا توپ پشمين را از وراي شيشه بهتر ببيند» .دارن
 جك، اين   هيادت باش . كنيمهايي داره كه هرگز كشف نمي      حس احتماالً«: فت گ رگيلم

ي حياتي به كل متفـاوت از       ره از زنجي  جونور محصول محيطي به كل متفاوته، احتماالً      
دليلي نداره تصور كنيم روي دو دنيـايي        . وجود اومده ه  اي كه رو زمين داريم، ب     زنجيره

  ».ره دور و جدا از هم نظير زمين و مريخ، تكامل به موازت هم پيش مي
ي از اون چيز كمي كه دربـاره      «: جا كرد و ادامه داد     بههايش جا سيگار سياه را روي لب    

.  روي مريخ پيدا كنيم    شتيمنيه كه انتظار دا   و همان نوع حيو   دونيم، اين دقيقاً  مريخ مي 
 يدنيـا يـك   .  آب نـداره    اصـالً  با استانداردهاي زميني، مـريخ آب كمـي داره، احتمـاالً          

يـك  .  بـه حـساب ميـاد      ءاما هوا چنان رقيقه كه از ديد مـا خـال           اكسيژن داره، . هخشك
و وقتي اين مقدار كـم      .  آب و اكسيژن سر كنه     حيوان مريخي بايد با مقدار بسيار كمي      

ي سـطح بـه     كمينـه  شكل كروي بـه او نـسبت      . آره، بايد حفظش كنه     رو به دست مي   
  ».دهدسرعت را مي

پشم .  بيشتر بدنش ريه است    احتماالً. ترهاين طوري حفظ اكسيژن و آب براش راحت       «
قـدر  هـا اون  شـب  . داره  مريخ سرمايي شيطاني   قاعدتاً. كنه  اون رو از سرما محافظت مي     

اكسيد كـربن   و تو دي   ر ها تو سفينه اون   اون. اكسيد كربن آزاد كنه   سرد هستند كه دي   
  ».نگاه داشته بودن

  »!شوخي نكن«وودز گفت 
. ظرف فـوالدي بـود و رفيقمـون اون تـو بـود            يك  داخل جعبه   . باور كن «: گيلمر گفت 

 كرده بودندش و بعـد اطـراف   ءه خال تبديل ببيشتر هوا رو بيرون مكيده بودند و تقريباً 
بيرونش، بين جعبه و يخ كاغذ بود       . اكسيد كربن جامد گذاشته بودند    ظرف فوالدي دي  

اند در طول سفر  مجبور شدهاحتماالً. كنهشدنش رو كند مي و احساس كرده بودند آب
  ».بندي رو باز كنند و هوا رو عوض كنندچندين بار بسته

بل از اين كه برسند، كسي زياد تـوجهي بهـش نكـرده بـود،                چند روز آخر ق    مشخصاً«
فكر نكنم .  آب شده بودتقريباًهم چون اكسيژن حتا براي اون هم بسيار كم شده و يخ            

اكسيد كربن زياد شده و دمـا       دي.  بوده يك كم مريض   احتماالً. هحالش خوب بوده باش   
  ».باال رفته بود
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  .اي اشاره كردوودز به قفس شيشه
تهويـه مطبـوع و سـاير       .  بـراش رديـف كرديـد      ومون كنم حاال همـه چيـز ر       گ«: گفت
  ».چيزها

  .گيلمر خنديد
ي يك هزارم زمـين     جو به اندازه  . اشه به نظر اون درست مثل خونه      احتماالً«: پاسخ داد 

 اما در مريخ    ،دونم ازن احتياج داره يا نه     نمي. زن داره رقيق شده و مقدار قابل توجهي اُ      
. شرايط سطح براي توليد مثلش مناسبه     . سيژن بايد به شكل ازن باشه     هم بخشي از اك   

اين رو ديگر حدس زدم چون هيچ راهـي بـراي           . دماي هوا بيست درجه زير صفر است      
  ».كنهاينش فرق مي. نور توش شكار شده نداشتموشناخت اون بخش مريخ كه اين ج

  .ي ديگر بردي دهانش به گوشهسيگار را دوباره از يك گوشه
  ».اش براي خودشك شخصي، همهييك مريخ كوچ«: گفت

؟ هيچ چيزي كه    ن پيدا نكردي  اي  روي سفينه هيچ اطالعات ذخيره شده     «: وودز پرسيد 
  » بده؟ناطالعاتي از او

  .گيلمر سرش را تكان داد و سيگار را با خشم جويد
.  رفته بـود   اما به عمد از بين    .  سفينه رو پيدا كرديم    ي  دفترچه گزارش روزانه  ما  «: گفت

  ».هيچ شانسي وجود نداشت چيزي ازش بفهميم. اسيد غرقش كرده بود شخصي تو
  .گزارشگر روي ميز نشست و با انگشتانش روي چوب ضرب گرفت

  »خب به چه دليل لعنتي بايد همچون كاري كرده باشند؟«: پرسيد
ك نفر، به چه دليل لعنتي اون كارهاي ديگه رو كردند؟ چطور ي        «: گيلمر با غيض گفت   

 دلواني، پين و واتسون رو كشت؟ دلواني چـرا بعـد از كـشتن اونـا، خـودش رو            احتماالً
كشيد، انگار  به سر اسميت اومد؟ چرا كوپر در جنون مرد، جيغ و فرياد مي           يكشت؟ چ 
؟ كي اون يك كلمه رو روي جعبه نوشته بود و سعي كرده  هش رو بريده باش   يكسي گلو 

  »ش رو گرفته بود؟يجلوي سته بود؟ چبود بيشتر بنويسه، اما نتون
  .اي سر تكان دادبه سوي قفس شيشه وودز

  »م كه دوست كوچيكمون چقدر به ماجرا ربط داره؟ هستتو اين فكر«: با ترديد گفت
 اونبـه خـاطر خـدا       . ترينهوي فضايي هم ديو   تو از يك حشره   «: گيلمر به تندي گفت   

 هـوش بـسيار     نـه و احتمـاالً    و يـك حيو    فقط نموجود چه ربطي به اين ماجرا داره؟ او       
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به خاطر شرايط مريخ به قدري مشغول تنازع بقا بوده كـه مغـزش خيلـي          .  داره پاييني
دكـر وينتـرز    . اش كـنم   قدري شانس نداشتم كه مطالعه     اونالبته هنوز   . كم رشد كرده  

 موقـع  اون. رسـند ي ديگـر مـي   از لندن هفتـه   ]16[از واشينگتن و دكتر التروپ       ]15[
  ».نيموش بيشتر بداكنيم دربارهش ميتال

  .ي آزمايشگاه رفت و بيرون را نگاه كردوودز به سوي پنجره
اي پـارك ماننـد     ساختمان باالي يك تپه بود، چمنزاري سبز از تپـه بـه سـوي ناحيـه               

هـاي سـنگي بـاالي خنـدق و           هـا، قفـس     چراگاهي براي اسـب   كشيده شده بود، پارك     
  .وحش شهر بود باغ. جزايري مسكون از ميمون داشت
  .گيلمر پكي عميق به سيگارش زد

  ».كنه روي مريخ حيات وجود داره و الغيراين ثابت مي«: گفت
  ».بايد يك كم قدرت تخيل داشته باشي«: وودز غرغركنان گفت

 هـم   اي  هكار ديگـ  به درد هيچ  . شدمنگار مي اگه داشتم روزنامه  «: گيلمر غرغركنان گفت  
  ».خوردمنمي

، سرپرست قفـس شـيرها، سـرش را بـا           ]17[وحش، پاپ آندرسون    ر، در باغ  هنگام ظه 
  .اش را خارانداندوه تكان داد و چانه

. خـوابن شبا به سختي مـي    . انگار چيزي تو ذهنشونه   . ها انگار ناراحتن  اين گربه «: گفت
  ».زننفقط دور و بر پرسه مي

  . كردي همدردي غرغر، گزارشگر اكسپرس، به نشانه]18[اددي ريگس 
  ».رسهپاپ شايد ويتامين كافي بهشون نمي«: گفت

  .پاپ موافق نبود
يك عـالم گوشـت     . خورنشون همون غذاي هميشه رو مي     همه. تنه، اين نيس  « :گفت

خـوابش زيـاده و هميـشه چـرت         . گربه حيوون تنبليه  . شون ناآروم شدن  خام، اما همه  
اون روز مجبور    .جنگن همديگه مي  بداخالق شدن و با   . خوابناما اونا ديگه نمي   . زنهمي

وقتـي ايـن كـارو      . رو بزنـه، تنبيـه كـنم       ]20[خواست پرسي    رو كه مي   ]19[شدم نرو   
  ».كردم، به طرف من پريد، مني كه از وقتي توله بود مراقبشم

  .سوي خندق آبي نرو غرشي بدشگون به پاپ كرداز آن
.  بهش ميدم كه يـادش نـره       اگه آروم نشه درسي   . هنوزم از دستم عصبانيه   «: پاپ گفت 
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  ».هتشيري نداريم كه جلوي من واس
  .با نگراني نگاهي به قفس شير انداخت

جمعيـت  . شنبه است و بعد از ظهر جمعيـت زيـادي ميـان        . اميدوارم آروم بشن  «:گفت
كنه و اين جوري كه االن هستن، ديگه هيچـي جلودارشـون            هميشه اونا رو عصبي مي    

  ».نيس
  .اش را خاراندپاپ چانه» اي هم شنيدي؟هچيز ديگ«: ريگس پرسيد

  ».سوزان امروز صبح مرد«: گفت
  .سوزان يك زرافه بود

  ».دونستم سوزان مريضهنمي«: ريگس پرسيد
  ».يك هو افتاد مرد. نبود«: پاپ به او گفت

نرو، جانوري با يال مشكي بزرگ بـود،        . ريگس نگاهش را به سوي قفس شيرها گرداند       
خواسـت داخـل آب     كرد، انگـار مـي    ق آبي تعادلش را حفظ مي     ي خند داشت روي لبه  

  .نددكرپرسي و شير ديگري نه چندان مهربانانه با يكديگر دعوا مي. بپرد
  ».رسه نرو تو اين فكره بياد اين طرف سراغتبه نظر مي«: گزارشگر گفت

 آب  هـا از  گربـه . نه نرو، نه هيچ شير ديگـه      . كنههمچون كاري نمي  . لعنتي«: پاپ غريد 
  ».بيشتر از زهر بدشون مياد

ها كه يك مايل يا چيزي در اين حد دورتر بود، ناگهـان صـداي شـيپور                 از جايگاه فيل  
  .هابعد صداي جيغ خشم فيل. حيوانات برخاست

  ».ها هم يك چيزيشون شدهانگار فيل«: پاپ با خونسردي گفت
مردي كه  . ين انداخت رويي كه دور قفس شيرها بود، طن      صداي پاهايي در اطراف پياده    

كالهش افتاده بود و چشمانش از وحشت گـشاد شـده بودنـد، دوان دوان از كنارشـان                  
  :دويد فرياد زدهنگامي كه مي. گذشت

  »!آديك فيل ديوانه شده، داره به اين سمت مي«
  .يك شير كوهستان نعره كشيد. نرو غرش كرد

كـرد،   سرعت حركت مـي     پاهاي كلفتش به   با وجود  خاكستري رنگ، كه     يپيكر عظيم 
. ي سبز پارك به سمت بيـرون حركـت كـرد     را دور زد و در امتداد حاشيه       اي   بوته چند

هـاي عظـيمش تكـان      كشيد، گـوش  خراش از خشم مي   فريادهاي گوش . خود فيل بود  
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  ترجمه- تخيليعلمي

  .ها در حركت بودخوردند، هيوال به سمت قفس گربهتكان مي
پشت سرش پـاپ نفـس      . يت دويد وار به سمت ساختمان مدير    ريگس برگشت و ديوانه   

  .زدنفس مي
پنـاه پـا بـه فـرار        بازديدكنندگاني كه زودتر از موعد آمده بودنـد، در جـستجوي جـان            

  .گذاشتند و در همين حال فريادهاي وحشت هوا را به لرزه درآورد
  .صداي حيوانات نيز به آن غرش افزوده شد

ي دو جريبي دويد كـه سـه        هاش تغيير جهت داد و به سوي محوط        فيل از مسير اوليه   
فيـل در مـسير حـركتش، حـصار و درختـان و             . شدند  داري مي جفت گرگ در آن نگه    

  .هايش له كردها را زير لگدبوته
  .هاي ساختمان مديريت، نگاهي به عقب انداخت از روي پلهسريگ

توي همـان آبـي كـه قـرار بـود       !رفتنرو، يعني همان شير داشت توي آب شيرجه مي        
  .هاي آهني او را محكم توي قفسش نگاه داردميلهمانند 

  . دويديگسنگهباني با اسلحه به سوي ر
  ».جهنم بر سرمان نازل شده«: فرياد زد
هاي قطبي نبردي خونين به راه انداخته بودند، دوتايشان مرده بودنـد، دو تـا در                خرس

دو . شان نبودحال مرگ بودند و بقيه چنان جراحاتي داشتند كه چندان اميدي به نجات    
هـا   ميمـون  ي جزيـره . جنگيدند  خورده داشتند تا سرحد مرگ مي     هاي گره غزال با شاخ  

غرق غوغا بود، نيمي از آن جانوارن به شكل مرموزي مـرده بودنـد، نگهبـان بـا حـالي                    
  .ها را تعريف كرد عصبي تمام اين

ايـن  نـا   وحيو. ايـن طبيعـي نيـست     «: وقتي داخل شدند، پاپ با حالتي معترض گفـت        
  ».جنگنجوري نمي

  .كشيد داشت توي تلفن فرياد ميسريگ
  .بيرون صداي شليك اسلحه آمد

  .پاپ به خود پيچيد
خـودم بـا بطـري      . نرويي كه از وقتي توله بود بزرگش كـردم        . شايد نرو رو زدن   « :ناليد

  ».بهش شير دادم
  .اشك در چشمان مرد حلقه زده بود
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  ترجمه- تخيليعلمي

ه مردي كه اسلحه در دست داشـت رسـيده و بـا يـك               اما نرو پيش از مرگ، ب     . نرو بود 
  .اش را شكافته و كشته بودشي سهميگن جمجمهضربه

  .اي را كه روي ميزش بود محكم كوبيدآن روز كمي بعد، دكتر گيلمر روزنامه
  »بيني؟و مي راين«: از جك وودز پرسيد

زظهر روش كـار    تمام بعدا . خودم نوشتمش . بينممي«.  با اندوه سري تكان داد     شگرگزار
.  درنده، مست از شهوت كشتن     يناوحيو. گردن وحشي تو شهر ول مي     يناوحيو. كردم

هـاي از هـم     ها پر از انسان     نهوسردخ. ند ش هاي در حال مرگ   ها پر از انسان   بيمارستان
 كه پليس بهش شليك كنـه، مـردي         اين از   قبلخودم ديدم چطور يك فيل      . انددريده

مثـل جنگلـي از كـابوس       . وحش ديوونه شده بودن     حيووناي باغ تموم  . رو زير پا له كرد    
  ».بود

خيلـي  . ي اوج يا فرود چيزي بود     اما اين نقطه  . ا رو دارم  همن طاقت خيلي چيز   « :گفت
دسـت  . اي بيچـاره هـ جونور. سـوزه نا هم دلـم مـي  ومن براي حيو . وحشتناك بود دكتر  

  ».همه حيون كشته شدن جاي افسوسه كه اون. خودشون نبود
  »جا؟چرا اومدي اين«: پرسيد. دكتر از روي ميز به جلو خم شد
: گفـت . اي كـرد اي كه جانور مريخي در آن بود، اشاره   وودز با سر به سوي قفس شيشه      

  ».اي انداختكشتار امروز من رو ياد چيز ديگه. م فكر كردمبا خود«
  .قدري مكث كرد و صادقانه به گيلمر نگاه كرد

  ». پيدا كرديم، انداخت“4مريخ  سالم”ه در چمن را به ياد اون«
  »چرا؟«: گيلمر به تندي گفت

 هـاي   آدمكارهايي كردن كه فقط از      . نه شده بودن  وافراد داخل سفينه ديو   «: وودز گفت 
 حفـظ   اون قدر  واين كه چطور عقلش ر    . نگي مرد وو كوپر هم از ديو    . هزننه سر مي  وديو

  ».نمود نميديگه فرود بياورد وكرد كه سفينه ر
هـاي  ي لبش برداشـت و مـشغول كنـدن گوشـه          گيلمر سيگار جويده شده را از گوشه      

  .ي لبش گذاشتبعد با دقت آن را گوشه. شداش شدهمتالشي
  »نا امروز ديوونه شده بودن؟وبه اين نتيجه رسيدي كه اون حيو«

  .وودز سري تكان داد
 چطـور فكـر     هخـدا آخـ    به   وتو ر . ود مريخي مشكوك شدي   پس به موج  «: گيلمر گفت 
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 رو  هـا نوروهـا و ج   تونـه انـسان    گوشـه، مـي    تو اون دفاع پشمي   ي بي  گلوله اونكني  مي
  »ديوانه كنه؟
امـشب  . تو دنبـال چيـزي هـستي   . دكتر اين جوري رفتار نكن. گوش كن«: وودز گفت 

اكـسيد كـربن   دو بـشكه دي . يك قرار پوكر رو به هم زدي كه توي آزمايـشگاه بمـوني         
يـك چيزهـايي هـم از       . جا حبس كـردي   و اين  ر تمام بعدازظهر خودت  . سفارش دادي 

  ».ش يك معنايي داره، بهتره بهم بگيهمه. تو آزمايشگاه صدا گرفتي ]21[اپلمن 
  ».فهميدي باالخره ميشكردمم مييحتا اگه قا. لعنت به تو«: مر گفتگيل

ه لـ اغـذ باط  سيگار كـج و كولـه را داخـل سـبد ك           . نشست و پايش را روي ميز گذاشت      
  . از جعبه برداشت، قدري آن را جويد و بعد روشنش كرداي انداخت و سيگار تازه

اش دارم، اما به هرحال نيتم      احساس بدي درباره  . يك اعدام دارم  . امشب«: گيلمر گفت 
  ».خيره

ست رو   هـ  جـا ي توپ پشمي كـه اون     خوامنظورت اينه كه مي   «: جك با حيرت پرسيد   
  »بكشي؟

خوام بـه قفـس     مي. اكسيد كربن رو براي همين الزم دارم      دي«.  داد گيلمر سري تكان  
شـه،  آلـود مـي   خـواب . فهمه چه باليي سـرش اومـده        وقت نمي اون هيچ . تزريقش كنم 
  ».يك راه انساني براي كشتنش. شهبره و هرگز بيدار نميخوابش مي

  »اما چرا؟«
  » چيه ديگه نه؟مافوق صوتدوني مي. گوش كن«: گيلمر گفت

ما تو خيلي چيـزا     . ي شنوايي انسان هستند   امواج صوتي كه فراتر از دامنه     «: دز گفت وو
هايي براي بررسي ماشين  . برداريبراي ارتباط زير آب و نقشه     . كنيمازشون استفاده مي  

  ».ها ي خرابيكه سرعتشان زياده و هشدار دادن درباره
با صدا همه جور    . فت كرده  خيلي پيشر  مافوق صوت انسان تو استفاده از     «: گيلمر گفت 

امواج سونيكي با فركانس بيش از بيست ميليون ارتعاش در ثانيه ايجـاد             . كنهكاري مي 
برخـي حـشرات بـا همديگـه بـا          . كشهها رو مي  فركانس يك ميليون، ميكروب   . كنهمي

ها بيست هزار فركانسي هست كه انسان     . كنند ارتباط برقرار مي   سي و دو هزار   فركانس  
جا چون اون توپ كوچيك پشمي اون     . اما انسان هنوز اول راهه    .  تشخيص بدن  توننمي
  ». سي ميليون هرتز فركانسشهكنه كه تقريباً صحبت مييمافوق صوتبا 
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  .ي چپ دهانش غلتيدسيگار به گوشه
منعكس، و  شه به صورت پرتوهاي باريك متمركز، مثل نور          صدا با فركانس باال رو مي     «

دونـيم يـك محـيط چگـال        مي. نترلي كه داشتيم تو مايعات بوده     بيشتر ك . كردكنترل  
صدا با فركانس باال تـو محـيط رقيقـي          .  است مافوق صوت بهترين محيط براي كنترل     

اين مربوط به بيست ميليون ارتعاشه، يعني حداكثر . پاشه هوا خيلي زود از هم ميمثل
  ».يافتيمچيزي كه ما بهش دست

شـه كنتـرل كـرد، در محيطـي كـه از          هوا هم مي   عاش رو تو  ميليون ارت  سي اما ظاهراً «
 بايـد توضـيحي     ، هر چند كـه حتمـاً      هدونم چه تفاوتي دار     نمي. ترهاتمسفر ما هم رقيق   

 بـسيار نزديكـه، يـك همچـون         ءتو محيطي مثل مريخ كه بـه خـال        . وجود داشته باشه  
  ».چيزي براي برقراري ارتباط خيلي مفيده

حـاال  ! خيلي واضـحه  . كنهميليون صحبت مي   انس سي توپ پشمي با فرك   «: جك گفت 
  »رابطه چيه؟
هـاي  شه شـنيد، امـا عـصب      اگرچه صدايي با اين فركانس رو نمي      . ..اين«: گيلمر گفت 

ثير مـستقيمي روي مغـز      أ تـ  كنن، ظاهراً كنن و به مغز ارسال مي       شنوايي دريافتش مي  
 و ميـل بـه قتـل        هكنـ يجاد مـي   تو مغز اغتشاش ا    ظاهراً. ه سر مغز ميار   ه و باليي  ذارمي

  ».شه مغز به سوي ديوانگي پيش برهشه، باعث مي درش برانگيخته مي
  .بريده به جلو خم شدجك نفس

و همـون اتفـاقي كـه امـروز     .  افتاد“4مريخ  سالم بر ”پس اين همون اتفاقيه كه روي       «
  ».توي پارك افتاد

  .گيلمر با تاسف سري تكان داد
خـواد بـه كـسي آسـيب        توپ پشمي دلش نمـي    . اين مطمئنم از  . شرورانه نبود «: گفت

كرده با يك موجود هوشـمند ديگـه   داشته تالش مي . فقط تنها بوده و ترسيده    . برسونه
وقتـي از سـفينه آورديمـش       . كرده با چيزي صحبت كنـه     تالش مي . ارتباط برقرار كنه  

ا كـوپر از     درسـت بـه موقـع خـواب رفتـه تـ            احتماالً. بودهخواب زمستاني   خواب يا در    
 يراه خـوبي بـرا    . تونسته خيلي بخوابـه   شايد مي .  نجات پيدا كنه   مافوق صوت ثيرات  أت

  ».ي انرژيهذخيره
تمام ديروز ارتعاشـات  . اما قدري طول كشيد تا كامل بيدار بشه    . ديروز عصر بيدار شد   «
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انواع اقـسام غـذاها رو    .  قوي شدند  ها امروز صبح ارتعاش  . كردمضعيف ازش دريافت مي   
هـاي  تو قفس گذاشتم، به اين اميد كه يكـي رو انتخـاب كنـه و بخـوره و مـن سـرنخ                     

اما هيچي نخورد، قـدري اطـراف قفـس راه           .اش به دست بيارم   بيشتري از رژيم غذايي   
طـور   همـين ها ارتعاش. خيلي آروم، گرچه به نظرم براي اون خيلي هم سريع بود          . رفت

رسـه كـه    به نظـر مـي    . وحش نازل شد  باغاين وقتي بود كه جهنم توي       . شدندقوي مي 
  ».زنه و همه چيز آروم شدهاالن باز داره چرت مي

  .اي به شكل جعبه برداشت، وسيله به يك سري هدفون متصل شده بودگيلمر وسيله
ارتعاشـات اولـش مـن رو از پـا        . اين رو از اپلمن تـو آزمايـشگاه صـوت گـرفتم           «: گفت

هـا   ايـن . ف كـردم  شبعد صدا رو كـ    . شخيص بدم تونستم ماهيتشون رو ت   نمي. درآوردن
 رو  مـافوق صـوت   ذارن  مـي . فقط هنوز كامـل نيـستند     . هاي اپلمن هستند  بازياسباب
ر اصل شنيدني در كار نيست، اما حسي از كيفيـت صـوتي، يـك جـور                 دالبته  . بشنوي
شـنيدي اون    اگر مـي    كه  به چيزي  مافوق صوت ه، تبديل   مافوق صوت ي فيزيكي   مطالعه
  ».بودجوري 

آن را روي قفس گذاشـت و        .اي برد هدست را به وودز داد و جعبه را كنار قفس شيشه          
  را دريافـت كنـد     مافوق صوت كرد امواج   به آرامي به جلو عقب حركتش داد، تالش مي        

  .شدندكه از موجود مريخي كوچك ساطع مي
  .ها را گذاشت و در حالي كه نفسش بند آمده بود نشستوودز هدست

بـه جـايش حـسي      . داشت صدايي تيز و بلند بشنود، امـا صـدايي در كـار نبـود              انتظار  
. ترسناك از تنهايي به جانش چنگ انداخت، حسي از شگفتي و فقـدان درك و سـتوه                

صـداي تنهـايي و فالكـت       كـرد، فريـاد بـي     طور در مغزش رخنه مي    آن احساس همين  
  .ردآوي دلتنگي كه قلب را به درد ميحد و حصر بود، نالهبي
هـايش را   كنـد، داشـت نالـه     هاي مريخـي كوچـك گـوش مـي        انغدانست دارد به ف   مي
  .زدههاي طوفان گم شده در خيابانيسگهاي تولهشنيد، مثل گريهمي

  .ها را از سرش برداشتهايش را باال برد و گوشيدست
  .حشت به گيلمر خيره شدبا و

  ».ي گم شدهك بچهكند، مثل ي براي مريخ گريه ميهدار. تنهاست«: گفت
  .گيلمر سر تكان داد



 

  

 
    89 شهريور، 3 ي شماره شيپ  25

 

  ترجمه- تخيليعلمي

 دراز كـشيده و زار  جـا  اون.  بـا كـسي صـحبت كنـد      هكنـ  تالش نمي  هحاال ديگ «: گفت
وقت از قصد خطرنـاك نبـود، امـا بـه هرحـال             هيچ.  خطرناك نيست  هحاال ديگ . هزنمي

  ».خطرناك بود
نـه  وتـو ديو . وندسـ بـه تـو آزاري نر  . جا بودياما، تو تمام بعدازظهر اين«: ووزد فرياد زد  

  ».نشدي
  .گيلمر سرش را تكان داد

 هم پـس از مـدتي بـه      ها  اونو  .  شدن ونه ديو حيوونانه نشدم، فقط    ومن ديو . نه«: گفت
هـاي آتـشينش   تالش. ه توپ پشمي هوشمند.كننن خاص مصونيت پيدا مي    واين حيو 

امـا بـاقي     ...كـرد  لمس مـي   وبراي برقراري ارتباط با يك چيز زنده هر از گاهي مغزم ر           
  ». ناديده گرفتورفت، من رمي. ندومنمي

تونه با مغـز انـسان ارتبـاط برقـرار          متوجهي كه، توي سفينه كه بود فهميده بود نمي        «
پس ديگه وقتش رو با     . مغز انسان رو به عنوان يك چيز بيگانه تشخيص داده بود          . كنه

 شيرها رو امتحان كنه، بـه  ها وها و فيلاما تالش كرد مغز ميمون. مغز انسان هدر نداد  
اين اميد كه شايد يك موجود هوشمند ديگه پيدا كنه كه باهاش صحبت كنه، موجود               

ست و بهـش     هـ  هوشمندي كه بتونه براش شرح بده چه اتفاقي افتاده، بهش بگه كجـا            
  ».اطمينان بده براي هميشه از مريخ تبعيد نشده

 براي آشـنايي بـا      مافوق صوت ، به جز اين صداي      همن معتقدم هيچ حس بصري ندار     «
 روي مـريخ    جـا   اونشـايد   . هي نـدار  ا  هس ديگـ  حـ محيط و شـرايط پيرامـونش خيلـي         

.  زيـاد حركـت نمـي كـرده        .ه صحبت كن  ي ديگه ي خودش و چيزها   تونسته با گونه  مي
  ».ههاي متعدد نيازي نداربه حس.  دشمنان زيادي هم نداشتهاحتماالً

  ».شه بهش گفت حيوون كه نميقدر باهوشهاون. باهوشه«: وودز گفت
  .گيلمر سر تكان داد

ي نژاديه كه   شايد بازمانده . ي ما انسان باشه   شايد درست به اندازه   . حق با توست  «:گفت
  ».كردهزماني به مريخ حكومت مي

  .سيگار را از دهانش بيرون آورد و با خشونت روي زمين انداخت
شـايد  . ايد من و تو هرگز نفهمـيم      زني چيه؟ ش  ي حدس و گمانه   فايده. به درك «:گفت

  »...نسل بشر هرگز نفهمه
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اكسيد كربن را برداشت و شروع كرد به هل دادنـش بـه             ي دي دست دراز كرد و جعبه    
  .طرف قفس
  »و بكني؟ رخواهي اين كار ميدكتر مجبوري بكشيش؟ واقعاً«: وودز گفت

  .گيلمر جعبه را وحشيانه به طرف او هل داد
اگر اين ماجرا كه توپ پشمي چهـار تـا مـرد تـوي            . ه مجبورم بكشم  البته ك «: فرياد زد 

سفينه و تمام حيووناي امروز رو كشته، به بيرون درز كنه چـي؟ اگـر بقيـه رو ديوونـه                   
 عمومي غيرممكنش افكار. ها سفري به مريخ در كار نخواهد بودكنه چي؟ ديگه تا سال

كنن كه ديگـه كـسي نتونـه         مي عي ديگه بره، قوانيني وض    و وقتي يك سفينه   . كنهمي
  ». آماده بشنمافوق صوتشن براي اثرات توپ پشمي بياره و مجبور مي

  .به طرف بشكه برگشت و دوباره آن را هل داد
و  ر تـو ايـن   . كلي با هم آبجو خورديم    .. وودز من و تو مدت زيادي دوست بوديم       «:گفت

  »كني جك، مگه نه؟منتشر نمي
  .پايش را دراز كرد

  ».كشمته اين كارو بكني، مياگ«: گفت
تونـست زنـدگي روي     نمـي . توپ پشمي مرده  . نه، فقط يك داستان ساده    «: جك گفت 

  ».زمين رو تحمل كنه
 با فركـانس    مافوق صوت دونيم كه   من و تو مي   . اين يك چيز ديگه است    «: گيلمر گفت 

كنتـرلش  شه تـوي اتمـسفر      دونيم مي مي. ها رو ديوونه كنه   تونه انسان ميليون مي  سي
سازي دنيا بـا همچـون      هاي اسلحه فكر كن كارخونه  .  تا فواصل خيلي زياد    كرد، احتماالً 

  ». ما طريقشايد هم يك روز بفهمن، ولي نه از !تونن بكننا كه نميهاي چه كاراسلحه
. نـذار تـوپ پـشمي بيـشتر زجـرت بـده           . زود بـاش  . زود بـاش  «: ووزد به تلخي گفـت    

فقط يك راه داره كه از اين جا نجـات پيـدا            . روز انداختنش ها به اين    نانسا. شنيديش
  ».كردتونست به خاطر مردن ازت تشكر ميكنه، اگه مي

  .ه گذاشتكگيلمر دستانش را دوباره روي بش
  .ي اكسپرس را گرفتشماره. وودز به سوي تلفن دست دراز كرد

شتناك و  ي وحـ  ي بچگانـه را بـشنود، آن گريـه        توانـست صـداي گريـه     در ذهنش مـي   
ي فالكت و دوري از خانه، حيووان كوچك و در خـود فـرو              صداي تنهايي را، آن ناله    بي
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ها ميان غريبه  مايلي دزديده شده بود،نميليو ي پنجاه اش در فاصله   كه از خانه   اي  رفته
كرد، توجهي كه كسي    ي كوچكي كه براي جلب توجه گريه مي       ديدهبود، حيوان آسيب  

  .به او نداشت
 جك«: گزارشگر گفت . »ديلي اكسپرس «: ، اپراتور شب گفت   ]22[ ي بيل كارسون  صدا
توپ پشمي همين . ي فردا صبح گيرت بياد امشب شايد يك چيزي واسه نسخه .مهست

 بـا خـودش آورده بـود،        “4سالم بر مـريخ     ”بله توپ پشمي، اون حيووني كه       . االن مرد 
  ».همون راسكال كوچولو نتونست تحملش كنه

  . ش گيلمر شير را باز كرد و جك صداي هيس را شنيدپشت سر
ن كوچيـك از تنهـايي      وتوني بگي اون حيو   مي. ايكردم تو فرشته  بيل، فكر مي  «: گفت

كرد، خودشه، بايـد يـك داسـتان اشـكي          مرد، آره خودشه، داشت واسه مريخ گريه مي       
  ».ها بديدرست و حسابي به بچه

  
  :ها نوشت يپ

 
[1] Hello Mars IV 
[2] Thomas Delvaney 
[3] Jerry Cooper 
[4] Andy Smith 
[5] Jimmy Watson 
[6] Elmer Paine 
[7] Jack Woods 
[8] Express 
[9] Stephen Gilmer 
[10] Gary Henderson 
[11] Don Buckley 

[12] Spaceways 
[13] Jimmy Andrews 
[14] Moon Derby five 
[15] Winters 
[16] Lathrop 
[17] Pop Anderson 
[18] Eddie Riggs 
[19] Nero 
[20] Percy 
[21] Appleman 
[22] Bill Carson 

  



 

 



 

  

 

      
   پــــانــــــــــــچ  

  
  

  فردريك پول
  فرزين سوري: برگردان

  
  

 گذاشـت،  پاي بافي   خانهي  جلو سنگفرشي  روي  وقت و بود قدش فوت هفتي  باال يارو
. شـد  بـد «: گفتي  ناراحت با. برخاست هوا به خاك و گرد و برداشت ترك ها آن ازي  يك

  »...كن صبر. خواهم يم معذرتي خيل
 تـشخيص  بالفاصله را اش كننده مالقات چون. كند صبر شد يم هم خوشحال ]1[ي  باف

 تقريباً حاال. بود جا همان باز بعد لحظه يك و شد ناپديد و زديي سوسو طرف. بود داده
ي مهـارت  شـدن  پديـدار در  «. زد پلـك  اش يصـورت  چـشمان  آن با. دهم دو و فوت پنج

 دوسـت  يـد؟ هد يمـ  زهاجا. كنم يم جبراني  ول«. كرد يمي  خواه معذرت داشت» .ندارم
 اسـم  سـاده؟ ي  ويروسـ ي  هـا  يبيمار درمان بدانيد؟ را عناصر ماهيت تغيير اسرار داريد
 مـد ي    توسـعه ي    برنامـه  در شده تضمين سهام قيمت افزايش باي  سهام شركت دوازده

  »زمين؟ تان، سيارهي برا ما نظر
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 ،بگيرد خود بهي  معمولي    چهره كرد يمي  سع شدت به و بود گرفته را خودش هكي  باف
: گفـت  و جلو آورد  را دستشي  خوشحال با. خواهد يم را سود پري  ها سهام ليست گفت

 با دادن دست مثل فشرد؛ و پذيرفت را آن كنجكاوانهي  فضاي آدم» .]2 [بافي ريتونش«
  .بود سايه يك

 حق از .است خوب هميني ول نيست، ام يواقع اسم. كنيد يمصدا] 3 [لطفاً پانچ«: گفت
 خـدمتتان  مداد. دارد را عروسك حكم بيشتر بينيد يم من از كه همي  تصوير اين نگذريم
  .نوشت بود نديده عمرش بهي باف كه راي شركت دوازده اسم كنانغژغژ و »هست؟

 بـه ي  چيـز  هـا  يفضايي  وقت دانست يمي  باف. نداشت وجودي  مشكل ترين كوچك البته و
 داده هـا  انـسان  به چيزها چه ببين. بود پول پري  بانكي  ها حساب اش يمعن بدهند، آدم

 زا تشعـشع  غيـر  فلـز  نيمه عناصر از حاصلي  انرژ نور، سرعت مافوقي  ها سفينه.. .بودند
 كـامالً  فلـزات  از شده ساخته تجهيزات و صنايع و قدرت پر يها سالح سيليكون، مثل

ي كي سوار فضا وسطي جاي يك االن كلنل، زنش،ي   عمه برادر شوهر ي  حت. پذير انعطاف
  .بود ها يفضايي ها نقشه اساس بر شده ساخته مسلح فوقي ها سفينه آن از
 اش يتجـار  معـامالت ي    واسـطه  به و داخل شود جيم تر سريع كرد فكر خودش باي  باف

 كـرد  فكر خودش با. كرد دعوت سيبش باغ از بازديد به را پانچ عوضشي  ول بزند، زنگ
 كنـار  گذرانـدن  دقيقـه  هر. ببرد بودني  ايفض همراه لحظه هر از را استفاده كمال بايد
 يوسـانه أم» .بـرم  يمـ  لـذت  شدت به هايتان سيب از«. داشت ارزش دالر هزار ده ها اين

 برنامـه  امـروز ي  بـرا  دوسـتانتان  از نفر چند و شما كه اين نه مگري  ول«: كه كرد اضافه
  ».گفت من به] 4 [ونزل سناتور كه بودي چيز اين حداقل يا ايد؟ چيده

 وجـود ي  فـضاي ي    دربـاره  كـه ي  ا نكته» .بله نه؟ گفته، برايت عزيز] 5 [والت! البته هاو«
 آمدنـد،  زمين بهي  وقت. كنندي  فضول ها آدم كاري  تو داشتند دوست كه بود اين داشت
ي  اجـازه  خواسـتند،  يمـ  عوضـش  كه هم چيزي تنها و. كنند كمك خواهند يم گفتند
 هم ونزل بودند؛ مهربان قدر اين كه بود لطفشان نظر. بود ها انسان روش و راهي    مطالعه
 داريـم «. بـود  فرسـتاده  او سـراغ  راست يك راي  فضاي اين كه بود درستي  خيل كارش

 كـه ] 7 [چـاك . هـا  بچه از تا چند و من ،]6 [اگ ليتل دري  وحش اردك شكار رويم يم
  »...]9 [پادره و ،يمل بانك معاون] 8 [جر و باشد، شهردار
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 يك» .كنيد يم شليكي  وحشي  ها اردك به چطور ببينم خواهم يم! ايول«: زد داد پانچ
 پوشـيده ي  رنگـ ي  طاليـ ي    برجـسته  خطوط از كه كشيد بيرون ديجيتالي  ردياب جهاز
: گفـت  پـانچ . كنـد  مـشخص  را اگ ليتـل ي  نـشان  بـرايش  خواسـت ي  باف از و بود شده

» .مـانم ب حركـت  حـال  در ماشـين  يـك ي  تـو  كـه  كـنم  تمركـز ي  قـدر  آن توانم ينم«
 مايـل  شـما  اگـر  البتـه  كـنم،  مالقاتتـان  جـا  آن توانم يمي  ول«. زد يم پلك زده حسرت
  »...باشيد

 دقيقـاً  وسـواس  بـا  نقـشه ي  رو را مكـان  و» !خـواهم  يمـ  حتماً! آقا خواهم يم كه بله«
 مختصات به راي  طالي خطوط كردند، يم حركت سكوت در پانچي  ها لب. كرد مشخص
 يك سواري  بافي  ها رفيقي    بقيه كه آن از قبل و كرد، يم لتبدي فضا-زماني  مغناطيس
  .بود شده ناپديد بپاشند، اطراف به ماسه گل و برانند پاركينگ مسيري تو استيشن

ي حينـ  دور، از را شان ييك قبالً پادره. بودند گرفته قرار تاثير تحتي  حساب هايش رفيق
 هـيچ ي  ول. بود ديده كرد، يمي  نقاش] 10 [سنتر راكفلر در سوار اسكيت عده يك از كه

  . نداشتندي برخورد تر نزديك آن از كدامشان
  » !يشانس عجب! خداي ا«
   »؟يبافي گرفت پيشرفته فوق سري  گيره يك ازش«
   »؟يعال فوقي مارتيني  تهيه دستور شايدم يا«
 اوه،.. .يبـرا  تـازه  راه تـا  شش بندم يم شرط. هاست حرف اين از تر كلكي  باف رفقا، نه«

  » .پادره ببخشيد
 آني  ديـد . دلبازنـد  و دسـت  انتظاربيش از حد     ها يفضاي اين ،يباف ها خودمانيمي  ول«

  »نه؟ يا ماسيد بهت همي چيز پانچ اين از ساختند؟ مصري تو كهي سد
 بودنـد،  گرفته زانوهايشان بين محكم را هايشان شاتگان و راندند يم كهي  حين همي  باف

 را سـيگارها . يلعنت«: كه آمد دري  آرام به. انداخت يم بهشان سفيه اندر عاقلي  ها نگاه
  » .داريد نگه دقيقه كي] 11 [جي بلوي نهارخور بغل. رفت يادم

  .طور همين هم تلفن ي باجه. بود پاركينگ ديد از خارجي ج بلو اتوماتيك سيگارفروش
. شـد  يم شريك هايش رفيق با را چيز همه بايد كه بود حيفي  خيل كرد فكر خودش با
ي   همـه . رسـيد  يمـ  همـه  بـه  نبـود،  مهم. داشت را سودش پري  ها سهامي  طرف ازي  ول

 و داشـتند  را خودشـان  سـوز  سـيليكون ي فـضاي ي هـا  سـفينه  ديگـر  زمـين ي هـا  ملـت 
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  ترجمه- تخيلي علمي

 يـك  هـا  يفضاي كمك با. دادند يم مانور سرش آن تا منظومه سر اين از هايشان ناوگان
. بـود  كـرده  كـشف ] 12 [كاليـستو  دررا   ومراديـ  معـدن  يك ،يآمريكايي  اكتشاف گروه

 از پـر  اسـتخر  يك هم ها يشورو. داشتد عطارد در را خودشان الماس كوه ها يونزوئالي
 هـم ي  ا عـده  يك. بودند شده صاحب زهره جنوب قطب نزديك را پنيسيلين ترين يغن
ي وقتـ ] 13 [پـارك  اسـتيپلچس  در يكنـ  پـاره  بليـت . بودنـد  برده سودي  كل وسط اين

 يـك  طـرح  زنـد،  يمـ  باال ها جتي  هوا فشار با ها خانم دامن چطور داد توضيح انبرايش
 حـق  فقـط  حـاال  كـه  بـود  شـده  نـصيبش  زدن بـاال  ضدي    پيشرفته فوقي    گيره جور

 ال در »بـده  نشاني  صندل جا «يك. كرد يم نصيبش دالر ميليون يك ماهيانه امتيازش
 اروپـا ي  جهـان ي    ملكـه  بهـشان،  ها يفضاي از تا سهي  صندل دادن نشان سر] 14 [اسكاال

 حـاال  و بودند دادهي  درد بدوني    ساده چشم رنگ فرمول بهش لطفش اين عوض. شد
 كـرده  روشني  آب خانمي  زيباي سالني  تو را هاشان چشم ميالني  ها زن درصد نه و نود

  .بودند
 دان آمده يدوري  خيلي    سياره از گفتند يم. كنند كمك خواستند يم ها فقط  يفضاي اين
ي كل گفتند يم. كنيم شروع راي  فضاگرد كنند كمك ما به خواستند بودند تنها چون و

 هـا  آن و. برسـد  پايان به هم كشورها بين جنگ و فقر كند يم كمك و داد خواهد حال
 تمـام  احتـرام،  و شرم با. ماندند ينم تنها ها ستاره بيني  خالي  فضاي  تو سفر حين هم

 ترتيـب،  بـدين  و داشـت  ارزش هـا  تريليون كدامشان هر كه كردند يم برمال راي  رازهاي
  .بود شدهي فراوان عصر وارد طال در غرق بشريت

 و پـادره  ،]15 [بـاد  جـر،  چـاك،  وقتم، خوش ديدارتان از«: بود جا آن ها آن از قبل پانچ
ـ . كنـد  شـركت  تفريحتـان  در غريبه يك داديد اجازه كه اين از ممنون! البتهي  باف ي ول
  ».دارم وقت دقيقه يازده فقط من سفانهأمت

 بـا  پـانچ . كشيدند هم در را ابروهاشاني  باف سمت بهي  نگران با همه دقيقه؟ يازده فقط
 برايتـان  شـايد . مكـن  تقـديمتان ي  يادگار يك بدهيد اجازه اگر«: گفت مشتاقي  صداي
 بـا  كريـسكو ي    پيمانه يك در دقيقه نه راي  معمول نمك گرم سه اگر بدانيد باشد جالب
 بين ازي  اثر كمترين بدون را ها زگيل بدهيد، حرارت ما سيليكونيي  راكتورهاي    هشعل

  » .برد خواهد
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 راي  تعـاون  شـركت  يـك  طـرح  هايـشان  ذهـن  در كـه   يحـال  در نوشتند، تند تند همه
 بـا  زمـان  هم كوچكي    نقطه تا چند كهي  جاي آن كرد؛ اشاره اسكله به پانچ ريختند، يم

 خواهيـد  يم كه نيستندي  ا يوحشي  ها اردك همان ها آن«. تندرف يم پايين و باال امواج
  »كنيد؟ شليك بهشان

 تغييـر  آن كـردم؟  يمـ  فكري  چي  دان يم. هستند خودشان آره،«: داد جواب مكدري  باف
  »...كردم يم فكر داشتم.. .يگفت كه بود عناصر ماهيت

 معاينـه  بـه  كـرد  عشرو و »كشيد؟ يم را ها پرنده باهاشان كهي  هاي اسلحه هم ها اين و«
. اسـت ي  داشتن دوستي  خيلي  خيل«. اش نقره تزيينات آن با پادرهي  قديم دولول كردن

  »كنيد؟ شليك شود يم
 را كـار  ايـن  االن. نـه  حـاال  نـه، « :گفـت  گرفتـه  قرار اهانت مورد كرد يم حس كهي  باف
  »...ماهيت تغيير آن ،يراست. كنيم ينم
 اسـلحه  و كـرد  نگاهشان ماليمي  صورت انچشم آن باي  فضاي» .است سحرانگيز خيلي«
  .داد پس را
 اعـالم ي  عمـوم  طـور  بـه  هنـوز  كـنم  فكر كه بگويم برايتان راي  چيز خواهم يم خب«

 در واقـع  در! بـود  خـواهيم  شـما  كنـار  جـسماً  يزود بـه  مـا ! غافلگيري يك. ايم نكرده
  »!ينزديك

 ايـن  بـه ي  ا اشاره هيچ. ندكرد نگاه او به هم ها آن و هايش رفيق بهي  باف »؟ينزديك در«
 وحـشيانه،  او. رود يمـ  دارد پـانچ  رفـت  يادشان تقريباٌ و بود نشده ها روزنامه در موضوع

. نزديـك  نـسبتاً  ترديـد  بدون«. داد تكان سر بزند، سوسو كه يخرابي  مهتاب المپ مثل
 آن از تـصوير  يـك  ايـن  كـه  مـن ي  واقع بدن. هستيم نزديك مايل ميليون صدها شايد
 نزديـك  پلوتـو  مـدار  بـه  كـه  اسـت  پيمايمـان  ستارهي  ها سفينه ازي  يك در االن است،

 بـا  تمـرين  مـشغول  جـا  آن االن كاستاريكا وي  شيل و نيوزيلند و آمريكا ناوگان. شود يم
ي فيزيك شكل به بار اوليني براي زود به ما و هستند شان يسيليكوني    اشعهي  ها سالح

ـ «: كـه  كـرد  اضافهي  ناراحت اب و» .كرد خواهيم برقرار ارتباط باهاشان  شـش  فقـط ي  ول
  ».ماندهي باق دقيقه

  .بودبرگشته ي بافصداي » ...يكرد اشاره قبالٌ كه ماهيت تغيير رمز آن«
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  ترجمه- تخيلي علمي

 شود مي محسوب شباهت جور يك ببينم؟ را كردنتان شليك لطفاً شود يم«: گفت پانچ
  ».شما و ما بين

  »كنيد؟ يم شكار هم شما رمگ اوه،«: پرسيد پادره
 دوستي  خيل هم را هماني  ول. داريم كمي  خيلي  باز ما«: داد جواب محجوبانهي  ايفض

  »دهيد؟ ينم نشان من به را خودتان روش. داريم
 از بـر  زگيـل  فرمـول  يك و سود پر سهام تا دوازده اسم فقط گرفتن. كرد ترش روي  باف

 ؟نبـود  ضـايع  بودنـد  كـرده  عرضـه  فـضاپيما  ساختن روش و سالح و ثروت كه يكسان
 بـه  مـا «. شـد  تـر  خـشن  داشـت،  را قـصدش  كهي  چيز ازي  كم صدايش ».توانيم ينم«

  ».كنيم ينم شليك نكنند پرواز تا ها پرنده
ـ ! مـا  بـين  ديگري  شباهت«: گفت بود آمده بند نفسشي  خوشحال از كه پانچ  حـاال ي  ول
  » .شوم آمادهي غافلگير.. .چيز.. .يبرا تا ناوگانمان به برگردم بايد ديگر
  » .كنيم ينم شليك نكنند پرواز تا ها پرنده به هم ما«. گرفت لرزيدن شمعي  علهش مثل
  .شد ناپديد و گفت را اين

  
  :ها نوشت  يپ

 
[1] Buffie 
[2] Chariton Buffie  
[3] Punch 
[4] Wenzel 
[5] Walt 
[6] Little Egg 
[7] Chuck 
[8] Jer 

[9] Padre 
[10] Rockefeller Center 
[11] Blue Jay 
[12] Callisto 
[13] Steeplechase Park 
[14] La Scala 
[15] Bud 

    



 

  



 

  

 

      
   در پشت پرده  

  
  

  گرترود باروز بنت
  كاتارينا ورزي: برگردان

  
  

به عنوان ) 1948، مرگ 1883تولد  (]1[گرترود باروز بنت  :اشاره
تخيلي كه آثارش به صورت جدي و  ي فانتزي و علمي نخستين زن نويسنده

گذار فانتزي تيره شهرت  هشدند، و نيز به عنوان پاي ترده منتشر ميگس
ترين  او بزرگ«:  منتقد ادبي گفته است]2[سام موسكوويتز . داشت

مور . ال.  در حد فاصل ميان مري شلي و سيتخيلي ي زن علمي نويسنده
 داستان 12( كم بوده حالي است كه تعداد آثار بنت نسبتاً اين در» .است

  .اند   نوشته شده1923تا 1917  زمانيي و در محدوده)  رمانكوتاه و
انگيز توماس   شگفتي تجربه« عنوان باخانم بنت نخستين داستان خود را 

فرستاد، كه در  ]4[ آرگوسي ي  در هفده سالگي براي نشريه]3[» دونبار
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 اما نويسندگي را به صورت جدي زماني ؛ منتشر شد1904 س ماري شماره
كه مرگ همسر و چند سال بعد پدر، و رسيدگي به فرزند آغاز كرد 

  . او را نيازمند درآمد افزون نمودش،خردسال و پرستاري مادر بيمار
توان  البته مي. ر گرفته استشود بنت از چه كساني تأثي ها قيد نمي در مقاله

هاي  داستانخصوص ه ولز و ب. جي. اچ ،ورنژول به راحتي عناصري از 
از سوي . ختي ادگار آلن پو را در آثارش تشخيص دادشنا  روانوحشت

، كه هر دو از نويسندگان مؤثر ]5[الوكرفت و آبراهام مريت . پي .ديگر، اچ
شوند، از سبك   محسوب ميفانتزي وحشتخصوص ه در فانتزي مدرن، ب

اين تقليد چنان قوي بود كه . كردند ي بنت پيروي مي هاي اوليه نوشته
 را كه نام ]6[ن و منتقدان نام فرانسيس استيونز بسياري از خوانندگا

اين . پنداشتند  مستعار مريت ميهاي مستعار بنت بود، به عنوان يكي از نام
 با نام 1952 در سال ]7[» قلعه ترس«تازه با تجديد چاپ رمان  تفاهمؤس

 از بين ]8[دست لويد آرتور اشباخ ه گرترود باروز بنت و زندگينامه وي ب
  .رفت

گذاشت  سوي ديگر، الوكرفت چنان به اين نويسنده و آثارش احترام مياز 
ترين  ترين و جذاب يكي از عجيب« را به عنوان ]9[» !تعلق گرفته«كه رمان 

، نقد كرده »كه در عمرتان مطالعه خواهيد نمودعلمي هاي فانتزي  رمان
  .است

انا و روان قابل تذكر است كه نه تنها نثر بنت براي خوانندگان امروزي خو
ي كلمات و  باشد، بلكه او با وجود تمام نكردن دبيرستان از گنجينه مي

  .علمي قابل توجهي برخوردار بوده است اطالعات علمي و شبه
او بعد از . داند  باز هم داستان نوشت، كسي نمي1923اگر بنت بعد از سال 

و به كار  از مينياپوليس به كاليفرنيا نقل مكان كرد 1920مرگ مادرش در 
به داليل نامشخصي، ميان او و . ي خود به عنوان منشي ادامه داد روزانه

خاطر ه دخترش فاصله افتاد؛ به طوري كه محققان سال مرگ او را ب
اما . كردند  تصور مي1939اي كه به دختر خود نوشته بود،  آخرين نامه

                       . است1948گواهي فوتي كه بعدها يافت شد، به تاريخ 
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  ترجمه-  وحشت

 نور كم يورود اله از من و درآمد، صدا به در زنگ كه بود گذشته شب هن ساعت از
 نانياطم ام كننده ديبازد تيهو از تا گشودم بند بسته شب با را در نخست و گذشتم

 را ]10[ كوئنتين رالف دوستمان ي چهره داشتم، ديام كه طور همان چون،. كنم دايپ
 در به بودم مجبور. شد وارد يزييپا تندباد وزش به همراه او و ردمك باز را ريزنج دم،يد
  .ببندم باد مقابل در را آن تا دهم هيتك

: گفت و ديخند ياخالق خوش با داشت، يبرم را ييرو پالتو و كاله كه كوئنتين
 از ،يبد ورود اجازه كه نيا از قبل كردم يم فكر. يمحتاط ياديز تو ،]11[ وسالسانت«

  »!يبخوا هم بورع رمز من
  ».هست دزد جا همه و افتاده تنها و  تك ساختمون نيا. بود محتاط ديبا« :دادم پاسخ

 قبر اون مثالً. ببره خودش با رو تو يها گنج بتونه كه باشه يكليه يقو يليخ زدد ديبا«
  »؟يگفت يم يچ بهش ،يسنگ

 كه يينوبا و داخلش يمطال ي محفظه پس اما. درسته. حسن يبن يسنگ تابوت«
 كنه يسع و بكنه رو گنج اون طمع ديشا هوشمند و عاقل دزد هي ؟يچ دهيخواب درش
  »؟يستين موافق.. .رهيبگ من از و راون
 كه ننداز ادمي! زن اون«. داد خودش به يمصنوع يا لرزه و ديخند دوباره فقط رالف
  »!بوده زن ه ييروز وحشتناك ي دهيخشك رنگ يا قهوه ييايموم اون

 و نرم خودش روزگار در من ي چارهيب ]12[ ينارن خانم شاهزاده شك بدون. ودب اما«
 اهيس شب يها ستاره چون ييها چشم و نمناك و سرخ لبان با يموجود بود، جذاب
. دندينام يم »منزل ساز ترانه« را او بشود، ]13[ ييايرياوس ميظتان كه آن از قبل. يمصر
 سيبئاتر كه گفتم. ايب باال ي طبقه به من با. داشتم نگه سرد هال نيا يتو رو تو اما

  »ست؟ين جا نيا امشب ]14[
 يخداحافظ ازش تونم ينم پس«. بود آشكارا يدينوم و تعجب از يحاك لحنش »جدا؟«

 ريمد عنوان به رو ]15[ ساندرسون يجا قراره د؟ينرس بهت من ادداشتي مگه كنم؟
  ».فتميب راه صبح فردا ديبا و رم،يبگ كاگويش تو فروش

 اومده شيپ يفرصت سيبئاتر يبرا اما د،يرس ما دست به ادداشتي بله،. گم يم كيتبر«
 بود، شدن آماده يبرا يكم فرصت. كنه سفر جنوب به هاش دوست از چندتا با كه بود
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 به يزييپا يهوا نيا. بره كردم قشيتشو من و نبود، خوب چندان اواخر نيا حالش اما
  ».نمناكه و سرد شدت

  »رفته؟ ييايدر... سفر به«
 و بودم نشسته نشمينش اتاق تو. رفت ظهر از بعد نيهم. رفته يطوالن سفر هي به«

 فكر يچ درباره گم يم تيبرا جا همون ست،ين يا لهأمس اگه و كردم، يم فكر داشتم
  ».كردم يم

 قدر نيا بود نكرده فكر ديشا. بود متعجب لحنش اما ».لتهيم يطور هر«: گفت
 با حتا بشوم، كيشر يكس با احساسات نيا در بخواهم كه نيا اي و باشم، ياحساسات
 ييتنها احساس ي بايد خيل]16[  يب بدون«: داد ادامه او. خودش مانند يخوب دوست

  ».يبكن
 زيچ همه امشب، از بعد اما«. ميرفت يم باال كيتار يها پله از ميداشت گريد ».يكم هي«
  »فروختم؟ ور خونه يدونست يم. كنه يم رييتغ
 يها كوزه يبرا شتريب يفضا با يبهتر يجا. يكرد رونيح رو من امشب رمرد،يپ! نه«

  »؟يكرد دايپ قبرهات سنگ و اشك
 و ]17[ كيكُپت يها نهيگنج ي  مجموعه به مضحك يا اشاره منظورش دادم يم احتمال

 و يجوان اب يمرد يبرا اما بودم، كرده هيته گران ييبها به را ها آن. باشد من يمصر
  .بودند زباله فقط كوئنتين اتياخالق

 و فام سرخ نور به راهرو يسرد و يكيتار از ورود .كردم باز را همسرم منينش اتاق در
 .رمنتظرهيغ يبادها و سوز از پر و بود كهنه اي خانه نيا اما. بود نديخوشا آن يگرما
 نيچ مرتب اتاق يوس آن نيسنگ ينمد ي پرده كه بود ديشد يسوز اتاق نيا در حتا
 كه نبود يا اندازه به هرگز حركتش اما. رها فام سرخ يبادبان همانند انداخت، يم شكم و

  .كند انينما را سرش پشت
 داشت، قرار همسرم شيآرا زيم يجلو كه يفيظر و كوچك يصندل يرو من دوست
 اما د،منزجرن آن از مردها و دارند دوست ها زن كه بود ها يصندل نوع آن از. نشست

. داشت سان گربه ميبگو است بهتر ديشا اي زنانه، يحالت كلشيه و قد وجود با كوئنتين
 و بايز يا چهره با بود، بور مو و بلند قد .كرد يم حركت ظرافت با گربه، كي همانند
 كر يگهگاه زين و ت؛داش را جوانان پاك تيجذاب. حاضر شهيهم يا خنده و فرم خوش
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  .را اه آن يجا يب يراست و
 در ذهنش كاش يا كردم  آرزو كردم، يم نظاره را او يآسودگ و ظرافت كه طور همان
  .كرد يم درك بهتر يليخ را من وقت آن. بود كيشر بدنش يچابك
 به واقع در. كردم دايپ ام مجموعه يبرا ييجا واقعاً«: گفتم و نشستم شيكينزد در

 ها دالل دست به است قرار شا همه ،ميتانظ يسنگ تابوت همان م،قل ك يياستثنا
 كه نهيا تيواقع ز،يعز كوئنتين«: دادم ادامه شيناباور و تعجب حالت دنيد با ».بره
 ،خوب يليخ دار مجموعه كي من. دادم انجام سمونيبئاتر به نسبت يبزرگ يعدالت يب

 يتوجه از من، “يقبرها سنگ و اشك يها كوزه” واقع در. بودم توجه يب يهمسر اما
 تنها رو من سياترئب بله، .شد يم متمركز يا گهيد يجا بر بود بهتر كه دنبر لذت

 ملحق بهش كنم، يدگيرس هم آخر لهأمس چند به كه نيهم دارم قصد اما گذاشته،
 يباق نفر سه ما از كدوم چيه كم دست. يكن يم ترك رو ما يدار خودت هم تو و. بشم
  ».بشه يگريد يدوست دلتنگ كه مونه ينم
 مطالب نيا دنيشن از قسم خدا به اما،. يشد زيانگ شگفت امشب واقعاً تو ،وسسانتال«

 تو كه نيا اما. نبود گله اهل هم سيبئاتر و نداشتم، دخالت حق من! ستمين ناراحت
 تمام باًيتقر و كرد يم يزندگ نيگذاشت خونه رو اسمش كه ييتنها بزرگ انبار نيچن

  »...ستيبا يم بود، افتاده دور هم شها دوست از و كرد، يم خودش هم رو كارش
 ما سيبئاتر ييبايز و يجوان به يزن يبرا«: گفتم و كردم قطع را حرفش يآرام به
 ستيبا يم. آمد باالخره يداريب بودم، كور هم اگر اما. سخت يليخ بود، سخت يليخ

 نيب م،يبود من و خودش فقط. بود يعال. يديد يم رو صورتش د،يشن رو خبر يوقت
 “وحشت تاالر” رو اسمش كه ياتاق اون وسط من، يقبرها سنگ و اشك يها كوزه

 كنار. نيدار مضحك يها واژه يبرا يخاص استعداد دوتاتون، هر شما،. بود گذاشته
 ن،يريز ي هيپا سه يرو بر. ميبود ستادهيا حسن يبن گورستان ميعظ يسنگ تابوت

 در قرن همه نيا مدت به ييايرياوس ميتانظ كه داشت قرار يدرون يمطال ي محفظه
 ريتصو همانند درخشان، خطوط با با،يز يئيش ،يشناس يم را ظاهرش. بود خفته آن
  ».نيزر يبانو كي لبخندزنان و فيظر
 مهيند ،يباستان ساز ترانه كه دادم نشون سيبئاتر به و كردم بلند رو محفظه در بعد«

 سيبئاتر يدون يم هم تو. است يخال محفظه و نخفته آن در گريد ،]18[نوآم كهن
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 به. كنه يم حسادت گفت يم يشوخ به. اومد ينم خوشش من خانوم  شاهزاده از هرگز
 وقتي فقط– اي. كنه يم حسادت بود، دهيخشك و مرده بود سال هزار نيچند كه يزن

 يتمام س،يبئاتر او، به توانست يم كه چه اون با رو ميتانظ كه گفت يم –بود يعصبان
 صبور قدر آن ن،ينتئكو آه،. بودم دهيخر بده، بود فاقدشون كه رو يزندگ يها لذت
  ».ديشد تيعصبان زمان در فقط اما نباشه، مند گله كه نبود
 به ستين الزم گهيد زم،يعز همسر«: گفتم و دادم نشون بهش رو يخال ي محفظه پس
 رو اموالش و خودش مگر هست، اتاق اون يتو يزيچ هر. يكن حسادت ميتانظ
 داشتم، دوست من كه رو يزيچ اون. نداشتم رو خودش فروختن توان اما ختم،فرو
 رو بدنش. كردم نابودش پس. بشه ميسه درش اي باشه، داشته دينبا يا گهيد مرد چيه
 حاال، و. نداشته وجود هرگز كه انگار ندمش،وسوز. كردم تكه معطر يها پاره به
 تعلق تو به كردم، نام خانوم شاهزاده يفدا كه يدگيرس و دقت يتمام زم،يعز نيزتريعز

  ».داره
 از يوقت اما برگردوند، يرو محفظه از كنه، ينم باور رو هام گفته كه انگار سيبئاتر

 ز،يعز كوئنتين...شتريب نه و كمتر نه گفتم، كه هيهمون قاًيدق منظورم كه ديفهم نگاهم
  »!يديد يم رو صورتش ستيبا يم

 يليدل به من مهمان ».كنم تصورش تونم يم«: گفت يهكوتا نسبتاً خنده با كوئنتين
 و ديسف كوچك اتاق اطراف به مرتب و كرد، يم يناراحت احساس شتريب و شتريب

 امكرر او كه بود ييجا در زنانه كامالً و مجلل ي گوشه تنها كه كرد يم نگاه يفام سرخ
 و كيتار اتاق به و اتاق اطراف بهش؛ دينام يم »يگذاشت خانه را اسمش كه يانبار«

  .بود پرده پشت كه يسرد
 امشب ستيبا يم سانتالوس،«: گفت ادبانه، يب من تصور به و ،يناگهان يحالت با
 يجد و ريپ يدالگوهايه اون ريتصاو از يك ييبرا انگار. بكشن پرتره هي ازت يداد يم

 رو يياياسپان يها ياشراف همه اون كه بود كدموشون. يباش گرفته ژست نقاش اون
  »بود؟ دهيكش
 دبانهؤم داد، يم زجرم شهيهم مانند و يپنهان اش ناپخته و خام تيشخص كه آن با

 خاطر به ديبا كه طور همون پدرم،. باشه ]19[ زوئوالسك منظورت ديشا«: دادم پاسخ
 ؟يبر يزود به دينبا مگه... اام. بود اياسپان جنوب در ]20[  كوردووا متولد ،يباش داشته
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 رو خونم يچطور نيبب. بخور بمونيغا سيبئاتر يسالمت به شراب وانيل هي من با اول
 ]21[ الدويآمونت شراب نيا. كنم يم گرم وزه، يم هم جا نيا حتا كه يباد مقابل در

 بار و دن  يم پرورش رو انگورش كه ييها تاكستان همون از پدرم دوست كه است،
 كه نيا از قبل هم سيبئاتر. افتاده جا دنشيرس زمان از است ها سال و. فرستاده ارنيم

 مثل است، زنده چطور نيبب. اليمونت يقيحق شراب. دينوش ازش ها جام نيهم از بره
  ».شيورا در خون از يا جرقه و كهربا در آتش
  .افتاد كوئنتين صورت بر و گذشت انشيم از نور، كردم بلند را شراب پارچ

 ا؛ام. ستمين شناس شراب كه يدون يم دتخو ست؟ين ]22[ يشر جور هي! الدويآمونت«
  »...الدويآمونت
 بلور جام در عيما آتش چنان شد، رهيخ بودم داده او به كه يشراب به يا لحظه يبرا
 بشكه”. شناسمش يم كجا از اومد ادمي حاال«: گفت و شد باز اش چهره بعد. بود

  ]23[ »؟يخوند رو داستانش. “الدويآمونت
  ».دارم رخاط به ييزهايچ گمانم«
 ي بهانه به رو اعتمادش مورد دوست يكس. جذاب حال نيع در و هراسناك يتيروا«

 واريد دورش اتاق ي گوشه يتو و اندازه يم تله تو و بره يم نيرزميز به شراب دنيچش
 روم يليخ خوندمش، بودم نوجوون يوقت. كنه يم گورش هب زنده ،يفهم يم. سازه يم
 درك رو يذات تونستم ينم كه بود نيا خاطر به يدارمق كنم يم فكر. گذاشت ريثأت

. باشه انتقام از يوحشتناك حالت نيچن طالب كه –رو ييايتاليا ذات ه يحتا– بكنم
  »؟يبد حيتوض يتون يم. يهست ]24[ نيالت مهين خودت تو سانتالوس،

 باشد، ادب يب و خام نيچن توانست يم چگونه كوئنتين دميپرس يم خود از كه يحال در
 داره، ييايمزا يانتقام نيچن. يبكن درك يبتون هرگز نكنم فكر«: دادم پاسخ يآرام به
 ي قهيطر به ،كشتن فقط من نظر به اما. بود خواهد يطوالن مجرم شخص مرگ رايز

 كشتن به هرگز كنم، دايپ ييجو انتقام يبرا يليدل من اگه. است نارسا يزيانگ رقت
  ».بود خواهد رفتن دنبالشون به آرزوم. دم ينم تيكفا

  »مرگ؟ يورا تاي؛ چ«
 كه يطور همون داشتم شه؟ ينم نفرت كامل زيرستاخ نيا ايآ نه؟ كه چرا« :دميخند
  ».مردك يم ريتفس برات رو نيالت ذات ،يخواست ازم
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 شد باعث لحنت. يزن يم حرف يجد يدار كردم يم فكر لحظه هي تو، بر لعنت«
  »!بلرزم
 شكم يچطور پرده اون نيبب ن،يكوئنت. بود سوز خاطر هب كه نيا اي. درسته«: گفتم

  ».انداخته
 در يجلو در كه يفام سرخ نيسنگ ي پرده. كردند بيتعق را من نگاه شيها چشم
 باد كه يبادبان همانند داشت، يم بر قوس رونيب به مرتب بود زانيآو همسرم خواب اتاق
  .بوزد پشتشان باد كه ييها پرده همانند خورد، يم تكان و ديلرز يم افتاده آن در

 در شراب به و كرد برخورد من نگاه با دوباره د،يچرخ پرده يسو از كوئنتين نگاه
 شرابش بر كه يمرد همانند نه كرد، يخال و دينوش را جام ناگهان. افتاد دستش
 در را جامم من. طعم و عطر به توجه بدون اعتنا، بدون و سرعت با بلكه كند، قضاوت
  .كردم بلند بود، كرده فراموش كه يسالم
  .كردم يخال شتر،يب لذت با البته را، جامم هم من و ».ما سيبئاتر يسالمت به«: گفتم

 تعارف كه آن از قبل اما كرد، نگاه شيخال جام ته به ».سيبئاتر يسالمت به البته،«
  .شد بلند يصندل از بكنم، يگريد جام

  ».دمشيند كه سفمأمت بگو ،يسينو يم نامه يب به يوقت. برم ديبا من رمرد،يپ«
 چه امشب خونه. باشم كنارش در خودم برسه، بهش يا نامه كه نيا از قبل دوارميام«

  ».كنه يم حركت يچطور پرده نيبب ،كوئنتين. كشه يم نفس جا همه باد و سرده،
 بود، شده اتاق وارد يوقت. گذاشت پارچ كنار ينيس يرو را جامش ».يگ يم راست«

 خورده نيچ يدائم و نگران ياخم در صافش و فيظر ابروان اكنون اما زد، يم لبخند
 كه– من يها چشم با هرگز اما رفتند، يم سو آن و سو نيا به شيها چشم و بودند،

. هوز يم واريد نيا امتداد در داره يباد«: كرد اضافه. كردند ينم مالقات –بودند رهيخ
 شكم پرده كه البته و باشه سوز ديبا جا ن او اما. شه ينم احساس يسوز جا نيا. بهيعج
  ».اندازه  يم

  ».اندازه يم شكم كه البته بله،«: گفتم
  »است؟ گهيد در هي پرده اون پشت كه نيا اي«
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 باعث كرد، يم درك ظواهر از ياحمق هر كه يا هألمس بر اش شده حساب ياطالع يب
. دره هي جا اون كه البته بله،«: دمدا پاسخ او به حال، نيا با. بزنم لبخند ارياخت يب شد

  ».باز در هي
 شا يآزردگ باعث من راستسر و ساده يها پاسخ انگار. رفت هم در شتريب اخمش

  .شد يم
 و خسته امشب. زحمته برام هم اتاق از عبور حتا دارم، اآلن كه يحال با«: افزودم

 مثل تو به نسبت من قدرت گفت، بار هي سيبئاتر كه يطور همون. هستم فيضع
  »؟يبند يم برام رو در اون زم،يعز دوست. مرده هي مقابل در كودك هي قدرت

 تنها يخال ي خونه نيا يتو بهتره ديشا. ستين خوب حالت دونستم ينم. البتها، چر«
  »بمونم؟ شتيپ يمدت يخوا يم. ينمون

 كه نآ از قبل اما بود، پرده بر دستش. كرد عبور اتاق از زد، يم حرف كه طور همان
  .كرد متوقفش ميصدا بزند، كنار را آن بتواند
  »؟يدار رو در نيا بستن توان تو ايآ ،كوئنتين«: گفتم
 بيغر ديترد و شك و رتيح شدت از صورتش. كرد نگاه من يسو به شانه بر چانه
  .بود شده

  »ه؟يدر چه نه؟يسنگ قدر اون درش مگه ؟يشد بيعج يليخ امشب ه؟يچ منظورت«
  .ندادم يپاسخ

 پرده و برگشت سرعت به. ختنديگر من از خودش، ليم خالف بر انگار ش،يها شمچ
  .زد كنار را نيسنگ
 به را باد كه يباز يها پنجره با بود، كيتار و سرد همسرم خواب اتاق آن پشت در

  .كردند يم دعوت داخل
 بود، ميتانظ نيزر تابوت. بود ستادهيا درگاه داخل هيرو بدون مطال يتابوت ي  محفظه و

  .بود باتريز چارهيب ي دهيخشك ساز ترانه از ساكنش اما
 بسته اش  نهيس بر بودند، شده افت ييسنگ تابوت در كه يفيظر و بيعج جواهرات

 مقدس، چشم ،]26[ هروس و ]25[ هاتور سران – ميتانظ يآورها بخت. بودند شده
 او نهيبرس يهمگ دالن، پاك آور بخت ن،يسنگ سبزرنگ تخماق حتا و ستاده،يا يكبرا
 ريز در. بودند دهيآرم بود، ييايرياوس سيبئاتر اكنون و بود ام خانه يبانو يزمان كه
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 رنگ يا قهوه ي دهيخشك يكتان ينوارها همان در حركتش يب و ديسپ بدن ها، آن
 چسب به بود، شده ستينشد  مي سال هزاران اكنون كه يدستان كه بود، شده دهيچيپ
  .داشتند قرار ميتانظ بدن دور كه يينوارها ودند،ب كرده آغشته نيرز و

 دو. بود گرفته قرار ]27[ع ر نشان بالدار ي صفحه شيشانيپ ديسف تيشفاف يباال در
 ؛بودند شده مگ او رهيت يمو انيم در شيمصر يكبراها نيزر ي دهيچيپ هم در بدن
 زنده ما نفر سه هر گوشت از شتريب يليخ و بود زنده هنوز فشيظر ينرم كه ييمو

  .بود خواهد
 سيبئاتر به داشت تعلق ميتانظ به كه را چه آن هر و بودم سوگندم بنديپا من ،يآر

 دفن آن در كه بودم كرده ديق ام نامه تيوص در رايز را، شيسنگ تابوت حتا بودم، داده
  .شود

 سيبئاتر خاموش و باز يها چشم به و ستادهيا بود، كه ياحمق همان همانند كوئنتين
 در. شد محسوس بود، شراب در چه آن تا ستاديا. او و من سيبئاترد؛ بو شده رهيخ من
 با كه، يا كودكانه و بيعج رتيح حالت چنان با اما د،يچرخ من يسو به موقع آن

  .دميخند و دميخند مهمان، ك ييبرا الزم احترام وجود
 نبود يزيچمن  يبرا درد نيا اما كردم، يم احساس را دهنده اخطار يها تنش زين من
 و او از كهرا  چه آن هر ،ها ن  آ در كه يعبارات .ختيبرانگ مرا كه او زجر بر يزانيم جز

 ي جهينت به را مضحكه گونه نيا به و گفتم، او به ،زدم يم حدس و دانستم يم سيبئاتر
  .رساندم خود
 مرگ. دريبم يآسان نيا به كوئنتين قدرت و يجوان با يمرد نداشتم انتظار هرگز اما

  .بود دهيكش طول شتريب فشيظر بدن با سيبئاتر
 همان در بلكه رد،يبگ را من ي خنده يجلو و كند عبور اتاق از نبود قادر حتا كوئنتين

 مطال ي محفظه يپا يجلو يكم مدت در و افتاد، و داد دست از را تعادلش اول قدم
  .بود گرفته قرار
 حركتش يب و سرد يها چشم. ديد را نيا سيبئاتر. نداشت را من قدرت حال، هر به

 هم در كلشيه خوش بدن بود، افتاده نيزم بر جوان مرد چگونه. دنديد را زيچ همه
 جوشان گيد در دوباره جسمش كه آن تا استفاده نوع هربراي  دهيفا يب بود، دهيچيپ
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 را دردها همان بودم، دهينوش را معجون همان كه من، كه يحال در فتد،يبه يزتج
  .داشتم تمسخر نفس و بودم ستادهيا اما دميكش يم

 ها آن دو هر به سالم در و ختمير خوب ييواوكرد شراب آن از يگريد جام خندان پس
  .كردم شا يخال و بلند
 ازش بارها قبالٌ كه بود نيا فكرت اما در، كدام يديپرس يم تو ،كوئنتين«: زدم اديفر

 و زيعز دوست اما. شته باشمدا اطالع تو.. .يماجرا ...از من يديترس يم و يبود گذشته
 تر نيسنگ يگريد در هر از ها آن از يكي و دارند وجود يمختلف يدرها من، جذاب
 خانه نگهبان س،يرياوس نِيسنگ در. ببند رو در نيا ،يدار رو قدرتش اگه. است

  »!كنم يم بتيتعق ،يبر كه كجا هر صورت نيا ريغ در كه ببند، من يرو بر رو مردگان
 در يوقت كه بود، زنده چنان ايرو و خواب نيا. دميد خواب يكردار و گفتار نيچن از و

 در بودم، زنده است، درست. باشد قتيحق جز شد ينم باورم شدم، داريب اتاقم يكيتار
 تُند شور از هنوز ميها رگ اما. بودم شده كيشر انتقام زهر در خواب در كه يحال
 يجلو –ميتانظ تابوت در مرده س،يبئاتر– مرده سيبئاتر منظره و بودند، داغ يروزيپ

  .داشت قرار چشمانم
 و عجله با. دميدو رونيب و كردم تن بر ييردا دم،يپر خواب تخت از يرمنطقيغ يترس با
 لرزان يدست با را نيسنگ يدرها قفل شيانتها در دم،يدو راهرو امتداد در سكوت در
 ميعظ تاالر كه آن تا شتر،يب و شتريب يها چراغ كردم، روشن را ها چراغ كردم، باز

 از كه يمرد همانند دم،يكش يآه. شدند داريپد ميها نهيگنج و شد ينوران ام مجموعه
  .است برگشته خانه به خطرناك يسفر

  .بود دروغ خوابم
 شيجلو يها هيپا سه يرو بر و داشت، قرار نيسنگ و يسنگ يخال تابوت من مقابل در

 و فيظر ريتصو همانند درخشان، خطوط با با،يز يئيش بود، دهيوابخ مطال ي محفظه
  .نيزر يبانو كي لبخندزنان

 داخلش به كردم، بلند را شيبايز در ييباال مهين آرام، چقدر آرام، و كردم عبور اتاق از
  .بود دروغ واقع به خوابم. ستمينگر
 اتاق در راهرو، يسو آن در. بازگشتم اتاقم به افتهي نيتسك كودك ك ييخوشحال به

  .بود باز  مهين همسرم نينشم
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 را فام سرخ ي پرده حركت توانستم يم و بود روشن يفيضع چراغ آن يورا اتاق در
  .بود حركت در ديوز يم يباز ي پنجره از كه يباد از  كهنميبب
 رايز بودم، كرده امتناع من. بود كرده را شا يآزاد درخواست و بود آمده من نزد روزيد
 تمسخر و يادب يب و يجوان خاطر به او از و رفت، خواهد يكس چه يسو به دانستم يم

  .بودم متنفر من، يپنهان
 ميايرو وجود با و نبودند، شيب يكودكان دو نيا بودم؟ كرده عمل درست ايآ اما

 يآبرو بر يگناه گونه هر جلودار ها آن ي احمقانه و جوان سميدئاليا كه بودم مطمئن
 سيبئاتر ،كوئنتين رفتن با ا،ي و كنند؟ رييتغ زمان گذشت با اگر اما. بود شده من

  شود؟ اتياخالق بدون اما يجوان همان به يشخص مجذوب
 كهرا  يوار وانهيد عمل. دارد يذات يوانگيد از پنهان يا رگه يكس هر ند،يگو يم

 نم بر يروز پدرم حسود خون اگر. داشتم خاطر به بود شده باعث اگونميرو حسادت
 نيتر مقدس و نيزتريعز ميبرا كه او وار وانهيد ينابود يسو به را من و كند انتيخ

  ...بكشد است
 امان در كه بود آن از باتريز سيبئاتر. زدم لبخند رقصان ي پرده به بعد دم،يلرز خود بر

  .باشد داشته را شا يآزاد است بهتر. باشد
 مرگ ي خانه در ديبا ميتانظ. شود بستر هم بخواهد كه هر اي كوئنتين رالف با بگذار
 يبايز ي دهيخشك رنگ يا قهوه يلين خانم شاهزاده يا. بخوابد تيامن در خود يمطال
 نابوده؛ سوختگ؛ رن يا قهوه معطر يها پاره صورت به دهيدر هم از شده، نابود! من
  .بودم دهيد ميايرو در كه چنان آن ش،يبايز تابوت به يحرمت يب و ...هشد

  .دادم تكان سر پرده يبرا يناراحت با و زدم لبخند دم،يلرز خود به دوباره
 را تا يآزاد تو. بود يياياسپان من پدر و ،ييبايز بيش از حد توس؛ يبئاتر«: گفتم
  ».داشت يخواه
  .دميخواب تيرضا و صلح در و شدم اتاقم وارد
  .بود دروغ خوابم شكر، را خدا
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  ترجمه-  وحشت

  
  :ها نوشت  يپ
  

[1] Gertrude Barrows Bennett 
[2] Sam Moskowitz 
[3] The curious experience of Thomas 
Dunbar 
[4] Argosy 
[5] Abraham Merritt 
[6] Francis Stevens 
[7] The citadel of fear 
[8] Lloyd Arthur Eshbach 
[9] Claimed! 
[10] Ralph Quentin 
[11] Santallos 
[12] Naarn 
[13] Ta-Nezem the Osirian 
[14] Beatrice 
[15] Sanderson 
 

[16] Bee 
]17[ Coptic: اشاره به مصري هاي باستان و يا يك فرقه 

  از مسيحيت كه بنيانش در مصر بوده
[18] Amen 
[19] Velasques 
[20] Cordova 
[21] Amontillado 
[22] Sherry 

  . اشاره به داستان ادگار آلن پو به همين اسم]23[
]24[ Latin :ي كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و پرتقال رااهال 

 .نامند التين مي
[25] Hathor 
[26] Horus 
[27] Ra 
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  مقدمه
ها و ساختارهاي غامض و اليتغيرشان اساطير  وقتي انسانهاي سال پس از اين،  سال

شان خاك شد و روي آن خاك  هاي شلوغ و ناشناختني شدند؛ وقتي شهرها و شهرك
هاي سال پس از اين، پس از اين روز سرد زمستاني،  را خروارها خاك گرفت؛ سال

هايي  واره مردم.  شدندهايي از زباله زاده واره خيالي و براي تفريح، مردم دوباره از روي بي
  . ها ي آدم هاي كاغذهاي به جا مانده از نسل منقرض شده از پاره

  
  آشنايي با جناب شمد و اهميت ايشان در مقوالت آتي

اش و يواش يواش مشغول  ي مقوايي وقتي جناب شمد نشسته بود پشت ميز گنده
ي   توي مجلههايي بود كه هاي تمام رنگي انواع عطر و ادكلن عكسلذت بردن از 

خواست آدم يالقوزي مثل  وقت دلش نمي چاپ شده بود، هيچ» بوي خوش«مخصوص 
چنين  اما اين. رسان حواسش را از روي موضوع دلخواهش پرت كند ي نامه آن مردكه

اي به  ي ابدي جناب شمد روزي از روزها با حادثه شد و همان شد كه زندگي روزمره
  :در دفترش نشسته بود كه در زدند. معني و معمولي متغير شد ظاهر بي

  ».جناب شمد نامه داريد«
رسان با حداكثر سرعت ممكن نامه را به او  روي تلخ و عبوس شمد، موجب شد كه نامه

.  ارسال شده بودعمويشنامه، يك احضاريه بود كه توسط وكيل . بدهد و مرخص شود
جا  شده است و از آني پيش فوت   محمد شمد دو هفتهعمويشكرد كه  نامه بيان مي

 12شنبه ساعت  نامه روز يك اي به جز شمد نداشته، او بايد براي قرائت وصيت كه ورثه
  . در دفتر وكيل باشد تا به امور مربوط به ارثيه رسيدگي كند

هاي سال بود كه هيچ  شمد سال. برد  فوت كرده بود و حاال بايد ارثش را ميعمويش
اي بود كه توي همان دنياي  افتاده آدم امل و عقب عمويش نداشت، چون اوخبري از 

 حاال مرده بودطرف كه  با اين وجود، شمد از اين. كرد قديمي خودش زندگي مي
 انتظار نداشت كسي اساساً. انتظار نداشت آن پيرمرد سرسخت بميرد. تعجب كرد

 .انگار مردن امر محالي باشد. بميرد
 و نگارهاي  ها معنادار بودن نقش  به نظر پلنگ مثالً؛آيند خيلي چيزها به نظر محال مي

گاه فكر  ها هيچ به عبارتي، آن. هايشان به كلي محال است ي روي بدن كننده خيره
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مثالً .  كه روي بدنشان نشسته چيز غريبي استنوازي چشمهاي  كنند كه خال نمي
ت بين كند ببيند واقعاً چه تفاوتي اس هيچ وقت يك پلنگ عينكي كارمند قصد نمي

قلوي نمكي و خواستني  هاي همسر دومش كه به تازگي يك سه هاي او با خال خال 
 يك به يك آن كند، يقيناً ها را درك نمي منظورم اين نيست كه تفاوت. برايش آورده

ها  دانيد، پلنگ  ولي مي؛ثير خودشان را بر زيبايي همسرش خواهند داشتأها ت خال
هايي از  ي بخش شده هايشان خطوط نوشته خط و خالكنند ممكن است  اصالً باور نمي

سياسي -ي اجتماعي هايي از يك مقاله  يا مثالً قسمت،كتاب مقدس نسل پيش باشد
ها شايد به موضوعات ديگري  آن! در مذمت آزادي مطلق و يا اصالً يك داستان مبتذل

 ،ات كنندي همان موضوعات مطلب بدانند، تبادل اطالع فكر كنند، شايد حتا درباره
اش است،  ترين آشناي زندگي  منظورم نزديك ولي يك پلنگ چرا بايد فكر كند بدنش،

 چيزي غريبه است كه  شناخته است، هماني كه از بدو تولد با او بوده و هميشه او را مي
ي امري به اين سادگي،  كند؟ چرا يك پلنگ بايد درباره دارد مفهومي را منتقل مي

   فكر كند؟قدر عجيب و غريب اين
ي خود را  ها خط و نوشته آن. ها بود ها هم وضعيتشان شايد مثل پلنگ كاغذي آدم

  ولي صرفاً،اي بودند شد گفت تمدن پيشرفته  به طوري كه مي،كتاب داشتند. داشتند
  بودند شايد اين خطوطي كه روي تنشان است،  در چند قرن اخير بود كه حدس زده

 و بديهي و هميشگي، اين همه سال روي تنشان عين قدر طبيعي اين خطوطي كه اين
  !گويند  واقعاً دارند چيزي مي اند، اند و خوابيده هاي دوزخي ولو شده نعش عفريت

ها وجود داشت، مهمترين و شايد  كاغذي در ميان مشاغلي كه در ساختار اجتماعي آدم
ان ش ترين  نيز حاذقترين افراد و خبره. معتبرترين شغل، رمزگشايي از قطعات كاغذ بود

قدر و منزلت اين افراد در نزد . شدند با دستمزدهاي گزاف به چنين كاري گماشته مي
ترين چيز ممكن  ها وقف در شناخت ناشناخته آن. ها بسيار باال بود كاغذي ي آدم جامعه
ي  كردند رمز قطعات كاغذي سازنده  داشتند سعي ميها كاغذي ها بود آدم قرن. بودند

  كه براي اولين بار پنج» معنادار بودن خطوط«ي   نظريه.بدنشان را كشف كننداجزاي 
مطرح شد، منجر به تحولي در علوم و » بروشور«قرن پيش توسط دانشمند معروف 

ها  كاغذي ي آدم ي سازنده بنا به نظر بروشور، ماده. ها شده بود كاغذي آوري نسل آدم فن
او واحدي به نام .  هم ديگر معنادار هستندهايي است كه در ارتباط با داراي نقش
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هاي  او با بررسي لغت. آيد را معرفي كرد، كه از تركيب چند شكل به وجود مي» لغت«
ي  نظريه. ها رسيد كاغذي به وجود تشابهاتي در آن مشابه در ساختار هزاران جسد آدم

، اما داليل متقني العاده خالقانه باقي ماند ي فوق چنان به صورت يك نظريه بروشور، هم
ي بروشور، شواهد و  با گذشت پنج قرن از معرفي نظريه. براي اثبات آن وجود نداشت

بر روي كشف   هنگفتيمبالغامروزه . كرد ادله هر روزه به تقويت اين فرضيه كمك مي
اين . شد گذاري مي هاي خصوصي سرمايه ها و شركت رمز از قطعات كاغذ توسط دولت

  . ها بود آوري در جهان كاغذي آدم ن موضوعات تحقيقاتي و فنتري موضوع از داغ
زمينه، اگر بخواهم شمد را به شما معرفي كنم بايد بگويم او سر  با دانستن اين پيش

اي   ساله شمد، مرد چهل. شناسي بود هاي سرشناس امر صفحه محقق يكي از پژوهشكده
شناسي و بازگشايي  نگاره از عمرش را صرف مطالعه و تحقيق روي اها سالبود كه 

معني بود، اما هوش  ي اين كارها احمقانه و بي هر چند از نظر او همه. معاني كرده بود
دهي شد كه متخصصي خبره در  ها طوري جهت سرشارش در ساختار اجتماعي كاغذي

توانست هر طور  موقعيت اجتماعي عالي داشت و درآمدي كه با آن مي. اين زمينه شود
  . د زندگي كندخواه كه مي

تر  او سرش شلوغ.  را فراموش كند  جناب شمد به نامه اين بود كه قضيه اولين واكنش
شنبه وسط روز كاري، به آن شهرستان دورافتاده برود كه به  از آن بود كه بخواهد يك

ي آخر  اما درست عصر روز جمعه.  برسدعمويشچندان ارزشمند   ماترك نهق و فتقرت
نينه، جلوي آن ويترين أكه خيلي با طم درست بعد از اين. دهفته نظرش عوض ش

اش ايستاد، وقتي عين دلدادگاني كه بدن عريان معشوقشان  عظيم و مجلل كاغذ رنگي
ي منظم و مرتب  را وقت استحمام ببينند، خيره و ساكت و غرق در لذت، به آن منظره

 هر ،آرزوهاي سر بستهها نگريست كه عين   عطرها و ادكلن هاي رنگ و وارنگ بطري
وقتي با . كدامشان خودش را حسابي الي بطري قايم كرده بود، نظرش عوض شد

هايش را كه از هر چيزي  يك عطرها و ادكلن يك تر در حوصله و ظرافت هر چه تمام
اي يا شايد كمتر، قدر كوچكي از آن بخار  پرستيدشان، باز كرد و ثانيه بيشتر مي

اش استنشاق كرد، وقتي دو ساعت تمام حمام بخار از  ي بينيانگيز رويايي را تو هوس
هايش را پر كرد از بخارات معطر  اش گرفت، وقتي حسابي تمام ريه ادكلن مورد عالقه

حداقل آن موقع كه ( عطرش بود  ترين داشتني اش كه دوست بلبلي عطر مخصوص چشم
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قتي حسابي تمام ، و)ترين عطرش است داشتني كرد دوست كرد فكر مي داشت بو مي
اي كه هميشه  ي دلنشين عطر و مثل جنازه كاغذهاي وجودش مملو شد از نشئه پاره

 ولو شد روي تختش، وقتي فضاي مطلق اتاق را تاريك كرد و توي ،آرزو داشت بشود
 گنده شد، عمويشي  ي كت پوسيده ي دكمه تاريكي محض مردمك چشمش اندازه

.  به تاريكي محض، آن وقت نظرش عوض شدجور مثل جغد مرده زل زد وقتي همين
اش چه برايش باقي گذاشته  تصميم گرفت برود به شهرستان و ببيند عموي مرده

اش را  كرد چهره حتا احساس نمي. هيچ احساسي نسبت به عمويش نداشت. است
تواند عكسي قديمي  شايد دلش هوس كرده بود ببيند مي. خوب به خاطر داشته باشد

شمد از . اش نبود هرچند اين دليل اصلي.  پيدا كند يا نهعمويشهاي  الي خرت و پرت
  با اين وجود،. دهد كرد بوي تعفن مي احساس مي. هر چيز قديمي خيلي متنفر بود
. بيني شده مواجه شود خواست با يك چيز غير پيش قلقلكي در وجودش بود كه مي

كه انجام داد، يك قلقلك ترين دليل جناب شمد براي آن سفر عجيبي  اين بود اصلي
  . ساده

  
 بهترين روز در –هاي گزافش  ي زندگي اشرافي جناب شمد و ولخرجي درباره

  زندگي جناب شمد
همتايي است كه هرگز نخواهيد  چيز بي. نظير است ها، متاع بعدي ما بي آقايان، خانم«

  »...يك پرفيوم اصل از. يافت
  .العاده زيبايي برداشت فوق لقيط بطري مجري مزايده پارچه را از روي اندام عريان

هاي  وحشي دشت هاي ترين عطر گل شقايق آقايان، اين پرفيوم ناب. باتل گرين تن...«
  »... به تعداد انگشتان يك دست از آن وجود دارد دنيا صرفاًتمامشرقي است كه در 

نامرئي هاي مجري نبود كه چشمان شمد را خيره كرد؛ او غرق در جريانات  زباني چرب
ي تخيالتش از آن بوي  غرق در اقيانوس بلعنده. سيال سرخ رنگ توي بطري بود

شمد محو در بخارات . قديمي كه تنها يك بار در زندگي دماغش را تسخير كرده بود
  . ي جادويي بود كوچك و نامرئي آن افشره

  »!دوازده هزار تا«
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هزار تا پيشنهاد  ي اتاق هستند دوازده ها؛ آقايي كه گوشه هزار آقايان، خانم  دوازده! اوه«
  »خواهد؟ هزار نمي  هزار، كسي سيزده   سيزده هزار،  دوازده. دادند

  »!هزار  پانزده«
هاي نگاتيو  روبان. زد ها فرياد مي شمد، كه بهترين لباسش را پوشيده بود، مثل ديوانه

 سينمايي  اي فيلمه ها وجود داشته باشند، حلقه كاغذي كه آدم كه روزگاري پيش از آن
  . شدند ها خريد و فروش مي بهاترين نوع لباس در ميان آن بودند، اينك به عنوان گران

  »!هزار  صد و پنجاه«
هزار را براي اين   ي صد و پنجاه آقاي سفيدپوش كنار پنجره قيمت سخاوتمندانه«

ت نظير را صد و شص كسي نيست كه ارزش اين عطر بي. دهند شاهكار پيشنهاد مي
  »ها؟ هزار بداند؟ آقايان؟ خانم

  »!دويست و پنجاه هزار«
. نظير پيشنهاد كردند ي بي هزار را براي اين عصاره  پوش دويست و پنجاه خانم سرخ«

  ».هزار  ها، آقايان دويست و پنجاه خانم
  »هزار و نود و يك د و بيست و دوصسي«

ا غزالش را بردارد، عصبي ي كفتاره اي كه بخواهد از ميان دسته شمد مثل ببر گرسنه
  :و پركينه فرياد كشيد

و بايد بگويم اگر كسي به جز من دستش را به . اين تمام پولي است كه همراه دارم«
 را خرج خواهم كرد تا قصد و بيست و دو هزار و نود و يك چوي تمام اين س آن بزند،

اين .  را خواهم كردبا تمام وجود يقين بدانيد كه اين كار. اين فسقلي را ازش بربايم
  ».يك تهديد واقعي است

خواست به سيصد و بيست و دو  اش را مي زد كه انگار تمام زندگي جوري حرف مي
پوشي كه دويست و   چرا كه خانم سرخ او برنده شد،.  بخردقهزار و نود و يك چو

 در ي مزايده بود و  از مستخدمين شركت برپاكننده،هزار را پيشنهاد داده بود  پنجاه
  . كردن بازار پيشنهاد داده بود  مجازي براي داغي قيمتعمل صرفاً

بهترين روز . را تصاحب كرد» هاي شرقي هاي دشت عطر شقايق«بدين ترتيب شمد، 
  .در زندگي شمد
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  صحافي شمدها
ي مقوايي براي شمد باقي گذاشت به همراه تمام اسباب و اثاثيه  محمد شمد، يك خانه
. كرده ارزشمند هستند هايي كه البد فكر مي  خرت و پرتداغان داخلش و تمام

صحافي شغل نسل اندر نسل . همچنين صحافي شمدها را براي شمد باقي گذاشت
هاي داغان  ها كتاب آن. ندددا پدر در پسر، همگي اين شغل را ادامه مي. شمدها بود

روزها ديگر  اين اگرچه. كردند قديمي را به بهترين نحو مرتب و قابل استفاده مي
 با اين وجود، صحافي شمدها ؛آمد اهميت و كهنه به حساب مي صحافي جزو مشاغل بي

 صحافي شمدها خدمات مضاف بر اين. هاي معروف آن نواحي بود يكي از صحافي
شمدها برخي از مهمترين . داد ترين رجل مملكت مي اي هم به برخي از سرشناس ويژه

به خصوص آن دسته از . كردند تي رونوشت مينسخ و نيز كتب خطي را به صورت دس
رجل . اي براي صاحبانشان داشتند العاده محرمانه ي فوق كتب و نسخي كه جنبه

ت أنهايت خطرناكي داشتند، به هيچ وجه جر سرشناس مملكتي كه نسخ سري و بي
  عالوه بر كردند به نحو ديگري به جز رونويسي دستي از آن رونوشت تهيه كنند؛ نمي
الواقع مهمترين بخش  في.  مايل نبودند نسخ متعددي از آن اسناد موجود باشد ابداًاين

اندر نسل به   ها نسل شد آن از كار صحافي شمدها، همين قسمت بود كه موجب مي
با اين وجود، خاندان شمدها . اسرار مهمي از اشخاص مهم دسترسي داشته باشند

هاي غيرقابل تصوري به  دند و ضمنخور سوگندهاي خونيني در جهت حفظ اسرار مي
ي شومي از ترس و وحشت  بود سايه  همين امر موجب شده. دادند صاحبان نسخ مي

همواره بر سراسر خاندان شمد گسترده باشد، زيرا مشتريان مخصوصشان هر كدام به 
جناب شمد در چنين فضاي . توانست كل خاندانشان را محو و نابود كند تنهايي مي

كاري در تار و پودش  فضايي كه همواره ترس و پنهان.  بزرگ شده بودآوري خفقان
  .اش منزجر بود ي خانوادگي جناب شمد از شغل احمقانه. پيچيده شده بود

كيد كرده بود أاو ت. شان را ادامه دهد عمويش وصيت كرده بود شمد شغل خانوادگي
تمام تالشش را بكند ي صحافي را بفروشد و بايد به حكم وجدان،  شمد حق ندارد دكه

عموي . كرد، زنده بماند تا صحافي شمد به همان كيفيتي كه خود او در آن كار مي
قدر برايش مهم  آن. است كرد اعتبار آن صحافي مهمترين چيز دنيا اش فكر مي بيچاره

. ي صحافي كرده بود اش را صرف سفارش درباره نامه ي وصيت  همهبوده است كه تقريباً
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. قدر مهم است كرده كه صحافي آن ك حتا بعد از مردنش هم فكر ميپيرمرد مفلو
كند كه من اين صحافي را بكوبم يا  آخر بعد از مردن ديگر چه تفاوتي براي تو مي«

شمد با خودش خنديد و به اين فكر » تبديلش كنم به فروشگاه لباس زنانه يا چه؟
ي شمد نو به طور قانووكيل محمد شمد تمام مدارك را به شمد مسترد كرد . كرد

چه از  حدي بيش از آن با اين وجود حتا وكيل هم تا. ي ماترك عمويش شد مالك همه
ي كار آن صحافي و اعتبار شمدها  ي صحافي و اهميت ادامه رود، درباره وكال انتظار مي

با اين وجود، شمد به طور قانوني حق داشت با . در آن نواحي به شمد توضيح داد
 به چندر شمد مطلقاً. دانست رفتار كند ل عمويش هر طور كه صالح ميصحافي و منز

اش را نداشت سر    هم حوصلهابداً. ي مزخرف احتياج نداشت غاز پول آن خرابه و دكه
كردند خيلي رند و زرنگ  هاي دندان گردي كه فكر مي خريد و فروش با مشتري

با . خورد ان دلش به هم ميش هاي شهرستاني و پپه از ديدن صورت. هستند چانه بزند
. اي كاش از اول قضيه را فراموش كرده بود! اي خودش فكر كرد عجب دردسر احمقانه

  .  هنوز قلقلك توي وجودش بود با اين وجود،
 سنگ قبردستي به . اش اولين كاري كه كرد اين بود كه رفت سر قبر عموي مرده

از وقتي بيست و . ر بياورد را به خاطعمويشي  توانست چهره باز هم نمي. كشيد
 از اين. عمويش موجود عوضي و خبيثي بود. اي سالش بود ديگر او را نديده بود خرده

با اين حال، حاال كه ديگر عمو مرده بود، . كه با او نسبت فاميلي داشت شرمنده بود
  . انگار نوعي احساس افسردگي غريب مي كرد

  
  ه...معني مادر ق گوي بي  مزخرف شاعر احمق عوضي- شاعر مرده - شاعر ملحد

او را به جرم كفرگويي و تمسخر . كرد شالجوم شاعري بود كه در قرن هشتم زندگي مي
را ) با نام سير حكمت در حكومت(كتاب اشعارش . اساطير مقدس در آب غرق كردند

هايي  نوشته دو قرن بعد، دوباره دست. در آب شستند و ديگر هيچ اثري از او باقي نماند
با . بعضي از مردم، اشعارش را سينه به سينه حفظ كردند. از اشعار شالجوم پيدا شد

حتا حاال هم . گاه كتاب شعر شالجوم به طور رسمي گردآوري نشده بود اين وجود هيچ
تنها چند . گذشت، كتابي از اشعارش وجود نداشت ها از زندگي شالجوم مي كه قرن
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. نگاري و خرافي پيدا كرد  كتب ممنوعه، كتب هرزهشد الي قطعه منسوب به او را مي
  . العاده منزجر كننده هستند رسيد اشعارش به طرزي فوق به نظر مي

  
  فرازهايي از اشعار شالجوم

  -1شعر 
و / موشك شده بود / كه بامهارت تا شده بود / كاغذي از دفتر مشق است / مغزم 

/ هايي كه  هاي غزل از پاره/ است هاي اشعار  از پاره/ قلب من / پرتاب شد و رفت 
يا نرم يا / تا دل معشوقگانشان، سست شود / سراييدند  مي/ خدايان براي خدايان 

  هايي كه در قلب من است  پاره غزلچه پاره/ بلرزد 
  

  -2 شعر
  تنها رهايي/ رهايي است / و آتش / هاييم  همگي از زباله/ من، ما، همه 

  
  عطاري چمباتمه
هاي  توانست مثل جوان نوز جناب شمد نشده بود، وقتي كه هنوز ميوقتي كه شمد ه

همتايي كه توي نگاهش بود، با آن نگاهش كه عين  باددار و غرور بي  بالغ با دماغ  تازه
كرد و هزاران هزار افسر  گشايي بود كه بر نيمي از زمين حكومت مي سرلشكر جهان

خواست   گشادي كه انگار ميهاي استوار و تحت امرش بودند، وقتي با آن گام
نهايتي كه در  ها را زير تبخترش خرد كند، وقتي با آن احساس اعتماد بي فرسنگ

  چمباتمه،.  يك عطاري در شهرستان بود، عطاري چمباتمه؛رفت  راه مي قلبش بود،
ريختي  اي داشت، مرد حريص و خنزر پنزري بي العاده پيرمرد عطاري كه عطرهاي فوق

شمد، مشتري پا به جفتش . مش مثل چشم كركس انحراف داشتشبود كه يك چ
تمام پولش خرج . خريد آوردند مي ساخت يا برايش مي هر چه عطر كه پيرمرد مي. بود

بدون هر شب، . اي داشت از عطرهايي كه خريده بود صندوقچه. شد خريد عطرها مي
 نه دوست  اشت،نه دوستي د. كرد تا خوابش ببرد  تمام عطرهايش را بو ميءاستثنا

. عطرهايش آرام و ملوس، فقط زيبايي و لذت بودند. داشت كه دوستي داشته باشد
ي روز را در  ي تنها، با آن لطافت معصومشان همه هاي كوچك و سربسته خوشبختي
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تا او را مست . گري كنند ها براي شمد عشوه خوابيدند تا شب روياي شيرينشان مي
  .نظير و نازنين شود  مخدر آن بوهاي بيي ي مشامش نشئه تا همه. كنند

. ادكلني كه بسيار ديدني بود. ي خارجي آورد العاده اما يك بار پيرمرد، يك ادكلن فوق
شمد تنها يك بار . ادكلني كه رنگ سرخ داشت و توي بطري كوچكي نشسته بود

اشته خواست آن را د با تمام وجود مي. اش شد تواسنت آن ببويد و از همان دم ديوانه
هر روز بعد از ظهر، . ولي قيمت آن ادكلن بيشتر از كل امالك پدري شمد بود. باشد

داشت  چه بويي . نشست ها خيره به آن ادكلن جلوي ويترين عطاري مي شمد ساعت
ي عوضي، مدام  پيرمرد عطار، مردكه. اي بود چه چيز معركه. ي سرخ رنگ آن افشره

هيچ شبي . اش جهنم شده بود  شمد تمام زندگي.كرد ي آن عطر بازارگرمي مي درباره
خواست آن  دلش مي. خواست عطرهايش را بو كند ديگر دلش نمي. برد خوابش نمي

دانست چطور بايد صاحب  كرد نمي هر چه فكر مي. شد ادكلن را داشته باشد ولي نمي
. كه باالخره، يك شب تصميم خودش را گرفت تا اين. بها شود آن بطري ظريف گران
طور كه  همان. اي برايش نبود هيچ چاره. ربود بايد آن را مي. به عطاري حمله كرد

آبروي او رفت، عطار چندين برابر خسارت وارده از . شد فهميد، سرقت ناموفقي بود مي
بعد شمد خبر شد كه عطار . همه چيز خراب شد. پدر شمد پول گرفت تا رضايت داد

. چه به شمد گفته بود بهاي آن ؛ آن هم به نيماش را فروخته است پير، ادلكن معركه
  .شمد از آن شهرستان رفت

  
 بايد از وجودشان ي تيزبين يقيناً ي آتش كه خواننده ي مهم درباره چند نكته
  مطلع باشد

شوند كه  ها فقط وقتي حسابي اسطوره مي  اسطوره،اگر بخواهيم رو راست باشيم
ي  هاي كاغذي هم، فقط يك اسطوره واره در اساطير آدم. حسابي ترسناك شده باشند

 تباهي ءكه سر منشا» آتش«موجود خبيثي به نام . درست و حسابي وجود داشت
هاي كاغذي،  كتب مقدس آدم. است و ارتباط با آن به هر نحو منجر به نابودي است

هايي بوده است كه افراد  در قرون گذشته، زمان. دانستند  شر در جهان ميءآن را منشا
آتش . در آب غرق كرده بودند» آتش«ي بسياري را به جرم ارتباط داشتن با  ارهبيچ
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ترس ، خرأي مت ي برخي از فالسفه به عقيده. مظهر كفر و تمرد و سركشي بود
  . شان داشت ها از آتش ريشه در ساختار وجودي كاغذي آدم

يخ ريعي در تاي طب ترين حادثه كننده انگيزترين بالي آسماني و ويران سوزي رعب آتش
يكي از . سوزي بزرگ ثبت شده است ها دو آتش كاغذي در تاريخ آدم. هاست كاغذي آدم

شود و اطالع زيادي از آن در دست  ها كه مربوط به دوران باستان مي سوزي اين آتش
البته آن هم خيلي قديمي محسوب . آتش سوزي دوم در قرن هشتم رخ داد. نيست

اش وجود  سوزي اول اطالعات بيشتري درباره سبت به آتش ولي با اين وجود ن،شود مي
 تغيير هايي كه كامالً  آمار دهشتناك از تلفات مالي و جاني، جنازه در هر دو مورد،. دارد

الخلقه و وحشتناك گزارش  شكل يافته بودند و نيز پديد آمدن موجودات ناقص
 درستي شناخته نشده ها اين پديده به كاغذي هنوز در دنياي كاغذي آدم. اند شده
هاي وحشتناكي بر  دانشمندان علل مختلفي را براي بروز چنين حادثه. است
ها در  كاغذي با اين وجود، اطالعات آدم. شمردند و مشغول تحقيق بر روي آن بودند مي
ها فقط توهمي موحش و مبهم از قدرت  آن. سوزي ناچيز بود ي ماهيت آتش باره

  . مكنون در آتش داشتند
  
 - ي حيات  تبديل انگيزه- دگرگوني خط مشي -  تحول فكري- غيير موضعت

  خواهي بگويي يا هر چيز ديگري كه مي
 عالي و درآمد مكفي و جايگاه متمدن و هاي توانست تمام آن موقعيت شمد چطور مي

يكتايش را رها كند تا مثل عموي احمق و متحجرش در آن شهرستان دور افتاده 
شمد تصميم . ولي اين كار را كرد. رسيد  غير ممكن به نظر ميصحافي كند؟ كامالً

اش را در  گرفت تمام امالكش را اجاره بدهد، از شغلش استعفا بدهد، اسباب و اثاثيه
 با قدري لوازم شخصي و پايتخت بفروشد و خالصه همه چيز را نقد كند، بعد صرفاً

شمد تصميم . مكان كندي مقوايي عموي متوفايش نقل  ي مخروبه محبوبش به كلبه
شناسي وقتش را تلف نكند و به جاي آن به  ي صفحه گرفت كه ديگر روي مقوله
جا است و هنوز  وفايش آن وقتي ديد هنوز آن عطاري بي. صحافي معتبر شمدها برسد

هم عطرهاي رنگي و خواستني پشت ويترين هستند، همه چيز براي شمد معني 
خواست بخرد؛ مهم نبود   هر جور عطري را كه ميتوانست اينك مي. ديگري پيدا كرد
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شمد . دانست آيا پيرمرد عطار اصالً او را به خاطر دارد يا نه نمي. چقدر گران باشد
شود خوش بگذارند، از مواهب آن شهرستان، شهرستان  جا كه مي تصميم گرفت تا آن

رفت در تصميم گ.  جوهر بنوشد و عطر ببويد جوهر بنوشد،. زادگاهش، لذت ببرد
 زيرا به نظر شمد، اين ،جويي نيانديشد اش به هيچ چيز به جز كامروايي و لذت زندگي

بخش و كثيف بسيار  از اين طرز زندگي وقيحانه و لذت. دارتر بود طور زندگي معني
جناب شمد با . تر بود خيلي خوب. طوري خيلي خوب بود به نظرش اين. تر بود راضي

ي عمويش را تبديل كرد به كاخي  ي محقر و مخروبه بهدرصد ناچيزي از درآمدش، كل
  .شد پيدا كرد تر نظيرش را نمي طرف ها آن نظير كه تا فرسنگ بي

ي  هاي همسايه دو سه تا از مغازه. ي صحافي كشيد سپس دستي به سر و روي دكه
 يقيمت العاده گران  فوقهاي سردري. تر كرد دكه را خريد و فضاي دكه را بسيار گسترده

كرد صحافي شمدها  دانست گمان مي  طوري كه اگر كسي نميخريد صحافي براي
 با .اي در آن شهرستان دورافتاده تبديل شده است به بزرگترين سوپرماركت زنجيره

ي  اين وجود جناب شمد بنا به وصيت عمويش هيچ نوع تخريبي در محيط دكه
هاي اطراف را كوبيد  غازهفقط م. حتا يك خشت را هم خراب نكرد. صحافي ايجاد نكرد

نخورده در  طور بومي و دست ي كوچك و صميمي دكه را همان و ساخت و آن ناحيه
جناب .  امن و آرام نگه داشت،هاي نوساز مغازه وحشي و مدرن دهانه هاي  بين دندانه

به . اش كرد ي خانوادگي شده شمد، تمام وقتش را صرف در احياي شغل فراموش
  . اي در آن نداشت  هر چند كه هيچ تجربه،في مشغول شدتنهايي به امر صحا

  
   جسد روياي منزوي- لقيطي  اشك بر پيكره

  هاي وحشي لقي معطر شقايقطي  هايي، شخصي بر پيكره شب، شبي، يا شب
. هاي شرقي كه خودشان را بو كرده بودند توي يك بطري كوچك اشك ريخت دشت
  .اش ت بر جسد روياي منزويسگري
  

ي داستان را به او اختصاص   كيست كه همه-شمد - ي ازگل  مردكهمگر اين
  اي؟ داده

. همه چيز از كاغذ بود. ها از مقوا و كاغذ بود ها از كاغذ بود؛ تمام ساختمان تمام راه
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آسمان، عشق، سفر، نور، غرور .  همه چيز از كاغذ بود كنم، همه چيز، كيد ميأ تاكداًؤم
ي   همه،هاي روشنايي ي چراغ هاي تلفن، همه ي سيم مهه. انتها بود؛ كاغذي بود بي

انواع كاغذها بود كه هر چيزي . مقوايي بود. ها، همه چيز كاغذي بود نورها و روشنايي
. شدند ها با نوع كاغذشان متمايز مي شخصيت. كرد را از چيز ديگري مشخص مي

وقت عمر خوردند و هيچ  در دنيايي از كاغذ غوطه مي. اي بود زندگي مضحكه
هيچ وقت عمر كوتاه . داد كه چيز ديگري به جز كاغذ را درك كنند كوتاهشان قد نمي

. ي نسل كاغذهاي پيش از خودشان چيزي بداند نسلشان، كافي نبود كه بخواهد درباره
ي خودشان،   پاره ي وجود پاره آن موجودات پاره پاره، حتا وقت نداشتند درباره

پاره طور   همينها صرفاً آن. ود خودشان هم چيزي بفهمندهاي وج پاره پارهي  درباره
چرا . چه مضحك و مزخرف. دار چه غمگين و خنده. مردند  وجود داشتند و بعد ميپاره

شان به يك اندازه اهميت   بايد به چيز ديگري به جز جناب شمد پرداخته شود؟ همه
اي بود با  مزه كودكانه و بي چيز بازيگوشي  همه. اهميت بودند به يك اندازه بي. داشتند

تواند  كدام احمقي مي! اين بار با كاغذ، انگار موضوع بر سر مواد سازنده باشد. كاغذپاره
بپذيرد كه اشتباه بر سر مواد سازنده بوده است؟ اما اين كابوس متوهم و پريشان 

   .كشد كه اين طور مقوالت را درك كند خيلي طول مي
  

  دو جلد لباس گالسه
مردي باهوش و زيرك كه فروشگاه . جزئي از اين زندگي مضحكه بود» شامورتي«آقاي 
هاي كاغذي رنگي؛ نگاتيوهاي اصل؛ انواع  روبان: هاي گران قيمت داشت لباس
حتا دو جلد لباس گالسه هم داشت كه البته . همه چيز داشت. اي هاي روزنامه لباس

ها را نخواهد  گاه كسي آن دانست هيچ قيمت بودند كه خودش هم مي قدر گران آن
تازه آقاي شامورتي به طمع . ها به نوعي اعتبار فروشگاه آقاي شامورتي بودند آن. خريد

رويان بسياري را فريفته بود و با ايشان خوابيده بود و كام تن  همان دو جلد لباس، مه
ز هر چه ا. هاي محشري بودند آن دو جلد لباس گالسه، فقره. از ايشان ستانده بود

  . ام ها بگويم كم گفته آن
روي نزد آقاي شامورتي گذاشته بود تا او برايش  اي مرده اين دو جلد لباس را شاهزاده

آقاي .  نه در صورت، نه بر سر،شاهزاده آدم ديالقي بود كه هيچ مويي نداشت. بفروشد
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ده العا هاي گالسه فوق  چرا كه قواره،شامورتي قدري از اين كار او تعجب كرده بود
هايي كه  بها بودند، ليكن شامورتي نخواست تكبر شاهزاده را با پرسش كمياب و گران

العاده  مشرب و فوق او مرد خوش. ش كندو مخد،دهنده باشد توانست آزار  مياحتماالً
ي شخصيتش  كافي بود نگاهي به مشتري بياندازد تا همه چيز را درباره. تيزبيني بود

اش بود، با اين وجود او در اين امر بيش از اندازه حاذق  هر چند مقتضاي حرفه. بداند
  . به تمام جزئيات توجه داشت. بود

پوش و   شيكآقاياني  ي آمال همه خانه.  بودرويايي يفروشگاه آقاي شامورتي مكان
 از وجود اميد ،شدند همه وقتي وارد فروشگاه آقاي شامورتي مي. هاي باشخصيت خانم

ها را بخرند  اي از آن توانستند قطعه بعد مي. بردند ن لذت ميو ديدن تجسم آرزوهايشا
هاي آقاي شامورتي، آن چيزي را  هر كس توي لباس. شان باز گردند و دوباره به زندگي

چيزي را . آن چيزي كه هيچ وقت نديده بود. خواست ببيند ديد كه دلش مي مي
. فروخت  فقط لباس نميآقاي شامورتي. ديد كه هميشه منتظر بود تا روزي ببيند مي

فروشگاه لباس شامورتي، مكان منحصر به . كرد فروخت و آرزو عرضه مي او اميد مي
  . فردي بود

انگيزي مثل آقاي شامورتي هم نقاط تاريكي در وجودش  با اين وجود آدم تحسين
اش از همه  تمام زندگي. در آن وجود پاره پاره، او مردي ترسو و خرافاتي بود. داشت
كرد اين ترس را  تالش مي. از موجودات واقعي و از موجودات موهوم. ترسيده بودچيز 

 ،كه بر ترسش غلبه كند براي اين. كرد بر اين ترس غلبه كند تالش مي. پنهان كند
. ي موجودات ترسناك بداند خواست همه چيز را درباره مي. كرد اش مطالعه مي همه

اش  تمام كتابخانه. ي واقعي و غيرواقعي بداندترين چيزها ي ترسناك همه چيز را درباره
هاي مقابله با  اختصاص داشت به كتب علوم غريبه، موجودات شيطاني و خبيث، راه

 از بين تمام چيزهاي وحشتناك،  با اين وجود،. هاي شوم و از اين طور چيزها طلسم
ز آن آقاي شامورتي ا. ترسيد آقاي شامورتي از يكي بيشتر از هر چيز ديگري مي

شد آن  هراسيد كه چند روزي مي ي پتياره مي پوش خنزر پنزري ديوانه پيرمرد ژنده
 همان. كرد ي آقاي شامورتي گدايي مي سوي خيابان درست جلوي ويترين بزرگ مغازه

همان . هاي پشت ويترين زد به لباس نشست روبروي مغازه و زل مي كه تمام روز را مي 
پيرمرد . كه ترسناك بود همان. كه يك چشمش مثل چشم كركس بود
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آورش بارها نويسندگان  كركسي لعنتي كه با آن چشم چندش خنزر پنزري چشم
آقاي شامورتي از او متنفر بود و در حد مرگ . زيادي را در حد جنون متشنج كرده بود

هميشه نگاهش را از . كرد ديد تمام بدنش عرق سرد مي هر وقت او را مي. ترسيد مي
كركسي توي روح آقاي شامورتي   انگار آن چشم. دزديد كس مانند ميآن چشم كر

آقاي شامورتي از . آن پيرمرد چيز نحس و شومي در وجودش داشت. كشيد ناخن مي
. كرد آور هميشه چيزي را الي پالتويش قايم مي پيرمرد چندش. اين بابت مطمئن بود

آن بخش از پالتوي . ته بودچيزي را توي پالتويش پيچيده بود و محكم آن را نگه داش
اش مچاله كرده بود كه انگار بخواهد صداي هزارتا شبح  چركينش را چنان در پنجه

ي آن جسم  آقاي شامورتي تصورات عجيبي درباره. مرده را توي گلويشان خفه كند
ي يكي از قربانيان پيرمرد  شده  يك بار فكر كرد، شايد آن جسم دست كنده. داشت
 ، دستش را نگه داشته است بلعيده، اش را مي رد جسد كاغذي قربانيوقتي پيرم. است

 چون دست عين چشمش معوج و ،چون ناگهان از بلعيدن دست مشمئز شده است
كه دارد  منحرف بوده است؛ شايد فكر كرده دست مال خودش است و بعد از اين

نشود، حاال هم دست را طوري نگه داشته كه گم . خورد چندشش شده دستش را مي
ي  بعد فكر كرد، شايد پاره. برد و عين چسب به خودش چسبانده دست را همه جا مي

  .  يكي از اعضاي داخلي جسد ديگري از قرباني است،
عرق . لرزيد كرد و از ترس به خود مي ها به اين موضوع فكر مي آقاي شامورتي شب

تبري كوتاه كه . ستشايد اصالً آن جسم تبري كوتاه ا. ديد كرد و كابوس مي سرد مي
خواري را قطعه  تبري است كه با آن پيرزن نزول. پيرمرد آن را الي پالتو پيچيده است

شايد آن تبر .  ولي فرصت نداشته آن را در جايي سر به نيست كند،قطعه كرده است
دندان . ها فرو كرده است ي قرباني وحشي و وقيحي است كه دندانش را در جمجه

البد پيرمرد مثل سگ . وي مرعوب قربانيان، هيوالوار خنديده استخوني تبري كه به ر
ترسد گلوي تبره را ول كند و تبر بخورد زمين و جرنگي صدا بدهد و بعد همه  مي

كرد، پيرمرد خنزر  ولي، آقاي شامورتي اشتباه مي. بفهمند چه جنايتي رخ داده است
تر را پنهان  شيطاني چيزي به مراتب  اش، پنزري، با آن چشم منحرف و كركسي

  .تر كرد، به مراتب وحشتناك مي
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  چند پاره شعر ديگر
  -3 شعر
مرا پاره پاره / ام كنيد زيرا جز اين نيست راه گشودنم  مثله/ سرم را ببريد / ام  نامه

كه ماهيت غامض و / ام كنيد  پاره پاره/ ببينيد / پاره پاره وجودم را / بخوانيد 
  مرا بگشاييد/ كشد  شدن مي فرياد گشودههاست كه  سال/ ام  دهيپيچ

  
   -4 شعر

/ كش  ي تر، خيز و شعله  اي آتش شكفته/ تر  از آتش شكفته/ در قلب من گلي است 
برخيز و / رنگ ناگريز  بر اين جهان فاني بي/ جان و جهان من / بر قلب و روح من 

لعاب،   بگداز بي/بگداز سنگ و آب / پيكرش نقاب  گداز و بركش از رخ مهب/ ور  شعله
  اي روشني شر و شرار شبان شوم/ نقاب، التهاب، التهاب، التهاب  بي
  

  مشتري مخصوص 
جناب شمد مشغول امر صحافي بود كه يك روز صبح مردي بلند و ديالق، الغر و 

شمد ابتدا تصور كرد كه روح ديده است چرا كه . ي در ظاهر شد استخواني بر آستانه
هيچ مويي نداشت، نه بر سر، نه در . وحشتناك و وقيح بودسيماي مرد، به غايت 

صدايش لرزان و .  مثل جسدهاي از گور برخاسته بودابرو و مژگان، كامالً بي. صورت
  .  پيرزنان در حال مرگي  اله مثل ن،دورگه بود

  »جناب شمد؟«
  ».بله«
راي تحويل ب. قرار بود رونوشتي برايم تهيه كند. من كتابي نزد صاحب مغازه داشتم«

  ».ام گرفتن كتاب آمده
  . لحن متبختر و به غايت منفوري داشت

  »كدام كتاب؟«
كهنه . رنگي داشت؛ به قطر چهار بند انگشت جلد تيره. ها پيراني كتاب مستطاب سياه«

  ».بود
  ».صبر كنيد. بله، متوجه شدم«
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كتابي را كه مشتري . هاي كتب امانتي شد شمد مشغول جستجوي قفسه

  .كرد  پيدا نمي،خواست اش مي ريدهپ رنگ
  »ن چه بود؟تافرموديد اسم«
  ».اَدالط«
  ».بگذاريد در فهرست مشتريان عمويم نگاهي بياندازم«
  »خودش كجاست؟«

  :تفاوتي پاسخ داد ي مشتري گستاخ جناب شمد را آزرد، ليكن با بي لحن زننده
  ».مدتي هست كه مرده. مرده است«

  :ادالط آهي تصنعي كشيد و گفت
  ».اند پس فوت كرده«
به هر حال اين . فوت كرده، به ديار باقي شتافته، عمرش را داده به شما، سقط شده«

يارو به يك ترتيبي . تعارفات و تشريفات تفاوتي در اصل ماجرا ايجاد نمي كند قربان
  ».مرده ديگر؛ اين است كه االن من در خدمت شما هستم

  .اي عمويش به دنبال اسم اَدالط گشتنه نوشته بعد شروع كرد در فهرست دست
  ».بايد همين جاها باشد ...“ادالط”فرموديد ... خوب«

مو، قدري به روي كاغذ اسامي خم شد و در حالي كه با نگاهش روي  مشتري بي
  :كرد زمزمه كرد  اسامي جستجو مي

  ». با اين عنوان نوشته استاحتماالً... حضرت ادالط«
. حالت مشتري زل زد ي پهن و بي اي با تعجب به چهره ظهشمد سرش را باال كرد و لح

  .بعد دوباره مشغول مرور اسامي شد
  ».ست اجا اين. حضرت ادالط. طور است همين... بله«

ي كوچكي  نوشته. ي عمويش در جلوي عنوان حضرت ادالط شد شمد متوجه نوشته
 نام نوشته  ر جلويي كتابي كه به امانت گذاشته شده بود، نام كتاب و سپس د درباره

  .كرد شمد معناي اين عبارت را به خوبي درك مي. »به كلي سري«شده بود 
  :آب دهانش را قورت داد و بعد با حالتي دستپاچه جيغ كشيد

  »... اسناد شناسايي خودتان را ارائه كنيد حضرت آقالطفاً«
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ي   كه زمزمهبعد در حالي. ي شمد زل زد پريده ي رنگ ادالط متعجبانه به چهره
  :كرد پاسخ داد رويش مثل شيري كه روي اجاق بجوشد، صدا ميغرغ
  ».اين ديگر چه معنايي دارد. چه حماقتي«

  :جناب شمد با قدرت فرياد كشيد
يد وگرنه از پاسخگويي به يد ثابت كنيد خود حضرت ادالط هستبا! اسناد شناسايي آقا«

  ».شما معذورم
بعد كه شمد مطمئن . اش را نشان داد  شناساييادالط پوفي كشيد و كاغذهاي رسمي

شمد حضرت . خواهي شد شد با خود مشتري طرف حساب است، مدتي صرف معذرت
. ادالط را مطلع كرد كه كتابش در منزل عمويش است و اينك در دسترس او نيست

او سرسختانه انتظار . ادالط بسيار از اين موضوع برآشفت و دعواي سختي با شمد كرد
ي لفظي قرار شد شمد شنبه  بعد از مدتي مشاجره.  كه كارش اينك آماده باشدداشت

  . صبح اول وقت كتاب را به مغازه بياورد تا ادالط آن را تحويل بگيرد
  

  شب زمستاني كابوس نيمه
اين . لرزيد مثل بيد به خودش مي. اما مرد ترسويي بود. آقاي شامورتي مرد نيكي بود
هايي كه تنها  ولي يكي از آن شب. توانست تنها بخوابد بود كه هيچ شبي را نمي

ي  هاي ساكت و سياه كه ظلمت انگار بخواهد همه خوابيده بود، يكي از آن شب
شود، يكي از آن   آرام همه جا پهن مي،ها را زير لحاف خودش پنهان كند كاري كثافت
ها  د الي برگهاي با هاي بيرون پنجره، مثل زوزه هايي كه صداي بال زدن خفاش شب

كابوسي منحصر به فرد . شود، آقاي شامورتي كابوسي ديد واسطه شنيده مي واضح و بي
آقاي شامورتي خودش را ديد كه . آقاي شامورتي كابوس شهر كوران را ديد. و عجيب

ي مردم شهر از  همه. زند هاي شهري قديمي قدم مي ها و خرابه دارد در وسط بيابان
ي مردم شهر  هاي چشم همه حدقه. زدند در خاك و خون غلت ميكردند و  درد ناله مي

هاي زشتي شده  چشم، عين عروسك كودكان، زنان، مردان همه بي. خالي شده بود
   عين اشك، خون،. اند هاي شيطان با خودكار چشمشان را در آورده بودند كه دختربچه

صداي گريه و . هاي سپيد كاغذي مردم شهر، خط سرخ غليظي كشيده بود روي گونه
هراسان از بين . آقاي شامورتي، مرد بزدلي بود و به شدت ترسيده بود. آمد جه ميض
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كرد كه متوجه شد در وسط شهر صداي هلهله  دويد و فرار مي كورهاي مادر مرده مي
اند به جان  اي سرباز با نيزه افتاده وقتي به طرف هلهله رفت، متوجه شد عده. آيد مي

ا را دانه دانه، مثل مغز گردويي كه با كارد از توي پوستش در ه مردم و چشم آن
هاي پر از  آقاي شامورتي ديد كه گوني. كنند كنند و توي گوني تلنبار مي بياورند، مي

آقاي شامورتي هراسان و دوان . برند به سمت ميدان اند و مي چشم را بار االغ كرده
اند و  رمرد خنزر پنزري نشستهديد كه يك عالمه پي. دوان رسيد وسط ميدان شهر

كنند و   سوراخ مي آورند، ها در مي ها را از توي گوني دارند با جوالدوز يكي يكي چشم
هاي   عين دانه ها، آقاي شامورتي ديد كه تمام چشم. دهند نخ از بينشان عبور مي

ه آقاي شامورتي عرق كرد. اند به سمت كاخ اند و كشيده مرواريد گردنبند، رشته شده
ها دويد و دويد تا رسيد به در كاخ و  ي چشم دنبال رشته. كشيد بود و از ترس جيغ مي

 آويزان شده است به در  هاي چراغاني مراسم جشن، ها عين چراغ ي چشم ديد كه رشته
جور رفته بود تا باالي ديوار، از روي ديوار رد شده بود و  ها همين رشته. و ديوار كاخ

آقاي . جور رفته بود تا رسيده بود دست يك شاهزاده  نن بعد هميرفته بود تا روي ايوا
شاهزاده يك تاج خيلي مجلل و پر جواهر از انواع . شامورتي با ترس زل زد به شاهزاده

ي ديالق و  شاهزاده. اش داشت كه براي سرش خيلي گشاد بود كاغذهاي رنگي به كله
ها و  لب. حالت بود رنگ و بي سته بيهاي از گور برخا اش عين مرده الغري بود كه قيافه

شاهزاده برگشت به .  نه در صورت،دهانش سياه بود و هيچ مويي نداشت، نه بر سر
ي آقاي  كرده ي درهم پيچيده و عرق طرف آقاي شامورتي و با نگاه وقيحش به چهره

هاي كرم خورده  ي گشادي كرد كه تمام دندان بعد شاهزاده خنده. شامورتي خيره شد
ها  آن.  تاب داد،كه توي دستش بودرا ها  ي چشم شروع كرد رشته. ردش معلوم شدو ز

ناگهان آقاي شامورتي ديد كه . شمرد كرد و مي را دانه دانه از بين انگشتانش رد مي
همه چيز نوراني شد، بوي بسيار مطبوعي از همه جا . همه چيز خيلي قشنگ شد

هاي  ي صورت پوست تازه اصالح شدهبويي شبيه طعم شكالت، شبيه زبري . برخاست
آقاي . اي ستون شاهان افسانه مردانه، شبيه آهنگ تار زير گنبدهاي گرد قصرهاي چهل

اما اين زيبايي چند لحظه بيشتر . شامورتي احساس كرد همه جا خيلي گرم شده است
. بعد ديوارها بخار شد. ي كاخ بخار شد بعد آقاي شامورتي ديد كه دروازه. طول نكشيد
دار و نيز  ي كچل وقيح تاج ها بخار شد، شاهزاده ي چراغاني چشم  بعد، رشته
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ها و سربازان، مردان و زنان و كودكان و  پيرمردهاي خنزر پنزري جوالدوزي، نيزه
آقاي شامورتي .  همگي بخار شدند،ي متروك هاي خالي و شهر قديمي خرابه حدقه
ي من براي شما خواهم گفت، او دانست چيست ول اي را ديد كه خودش نمي صحنه

همه چيز آتش . ور شد همه چيز شعله. شود ديد كه همه چيز در آتش كشيده مي
  . گرفت و جزغاله شد

  
  روايت زن روسپي در ميكده

هاي تيز تبري كه توي خون  هاي زمستاني، كه سرد بود مثل دندان شبي از آن شب
ي  ي همه هايي كه غصه  آن شبرود؛ از ي مادران پير فرو مي ي زنانه گرم جمجمه

ي دق، جناب شمد   شوند آيينه ارت و ميسنشينند يمين و ي كارهاي كرده و نكرده مي
ي شهرستان  ي دور افتاده تر از هميشه راهي ميكده هدف و افسرده خسته و كوفته، بي

  . شد
 شايد شراب جوهر بتواند. او براي ميگساري رفته بود، تا شايد عطشش را فرونشاند

جوابي كه  شايد هزارتا سوال بي. هاي مغزش را در خود غرق كند صداي وز وز شته
 به تمام وجودش پيچك شده  هاي مرده عين نفرين خبيث گيسوهاي سياه معشوقه

  . اي تركش كند بود، لمحه
ساقي جوهر . اي نشست و از ساقي خواست جوهر غليظ بياورد شمد در ايوان حجره

شد و بيشتر رنج  مست مي. ه پياله را مزمزه كرد و نوشيدآورد و شمد، جرعه جرع 
صداي بسيار . اي توجهش را جلب كرد در ماليخوليايش بود كه صداي زنانه. كشيد مي

در آن مستي محزون، همان صدا بود چيزي . خواند لطيف و سوزناكي بود كه شعر مي
  :كرد كه شمد جستجو مي

  ننيوشم   وز هر دو جهان به جز تو مي/ نوشم   خورم و مي  مي ،از اين خم مي«
  »ي پر شرار آذرپوشم اي حلقه/ در گوش و دو ديده و دهانم آويز 

  :شمد عربده كشيد
  ».ي من بيا كجايي؟ به حجره! هي زن«

چه صدايي است صداي زنانه، كه . زنان بلند و رسا خواند و خواند كنان و دف زن رقص
شود و دماغ داغ،  خته باشند، خون كند ميها ري خواند انگار جيوه در رگ وقتي مي
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انديشه خمر و فكر بخار، زبان الل و گوش به حال، روان جان و جان جوان، چه 
 هيچ سدي را  خيال و بازيگوش و مست و خرامان، سحري است اين صداي زنانه كه بي

  .توان خفه كردنش نيست
  جفتسفاك ورا ربود و شد با او / يارم به بر رقيب سفاكي خفت «

  »بگداز در اين شرار شر يارم گفت/ اين درد چگونه مرهمي بگذارم 
  :دوباره خطاب كرد. جناب شمد، مسحور شده بود

  ».ي من بيا به حجره! زن«
دفي در دست داشت و . اي بر در حجره نمايان شد عريان زن زشت و تكيده اندام نيم

شمد با نگاهي .  آويخته بوداش هاي قرمز بر سر و شانه قطعات كاغذ كادو را با روبان
  . خمار به او نگريست

  ».صداي نازنيني داري ولي زيبا نيستي«
  ».ام آقا جان ست كه گم كرده اها ام را سال زيبايي«
  »خواندي از كجاست؟ شعرهايي كه مي«
  ».خوانم ها را مي آن. چند تايي حفظم ازش. مال شالجوم است آقاجان«
. دار است امشب دلم بدجوري غصه. پيش من بنشينجا كمي  شالجوم، هان؟ بيا اين«

  ».خواهم امشب مال من باشي مي
  ».گيرم نصفش را هم اول مي. ق چو شود پانزده آقاجان، شب را با شما باشم، مي«

  :ي جوهر را به دست زن داد و گفت شمد كوزه
  ».بريز«

يزان زن فرو عريان و آو هاي نيم اش كرد و بيست چوغ به الي سينه بعد دست در كيسه
اي بود  العاده زن فوق. ي شمد را سرخ كرد و در كنارش نشست زن روسپي پياله. برد

پيكري براي خواهش تن، كه در پي  جناب شمد، آن شب نه در پي مه. اين زن روسپي
شمد و زن روسپي هر . اش را قدري وصله كند گو بود كه روح پاره پاره عروسكي سخن
  :اش را براي شمد بگويد سپي را وا داشت تا زندگيشمد زن رو. دو مست كردند
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براي من هم يادآوري آن . خواهي بداني ها چيز جالبي نيستند كه مي آقاجان آخر اين«
  ».همه چيز سخت است به خدا

  .تايي ديگر به دست زن داد شمد يك اسكناس پنج
  »...يك عاشقي داشتم كه وقتي شانزده سالم بود، با من خوابيد«

. ي آن را با آب و تاب براي شمد نقل كرد  روسپي جزئيات تحريك كنندهبعد زن
زده و داغان زن، كافي بود كه هر  ي فلك نگاهي به چهره. اي نوشيد جناب شمد، جرعه

شمد از زن خواست كه برايش از جزئيات جنسي . ي جنسي را خفه كند نوع انگيزه
هاي  خواست قصه مي. دخواست قصه بشنو شمد آن شب فقط مي. خاطراتش نگويد
موجودات . خواست انگيز موجودات بخت برگشته مي ي غم قصه. سوزناك بشنود

زن . خت شده بودندب خيلي ذليل و بد انگيز، موجوداتي كه ذليل شده بودند، رقت
هايش را با اشك و استغاثه براي شمد تعريف كرد، در ازاي پنج  روسپي تمام غصه

اش تمام شد زن  بعد كه قصه. به غايت مست بودندزن روسپي و شمد هر دو . قچو
  :گفت

. يكي مثل شما كه خوب باشد. خواست يكي را داشتم مثل شما داني آقا، دلم مي مي«
  »...خرجم كند. هميشه پيشم باشد

  :شمد گفت. غش زدند زير خنده و هر دو غش
  ».يبرد؛ زيبا نيست داني كه مردي مثل من از داشتنت هيچ لذتي نمي ولي مي«

  :زن با دردمندي زمزمه كرد
توانستم هر كسي را كه  مي. ولي روزگاري بود كه خيلي زيبا بودم. دانم مي. آره«

  ».خواهم داشته باشم مي
ي زيبايي دوردستي را ديد كه اينك زير  ي تكيده و داغان زنك، رايحه شمد در چهره

  :شمد پاسخ داد. خروارها چروك و ترك مچاله شده بود
. دهم زيبايي كهنه براي من چه دارد؟ من پول نقد را در ازاي جنس نقد و حاضر مي«

  ».دهند پول به ازاي هوس و خيال كه نمي
ولي هوس و خيال خيلي بيشتر از اين . گويي راست مي. گويي آقاجان راست مي«

از . شناختم كه دار و ندارش را پاي هوس و خيال داد يك يارو را مي. ارزد ها مي پول
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شناختم كه  ترها، يك يارويي را مي ولي قديم. شود اين روزها ها پيدا نمي اين جور آدم
  ».عجب حال باحالي است آقاجان. اين كار را كرد

لقي طي  زن روسپي كوزه. ي خالي را به سمت زن روسپي دراز كرد جناب شمد، پياله
رباني جاري شود، جوهر سرخ و غليظ، عين خوني كه از گلوي پسران ق. را خم كرد

اش گل انداخته بود و  گونه. شمد پياله را الجرعه سر كشيد. ريخت توي پياله
  :گفت. باز بود چشمانش نيم

منظورم هر ادكلني نيست، منظورم آن . باشم  خواست يك ادكلن داشته دلم مي«
ي خيكي  ي نخاله به آن يكي مردكه ادكلن قرمز پشت ويترين است كه مردكه

شود براي  چطور مي. چشم و رو است خيلي بي.  هم به نصف قيمتآن. فروختش
هاي  دلم از آن ادكلن. آن ادكلن قيمت نداشت. ادكلني مثل آن قيمت گذاشت

  ».خواهد قيمت مي بي
هيچ چيزي نيست . كني آقاجان؛ چيزي كه نيست نخواه؛ فقط سوز دلت را زياد مي«

تواني هر جور چيزي، هر جور  ، مياش را داري شما كه مايه. كه قيمت نداشته باشد
  ».هر جور عطري. خواهي داشته باشي آقا جان آدمي كه مي

االن . ديگر چيزي نيست كه بخواهم. خواهم نه راستش؛ االن ديگر آن ادكلن را نمي«
  ».خورم خواستم و نداشتم مي ي چيزهايي را كه مي فقط غصه

مان راحت  آن وقت همه. قاجانكرد آ شد همه چيز را غرق مي اي كاش يكي پيدا مي«
  ».شديم مي

  . ي زن روسپي تعجب كرد شمد از گفته
  »چرا؟«
تو از دست من راحت . شدم من از دست آن عاشق قالبي نامردم راحت مي. دانم نمي«

داني همه از دست همديگر راحت  مي. شدم من از دست تو راحت مي. شدي مي
  ». به بادداديم اين همه عذاب و نفرت را مي. شديم مي

اي كاش در كودكي مرده . آرزو كرد اي كاش كودك بود. شمد قدري سرگيجه داشت
شد همان  مي. شد ي عطر شده بود كه هيچ وقت بيدار نمي قدر نشئه اي كاش آن. بود

  .خواست بشود جسدي كه هميشه مي
  ».امر محالي است زن بيچاره. شود همه چيز را غرق كرد هيچ وقت نمي«
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باالخره يك روز . ميرد دانم باالخره يك روز همه چيز مي من كه مي. اشدچرا محال ب«
  ».شود مطمئنم كه اين طوري مي. رود زير آب همه چيز حسابي مي

تواند از دست چيزي راحت  كسي نمي. اش خرافه است ها همه اين. است  ديوانگي«
. بختي هستجا تا دلت بخواهد عذاب و بد اين. ها ياوه است ي اين حرف همه. شود
. ولي گشايشي در كار نيست زن. خواهش هست. روزي و فقر و نافرجامي هست سياه

  ».جوهر قرمز براي نوشيدن و مست شدن. فقط جوهر قرمز هست
ي محزونش زمزمه  ي خوش صداي شكسته بعد ساقي ساحره. اي نوشيد شمد جرعه

  :كرد
يك روز صبح : گويم يت مياين طوري خواهد شد كه برا. نه جان دلم. نه آقاي عزيزم«

همه چيز درب و داغان . اند همه مرده. بيني همه چيز رفته زير آب كه بلند شوي مي
. اند كف دستشان شان را گذاشته  همه حق. اند همه به حقشان رسيده. شده است

 ولي  دير يا زود،. آيد اين مكافات هم باالخره مي.  اين دنيا دار مكافات است آقاجان،
  ».مان آيد سر وقت همه  وقتش كه برسد ميباالخره

رسيد فكري  شايد هم فقط به نظر مي. فكري شده بود. اي طلب كرد شمد دوباره پياله
  :مست و بي خيال گفت.  چون از شدت جوهر عقلش زائل شده بود،شده است

  »غرق شدن دردناك است؛ نيست؟«
ز اين همه زوري كه توي من ولي هر چه باشد ا. دانم چطور دردي دارد نمي. دانم نمي«

 هر چه هم كه درد داشته باشد، من به درد  جان، داني آقا مي. است بيشتر نيست
نه، نه . ولي جگرم لك زده كه بقيه هم يك كمي از آن بچشند. كشيدن عادت دارم
بگذار . اصالً چه اشكالي دارد. خواهد بقيه هم حسابي از آن بچشند يك كمي، دلم مي

  »...شان را در بياورد بگذار پدر پدرسگ همه. ته باشدخيلي درد داش
  . ي مستانه زدند دو قهقهه و هر

  
  سوزاند اش را مي لقيطماجراي شخصي كه داشت بطري 

هايي شخصي در جايي دور از شهر، توي ظلمات محض يك  شب، شبي، يا شب
لقي كوچكي طي كوچك درست كرد از بطري  يك شعله. ي كوچك درست كرد شعله
 هاي شرقي تويش پناه گرفته هاي وحشي دشت  بوهاي معصوم و نازنين شقايقكه
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كركسي  دانست پيرمرد خنزرپنزي چشم شخص آتش درست كرده بود و نمي. بودند 
هايي باشند در  ها، آرام آرام، انگار دست شعله. زند دارد يواشكي از دور او را ديد مي

باال .  پاي بطري باال آمدند خ، از ساقتمناي لمس انحناي كامل بدن نازنين معجون سر
كرده،   و عرق هزار تا زبان، تشنه. نظير افشره را جرعه جرعه نوشيدند آمدند و عطر بي
مثالي  ي بي بوي سوختن، نشئه. ي باكره روي معجون معطر رقصيدند عين هزار تا فتانه

  ها، علهش. توانست تصور كند بود كه هيچ وقت هيچ كس در آن دنياي كاغذي نمي
زيبايي منحصر به فردي بود كه . بلندتر زبانه كشيدند و آتش كوچك جيغ كشيد

 خيس و ملتمس، گدايي  هاي حريص شخص، اما چشم. اي بيشتر طول نكشيد لمحه
ي آن نورهايي را كه از نرمي ظريف و معطر  همه. ديدن آن همه زيبايي را داشت

ي مقدس در  پناهي آن افشره د تمام بيبع. چكيد ها مي بطري، در كام نيازمند شعله
. ي آن زيبايي منحصر به فرد همه. همه چيز تمام شد. گرسنگي آتش جوان جويده شد

ي سوخته و چروك و  طور جزغاله شخص به زانو افتاد و تمام شب را گريست و همان
  . تمام شب را گريست و زار زد. زشت بطري را سخت در آغوش گرفت

  
  رويااي براي يك  مرثيه

كدام از آن  نه عطرهاي خودش و نه هيچ. آقاي شمد ديگر هرگز عطري را نبوييد
از وقتي كه با لذت تمام به . ي آن عطاري را عطرهاي دلفريب كال و رسيده و ترشيده

ي كثافت خراب كرد، از  ي عطاري را بر سر مردكه كمك قلندران مستشارش مغازه
وقت آن ادكلن را نفروخته بوده و اين ي كثافت هيچ  وقتي دانست كه آن مردكه

 از وقتي خيلي دير اين موضوع را دانست،  سال فقط آن را پنهان كرده بوده است، همه
  ي نازنين ادكلن الي بوي آن همه عطر و ريحان ديگر، وقتي كه بوي مقدس و رايحه

ي  همههمه چيز مرد، . الي آن همه مقوا و كاغذ درب و داغان، فنا شد، همه چيز مرد
دوباره و صد باره و دوصد .  باز هم مرد، دوباره مرد بود،  ها بود مرده چيزهايي كه سال

شمد . زده، مرد و خشكيد هاي شته ي كنده ي پوسيده باره، همه چيز عين پوسته
پشتي  خورندش؛ الك اند و دارند مي اي است كه پوستش را كنده كرد ميوه احساس مي

آزمايي، الكش زير مشت مردي قلچماق خورد شده  ربندي زو است كه در يك شرط
ان را عين شها آرام آرام منقارهاي است و اينك، خوني و متعفن رها شده است تا كركس
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. ها شود ي لذيذ آن حفاظش فرو كنند و لقمه لقمه وعده ي نرم و بي قيچي توي گوشته
  .اي بود برانگيز و مسخره ر و ترحمضشمد، جناب شمد، عجب موجود چرك و محت

  
  هاي شيطاني شمدها بر اساس اسناد و مدارك فعاليت

كردند  تفاوت افتاده بود كنج پستو آن طور كه همه فكر مي ي قديمي كه بي صندوقچه
. خواست كسي او را در آن وضعيت ببيند خسيس نبود؛ او فقط منزوي بود و دلش نمي

ي  همه. روند آيند و مي  ميها ي اين سال كرد كه چطور همه تفاوت و ساكت نگاه مي بي
حكايتش مثل حكايت . روند آيند و مي هاي كاغذي، عين همديگر مي واره اين آدم

اي بود كه اعصار متمادي با شكم پاره ولو شده بود وسط كوير كه  ثهجال كرگدن عظيم
شكمش پاره بود و هر از چندگاهي . ي موجودات زميني باشد تا ابداالباد غذاي همه

توي آن شكم پاره چه . شدند انگيز بيرون كشيده مي ش دردناك و نفرتئحشا و اءامعا
قدر ميل داشت آن را در  دندانه اين ي دندانه توانست باشد؟ چه بود كه آن گوشته مي

داشت؟  اي دزدان بغدادي بود كه اين همه دوستشان مي هاي افسانه گنج. خود نگه دارد
ارد كه چه بشود؟ انگار نگهداري از آن ها را توي خودش نگه د خواست آن گنج مي
اي باشد كه مفهومش شده است، ماهيتش شده است، ولي محال  ها سنت ديرينه گنج
.  گنجي نبودمطلقاً. ي منزوي گنجي نبود توي شكم متعفن اين صندوقچه. است

شد كه  اش هزاران سال دوست داشت مرده باشد، اما نمي پوست كلفت و خاك خورده
اش كاغذ  كلفت فقط كاغذ بود؛ همه ي پوست ي اين صندوقچه شكم بيچارهتوي . بميرد

هاي كاغذي سنگين را بيرون  كردند و آن ورقه اش را پاره مي مدام دل گنده. بود
اش جاساز  اي دوباره توي دل پاره كشيدند بيرون و بعد از لمحه مي. كشيدند مي
 خدايش بود كه از شر اين همه از. انگيز اصالً هم خسيس نبود كرگدن رقت. كردند مي

كتاب و مصحف لكنته و سنگين خالص شود، اما از اين همه باز و بسته شدن 
كشيد هر بار كه يكي از  خيلي درد مي. اش خيلي نفرت داشت ي شكم گشوده بيهوده

ي  انداخت دهانه  دست مي انگاري، خيال و از سر سهل شعور، بي هاي بي اين كاغذواره
داشت و بعد  داد، بعد يك سري كاغذ و كتاب از تويش بر مي ا جر ميبااليي شكمش ر

اش؛ تا مغز استخوان  كرد تا بيفتد سر جاي قبلي طوري شپلقي دهانه را رها مي همين
آمد قدري از  ها مي هر بار كه يكي از آن نكبت. كشيد كمرش از درد تير مي
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ي اين آت و  شايد اين دفعه همهشد كه  كاغذها را بردارد، كرگدن گنده اميدوار مي
ها را از توي شكمش بيرون بكشند و ولش كنند كه براي هميشه تنها بماند،  آشغال

ي تك تكشان  كينه. ان كفري بودشحسابي از دست. شد تهي بماند، ولي اين طوري نمي
آمدند و با  هاي عقيمي بودند كه مي  همگي فقط طفيلي پدر در پسر،. را به دل داشت

  . كردند يات شكمش بازي ميمحتو
ي غليظ جناب شمد، مثل هيوالي سياه قيري، خزنده و لزج   هم وقتي سايه آن شب
ي قديمي، صندوقچه دانست يك بار  هايش را فرو كرد توي شكم صندوقچه ننوك ناخ

ي جناب شمد  اولين بار كه قيافه. شود اند و عذابش شروع مي ديگر جايش را پيدا كرده
از آن موجودات . اي سر و كار دارد زده  فهميد با چه موجود فلكرا ديد راحت

شمد صندوقچه را ياد حكايتي باستاني . خبرند شان بي اي كه از پيشينه زده فلك
هاي پيچيده و عضالت تنومندش، مثل آهني كه با  داستان كلي كه شاخ. انداخت مي

كوم شد تا ابد توي اي كه مح كل رميده. مفرغ اجين شود سخت و درهم تنيده بود
  .بيابان بتازد

 را گشود تا كتاب مستطاب عمويشي قديمي   صندوقچهروقتي جناب شمد د
 براي اولين بار متوجه شد كه در داخل اين كتاب، برگ  ها را از آن بردارد، پيراني سياه

العاده  ها نكات فوق نوشته ي اين برگ مطالعه. هايي بسيار قديمي وجود دارد نوشته
جناب شمد با شتاب . انگيز و دهشتناكي را براي جناب شمد روشن ساخت حيرت

ي  نامه كتاب مربوط به شجره. ها را خواند پيراني ي صفحات كتاب سياه تمام، همه
ها اعقاب و  آن. اي داشتند ي سفاكانه چه تاريخچه. شد خانداني حضرت ادالط مي
ها  كاغذي ن و شكنجه كردن آدماند كه همگي به زجر داد شاهزادگان پادشاهاني بوده

د اين خاندان و نهاي گردنب ي گنجينه  درباره هايي از كتاب، در بخش. اند معروف بوده
هاي بيچاره هم البد  آن گنجينه. ها صحبت شده بود هاي سري و مخفي گنجينه مكان

ي مراسم پاره  درباره. خواست تنها بمانند ي قديمي عمويش دلشان مي مثل صندوقچه
. هاي سرشناس هايي بود در رابطه با روابط نامشروع با آدم بخش. ها دن آدم كاغذيكر

. بعد، جناب شمد، متوجه ساير كتب صندوقچه شد. همه چيز در آن نوشته شده بود
ي خطي  كه كتاب بسيار الغري بود و مشخص بود نسخه  ،»سير حكمت«كتاب 

راي اولين بار متوجه شد جناب شمد ب. رونوشتي است كه عمويش تهيه كرده است
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 عمويش  در آن صندوقچه. چقدر اطالعات مخوف در آن صندوقچه موجود است
ي ارتباط  از نحوه. العاده شيطاني نوشته بود ي موجوديتي فوق اطالعات دقيقي درباره

هايي  ي كار كردنش، توصيه ي به استخدام گرفتنش، نحوه برقرار كردن با آن، نحوه
. بايست در قبال آن موجوديت انجام شود  احتياطي شديدي كه ميي اقدامات درباره

ي  هاي سال، نسل اندر نسل در خانواده جناب شمد تازه متوجه شد كه اين اسرار سال
دانستن اين . شناسي پرستي، آتش ارتباط با شياطين، آتش. شمدها منتقل شده است
هاي فلسفي اعقابش را  نوشته او دست. انگيز بود العاده هيجان همه چيز، براي شمد فوق

ي كفر آميزي، چه ميراث شومي،  چه گذشته. در رابطه با موضوعات جادويي پيدا كرد
ي اين تاريخ دهان  اش وزن ناخجسته ي زندگي در لحظه لحظه. چه طالع نحسي

ي اهريمني كه به  ي چنگال كمين كرده گشوده را بر فراز سرنوشتش مثل سايه
اما اين اولين بار بود كه . رده شده باشد، احساس كرده بودآهستگي باالي سرش گست

  . اش چشم دوخته بود ي كريه گذشته نقاب در چهره لخت و بي
ي مو به موي علوم غريبه و  چند سال آخر زندگي شمد، صرف كنكاش و مطالعه

آرام آرام، . او به آهستگي همه چيز را دانست. ها شد ي آن ي معاني گسترده مكاشفه
او به آرامي . اي كه اثر كنند، روحش را تسخير كردند هاي معاني، مثل زهر كشنده چكه

 معناي سوختن را فهميد و عميقاً. مفهوم شعله را دانست. تمامي معاني را درك كرد
  .دريافت كه آتش چيست

  
 پوشاني؟ ات مي چنين در زير پالتوي پوسيده پيرمرد لعنتي چه چيز را اين

ترس . ت جمعه، باالخره صبر آقاي شامورتي به پايان رسيدهاي خلو يكي از غروب
اش را برداشت و به  قيچي مقوايي بزرگ بزازي. اش به غليان آمد عميق و ريشه دوانده

خواست  پيرمرد مي. كركسي آن سوي خيابان دويد طرف پيرمرد خنزر پنزري چشم
هاي وحشي و  قدمتوانست از  هاي سست و كج و معوج پيرمرد نمي  اما گام،فرار كند

آقاي شامورتي گريبان پيرمرد را گرفت و به سختي . خشن آقاي شامورتي پيشي بگيرد
  :اش پرسيد زده بعد با خشم وحشت. او را به ديوار پشتي كوبيد
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  »اي؟ ات پنهان كرده چه چيز را اين همه وقت در زير پالتوي پوسيده! لعنتي«
اش در معرض  خورده ي چرك و كرمها ي هيوالواري كرد و دندان پيرمرد، خنده

اي  آقاي شامورتي كه رعشه. ي آقاي شامورتي قرار گرفت چشمان از ترس گشوده
اش را  گري قيچي بزرگ و دو لبه عصبي سراسر وجودش را فرا گرفته بود، با وحشي
ي پيرمرد قرار داد و با لحني پركينه  مثل منقار كالغ در زير گلوي پرچروك و پالسيده

  : گفتو لرزان
  »!ي متعفن زود باش نشانم بده مردكه«

اش بر سراسر شهر  ههبلندي قهق. تر از قبل قهقهه زد اين بار پيرمرد بلندتر و وقيحانه
بر سراسر شهر مخروبه، بر سراسر سرسراهاي مجللي كه مجالس بزم . طنين انداخت

 هاي عروسي، بر جلهحها، بر سراپاي  دهكهاي مي شد، بر سراسر حجره ها برپا مي در آن
 بعد پيرمرد چشم منحرف و لزج و. هاي مدفون رعشه انداخت سراسر گورها و گنجينه

ي آقاي شامورتي  كرده ي عرق زده و چهره اش را درست در چشمان وحشت كركسي
آقاي شامورتي . دوخت و به آرامي چيزي نرم و ترد در دستان آقاي شامورتي نهاد

اش  آيد كه پيش از اين هم تجربه وي خوشي ميب. آيد احساس كرد بوي شكالت مي
وقتي آقاي شامورتي به دستانش نگاه كرد، براي . ي كابوسش بود بوي كهنه. كرده بود

  . اش از شدت ترس خودش را خيس كرد اولين بار در زندگي
. هايش جسم سياه رنگ اهريمني تردي را در خود نگاه داشته است او ديد كه دست

اش به دستان آقاي شامورتي چسبيده  له شده كه تمام سياهيجسمي مچاله و جزغا
اراده از زانوهاي آقاي شامورتي خالي . كرد بود و مدام بيشتر به وجودش سرايت مي

بعد آقاي شامورتي پيرمرد خنزر پنزري را ديد . شامورتي با زانو به زمين نشست. شد
بجهد، پله پله پريد روي هوا و هاي نامرئي  اي كه روي پله زنان، عين قورباغه كه قهقهه

چشمان آقاي شامورتي از حدقه بيرون زده بود و . به سمت ابرها رفت و غيب شد
.  ولي به غايت بزدل و ترسو بود، نيكيآقاي شامورتي مرد. اعصابش مختل شده بود

لقي جزغاله شده را به خوبي درك طآقاي شامورتي احساس منحوس آن بطري 
  .ز وجود نحوستي مكنون، متقن و منتقماحساس شومي ا. كرد مي
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  موجوديت منحوسي به نام كبريت
ي ماهيت  هايي را كه صرف تحقيق درباره جناب شمد متوجه شد تمام آن سال

ها و  ها توانست با استفاده از نشانه او بعد از سال.  بيهوده بوده است صفحات كرده بود،
العاده را پيدا  ته بود، جسم فوقهايي كه عموي پيرش برايش به جا گذاش راهنمايي

. نمود حال خطرناك مي جسم كوچك و نازكي كه بسيار فريبنده و در عين. كند
  ي صحافي شمدها، سرانجام پس از چند سال تحقيق و كشف رمز، درست در كف دكه

جناب شمد آن بت شيطاني، آن تمثال مخوف اهريمني، آن موجوديت منحوس انكار 
ي باستاني كبريت، يادگاري شوم اساطير براي  ي كبريت، جعبه جعبه. شده را يافت

هاي عظيم و منظم را خوب  جناب شمد آن اراده. ها كاغذي نسل كاغذي مفلوك آدم
شان  ي مكعبي هاي شوم و باريك كه اينك آرام و ناز در پيله بچه آن شيطان. نگاه كرد

بوي . شان پيدا كرد شده مهاي ناخجسته را در رحم مادر طلس آن جرثومه. خفته بودند
هاي  ي كله هزبري گرسن. ها را با تمايل كامل در مشام فرو داد عجيب و تند آن

جناب شمد ديگر هيچ چيز . قرمزشان را با حوصله زير انگشتانش لمس كرد
  .خواست نمي

  
  كش مردي جيغ ديوانه

مشرب و  اي است كه روزي آدم خوش اين بخش از داستان، مربوط به آن مرد ديوانه
يك روز بعد از ظهر او ديوانه . اما هيچ كس ندانست چه بر سرش آمد. معتبري بود

» !آتش !مردم فرار كنيد، آتش«كشيد كه  دويد و جيغ مي مدام سراسر شهر را مي. شد
اين آلودگي . شما را به خدا بدن من را از اين طاعون سياه پاك كنيد«كرد كه  ناله مي

هاي   كاغذي اين بخش از ماجرا مربوط به تمسخر آدم» !چسبناك را از من بكنيد
  . خنديدند كش مي ي جيغ هاي آن ديوانه متشخصي است كه توي دلشان به لودگي

  
  ور شو شعله

  هاي بعد لباس. خوب استراحت كرد. باالخره جناب شمد تصميمش را گرفت
اش براي  ن خانهش را كند و به آرامي به معبد كوچكي رفت كه در زيرزميا اي روزنامه
 و  طور كه در كتب ممنوعه اطراف معبد را همان. ها درست كرده بود كبريت
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قيمت نگاتيو،   پر كرده بود از قطعات گران العمل خاندان شمدها خوانده بود، دستور
ي مراسم قرباني را تالوت  بعد جناب شمد ادعيه. هاي قرمز و كاغذهاي رنگي روبان
چه را كه  تمام آن. اش خيره ماند ي زيرزميني ت ظلمات دخمهنهاي ها به بي ساعت. كرد

: ها و زندگي با ايشان به ياد داشت، با حوصله و با جزئيات به خاطر آورد كاغذي از آدم
هاي لذت   تمام ثانيه اش را، گذراني هاي وقت هاي تحقيقاتش را، تمام ساعت تمام سال
هاي  كش را در كام شعلهلقي كوچطجناب شمد خوب زيبايي بطري . بخشش را

قدر زيبا  خواست همه چيز همان چقدر دلش مي. كوچك و حريص در نظر مجسم كرد
  . همه چيز. و فروزان باشد

. ها فروزان شدند  خيابان ها،  كوچه ها، خانه. همه چيز فروزان شد. بعد همه چيز زيبا شد
هاي  ي بيشتر و شهرستانبعد شهرها. ها هم فروزان و زيبا شدند  آن ها، و شهرها و راه

ها همگي از دست  كاغذي  تمام متعلقات آدم ها،  تمام كاغذي تمام كاغذها،. بيشتر
ها، همگي رقصيدند و چرخيدند و  در سمفوني شلوغ شعله. همديگر راحت شدند

  .جزغاله شدند تا روشنايي بشود
  

  آخرين قطعه شعر
  -5شعر 

اش را در عمق  و زيبايي/ داشتم   دوست مياو را بسيار/ ام را سوزاندم  امروز معشوقه
ام را  امروز معشوقه/ خواهش و عطشم به زيبايي پاياني ندارد / پرستيدم  جان مي

چقدر / چقدر كامل بودي / گاه زيبايي را پاياني نيست  كه هيچ/ سوزاندم و دانستم 
هر چند / هر چند كوتاه بود / مكيد  چقدر مرا تمناي ديدنت در خود مي/ جذاب بودي 

ي  معشوقه/ ات اي  آن رقص شيون كن جانانه/ تا عمق جانم در خاطرم گداخت / گذرا 
  !هاي تنهايي من ور شب كش و شعله  ي زبانه فتانه

  



 

 

  



 

  

 

      
  انسان، آندروئيد، ماشين   

  
  
  

  ديك. فيليپ ك
  سميه كرمي: برگردان

  
  

 »نيماش «را ها آن من كه كنند يمي زندگي خشن و سردي زهايچ جهان نيا در
 اريبس راي انساني رفتارها كهي وقت خصوص به اندازد؛ يم هراسم به رفتارشان. نامم يم

 زهايچ نيا كنم يم احساس. شوم يمي تلخ احساس دستخوش ،كنند يم ديتقل استادانه
 ها آن به من. ستندين انسان ها آن اما بزنند، جا ها انساني جا به را خودشان دارند قصد

 كار به معنا نيا به را كلمه نيا كه هستم من فقط البته م،يگو يم] 1[ »دآندروئي«
 خلقي براي شگاهيآزماي  صادقانه تالش »آندروئيد«ي  كلمه از من منظور. برم يم

 كه دهد، بمانيفر رحمانه يب كه شده ديتول كه استي زيچ منظورم .ستين انسان
 ساخته شگاهيآزما در چه وداتموج نيا .است ما خود ازي يك ميكن فكر شود باعث
يشگاهيآزما كائنات كل كه چرا ندارد؛ي خاص مفهوم مني برا نه، چه و باشند شده
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 كه نديآ يم رونيبي باز دغل و رحم يب موجودات ،شگاهيآزما نيا از و است ميعظ
 اما. ميبده دست هم با كه كنند يم دراز ماي سو به را دستشان و زنند يم لبخند

  .گوري سرما ،لبخندشان و است مرگي  هپنج دستشان،
 هم ماي ول ندارند،ي تفاوت ما باي ظاهر لحاظ به چه اگر هستند؛ ما انيم موجودات نيا

 در من. ميهستي رفتاري ها تفاوت دنبال بلكه م،يستيني ذاتي ها تفاوت دنبال به
 حتا] 2[ روزن چلير مثل شانيها يبرخ. سمينو يم ها آن از مرتب ميها يليتخ يعلم

ي زيچ يك اما باشند، بايز است ممكن ها آن. هستند آندروئيد ندارند خبر هم خودشان
 قرار »ديزوياسك«ي پزشكي  رده در نيبنابرا. استي انساني گرما همان كه دارند كم
ي  كلمهي روي وقت مطمئنم. است مناسب احساسات فقدانِي معنا به كه رنديگ يم
 حس و احساسات فاقد كهي انسان. ديكن يم درك ار منظورم كنم، يم ديتأك »ء يش«

 باشد؛ شده ساخته احساسات نيا فاقد كه استي آندروئيد مثل درست باشد،ي همدل
 سرنوشتي برا كه استي شخص منظورمان اساس در. اشتباهي رو از يا عمد به حاال

 نيا. است گر نظاره فقط و ستديا يم كنار شود، ينم قائلي تياهم موجودات گريد
 همچوني انسان چيه «كه نيا بري مبن] 3[ دون جاني  هينظر اش يخونسرد با موجود

 صورت نيا به سازد، يم دهيچيپ را هينظري قدر البته سازد؛ يم محقق را »ستين رهيجز
  .ستين انسان گريد» يوجداني ذهني  رهيجز يك «كه

 دري كيانمك موجودات يافتن اتيح و تيماد به تيمعنوي سو از حركت احتماالً
 حال در. است شده آن دستخوش ماي ايدن كه استي تحول نيتر بزرگ ما،ي  زمانه
 ما ميپارادا نيا و ميندار زنده ريغ و زنده موجود نيبي مشخصي مرزبند چيه حاضر
 داشت ميخواه دورگه موجود ها ونيليم كه رسد يمي روز ميگو يمي وقت. بود خواهد

ي  درباره دارم االت،يخي ايدن در گرشانيدي پا و تاسي واقعي ايدن در شانيپا يك كه
ي  كلمه مقابل در انشفيتوصي برا اگر. ياليخي ايدن نه زنم، يم حرفي واقعي ايدن

 درستي شفاه يپازل خودماني برا فقط م،يكن استفاده »نيماش«ي  كلمه از انسان
 نيا ايآ كه است نيا بود، خواهد و بوده ماي واقعي نگران كهي زيچ. ميا كرده

 ازي اريبس در من خود داشت؟ خواهندي انساني رفتار ،يبيتركي ها تيموجود
ي براد؛ دهن يم نشان محبت خودشان از كه دارمي نيماشيي ها ستميس ميها داستان



 

  

 
    89 شهريور، 3 ي شماره شيپ  89

 

 ديدگاه مؤلف

 ] 4[ »باش سال نيآخر منتظر حاال «داستان در كوچكي ها درشكه يا ها يتاكس مثال
  .بودشان ساخته چارهيب و وبيمع انسان همان كه
 به درست و ميبدان را شانيمعنا ديبا كه هستندي كلمات» يانسان موجود «يا »انسان«

 بلكه ندارند،ي كاربردي شناس يهست يا و منشاءي  درباره كلمات نيا اما م؛يببر كار
ي  انهيم دري كيمكان ساختار يك اگر. هستند جهان در ستنيز روش و راه به مربوط

 را آن ليم كمال با شود يم كند، توقف شما به كمكي برا متداولشي عملكردها
 اش، رلهي ها ستميس و ستورهايترانز ليتحل و هيتجز كهي حال در كرد؛ فرض انسان

 را شدهي كش ميسي مدارها دانشمندان اگر. كنند ثابت راي زيچ همچون تواند ينم
 تاقمش دانشمندان مثل درست كنند،ي ريردگ نيماش تيانسان كردن دايپي برا

 مشخص راي آدم جسم در روح مكان تا اند كرده تالش هودهيب كه شوند يم خودمان
 ميتصم كنند، دايپ مشخصي  نقطه يك در مشخص اندام يك نتوانستندي وقت و كنند

. است نيماشي انسان رفتار مثل انسان،ي برا روح. شوند روح وجود منكر گرفتند
 م،يتصم يك اساس بر تا كند يم رنگد شيها برنامهي  چرخه در نيماش كهي هنگام
  .كند يم رفتاري انسان دارد اندازد،يب عقب راي ا برنامه

 اگر (است مهربان ما به نسبت كل در جهان چه اگر ميباش متوجه ديبا هرحال، به
 در« :ديگو يم مالسو آبراهام. مينبود جا نيا رفت،يپذ ينم را وجودمان و نبود مهربان

ي طانيشي ها ماسك اما ،)».بود كرده اعداممان قبل ها دتم عتيطب صورت نيا ريغ
 سود خاطر به و پرند يم رونيبي سردرگم مه انيم از كه دارد خود در زيني خندان
  .كنند مان يسالخ است ممكن شان يشخص

 نقاب به. ميرينگ اشتباه آن ريز در نهفته تيواقع با را نقاب كه ميباش مراقب ديبا
 منجمدي ا چهره فقط شما گذاشت؛ اش چهرهي رو] 5[ كلسيپر كه ديكن فكري جنگ

ي شخص اي يانسان لياصي  چهره چيه وي احساس چيه بدون جنگي تلخ د،ينيب يم
 حتا كه ديكن فرض. است بوده نيهم هدف البته و. ديببر پناه آن به كه ندارد وجود
 مه انيم در كلسيپري وقت ديكن فرض است؛ نقاب يك فقط زيچ همه ديا نشده متوجه

  . است اعتماد قابلي ا چهره ديكرد باور شد، كينزد شما بهي صبحگاه شيم و  گرگ و
 ديشا. است بوده ميها نوشته رنگيپ سال انيسال ،»دارد نيپوالدي نقاب طانيش «كه نيا

 يك قتيحق در نوشتم، اش درباره و دميد من كهي زيچ. باشد آن اصالح زمان حاال
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 نقاب آن متضاد ن،يراستي  چهره يك و. بود چهره كي يوري نقاب بلكه نبود، چهره
 نيخشمگ و سرد فلزي رو را نيخشمگ و سرد فلز شما. است طور  نيا كه البته. است

 نيهم به هم حشرات گذارند؛ يم نرم گوشتي رو را نيخشمگ و سرد فلز. ديگذار ينم
ي دفاع حركت يك نيا. بترسانند را دشمنانشان تا نديآرا يم را خودي هنرمند با روش
: ديگو يم و گردد يم باز كنامش به غرولندكناني شكارچ شود، واقع مؤثر اگر و است

 و چنگال و انهيوحشي پرواز و  چهره دم،يد آسمان در را موجود نيتر ترسناك امروز«
  .شود يم واقع ثرؤم جادو و رنديگ يم قرار ريتأث تحت همنوعانش» .داشت زهر
 اما زنند؛ يم چهره به ترسناكي ها نقاب بدي ها انسان طفق كردم يم فكري زمان
 ام يشخصي بند ميتقس ندارم قصد. ام خورده را نقابي جادو گول هم من كه دينيب يم

 چرا بگذارم، كنار نامم يم »آندروئيد «كهي زيچ و نامم يم »انسان «كهي زيچ انيمرا 
ي ها شباهتي رو شتمدا من اما. استي اول از مضحك و رحم يبي ديتقلي دوم كه

ي شتريبي ركيز هم، از دسته دو نيا صيتشخي برا و كردم يم كاري ظاهر وي سطح
ي جنگ نقاب يك پشت را خودش تواند يم آزار يب و مهرباني شخص اگر رايز. است ازين

 دوست و مهرباني ها نقاب پشت ديشا كه ستين ذهن از دور پس كند، پنهان ترسناك
 ميتوان ينم مورد دو از كدام چيه در. باشد شده پنهاني انسان ارواح سالخ يك ،يداشتن

  .ميكن نفوذ سوژه قلب به اعماقشان، به ديبا بلكه م،يكن بسندهي ظاهري ها شباهت به
 هر كه است نيا منظورم است؛ خوبي هدف خدمت در جهان دري زيچ هر احتماالً

 ممكن ها ستميرسيز وي باطني ها  بخش اما. كند يم خدمت كائنات اهداف بهي زيچ
 كل در كهي نقش به ارجاع بدون طور، نيهم را ها آن ديبا ما. باشند ها جان قاتل است

  .ميريبگ نظر در دارند، ساختار
ي باز طول در گرهايباز نياي دو هر و هستند خداوند خدمت در دو هر شر و ريخ

 از كه مانيتضادها و ها يوابستگ با م،يهستي باز دري مخلوقات هم ما. شوند يم پالوده
ي تيموجود بلكه كوركورانه، تصادف نه را شده مقدر چه آن و شده؛ مقدر مانيبرا شيپ

ي باز وقت آن مشان،ينيبب وضوح به بود قرار اگر. است كردهي طراح شيدوراند و صبور
  . ديآ ينم خوش كس چيه مذاق به هيقض نيا مشخصاً. شد يم خراب

 آخر -دارد نام ايما كهي قابن- نقاب ريز لئمساي ساز هانپن و بيفر كه ميباش آگاه ديبا
 خدمت در دارد، وجود تيواقع و ما انيم كهي نقاب نيا ميباش متوجه ديبا. ستين كار
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ي خيتار لحاظ به. نامند يم] 6[ دوكوس را نقاب نيا ها ييونان. است ريخي هدف
 تالش كه استي غرب تيشخص نياول سقراط، از شيپ دوران لسوفيف] 7[ دسيپارمن
 دوكوس و مينيب يم ما كه ستين گونه آن جهان كند ثابت كيستماتيسي روش به كرد
 دارم؛ افالطون معروف دگاهيد به همي ا اشاره جا نيا در. دارد وجود واقعاً دار نقاب

 ريتصاو نيا احتماالً و مينيب يم را تيواقع ازي ريتصاو فقط ما بود معتقد افالطون
  .كرد اعتماد ها آن به توان ينم و هستند ناقص و نادرست

 عبارت به يا. ميكن يم تجربه عكس صورت به را زمان ما ديشا ميكن فرض دييايب حال
 كرده اشاره آن به كانت كهي مفهوم به زمان (زمان از ماي دروني  تجربه ديشا گر،يد

 انيجر به نسبت ،)ميكن يم استفاده اتمانيتجرب كردن مرتبي برا آن از ما و است
 م؛يباش داشته زمان دو واقع دري يعن. باشد متعامد خاص،يي ايزوا در زماني راست
ي هست زمان. يهست خودي زمان ساختاري گريد و است ما ادراك و تجربه كهي زمان
 واقع در. كند يم حركت ما ادراك از متفاوتي جهت در كائنات در زمان اما است،ي واقع
 متعامد ،يهست نيراست زمان جهت بر زمان از ماي  بهتجر اما هستند،ي واقع دو هر

 و گذشته و ندهيآ وي معلول و علت روابط و عيوقا سلسله از ما افتيدر جه،ينت در. است
  .باشد اشتباه كل به تواند يم جهان،ي سو و سمت

ي ا تجربه عنوان به هم است،ي واقع زمان. ديباش موضوع نيا تياهم متوجه دوارميام
: دهد يم شرحي روس ]8[ رفيكوز كوالين دكتر كهي دگاهيد از هم وي كانت دگاهيد در
 و دارد يم نگاه وستهيپ هم به را جهان كه استي ا هيپاي انرژ و است،ي انرژ زمان كه

 تمامي انرژ و رنديگ يم نشأت آن از ها دهيپدي تمام دارد؛ي بستگ آن بهي زندگ تمام
   .است كائناتي اه تيواقع وي احتمال از اعم ها، تيواقع
 محور و ندارد انيجر مان ندهيآي سو به مان گذشته از خودي خود به زمان اما

 ناال تا ما گفت شود يم مثالي برا. كند يم تيهدا رهيدا كي يرو را آن متعامدش
ي طوالن زمستان كي يرو راندن مشغول را خودمان زمان ازي خط سال هزار دو حدود

 به هيشبي چرخش ،يواقع زمان يا متعامد زمان ظاهراً. ميا بوده خودماني  گونهي برا
 مثلي محصول هر گر،يدي ها سال مثل ،يسال هر آن در كه دارد هياولي ا چرخه زمان

 كهي زيچ. است گريدي بهارها مثل درستي بهار هر قتيحق در و گريدي ها محصول
 كه است نيا برد، يم نيب از را ساده ظاهراً شكل نيا به زمان درك در انسانيي توانا
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 نديبب تواند يم و كرده تجربه را ها سال نيا ازي اريبس فرد، يك عنوان به انسان خود
 درختان برگ و شهير و مزارع مثل سال هر و است شدن فرسوده حال در خودش كه
 باشد، داشته وجود زماني براي ا چرخه زمان ازي تر مناسبي  دهيا ديبا. شود ينم نو

  .است انباشتگري زمان كه كرد اختراع راي خط زمان ،يليم يب با انسان پس
 سال به هيشب اريبس تر؛ ميعظي اسيمق در اما است،ي چرخش نيراست متعامد زمان
 را آن ديتوان يم كه تيابد زمان نرخ از دانته دگاهيد به هيشب اريبس و انيباستان بزرگ

 تيابد] 9[ گنايار چوني تفكرانم وسطا، قروني  انهيم در. ديبخوان او  يالهي  كمد در
 مشمول خود تيابد كه كردند درك گرانيد اما كردند، درك راي زمان يب يا نيراست
ي تيوضعي زمان يب (دارد تفاوت زمان از ما درك با كامالً زمان آن اگرچه است، زمان

  .)بود خواهد ستايا
 تيوضع در ما. ماي  گونه زمستان كنم؛ يم صحبت زمستان از من قتيحق در
 در را ماي ايدن يخ و برف. ميهست بشري  گونه زمستان در مرده مهين-زنده مهين
 هر كهي زيچ  آن. مينام يم ايما يا دوكوس را ها آن كه پوشاندهي فزون به رويي ها هيال

   .است ديخورش مجدد ظهور كند، يم آب را جهاني رو يخ منجمدي ها هيال سال
: ديگو يم صدا. شنوند يميي صدا نيزم داخلي ها   شهير و ها دانه و ها گل ازيپ بهار هر
 و است گونه چه به ما طيشرا ام گفته شما به حاال» .ديشو داريب خفتگان د،يشو داريب«

 گماني روس رفيكوز دكتر كه طور  همان اصل در زمان كه ام گفته شما به نيهمچن
  .كند ينم حركتي خط صورت به و جلو سمت به كند، يم

 ايرو در) كييوب (داستان كي يها تيشخص همچون ما شناسانه، يهست دگاهيد يك در
 فرا منتظر ميگو يمي وقت. كند دارمانيب كه ميهست صدا آن منتظر و ميزن يم پرسه
 است؛ شدن گرمي معنا به بهار. كنم ينم استفاده استعاره از فقط م،يهست بهار دنيرس

 فيتعريي گرماي واحدها اساس بر وانت يم راي زندگ ،يآنتروپ نديفرآ شدن متوقف
  .گرداند يم باز راي زندگ بهار است، كرده ترك را ماي زندگي گرما كه حال و كرد
 اما. ميشو يم تازه د،يجد سال در اهانيگ مانند زين ما كردند يم فكر اشتباه به قدما
 از كدام ره. شوند ينم تكرار هرگز گذرند يم كهيي ها سال و دارد وجود انباشت ماي برا
 بهي طوالن زمستان نياي وقت و ميهست فرد به منحصر بتهووني سمفون يك مثل ما
. ميشو يم زده شگفت اطرافماني ايدن و خودمان از ديجدي ها شكوفه همچون د،يآ سر
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يي ها نقاب همان گذاشت؛ ميخواه كنار ميداشت چهره به كه رايي ها نقاب ما ازي اريبس
 ميبرخواه راي آهني ها نقاب. بود بيفر هدفشان و رنديبگ را تيواقعي جا بود قرار كه

 ما خود حتا كه استي ا چهره نيا .شد خواهد آشكار آن پشتي  چهره و داشت
 .ساخت خواهد زده شگفت هم را خودمان و ميا دهيند هم پوشان نقاب
 ما،ي زمان-فضا اتيتجربي بند طبقه كند، آشكار را خودش محض تيواقع كه نياي برا
 طور به و بشكند ديبا ميشو يم رو روبه جهان با آن خلل از كهي ا هياول سيماتري يعن

ي زمان نوع ازي فروپاش نيا با] 10[» يخيمر زمان لغزش «داستان در. زدير فرو كامل
 قرار هم از فاصله باي مواز تيواقع هزاران »مرگي هزارتو «در داشتم، كار و سر آن

 كي يايدن] 11[ »گفت نيچن سيپل مورأم كن،ي جار ارم ميها اشك «در اند، گرفته
 از ما منظور كه دهد يم نشان و دهد يم قرار تهاجم مورد را ايدن تيكل ت،يشخص

 اهايرو اصل در يا -كند يم فكر كه حاضر شهيهم ذهن- است ذهن شيب و كم »ايدن«
 ] 12[ »ها نگانيفني داريب «رمان در نيابيرو مانند ن،يابيرو. سازند يم را ماي ايدن كه

  . استي اريهوش و شدن داريب حال در س،يجوي  نوشته
 ايرو لحظه آن به تا كه قتيحق نيا از و نديبب را تيواقع گريد بار يك نيابيروي وقت
ي ا چرخه مييگو يم سميبرهمن در. ميشو يم ملحق او به هم ما شود، آگاه دهيد يم

 رفته خواب به دوبارهي داريب از يا شده ارديب و فعال دوباره برهمن و يافته انيپا بزرگ
 است؛ رفتن نيب از حال در ايما ميكن يم احساسي داريب هنگام حال، هر در. است
 ممكن جا نيا. است دهيد يم ايرو كه ميا بودهي نيابيرو واقع در و ميشو يم داريب ميدار

  .ديفتيب كالرك .يس آرتور داستان] 13[ ابرذهن ياد است
 حس افراد نيا. شوند ها تيواقع منكري برخ ها، نقاب شدن برداشته امهنگ است ممكن

 دري طوالني مدت شود، محو دوكوس اگر و استي كينزد حال در آشوب كنند يم
 بوده تيبشر همراه شهيهم كه است حساب روز مفهوم همان نيا بود؛ خواهند عذاب
 مهربان شود، يم رآشكا كهي ريتصو من نظر به اما باشد، طور نيا هم ديشا. است

 با را ها آن كه نيا نه كند، يم گرم را موجوداتي مهربان با معموالً بهار رايز بود؛ خواهد
 فرو با كه باشند جهان دري ديپلي روهاين هم ديشا. كند خشك سوزانندهي حرارت
 1974 سال در كايآمري  ظالمانه استيسي فروپاش به من اما شوند، آشكار نقاب افتادن

 برداشته و زشت سرطان آن و نوري  مقابله كه رسد يم نظرم به و كنم يم كرف ]14[
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يي دارا ما، حقوق ما،ي آزاد مه، و شب هنگام در. است نقاب ختنير فرو ذات شدنش، 
 كهي موجودات و بودند كرده دايپ شكل رييتغ بودند، شده مثله ماي ها يزندگ حتا و ما

 الهايو گريد و دايفلور در] 15[ كلمنت سنت ريظني قالبي ها پناهگاه در را خودشان
ي برا شدن آشكار شوك اما. اند كرده نابود و دهيدزد ما از را ها آن اند، كرده پنهان
  .ماي برا تا است تر مخرب ها آني ها نقشه
. ميكني زندگي آزاد و قتيحق و عدالت با تا دارند كاربرد ماي برا فقط ماي ها نقشه
 تمام در و كندي زندگ زور اعمال با تا بود دادهي بيترت ركشو نيا سابق دولت
 شفا قدرت ازي خوب مثال نيا. گفت يم دروغ ما به وقفه بدوني ارتباطي ها كانال
ي  شهير سپس و سازد يم آشكار ابتدا قدرت نيا است؛ ديخورش نوري  دهنده

 دوانده، شهير خوب مردماني  تپنده قلب در قاًيعم كهي اهيگ را، ستم اهيگي  دهيپوس
  .خشكاند يم

 كه كرده، آغاز را ستم به كردن وارد فشار نيابيرو كه كنم يم اليخ اوقاتي گاه
 و طمانيشراي رو به را چشمانمان و كند يم دارمانيب متحده االتيا در جا نيا نيابيرو

 .كند يم باز كند، يم دمانيتهد كهي وحشتناك خطر
دستگاه خراطي « دارد، تياهم ماي ايدن ذات درك در كهيي ها رمان نيبهتر ازي كي

 اريبسي ايدن رمان نيا در نييلگو. است نييلگوي ك اورسوالي  نوشته ]16[» ملكوت
 آن بهي ا اضافه حيتوض هر افزودن از من كه كرده فيتوص راي زيبرانگ تفكر و شگفت
 نيا دو هري وقت كنم ينم فكر. ندارد الزمي حيتوض اصالً داستان نيا كنم؛ يم حذر
 مطالعاتي  دربارهي زيچ ،)است نييلگو و كيد خود منظور (مينوشت يم رمان همه
 ازي برخ و ام خوانده من حاال اما. ميبود خوانده اهايروي  درباره] 17[ تارت چارلز
 دانشگاه در» يمغز انقالب «كه ام خوانده هم را ]18[ نياورنست. يا روبرتي كارها

ي كارها از. كنم يمي زندگ من كه استيي جا و شمال رد استنفورد. است استنفورد
 دو بهي مساو طور به كهي مغزي جا به ما احتماالً كه ديآ يم بر طور نيا نياورنست

 دو و ميدار بدن يك ما قتيحق در م؛يدار جدا كامالً مغز دو باشدة شده ميتقس كره مين
 .يا جوزفي  نوشته] 19[» يوصف ذهن يك: مغز گريدي سو«ي  مقاله به را شما (ذهن
ي اريهوش ذات «عنوان با نياورنستي  مجموعه در كه دهم يم ارجاع] 20[ بوگن
  .)است شده منتشر] 21[ »انسان
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 تنها اما كرده، مطرح را) مغز دو داشتن (هينظر نيا يمحققي گاه از هر ديگو يم بوگن
 نيا اثبات به بوطهمر مطالعات و مغز ازي بردار نقشه مدرني ها كيتكن از استفاده با

 ذهن بودني بخش دو به هم ثاغورثيف و افالطون ديگو يم او. ميشد كينزد مطلب
 بوگني  مقاله. استي ته گريد بخش و دارد خود با منطقي بخش كه اند كرده اشاره
 هرگز ما چرا بپرسم خودم از شد باعث كه است زيانگ شگفت چناني ميمفاه شامل
ي گريد نوع بلكه ست،يني هوش يب ابداً دارد، نام» يهوش يب «چه آن ميبود نشده متوجه

ي اريهش يا ذهن همان نيا. ميدار آن با فيظر اريبسي ا رابطه كه استي اريهش از
  .نديب يم ايرو ها شب كه است گريد
 از راي گريدي ورود همان قاًيدق مغزها از كدام هر كه است مطرح  مسأله نيا جا نيا

 متفاوتي روش به را اطالعات اما كند، يم افتيدر متفاوت ياحساسي ها كانال قيطر
 چپ سمت مغز (كند يم كار خود فرد به منحصر روش به مغز هر. كند يم پردازش

 آنالوگ وتريكامپ يك به هيشب راست سمت مغز و است تاليجيد وتريكامپ يك مانند
 كدام هر است كنمم همسان، اطالعات پردازش با). كند يم كار الگوهاي  سهيمقا با كه
 سمت مغز در ما تيشخص كه جا آن از جهينت در برسند؛ متفاوت كامالًي ا جهينت به

 سمت مغز كه دهد صيتشخي اتيح راي زيچ راست سمت مغز اگر گرفته، شكل چپ
  .كند برقرار ارتباط آن با خواب هنگام ديبا مانده، خبر يب آن از چپ
 كنم يم فكر حال نيا با. مييبگو ميوانت ينم نيا از شيبي زيچ حاضر حال در اما

 بشري  گونه. ستين مفردي مفهوم دارد، راستمان مغز در شهير كه دوكوس افسون
 هر تا كند رها راي گريد آن و بماندي باق كره مين يك در كامل طور به دارد ليتما
 نيا كه ديباش داشته ذهن در. دهد انجام جهان و ما از حفاظتي برا است الزمي كار

 يك ما كدام هر. ست اما از كدام هر و جهان انيم متقابلي  ا رابطه و هيدوسو محافظت
 در نهفتهي ها دانه و جهان اما شود، حفاظت و شود داشتهي گرام ديبا كه است گنج
 راستي  كره مين نيبنابرا. هستند گنج هم ايرو دري همگ گر،يد پنهاني ها دانه و آن
 انيپا حال در دوره نيا گريد اما دارد، يم نگاهي ناآگاه رد و كند يم حفاظت را ما مغز
  . ديرس خواهد سر بهي زود به زمستان و است
مطالعات « در ام خوانده دوكوس نقابي ريگ شكلي برا حال به تا كهي فيتوص نيبهتر

 زسونيجم كيفردري  نوشتهي ا مقاله ،1975 سماري  شماره ،]22[ »تخيلي علمي
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 دكتر در ها تيشخص ستميس: آرماگدون از پس «مقاله انعنو. است بوده ]23[
ي  همه... «: كنم يم قول نقل. است من مبهمي ها رمان ازي يك كه بود ]24[» يبالدمان

ي گاه كه تيواقع نوسان نيا باو  وار كابوس نانياطم عدم نيا با كيد خوانندگان
 است ديجدي ليتخي ها قدرتي گاه وي زوفرنياسك اوقاتي بعض مخدر، مواد آن منشاء
 دايپ راه خارج به هست كهي شكل همان بهي ذهني ايدن آن در كه هستند، آشنا

 نو از ،يخارج زيدآميتهدي ريتصو داتيتولي برخ يا ها وانموده اشكال در و كند يم
 دري زوفرنياسك و مخدر مواد مزسونيج منظور كه دوارميام(» .ابدي يم ظهور
 )گذرم يم بخش نيا از اما من، خود نه و باشد مني ها نوشته

 خود بشر ناخودآگاه كه نيا گفته، درست ما  ناخودآگاهي  درباره يونگ كنم يم حس
 مغز نيا. دينام يم» ياشتراك ناخودآگاه «را موجود نيا و است منفردي موجود
 از گستردهي ا شبكه كه شود يم ارسال و افتيدر »ستگاهيا «ها ونيليم شاملي اشتراك

 ]26[ نواسفر] 25[ لهارديت چه آن با مفهوم نيا. دهد يم ليتشك را اطالعات و ارتباطات
ي ا هيال و دارد قتيحق وسفريب و ونسفري ي اندازه به نواسفر. دارد اريبس شباهت د،ينام
 يكپارچه، و متحدي ساختار در و شده ليتشك اطالعات از كه است نيزم اتمسفر در
  .است ماي همگ راست مغز ساختار، نيا ءمنشا و است پردازش حال در وستهيپ

 بر را انيخدا يا خدا ذهن هبروها، و باستان انييونان كنمي يادآور شما به دارم دوست
 حاضر شهيهم ذهن. دانستند يم جهان داخل را آن بلكه كردند؛ ينم تصور جهان فراز
 جهان يبرا خداوند نيبنابرا و است او بدني مرئ جهان كه حاضر شهيهم خداوند يا

 اعظم روان خدا ديشا كردند يم گمان نيهمچن ها آن. جسمي برا است روان همچون
 او جسم جهان صورت نيا در كه باشد ذهن ازي گريد نوع ،]27[ نووس بلكه نباشد،

 ازي بخش نه ما است؛ خانه مثل زمان-فضا جهان. است خداوند خود بلكه ست،ين
 بهي انرژ دانيم اي يانرژي  گستردهي  هشبك است، خداوند كههستيم  چه آن خداوند،

  .استيي تنها
 نيبنابرا و هستندي انرژي ها دانيم ازي انواع ما اذهان كه كرد فرض طور نيا شود يم
 كيتئور دركي براي مشكل صورت نيا در. دارند متقابلي ا رابطه هم با ها دانيم نيا

  .داشت مينخواه ذهن اردهايليم انيمي  رابطه



 

      

  98  89 شهريور، 3 ي شماره شيپ
    

 

ي انرژي ها دانيم با گرفته، بر در را ماي  ارهيس كهي نواسفر ديشا مكن يم فكر من
 نيبنابرا كند؛ برقرار ارتباط كائنات كل با جا آن از و باشد تقابل دري ديخورشي رونيب

. دهد فرا گوش شياهايرو به كه آن شرط به است، ميسه كائنات كل در ما از يك هر
 ليتبد ارياختي داراي انسان به صرف »نيماش «يك از را ما كه است اهايرو نيهم
  .است برقراري هماهنگ جهاني ها قسمت تمام انيم بيترت نيا به. كند يم

 در مثالي برا. ام گرفته اهايرو از را ميها داستاني ها دهيا ازي اريبس شخصه به من خود
 داستان اواخر در باكمن كسيفل كهي قدرتمندي ايرو ،»كني جار را ميها اشك«
 كه بودي واقعي ايرو يك نشسته، اسبي رو كهي خردمند ريپي ايرو همان د،نيب يم

 از قدر آن من ،»يخيمر زمان لغزش «در. بودم دهيد داستان نوشتن هنگام در من
 نام را ها آن توانم ينم خوانم، يم را داستان كه حاال كه ام نوشته مياهايروي ها تجربه
 .ببرم
 نيا من نظر به. بود اهايرو ازي ا مجموعه يا ايرو يك اصل در هم] 28[ »كييوب «رمان
 ايدني  درباره سقراط از شيپي  فالسفهي ها دگاهيد ازي محكمي ها رنگيپ شامل رمان
 كه است ممكن. بودم خبر يب ها دگاهيد نيا از نوشتم يم را داستان كه زمان آن. است

 نيا از پس و داشته ودخ دري انرژ فيضع اريبسي ها دانيم قالب در را الگوها نواسفر
ي زندگ و رفت فراتر مرزها از نواسفري انرژ سطح م،يكرد اختراع رايي ويراد ارتباط كه

 ستيني انسان اطالعات اثر يب مخزن يك فقط گريد حاضر حال در. يافت را خودش
 خاطر به بلكه ،)بود معتقد »اطالعاتي اهايدر «بهي باستان ]29[ مروس كه طور آن(

 قدرت آن به اطالعات، از سرشار مواد و ماي كيالكتروني ها گناليس از يميعظ انيجر
 گريد و) philo (لويف كه را چه آن ماي عبارت به. كند عبور عيوسي ا آستانه از تا ميا داده

 باشد، درست هيفرض نيا اگر و. ميا كرده اءياح دند،ينام يم )Logos( لوگوس انيباستان
  .دارد شيخو آن از ما،ي مغزها از مستقل وي اشتراكي ذهن گريد ، شده زنده اطالعات

» دستگاه خراطي ملكوت«داستاني  درباره] 30[ واتسون اني ي مقاله از همي ذكر ديبا
ي داستان از او ،يعالي  مقاله آن در. بكنم تخيلي مطالعات علمي در نييلگوي ك اورسوال

 طور نيهمي راست به كهد؛ باشي ليتخ يعلم داستان نيرگذارتريتأث ديشا كه برد يم نام
: شده منتشر] 32[ نگياستوندي  مجله در كه] 31[ براون كيفردر داستان هست؛ هم
 و ديريم يم صورت نيا ريغ در د،يبخوان را داستان آن حتماً ديبا. ]33[ »ها گون موج«
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 امواج را »ها گون موج«. است شدن زنده حال در اطرافتان در ايدن كه ديفهم ينم
 خودماني مخابراتي ها غاميپ هماني كپي  نسخه ها آن كرد؛ جذب نيزم به مايي ويراد

 مخابره مانيبرا را) دست نيا ازيي زهايچ وي اضطرار كمك درخواست رينظ(
 با واتسون. است قرار چه از اوضاع ميكن درك ميتوانست ينم ابتدا در نيبنابرا كردند، يم

 يك به متخاصم نژاد يك تهاجم جورج تاًقاعد«: ديگو ي مدستگاه خراطي به استناد
 ها گانهيب كه است نيا غالب احتمال ،حال نيا با و ديد خواب در را طلب صلح نژاد

 كهي تيواقع” حركت حول ها آن فرهنگ تمام و هستند دنيد ايرو زمان به مربوط
 داستاني ها  گون موج همچون ها آن و چرخد؛ يم “نديب يم ايرو را خودش يافتن تحقق
  ».اند شده نيزم جذبيي ويراد امواج نه و اهايرو امواجي  لهيوس به براون كيفردر
 ازي حاك -“ظاهراً” كه كنم يم ديتأك- ظاهراً كه ام دهيدي اريبسي اهايرو گذشته سال

 از بعد اما دارد؛ انيجري پات تله ارتباط يك مغزم، درونيي جا يك كه هستند نيا
 كه كنم تصور توانم يم ن،ياورنست ارانيدست از ييك ،]34[ كورمني هنر با صحبت

ي گفتگو همچونيي گفتگو در كه هستند من مغز چپ و راستي  كره مين فقط ها نيا
 آن در كه دميدي خواب بار يك. كنند يمي زنيرا گرييكد با ،]35[ بوبر نيمارت و من

. سميبنو را آن اتيجزئ خواستند من از بعد و دادند نشان من به را دهيچيپي دستگاه
 مانند مخالف،ي ها جهت در گرداني ها چرخ با مدور موتور يك شكل به دستگاه

  .بود سمييتائو يانگ و يين متضادي ها نهيقر
 راي مهندس مقاالت داشته من ناخودآگاه ذهن يا دهم نشانتان تا زدم را مثال نيا
 ديبا ديشا يا ،اند شده حذف مني عالقمند و خودآگاه ذهن ، حافظه از كه خوانده يم

 ديشا. هستند ما همراه گريدي  ستاره يك يا آلدباران مثالً از ايروي ايدني اهال ميبگو
ي  زده آفتي  ارهيسي سو به دارند و كنند؟ يمي يك ما مال با را نواسفرشان دارند
 در قراضه، چرخ كي يرو موش يك مثل است سال هزار دو از شيب كه ما معلول
 را بهار خودشان با اگر كنند؟ يم درازي يار دست افتاده، ركا از زمستاني سرما

 از و سرما از من باشند، خواهند يم كه هر حاال م،يگو يم خوشامد ها آن به من اورند،يب
ي سو به رو انتها يبي پلكاني رو كه ترسم يم نيا از ترسم، يم مرگ از ترسم، يم ضعف

 چهره بر رحم يبي نقاب كهي شخص يا رحم يبي شخص كهي حال در شوم، فرسوده باال
 چيه كه است »نيماش «شخص، آن. كند ينمي كمك چيه و كند يم تماشا فقط دارد،
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ي وحشت همان نيا. كند يم تماشا گر مشاهده يك همچون فقط ندارد؛ي همدل حس
  .است افتاده هم سونيال هارلن جان به خوره همچون دانم يم كه است

 احتماالً كند، ينم درازي اري يبراي دست و كند ينمي كمك اما نديب يم كهي كريپ نيا
 ديد از و است آندروئيد همان نيا من، ديد از. است تر ترسناك هم قاتل خود از حتا

. ميلرز يم خود به وجودش تصور از ماي دو هر ؛]36[ خدا شبه طانيش سون،يال هارلن
 وجود اگر كه است نيا ،ميبگو شما به ايروي ايدني اهالي  درباره توانم يم كهي زيچ

 در ها آن ستند؛ين احساس يبي هاآندروئيد آن از باشند، كه كس هر باشند، داشته
 اند، كرده دراز ماي  ارهيسي سو بهي يار دست ها آن: هستند انسان ها، حس نيتر قيعم
ي گلو كهي ستم انيبن دنيكش نييپا در احتماالً و ما تيپرجمع اكوسفري سو به
 شرق بلوك ستم انيبني روز يك و اند كرده كمك فشرد، يم را يونان و لپرتقا كا،يآمر
: كنم يم فكر نيهم به كنم، يم درك را بهاري  دهياي وقت. ديكش خواهند نييپا زين را

 به كه بتهوون،] 37[ي ويلديف در چارهيبي ها يزندان و ها زنداني آهني درها رفتن باال
 را ديخورش ها آن كه اپرا دري ا لحظه همان ه،آ روند، يم رونيبيي روشنا و نوري سو
ي آزادي پورهايشي آوا ت،ينها در باالخره و. كنند يم حس را شيگرما و ننديب يم
 فرا ،»رونيب «از كمك كه رايز دهد، يم دينو را شان ظالمانه حبس دوراني حتم انيپا
  .است دهيرس
 بداند،ي راز انگار و درو يمي ليتخ يعلم ي سندهينو يك سراغ نفر كي يگاه از هر

 و است راست ديسينو يم شما كهي زيچ دانم يم«: ديگو يم و زند يم وار وانهيدي لبخند
 ها آني  كننده افتيدري ليتخ يعلمي ها سندهينو شماي  همه. ديا نوشته رمز به

. است يكسان شهيهم پاسخ. ستيك »ها آن «از منظورش پرسم يم عتاًيطب» .ديهست
 استفاده شماي ها نوشته از و هستند جا آن ها آن ها، ييفضا آدم باال، آن كه، ديدان يم«
  ».كنند يم

 واقعاي پات تله اسم بهي زيچ يك اوالً كه است ممكن اما م،يبگو را نيا ديآ يم بدم خب،
 با ديشا كه نيا بري مبن] 38[ي ستي  پروژهي  دهيا ،يثان در و باشد داشته وجود

 در. استي منطق احتماالً م،يباش داشته ارتباطي پات تله قيطر ازي نيفرازم موجودات
ي ستميس قيطر از ندارند وجود كهي اشخاص با ميكن يم تالش ميدار صورت نيا ريغ

 ظاهراً كه ،يروس منجم گروه يك كه ديباش متوجه اما. ميريبگ تماس ندارد، وجود كه
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 يك ازي عالئم اند ادهد گزارش است، رفيكوزي كالين دكتر هماني  عهده بر تشيهدا
 كاش. اند كرده افتيدر خودماني شمسي  منظومه نيهم داخلي نيفرازم تيموجود

 عالئم افتيدر حال در فقط ها روس نديگو يم خودمان مردمي ول داشت، قتيحق
. هستند دست نيا ازيي ها آشغال گريد و خودمان مدار از خارجي ها ماهوارهي  كهنه
ي ميعظي پالسما داخلي اشتراك ذهن اي ينيفرازم موجودات كه ديكن تصور خب

 وي ديخورشي ها شعله با و كرده احاطه را نيزمي  كره رسد يم نظر به كه هستند
 نواسفر را نامش دارم دوست البته من كه است؛ ارتباط در دست نيا ازيي زهايچ

   .بگذارم
 اريبس ماالًاحت و استي نيزم وي نيفرازم هوشمند موجودات شامل توأمان نواسفر

 و. است نوشتهدستگاه خراطي ي  درباره نييلگو خانم كه استي زيچ آن هيشب
 سري رنگيپ همچون با هم مني كارها داند، يم تخيلي علمي طرفدار هر كه طور همان

ي ها سندهينو بر و دور شهيهم كهي بيغر و بيعجي طرفدارها به نيبنابرا... دارند كار و
ي عالئم ،»ديسينو يم زيچ رمز به شما ميدان يم ما«: نديگو يم و پلكند يمي ليتخ يعلم
 ايرو در خصوص به است ممكن. فرستد يم افكارشان بودن درست احتمال بري مبن

 و دارد مستقلي ذهن تيقابل و است خودمان محصول كه ميباشي نواسفر ريتأث تحت
 و سه هر ازي مخلوط واقع در هستند؛ ليدخ آن در همي نيفرازم هوشمند موجودات

 درك كهي زيچ هر از اما نباشد، خالق نواسفر است ممكن. گريد زيچ چه داند يم خدا
ي ها گفته است؛ مهربان كه است مشخص و. است تر كينزد انتها يب ذهن به ميكن يم

 شيپ وقتي ليخ نداشت، دوست را ما عتيطب اگر كه دياوريب خاطر به را ماسالو
  .ديبگذار نواسفر عت،يطبي جا به حاال. بود كرده اعداممان
ي ها نيماش متفكرمان، چشمان و مهربان و گرمي ها چهره با ها انسان ما احتماالً

 به و اطرافمان دري عيطب اءياش ،ينيعي ها سازه آن است ممكن و ميهستي قيحق
 و ها فرستنده و،يكروويماي  رلهي ها ستگاهيا ،يكيالكتروني افزارها سخت خصوص
 در و باشند درونشان نيراستي  زنده قتيحقي براي پوشش م،يساز يم كهيي ها ماهواره

 داشته حضوريي غا ذهن آن در ما، بر دهيپوشي روش به و كامل طور به حال نيع
  . باشند
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 ] 40[ شاه سيادر از نقل بهي صوفي عبارت د؛يريبگ نظر در را ]39[ي رومي  مراقبه نيا
  ».است پنهان نظر از كارگاه در رگركا«: است محبوب مدرني ها يصوف انيم كه
  

  دارند وجود كهي درختان تمام از
  كرده هيتغذ شهير به شهير و دارد را خود گروه او

  خالصي  ستاره زوس،يونيد شادماني خدا
 درخشد يم ها وهيميي گردهمĤ انيم كه

  
  :ها نوشت يپ

  
]1 [Android :ي موجودي معنا به لغت در

ي مصنوع هوش وي انسان شكل باي مصنوع
 كيد. يك پيليف كه طور همان اما است،

 كار بهي گريدي معنا به را آن خود د،يگو يم
  .برد يم
]2 [Rachel Rosen :در نكسوس مدل آندروئيد 

ي برق گوسفند خواب دهايئآندور ايآ «كتاب
  .»؟ننديب يم

[3] John Donne 
[4] Now wait for last year 

]5[ Pericles: ژنرال و سخنران و استمداريس 
 دري نفوذ چنان او. ونانيي يطال عصر دري آتن
 اول شهروند «را او كه داشت انييونان انيم

 به يونان شهرت عمده. دندينام يم »آتن
ي ها تالش ونيمد ،آموزش مهد وي هنرپرور
  . است كلسيپر مستمر

[6] Dokos 
[7] Parmenides 
[8] Nikolai Kozyrev 
[9] Erigena 
[10] Martian Time Slip 
[11] Flow my tears, the policeman said 
[12] Finnegan’s Wake 

 داستان دري رماديغ و اريهشي موجود ]13[
 هوشمنداني تمام بر كه »تيطفول انيپا«

 او ازي بخش يا هوشمنداني تمام و دارد سلطه
  .شوند يم او ازي بخش تينها در يا هستند

 ييرسوا به استي ا اشاره احتماالً] 14[
  .تيواترگ

  .دايفلور در يمعروفي روان شگاهيآسا ]15[
[16] The lathe of heaven 
[17] Charles Tart 
[18] Robert E. Ornstein 
[19] The other side of the Brain: An 
Appositional Mind 
[20] Joseph E. Bogen 
[21] The nature of human consciousness 
[22] Science-Fiction Studies 
[23] Fredric Jameson 
[24] After Armageddon: Character Systems in 
Dr. Bloodmoney 

]25[ Teilhard :كهي يسوع شيكش و لسوفيف 
 ريميوالد نواسفري  هينظر از استفاده با

 مطرح را »امگاي  نقطه«ي  هينظر ،يوردانسك
 جهان كه است نيچن هينظر نياي  خالصه. كرد
 وي دگيچيپي سو به دخو تكامل ريمس در
 ريمس نيا در و است حركت حال دري اريهش
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 ديدگاه مؤلف

 دهينام »امگاي  نقطه «كه رسد يمي ا مرحله به
 از خارج نقطه نيا خود حال نيا با. شود يم
 قراري يعن دارد؛ قرار فضا و زمان ارچوبهچ
 بلكه شود، جاديا جهان تكامل اثر بر ستين

 رد جهان علت، نيهم به و هست و بوده شهيهم
 سمت واقع در. رود يم آني سو به خود تكامل

ي  نقطه«ي سو به ريناگز جهان تكاملي سو و
 از مونزيس دن. است حركت حال در »امگا
 خود مشهوري  چهارگانه در هينظر نيهم
  .است برده استفاده »ونيپريها«

[26] Noosphere 
[27] Noos 
[28] Ubik 
[29] Sumer 
[30] Ian Watson 
[31] Fredric Brown 
[32] Astounding 
[33] The Waveries 
[34] Henry Korman 
[35] Martin Buber 

ي ها داستان دري قوي ها رنگيپ ازي ك ي]36[
 است قدرتمند و شروري موجود سون،يال هارلن

  .كند يمي معرف خداي جا به را خود كه
  

[37] Fidelio 
]38[ CETI :با عبارت نيا يفارس تلفظ اگرچه 

SETIمتفاوتي مفهوم به اما است، كسان ي 
 :است عبارت نيا مخفف CETI.كند يم اشاره

Communication with ExtraTerrestrial 
Intelligence، در CETI خالف بر SETI كرديرو 

 موجودات با شود تالش ديبا كه است نيا
 با SETI در. ميكن برقرار ارتباطي نيفرازم

يي ويرادي ها كننده افتيدر انواع از استفاده
يي فضا موجودات ازي اثر دنبال به را كائنات
ي كرديرو خاص طور به و كنند يم جستجو

 اطالعاتي برا. ندارد وجود ارتباطي برقراري برا
  :كنيد به مراجعه شتريب

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/
C/CETI.html 

]39[ Rumi: محمد نيالد جالل موالنا منظور 
ي روم نام با را او ها يغرب كه استي رومي بلخ
  .شناسند يم
]40 [Idries Shah) :1996-1924(، و سندهينو 

 .يصوف مكتب افغان-هند آموزگار



 

 



 

  

 

      
  )2010( تكويـــن  

  ي به اختالالت شناختيبا نگاه
   معاصريليتخ ي علميها لمي فدر

  
  رضا پورديان:  و تأليفبرگردان

  
  

  شناسنامه

    

 :نويسنده و كارگردان  
  

  كريستوفر نوالن  

 :كننــــدگان تهيــــه
  

  كريستوفر نوالن، اما تامس  
ـــازيـب  :رانـگـــــ

  

 گوردن لويت، الن پيج   كاپريو، جوزف لئوناردو دي  
  واتانابه و مايكل كين  كوتيالرد، كن  هاردي، ماريون  تام

ــ  :يـموسيقـــــــ
  

  زيمر هانس   

 :بــرداري مــديرفيلم
  

  فيستر والي   

 :نـتدويـــــــــــ
  

  وئل گودمنكنراد باف، ج  

 :محــــــــــصول 
  

  پيكچرز و سينكپي فيلمز ليجندري   
ــش  :پخــــــــــ

  

  )2010جوالي 13(برادران وانر   

 

نما
سي
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  ي پيرنگ خالصه
را امواج به ساحل ) كاپريو دي(دم كاب 

اي او را پيش پيرمردي با  آورده و عده
نگهبانان به . برند نگهبانان مسلحش مي

دهند كه همراه كاب  پيرمرد نشان مي
تاپ  ه و يك اسپنينگفقط يك اسلح

گويد  بوده و مرد مي) بازي نوعي اسباب(
 كاب را در يك روياي پيشتر

بعد .  ديده است“گشته فراموش يمهن”
گردد كه  داستان به چند ماه قبل باز مي

كاب در خواب مرد صنعتگر ژاپني بسيار 
قرار ) واتانابه(قدرتمندي به نام سايتو 

گوردن (دارد؛ جايي كه او به همراه آرتور 
نام   و يك معمار دنياي رويا به) لويت
در كار يك مأموريت استخراج هستند و در طي آن از طريق خواب ) هس  لوكاس(نش 

كنندگان و  استخراج. شود مي ذهن يك فرد نفود شده و از آن اطالعات دزيده  و رويا به 
شكل به  مدانبايست در كنار هم به خواب روند و به كمك ابزاري چ قربانيانشان مي

هاي ذهني  مانند مشترك در تجسم ها داروي خواب تزريق شده و يك دنياي خواب آن
شوند و  خورد و آرتور، كاب و سايتو بيدار مي استخراج شكست مي. شود ها ايجاد مي آن

كاب . ها در حال كار بر روي ذهن وي بودند كند كه شنيده آن مي سايتو اعالم 
ي از ذهن سايتو را بيرون ببرد، اما نش حقيقت را به كوشد اطالعات استخراج مي

  ...تبينند و اين بخشي از برنامه اس ها هنوز دارند خواب مي آن: گويد سايتو مي
  
  ي توليد فيلم  درباره-1

ي كريستوفر نوالن نوعي فيلم در ژانر سرقت است  اكشن ساخته /تخيلي اين فيلم علمي
ي رسد، زماني كه نوالن نسخه ل پيش مي سا10ي ساخت آن به بيش از  كه ايده
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 سينما

اما بعد از اين كه . دزد نوشت  در مورد يك سري روياينويس اي پيش هشتاد صفحه
 به كمپاني برادران وارنر ارائه داد، احساس كرد كه 2001ي فيلم را در سال  ايده
بنابراين . س بزرگ تجربه كسب كنداهايي با مقي فيلم بايست مدتي در ساخت  مي
او .  را ساخت]3[» ي تاريكي شواليه« و ]2[» پرستيژ«، ]1[» كند بتمن آغاز مي«الن نو

ماه را صرف پرداخت و صيقل دادن آن   نامه به برادران وارنر، شش ي فيلم قبل از ارائه
در توكيو آغاز و سال بعد در همان ماه در كانادا به  2009برداري در جوالي  فيلم. كرد

آوري چنين  ميليون دالر شد و در جمع 160 فيلم بالغ بر ي هزينه. پايان رسيد
ه ي تاريكي نقش ب خاطر اقبال شواليه  اي براي ساخت فيلم، شهرت نوالن به سرمايه

در شمال لندن و در كارينگتون، طراح توليد فيلم دكورهاي بسيار . سزائي داشت
د و مسيرهاي درجه بچرخن 360توانستند  اين دكورها مي. طويل يك هتل را ساخت

نوالن . شد، بسازند فيزيك بخش خواب دچار آشوب مي جايگزين جاذبه براي زماني كه
فيلم هم . ي كامپيوتري كمتري استفاده شود هاي ويژه كوشيد تا جاي ممكن از جلوه

  . و هم در سينماهاي معمولي به نمايش درآمدIMAXدر سينماهاي 
  
 و فرم  هامايه رون د-2

  .رويا را خواب ببينند، ديگر يك توهم نيست دو نفر يك يوقت
  1975 رولينگ استون، ي ويليامز، نشريه  ديك در گفتگو با پل. فيليپ كي

  
 هاي فيلم تكوين ايده -1-2

اي فضاي رويا و خواب  عده”ي نوالن بسط يافت كه   نخست بر مبناي اين ايدهتكوين
واب و به اشتراك گذاشتن ؛ ورود به يك فضاي خ“خود را با هم به اشتراك بگذارند

. دهد كه به ضميرناخودآگاه فرد ديگري دسترسي بيابيد رويا اين امكان را به شما مي
توان «: تواند داشته باشد؟ وانگهي به ذهن نوالن رسيد كه كاربردي مي  اين امر چه

بايد بگويم كه . استخراج اطالعات از ذهن يك فرد مهمترين كاربرد اين امر خواهد بود
الً دزديدن اطالعات از ذهن فرد ديگري غير ممكن است، ولي براي من اين امر عم

نوالن » .آيد ي عمدي از اين نوع تكنولوژي به حساب مي كشي و سوءاستفاده نوعي بهره
. را در ذهن داشت ]4[نامه آثار خورخه لوئيس بورخس    به هنگام نوشتن فيلم
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شد اگر آدم از خواب برخيزد و دوباره به  ميانديشيد كه چه  اين مي ها به  نوالن مدت
بيند را هم  تري فرو رود و در همان حال اين آگاهي كه دارد خواب مي خواب سبك

هاي  توان به بررسي رويداد او همچنين فهميد مي. ]5[خواب واضح حفظ كند؛ يك 
ز كار ني  سعي كردم روي اين ايده«: گويد او مي. ي عالم خواب بپردازد دگرگون كننده

در . شود ي خاص مي  خودآگاه، مهارت يك عدهيبردن در روياي كنم كه كنترل و دست 
نامه بر مبناي آزمايشات و تجارب كامالً متعارف و معمولي قرار دارد، خوب  واقع فيلم

دهد،  ارائه مي ي غيرعادي كه فيلم رساند؟ در واقع تنها ايده اين شما را به كجا مي
ها و ورود به عالم  گذاري رويا ي به اشتراك اجازه ست كه به شما وجود اين تكنولوژي ا

  » .دهد خواب شخص ديگر را مي
گويد كه نوالن تمام جزئيات دقيق مربوط  كي از محققان خواب دانشگاه هاروارد ميي

از فضاي   فيلم فقط ميل دارد با استفاده. به شرايط خواب را در فيلم نياورده است
كند كه فيلم  گرچه او اضافه مي. يابد  ارتباط دست يي نامربوط و بيها خواب، به پيرنگ
او به سكانسي اشاره . هاي درست خواب ديدن نيز استفاده كرده است از برخي جنبه

شود و آب جاري  كاپريوي خوابيده، به درون وان پر آبي هل داده مي كند كه دي مي
بيند،  كاپريو خوابش را مي ي كه ديهاي ساختمان شود تا اين كه تمام پنجره قدر مي آن

  . گيرد فرا مي
نوالن در ابتدا به نوعي فيلم وحشت نظر داشت، اما سرانجام كارش به فيلمي در ژانر 

دريافت كه قرار دادن فيلم بر مبناي   نامه او در بررسي مجدد فيلم. سرقت مبدل شد
ه به فضاهاي دروني دهد؛ چرا كه فيلم به شكل سنگيني وابست نمي ژانر وحشت جواب 

نامه كار كرد و هنگامي  سالي روي فيلم يازده  او ده . ذهن انسان و خواب و رويا است
هايي نظير  ي خودش متأثر از فضاي فيلم كه ساخت فيلم را شروع كرد، به گفته

» يادآوري« بود و البته ]8[» ي سيزدهم طبقه« و ]7[» شهر تاريك«، ]6[» ماتريكس«
ها بر اين اساس هستند كه دنياي  تمام اين فيلم. نوالن هم وجود داشت فيلم خود ،]9[

منتقدان همچنين اشاره كردند كه فيلم . اطراف شما ممكن است واقعي نباشد
» باد سال گذشته در مارين«نوي فرانسه، يعني   هاي خود را از فيلم كالسيك موج ايده

نيويورك تايمز گفته كه تا پايان اما نوالن به . ي آلن رنه كش رفته است  ساخته]10[
نامه اين  به نظر نوالن كليد تكميل فيلم. فيلم خودش، فيلم آلن رنه را نگاه نكرده بود
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 سينما

باره  شود اگر چند نفر يك روياي يكسان را به اشتراك بگذارند؟ به يك مي چه «: بود كه
كنيد   خلق ميشما شمار نامحدودي از دنياهاي جايگزين را. ريزد مي  خلوت شما به هم

هاي  دار با هم در تعامل هستند و ما با پيĤمد ها به شكلي معني ها در آن كه آدم
  ».دراماتيك حقيقي مواجه هستيم

  

  هاي جديد روايي جربه ت-2-2
هاي ديگر نوالن به  بايست در پرتو اين فيلم و فيلم آيد كه مي جا دو بحث پيش مي اين

هاي ديگر نوالن را متأثر از اين دو   اين فيلم و فيلمتوان در واقع مي. ها اشاره كرد آن 
يكي فرمي و   اين دو سويه. ي اخير ديد ي غالب در گرايشات سينمايي دو دوهه سويه

  . ديگري مضموني است

ريختن كامل روايت  روايي جديد و به هم-هاي فرمي گرايش به تجربه: گرايش اول
هاي  از نمونه. ان جديد سينماييخطي؛ به عبارت ديگر تالش براي ايجاد يك بي

ي آلخاندرو گونزالس  ساخته) 2003( »گرم 21«توان به  شاخص اين گرايش مي
هاي متداخل به جاي شكل خطي و تدوين موازي كامالً در  كه در آن روايت(ايناريتو 

ي  ساخته» ناپذير برعكس«، )شوند اند و با نظمي جديد به نمايش گذاشته مي هم ريخته
 و) دهندگي آن ناشي از روايت معكوس داستان آن است كه تكان(نوئه گاسپار 

، اشاره )شود كه در آن فيلم از آخر به اول روايت مي(ي خود نوالن  ساخته» يادآوري«
» نردبان جيكوب«ها قبل در  مدت. البته بايد گفت كه اين گرايشي تازه نيست. كرد

آوردند و  نز به واقعيت او هجوم ميهاي تيم رابي ي آدرين لين كابوس ساخته) 1989(
چيز واقعيت  چيز اصل و چه   روايت غيرخطي فيلم ما را در اين ظن و گمان كه چه

البته فيلم لين به علت پيشتاز بودن نتوانست در جريان تجاري . اشت د است نگه مي
و » هبزرگراه گمشد«هاي ديويد لينچ در  بعدها با تجربه. رايج، براي خود مخاطبي بيابد

هاي فرمي  ، راه براي ورود تجربه)كه بسيار هم محبوب شدند(» ي مالهالند جاده«
بزرگراه گمشده دو وجه از شخصيت يك . راديكال به جريال غالب سينمايي هموار شد

ي گسست از هم منفك  كرد كه در يك نقطه فرد را در دو روايت مجزا روايت مي
عيت معقول و تقريباً خطي آغاز شد و بعد با ي مالهالند با يك واق شدند؛ و جاده مي
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را در هزارتوي واقعيت و   فروپاشي رواني شخصيت اصلي فيلم، خود فيلم نيز بيننده
ناچار  به  فرم فيلم براي نمايش روايت و مضامينش  خيال گيج كرد، يا به عبارت ديگر

شايد  .، سرباز زدي اطالعات و جزئيات امور بود ي روايت خطي كه فاش كننده از ادامه
و البته (نوي سينماي فرانسه  بتوان گفت آبشخور اين تجارب فرمي همه در موج 

اعتنايي به روايت  جايي كه بي. قرار دارد) هاي درخشان ميكل آنجلو آنتونيوني فيلم
و ) ...همان فيلم رنه و(هاي مبهم، پرسش از ماهيت واقعيت و زمان  خطي، شخصيت

. كم جريان يافت ، كم)گدار  ژان لوك» افتاده از نفس«مثالً (ا به بازي گرفتن ژانره
مدرن، هجو ژانر و به بازي گرفتن قراردادهاي  ي نود با رشد جريان پست بعدها در دهه

فهرست . هاي جريان اصلي نيز راه يافت حتا به فيلم) هاي برادران كوئن فيلم(روايي 
درخشش ابدي يك «، »اقتباس«، »دنجان مالكويچ بو«. ها هم طوالني است اين فيلم
هايي كه زماني راديكال و هنري به نظر   به عبارت ديگر تكنيك...و» لك ذهن بي

  .اند رسيدند، اكنون به تكنيك رايج مبدل شده مي
  

  وآثار نوالن... 
جا مطرح كرد، اين است كه آيا نوالن كارگرداني اورجينال  توان در اين پرسشي كه مي

هاي خود از سينماي هنري را با مهارت و  ست كه درس يا كسي او صاحب سبك است 
المثل در فيلم  به كار گرفته است؟ آيا في ي هاليوود حسابگري در سينماي بدنه

اند؟ ظاهراً كه چنين  ساز با هم همنوا گشته يادآوري نوالن، داستان و تكنيك فيلم 
افراد را (را از دست داده مدت خود  ي كوتاه اي حافظه مردي كه در اثر حادثه. است
و با خالكوبي ) ها صحبت كرده يا نه؟ ي قبل با آن داند چند لحظه شناسد، اما نمي مي

آورد، با فرم روايي فيلم كه  گذشته را به ياد مي،  هاي فوري و نوشته روي بدن، عكس
اما اگر فيلم را خطي . خوان است شود، هم در آن داستان از آخر به اول روايت مي

شصت تكنيكي سر و  دارد؟ در واقع ما فقط با يك ضربرا دوين كنيم آيا همين تأثير ت
ي كوتاه و زيبايي را كه برادرش نوشته، به هدر داده  كار داريم كه در آن نوالن قصه

گرم را هم خطي روايت كرد، همين تأثير امروزي خود را  21قطعاً اگر بتوان . است
ي يكي از سردترين كارگردانان  گر اين آموزهنخواهد داشت؛ پس تفاوت چيست؟ ا
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مهم برانگيختن احساس «: تاريخ سينما، يعني آلفرد هيچكاك را در نظر بگيريم كه
هم ريختن  توان گفت ترفند تكنيكي نوالن در به  ، در آن صورت مي»گر استاتماش

گرم  21چه در  هاي تكان دهنده و تأثيرگذاري مانند آن تواند همجواري داستان نمي
شان در اثر يك  گرم تضادهاي اين چند انساني كه زندگي 21در . بينيم خلق كند مي

هم ربط يافته، از طريق به هم ريختن روايت و تدوين ِغيرتداومي تشديد   تصادف به
ي روايتي  گرم برآيند انتخاب چنين شيوه 21در . اي دارد شده و اثر تكان دهنده
كه   در حالي .ي آن، چيزي در مورد زندگي استهاي پيرنگ چيزي فراتر از چرخش

هاي  ي روايت فيلم يادآوري كامالً دلخواه است و اين انتخاب توان انتخاب شيوه
نامه را مغشوش و پراكنده نموده، طوري كه اين  ي فيلم احساسي و تأثيرگذار و بالقوه

او حداكثر . دهد ارائه نمي  پيچيدگي عامدانه و مزاحم عمالً چيزي واالتر به بيننده
گرم تنها  21كه در پايان  در حالي. تواند به يافتن پاسخ قاتل كيست دلخوش باشد مي

ماند اين است كه خط و ربط ماجرا چه بود؟ بلكه او  كه در ذهن بيننده نمي چيزي
  . دارد ي زندگي را در خاطر نگه مي  مؤثر و امپرسيونيستي لحظات پراكندهييِگذرا

 غريو فراوان يافته و  لجر، فيلمي كه به خاطر حضور هيث»ي تاريكي شواليه«نوالن در 
در . كار است ها بسياري قرار گرفته، نيز به همين اندازه محافظه در ليست بهترين

فيلم به . رو هستيم هابتداي فيلم با جوكر، موجودي پر شر و شور و نافي همه چيز روب
و همچنين (دهد، چرا كه عمالً مدعيان او  تازي مي ي ترك  اجازه لجري كافي به اندازه

جا كه فيلم  اما از آن. هستند  خاصيت ، موجوداتي خنثي و بي)ايدئولوژي هاليوود معاصر
يك پيام ) و همچنين ما تماشاگران(قرار است براي پسر گري اولدمن در پايان فيلم 

شود   تبديل ميكار اخالقي داشته باشد، در نتيجه در لحظات پاياني به فيلمي محافظه
رود و به چند جرقه از پرفورمنس   تحليل مي  نيز لجرتازي و همزمان با آن ترك

 كه  لجربازي. ها شود؛ زباني مارگونه در آوردن و آن خنده چشمگير ابتدايي او اكتفا مي
ي تيم  با كمي دقت ورسيوني آنارشيستي از بازي جك نيكلسن در بتمن اول ساخته

كاري سنگين كارگردان و  ي محافظه ر پايان فيلم زير سايهبرتون بود، عمالً د
ها از منابع اصلي خود  فيلم در اين رويكرد عمالً فرسنگ. گيرد نويس قرار مي فيلمنامه

بدون هيچ ابهامي، جوكر دستگير . گيرد مي  هاي سياه و تلخ فاصله  استريپ يعني كميك
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كافي است پايان اين . شود  فداكار احياء ميي مغضوب اما و بتمن از نو به عنوان شواليه
  .ي آلن مور نوشته» مرگبار  رجوك: بتمن«بتمن را مقايسه كنيد با كميك استريپ 

  
 تخيلي معاصر هاي علمي  اختالالت شناختي در فيلم-2-3
ك گرايش ديگر كه بيشتر مضموني است و حداقل به خصوص در ادبيات ي

دنياي اطراف توهمي   كه  الت شناختي است؛ اينتر است، اختال تخيلي باسابقه علمي
ي قدرتي بيگانه است كه قصد به انقياد كشيدن ذهن بشر را دارند،  و پرداخته  ساخته

از بيگانه تا «رز كاوِني در كتاب . شود فكر قديمي در دنياي اين ژانر محسوب مي
هاي   استعارهيكي از«: نويسد  مي]11[) 2005 (»تخيلي ماتريكس، تفسير فيلم علمي

 رنه دكارت ]12[فريبكار   فلسفي استاندارد براي بحث در مورد طبيعت واقعيت، جن
دارد و با تصاوير وهمي از واقعيت به آن  است كه ذهن شما را در يك جعبه نگاه مي

جايي كه افرادي زنجير شده به . ي ديگر غار افالطون است استعاره. رساند خوراك مي
اند و دنيا را از راه  غار، از نگاه كردن به ورودي غار بازداشته شدهتيرهاي چوبي در يك 

ها  سر زندانيان، بر ديوار مقابل آن كنند كه از آتش پشت هاي لرزاني تفسير مي سايه
 كه ]13[ست  ي نوافالطوني ا ي ديگر نيز اين ايده يك استعاره. شود ايجاد مي
فاني ما را - زماني كه اين قالب خاكيتا”هاي زيبايي در افالك وجود دارد و  موسيقي
تخيلي  ها در ژانر علمي تمام اين استعاره» .“ها را بشنويم توانيم آن كرده، ما نمي  احاطه

دنيايي كه در فيلم ماتريكس برادران . يابند طنين مي) چه در كتاب و چه در فيلم(
ر دكارتي ي جن فريبكا بينيم، يكي از مواردي است كه تحت سيطره واچوفسكي مي

هاي متعدد اختالالت  تخيلي شامل نسخه در ژانر علمي   موضوعات اوليه.قرار دارد
در اين حالت دنيايي واقعي و مورد قبول وجود دارد كه تحت .  هستند]14[شناختي 

شود واقعيت مورد بحث تنها يك توهم بوده و معموالً  پاشد و ثابت مي آزموني فرو مي
 ]15[» ها آن«بندي كالسيك اين ماجرا داستان  صورت. نيانست براي عقل زندا دامي ا

جايي كه هر چيزي در دنيا مخصوصاً به هدف احمق كردن . الين است اثر رابرت هاين
. باور قوي دارد واقعيت زندگيش در آمريكا، يك خطا است فردي ايجاد شده كه 

تخيلي  هاي علمي يلمكه ف ست  همراه اين ايده، يكي از چيزهايي ا]16[خودتنهاانگاري 
  ]17[. به مستعد بودن به آن، متهم هستند
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ي اختالالت شناختي از فضاي مهجور  مايه ي نود بود كه درون دهه تنها در انتهاي 
هاي داغ جريان اصلي  تخيلي بيرون آمد و به مضمون اصلي فيلم هاي علمي داستان

كه از » سايبرپانك«يا » رنوآ -تك«تخيلي يعني   علميهاي زيرسبكيكي از . مبدل شد
ويليام گيبسون » نورومنسر«از يك سو و رمان ) 1982(ي هشتاد با بليدرانر  اوايل دهه

. و مضمون است  مايه ترين تجلي اين درون هاي زيرزميني پانك آغاز شد، اصلي و فيلم
هاي  هاي واقعيت ضبط شده، خاطرات و واقعيت لشكري از پيشگويان جنايت، ديسك

در . هاي مغزي و دنياهاي موازي به راه افتاد و به جريان غالب مبدل شد اشتجعلي، ك
جان و  سخت  هاي نوآر يعني جنايت، كارآگاهان ها عناصر فيلم نوع فيلم  برخي از اين

تخيلي قرار  و تار و نيز جنسيت در پيوند با عنصري علمي  رو، فضاهاي شهري تيره تك
-انباشته از تكنولوژي  2019آنجلس سال  فضاي لسبراي مثال در بليدرانر . گيرد مي

ها همه به سبك   است و در عين حال، خيابان-حيوانات مصنوعي و عناصر شهري
بگير مأمور شكار  هم يك جايزه قهرمان فيلم . هستند  ي چهل ميالدي هاي دهه فيلم

 ريموند مارلو، كارآگاه خصوصي مخلوق ها است كه شباهت فراواني به فيليپ  آندروئيد
هاي  مارلو هم در همين شهر در جستجوي رازهاي جنايت، با فساد اليه. چندلر دارد

جا يك تفاوت ظريف وجود دارد كه به عنوان  اما اين. شد مياني قدرت شهر مواجه مي
اگر در رمان و فيلم سياه كالسيك، كارآگاه . يابد تخيلي نمود مي عنصر علمي

 كف رفتن روياها در مواجهه با قدرت و فساد جان ناظر خاموش جنايت و از سخت
تخيلي متوجه  ي همين عنصر علمي واسطه ي تيز اين بحران هويت به  جا لبه است، اين

شود كه نكند  شك مي بگير در بليدرانر دچار اين  دكارد جايزه: شود خود كارآگاه مي
اي ماشيني و ه»  بدل«ي خواست زندگي  اين شك به واسطه. خود او هم آندروئيد است

ها  كند كه بدل او مشاهده مي. شود فضاي شهري انباشته از سرمايه و تبليغات ايجاد مي
شدت جدي گرفته و خواهان زندگي بيشتر از عمر معمول   شان را به خاطرات جعلي

هاي فاني  اند كه ما آدم ها چيزهايي را ديده آن”شان هستند، چرا كه  چهار ساله
ي اوليه از   هست كه در نسخه نمايي (يابد  مي  د را موجودي تهيدكارد خو. “ايم نديده

ي چشمان دكارد هم مانند ديگر آندروئيدها و  فيلم حذف شد؛ ريدلي اسكات در حدقه
؛ اما تنها )آن جغد مصنوعي نوري قرمز قرار داده بود كه اين يعني او هم آندروئيد است

داند راه  گرچه مي(گريزد  مراه او مياش به ريچل را جدي گرفته و ه زماني كه عالقه
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آيا آندروئيدها «اين معادل پايان رمان . يابد ، بر اين تهي بودن غلبه مي)فراري نيست
چيزهاي «: يابد جا هم دكارد در مي آن. است» بييند؟  ميبرقيخواب گوسفند 

» .شان پست و حقير باشد خودشان زنده هستند، هر چند زندگي الكتريكي هم براي 
گرفت،  توان صرف عاشق بودن و ميل به زندگي را جدي  له در فيلم يعني ميأين مسا

  .حتي اگر خاطرات تو جعلي باشند و خودت هم يك آندروئيد باشي
داند آيا واقعاً  ي پل ورهوفن، قهرمان داستان نمي ساخته» يادآوري كامل« در فيلم 

زي براي سرگرم كردن او است؛ ها كاشتي مغ ي اين كه همه مريخ را نجات داده يا اين
ي پايان خوب و خوش  بينانه و شايد بتوان گفت رويكرد خوش(اما او هم رويكرد دكارد 

كواتو رهبر كارگران . كند گزيند و تا آخر ماجرا را پيگيري مي را بر مي) هاليوودي
م فيل در» .شود، نه با خاطراتش آدم با اعمالش تعريف مي«: گويد شورشي به كوايد مي

ي كاترين بيگلو هم ما دنياي سياه، شبانه و كامالً نوآري را  ساخته» روزهاي عجيب«
ي ما، پليس سابق لني،  داريم كه انباشته از فساد است و اين بار كارآگاه نمونه

تخيلي  ي يك عنصر علمي  مسخ شده و تهي است؛ آن هم به واسطهموجودي كامالً
- كامل ديداريپخش مجدددستگاهي براي (شده و اعتيادآور   يعني خاطرات ضبط

ي ديويد كروننبرگ،  ساخته» ويدئودروم«در فيلم ). دهي چه انجام مي حسي هر آن
بينيم كه تصادفاً به سيگنال پخشي   ي كوچك كابلي را مي ماجراي مدير يك شبكه

يابد كه اين  او در مي. گذارد يابد كه خشونت و تعدي را به نمايش مي دست مي
هنگامي كه او به . شود در واقع به ذهن آسيب رسانده و باعث ايجاد توهم ميسيگنال 

هاي  ي از خشونتيشود، به درون دنيا كشف رمز اين سيگنال نزديك مي
هاي جسماني بلعيده  گرايانه و دگرريختي هاي راست سادومازوخيستي و دسيسه

كه همزمان با ي كروننبرگ  باز هم ساخته) 1999(» اگزيستنز«در فيلم . شود مي
هاي مجازي سر و كار داريم؛  ي سيزدهم اكران شد، ما باز با كاشت ماتريكس و طبقه

درست همانند . ماجراي تعامل انسان با تكنولوژي كه او را احاطه نموده است
ي جيمز وودز ايجاد شده و نوار ويدئو در آن قرار  ويدئودروم كه شكافي در معده

ي نزديك عجيب و غريب اتصال به يك بازي  يك آيندهجا نيز در  گيرد، در اين مي
اين . گيرد كامپيوتري از طريق يك كنسول واقعيت مجازي ارگانيك صورت مي

چه در  مشابه آن(شوند و از طريق يك بند جفت   ناميده مي]18[پاد -ها گيم كنسول
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 وقتي .شوند به فقرات بازيكنان متصل مي) رساند رحم به بدن جنين انسان اكسيژن مي
در يك سمينار   ي بازي، الگرا گلر، آن را روي افراد شركت كننده يك طراح برجسته

ي مردي كه سالح ارگانيك عجيبي  كند، ناگهان در بازي مورد حمله امتحان مي
ي   نكته...گيرد و دارد، قرار مي) اش دندان است تفنگي از جنس استخوان كه گلوله(

چه  شناختي آن ي وضعيت هستي نگراني ما دربارهاساسي اين فيلم آن است كه آغاز 
كه طراح بازي است و ) با بازي جنيفر جيسون لي(بينيم، جايي است كه الگرا گلر  مي

ها است، شروع به نوازش اشياي معمولي در يك پمپ بنزين  تحت تعقيب تروريست
ست مشخص ني. شود كه اين اشياء را ساخته است كند و ستايشگر استادكاري مي مي

ي خدا را مطرح  آميز درباره اي كنايه كه آيا او در توهم گمگشته يا به عنوان طراح، نكته
از رويا ) جود الو(او و تد پيكول . دار فيلم است و اين ابهام بخش مهم و معني. كند مي

اگر او خداي اين بازي است، پس . گريزند كه خود نيز يك رويا است به واقعيتي مي
است كه در يك جا قاتل است و در جاي ديگر مقتول و هيچ دليلي اي از خدا  نسخه

اي قديمي  هاي پشت سر هم متوقف شوند؛ اين لطيفه وجود ندارد كه اين واقعيت
تواند توهم را زايل  چه چيز بهتر از گلوله مي«: ي هرمان ملويل كه آن جمله. است
ي  طبقه«در فيلم .  استمورد است، چرا كه حاال گلوله نيز يك مجاز اكنون بي» كند؟

زمان با فيلم كروننبرگ اكران  ي ريچارد راسنيك كه هم ساخته) 1999(» سيزدهم
گاهي شما به واقعيتي كه . مواجه هستيم  اي اساسي از اختالل شناختي شد، با نمونه

كنند واقعي هستند  شويد و با موجوداتي كه در آن فكر مي ايد وارد مي خودتان ساخته
تان در معرض حمله قرار  ستيد، اما ناگهان دانش شما از دنياي ساختگيدر تعامل ه

جايي كه كاوشگران . ي چنين چالشي است ي سيزدهم دقيقاً درباره طبقه. گيرد مي
درون يك واقعيت مجازي خود را در معرض تهديد همزمان يك فراري كه در همين 

اليه و مجازي  هاي اليه عيتواق  ي واقعيت مجازي مشاركت دارد و كسي كه متوجه ايده
طور كه پيشتر گفتيم، وقتي هزاران واقعيت مجازي وجود   اما آيا همان. بيند شده مي

تواند مطمئن باشد خودش در  دارد، اصالً دنياي واقعي معنايي دارد؟ آيا كسي مي
نيز با آن » تكوين«هايي است كه همين فيلم  ها پرسش برد؟ اين واقعيت اصيل بسر مي

ماتريكس . ي سيزدهم اكران شد زمان با طبقه ر است و هم فيلم ماتريكس كه همدرگي
اما آيا به قول راجر . ي فيلم اول كرد دو قسمت بعدي خود را صرف تناقضات ايده
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 سينما

هايي نياز دارد؟ برادران  ابرت، يك فيلم براي جذاب بودن به چنين طول و تفصيل
هاي شرقي را قاطي فيلم كردند تا  واچوفسكي البته مقادير زيادي اكشن و فرهنگ

اين معضل . ها چشم ببندد ها بر اين تناقض تماشاگر جريان اصلي حداقل با ديدن آن
كه امكان دارد هويت ما به عنوان كساني كه از جعلي بودن يك واقعيت آگاه هستيم، 

هاي  خود يك هويت جعلي و محصول معمار سيستم باشد تناقضي است كه فيلم
اما . روند ها به بيراه مي ه شدت درگير حل و فصل آن بوده و در نتيجه فيلمماتريكس ب

» شهر تاريك«نود،   ي دهه  ترين تجسم اختالل شناختي در سينماي شايد درخشان
كامل شهري نوآر را داريم كه گويي به   و تمام  ما تجسم. ي الكس پروياس باشد ساخته

افتد و  از كار مي 12 اين شهر ساعت .مالقات متروپوليس فريتس النگ آمده است
ها اين  قصد آن. كنند هاي جديدي را تزريق مي موجوداتي در ذهن مردم شهر زندگي

ها را به بردگي بكشانند، بلكه فقط اين است كه سر از ساز و كار ذهن  نيست كه آدم
طور كه  ها همان عدم توفيق آن. آدمي در بياورند، چون در شرف نابودي هستند

شب در اين شهر تيره و . كند، فقدان تخيل است مان فيلم مورداك هم اشاره ميقهر
كه بتواند  پروياس گفته بود براي اين . پايان است و انگار روزي وجود ندارد تار و بي

داستاني به اين پيچيدگي را به استوديوها قالب كند، هر بار داستان را از يك زاويه 
هاي  افتد كه اين شهر را ويرانه م آدم به صرافت ميدر پايان فيل. تعريف كرده است

كوشند به آن نفود  زا مي هاي ترسناك و آسيب تخيل ذهن انسان بداند كه ناشناخته
دهندگي تخيل است كه فرد را از  كنند و سر از كار آن دربياوردند، اما اين قدرت شكل

ام كه در فيلم نصيب و فرو رفتن به دنياي جنون و ابه(ها  تسليم شدن در مقابل آن
يابد كه  قهرمان فيلم خود را نوعي كارگردان مي. دارد باز مي) شود ي بسياري مي عده
هاي نوآر و  عناصر آشناي فيلم. بايست اين دنياي ويران را از نو سامان دهد مي
اند و در واقع شهر  تخيلي، اكنون در التقاطي استادانه گرد هم آمده هاي علمي فيلم

تماشاگران  هاي ماتريكس است كه   اين فيلم. اي است بر فيلم ماتريكس مهتاريك مقد
. ي ثقيل و پارانويايي آشتي داد و آن را به كااليي مد روز مبدل ساخت ايده را با چنين 

هر چقدر كه شهر تاريك انباشته از خرده جزئيات بصري ژانرهاي مختلف چون فيلم 
هاي كافكا باشد، ماتريكس اثري  اشاره به داستاناي از يك سو و  نوآر و قاتلين زنجيره

  .ي واقعيت مجازي است پر زرق و برق براي مد شدن ايده
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خوان چون  اي مخالف بنابراين مي توان گفت كه روند رو به رشد پذيرش آثار نويسنده
هاي پيرنگي و نه  ديك در هاليوود امروز، در واقع از خالل اخذ چرخش  .فيليپ كي

جا ميان ادبيات و فيلم تفاوت  ويتي واقعي صورت گرفته است؛ چون اينهاي ه بحران
  :نويسد طور كه كاوني مي هست و همان

هاي اختالل شناختي، ديالوگي جذاب وجود دارد ميان فرآيندي كه طي  در داستان«
 و فرآيندي كه در آن خواننده ،كند آن قهرمان داستان واقعيت ماجرا را رمزگشايي مي

چنين فرآيندي در . آيد ه دقت در تصوير اين واقعيت خطا است كنار ميچه ب با آن
چون بخشي از اين فرآيند، صرف رمزگشايي . تر است تخيلي پيچيده هاي عملي فيلم

تخيلي  هاي علمي يكي از مشكالت براي فيلم. شود هاي خاص ژانر فيلم مي استعاره
كار  ي خيلي ناشي و تازه نده براي يك بيناهمين است كه فرآيند رمزگشايي بايد حت

كننده يا پيچيده   كه اين فرآيند، درك ژانر را خسته الوصل باشد؛ بدون اين نيز سهل
  ».كند

 و هم شهر تاريك در نخستين اكران خود گفتار روي بليدرانر در نتيجه هم فيلم 
تر  ي اين دو فيلم را براي تماشاگران ناشي هاي پيچيده متني داشتند كه داستان

هاي  دليل نيست كه در تدوين كارگردان بليدرانر، اين نريشن بي. داد توضيح مي
رابين . شاخ دكارد نيز به آن افزوده شد توضيحي حذف شد و نماي روياي اسب تك

البته (كند   نيز به همين نكته اشاره ميبليدرانري انگليسي در نقد  وود منتقد برجسته
  ):ن روند اكنون كمي تعديل شده استتر اشاره كرديم اي طور كه قبل همان

نوآري فيلم بليدرانر با گفتار روي تصوير دكارد به شدت مورد /ي كارآگاهي جنبه«
برداري فيلم به درخواست استوديو  اين گفتار بعد از اتمام فيلم. تأكيد قرار گرفته است

توانند  به آن افزوده شد، چون ظاهراً كسي گفته بود بينندگان بدون اين گفتار نمي
هاي  و دريغ حق با او بود؛ شرطي شدن ما از سوي رسانه(داستان فيلم را دنبال كنند 

توان هستيم يا ميلي معاصر بر اين فرض استوار است كه ما از هر گونه برخورد فعال نا
  ]19[ ».)به آن نداريم
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  :ها نوشت يپ
 

[1] Batman Begins 
[2] The Prestige 
[3] The Dark Knight 
[4] Jorge Luis Borges 
[5] Lucid Dream 
[6] The Matrix 
[7] Dark City 
[8] The Thirteenth Floor 
[9] Memento 

]10[ Last Year at Marienbad : 1960محصول 

ايتاليا و فرانسه با بازي دلفين سيريك و جورجو 
» ايكس«. ي آلن رنه آلبرتاتزي، ساخته

 را )سيريك(» الف«خواهد  مي) آلبرتاتزي(
شايد در  متقاعد كند كه آن دو با يك ديگر

اند و او  باد، مالقات داشته متلي، شايد در مارين
از آن » الف«اما . قول داده امسال با مرد بگريزد

 يا طفره... آورد نمي  ياد  چيز را به مالقات هيج
را باز » ايكس«كند  ت نميأيا جر... رود مي 

 فيلمي با موسيقي متن غريب،. شناسد
اي رازآميز و نماهايي از تاالرهاي بي  نامه فيلم

فرهنگ فيلم (كننده   انتها و دكورهاي خيره 
  .)1388كار،  روزنه

[11] From alien to the matrix: reading science 
fiction film by roz kaveney 2005 
[12] Deceiver Demon 
[13] Neoplatonist 
[14] Cognitive dissonance 
 
 

[15] They 
[16] Solipsism 

بندي چنين  ترين صورت  بهترين و عميق]17[
تخيلي در آثار  هايي در دنياي ادبيات علمي ايده

چفت و  زمان بي«. شود مي ديك ديده  .كي  فيليپ
ي مردي كه  رماني است درباره) 1959(» بست

، بلكه در 50ي  دهه  يابد نه در آمريكاي در مي
اي از  سياره گي بين ي جن و در ميانه 1997ال س

زمان هم  اين كتاب هم. شود او سوء استفاده مي
آورد و هم نمايش  ماتريكس را به خاطر مي

تخيلي  هاي علمي رمان. ي پيتر وير ترومن ساخته
ها از  ها شخصيت بسياري هستند كه در آن

. شوند توهمي به درون يك توهم ديگر بيدار مي
ر الدريج و پالم» سه زخم تصليب«نگاه كنيد به 

ي  كنگره«باز هم اثر ديك و » يوبيك«
اثر استانيسالو لم، جايي كه در اثر » شناسي  آينده
قدر  ي اثر آن زا قهرمان سرگشته هاي توهم بمب

كند كه ديگر از  هاي جعلي سير مي در توهم
 .تشخيص واقعيت عاجز است

[18] Game Pod 
ي   رابين وود، اومانيسم در نقد فيلم، ترجمه]19[

 .1378روبرت صافاريان، نشر مركز، 
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  سندهينو
ي  نهيزم در شتريب او شهرت. است ايتانيبر ساكن اكنون و كايآمر متولد نيدوئ انيدا
 و (]3[ »جوان جادوگران «ي  مجموعه خصوص به نوجوان، و كودكي فانتز اتيادب

 طور هب او اما است،) ]5[ »بالغ جادوگران «و ]4[» يا گربه جادوگران «آن،ي ها دنباله
 لياصي ها رمان كنار در و است داشته تيفعال زين يليتخ يعلمي  نهيزم در گسترده

 .است نگاشته ]6[ »فضا شتازانيپ «جهان در رمان دوازده خود،

  
  داستان رنگيپ

 اليسري زمان خط در و) كلمه هزار ده و صد از شيب (استي قطور رمان اسپاك جهان
 و  كم (كه شود يم داستان خط دو شامل رمان نيا دارد، قرار فضا شتازانيپي اصل

  .شوند يم عنوان انيم در فصل يك )شيب
 ]7[ ولكان ارهيس در تمدن رفت پس و رفت شيپ و تكاملي  دربارهي فرع داستان خط

يي صحرا بهي عيطب يا فاجعه خاطر هب كه سرسبزي ا  ارهيس از. است) اسپاك زادگاه(
 فرهنگ آمدن وجود هب ،يبدو انيشكارچي زندگي  قهيطر شده، مبدل برهوت
 وي كيژنتي ها يدستكار قيطر ازي ذهن و العاده خارقي ها قدرت خلق ،يخاندان
 وجود هب خشم و غرور خاطر به شتريب كهي اريبسي ها جنگ نژاد، بهبودي ها برنامه
 در تينها يب تنوع«ي  فلسفه با ولكان مشهور لسوفيف ،]8[ سوراك ورود تا آمدند،

يي آشنا داستان تينها در و اره،يسي تمام بر فلسفه نيا ريثتأ ،»ينامتناه هانيك
 ايدن به وي نيزم زن يك ،]10[ آماندا با ون،يفدراس در لكانوي  ندهينما ،]9[ سارِك
 سوراكي  فلسفه ، cthia با قسمت نيا در. شود يم داده شرح اسپاك شخص آمدن
 آني بيتقري  ترجمه كه ها ولكان) يمذهب گاهاً و(ي فلسف يمفهوم م؛يشو يم آشنا

 ليمساي  مشاهده«: شود يم ريتفس صورت نيا به مفهوم نيا. است »قتيحق تيواقع«
» .ميهست دنشانيد به ليما خودمان كهي طور آن نه هستند، كهي طور همان
 وارد و دهند يم انيپاي داخل جنگ هزاره يك به سوراك،ي  فلسفه رشيپذ با ها ولكان
  .شوند يم فضا عصر
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 كتاب

 خاصي تعصب با و رمنتظرهيغ طور هب لكانو ،»حال« زمان در ،ياصل داستان خط در
ي براي ريگ ميتصم منظور بهي پرس همه يك اعالم ت،يانسان و نيزم ارهيس به نسبت
 ولكاني  ارهيسي رو بري ضدانسان و خاصيي ها گروه كند؛ يم ونيفدراس ازيي جدا

 مانع ها انسان بودني نيب شيپ رقابليغ وي احساسات معتقدند كه اند شده جاديا
  . بود خواهد شان ارهيسي آتي ها شرفتيپ

 اسپاك، نيوالد جمله  من مهمان،ي تعداد همراه به ]11[ »زيانترپرا«ي  نهيسف افسران
 از قبلي ها بحث دري نيزمي ها پلماتيد عنوان هب تا شوند يم ولكان رهسپار

 شخص. نشوند جدا ونيفدراس از كنند متقاعد را ها ولكان و كنند شركتي پرس همه
 ونيفدراسي  هيبلندپا افسران ازي يك و است ولكان مهين-انسان مهين يك كه زين پاكاس

  . داردي اتيحي نقش ها بحث نيا در شود، يم محسوب

 نيبهتر زادگاه فرهنگ بايي آشنا حال در زده رتيح ]12[ كرك تانيكاپ كه  يحال در
 ريرگدي پنهان نه،يسف پزشك ،]13[ي كو مك دكتر است، اسپاك خود دوست

 نگيپريت نام بهي شخص فهمد يم و شود يم ولكاني رو بر تازه جنبش نياي ابي شهير
 و اسپاك ازي ليمسا خاطر هب بوده، اسپاكي كودك دوران نامزد و دوست كه ]14[

ي ا گستردهي مال منابع از استفاده با دارد قصد و است گرفته دل به نهيك كرك تانيكاپ
 ونيفدراس مشترك اموال و شده ونيفدراس از ولكانيي جدا باعث دارد، ارياخت در كه
  .كند ريتسخ ولكان، نفع به را

 اما رد؛يم يم ها ولكان نيتر احترام مورد و نيتر مسن ازي يك ،]15[ پاويت نيب نيا در
 و كند يم منتقل اسپاكي نيزم مادر به ولكان، كي يجا به را خود روح مرگ از قبل
ي ها يباز سهيدس وي خرابكار مقابل در دهد يم نهادشيپ كرك تانيكاپ و اسپاك به

  .كنند مقابله او با آشكارا و صادقانه نگ،يپريتي پنهان

 هب ديبا اسپاك و رسد يم راه ازي پرس همه از شيپي سخنران نيآخر زمان نيب نيا در
 از اش يپدري  ارهيسيي جداي جلو شنهاد،يپ با مخالفي سخنگو نيآخر عنوان
  ...رديبگ را ونيفدراس
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  دارم دوست را كتاب نيا چرا
 بدوني فلسف مسائل كردن عنواني براي خوب دست نيدوئ خانم. اريبس ليدال به

 انيم خاص اريبسي ها يشوخ شاملي اصل داستان خط و دارد خواننده كردن خسته
 داستان خط كيتراژ واقع در و درام حالت كه شود يم اليسر نياي آشناي ها تيشخص
 وي زمان فشار بدون و حوصله با دوستان و اسپاك رك،ك. كند يم جبران راي فرع
 ها آني  ساله چند و نيچندي همكار و اند شده دهيكش ريتصو به  اكشن داستان جانيه

  .است مشخص كامالً
 راي رانسانيغي فرعي ها تيشخص ازي برخ و كند يم استفاده فرصت نيا از نيدوئ خانم
 حضوري ونيزيتلو اليسر در اما بودند، شدهي معرف ها تابك و شنيميان اليسر در كه

ي  صحنه صدها انيم از (جذابي  صحنه يك. دهد يم قراري بررس مورد نداشتند،
 چهار از شيب ازيي رايپذ و كردن سرگرم مشكالت و نهيسف سفر آغازي همانيم ،)جذاب

  ...است متفاوتي جسماني ازهاين و ها فرهنگ با ت،يشخص صد
 گرفته انجام دقت با اريبس »حال« زمان در چه و گذشته در چه ولكان،ي زسا جهان
 زمان ازي اجتماعي فشارها خاطر به اسپاك كه گردد يم فاش خصوص هب است،
 ها لكانو خود انيم در و دهد يم نشاني طقمن و احساس يب را خود قدر آن ،يكودك
  .دارد وجودي اريبسي تيشخص تنوع
 ده تا ديشا را ام عالقه موردي ها صحنه و بار، شش يا پنج دياش را كتاب نيا تمام من

 كه مني برا. است كرده حفظ را خود اول تيجذاب هنوز داستان و ام كرده مطالعه بار 
ي موجود ،]16[ كستلك: است بخش لذت خصوص هب ريزي  صحنه زارم،يب فلسفه از

 رد وي رسبري علم تجه از را لكانويي جدا شنهاديپ ،يكونيليس و نندما عنكبوت
  :شود يم تيوجودي فلسف بحث واردي لكانو تيشخص يك با و كند يم
 

 نيكن ينم فكر. يميقدي دوگانگ مشكل همون آهان،«: گفت كستلك
 بر ،يفرض تيرواقعيغ اي يكيزيف تيواقع ات،يح نوع دو اون ازي يك
  »باشه؟ داشته تيارجحي گريد

 به. كهيكالسي تفكر شتباها يك نيا. نه كه البته«: گفت ولكان مرد
. ها انسان طرف از باشم، داشته رو گفتنشي  اجازه اگر البته خصوص،



 

          

  126  89 شهريور، 3 ي شماره شيپ
    

 

 نيتر مهم ديشاي كيزيف تيوجودي داخلي هيمسندال اي يپندار عتيطب
 در كه ميباش داشته خاطر بهي وقت. باشه اش شاخصه نيتر نينماد و

 گاهيجا امروز بحث چوني مسائل م،يندار وجودي نظر سطوح اكثر
 »!ااااااااخ..... خودشووووي قيحق

 
 كه بود، شده مادهي پندار عتيطب حيتوض مشغول چنان محترم استاد
 از و نييپا سخنرانان گاهيجا از آهسته كستلك نشد متوجه اصالً
 ديبا هم اتفاقي  هيبق از. بود آمده باال او ستادنيا محل كناري راهرو

ي  زنده موجود يك كهي نزما هم لكانو كي يحت كه گفت را نيا
 .داد خواهد نشان واكنش خود از رد،يبگ گاز را شيپاي ا شهيش

 سطوح اكثر در كهي شخص عنوان به. جالبهي ليخ«: گفت كستلك
 من حتا. يكش يم غيجي اديز اقياشت با ،ينداري خارج وجودي نظر
  ».يبد قراري بررس مورد رو لهأمس نيهم بهتره. دميشن رو صدات هم

  
 داستاني فن وي علم اتييجز بر ديكتأ و دقت كتاب، نيا توجه جالب نكات گريد از

 وي زاتمير ذرات كيزيف ترجمه،ي  زبانه چندي ها دستگاه نيقوان چوني لمسائ. است
 ذكر اريبسي نيزبير با ال،يسر در داده رخ عيوقا گرفتن نظر در باي مصنوع هوش

ي  ارائه به قادر كرك تانيكاپي  هزبان چندي  ترجمه دستگاه مثالي برا. شوند يم
ي فلسفي  دهيچيپ ميمفاه دهد يم نشان لهمسأ نيا و ستين cthiaي براي معادل

 گريد طرف از. ستندين درك قابلي خارجي فردي براي راحت به گانهيبي ها فرهنگ
 به ديجدي ها سلول افزودن با كه دارديي ايميش مترجم دستگاهي نوعي كو مك دكتر
 كار RNA با كه خاص دستگاه نيا. بفهمد بهتر را ها ولكان زبان كند يم كمك او، مغز
 فرهنگ درك قدرت تا ديافزا يم انسان به را گانهيب نژادي كيژنت اتيخصوص كند، يم
 شبه و نثؤمي تيشخص و نام كه زين زيانترپرا هوشمند وتريكامپ. رود باالتر گانه،يب

 هماهنگ كامالً كتاب چاپ دوراني صنوعم هوشي ها شرفتيپ زانيم با دارد،ي انسان
 از برتر را خود هوش كهيي ها انسان كند يم اشارهيي جا در وتريكامپ نيا. است
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 »متعصب و پرست نيپروتئ «دانند، يم خود با برابر و دهيچيپ كامالًي وترهايكامپ
  .هستند

  
  ...يبرا شود يم هيتوص

  .يساز جهان دوستداران و ،فضا شتازانيپ ي مجموعه ،يليتخ يعلم به عالقمندان
  
  :ها نوشت يپ
  

[1] Spock’s World 
[2] Diane Duane 
[3] Young Wizards 
[4] Feline Wizards 
[5] Adult Wizards 
[6] Star Trek 
[7] Vulcan 
[8] Surak 

[9] Sarek 
[10] Amanda 
[11] Enterprise 
[12] Captain Kirk 
[13] McCoy 
[14] T’Pring 
[15] T’Pau 
[16] Kstlk 

  



 

 



 

  

 

    
   كنم دمي درنگ مي

   )سوم و آخربخش (
  
  

  راجر زالزني
  شيرين سادات صفوي: برگردان

  
  

  .افتاد، در قطب شمال زمين نشست فراست آگاه از هر دانه برفي كه فرو مي
  .اي دريافت كرد روزي مخابره

  »فراست؟«
  »بله؟«
  ».من ماشين بتا هستم«
  »بله؟«
اي نرسيدم،  به نتيجه.  روشن رفتيگذرگاهرا به ديدن خواستم مطمئن شوم چ مي«

  ».بنابراين تصميم گرفتم از خودت بپرسم
  ». بقاياي آخرين شهر انساني را ببينمكهرفتم «
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  »خواستي چنين كاري كني؟ چرا مي«
  ».خواستم مخلوقات ديگر او را ببينم چون به انسان عالقمندم و مي«
  »چرا به انسان عالقمندي؟«
 كردم آن را در آثارش گمان خودم پيشارم طبيعت انسان را درك كنم و دوست د«

  ».بيابم
  »موفق شدي؟«

  ».توانم دركش كنم  غيرمنطقي در كار است كه نمييعنصر. نه«: فراست گفت
اطالعات را بفرست تا من كمكت . من زمان آزاد پردازش زياد دارم«: ماشين بتا گفت

  ».كنم
  .فراست ترديد كرد

  »واهي كمكم كني؟خ چرا مي«
. آورد ميدهي، سؤال ديگري به وجود  پرسم جواب مي چون هر بار به سؤالي كه مي«

هايت  توانستم بپرسم چرا دوست داري طبيعت انسان را درك كني، ولي از جواب مي
بنابراين، تصميم . رساند نهايت از سؤاالت مي ي بيا فهميدم اين كار من را به مجموعه

  ». روشن آمديگذرگاهلت به تو كمك كنم تا بفهمم چرا به دارم در مورد مشك
  »تنها دليلش همين است؟«
  ».بله«
دانم تو همتاي من هستي، ولي اين مشكلي  مي. انگيز شگفتسفم، ماشين بتاي أمت«

  ».است كه خودم بايد آن را حل كنم
  »سف چيست؟أمت«
يچ دشمني با تو ندارم،  از تو ممنونم، كه هكه واقعاً ي اين يك عبارت، نشان دهنده«

  ».كنم كه از پيشنهادت تشكر مي
 معانياين همه كلمه و . انتها  بياي رشته: اين هم مثل آن يكي است! فراست! فراست«

  »اي؟ ها را از كجا آورده آن
  ».ي انسان از كتابخانه«: فراست گفت
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  »دهي؟ ها را براي پردازش به من مي برخي از اين داده«
المعارف كامل  دايره”ها، شامل   بتا، محتويات چندين كتاب انسانبسيار خوب ماشين«

ها  دهم، برخي از اين كتاب ولي به تو هشدار مي. كنم را به تو مخابره مي“ و كوتاه نشده
  ». براي منطق قابل درك نيستند كامالًاز اين روكارهاي هنري هستند و 

  »چطور چنين چيزي ممكن است؟«
  ». و به همين دليل فراتر از آن بودانسان منطق را خلق كرد«
  »چه كسي اين را به تو گفته؟«
  ».سولكام«
  ».پس بايد حقيقت داشته باشد. اوه«

» .كنند چنين سولكام به من گفت ابزار طراح خود را توصيف نمي هم«: فراست گفت
  .بعد چندين كتاب را مخابره و تماس را قطع كرد

 فراست  كهجا از آن. راي بررسي مدارهاي او آمدي پنجاه ساله، موردل ب در پايان دوره
موريتش غيرممكن است، موردل دوباره رفت تا منتظر تماس Ĥهنوز نتيجه نگرفته بود م

  .او باقي بماند
  .بعد فراست به نتيجه رسيد
  .شروع به طراحي ابزار كرد

ايي اوليه از   يك بار هم نمونهاي طراحي زحمت كشيد و حت ها در مرحله سال
  .بعد دستور ساخت يك آزمايشگاه را داد. هاي درگير در كارش را نساخت ينماش

 او به پايان برسد، نيم مازادقبل از اين كه ساخت اين آزمايشگاه به دست كارگران 
  .موردل به سراغ او آمد. قرن ديگر نيز گذشت

  »!درود، فراست قدرتمند«
  ».جويي، پيدا نخواهي كرد چه را مي آن. بيا من را بررسي كن. خوش آمدي، موردل«
شوي فراست؟ ديوكام نزديك يك قرن صرف بررسي نقاشي تو كرد و  چرا تسليم نمي«

  ».سولكام هم موافق است.  هنر نيستنتيجه گرفت مطمئناً
  »سولكام به ديوكام چه كار دارد؟«
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كنند؛ اما من و تو در جايگاهي نيستيم كه در اين مورد بحث  ها گاهي مكالمه مي آن«
  ».كنيم

  ».دانم هنر نبود مي. توانستم جلوي دردسر هر دو را بگيرم مي«
  »با اين حال هنوز مطمئني كه موفق خواهي شد؟«
  ».ام كن بررسي«

  .موردل او را بررسي كرد
   منطق،حدمند از اين  عنوان كسي بهرهه فراست، ب! پذيري هنوز هم نمي! هنوز نه«

  ». ساده برسييا زمان زيادي طول كشيده تا به نتيجه
  ».تواني بروي مي. شايد«
 به نام پيشترام در حال ساخت بناي بزرگي در مكاني هستي كه  متوجه شده«

توانم بپرسم اين بخشي از ساخت و ساز ناموجه  مي. شد كاليفرنياي جنوبي شناخته مي
  »هاي خودتان؟ سولكام است يا يكي از پروژه

  ».براي خودم است«
 توانيم مقداري مواد منفجره را حفظ كنيم كه در غير اين طور مي اين. خوب است«

  ».رفت صورت به هدر مي
هاي دو شهر ديوكام را  ساخت زدي، پيش طور كه با من حرف مي همان«: فراست گفت
  ».نابود كردم
  .اي كرد موردل ناله
  ».زمان، چهار پل سولكام را منفجر كرده است ديوكام باخبر است و هم«: اعالم كرد

همين االن يكي از . بله، اين هم از چهارمي. صبر كن... ها از سه تايش خبر داشتمتن«
  »..هايم آن را ديد چشم

  ».تر باشد  پايينپانصد متربايست  پل روي رود مي. اين چشم شناسايي شد«
  ».جايش عالي بود. منطق اشتباه«: فراست گفت

  ».دهد چطور بايد پل ساخت ديوكام نشانتان مي«
  ».زنم هر وقت كارت داشتم، صدايت مي«: تفراست گف

*  *  *  
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درون آن، كارگران فراست شروع به ساخت ابزار الزم . آزمايشگاه به پايان رسيده بود
رفت، چون به دست آوردن برخي مواد بسيار مشكل  كار به سرعت پيش نمي. كردند

  .بود
  »فراست؟«
  »بله بتا؟«
ها،  ا كردن سؤاالت بدون كامل كردن آنره. كنم من پايان باز مشكل تو را درك مي«

  ».بنابراين، اطالعات بيشتري برايم بفرست. دهد مدارهايم را آزار مي
چه خودم پرداختم، به تو  ي انسان را با بهايي كمتر از آن تمامي كتابخانه. بسيار خوب«

  ».دهم مي
  »... توضيحالمعارف كامل و كوتاه نشده كامالً پرداخت؟ دايره«
بعد از اين كه آن را پردازش كردي، متوجه . اقتصاد هم در اين مجموعه هستقوانين «

  ».شوي مي
  .ها را مخابره كرد بعد داده

 الزمتمامي مواد شيميايي . ي عملكرد بود هر تكه از ابزار آماده. عاقبت، به پايان رسيد
  . برپا شديمنبع انرژي مستقل. حاضر بود

  .فقط يكي از مواد كم بود
بندي كرده و جستجو كرد؛ اما اين بار  اره كالهك قطبي را مختصاتفراست دوب

  .تر از سطح برد جستجويش را بسيار پايين
  .خواهد پيدا كند ميرا چه  چندين دهه طول كشيد تا آن
  . در ميان يخ حفظ شده بودندكه يخ زده ،دوازده مرد و پنج زن پيدا كرد

  .ا به آزمايشگاهش منتقل كردها ر جسدها در واحدهاي سردساز قرار داد و آن
  . روشن دريافت كردگذرگاههمان روز اولين مخابره از سولكام را بعد از ماجراي 

هاي مرده را برايم تكرار  فراست، دستور مربوط به بيرون آوردن انسان«: سولكام گفت
  ».كن

 ترين گورستان دفن شود، آن  در نزديكاي بايد سريعاً ي يافت شده هر انسان مرده«
  »...هم در تابوتي كه طبق اين خصوصيات خواهد بود
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  ».ست اكافي«
  .تماس قطع شد

 بر فرآيند تشريح سلولي نظارت فراست همان روز به كاليفرنياي جنوبي رفت و شخصاً
  .كرد

هايي كه بتوان   پيدا كند؛ يا سلوله زنديهاي اميدوار بود جايي در آن هفده جسد سلول
كتاب . گرفت، برگرداند تحركي كه در گروه حيات جاي ميها را به وضعيت  با شوك آن

  .گفت كه هر سلول، يك ريز انسان است به او مي
  .آماده بود تا بر روي چنين پتانسيلي، كار را ادامه دهد

ها و  هايي كه خودشان قرن فراست در ميان آن افراد نقاطي از حيات يافت؛ انسان
  .ها مجسمه و آدمك بودند قرن

بقاياي اجساد را . ها را زنده نگه داشت ها در ابزار مناسب، آن  حفظ اين سلولبا تغذيه و
  .هايي طبق مشخصات خاص دفن كرد ترين گورستان، درون تابوت در نزديك

  . ها را وادار به تقسيم و تجزيه كرد سلول
  »فراست؟ «:برقرار شداي  مخابره

  »بله بتا؟«
  ».زش كردمتمام چيزهايي را كه برايم فرستادي، پردا«
  »بله؟«
 يا چرا عالقمندي طبيعت انسان را درك ، روشن آمديگذرگاهدانم چرا به  هنوز نمي«

ها را از سولكام  تواني تمامي اين داده دانم نمي چيست و مي“ بها”دانم  ولي مي. كني
  ».دريافت كرده باشي

  ».درست است«
  ».يها با ديوكام معامله كرده باش خاطر آنه زنم ب پس حدس مي«
  ».اين نيز درست است«
  » هستي، فراست؟هبه دنبال چ«

  . مكث كرديي جنين فراست در حين معاينه
  ».بايد انسان شوم«: گفت
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  »!اين غيرممكن است! فراست«
  »؟واقعاً«: فراست پرسيد

چه درونش بود، براي او  كرد و آن ها كار مي اي كه روي آن بعد تصويري از محفظه
  .فرستاد
  ».اوه«: بتا گفت

  ».كشم اين منم كه انتظار زاده شدن را مي«: فراست گفت
  .جوابي نيامد

  .فراست سيستم عصبي را آزمايش كرد
  .بعد از نيم قرن، موردل به سراغش آمد

  ».ات بگذرم بگذار از موانع دفاعي. فراست، من هستم، موردل«
  .فراست همين كار را كرد

  »كني؟ جا چه كار مي اين«: موردل پرسيد
ماتريس آگاهي خودم را به سيستم . دهم  رشد مييهاي انسان بدن«: گفتفراست 

طور كه خودت اشاره كردي، اساس  همان. عصبي يك انسان منتقل خواهم كرد
  ».من چنين چيزي خواهم داشت. انسانيت بر فيزيولوژي انساني قرار دارد

  »چه زماني؟«
  ».به زودي«
  »جا انسان داري؟ اين«
سازم كه در  ها را با تكنيك رشد سريعي مي آن. زهاي خالياجساد انساني با مغ«

  ».ي انساني خودم خلق كردم كارخانه
  »توانم ببينمشان؟ مي«
ام  حاال بررسي. شوم كنم؛ و اين بار موفق مي هر وقت آماده بودم خبرت مي. هنوز نه«

  ».كن و برو
ن ديوكام مشاهده موردل جوابي نداد، اما در روزهاي بعد تعداد زيادي از خدمتگزارا

  .زدند ي انساني گشت مي هاي اطراف كارخانه شدند كه در تپه
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اي ساخت كه آن  ي ماتريس هشياري خودش را رسم كرد و انتقال دهنده فراست نقشه
با خودش فكر كرد كه براي اولين آزمايش، . كرد را به سيستم عصبي انسان منتقل مي

 مدت، دستگاه او را دوباره به مدارهاي در پايان اين. پنج دقيقه كافي خواهد بود
  .گرداند تا اين تجربه را بررسي كند مولكولي مهر و موم خودش بر مي

آن به در . او بدن را با دقت از ميان صدها بدني كه در انبار نگه داشته بود، انتخاب كرد
  . و چيزي نيافتگشتدنبال عيب و نقص 

حاال بيا . موردل، حاال بيا«:  مخابره كردناميد، سياه مي بعد روي موجي كه خودش موج
  ».و دستاوردم را نظاره كن

ها را منفجر كرد و دوباره و دوباره به داستان كلوخه خردكن  بعد منتظر ماند؛ پل
گذشت و با سازندگان و تعميركاران او كه  هاي نزديك مي باستاني گوش داد كه از تپه

  .كرد زدند، برخورد مي آن اطراف را گشت مي
  »فراست؟«. اي از راه رسيد مخابره

  »بله بتا؟«
  » قصد داري به انسانيت دست پيدا كني؟واقعاً«
  ».ام بله، در واقع حاال ديگر آماده«
  »كني؟ اگر موفق شوي چه كار مي«

له را بيان كرده و أاز زماني كه اين مس.  به اين موضوع فكر نكرده بودفراست واقعاً
ي اوج، خودش هدف شده  ، اين موفقيت خودش نقطهخودش را وقف حل آن كرده بود

  . بود
  ».فقط انسان خواهم بود. دانم نمي«: جواب داد

پس موفق «:  انتخاب كرديي انسان را خوانده بود، عبارت بعد بتا كه تمامي كتابخانه
  ».اند چشمان بسياري به تو دوخته شده. باشي فراست

  .ام هر دو خبر دارندفراست به اين نتيجه رسيد كه سولكام و ديوك
  ها چه كاري خواهند كرد؟ از خودش پرسيد آن

  از خودش پرسيد چه اهميتي برايم دارد؟
  . به انسان بودن فكر كردبسياربا اين حال . جواب اين سؤال را نداد

*  *  *  
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هاي  پشت سرش، لشكر عظيمي از ماشين. تنها نبود. عصر روز بعد موردل از راه رسيد
  .در تاريك و روشن، سر به آسمان كشيده بودندآمد كه  سياه مي

  »اي؟ چرا خدمتگزار آورده«: فراست پرسيد
كند كه اگر اين بار شكست بخوري،  فراست قدرتمند، ارباب من فكر مي«: موردل گفت
  ».گيري كه اين كار شدني نيست نتيجه مي

  ».اي هنوز جواب سؤالم را نداده«: فراست گفت
جا ببرم، موافقت  ت بخواهم تو را به آنا  بعد از شكستكند وقتي ديوكام فكر مي«

  ».نخواهي كرد
  ».فهمم مي«: فراست گفت

هاي ديگر، از سمت مقابل به  طور كه اين را گفت، لشكري چرخان از ماشين و همان
  .ي انساني سرازير شد طرف كارخانه
ي نبرد  پس ارزش قرارداد تو اين است؟ به جاي وفاي به آن، آماده«: موردل گفت

  »اي؟ شده
  ».ام ها را نداده من دستور نزديكي اين ماشين«: فراست گفت

  .درخشيد ي آسمان ايستاده بود و مي اي آبي در ميانه ستاره
  ».ها را به دست گرفته است ي اين ماشين سولكام فرمان اوليه«: فراست گفت
يچ پس حاال همه چيز در دستان بزرگان است و بحث ما مثل ه«: موردل گفت

  »توانم كمكت كنم؟ چطور مي. پس بيا اين كار را انجام دهيم. ماند مي
  ».طرف بيا از اين«

  .ها را فعال كرد فراست ميزبان را آماده كرده و ماشين. آن دو وارد آزمايشگاه شدند
  :سپس سولكام با او سخن گفت

  »ي انجام اين كار هستي؟  آمادهفراست، واقعاً«
  ».طور است همين«
  ».كنم ر را نهي مياين كا«
  »چرا؟«
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  ».افتي داري به دست ديوكام مي«
  ».شوم دليلش را متوجه نمي«
  ».كني ي من عمل مي داري مخالف نقشه«
  »از چه لحاظ؟«
  ».اي، در نظر بگير همين هياهويي را كه ايجاد كرده«
  ».من درخواست تماشاچيان آن بيرون را ندادم«
  ».زني با اين حال، داري نقشه را به هم مي«
  »چه قصد به دست آوردنش را دارم، موفق شوم؟ فرض كنيم در آن«
  ».تواني در اين كار موفق شوي نمي«
  »ايش چيست؟ به چه هدفي است؟  فايده.ات از تو بپرسم پس بگذار در مورد نقشه«
هيچ . از اين لحظه به بعد از بازسازي اخراج هستي. فراست، ديگر از چشمم افتادي«

  ».برد را زير سؤال نميي من  كس نقشه
  »اش چيست؟ به چه هدفي است؟ فايده. پس حداقل جواب سؤالم را بده«
  ».اي براي بازسازي و حفاظت از زمين است اين نقشه«
  »؟ چرا بازسازي؟ چرا حفاظت؟هبراي چ«
حتي جايگزين هم موافق است كه بايد . طور شود چون انسان دستور داده اين«

  ».شودبازسازي و حفاظت انجام 
  »؟ استولي چرا انسان چنين دستوري داده«
  ».نبايد در دستور انسان چون و چرا آورد«
 تا زمين را به زيستگاهي . استگويم چرا چنين دستوري داده خوب من برايت مي«

اي كه كسي در آن زندگي نكند چه  ولي خانه. مناسب براي نوع خودش تبديل كند
  »اي دارد؟ فايده

بيني  خورد؟ مي ا ندارد تا به او خدمت كند، به چه دردي ميماشيني كه كسي ر«
ها را تحت تاثير  گذرد، چطور فرمان او ساير ماشين وقتي كلوخه خردكن باستاني مي

چطور خواهد شد . كند هاي انسان را حمل مي دهد؟ اين ماشين فقط استخوان قرار مي
  »اگر انسان دوباره بر روي زمين راه رود؟
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  ».كنم، فراست  را نهي ميمن آزمايش تو«
  ».ديگر براي اين كار دير است«
  ».توانم نابودت كنم هنوز مي«

اگر حاال من را نابود كني، يك . نه، انتقال ماتريس من شروع شده است«: فراست گفت
  ».اي انسان را به قتل رسانده

  .فقط سكوت بود
  .چشمانش را باز كرد. ها و پاهايش را تكان داد دست

  .اتاق نگاهي انداختبه اطراف 
  .سعي كرد بايستد، اما فاقد تعادل و هماهنگي بود

  .صداي خرخري از خود درآورد. دهانش را باز كرد
  .بعد جيغ كشيد
  .از روي ميز افتاد
  . جمع كرديچشمانش را بست و خودش را مثل توپ. نفس زدن كرد شروع به نفس

  .گريه كرد
پهنا داشت؛ شبيه يك متر و نيم  ارتفاع و يك مترحدود . بعد ماشيني به او نزديك شد

  .  كار گذاشته باشنداي برجكي بود كه سر وزنه
  »اي؟ آسيب ديده«: پرسيد. ماشين با او حرف زد

  .او گريه كرد
  »برگردي ؟ خواهي كمك كنم روي تختت مي«

  .انسان گريه كرد
  .ماشين ناله كرد
  »واهي؟ دستورت چيست؟خ چه مي. كنم من كمكت مي. گريه نكن«: بعد ماشين گفت

  »!ترسم مي... من... «. انسان دهانش را باز كرد، تقال كرد كلمات را شكل دهد
  .زنان همان جا باقي ماند نفس بعد چشمانش را پوشاند و نفس

  .حركت باقي ماند؛ انگار در كما فرو رفته باشد در پايان پنج دقيقه، مرد بي
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 بودي فراست؟ تو درون آن بدن خودت«: موردل به طرف فراست شتافت و گفت
  »انساني بودي؟

  ».جا برو از اين«: فراست براي مدتي طوالني پاسخ نداد؛ بعد گفت
  .ي انساني شدند هاي بيرون ديواري را تخريب كرده و وارد كارخانه ماشين

  .ها در دو نيم دايره جمع شدند و فراست و انسان روي زمين را در ميان گرفتند آن
  »موفق شدي فراست؟«: ؤال را پرسيدبعد سولكام س
  »...جا خيلي آن. ممكن است غير. شكست خوردم«: فراست گفت

همين ! فراست، تو مال مني! قبول كرد! شدني نيست... «: ديوكام روي موج سياه گفت
  »!حاال بيا

هنوز پرس و جو . من و تو هم قراري با هم داشتيم، جايگزين. صبر كن«: سولكام گفت
  ».ام ا تمام نكردهاز فراست ر

  .هاي سياه سر جايشان باقي ماندند ماشين
  »چي؟... جا خيلي آن«: سولكام پرسيد
... اطالعات درهم. گيري نبود و هيچ چيز قابل اندازه... بو... صدا... نور«: فراست گفت
  »...و... درك مبهم

  »و چي؟«
ديگر . وردممن شكست خ. ممكن است غير... ولي. دانم اسمش را چي بگذارم نمي«

  ».هيچ چيز مهم نيست
  ».قبول كرد«: ديوكام گفت
  » بود؟هكلماتي كه انسان بر زبان آورد، چ«: سولكام گفت
  ».ترسم من مي«: موردل گفت
  ».كند تنها يك انسان ترس را درك مي«: سولكام گفت

  »ترسد؟ كند؛ چون از انسانيت مي كني فراست موفق شده، ولي قبول نمي ادعا مي«
  ».دانم جايگزين نميهنوز «
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تواند خودش را زير و رو كند و انسان  يعني ماشين مي«: سولكام از فراست پرسيد
  »شود؟

. هيچ چيز مهم نيست. هيچ چيز ممكن نيست. اين امر نشدني است. نه«: فراست گفت
  ».نه هيچ چيز ديگر... نه بازسازي، نه حفاظت، نه زمين، نه من، نه تو

: ها پريد ي انسان را خوانده بود، به ميان حرف آن ي كتابخانهبعد ماشين بتا كه تمام
  »داند؟ آيا چيزي جز انسان معناي نااميدي را مي«

  ».بياريدش پيش من«: ديوكام گفت
  .ي انساني هيچ چيز تكان نخورد در كارخانه

  »!بياريدش پيش من«
  »، چه خبر است؟ موردل«
  ».زنند ها به فراست دست نمي ماشين. هيچ ارباب، هيچ«
  »!امكان ندارد. فراست انسان نيست«

  »چه اثري روي تو گذاشت، موردل؟«: بعد گفت
او ترس و . او از ميان لبان انساني با من سخن گفت«: اي ترديد نكرد موردل لحظه
  ».فراست انسان است. گيري نيستند شناسد كه قابل اندازه نااميدي را مي

او را به يك . ده و در خودش فرو رفته استاو وحشت زاده شدن را حس كر«: بتا گفت
  ».جا نگهش داريد تا عادت كند قدر آن سيستم عصبي برگردانيد و آن

  »!من انسان نيستم! اين كار را با من نكنيد! نه«: فراست گفت
  »!زود باشيد«: بتا گفت

  داد،حاال دستوري را كه همين متواني  انسان باشد، نمياگر او واقعاً«: ديوكام گفت
  ».نقض كنيم

اگر او انسان باشد، بايد همين كار را بكنيد؛ چون بايد از جانش محافظت كرده و آن «
  ».را درون بدنش نگه داريد

  »انسان است؟... فراست واقعاً... ولي«: ديوكام پرسيد
  ».ممكن است«
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ها  ي كلوخه من خردكننده«: آمد مخابره كرد ها مي طور كه به سمت آن سپس همان
قصد اين كار را نداشتم، ولي خيلي دير چكشم را بررسي . استانم را بشنويدد. هستم
  »...كردم و

  »!برو كلوخه خردكن! جا برو از اين«: فراست گفت
  .ماشين متوقف شد

ي خردكن خود  ي طوالني بين دستور عملكرد و اجراي عملكرد، محفظه بعد در فاصله
  .كنان دور شد تلق عد برگشت و تلقب. را باز كرد و محتويات آن را روي زمين ريخت

ترين گورستان دفن كنيد، آن هم در  ها را در نزديك آن استخوان«: سولكام دستور داد
  »...تابوتي با اين مشخصات

  ».فراست انسان است«: موردل گفت
  ».ما بايد از جانش محافظت كرده و آن را درون بدنش نگه داريم«: ديوكام گفت

  ».تريس هشياري او را دوباره به سيستم عصبي منتقل كنيدما«: سولكام دستور داد
  ».دانم چطور اين كار را بكنم من مي«: ها چرخيد و گفت موردل به سمت ماشين

  »رحم نداري؟مگر ! صبر كن«: فراست گفت
  »...دانم گيري را مي نه، من فقط اندازه«: موردل گفت

  ».و وظيفه را«: فزودو هنگامي كه انسان روي زمين شروع به لرزيدن كرد، ا
ي انساني زندگي كرد و ياد گرفت چطور راه برود و  براي شش ماه، فراست در كارخانه

. حرف بزند و به خودش لباس بپوشاند و غذا بخورد و بشنود و حس كند و مزه كند
  .دانست گيري نمي ديگر مثل قبل اندازه

گفتند؛ چون او ديگر بعد يك روز، سولكام و ديوكام از طريق موردل با او سخن 
  .ها را بشنود ها صداي آن توانستند بدون كمك ماشين نمي

كدام ناظر صحيح . ها ناآرامي ادامه داشته است ها و قرن فراست، قرن«: سولكام گفت
  »زمين هستيم؟ ديوكام يا من؟

  .فراست خنديد
  ».كدام هر دو و هيچ«: بعد با آهستگي عمدي گفت

  »است؟ كدام حق است و كدام ناحق؟ولي چطور چنين چيزي ممكن «
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 پاورقي

له أهر دوي شما هم حق هستيد و هم ناحق و تنها يك انسان اين مـس               «: فراست گفت 
   ».دستور جديدي در كار است: گويم حاال اين را به شما دو تا مي. كند را درك مي

هـر دو بايـد زمـين را بازسـازي كـرده و             . هيچ كدام نبايد كار ديگري را نـابود كنيـد         «
تـو نـاظر جديـد شـمال     . دهم ي قبلي خودم را مي به تو سولكام، وظيفه. ت كنيد حفاظ
هايتان را به خـوبي       كره نيم! درود... تو ديوكام، ناظر جديد جنوب هستي     ! درود... هستي

  ».رقابت نكنيد. همكاري كنيد. من و بتا نگاه داريد و آن وقت من خوشحال خواهم بود
  ».بله فراست«
  ».بله فراست«
  ». ارتباط من را با بتا برقرار كنحاال«

  »فراست؟«: مكث كوتاهي پيش آمد و بعد
  .اين را گوش كن. سالم بتا«

  از دور
  از صبح و عصر و آسمان دوازده باده

  وزد چه بايد از زندگي بافته شود به اين سو مي آن
  ».من اينجايم

  ».اين را بلدم«
  »اش چيست؟ پس بقيه«

  اكنون«
  شوم  نه سرگردان ميكنم و نه دمي درنگ مي

  دستم را بگير و برايم بگو
  ».چه در قلبت داري آن

  ».قطب تو سرد است و من تنهايم«: فراست گفت
  ».من دستي ندارم«: بتا گفت

  »خواهي؟ يك جفت دست مي«
  ».خواهم بله، مي«
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توان  بيا، جايي كه روز حساب را نمينزد من  روشن گذرگاهپس به «: فراست گفت
  ». انداختخيرأخيلي به ت

  .زن را بتا ناميدند. مرد را فراست ناميدند
  



 

  

  
  

زن از نويـسندگان، مترجمـان و محققـان     ي ادبيات گمانه     ماهنامه ي تحريريه
) هـا   هاي آن   تخيلي، فانتزي، وحشت و زيرسبك      علمي(زن    ي ادبي گمانه    گونه

ني نـشا ها، مقاالت و مطالب خود را در اين زمينـه بـه             كند داستان   دعوت مي 
  .ارسال كنند) mag@fantasy.ir(پست الكترونيك ماهنامه 

  
  
  
  
  
  

  :شرايط پذيرش آثار
 و MS Wordپرداز، در دو قالب  افزارهاي واژه  مطالب را با استفاده از نرمخواهشمند است -1
  . ارسال فرماييدOpen Officeيا 
، بايـد   1348وب  لفان و منصفان، مـص    ؤ، قانون حمايت حقوق م     مطالب ارسالي  ي  در كليه  -2

  .رعايت شده باشد
، MS Wordد رهـاي اسـتاندا   در قالب(اي از اصل مطلب  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         ادبيـات گمانـه    ي   مسؤوليت محتواي مطالـب منـدرج در ماهنامـه         -5

  .مترجمان آثار است
 مـورد بررسـي قـرار    زن ي ادبيـات گمانـه   ماهنامـه  ي ي مطالب ارسالي در تحريريـه       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
 باشد، پس از تأييد تحريريه،      ها منتشر شده    ديگر رسانه بازنشر آثاري كه پيش از اين در         -8

  . ي كتبي از آن نشريه است نامه  اجازهي منوط به ارائه



 

 

  زن ي ادبيات گمانه ماهنامه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه   ــه  ماهنامـ ــات گمانـ زن ي ادبيـ
ــه      زن ادبيات گمانهي  ماهنامه     ــات  ماهنامــــ ي ادبيــــ
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه    زن گمانه ي  ماهنامــــــــــ

    زن ي ادبيات گمانه ماهنامه      زن ادبيات گمانه
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه   ــه  ماهنامـ ــات گمانـ زن ي ادبيـ
ي ادبيـــــــات  ماهنامــــــه       زن ي ادبيات گمانه ماهنامه    
ــه      زن گمانهي ادبيات  ماهنامه    زن گمانه ي  ماهنامــــــــــ

    زن ي ادبيات گمانه ماهنامه      زن ادبيات گمانه
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه   ــه  ماهنامـ ــات گمانـ زن ي ادبيـ
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه     ــات  ماهنامــــ ي ادبيــــ
ي  ماهنامــــــــــــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه    زن گمانه

    زن ي ادبيات گمانه ماهنامه      زن ادبيات گمانه
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه   ــه  ماهنامـ ــات گمانـ زن ي ادبيـ
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه     ــات  ماهنامــــ ي ادبيــــ
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه    زن گمانه ي  ماهنامــــــــــ

    زن ي ادبيات گمانه ماهنامه      زن ادبيات گمانه
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه   ــه  ماهنامـ ــات گمانـ زن ي ادبيـ
ي ادبيـــــــات  ماهنامــــــه       زن ي ادبيات گمانه هنامهما    
ــه      زن ي ادبيات گمانه ماهنامه    زن گمانه   ي ماهنامــــــــــ

  


